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ریسی عملیاتی در سازمان آموزش فنی  بررسی موانع استقرار بودجه

ای  ای کشور ) مطالعه موردی: اداره کل آموزش فنی و حرفه و حرفه

 خراسان جنوبی(

 2، طیبه خدیوی 1محمد رضا عباس زاده

 چکیده

ّای دٍلت دس جْت  سیضی عولیات ٍ فعالیت حیاتی بشای بشًاهِ  بٌذی بِ عٌَاى یک ابضاس هْن ٍ بَدجًِظام 

باضذ. با تَسعِ ٍظایف دٍلت ٍ افضایص سشیع ّضیٌِ ّای  سضذ ٍ تَسعِ ٍ دستیابی بِ اّذاف هَسدًظش هی

دست داد ٍ ًیاص بِ دٍلتی ٍ پیًَذ آى با ٍضعیت عوَهی اقتصاد کطَس، کٌتشل هخاسج اّویت خَد سا اص 

سیضی، کٌتشل ٍ هذیشیت هٌابع بخص عوَهی هطشح ضذ. اص ایي سٍ ها بش آى  ّای بشًاهِ بْبَد دس سیستن

با الگَ گیشی  -ٍ بَیژُ بَدجِ سیضی عولیاتی -سیضی ضذین تا ضوي اسائِ ادبیات هختصشی اص هباحث بَدجِ

بٌذی  سیضیعولیاتی ٍ ستبِفوَاًعاستقشاسبَدجِبِ ضٌاسایی عَاهل ٍ هعیاسّا هعش« 3هذل سِ عاهلی ضِ» اص 

ایكطَس)هطالعِ  سیضی عولیاتی دسساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ٍ بشسسی سابطِ، عَاهل هَثش دس اجشای بَدجِ

هَسدی اداسُ کل آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای خشاساى جٌَبی ( بپشداصین. جاهعِ آهاسی تحقیق حاضش ضاهل 

َس هالیَ کاسضٌاساًبَدجِ ٍ هالی ٍ عاهلیي ریحساب ٍ سٍسای هشاکض ، هعاًٍاى، سئیس اه هذیشاى ستادی

ای استاى خشاساى جٌَبی است. دادُ ّای هَسد ًیاص اص طشیق  آهَصضی اداسُ کل آهَصش فٌی ٍ حشفِ

هصاحبِ ٍ تَصیع پشسص ًاهِ جوع آٍسی ضذُ است. بشای آصهَى فشضیِ ّای پژٍّص اص آصهَى ّای 

استفادُ ضذُ است . یافتِ ّا ًطاى داد کِ دس  "بشاصش دادُ"ٍ  "فشیذهي" ٍ "تک ًوًَِ ای  t "آهاسی 

حال حاضش، اداسُ کل آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای خشاساى جٌَبی تَاًایی ٍ اختیاس ٍ پزیشش هطلَبی بشای 

 اجشای بَدجِ سیضی عولیاتی ًذاسد.

 ایساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ اختیاسات، عولیاتی،تَاًایی، پزیشش، سیضی بَدجِ هَاًعهای كلیدی: واژه

 

                                                           
 هطْذ فشدٍسی داًطگاُ حسابذاسی، استادیاسگشٍُ  -1
 جٌَبی خشاساى ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ حسابذاسی اسضذ کاسضٌاسی داًطجَی -2
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 و بیان مسأله قدمهم

تَاًٌس زض ضاستبی وست اعویٌبى اظ  تطیي اثعاضی است وِ ضّجطاى ًْبزّب هی ثَزخِ، لسضتوٌس       

ّبی  بثی ثِ ّسفی ّبیی وِ زض ضاستبی زست ّبی ًْبزی ٍ اضائِ پبزاش ثِ فؼبلیت اخطای غحیح عطح

ضیعی اظ خولِ اثعاضّبیی است وِ ثب  زٌّس. زض ٍالغ ثَزخِ گیطز ، هَضز استفبزُ لطاض  سبظهبى اًدبم هی

ّبی هثجتی ضا ثِ وبضگطفت ٍ ظهیٌِ ضا زض ضاستبی ثطٍظ ذاللیت  تَاى هطَق ، هی وبضثطز غحیح آى

 (.1389فطاّن آٍضز )اهیطذبًی،

وٌٌس، ػسُ ای ایي تغییطات خسیسی ضا تدطثِ هی ی زض آستبًِ لطى خسیس، ًظبهْبی آهَظض

تغییطات ضا ػسم تؼبزل هی ًبهٌس، ثطذی ًیع تطویجی اظ استمالل ثیطتط ٍ پبسرگَیی ثیطتط ٍ ثطذی ًیع 

اًس. زض  ّبی هطثَط ثِ ثطًٍساز ًبهیسُ ّبی زضًٍساز ثِ وٌتطل ل ایي تغییطات ضا ًبضی اظ تجسیل وٌتط

وِ زض حبل حبضط هسئَلیت  زیسضسُ، هطرع گط  اضائِ 1994گعاضضی وِ اظ ثبًه خْبًی زضسبل 

ّبی ولی ٍ ٍضغ چبضچَة لبًًَی زلیك ٍ هطرػی  ضبذع ّب ثیطتط ثِ سوت تؼییي ػَاهل ٍ زٍلت

ثِ ضىلی ثْتط ثِ ًیبظّبی التػبز هلی ٍ تَسؼِ   یّبی هتفبٍت آهَظض وِ ثتَاًٌس ثطگستطش ًظبم

 (.1388)ػعتی،  زٌّس، هؼغَف ضسُ است اًسبًی پبسد هٌبثغ

فبلس ذبغیت ٍ ذػلت ضیعی زض ًظبم آهَظضی  ّبی پیطیي ثَزخِ ضٍشوِ  زضحبلی

استمالل ٍ پبسرگَیی  وبضّبی لجلی اهىبى ٍ    ثبضٌس ٍ سبظ گصاضی هجتٌی ثط پبسرگَیی هی سیبست

گیطی ٍ اضتمبء  ٍاحسّبی آهَظضی ثِ ًیبظّبی خبهؼِ،  هطبضوت ّوِ ػبهالى زض فطایٌس تػوین

ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی  ّب ٍ ظطفیت وبضایی، ٍ ایدبز اًگیعُ وبفی ثطای ثْطُ گیطی اظ توبم فطغت

ضیعی خستدَ  سبذتٌس، اظ ایي ضٍ ضاُ حل اسبسی ضا ثبیستی زض ثْیٌِ سبظی ًظبم ثَزخِ هیسط ًویضا 

  .(1388وطز )ػعتی، 

ِ ػْسُ زٍلت است ٍ ویفیت هسیطیت آى التػبزی ث زض وطَض هب، هسیطیت ثرص اػظوی اظ هٌبثغ

زٍلتی زض ایي هیبى ًمص ثسیبض هْوی ضا زض  زض ٍضؼیت هطزم آثبض اسبسی زاضز ٍ هسیطاى ثرص

تطویت هٌبثغ ثطای تحمك اّساف سبظهبًی ٍ زٍلتی ثطػْسُ زاضًس ٍ زض ضاستبی ػولىطز ذَز ثبیس زض 

 (.1391طیوی، ثطاثط هطزم ٍ ًوبیٌسگبى آًبى، پبسرگَ ثبضٌس )هحوسی ٍ و
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ضیعی زض زستَض وبض سبظهبى هسیطیت  سبل است وِ اغالح ًظبم ثَزخِ 12حبل زض ایطاى ثیص اظ 

ًظطاى ٍ هترػػبى ثَزخِ زض زاذل  ضیعی لطاضگطفتِ است. ثب ایي حبل، ثطذی اظ غبحت ٍ ثطًبهِ

(.  1393ًٍس،)حبخیْب ٍ سبالضوطَض اػتمبز زاضًس وِ ًتبیح ٍ زستبٍضزّبی لبثل لجَلی ًساضتِ است

زّس ایي است وِ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ حطوت  هَضَع هْوی وِ اسبس ایي تحمیك ضا تطىیل هی

ثٌسی زض وطَض، تٌْب ثِ هَضَػبت ولی هغطٍحِ تَسظ ثطذی اظ وبضضٌبسبى  لغبض تغییط ًظبم ثَزخِ

ض ایي ظهیٌِ تَاى ػَاهل گًَبگًَی ضا ز ّبی اخطایی هرتلف هی بضس ٍ زض سغح زستگبُث هحسٍز ًوی

 (.1390)ثبثب خبًی ٍ ضسَلی،وطف ٍ ثطضسی ًوَز

ثیٌی ضسُ زض ثطًبهِ چْبضم ٍ پٌدن تَسؼِ ٍ ثطای استفبزُ هَفك اظ  ثطای زستیبثی ثِ اّساف پیص

ضیعی ػولیبتی ضیعی ػولیبتی،  ًیبظهٌس ضٌبسبیی زلیك ٍ زضن ػویمی اظ العاهبت ثَزخِ ثَزخِ

فٌی ٍ  ضیعی فؼلی زض سغح وطَض ٍ ثِ تجغ آى زض گستطُ آهَظشثب تَخِ ثِ ًبوبضایی ثَزخِ .هیجبضین

هطزاى لطاض گطفتِ است ٍ زض ایي  ثٌسی هَضز تَخِ زٍلت ای،  ضطٍضت تغییط ضٍش ثَزخِ حطفِ

ذػَظ الساهبتی غَضت پصیطفتِ، ٍلی هتأسفبًِ ًتبیح زلرَاُ حبغل ًگطزیسُ است. اظ آًدبیی وِ 

ای وطَض  ضیعی ػولیبتی ّوعهبى ثب سبیط سبظهبًْب زضسبظهبى آهَظش فٌی ٍ حطفِ طای ثَزخِثحث اخ

ضیعی زض  اًدبم گطفتِ ٍلی پس اظ گصضت چٌس سبل ٌَّظ فبغلِ ظیبزی تب اخطای ػولی ًظبم ثَزخِ

ٍخَز زاضز؛ ضبیس یىی اظ زالیل هَفك ًجَزى ایي ضًٍس، تَخِ ًىطزى ای حطفِ سبظهبى آهَظش فٌی ٍ

ِ العاهبت ٍ ثِ تجغ آى هَاًؼی است وِ ثسٍى آهبزُ سبظی ظیطسبذتْب، فی الجساِّ ثِ سطاؽ اخطای آى ث

 .اینضفتِ ٍ سطػت زض وبض ضا، اٍلَیت اٍل لطاض زازُ

ازاضُ ول  لصا تحمیك حبضط ثِ ثطضسی ٍ ضٌبسبیی هَاًغ پیبزُ سبظی ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض

ّبی هْن اخطایی زٍلت ایطاى  ِ ػٌَاى یىی اظزستگبُحطفِ ای ذطاسبى خٌَثی ث آهَظش فٌی ٍ

ضیعی  ّبیی وِ هطثَط ثِ هَاًغ پیبزُ سبظی ثَزخِ پطزاظز. ٍ تالش ذَاّس ضس تب هْوتطیي ػبهل هی

 ّوچٌیي ضاّىبضّبیی ًیع اضائِ ضًَس.  ػولیبتی هی ثبضٌس هَضز ثطضسی لطاض گیطًس ٍ
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 پیطیٌِ تحمیك

 :وطَضٍذبضج ّبی اًدبم ضسُ زض زاذل  پژٍّص

ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز زض  ًمص ثَزخِ "( زض تحمیمی ثب ػٌَاى 1394اسىٌسضی ٍ پَض هحسٌی) -

ّبی ثسیبض  اًس  وِ:  ثَزخِ یىی اظ اثعاض ثِ ایي ًتیدِ زست یبفتِ "ّب  اضتمبی هسیطیت هبلی ضْطزاضی

، زض ّط سبل  سبظهبًییبثی ثِ اّساف  هْن هسیطاى است وِ ثیبًگط ضٍیىطز سبظهبى ثِ هٌظَض زست

ّبی هسیطاى زضثبضُ ًحَُ تبهیي هبلی ٍ هػطف  ، ثطای افعایص ویفیت تػوین هبلی است . اظ ایي ضٍ

ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ضا ثِ ػٌَاى اثعاضی  تَاى ًظبم ثَزخِ ، هی هٌبثغ ثیي فؼبلیت ّبی هرتلف

 ضیعی پیطٌْبز وطز. وبضاهس زض حَظُ ثَزخِ

 ضیعی ػولیبتی عاهبت استمطاض ثَزخِال "( ًیع تحمیمی ضا زض ظهیٌِ 1393پَض ػلی ٍ وبوَاى ) -

ّبی  یبفتِاًس.  اًدبم زازُ "هغبلؼِ هَضزی: زاًطگبُ ػلَم پعضىی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ثبثل)

ایي پژٍّص ًطبى زٌّسُ ایي ٍالؼیت است وِ زض حبل حبضط زاًطگبُ ػلَم پعضىی ٍ ذسهبت 

ضیعی  بیی)اضظیبثی ػولىطز، ًیطٍی اًسبًی، فٌی( الظم ثطای اخطای ثَزخِثْساضتی زضهبًی ثبثل تَاً

 ػولیبتی ضا زاضز ٍ اظ عطفی ػَاهل خٌسیت، تحػیالت ٍ سبثمِ وبض زض ایي تَاًبیی تأثیطگصاض 

 .ًیستٌس

ثٌسی ٍ الساهبت گعاضش  زض ذػَظ ثَزخِ 2002( زض سبل 2009)4پژٍّص سبیل ضاهسحبى -

وطَض ثحطیي وِ ثیبًگط ایدبز تغییطات هسیطیتی هْن ٍاغالحبت  زّی زض زستگبّْبی زٍلتی

، ػولىطز ٍ پبسرگَیی ٍهسیطیت غحیح ثَزخِ  ، ضفبفیت زّی ٍ وبضایی ای ثب ّسف ثْجَز ثبظ ػوسُ

،  غَضت گطفتِ است 2002زض سبل  39ثَزُ وِ ّوِ ایي تغییطات اظ عطیك ثَزخِ زٍلتی ثِ ضوبضُ 

ثٌسی ٍ  ّبی ثَزخِ یي پژٍّص تؼییي ٍ تَغیف ٍ تحلیل فؼبلیتاًدبم گطزیس وِ ّسف اغلی اظ ا

ثٌسی  ، ثَزخِ زّی زض ٍاحسّبی زٍلت ثحطیي ثَزُ وِ ًتبیح ایي تحمیك ًطبى زاز ضطایظ گعاضش

هْوتطیي هَلفِ سیستن حسبثساضی زض زٍلت است وِ ثط هجٌبی حسبثساضی ًمسی تؼسیل ضسُ هی 

                                                           
1Sayel Ramadhan 
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ضسُ است ٍ پبسد زٌّسگبى پطسطٌبهِ اظ ضٍش  ثبضس. تسٍیي ثَزخِ اظ ضٍش ثطذظ استفبزُ

ثٌسی هَخَز ًبضاضی ثَزُ ٍ ثب ٍخَز ایي لبًَى ثَزخِ زٍلتی ثیبى هی وٌس وِ هطاحل الظم  ثَزخِ

ثٌسی ثط هجٌبی ػولىطز زضوٌبض ثَزخِ ثطذظ اًدبم ضسُ است ٍ ػالٍُ ثط ایي زض  ثطای اخطای ثَزخِ

 تفبزُ لطاض گطفتِ اًس.ّبی اضغطاضی هَضز اس ، ثَزخِ ثبظثیٌی ثَزخِ

 هتحسُ بالتیا زضی بتیػولی عیض ثَزخِ " ػٌَاى ثبی میتحم زض( 2011) 5ٍ ّوىبضاى ییلَ -

ی عیض ثَزخِ لبًَىی هحتَای ثطضس ثِ  "است؟ ًوَزُ العام آىی اخطا یثطا لبًَى وِ آًچِ

 مبتیتحم. اًس پطزاذتِ یبتیػولی عیض ثَزخِ ستنیسیی اخطا تیفیو ثب آى اضتجبط ٍ ػولىطز

 اظ طتطیث ضَز یه اخطای ذَث ثِی بتیػولی عیض ثَزخِ ستنیس وِی بالتیا زض زّس یه ًطبى طیاذ

،  گطززی ه اخطا فیضؼ ثػَضت یب ضَز یًو اخطا آًْب زضی بتیػولی عیض ثَزخِ  وِیی ّب بلتیا

 كیتحم حیًتب. پطزاظًسی هی بتیػولی عیض ثَزخِ ستنیس ثِ هطثَط همطضات ٍ يیلَاً تیتػَ ثِ

 زضثبضُی لیتفػی ّب زستَضالؼول ضبهل وِ ػولىطزی عیض ثَزخِ لبًَى سّسیه ًطبى آًْب

ی ّب ستنیس اظ تطیلَ استفبزُ ثِ ثبضس ػولىطزی ّب زازُ استفبزُ ٍی گعاضضگط تَسؼِ،

 . ضَزی ه هٌدط بالتیا زض ػولىطزی عیض ثَزخِ

 :پژٍّصّسف   

 ػولیبتی زض ازاضُ ول  ضیعی ثَزخِ استمطاض فطایٌس زض هَخَز هَاًغ ثطضسی

 ای ذطاسبى خٌَثی. آهَظش فٌی ٍحطفِ

 :تحمیك ّبی فطضیِ

ضیعی  ذطاسبى خٌَثی تَاًبیی الظم ثطای اخطای ثَزخِ ای  حطفٍِ  آهَظش فٌی   : ازاضُ ول1فطضیِ 

 ػولیبتی ضا زاضز.

 ای ذطاسبى خٌَثی اذتیبضات الظم ثطای اخطای : ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍحطف2ِفطضیِ 

 ضیعی ػولیبتی ضازاضز. ثَزخِ

                                                           
5
- Lu, Yi  et al 

http://slg.sagepub.com/search?author1=Yi+Lu&sortspec=date&submit=Submit
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ای ذطاسبى خٌَثی پصیطش الظم زض ضاثغِ ثب اخطای  : زض ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍحطف3ِفطضیِ 

 ضیعی ػولیبتی ٍخَز زاضز. ثَزخِ

 ضٍش تحمیك

زازُ ّبی هَضز ًیبظ ثطای آظهَى فطضیِ ّبی  ایي پژٍّص اظ ًَع وبضثطزی هحسَة هی ضَز. 

َظیغ پطسطٌبهِ زض ٍاحسّبی هرتلف ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ پژٍّص ، اظ عطیك هػبحجِ ٍ ت

، هؼبًٍبى، ضئیس  هسیطاى ستبزی :خبهؼِ آهبضی پژٍّص حبضط ضبهل ای خوغ آٍضی ضسُ است . 

ثَزخِ ٍ هبلی ٍ ػبهلیي شیحسبة ٍ ضٍسبی هطاوع آهَظضی ازاضُ ول  ٍ وبضضٌبسبى اهَض هبلی

ًفط  223 تؼساز آى وِ ، سٌهی ثبض 1393-94خٌَثی زض سبل ای استبى ذطاسبى  آهَظش فٌی ٍ حطفِ

فطهَل  ثب استفبزُ اظٍ  ثَزُ است وِ زض ایي تحمیك ثِ ووه ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی سبزُ 

ًفط  141 گیطی ًوًَِثسست آهسُ اظ ایي ضٍش تؼساز  ًسجت ثِ اًتربة ًوًَِ السام ضس وِ  وَوطاى

ّوچٌیي ، آظهَى فطضیِ ّبی پژٍّص ، ثب استفبزُ اظ ًطم  .ثَزُ است وِ هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتٌس

 ٍ،  "ته ًوًَِ ای  t "آظهَى اظ  ٍاًدبم ضسُ است .  spss22 ٍsmart pls 3افعاضّبی آهبضی 

 استفبزُ ضسُ است . "ثطاظش زازُ" آظهَى ٍ "فطیسهي"آظهَى 

 ّبی پژٍّص یبفتِ

ثطای ثطضسی پبیبیی پطسطٌبهِ پژٍّص حبضط اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ ضسُ است وِ 

ثَزُ است وِ ایي هیعاى گَیبی پبیبیی هٌبست ایي پطسطٌبهِ ّب  0.92ول پطسطٌبهِ هیعاى آى ثطای 

  2/23 ٍ هطز آهبضی ًوًَِ اظ ًفط(106زضغس)  8/76 وِ زاز ًطبى تَغیفی ًتبیحاست. 

 سبل 45 تب 35 ثیي زضغس(  1/55آهبضی) ًوًَِ اػضبی ثیطتط ّوچٌیي ظى ّستٌس. ًْبآ ًفط(32زضغس)

 ًْبیتب ٍ ثَزًس لیسبًس تحػیالت زاضای زضغس( 9/69آهبضی ) ًوًَِ ثیطتط اػضبی زاضتٌس. سي

ثِ ثطضسی . زض فطضیِ اٍل است ثَزُ زضغس( وبضضٌبسبى5/63) ثطضسی سبظهبًی هَضز پست ثیطتط

 3ته گطٍّی ثب ػسز ًظطی  tسغح تَاًبیی الظم زض آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای ثب استفبزُ اظ آظهَى 

سغح  tآظهَى  p-valueهالحظِ هی ضَز همساض  1ل ضوبضُ ّوبًغَض وِ زض خسٍ  هی پطزاظین
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-ًویثیطتط است ٍ فطؼ غفط ضز  0.05ثبضس، وِ اظ سغح ذغبیهی 09/0ثطاثط ثب زض زستگبُ  تَاًبیی

زضغس ثِ عَض هتَسظ سغح تَاًبیی فٌی ٍ حطفِ ای ذطاسبى خٌَثی  95ضَز. لصا زض سغح اعویٌبى 

 .گطزز فطضیِ پژٍّص ضز هی ،زض سغح هغلَثی ًیستتَاًبیی چَى  زض سغح هتَسظ است ٍ

   

 گطٍّی ثطای ػٌبغط تَاًبیی اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتیته  t: ًتبیح آظهَى 1 ًگبضُ

 هَلفِ
تؼ

 زاز
 tاهبضُ  هیبًگیي

زضخِ 

 آظازی
p-value 

تفبٍت اظ 

 هیبًگیي

تَاًبیی اضظیبثی 

 ػولىطز

14

1 

2.91 2.18 140 0.031 0.13 

تَاًبیی ًیطٍی 

 اًسبًی

14

1 

3.13 1.91- 140 0.059 0.09- 

14 تَاًبیی فٌی

1 

2.76 5.17- 140 0.000 0.24- 

14 تَاًبیی

1 

2.93 0.16- 140 0.09 0.06- 

 

سغح اذتیبضات ازاضُ تمطیجب ثطاثط  tآظهَى  p-valueهمساض  2ثب استٌبز ثِ خسٍل زض فطضیِ زٍم 

ٍ همساض   t ووتط است ٍ ثب تَخِ ثِ هٌفی ثَزى آهبضُ 0.05هیجبضس، وِ اظ سغح ذغبی 0005/0ثب 

زضغس ثِ عَض هتَسظ سغح  95تَاى استسالل وطز وِ زض سغح اعویٌبى  یه 2هیبًگیي خسٍل

تط است ٍ زض سغح ًبهغلَة است. ثِ ػجبضتی  ای اظ سغح هتَسظ پبییيٍ حطفِ اذتیبضات ازاضُ فٌی

ضیعی ػولیبتی ای ذطاسبى خٌَثی اذتیبضات الظم ثطای اخطای ثَزخِازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ

 گطزز.ضا ًساضز ٍ فطضیِ پژٍّص ضز هی
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 عی ػولیبتیه گطٍّی ثطای ػٌبغطاذتیبض اخطای ثَزخِ ضیت t: ًتبیح آظهَى 2 ًگبضُ

تؼ هَلفِ

 زاز

هیبً

 گیي

زضخِ  tاهبضُ 

 آظازی

p-
value 

تفبٍت اظ 

 هیبًگیي

اذتیبض 

 لبًًَی

14

1 

2.63 8.59- 140 0.00

0 

0.37- 

-اذتیبض ضٍیِ

 ای

14

1 

2.55 9.05- 140 0.00

0 

0.45- 

اذتیبض 

 سبظهبًی

14

1 

2.56 8.32- 140 0.00

0 

0.44- 

14 اذتیبضات

1 

2.58 10.23- 140 0.00

0 

0.42- 

ته  tای ثب استفبزُ اظ آظهَى ثطضسی سغح پصیطش الظم ازاضُ ول فٌی ٍ حطفِزض فطضیِ سَم ثِ 

 3ثب استٌبز ثِ خسٍل . ُ استاضائِ گطزیس 3پطزاظین ٍ ًتبیح زض خساٍل هی 3گطٍّی ثب ػسز ًظطی 

 0.05ذغبیثبضس، وِ اظ سغح هی 0005/0سغح پصیطش تمطیجب ثطاثط ثب  tاظهَى  p-valueهمساض 

هی تَاى استسالل وطز وِ زض  3ٍ همساض هیبًگیي خسٍل   t ووتط است ٍ ثب تَخِ ثِ هٌفی ثَزى آهبضُ

تط است ٍ زض سغح  زضغس ثِ عَض هتَسظ سغح پصیطش اظ سغح هتَسظ پبییي 95سغح اعویٌبى 

ای ای ذطاسبى خٌَثی پصیطش الظم ثطًبهغلَة است. ثِ ػجبضتی ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ

 گطزز.ضیعی ػولیبتی ضا ًساضز ٍ فطضیِ پژٍّص ضز هیاستمطاض ثَزخِ

 

 ه گطٍّی ثطای ػٌبغط پصیطش اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتیت t: ًتبیح آظهَى 3 ًگبضُ

تؼ هَلفِ

 زاز

زضخِ  tاهبضُ  هیبًگیي

 آظازی

p-
value 

تفبٍت اظ 

 هیبًگیي
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14 پصیطش سیبسی

1 

3.16 2.51 140 0.01

3 

0.17 

پصیطش 

 هسیطیت

14

1 

2.81 3.71- 140 0.00

0 

0.19- 

پصیطش 

 اًگیعضی

14

1 

2.54 10.10- 140 0.00

0 

0.46- 

14 پصیطش

1 

2.83 6.61- 140 0.00

0 

0.17- 

 

 ضتجِ ثٌسی ػَاهل هَثط زض اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی :

ػَاهل هَثط زض اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض ازاضُ ول  "آظهَى فطیسهي  "ثب استفبزُ اظ 

ای ذطاسبى خٌَثی ، ضتجِ ثٌسی گطزیسًس وِ ًتبیح آى ثِ ضطح خسٍل ظیط  -آهَظش فٌی ٍ حطفِ

 است: 

 

 ّبی اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی : ضتجِ ثٌسی ولیِ هؼیبض4 ًگبضُ

 ضتجِ هیبًگیي ضتجِ هَلفِ ّب

 1 6.56 تَاًبیی ًیطٍی اًسبًی

 2 6.15 پصیطش سیبسی

 3 5.77 تَاًبیی اضظیبثی

 4 5.38 پصیطش هسیطیتی

 5 4.74 تَاًبیی فٌی

 6 4.60 اذتیبض لبًًَی

 7 4.06 اذتیبض سبظهبًی
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 8 4.01 ایاذتیبض ضٍیِ

 9 3.73 پصیطش اًگیعضی

 

 هؼبزلِ سبذتبضیثطضسی ضاثغِ هتغیطّبی هسل ضِ ثب استفبزُ اظ ضٍش 

ثِ هٌظَض ثطضسی ضاثغِ هتغیطّبی هسل ضِ اظ ضٍش هؼبزلِ سبذتبضی ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض 

smartpls ِگطزیس. استفبزُ 3ًسر 

ّب ثطاظش زازُ ٍ   ، ثِ زاز2ٍُ  1ثطای ایي هٌظَض  اثتسا ثب استفبزُ اظ هسل هؼبزالت سبذتبضی ضىل 

 ًتبیح حبغل زض خساٍل ظیط اضائِ ضس.

 

 : ضطایت هسیط5ًگبضُ

P-
VALUE 

آهبضُ 

Z 

SE  ضطیت

 هسیط

 ضٍاثظ

 اذتیبض ←تَاًبیی  0.23 0.11 2.12 0.03

 پصیطش ←تَاًبیی  0.63 0.06 9.88 0.000

 اذتیبض ← پصیطش 0.31 0.12 2.60 0.009

 اذتیبض ←پصیطش  ←تَاًبیی 0.20 - - -

ثبضس  هی 12/2اثط تَاًبیی ثط اذتیبض ثطاثط ثب  Zهمساض آهبضُ  6ثط اسبس ًتبیح ثسست آهسُ اظ خسٍل 

 05/0ثبضس وِ اظ سغح ذغبی هی 03/0ثطاثط ثب  p-valueاست ٍ ّوچٌیي همساض  96/1وِ ثیطتط اظ 

زضغس تبثیط تَاًبیی ثط اذتیبض  95ضَز. ثٌبثطایي زض سغح اعویٌبى ووتط است لصا فطؼ غفط ضز هی

 هثجت است.
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است ٍ ّوچٌیي  96/1ثبضس وِ ثیطتط اظ هی 88/9ط پصیطش ثطاثط ثب اثط تَاًبیی ث Zهمساض آهبضُ 

ووتط است، لصا فطؼ  05/0ثبضس وِ اظ سغح ذغبی هی 0005/0تمطیجب ثطاثط ثب   p-valueهمساض 

 زضغس تبثیط تَاًبیی ثط پصیطش هثجت است. 95ضَز ٍ ثیبًگط ایي است زض سغح اعویٌبى غفط ضز هی

است ٍ ّوچٌیي همساض  96/1ثبضس وِ ثیطتط اظ  هی 6/2ثط اذتیبض ثطاثط ثب اثط پصیطش   Zهمساض آهبضُ 

p-value  ضَز ٍ ووتط است لصا فطؼ غفط ضز هی 05/0ثبضس وِ اظ سغح ذغبی هی 009/0ثطاثط ثب

 زضغستبثیط پصیطش ثط اذتیبض هثجت است. 95ثیبًگط ایي است زض سغح اعویٌبى 

ًبیی ثط اذتیبض اظ عطیك هتغیط هیبًدی پصیطش پطزاذتِ سغط آذط خسٍل ثِ ثطضسی اثط هتغیط تَا 

زّس. اظ ایي ضٍ ثطای است ٍ ثِ ػجبضتی ضاثغِ غیط هستمین تَاًبیی ثط اذتیبض هَضز ثطضسی لطاض هی

اثتسا ثطلطاض  1ٍ2هستمین هتغیط هستمل ثط هتغیط ٍاثستِ ضطٍضت زاضز تب ضطٍط -ثطضسی اثطات غیط

ی ثیي هتغیّط هستمل ٍ ٍاسظ تأییس ضَز ٍ ضطط زٍّم   ٌبزاضی ضاثغِثبضس. ضطط اٍّل ایي است وِ  هؼ

ثبضس. سپس زض غَضت ثطلطاض ثَزى ضطٍط  ی ثیي هتغیّط ٍاسظ ٍ ٍاثستِ هی ًیع تأییس هؼٌبزاضی ضاثغِ

هستمین، اظ ضطة ثیي ضطیت هسیط ضاثغِ ثیي هتغیط هستمل ثب ٍاسظ ٍ  ی غیطثبال ضطیت هسیط ضاثغِ

آیس وِ زض ایي هسل تَاًبیی ثط اذتیبض ٍ  ثیي هتغیطٍاسظ ثب ٍاثستِ ثسست هی یضطیت هسیط ضاثغِ

زاض است لصا اثط غیط هستمین تَاًبیی ثط اذتیبض اظ عطیك هتغیط پصیطش ثط اذتیبض زاضای ضاثغِ هؼٌی

 ثبضس. هی 20/0هیبًدی پصیطش  ثطاثط 
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 هتغیطّبی هسل Z: همبزیط آهبضُ 1ضىل

 

 هؼبزلِ سبذتبضی: ضطایت هسیط 2ضىل
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 :ٍ پیطٌْبزات ًتیدِ گیطی

 ًتبیح فطضیبت تحمیك ًطبى زاز وِ :

فطضیِ اٍل : ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای ذطاسبى خٌَثی تَاًبیی اضظیبثی ػولىطز ٍ تَاًبیی 

 فٌی الظم ثطای اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ضا ًساضز، لصا پیطٌْبز هی ضَز: 

 غحیح ٍ هٌبست ثِ هٌظَض اضتمبی تَاًبئی زستگبُ استفبزُ گطزز.الف( اظ ضٍضْب ٍ ضبذع ّبی 

ة( ثب استفبزُ اظ وبضضٌبسبى هبلی ذجطُ زض ظهیٌِ ّبی اغالح سیستن ّبی حسبثساضی سٌدص 

 ػولىطز ٍ آضٌب ثِ لَاًیي هبلی، ًیطٍی اًسبًی الظم تبهیي گطزز.

 ضات لبًًَی ٍ ضٍیِ ای ٍفطضیِ زٍم: ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای ذطاسبى خٌَثی اذتیب

 سبظهبًی الظم ثطای اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ضا ًساضز، لصا پیطٌْبز هی ضَز:  اذتیبض

الف( لَاًیي خسیس ثطای اػغبی اذتیبضات خْت اخطاء، ًظبضت ٍ ضوبًت اخطائی زض زستگبُ فٌی 

 ٍ حطفِ ای پیص ثیٌی ٍ هػَة گطزز.

 ستگبُ ایدبز گطزز.ة( ٍحست ضٍیِ زض اثؼبز هبلی ٍ اخطائی ز

فطضیِ سَم: ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای ذطاسبى خٌَثی پصیطش هسیطیتی ٍ اًگیعضی الظم 

 ثطای اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ضا ًساضز، لصا پیطٌْبز هی ضَز: 

الف( هٌبثغ هبلی وبفی خْت ایدبز اًگیعش زض پصیطش اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض لَاًیي 

 طززثَزخِ هٌظَض گ

 ة( ثب ثبال ثطزى اضتمبی ػولىطز هی تَاى پصیطش هسیطیتی ضا فطاّن وطز.

، حمَق ٍ هعایبی هٌبست ٍ اهَظش ٍ هْبضت الظم خْت اضتمبی ج ( اظ عطح ّبی تطَیمی 

 پصیطش اًگیعضی زض وبضوٌبى استفبزُ ضَز.

 

 پیطٌْبزات ثطای تحمیمبت آتی 

 ِای ثط  آهَظش فٌی ٍ حطفِضیعی ػولیبتی زضسبظهبى  ضٌبسبیی هَاًغ ثَزخ

 ّبی زیگط. اسبس هسل
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 ِضیعی ػولیبتی زض سبظهبى آهَظش فٌی ٍ  هغبلؼِ تغجیمی زض هَضز اخطای ثَزخ

ضیعی ٍ عطاحی ٍ تجییي یه الگَی  وٌٌسُ ایي ثَزخِ ّبی اخطا ای ثب سبیط سبظهبى حطفِ

 ضیعی زض سبیط سبظهبًْب. هٌبست زض خْت ّط چِ ثْتط اخطا ضسى ثَزخِ

 هَخَز حسبثساضی چبضچَة ثط ػولیبتی ثٌسی ثَزخِ ًظبم اثطات ثیاضظیب 

 .زٍلتی ّبی زستگبُ

 ضیعی  گطزز وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ پیص ضطط هْن ثطای ثَزخِ پیطٌْبز هی

ثبضس زض ایي ثبضُ ًیع زض سبظهبى  ػولیبتی سیستن حسبثساضی ثط اسبس لیوت توبم ضسُ هی

 هَضز هغبلؼِ تحمیمبتی ثِ ػول آیس.

 تط  ی تَاًبیی ٍ اذتیبض ٍ پصیطش خْت اخطای هَثط ثطضسی ضاّىبضّبی اضتمب

 ضیعی ػولیبتی زض ازاضُ ول آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای ذطاسبى خٌَثی. ثَزخِ

 هٌبثغ

. ًمص ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز زض اضتمبی هسیطیت 1394اسىٌسضی ، وطین ٍ هطین پَض هحسٌی ،  -

 طاًس ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ثب تبویس ثط التػبز همبٍهتی .هبلی ضْطزاضی ّب ، ّفتویي وٌف

ضیعی ثطهجٌبی ػولىطز زض ایطاى، ضسبلِ زوتطی،  سبظی ثَزخِ . هسلی ثطای پیبز1389ُاهیطذبًی، عیجِ،  -

 زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی، تْطاى.

ضیعی  استمطاض ًظبم ثَزخِ . ضٌبسبیی هَاًغ ٍ هطىالت هَخَز زض1390هْسی ضسَلی، ٍ  خبًی، خؼفط  ثبثب -

 ترػػی(،-ّبی تدطثی ٍ حسبثساضی هبلی)ػلوی ّبی اخطایی وطَض، فػلٌبهِ پژٍّص ػولیبتی زض زستگبُ

 32-50، غفحِ 1390سبل اٍل، ضوبضُ اٍل، پبییع 

هغبلؼِ هَضزی: ) ضیعی ػولیبتی عاهبت استمطاض ثَزخِ. ال1393سؼیسُ وبوَاى، پَض ػلی، هحوس ضضب ٍ -

،  57، ضوبضُ 14، سبل  ( ، ًططیِ زاًص حسبثطسیلَم پعضىی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ثبثلزاًطگبُ ػ

 .93ظهستبى 
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 استمطاض ثط هؤثط هحیغی ػَاهل ضتجِ ثٌسی ٍ . ضٌبسبیی1393سبالضًٍس،  ػلی حبخیْب، ظّطُ ٍ -

 تبثستبى (،4پیبپی) ضوبضُ زٍم، ضوبضُ زٍم، سبل سالهت، حسبثساضی فػلٌبهِ  ایطاى، زض ػولیبتی ضیعی ثَزخِ

 .129-146،غع  392

ضیعی ػولیبتی زض پبسرگَیی ًظبم آهَظش ػبلی، هدوَػِ همبالت  . ًمص ثَزخ1388ِػعتی، هیتطا،  -

 .352-367غع  88ضیعی ػولیبتی، تْطاى. ًَثت چبح ثْبض اٍلیي وٌفطاًس ثَزخِ

ّبی  عی ػولیبتی زض ضطوتضی . ثطضسی هَاًغ اخطای ثَزخ1389ِهحوسی، خوبل ٍ اثَالفضل وطیوی،  -

 ضیعی ػولیبتی، تْطاى. زٍلتی، پٌدویي وٌفطاًس ثَزخِ
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