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چکیذٌ
قطایط ضلاتت ،هسیطیت ظًدیطُ تاهیي ضا تِ عٌَاى یه عاهل اؾتطاتػیه زض هَفمیت ؾاظهاى ّا هططح هی وٌس .واضوطز في
آٍضی اطالعات زض هسیطیت ظًدیطُ تاهیي تا ؾِ ضٍیىطز ازغام ،حوایت قطوا ٍ هْااضت هاسیطاى ،هاسًرط های تاقاسّ .اس
تحمیك ،تطضؾی تاثیط هسیطیت ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط في آٍضی اطالعات تط عولىطز ظًدیطُ تاهیي ٍ هَلعیت ضلااتتی ایاطاى
ذَزضٍ زیعل هی تاقس .تحمیك اظ حیث ضٍـ تَنیفی  -پیوایكی هی تاقس .خاهعِ آهاضی تحمیك ،واضوٌااى قاطوت ایاطاى
ذَزضٍ زیعل هی تاقس .ضٍـ ًوًَِ گیطی زض زؾتطؼ ٍ حدن ًوًَِ آهاضی ً 368فط هی تاقس .اتعاض اًساظُ گیاطی هتغیطّاای
تحمیك ،پطؾكٌاهِ اؾت وِ زاضای ضٍایی ٍ اعتثاض تاییس قسُ هی تاقس .تِ هٌرَض تحلیل اؾتٌثاطی زازُ ّاا اظ تحلیال عااهلی
تاییسی ٍ تطای آظهَى فطضیِ ّا تِ طَض اذم اظ هسل هعازالت ؾاذتاضی اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح تحمیك ًكاى زاز ازغام ضٍ
تِ عمة هثتٌی تط فٌاٍضی ،هْاضتْای هسیطیتی ٍ حوایت قطواء تط عولىطز ظًدیطُ تأهیي تاثیط هثثت زاضز؛ ّوچٌیي عولىاطز
ظًدیطُ تاهیي تط هَلعیت ضلاتتی قطوت تاثیط هثثت زاضز.
کلمات کلیذی :ظًدیطُ تاهیي ،تىٌَلَغی اطالعات ،عولىطز ،هَلعیت ضلاتتی ،ایطاى ذَزضٍ زیعل.
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 -6مقذمٍ
ًَآٍضیّای هثتٌی تط تىٌَلَغی اطالعات ( ،)ITتِ اتراش ضٍـّای خسیس زض هسیطیت اضتثاطات ظًدیطُ تاهیي ( )SCهٌدط قاسُ
اؾت .واضتطز تىٌَلَغی اطالعات زض ظًدیطُ تاهیي ،اّویت تؿیاضی یافتِ اؾت ٍ زضتطگیطًسُ خطیاى هَاز  ،اطالعات ٍ هٌاات هاالی
هاایتاقااس ،وااِ تااِ نااَضت قااثىِ ،هكااتطیاى ،تاااهیي وٌٌااسگاى ،تَلیسوٌٌااسگاى ٍ عاااهالى تَظیاا ضا زضتااط هاایگیااطز.
()Chardine, Emilie, & Genoulaz, 2014
هسیطیت ظًدیطُ تاهیي )SCM( 3تِ عٌَاى یه فطایٌس تیي ؾاظهاًی ٍ هثتٌی تط فضای زیدیتال های تاقاس .زض فطایٌاس هاسیطیت
ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط فٌاٍضی اطالعات ،تحث ّوااٌّگی ،اًؿادام ،ازغاام ؾااظهاىّاا ٍ تثاازل اطالعاات هاسًرط های تاقاس.
( .)Dong et al., 2009ؾَال اؾاؾی وِ زض ایي هثحث هططح هیقَز ایي اؾت وِ :آیا ایي تغییطات تط عولىطز ؾااظهاى تااثیط
هثثت ٍ لاتل تَخْی زاضز؟ آیا فطایٌسّای وؿة ٍ واض ٍ هَلعیت ضلاتتی ؾاظهاى تْثَز هییاتس؟ ضلاتت تیي ؾااظهاىّاا ،اضتثاطاات
تیي عولىطز ٍ تىٌَلَغی ضا تحت تاثیط لطاض هیزّس .قطایط ضلاتتی ،ایداز اضظـ هثتٌی تط فيآٍضی ضا تطای نٌای  ،تا چاالفّاای
خسیسی هَاخِ هیؾاظز .اظ ًمطِ ًرط زیسگاُ هثتٌی تط هٌات ؾاظهاًی ،)RBV( 4ایداز اضظـ هثتٌی تاط فٌااٍضی اطالعااتً ،ماف
ولیسی زض ضاتطِ تیي فيآٍضی ٍ عولىطز ایفا هیًوایس .فيآٍضی اطالعات تط فطایٌسّای ؾاظهاًی هتوطوع تط هٌات  ،تاثیطگعاض اؾت
ٍ تِ هعیت ضلاتتی هٌدط هیقَز .اًؿدام ٍ ازغام ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط فيآٍضی اطالعات ،تط زضآهاسظایی ٍ وااّف ّعیٌاِ تاِ
عٌَاى زٍ تعس اضظیاتی عولىطز تاثیطگعاض اؾتّ .ن افعایی تیي فطایٌسّای تاهیي هٌات  ،تَلیاس ٍ تحَیال واِ اظ هاسیطیت اثاطترف
ظًدیطُ تاهیي ً كات هی گیطز ،تْثَز زض عولىطز ولی ؾاظهاى ضا تِ ٍخَز هیآٍضز .ؾاظهاًْا تا ایدااز ٍ گؿاتطـ تؿاتط زیدیتاال،
تؿْین تِ هَل اطالعات ٍ ّواٌّگی زض ترهیم هٌات ضا زض ول ظًدیطُ ،تاهیي هیوٌٌس .اضظـ ایداز قسُ زض ظًدیطُ تااهیي تاا
افعایف زضآهس ٍ واّف ّعیٌِ ّوطاُ ذَاّس تَز)Rai, Patnayakuni, & Patnayakuni, 2006(.
اًؿدام تیي هطاحل هدعا ٍ خساگاًِ زض ظًدیطُ تاهیي ،تِ ّط عضَ ظًدیطُ اهىاى هیزّس تا تاط عولیاات هطتاَه تاِ هطحلاِ ذاَز
هتوطوع قَز ،زٍتاضُ واضی ٍ اؾتفازُ هدسز اظ هٌات واّف یاتس .زض زیسگاُ تطضؾی ؾاظهاى اظ تعس هٌات آى ،ایي ًىتِ هاَضز تاویاس
اؾت وِ ،هثٌای ضلاتت ؾاظهاىّا ،هٌات هٌحهط تفطز آًْاؾت .هٌاتعی وِ وویاب ،زاضای اضظـ ،غیط لاتال تملیاس ٍ خاایگعیٌی تاا
هٌات زیگط ّؿتٌس .چالف انلی ایي اؾت وِ یافتي هٌاتعی وِ زلیماً تا هلعٍهات ؾاظهاًی هتٌاؾة تاقاس ،آؾااى ًیؿات .تٌااتطایي
هیتَاى هسیطیت هٌات هثتٌی تط تىٌَلَغی اطالعات ضا زض ؾِ گطٍُ هَضز تطضؾی لطاض زاز :ازغام ضٍ تِ عمة ،هْاضتّای هسیطیتی
ٍ حوایت قطوا)Fargnoli, Deminicis, & Tronci, 2014(.
ؾیؿ تن ازغام ضٍ تِ عمة وِ هثتٌی تط ؾیؿتن اطالعات اؾت ،خطیاى اطالعات ٍ زاًف ضا تیي ٍاحسّای هرتلف ،زض ول ظًدیطُ،
هوىي هیؾاظز .اؾتفازُ اظ اؾتاًساضزّای هكتطن زازُ ،پیازُ ؾاظی یه ؾیؿتن عهثی ،خْت تطلطاضی اضتثاه تیي ؾیؿتنّای
هدعا ضا تاهیي هیوٌس .هسیطیت ظًدیطُ تاهیي زضتطگیطًسُ هٌاتعی ًیع هیتاقس وِ تَؾط قطوا زض ظًدیطُ اضائِ هیقًَس .اثطتركی
هسیطیت ظًدیطُ تاهیي تؿتگی تِ حوایت هدوَعِای اظ تاهیي وٌٌسگاى ٍ قطوا زاضز .هٌرَض اظ حوایت قطوا ایي اؾت وِ قطوا تا
ؾیؿتنّای اطالعاتی ٍ ضلاتتی وِ زض اذتیاض زاضًس ،تِ چِ هیعاى اظ فطایٌسّای تیي ؾاظهاًی حوایت هیوٌٌس.
( .)Zhu, Kreamer, & Xu, 2006ایداز اضظـ زض ظًدیطُ تاهیي ،هؿتلعم ٍخَز هْاضتّای هسیطیتی ّؿت وِ تتَاًس في-
آٍضی اطالعات ضا تا اؾتطاتػی ؾاظهاى ٍ تحَالت زض فطایٌسّا ٍ ؾاذتاض ّن تطاظ ًوایس .هسیطیت تغییطات زض ظًدیطُ تاهیي تؿیاض
هْن اؾت .تطَض هثال ،ایداز ّواٌّگی تیي واًالّای تَظی ٍ تَلیسات ؾفاضقی اًثَُ زض ازغام ضٍ تِ خلَّ ،وچٌیي هسیطیت
هَخَزیّا زض ازغام ضٍ تِ عمة ،هؿتلعم هْاضتّای هسیطیت تغییط هیتاقس .یىی اظ هْوتطیي عَاهل هحیطی ،ضلاتت اؾت.
اضظـ هٌات وؿة ٍ واض تا قطایط ضلاتتی ،هیتایؿت هتٌاؾة تاقٌس .هٌات ؾاظهاًی زض قطایط تؿیاض ضلاتتیً ،مف هْوی ضا ایفا
هیًوایٌس .زض هحیط ضلاتتی ،قطوتّا هیتایؿت تا الساهات ضلثا هماتلِ ًوایٌس .هْاضتْای هسیطیتی زض پاؾد تِ تغییطات قطایط
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تاظاض ،حائع اّویت ّؿتٌس .تٌاتطایي هْاضتّای هسیطیت تِ عٌَاى یىی اظ قاذمّای هسیطیت ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط فٌاٍضی
اطالعات ،زض ضلاتت هَفمیتآهیع هَضز تَخِ لطاض هیگیطز ٍ هْاضتْای هسیطاى زض قطایط ضلاتتی ،اضظـ ٍیػُای هییاتس .قَاّس
ًكاى هیزٌّس وِ ّوَاضُ افعایف تْطٍُضی ٍ اضتما ء عولىطز ،تِ تْثَز هَلعیت ضلاتتی هٌدط ًویقَز .قست ضلاتت زض نٌعت،
هیتَاًس اضتثاه تیي عولىطز ٍ هَلعیت ضلاتتی ؾاظهاى ضا تعسیل ًوایس)Varsei et al., 2014(.
ازغام ضٍ تِ عمة هثتٌی تط في آٍضی اطالعات ،هیتَاًس عولىطز فطایٌسّای ؾاظهاًی ضا تسلیل ایداز اضتثاطات هثتٌی تاط ّوىااضی
زض تیي هٌات ؾاظهاًی هدعا ،تْثَز زّس .قفا ؾاظی اطالعات تیي قطوای ؾاظهاى ،تِ تؿاْین هٌاات ٍ هَخاَزی ووتاط هٌداط
هیقَز .تا تثازل اطالعات تِ هَل زضتاضُ هَخَزی ٍ هٌات هَضز ًیاظ ،هسیطیت تْتط ّعیٌِّا اهىاى پصیط هیقَزّ .وااٌّگی تایي
هٌات عطضِ ٍ تماضا تؿْیل هیگطزز .زض ایي نَضت ّعیٌِّای هسیطیت هَخَزی واّف هاییاتاس ٍ ًیاع هایتاَاى تماضااّای
افعایف یافتِ ضا تسضؾتی هسیطیت ًوَز .ازغام ضٍ تِ عمة ّوچٌیي تا افعایف ّواٌّگی تیي ؾاظهاًی ،زض ًْایات هَخاة افاعایف
اضظـ اضائِ قسُ تِ هكتطی هیگطزز .زض هحیط ضلاتتی ،تاثیط ازغام ضٍ تِ عمة هثتٌی تط فيآٍضی اطالعاات تاط عولىاطز ظًدیاطُ
تاهیي تیكتط اؾت ،ظیطا ًیاظ تِ تطلطاضی اضتثاه ؾطی هثتٌی تط اطالعات تاظاض ،خْت ّواٌّگی ظًدیطُ ،اظ اّویت تیكتطی تطذَضزاض
هیتاقس(Barua et al., 2004(.
تا تَخِ تِ هطالة تیاى قسُ ،فطضیِ اٍل تحمیك هططح هیقَز:
فطضیِ اٍل :ازغام ضٍ تِ عمة هثتٌی تط فٌاٍضی اطالعات تط عولىطز ظًدیطُ تأهیي تاثیط هثثتی زاضز.
هْاضتّای هسیطیتی ،تاظتاب زٌّسُ تَاًایی قطوت زض تطثیك تىٌَلَغی – اؾتطاتػیّ ،سایت تغییطات ؾااظهاًی ٍ ططاحای هداسز
فطایٌسّا تِ هٌرَض واضتطز فٌاٍضی زض خْت اضتماء عولىطز هی تاقس .ایداز ّواٌّگی ٍ تطثیك تیي اؾتطاتػی ٍ تىٌَلاَغی هَخاة
هیقَز تا ؾاظهاى اظ فيآٍضی اطالعات اضظـ تیكتطی وؿة ًوایس .زض هسیطیت ظًدیطُ تاهیي ًیع ،تطثیك ؾااذتاضّا ٍ ٍ فطایٌاسّا
زض اضظـ آفطیٌی وؿة ٍ واض ًمف هْوی ایفا هیًوایس .تحمیمات ًكاى هیزٌّس هسیطیت اضتثاطات ذطیساض – فطٍقاٌسُ ٍ تدسیاس
ؾاذتاض ظًدیطُ تاهیي هَخة هسیطیت تْتط ّعیٌِّای تاهیي ٍ چطذِ ظهاًی ؾفاضقات هیقَز .تٌااتطایي هْااضتّاای هاسیطاى زض
اثطتركی هسیطیت ظًدیطُ تاهیي زیدیتالً ،مف ولیسی زاضز)Dong et al., 2009(.
فطضیِ زٍم :هْاضت ّای هسیطیتی هثتٌی تط فٌاٍضی اطالعات تط عولىطز ظًدیطُ تأهیي تاثیط هثثتی زاضز.
تطای تثازالت اًدام قسُ زض فضای اضتثاه زیدیتال ،الظم اؾت واِ قاطوای ظًدیاطُ تااهیي ،لاتلیات ّوىااضی زض ؾیؿاتنّاای
اطالعاتی ٍ اضائِ ذسهات ضا هحمك ؾاظًس .اگط ؾیؿتنّای ؾاظگاض زض ظًدیطُ تاهیي ایداز ًكسُ تاقٌس ،تؿْین اطالعات ٍ ؾیؿاتن
هىاًیعُ تثازل ،هیتَاًس اقىاالت اؾاؾی ایداز ًوایس .تٌاتطایي ،حوایت قطوا یه هٌث پكتیثاى هحؿَب هیقَز ٍ تا ایداز اضظـ
زض ظًدیطُ تاهیي تِ طَض هثثتی اضتثاه زاضزّ .واٌّگی ایداز قسُ زض تیي قطوا تط اؾااؼ فايآٍضی اطالعاات زض ظًدیاطُ تااهیي،
تَاًایی قطوت زض وؿة اطالعات تِ هَل زض هَضز تغییطات تماضا ،عَاهل تاهیي ،هسیطیت هَخاَزی ٍ الاساهات ضلثاا ضا افاعایف
هیزّس( Azar et al., 2010) .
تط ایي اؾاؼ فطضیِ ؾَم هططح هیقَز:
فطضیِ ؾَم :حوایت قطواء هسیطیتی هثتٌی تط فٌاٍضی اطالعات تط عولىطز ظًدیطُ تأهیي تاثیط هثثتی زاضز.
لاتلیتّای تیاى قسُ (ازغام ضٍ تِ عمة هثتٌی تط في آٍضی اطالعات ،حوایت قطوا ٍ هْاضتّاای هاسیطیتی) ،هوىاي اؾات زض
ؾطح فطایٌسّای ؾاظهاًی ایداز اضظـ ًوایس ٍ تِ ًَتِ ذَز تط اضتماء هَلعیت ضلاتتی ؾاظهاى تاثیطگعاض تاقس .ؾطهایِ گصاضی زض فاي
آٍضی اطالعات تِ تْثَز فطایٌسّای عولىطزی ؾاظهاى ،واضتطز زاضاییّا ٍ گطزـ هَخَزی ،ووه هی وٌس .ایاي قااذمّاا تاِ
ًَتِ ذَز تط تْثَز هَلعیت ضلاتتی ؾاظهاى تاثیطگعاضًس .الثتِ قطایط ضلاتتیٍ ،یػگیّای ؾاظهاًی ٍ ؾایط عَاهل هحیطای هایتَاًاس
ایي اضتثاه ضا تحت تاثیط لطاض زّس .تِ طَض هثال ،هسیطیت واضآهس ظًدیطُ تاهیي هوىي اؾت تِ ّعیٌِ ٍ لیوات تواام قاسُ ووتاط
هٌدط قَز ،وِ اگط الساهات هكاتِ اظ ؾَی ؾایط ضلثا نَضت گیاطز ،هوىاي اؾات قااذم ؾاَزآٍضی زض وال ناٌعت وااّف
یاتس)Christopher, 2005(.
فطضیِ چْاضم :عولىطز ظًدیطُ تاهیي تط هَلعیت ضلاتتی قطوت تاثیط هثثتی زاضز.
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 Zihni ٍ Barutcvزض ؾال  ، 2012اثط هسیطیت ظًدیطُ تاهیي الىتطًٍیه ضا تط نٌعت ذطزُ فطٍقی اظ زیسگاُ ًیطٍّای ضلااتتی
پَضتط هَضز تحلیل لطاض زازًس ً.تایح تحمیك ًكاى زاز وِ ضقس نٌعت ذطزُ فطٍقی ایٌتطًتی ،ذطزُ فطٍقاى ٍ تاهیي وٌٌسگاى ضا تاِ
خؿتدَی ضٍـّای خسیس زض وؿة ٍ واض ؾَق زازُ اؾت .هسیطیت ظًدیطُ تاهیي الىتطًٍیه اتعاض هْوی هحؿَب هیقَز وِ تا
واضتطز آى ًیاظّای هكتطی تِ طَض ّوعهاى تِ تْیِ وٌٌسُ هَاز اٍلیِ ٍ لطعات ،تَلیسوٌٌسُ ،تساضوات ،تحَیل ٍ ذاسهات پكاتیثاًی
هٌتمل هیقَز ٍ اهىاى زؾتیاتی تِ ؾْن تاظاض تیكتط ٍ ؾَز تاالتط فطاّن هیقَز)Barutcv & Zihni, 2012( .
وطهی ٍ ّوىاضاى زض ؾال  ،1394اثطات عَاهل ولیسی هَفمیت چاتىی ظًدیطُ تاهیي تط عولىطز اؾتطاتػیه قاطوتّاای ناٌای
الىتطًٍیه ایطاى هَضز تطضؾی لطاض زازًسً .تایح تحمیك ًكاى زاز وِ عَاهل ولیسی چاتىی تاثیط هؿتمین تط عولىطز ؾاظهاًی ٍ ًیاع
هعیت ضلاتتی ؾاظهاىّا زاضز.
 Dubinsky ، Zhang، Quan ،Pengزض تحمیمی تحت عٌَاى "تطضؾی اثط هیاًدی فطایٌاسّای وؿاة ٍوااض ٍ لاتلیاتّاای
هسیطیت ظًدیطُ تاهیي زض تاثیط في آٍضی اطالعات تط عولىطز قطوتّای چیٌی " زض ؾال  ، 2016تاِ ایاي ًتیداِ ضؾایسًس واِ
تىٌَلَغی اطالعات تِ تٌْایی تط عولىطز قطوتّا تااثیط ًوای گاصاضز .اًؿادام ٍ ازغاام لاتلیاتّاای تىٌَلاَظی اطالعاات تاا
لاتلیتّای قطوت ،تَاًایی تْیٌِ ؾاظی فطایٌسّای وؿة ٍ واض ضا زاضز)Peng et al., 2016( .
 Grant ٍ Kotzab ٍTellerزض ؾال  2012تیاى وطزًس وِ ًتایح ًرطؾٌدی آًْا اظ  174هسیط تاا تدطتاِ ؾااظهاىّاای تاعضي
ًكاى زازُ اؾت ،قطایط هسیطیت ظًدیطُ تاهیي زاذلی ،تِ ذهَل فيآٍضی اطالعات ٍ هٌات اًؿاًی ،هحاطنّاای انالی تاطای
اضتماء ؾطح ولی اخطای هسیطیت ظًدیطُ تاهیي زیدیتال ّؿتٌس)Teller, Kotzab, & Grant, 2012(.
تحمیمات ّ ٍ Wagnerوىاضاى ًیع زض ؾال  2012اضتثاه تیي تٌاؾة ظًدیطُ تاهیي تا عولىطز هالی قطوت ضا هَضز تطضؾی لاطاض
زازًس .زض ایي تحمیك  259 ،قطوت تَلیسوٌٌسُ اضٍپایی ٍ آهطیىایی تطضؾی قسًسً .تایح ًكااى زاز واِ تٌاؾاة تیكاتط زض ظًدیاطُ
تاهیي تِ تاظگكت ؾطهایِ تیكتط هٌدط قسُ اؾت)Wagner, Kreamer, & Xu, 2012( .
زض قىل ( ،) 1هتغیطّای تحمیك ٍ هَلفِ ّای آًْا تِ نَضت هسل هفَْهی ظیط ًكاى زازُ قسُ اؾت:
هسیطیت ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط
فٌاٍضی اطالعات

عولىطز ظًدیطُ تاهیي
 -واّف ّعیٌِ هلعٍهات

ازغام ضٍ تِ عمة
 یىپاضچگی تطًاهِ ّای واضتطزی قثىِالىتطًٍیه
 یىپاضچگی پایگاُ زازُ ّای قطوت حوایت اظ ظًدیطُ تاهیي تاا تىیاِ تاطفٌاٍضی اطالعات

 واّف ّعیٌِ هَخَزی واالهَلعیت ضلاتتی
 ؾْن تاظاض حاقیِ ؾَز -خایگاُ ضلاتتی

 ّوىاضی تا تاهیي وٌٌسگاى افعایف واضایی فطایٌسّای ؾاظهاًی تْطُ ٍضی واضوٌاى -ططاحی هدسز فطایٌسّا

 افعایف فطٍـ گؿتطـ ترف ّای تاظاض -تْثَز ذسهات هكتطی

قىل قواضُ ( :)1هسل هفَْهی پػٍّف

هْاضت ّای هسیطیتی
 تَاًایی هسیطیت تغییطات ؾاظهاًی تَاًایی تدسیس ؾاذتاض ظًدیاطُ تااهیيهثتٌی تط ایٌتطًت
 وؿة ترهم ّای هطتثط زض فعالیتّای ظًدیطُ تاهیي

حمایت شرکاء
 تَاًایی تِ اقتطان گاصاضی زازُ ّاا ٍهسیطیت ؾفاضقات آًالیي هكتطیاى
 تَاًایی تِ اقتطان گصاضی ٍ هاسیطیتتاهیي وٌٌسگاى
 فعالیت ّای ظًدیطُ اضظـ هثتٌای تاطایٌتطًت زض اضتثاه تا تساضوات زٍلت
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 -2مًاد ي ريش َا
ضٍـ اًدام تحمیك ،تَنیفی ٍ پیوایكی اؾتًَ .ع تحمیك ،واضتطزی اؾات .ضٍـ خوا آٍضی اطالعاات وتاتراًاِای – هیاساًی
هیتاقس .خاهعِ آهاضی تحمیك ،تعساز ً 8695فط اظ واضوٌاى قطوت ایطاى ذَزضٍ زیعل ضا قاهل هیقَز ٍ تط اؾاؼ خاهعاِ آهااضی
پػٍّف ٍ تا تَخِ تِ خسٍل وطخؿی -هَضگاى ،حدن ًوًَِ تحمیك ً 368فط تطاٍضز قسُ اؾت .تِ زلیل عسم اهىاى زؾتطؾای تاِ
اعضاء خاهعِ زض قطایط یىؿاى ،ضٍـ ًوًَِگیطی ،زض زؾتطؼ اؾت .اتعاض گطزآٍضی زازُّا پطؾكٌاهِ هیتاقس .تط هثٌای چااضچَب
ًرطی ٍ پیكیٌِ تحمیك ،قاذمّای هطتثط تا هتغیطّای تحمیك تسٍیي گطزیسُ ٍ تِ تاییس ناحةًرطاى ضؾایسُ اؾاتّ ،وچٌایي
تحلیل عاهلی تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاضّای اؼ پی اؼ اؼ ٍ لیعضل اًدام قسُ اؾت وِ ًكاى زٌّسُ تاییس ضٍایی ؾااظُ پطؾكاٌاهِ
تحمیك هیتاقس .زض ایي تحمیك اظ تحلیل عاهلی اوتكافی ،خْت ؾٌدف ضٍایی اظ ًَع ٍاگطا اؾتفازُ گطزیاسُ اؾات تاا اؾاتفازُ اظ
آظهَى تاضتلت هیتَاى اظ وفایت ًوًَِگیطی اطویٌاى حانل ًوَز.
خسٍل قواضُ (ً :)1تایح آظهَى  ٍ KMOآظهَى تاضتلت
عسز هعٌازاضی آظهَى تاضتلت همساض آظهَى KMO
0/000
ول هتغیطّا
0/891.

زضنَضتی وِ همساض  KMOتعضگتط اظ  0/70تاقس ّ ،وثؿتگیّای هَخَز زض تیي زازُّا تطای تحلیل عاهلی هٌاؾة ذَاّاس تاَز.
ًتایح تحلیل عاهلی اوتكافی هتغیط ّای تحمیك ًكاى هیزّس :تطای ؾٌدف هتغیط «ازغام ضٍ تِ عمة» (طثك ازتیات پاػٍّف) 3
ؾَال زض ًرط گطفتِ قسُ اؾتً .تایح حانل اظ تحلیل عاهلی اوتكافی تَؾط ًطمافعاض  SPSSزض خسٍل ً 2كاى زازُقاسُ اؾات.
ّواًطَض وِ خسٍل ً 2كاى هیزّس 3 ،ؾَال زض  1عاهل طثمِتٌسی قسّ .وچٌیي ایي  3عاهال زض هدواَع حاسٍز  75زضناس اظ
ٍاضیاًؽ ًوطات ضا تثییي هیوٌٌس.
خسٍل قواضُ (ٍ :)2اضیاًؽ ولی تثییي قسُ
همازیط ٍیػُ اٍلیِ
همازیط هطتعات اؾترطاج قسُ
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
ول
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
74/994
74/994
2/250
74/994
74/994
14/456
89/450
10/550
100/000

ول
2/250
434
316

هَلفِ ّا
1
2
3

تطای ؾٌدف هتغیط «هْاضت ّای هسیطیتی» (طثك ازتیات پػٍّف)  3ؾَال زض ًرط گطفتِ قسُ اؾاتً .تاایح حانال اظ تحلیال
عاهلی اوتكافی تَؾط ًطمافعاض  SPSSزض خسٍل ً 3كاى زازُ قسُ اؾتً .تیدِ خسٍل ً 3كاى هیزّس وِ 3 ،ؾَال زض  1عاهل
طثمِتٌسی قسّ .وچٌیي ایي  3عاهل زض هدوَع حسٍز  70زضنس اظ ٍاضیاًؽ ًوطات ضا تثییي هیوٌٌس.
خسٍل قواضُ(ٍ :)3اضیاًؽ ولی تثییي قسُ
همازیط ٍیػُ اٍلیِ
همازیط هطتعات اؾترطاج قسُ
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
ول
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
70/229

70/229

2/107

ول

هَلفِ ّا

70/229

70/229

2/107

1

87/247

17/01

511

2

100/000

12/753

383

3

تطای ؾٌدف هتغیط « حوایت قطواء » (طثك ازتیات پػٍّف)  3ؾَال زض ًرط گطفتِ قسُ اؾتً .تایح حانال اظ تحلیال عااهلی
اوتكافی تَؾط ًطمافعاض  SPSSزض خسٍل قواضُ ً 4كاى زازُ قسُ اؾتً .تیدِ خسٍل قواضُ ً 4كاى هایزّاس 3 ،ؾاَال زض 1
عاهل طثمِتٌسی قسّ .وچٌیي ایي  3عاهل زض هدوَع حسٍز  79زضنس اظ ٍاضیاًؽ ًوطات ضا تثییي هیوٌٌس.
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خسٍل قواضُ(ٍ :)4اضیاًؽ ولی تثییي قسُ
همازیط ٍیػُ اٍلیِ
همازیط هطتعات اؾترطاج قسُ
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
ول
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
79/456

79/456

2/384

ول

هَلفِ ّا

79/456

79/456

2/384

1

90/177

10/721

322

2

100/000

9/823

295

3

تطای ؾٌدف هتغیط «عولىطز ظًدیطُ تأهیي» (طثك ازتیات پػٍّف)  3ؾَال زض ًرط گطفتِ قسُ اؾتً .تایح حانل اظ تحلیال عااهلی
اوتكافی تَؾط ًطمافعاض  SPSSزض خسٍل قواضُ  5ظیط ًكاى زازُ قسُ اؾتّ .واًطَض وِ ًتیدِ ًكااى هایزّاس 3،ؾاَال زض 1
عاهل طثمِتٌسی قسّ .وچٌیي ایي  3عاهل زض هدوَع حسٍز  81زضنس اظ ٍاضیاًؽ ًوطات ضا تثییي هیوٌٌس.
خسٍل قواضُ(ٍ :)5اضیاًؽ ولی تثییي قسُ
همازیط ٍیػُ اٍلیِ
همازیط هطتعات اؾترطاج قسُ
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
ول
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
81/374

81/374

2/441

ول

هَلفِ ّا

81/374

81/374

2/441

1

91/866

10/492

315

2

100/000

8/134

244

3

تطای ؾٌدف هتغیط «هَلعیت ضلاتتی» (طثك ازتیات پػٍّف)  3ؾَال زض ًرط گطفتِ قسُ اؾتً .تاایح حانال اظ تحلیال عااهلی
اوتكافی تَؾط ًطمافعاض  SPSSزض خسٍل قواضُ ً 6كاى زازُ قسُ اؾتّ .وااًطَض واِ اًترااض های ضفات  3ؾاَال زض  1عاهال
طثمِتٌسی قسّ .وچٌیي ایي  3عاهل زض هدوَع حسٍز  70زضنس اظ ٍاضیاًؽ ًوطات ضا تثییي هیوٌٌس.
خسٍل قواضُ(ٍ :)6اضیاًؽ ولی تثییي قسُ
همازیط ٍیػُ اٍلیِ
همازیط هطتعات اؾترطاج قسُ
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
ول
زضنس تغییطات
زضنس تغییطات تدوعی
70/361

70/361

2/111

ول

هَلفِ ّا

70/361

70/361

2/111

1

91/891

11/786

354

2

100/000

8/109

243

3

ًتایح تحمیك عاهلی تاییسی هتغیطّای تحمیك ًیع ًكاًسٌّسُ تاییس هعٌازاض تَزى ضٍاتط تیي هتغیطّای هىٌَى ٍ هتغیطّاای آقاىاض
(ؾَاالت پطؾكٌاهِ) هی تاقس.
تِ هٌرَض تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ تحمیك ،اتتسا یه ًوًَِ  30تایی پطؾكٌاهِ تیي اعضاء خاهعِ آهاضی تَظی گطزیاس ٍ ؾاپؽ تاا
ًطم افعاض  ، SPSSضطایة آلفای وطًٍثاخ هَضز اًساظُگیطی لطاض گطفتٌس ٍ ًتایح زض خسٍل قواضُ ً 7كاى زازُ قسُ اؾت :تاا تَخاِ
تِ ایٌىِ ضطایة هحاؾثِ قسُ تیف اظ  0.7هیتاقٌس ،پطؾكٌاهِ اظ پایایی تاییس قسُ تطذَضزاض اؾت.
خسٍل قواضُ( :)7ضطایة آلفای وطًٍثاخ هطتثط تا هتغیطّای تحمیك
هتغیطّای تحمیك

ضطایة آلفا

ازغام ضٍ تِ عمة
هْاضت ّای هسیطاى
حوایت قطواء
عولىطز ظًدیطُ تاهیي
هَلعیت ضلاتتی
ول ؾَاالت

0/873
0/925
0/704
0/733
0/768
0/801

 -3وتایج ي بحث
ٍیػگیّای خوعیت قٌاذتی ًوًَِ آهاضی تا اؾتفازُ اظ آهاض تَنیفی هكرم قسُ اؾت ٍ ًتاایح زض خاسٍلّاای قاواضُ 9 ٍ 8
تیاى قسُ اؾت:
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خسٍل قواضُ( :)8تَظی فطاٍاًی اعضای ًوًَِ آهاضی تطحؿة خٌؿیت
زضنس تدوعی
زضنس
تعساز
خٌؿیت
60/3
60/3
222
هطز
100/0
39/7
146
ظى
100/0
368
ول
خسٍل قواضُ( :)9تَظی فطاٍاًی اعضای ًوًَِ آهاضی تطحؿة ؾي
زضنس
تعساز
ؾي
3/5
13
ووتط اظ تیؿت ؾال
 30-21ؾال

136

37/0

 40-31ؾال

133

36/1

 50-41ؾال

64

17/4

 51ؾال تِ تاال

22

6/0

هدوَع

368

100/0

یىی اظ لَیتطیي ٍ هٌاؾةتطیي ضٍـ ّای تدعیِ ٍ تحلیل زض تحمیمات علَم ضفتاضی ،تدعیِ ٍ تحلیال چٌاس هتغیاطُ اؾات؛ ظیاطا
هاّیت ایي گًَِ هَضَعات چٌس هتغیطُ تَزُ ٍ ًویتَاى آى ّا ضا تا قیَُ زٍ هتغیطی (وِ ّط تاض تٌْا یه هتغیاط هؿاتمل تاا یاه
هتغیط ٍاتؿتِ زض ًرط گطفتِ هی قَز) حل ًوَز .اظ ایٌطٍ ،زض ایي تحمیك تطای تائیس یا ضز فطضیات اظ هسل هعازالت ؾاذتاضی ٍ تطَض
اذم تحلیل هؿیط اؾتفازُ قسُ اؾت .خْت تطضؾی ًطهال تَزى تَظی زازُّا زض ًوًَِ آهاضی اظ آظهَى وَلوَگطٍ اؾاویطًَ
اؾتفازُ قسُ اؾت:
هَلعیت ضلاتتی
1/719
0/56
ًطهال اؾت

خسٍل قواضُ( :)10قاذمّای قىل تَظی
عولىطز ظًدیطُ تأهیي حوایت قطواء هْاضت ّای هسیطیتی
1/675
1/721
1/602
0/71
0/68
0/76
ًطهال اؾت
ًطهال اؾت
ًطهال اؾت

ازغام ضٍ تِ عمة
1/702
0/62
ًطهال اؾت

همساض آهاضُ z
همساض هعٌیزاضی

ّواًطَض وِ هكاّسُ هی قَز تواهی هتغیطّای پػٍّف اظ تَظی ًطهال پیطٍی هیوٌٌس .هسل ؾاذتاضی ظیط ضاتطِ هیاى «ازغاام ضٍ
تِ عمة ،هْاضتّای هسیطیتی ،حوایت قطواء ،عولىطز ظًدیطُ تأهیي ٍ هَلعیت ضلاتتی» ضا ًكاى هیزّس .قىل قاواضُ ( )2هاسل
ؾاذتاضی زض حالت ترویي اؾتاًساضز ٍ ضطایة هعٌازاضی ضا ًكاى هیزٌّس (ذطٍخی ًطم افعاض آهاضی ایوَؼ) .تائیس یاا ضز فطضایات
(ضٍاتط) زض حالت هعٌازاضی هكرم هیقَز؛ تِ عثاضت زیگط چٌاًچِ عسز هعٌازاضی تعضگتط اظ  1/96یاا واَچىتط اظ  – 1/96تاقاس
فطضیِ تائیس هیقَزّ .وچٌیي زض آظهَى فطضیات تحمیك تا اؾتفازُ اظ هسل هعازالت ؾاذتاضی ،اٍال ذطٍخی ًطم افعاض ًكاى زٌّسُ
هٌاؾة تَزى هسل ؾاذتاضی تطاظـ یافتِ تطای آظهَى فطضیات ّؿتٌس ًؿثت  x 2تِ  dfتطاتط تا  ،1/77ظیط  3هیتاقاس؛ تٌااتطایي
همساض  x 2همساض هٌاؾة ٍ پاییٌی اؾت .هیعاىً RMSEA ;0/046یع ًكاى زٌّسُ هٌاؾة تَزى تطاظـ هسل ؾاذتاضی اؾت؛ تاِ
عثاضت زیگط زازُ ّای هكاّسُ قسُ تا هیعاى ظیازی هٌطثك تط هسل هفْاَهی تحمیاك اؾات .هماساض ٍ NFI IFI,RFI,NNFI
 CFIتاالی  90زضنس هحاؾثِ قسُ وِ ًكاى زٌّسُ تطاظـ تاالی هسل هیتاقس.
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ازغام ضٍ تِ عمة
t : 7 / 553

0/ 53

هَلعیت ضلاتتی

t : 19/047
0/ 90

عولىطز ظًدیطُ تاهیي

t : 4 / 320
0/ 30

هْاضت ّای هسیطیتی

t : 4 /060
0/ 38

حوایت قطواء
قىل قواضُ( :)2تحلیل هؿیط ٍ هسل تدطتی پػٍّف
خسٍل قواضُ( :)11قاذمّای تطاظـ هسل
همساض لاتل لثَل
همساض تسؾت آهسُ
قاذم ّای تطاظـ
پاییي تط اظ 3
1/77
Chi.squar/df
پاییي تط اظ 0.08
0/046
RMSEA
پاییي تط اظ 0.05
0/000
P.Value
IFI,RFI,NNFI,
تاالی  90زضقس
 91-99زضنس
NFI

ذالنِ ًتایح تطاؾاؼ آظهَى اًدام قسُ ،زض خسٍل ظیط تیاى قسُاًس:
خسٍل قواضُ( :)12هسل ؾاذتاضی پػٍّف زض حالت ترویي اؾتاًساضز ٍ ضطایة هعٌیزاضی
تاض عاهلی هعٌیزاضی  tهعٌیزاضی p
خْت فطضیِ ّا
0/000
7/553
531
عولىطز ظًدیطُ تأهیي
ازغام ضٍ تِ عمة
0/000
4/320
298
عولىطز ظًدیطُ تأهیي
هْاضت ّای هسیطیتی
0/000
4/060
183
عولىطز ظًدیطُ تأهیي
حوایت قطوا
0/000
19/047
898
هَلعیت ضلاتتی
عولىطز ظًدیطُ تأهیي
هعٌیزاضی زض ؾطح اطویٌاى  99زضنس

ًتیدِ
تاییس
تاییس
تاییس
تاییس

تطاؾاؼ یافتِّای تحمیك ،تسٍیي تطًاهِّای واضتطزی ٍ قثىِای هطتثط تا یىپاضچِ ؾاظی ؾیؿتنّا ،في آٍضی ،ذاسهات ٍ هٌاات
اًؿاًی هَضز ًیاظ ،هیتَاًس زض اضتماء عولىطز هسیطاى ایطاى ذَزضٍ زیعل تاثیط گصاض تاقاس .تااهیي ظیطؾااذتّاای الظم تاِ هٌراَض
یىپاضچِ ؾاظی پایگاُ زازُ ّای ؾاظهاى تا تاهیي وٌٌسگاى تاالزؾت ٍ پاییي زؾت تِ نَضت الىتطًٍیه ،هَلعیت ضلاتتی ؾااظهاى
ضا تْثااَز هاایتركااس .تٌرااین اؾااتطاتػی زض خْاات هااسیطیت ٍ هٌْسؾاای هدااسز فطایٌااس وؿااة ٍ واااضّ ،وچٌاایي وؿااة
ترهمّای الظم اظ ططیك ایداز تغییطات زض فطایٌس خصب ٍ آهَظـ هٌات اًؿاًی هیتَاًس هَثط ٍال قَز .تدسیس ؾاذتاض ظًدیاطُ
تاهیي تطاؾاؼ ًیاظّای قٌاؾایی قسُ ،تِ هسیطاى تَنیِ هیكَز.اًدام تحمیمات تااظاض ناٌعتی ،تاِ هٌراَض قٌاؾاایی العاهاات ٍ
اًتراضات ترف ّای تاظاض  ،زض تَؾعِ ّوىاضی ّا هَثط اؾت .پیكٌْاز هیقاَز اظ وااضتطز فايآٍضی اطالعاات تاِ هٌراَض تْثاَز
فعالیت ّای ظًدیطُ اضظـ اظ ططیك اًدام ؾفاضقات آًالیي ٍ ّوچٌیي تِ اقتطان گصاقتي اطالعات تِ ناَضت تعااهلی ،حوایات
تیكتطی تِ عول آیس .ترهیم تَزخِ الظم ٍ اؾتفازُ اظ تینّای ترههی ٍ چٌس هْاضتِ ،ظهیٌِ ضا تطای تحمیمات ٍؾی تاط فاطاّن
هیؾاظ ز .اضائِ آهَظـ ٍ هكاٍضُ زض ظهیٌِ ویفیت ٍ اطالعات هَضز ًیاظ تِ هكتطیاى ٍ قطوا ،تط هثٌای تحمیمات تاظاض ،هٌدط تِ اضائِ
ذسهات تْتط تِ هكتطیاى ًْایی هیقَز ٍ عولىطز ظًدیطُ تاهیيّ ،وچٌیي هَلعیت ضلاتتی قطوت تْثَز هاییاتاس.ططاحی فطایٌاس
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 عولىطز ظًدیطُ تاهیي ٍ هَلعیت ضلاتتی ایطاى ذَزضٍ زیعل،هسیطیت ظًدیطُ تاهیي هثتٌی تط في آٍضی اطالعات

 زؾتطؾای تاِ اطالعاات تاِ طاَض،  فطایٌس هسیطیت ؾفاضقات ٍ تَظی ؾاظهاى تا ایداز قثىِ ّای تطٍى ؾاظهاًی، ظًدیطُ تاهیي
.یىپاضچِ ٍ ّن ظهاى ضا اهىاًپصیط ؾاذتِ ٍ خایگاُ ضلاتتی ؾاظهاى ضا هتوایع هی ؾاظز
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