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چکیده
ّسف پػٍّف حاضط تطضؾی ضاتغِ تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ تْثَز لاتلی تّ ای ًاق ی اظ ه سیطیت
ظًدیطُ تأهیي اؾت .پػٍّف حاضط اظ ًظط ضٍـ واضتطزی ٍ اظ ًظط ضٍـ تَنیفی-پیوایكی اؾت .خاهؼ ِ مه اضی پ ػٍّف
قاهل هسیطاى ٍ واضقٌاؾاى فٌاٍضی اعالػات قطوت ّای هٌترة اؾتاى انفْاى اؾت وِ اظ ایي ؾیؿتن ّا اؾتفازُ و طزُ
اًس ٍ یا ایٌىِ تا مًْا مقٌایی زاقتِ اًس .تا اًدام ًوًَِ گیطی اٍلیِ ٍ ؾپؽ تط اؾاؼ فطهَل ًوًَ ِ گی طی اظ خاهؼ ِ هح سٍز
تؼساز ً 60فط تِ ػٌَاى ًوًَِ ًْایی ٍ تِ ضٍـ ًوًَِ گیطی زض زؾتطؼ اًتراب قسًس .تطای خوغ مٍضی زازُ ّای پػٍّف اظ
پطؾكٌاهِ ؾَ ٍ زیگطاى ( )2010تا اًدام تطذی انالحات ٍ تَهی ؾاظی اؾتفازُ قس .تطای تطضؾی هتغیطّای پػٍّف اظ مهاض
تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی ٍ اظ مظهَى ّای مهاضی ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ،مظهَى زٍضتیيٍ -اتؿَى ٍ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ
قسُ اؾتً .تایح پػٍّف حاضط ًكاى هی زّس تیي لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی مى اضتثاط هثثت ٍ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز .اظ ؾَی زیگط ًتایح ًكاى هی زّس وِ تیي اتؼاز لاتلیت ّ ای ق طوت زض
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي (یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی
ٍ وٌتطل) ٍ اتؼاز هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی (هٌافغ ػولیاتی ،هٌافغ فطمیٌس ٍ هسیطیت تد اضت ٍ هٌ افغ تطًاه ِ ضی عی
اؾتطاتػیه فٌاٍضی اعالػات) اضتثاط هثثت ٍ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
کلمات کلیدی :هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ،تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی.
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هدلِ هسیطیت نٌؼتی زاًكىسُ ػلَم اًؿاًی زاًكگاُ مظاز اؾالهی ٍاحس ؾٌٌسج – ؾال زّن  /قواضُ  / 33پاییع 1394

 -1مقدمه
اهطٍظُ قطوت ّای تَلیسی ٍ ذسهاتی تا هحیغی ضلاتتی ٍ پیچیسُ تط ًؿثت تِ گصقتِ ضٍتطٍ ّؿتٌس ).(Chen & Lin, 2009
هَفمیت تداضی زیگط هَضَع تدعیِ ٍ تحلیل یه قطوت ًیؿت تلىِ ایي اهط تِ ػٌَاى ظًدیطُ تحَیل ٍ تأهیي ؾاظهاى ّا هغطح
هی تاقس .یه قطوت تِ تٌْایی فمظ تركی اظ ظًدیطُ تأهیي اؾت .تٌاتطایي قطوت ّا تطای تْثَز هیعاى اثطتركی ػولیات
زاذلی ،افعایف تْطُ ٍضی هاقیي مالت ،تْثَز ویفیت هحهَالت ٍ واّف ّعیٌِ ّای تَلیس تط اؾتطاتػی ّای ظًدیطُ تأهیي ذَز
تأویس هی ًوایٌس .یىی اظ زالیل ػوسُ زیگط ایي اهط هی تَاًس واّف لاتل تَخِ ّعیٌِ ّای قطوت اظ عطیك تْثَز ٍضؼیت ضلاتت
پصیطی قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي تاقس .زلیل ػوسُ زیگط ،ظَْض التهاز هثتٌی تط ایٌتطًت اؾت .ایٌتطًت ؾاذتاضّای ؾٌتی
ظًدیطُ تأهیي ضا وِ قطوتْا تطای ضؾاًسى واال ٍ ذسهات ذَز تِ تاظاضّا تِ واض گطفتِ اًس ضا تِ چالف هی وكس (Rahman,
) . 2003تا ظَْض ایٌتطًت تاظاضّا قفاف تط هی قًَس ،تِ ایي هفَْم وِ تماضای هكتطیاى تِ نَضت ؾفاضقی قسُ پاؾد زازُ هی
قَز ٍ ًطخ تغییطات زض خْاى تداضت افعایف هی یاتس) .(Ellram, 1991تِ عَض ولی چٌیي پیكطفت ّایی زاضای تأثیط ػویمی
تط تكىیالت ظًدیطُ تأهیي قطوت ّؿتٌس .اظ ایي ضٍ مگاّی اظ چگًَگی اضتماء لسضت قطایظ ضلاتت پصیطی قطوت زض هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي اظ اّویت تاالیی تطذَضزاض اؾت.
هطٍض ازتیات پػٍّف زض ایي ظهیٌِ ًكاى هی زّس هسل ّای خسیس تداضت تطای ًؿل ایٌتطًت تِ ؾطػت زض حال ضقس اؾت .فایي
) 1(1998ذاعط ًكاى هی وٌس ّواًگًَِ وِ هحیظ تداضت تغییط هی وٌس عطاحی ظًدیطُ تأهیي ًیع تِ هطٍض ظهاى ضلاتتی تط هی
قَز .لصا پسیسُ تداضت-هحَض زیگطی تِ ًام تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی 2زض نٌؼت خطیاى پیسا هی وٌس .اتراش ؾیؿتن ّای تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هوىي اؾت تِ زلیل ف كاض اظ ؾَی ضلثا یا تَؾظ تماضاّایی اظ ؾَی قطوا یا هكتطیاى زض ظًدیطُ تأهیي تطای
اتهال یا تطفیغ ؾیؿتن ٍ یا اظ عطیك ًیاظ تِ خایگعیٌی ؾیؿتن ّای ؾٌتی تا ؾیؿتن ّای تطٍظتط تطاًگیرتِ قَزٌّ .گاهی وِ
ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی زض یه ؾاظهاى تداضی تِ عَض واهل زضن هی قًَس اًتظاض هی ضٍز هٌافغ ظیازی ضا تِ تاض
مٍضًس وِ اظ خولِ مًْا هی تَاى تِ واّف ظهاى ؾیىل ،هؼاهالت ؾطیؼتط ،هسیطیت هالی تْیٌِ ٍ مهازُ قسى ظهیٌِ تداضت
الىتطًٍیه زض ؾاظهاى ّا اقاضُ وطز .اظ مًدا وِ ایي هٌافغ تالمَُ ظیاز ّؿتٌس تؿیاضی اظ ؾاظهاًْا توایل زاضًس فطمیٌس زقَاض تثسیل
مًچِ هَضز اؾتفازُ لطاض هی زٌّس ضا تِ یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هتمثل قًَس .تِ ّط حال ایداز ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی
هٌاتغ ؾاظهاًی یه السام پطّعیٌِ ٍ هراعطُ مهیع اؾت ) .(Chen & Lin, 2009) ،( Markus & Yanis, 2000ضاذ
( 3)1991تیاى هی وٌ س اگطچِ تطذی وؿة ٍ واضّا ّعیٌِ ّای ظیازی ضا زض فٌاٍضی اعالػات ؾطهایِ گصاضی هی وٌس اها ٌَّظ
ًتایح هثثتی زض التهاز اهطیىا هكاّسُ ًكسُ اؾتّ .وچٌیي تالـ اؾتطاؾوي ) 4 (1990تطای یافتي تاظزّی هثثت اظ ؾطهایِ
گصاضی ّای فٌاٍضی اعالػات زض هغالؼِ ذَز زض ذهَل ّعیٌِ ّای فٌاٍضی اعالػات زض زِّ  1980قىؿت ذَضز .هحمماى
زیگطی ًیع زض ّویي زٍضُ ظهاًی ًتایح هكاتْی ضا تسؾت مٍضزًس ) .(Pentland, 1989ایي زض حالی اؾت وِ قَاّس خسیستط
هٌافغ ظیازی اظ ؾطهایِ گصاضی ّای فٌاٍضی اعالػات ٍ حهَل تْطُ ٍضی چكوگیط مقىاضی اظ فٌاٍضی اعالػات ضا ًكاى هی
زّس .زیگط پػٍّف ّای اذیط اظ خولِ (Hitt & Brynjolffson, 1996; Mukhopadhyay, Kekre, & Kalathur,
)ً 1995كاى هی زٌّس قَاّس وافی زض ذهَل اثطات هثثت فٌاٍضی اعالػات تطای تهسیك ایي ًتیدِ خوغ مٍضی قسُ اؾت
وِ ؾطهایِ گصاضی زض تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هی تَاًس هثوط ثوط تاقسّ .واًگًَِ وِ چاًگ ٍ زیگطاى ( 5)2008گعاضـ هی
زٌّس ٌّگاهیىِ هحیظ ّای ذاضخی ٍ قطوای هتحس وِ ضٍزضضٍی یه قطوت ّؿتٌس پیچیسُ تط هی قًَس ،هسیط اخطایی تایس
واضایی ٍ ػولىطز هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ضا اضتما تركسّ .وچٌیي هعایای ضلاتتی تالمَُ ضا ًیع تِ زؾت مٍضز .اظ ؾَی زیگط تؿیاضی
اظ هحمماى اقاضُ هی وٌٌس ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تِ ػٌَاى یه خعء خسایی ًاپصیط زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ػول هی
وٌس .تِ ّویي زلیل ًیع پػٍّف حاضط زض تالـ تطای تطضؾی ضاتغِ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای قطوت زض
1

)Fine (1998
)enterprise resource planning (ERP
3
)Roach (1991
4
)Strassman (1990
5
)Chang et al. (2008
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هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هی تاقس .لصا ایي پػٍّف هی وَقس تا تِ ایي ؾَال پاؾد زّس وِ میا تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی
هٌاتغ اًؿاًی ٍ تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اضتثاط هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
پػٍّف ّای ػلوی ٍ هغالؼات تدطتی هتؼسزی وِ زض ظهیٌِ ّای هكاتِ اًدام قسُ اًس ًكاى هی زٌّس قطوت ّا تا لاتلیت
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي تطتط ػولىطز تْتطی زاضًس ;(Byrd & Davidson, 2003; Closs & Mollenkopf, 2004
) .Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004; Narasimhan & Kim, 2002اها چگًَِ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ضا ایداز هی وٌس یا هَضز حوایت لطاض هی زّس؟ میا ٌّگاهیىِ قطوت ّا زض
حال اخطای تطًاهِ ض یعی هٌاتغ ؾاظهاًی ّؿتٌس هحسٍزیت ّا ٍ ًماط ضؼفی تطای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ٍخَز زاضز؟ تطذی قَاّس
ًكاى هی زّس نٌؼت فٌاٍضی اعالػات زض وكَضّای زض حال تَؾؼِ تدطتِ پیكطفت تؿیاض هَفمی ضا تا لاتلیت ّای هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي تدطتِ وطزُ اؾت .هطٍض ازتیات پػٍّف زض ایي ظهیٌِ ًكاى هی زّس تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى هٌافؼی ضا زض حَظُ
ّای ظیط فطاّن هی وٌس وِ هٌدط تِ تْثَز چكوگیطی زض لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت هی قَز:
 . 1هٌافغ ػولیاتی :ایي ًَع اظ هٌافغ قاهل واّف ّعیٌِ ّا ،واّف ظهاى ؾیىل ،تْثَز تْطُ ٍضی ،تْثَز ویفیت ٍ تْثَز ذسهات
اضائِ قسُ تِ هكتطی اؾت.
 . 2هٌافغ هسیطیتی :ایي گًَِ هٌافغ قاهل هسیطیت تْتط هٌاتغ ؾاظهاًی ،تهوین گیطی ٍ تطًاهِ ضیعی تْتط ٍ تْثَز ػولىطز اؾت.
 .3هٌافغ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه فٌاٍضی اعالػات :قاهل اًؼغاف پصیطی ؾاذتاض تداضت ،واّف ّعیٌِ ّای فٌاٍضی اعالػات ٍ
لاتلیت ّای ًاقی اظ ظیطؾاظی فٌاٍضی اعالػات اؾت.
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي تِ ػٌَاى الگَی ظیطؾاذتاضی فٌاٍضی اعالػات زض لطى تیؿت ٍ یىن هغطح اؾت .هسیطیت ظًدیطُ تأهیي
تط خْاًی قسى ٍ اتعاضّای هسیطیت اعالػات تأویس زاضز وِ ذطیس ،ػولیات ٍ لدؿتیه ضا اظ هَاز ذام تا ضضایت هكتطی یىپاضچِ
هی وٌس) .(Kovacs & Paganelli, 2003تط اؾاؼ تؼطیفی زیگط هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قاهل ّوِ هطاحلی اؾت وِ تِ عَض
هؿتمین یا غیط هؿتمین ذَاؾتِ ّای هكتطیاى ضا تطمٍضزُ هی وٌس ( .)Mazaheri etal., 3122 :3اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي توام هَاضز هطتثظ تا قثىِ تساضوات ضا زض تط هی گیطز وِ هی تَاًس قاهل تأهیي وٌٌسگاى ،هطاوع تَلیسی،
اًثاضّا ،هطاوع تَضیغ ٍ تاظاض ذطزُ فطٍقاى ٍ ّوچٌیي هَاز ذام ،هَخَزی ّای زض حال ؾاذت ٍ هحهَالت ًْایی خاضی تیي مًْا
قَز .ػالٍُ تط ایي هی تَاى گفت هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هَخة افعایف اًؼغاف پصیطی تَلیس ،ؾطػت حول ٍ ًمل ،زض زؾتطؼ
تَزى اعالػات ٍ ّوچٌیي پیچیسگی هسیطیت هی قَز .هسیطاى اخطایی ٍ پػٍّكگطاى زاًكگاّی زض قٌاؾایی ایي چالف ّا تِ ایي
ًتیدِ ضؾیسُ اًس وِ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ترف ػوسُ ای اظ اؾتطاتػی ضلاتتی تطای اضتماء تْطُ ٍضی ٍ ؾَزمٍضی ؾاظهاى هی
تاقس .تْطحال ،انغالح ظًدیطُ تأهیي تطای ّوِ حاٍی هفَْم یىؿاًی ًیؿت .تِ عَض ولی ظًدیطُ تأهیي زاضای ؾِ ؾغح اؾت.
تؼضی اظ تؼاضیف ظًدیطُ تأهیي ضا تِ واضتطز فؼالیت ّای ضاتغِ ای تیي ذطیساض ٍ هكتطی هحسٍز وطزُ اًس).(Ellram, 1991
واضتطز زٍم ظًدیطُ تأهیي زیسگاُ ٍؾیغ تطی اؾت وِ زض تطگیطًسُ تواهی تأهیي وٌٌسگاى ػوسُ قطوت اؾت .زیسگاُ ؾَم ًیع
هثتٌی تط ضٍیىطز ظًدیطُ اضظـ اؾت وِ زض مى توام فؼالیت ّای هَضز ًیاظ تِ هٌظَض مٍضزى یه هحهَل تِ خایگاُ تاظاض تركی اظ
ظًدیطُ تأهیي زض ًظط گطفتِ هی قًَس) .(Lee & Billington, 1993تٌاتطایي فؼالیت ّای تَلیس ٍ تَظیغ تِ ػٌَاى تركی اظ
خطیاى واال ٍ ذسهات زض ایي ظًدیطُ تِ قواض هی میٌس .تؼطیفی وِ زض پػٍّف حاضط زض ضاتغِ تا ظًدیطُ تأهیي تِ واض گطفتِ قسُ
اؾت اظ هفَْم ظًدیطُ اضظـ پیطٍی هی وٌس .ظًدیطُ تأهیي قثىِ ای اظ تأؾیؿات ٍ فؼالیت ّایی اؾت وِ ٍظایف تَؾؼِ
هحهَل ،ذطیس هَاز اٍلیِ اظ فطٍقٌسگاى ،اًتمال هَاز تیي تأؾیؿات ،تَلیس هحهَالت ٍ تَظیغ واالی ؾاذتِ قسُ تِ هكتطیاى ضا
قاهل هی قَز .چٌیي ضٍیىطز ولی ًگطاًِ ای ضٍـ یىپاضچِ ای اؾت وِ هسیطاى تداضت خْاى اهطٍظ خطیاى واال ٍ ذسهات تِ
خایگاُ تاظ اض ضا تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل هی وٌٌس .هطٍض ازتیات پػٍّف زض ظهیٌِ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي وِ تا اؾتطاتػی ّا ٍ فٌاٍضی
ّای ازاضُ هؤثط ظًدیطُ تأهیي ؾط ٍ واض زاضز ،تؿیاض گؿتطزُ اؾت .زض ؾال ّای اذیط ،لاتلیت ّا ٍ ػولىطزّای هسیطیت ظًدیطُ
تأهیي تَخِ ظیازی ضا اظ ؾَی هترههاى ٍ واضتطاى زضیافت ًوَزُ اؾت .تط عثك ًظط اؾتاله ،اٍاًع ٍ قَلوي ( ،6 )1992لاتلیت
)Stalk, Evans, and Shulman (1992
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ّا تط ترهم فٌی ٍ تَلیسی زض یه زیسگاُ هكرم زض عَل ظًدیطُ اضظـ تأویس هی وٌٌس .پطاّاالز ٍ ّول ()1990
لاتلیتْای زضًٍی ضا تِ ػٌَاى یازگیطی خوؼی ؾاظهاى تَنیف هی وٌٌس وِ اظ مى خولِ هی تَاى تِ چگًَگی ّواٌّگی هْاضت
ّای تَلیسی هرتلف ٍ یىپاضچِ ؾاظی خطیاى ّای چٌسگاًِ فٌاٍضی اقاضُ وطز.
8
ًیاظ تِ لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هٌدط تِ تَؾؼِ چكوگیطی زض ؾیؿتن ّای اعالػاتی قسُ اؾت .زض ّویي
ظهاى یه چٌیي ؾیؿتن اعالػاتی یؼٌی ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی زض ؾطاؾط نٌؼت خطیاى پیسا هی وٌس .ؾیؿتن تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ًَػی ؾیؿتن یىپاضچِ قطوتی اؾت وِ تطای ذَزواض وطزى خطیاى هَاز ،اعالػات ٍ هٌاتغ هالی زض هیاى توام
ٍظایف زاذلی ی ه قطوت یا یه پایگاُ زازُ ػوَهی عطاحی هی قَز .ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ًطم افعاضّای
خاهؼی ّؿتٌس وِ تِ نَضت ضاُ حل ّای اضائِ قسُ ای تِ یىپاضچگی ّوِ فطمیٌسّا ٍ حَظُ ّای ٍظیفِ ای زض وؿة ٍ واض ووه
هی وٌٌس .اظ ؾَی زیگط هطٍض پػٍّف ّای پیكیي ًكاى هی زّس ضٍـ ّای هرتلفی تطای تؼطیف تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی
ٍخَز زاضز وِ قاهل زیسگاُ تداضی ،زیسگاُ فٌی ٍ زیسگاُ ٍظیفِ ای اؾت .یه ضٍـ تطای تؼطیف تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ایي
اؾت وِ تِ ػٌَاى تطویثی اظ فطمیٌسّای تداضت ٍ فٌاٍضی اعالػات ًگطیؿتِ قَز .زیًَپَضت ( 9 )1998پیكٌْاز هی وٌس اخطای
ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هٌافغ ظیازی ضا تطای ؾاظهاى حانل هی وٌس وِ قاهل واّف ظهاى ؾیىل ،تْثَز
گطزـ اعالػات ،تَلیس ؾطیغ اعالػات هالی ،اضتمای تداضت الىتطًٍیه ٍ ووه تِ تَؾؼِ اؾتطاتػی ّای خسیس ؾاظهاًی اؾت.
گًَاؾىاضاى ٍ ضاخىَهاض ( 10 )2007هؼتمس ّؿتٌس وِ زض میٌسُ قاّس ظَْض قطوت ّایی ذَاّین تَز وِ تِ عَض فعایٌسُ ای تط
هحَض لاتلیت ّای زضًٍی ّوطاُ تا هحطٍهیت ٍؾیؼی اظ فؼالیتْای تیطًٍی اؾتَاض هی تاقس .ایي اهط هٌدط تِ یه ظًدیطُ تأهیي
ٍؾیغ تا خوؼیت وثیطی اظ قطوت ّایی هی قَز وِ لاتلیت فطاّن وطزى واالّا ٍ ذسهات هصوَض ضا زاضا ّؿتٌسّ .وچٌیي
چیپلًَىاض ٍ زیگطاى ( 11 )2003اظ یه زیسگاُ اؾتطاتػیه ،تهطف یه هحیظ تداضی واهل زض یه پطٍغُ هٌْسؾی هدسز فطمیٌس
تداضت تا ووه فٌاٍضی اعالػات ضا تِ ػٌَاى یىی اظ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی پیكٌْاز هی وٌٌس .اظ زیسگاُ فٌی ،تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هی تَاًس تِ ػٌَاى تَؾؼِ هٌغمی ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی ًیاظهٌسی ّای هَاز اٍلیِ 12زض زِّ ٍ 1970
ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ تَلیس 13زض زِّ  1980زض ًظط گطفتِ قَز .تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطای غلثِ تط هكىالت
ػولیاتی عطاحی قس ُ تَز وِ قطوت ّا تا ؾیؿتن ّای اعالػات لثلی تدطتِ وطزًس .ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی
ًثایس تِ ػٌَاى اتعاضی ًگطیؿتِ قَز وِ زاضای یه تطًٍساز ثاتت ٍ لاتل اًساظُ گیطی اؾت تلىِ تایس زض تط گیطًسُ ظیط ؾاذت ّای
تىٌَلَغیىی تاقس وِ تطای حوایت تَاًایی تواهی ات عاضّا ٍ فطمیٌسّای زیگط هَضز اؾتفازُ قطوت عطاحی قسُ تاقس .تط اؾاؼ
زیسگاُ ٍظیفِ ای ،ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی انَالً هسیطیت نف مضایی هٌاتغ زض زاذل یه ؾاظهاى ضا حوایت هی وٌس.
یىی اظ ٍیػگی ّای هْن ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ایي اؾت وِ فؼالیت ّای زضًٍی یىپاضچِ هاًٌس تَلیس ،هٌاتغ اًؿاًی،
اهَض هالی ٍ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ذَزواض هی قًَس ٍ تهوین گیطی ؾطیغ ٍ واّف ػوسُ ّعیٌِ ّای ػولیاتی تداضت اظ عطیك
یىپاضچِ ؾاظی تْتطیي ػولىطز تطای تؿْیل وٌتطل هسیطیتی تیكتط هیؿط هی قَز ) .(Holland & Light, 1999اغلة
پػٍّكگطاى تط ایي ػمیسُ اًس وِ ایي اهط ًیاظهٌس تطویثی اظ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه تیي ٍظیفِ ای ٍ ؾیاؾت ٍؾیغ یىپاضچِ
قطوت اؾت) .(Bingi et al., 1999تِ عَض ولی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هؿتلعم یىپاضچِ ؾاظی ،اؾتاًساضز ؾاظی ،تَؾؼِ ٍ
تضویي اًؼغاف پصیطی میٌسُ تطای فطمیٌسّای ی ىپاضچِ اؾت .زض زِّ اذیط ،تمطیثاً تواهی ازتیات هَضَع تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی تط زالیل اخطا ٍ چالف ّای پطٍغُ اخطا هتوطوع تَزُ اًس) .(Davenport, 1998زض ازاهِ تِ تطذی اظ تحمیمات اًدام
قسُ زض ایي ظهیٌِ پطزاذتِ قسُ اؾت.
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هظاّطی ٍ زیگطاى ( ) 1390زض پػٍّف ذَز تِ قٌاؾایی ٍ اٍلَیت تٌسی ضیؿه ّای ظًدیطُ تأهیي زض ؾاظهاى ّای تَلیسی تا
اؾتفازُ اظ فطمیٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی السام ًوَزًس .مًْا ضیؿه ّای ػوسُ ظًدیطُ تأهیي ضا تط اؾاؼ ازتیات هَضَع زض چْاض
گطٍُ زؾتِ تٌسی ًوَزًس وِ قاهل ضیؿه ّای هكتطی ًْایی ،ضیؿه ّای تَظیغ وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَلیس وٌٌسُ ٍ ضیؿه ّای
تأهیي وٌٌسُ اؾت .ؾپؽ ایي ضیؿه ّا ضا تا اؾتفازُ اظ فطمیٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی ضتثِ تٌسی وطزًس وِ ایي ضیؿه ّا تِ تطتیة
ػثاضتٌس اظ ضیؿه ّای تأهیي وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَلیس وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَظیغ وٌٌسُ ٍ ضیؿه ّای هكتطی ًْایی.
ضهضاًیاى ٍ خَاز علة ( )1391تِ تطضؾی ًمف ٍاؾغِ ای اؾتطاتػی ظًدیطُ تأهیي تیي اؾتطاتػی ضلاتتی ٍ ػولىطز ظًدیطُ تأهیي
پطزاذت .تط اؾاؼ اؾتطاتػی ضلاتتی ،اؾتطاتػی ظًدیطُ تاهیي ٍ ػولىطز قطوت زض تطاتط تطویة ّای هرتلف اؾتطاتػی ،هَاًغ زض
اخطای قیَُ ّای ظًدیطُ تاهیي تطای ّط تطویثی اظ اؾتطاتػی ٍ ػولىطز ولی ظًدیطُ تاهیي اضائِ قس .اظ ؾَی زیگط ًتایح پػٍّف
مًْا ًكاى هی زّس تیي تیي  SCS ٍ CSاضتثاط هؼٌی زاضی ٍخَز زاضزّ .وچٌیي تط اؾاؼ ًتایح پػٍّف مًْا هكرم قس وِ
اًتراب  SCS ٍ CSتط وؿة ٍ واض ٍ ػولىطز هسیطیت ظًدیطُ تاهیي تاثیط هؼٌی زاضی زاضز .اظ ؾَی زیگط ٍخَز تٌاؾة
اؾتطاتػیه زض نٌؼت تَلیسی ایطاى تِ اثثات ضؾیس وِ تا تدعیِ ٍ تحلیل اثط هتماتل تیي  SCS ٍ CSزض پػٍّف مًْا تَضیح
زازُ قسُ اؾت.
حؿٌی گَزضظی ٍ ضتاًی ( ) 1391زض پػٍّف ذَز تِ تطضؾی اًتراب تاهیي وٌٌسُ ّا زض ظًدیطُ تاهیي تا ضٍیىطز تَلیس تط هثٌای
ؾفاضـ تا زض ًظط گطفتي اضظـ زض هؼطو ضیؿه پطزاذتٌسً .تایح پػٍّف مًْا حاٍی یه هسل اؾت وِ هدوَػِ تاهیي وٌٌسگاى
ضا تا هحاؾثِ اضظـ زض هؼطو ضیؿه ّعیٌِ تَلیس لغؼات ٍ تا اضائِ ؾٌاضیَّای هرتلف تْیٌِ وٌس .پَضتفَلیَی تاهیي تط اؾاؼ
ّعیٌِ هَضز اًتظاض ؾفاضـ ٍ تطٍى ؾپاضی ،ذطیس ،خطیوِ تاذیط ٍ ّعیٌِ هَضز اًتظاض زض تستطیي حالت اًتراب هی قَز.
ًَضًگ ٍ زیگطاى ( )1390زض پػٍّف تحت ػٌَاى تَؾؼِ هسل اضظیاتی ػولىطز ظًدیطُ تأهیي تا اؾتفازُ اظ واضت اهتیاظی هتَاظى
السام تِ هؼطفی هسل خسیسی تطای اضظیاتی ػولىطز ظًدیطُ تأهیي تا اؾتفازُ اظ واضت اهتیاظی هتَاظى پطزاذتٌس .مًْا زض پػٍّف
ذَز اؾتفازُ اظ چْاض حَظُ هكتطی ،هالی ،ضقس ٍ یازگی طی ٍ فطمیٌسّای زاذلی ضا تطای اضظیاتی ػولىطز هسیطیت ظًدیطُ تأهیي
پیكٌْاز هی وٌٌس.
قاًگ ٍ ؾساى ( 14 )2000زض پػٍّف ذَز تِ عثمِ تٌسی اًَاع هرتلف هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی السام وطزًس ٍ مى ضا تِ
پٌح گطٍُ عثمِ تٌسی وطزًس وِ قاهل ایي هَاضز اؾت :هٌافغ ظیطؾاظی فٌاٍضی اعالػات ،هٌافغ ػولیاتی ،هٌافغ هسیطیتی ،هٌافغ
اؾتطاتػیه ٍ هٌافغ ؾاظهاًی.
چاًس ٍ زیگطاى ( 15)2005زض پػٍّف ذَز چاضچَب خسیس تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ضا تطای اضظیاتی اثطات اؾتطاتػیه ؾیؿتن
ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ایداز وطزًس ٍ ًكاى زازًس وِ یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى زض حمیمت تط ضٍی اّساف
تداضی قطوت تأثیط زاضزً .تایح پػٍّف مًْا ًكاى هی زّس هَفمیت اخطا ٍ ػولیات تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى تِ لهس ٍ ًیت
قطوت تطای اؾتفازُ ی ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطای ذَزواض وطزى ،هغلغ وطزى یا تغییط قىل زازى ؾاظهاى تؿتگی
زاضز.
هغالؼات اًدام قسُ زض ایي ظهیٌِ ٍ ذالنِ یافتِ ّای حانل اظ مًْا زض خسٍل ظیط ذالنِ قسُ اؾت.

ًَیؿٌسگاى
هظاّطی ٍ
زیگطاى

ؾال
1390

خسٍل قواضُ ( :)1پػٍّف ّای پیكیي ٍ ذالنِ یافتِ ّای مًْا
ًتایح ٍ یافتِ ّا
هَضَع
عثمِ تٌسی ضیؿه ّای ػوسُ ظًدیطُ تأهیي قاهل ضیؿه ّای هكتطی
قٌاؾایی ٍ اٍلَیت تٌسی
ضیؿه ّای ظًدیطُ تأهیي زض ًْایی ،ضیؿه ّای تَظیغ وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَلیس وٌٌسُ ٍ ضیؿه ّای
تأهیي وٌٌسُ ٍ ضتثِ تٌسی ایي ضیؿه ّا تا اؾتفازُ اظ فطمیٌس تحلیل ؾلؿلِ
ؾاظهاى ّای تَلیسی تا
هطاتثی ضتثِ تٌسی وِ قاهل ضیؿه ّای تأهیي وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَلیس
اؾتفازُ اظ فطمیٌس تحلیل
)Shang and Seddon (2000
)(Chand, Hachey, Hunton, Owhoso, & Vasudevan, 2005
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قاًگ ٍ ؾساى

2000

چاًس ٍ زیگطاى
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ؾلؿلِ هطاتثی
تطضؾی ًمف ٍاؾغِ ای
اؾتطاتػی ظًدیطُ تأهیي تیي
اؾتطاتػی ضلاتتی ٍ ػولىطز
ظًدیطُ تأهیي
اًتراب تاهیي وٌٌسُ ّا زض
ظًدیطُ تاهیي تا ضٍیىطز تَلیس
تط هثٌای ؾفاضـ تا زض ًظط
گطفتي اضظـ زض هؼطو
ضیؿه
تَؾؼِ هسل اضظیاتی ػولىطز
ظًدیطُ تأهیي تا اؾتفازُ اظ
واضت اهتیاظی هتَاظى السام
عثمِ تٌسی اًَاع هرتلف
هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی
اضائِ چاضچَب خسیس تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطای
اضظیاتی اثطات اؾتطاتػیه
ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی
هٌاتغ ؾاظهاًی

وٌٌسُ ،ضیؿه ّای تَظیغ وٌٌسُ ٍ ضیؿه ّای هكتطی ًْایی اؾت.
تیي تیي  SCS ٍ CSاضتثاط هؼٌی زاضی ٍخَز زاضزّ .وچٌیي تط اؾاؼ ًتایح
پػٍّف مًْا هكرم قس وِ اًتراب  SCS ٍ CSتط وؿة ٍ واض ٍ ػولىطز
هسیطیت ظًدیطُ تاهیي تاثیط هؼٌی زاضی زاضز .اظ ؾَی زیگط ٍخَز تٌاؾة
اؾتطاتػیه زض نٌؼت تَلیسی ایطاى تِ اثثات ضؾیس وِ تا تدعیِ ٍ تحلیل اثط
هتماتل تیي  SCS ٍ CSزض پػٍّف مًْا تَضیح زازُ قسُ اؾت.
ًتایح پػٍّف مًْا حاٍی یه هسل اؾت وِ هدوَػِ تاهیي وٌٌسگاى ضا تا
هحاؾثِ اضظـ زض هؼطو ضیؿه ّعیٌِ تَلیس لغؼات ٍ تا اضائِ ؾٌاضیَّای
هرتلف تْیٌِ وٌس .پَضتفَلیَی تاهیي تط اؾاؼ ّعیٌِ هَضز اًتظاض ؾفاضـ ٍ
تطٍى ؾپاضی ،ذطیس ،خطیوِ تاذیط ٍ ّعیٌِ هَضز اًتظاض زض تستطیي حالت اًتراب
هی قَز.
هؼطفی هسل خسیسی تطای اضظیاتی ػولىطز ظًدیطُ تأهیي تا اؾتفازُ اظ واضت
اهتیاظی هتَاظى
عثمِ تٌسی هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی زض پٌح گطٍُ قاهل هٌافغ
ظیطؾاظی فٌاٍضی اعالػات ،هٌافغ ػولیاتی ،هٌافغ هسیطیتی ،هٌافغ اؾتطاتػیه ٍ
هٌافغ ؾاظهاًی
ًتایح مًْا ًكاى زاز وِ یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى زض حمیمت تط
ضٍی اّساف تداضی قطوت تأثیط زاضزّ .وچٌیي ًتایح پػٍّف مًْا ًكاى هی
زّس هَفمیت اخطا ٍ ػولیات تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى تِ لهس ٍ ًیت قطوت
تطای اؾتفازُ ی ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطای ذَزواض وطزى ،هغلغ
وطزى یا تغییط قىل زازى ؾاظهاى تؿتگی زاضز.

ّواًغَض وِ لثال ًیع ػٌَاى قس پػٍّف حاضط زض تالـ تطای تطضؾی ضاتغِ تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ اًؿاًی ٍ
تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اؾت .تِ ایي هٌظَض ؾَال انلی پػٍّف ضا هی تَاى تِ ایي نَضت تیاى وطز وِ
میا تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ اًؿاًی ٍ تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اضتثاط هؼٌی زاضی ٍخَز
زاضز؟ تِ هٌظَض پاؾد گَیی تِ ایي ؾَال یه هسل هفَْهی تسٍیي قسُ اؾت وِ قاهل اتؼاز ؾِ گاًِ لاتلیت ّای قطوت زض
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ٍ اتؼاز ؾِ گاًِ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى اؾت .هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى زض ؾِ گطٍُ تط
اؾاؼ ازتیا ت پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض زازُ قس وِ قاهل هٌافغ ػولیاتی ،هسیطیتی ٍ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه فٌاٍضی اعالػات
اؾت .هسل هفَْهی پػٍّف ًیع زض قىل  1اضائِ قسُ اؾت .لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت ًیع قاهل یىپاضچِ ؾاظی
فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل هی تاقس .ایي قف تؼس زض ازاهِ
تَضیح زازُ قسُ اؾت ٍ فطضیِ ّای هطتَط تِ مى ّا ًیع اضائِ قسُ اؾت.
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قىل قواضُ ( :)1هسل هفَْهی پػٍّف

یه قطوت تطای تْثَز واضمیی ًیاظهٌس اضتمای لاتلیت ّای ذَز زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اؾتّ .ط لاتلیت تطویثی اظ تَاًایی ّای
انَلی هتؼسز اؾت وِ فلؿفِ ّا ٍ فطمیٌسّا ضا تطای تىویل لدؿتیه ّای هكرم ٍ فؼالیتْای ظًدیطُ تأهیي ّسایت هی وٌس .تط
اؾاؼ ایي چاضچَب هی تَاى لاتلیت ّای قطوت ضا وِ هی تَاًس اظ عطیك هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاى تحت تأثیط لطاض گیطز
ٍ هٌدط تِ ػولىطز تاالی ظًدیطُ ی تأهیي قَز قٌاؾایی ٍ مًْا ضا تِ  3گطٍُ عثمِ تٌسی وطز .ایي گطٍّْا قاهل یىپاضچِ ؾاظی
فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اؾت وِ زض ازاهِ تَضیح زازُ قسُ
اؾت.
16
یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتیّ :واًگًَِ وِ تاٍضؾاوؽ ٍ زیگطاى ( )1999تیاى هی وٌٌس ػولیات قاهل فطمیٌسّایی اؾت وِ
تىویل ٍ تاظؾاظی زض ؾطاؾط ظًدیطُ تأهیي ضا تؿْیل هی وٌس .تىویل تطتیثی هؤثط ًیاظهٌس ّواٌّگی زض زاذل یه قطوت ٍ
ّوچٌیي ّواٌّگی تیي قطوای ظًدیطُ تأهیي اؾت .قطوت زض فطمیٌس ػولیات ًیاظهٌس اضتماء تَاًایی ذَز تطای یىپاضچِ ؾاظی
زاذلی ٍ یىپ اضچِ ؾاظی تأهیي وٌٌسگاى هَاز اٍلیِ ٍ ذسهات اؾت .اگط قطوت زض یه هؿیط تحطاًی تتَاًس ظهاى ػولیات ضا تِ عَض
هؤثط واّف زّس تَاًایی تىویل تطتیثی هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هی تَاًس افعایف یاتس ) .(Chen & Huang, 2006یىپاضچِ
ؾاظی زضًٍی تط تَاًایی ازغام فؼالیتْای ػولیاتی هتؼسز زض یه فطمیٌس ّوگام ٍ ّن افعا هتوطوع اؾت وِ قاهل تطًاهِ ضیعی هیاى
ٍظیفِ ای ،هٌثغ یاتی ،تَلیس ٍ تحَیل تطای زؾتیاتی تِ تؼالی زض ّوِ ترف ّای قطوت اؾت .الثتِ یىپاضچِ ؾاظی ظًدیطُ تأهیي
زاذلی تِ عَض چكوگیطی تا یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس زاذلی هطتثظ اؾت .اهطٍظُ ،نٌؼت فٌاٍضی اعالػات اظ ضٍقْای هثتٌی تط
ػَاهل ضاًف وِ هكتطی اظ عطیك اًگیعاًٌسُ ّای پیف تیٌی قسُ فطٍـ تِ ذطیس هحهَل تحطیه هی قَز تِ ضٍقْای هثتٌی
تط ػَاهل وكف تغییط خْت زازُ اؾت وِ تط اضائِ اضظـ تِ هكتطی اظ عطیك پاؾد گَیی ؾطیغ تِ تماضای ٍی هیؿط اؾت .تطای
زؾتیات ی تِ ایي ّسف ،قطوت تایس زٍتاضُ واضی ،واضّای تىطاضی ٍ الساهات اضافی ضا اظ فؼالیتْای ظًدیطُ تأهیي حصف وٌس .تِ
زلیل ایٌىِ ایي واض تٌْا تِ فؼالیتْای زاذلی قطوت هحسٍز ًوی قَز ٍ هؿتلعم تطلطاضی اضتثاط تیي فطمیٌسّای واضی زاذلی
ٍتأهیي وٌٌسگاى هَاز ٍ ذسهات اؾت هی تَ اًس چالف ػوسُ ای تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس .تٌاتطایي تهوین یىپاضچِ ؾاظی ایي اؾت

)Bowersox et al. (1999
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وِ چگًَِ تؼساز ظیازی اظ تأهیي وٌٌسگاى هَاز ٍ ذسهات زض ػولیات ّوگام قسُ لطاض هی گیطًس .تِ ایي هفَْم وِ ػولیات
یىپاضچِ تا تأهیي وٌٌسگاى هَاز ٍ ذسهات تطای قىل زّی یه خطیاى یىپاضچِ اظ فؼالیت ّای زاذلی ٍ ذاضخی تط هَاًغ هالی
هالىیت ػوَزی غلثِ هی وٌس ٍ زض ػیي حال تؿیاضی اظ هٌافغ ًاقی اظ مى ضا حفظ هی ًوایس .یه ؾیؿتن هسیطیت ظًدیطُ تأهیي
هَفك اظ هعایایی ّوچَى یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتیٍ ،حست تیي ٍظیفِ ای ،اؾتاًساضزؾاظی ،ؾازُ ؾاظی ،هغلَتیت ،ؾاظگاضی
ؾاذتاضی ،تطویة ػولیاتی ٍ تَاًایی ّای هسیطیت تأهیي وٌٌسُ تطذَضزاض اؾت.
یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ :ؾاظُ هكتطی ٍ ضٍاتظ هی تَاًس قاهل یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ تاقس .یىپاضچِ ؾاظی
هكتطی توایع پایساضی ضا تا اًتراب هكتطیاى تِ ٍخَز هی مٍضز .یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ تِ تَاًایی تَؾؼِ ٍ حفظ یه چاضچَب شٌّی
هكتطن تا هكتطیاى ٍ تأهیي وٌٌسگاى زض ضاتغِ تا تؼلك ٍ انَل ّوىاضی زاذلی قطوت اقاضُ هی وٌس (Bowersox et al.,
) . 1999ضٍاتظ ویفی هی تَاًس اػتواز هیاى اػضای یه قطوت ضا تْثَز زازُ ٍ ًگطـ ٍ لهس مًْا اظ تكطیه زاًف زض ؾاظهاى
ضا ًیع اضتما زّس .تَؾؼِ ضٍاتظ اظ ّوىاضی ؾازُ ذطیساض -تأهیي وٌٌسُ تِ یه قثىِ تأهیي ول اظ تأهیي وٌٌسگاى هَاز ذام تا
هكتطیاى ًْایی هی تَاًس هعیت ّای فطاٍاًی ضا فطاّن وٌس وِ قاهل گطٍُ تعضگی اظ تأهیي وٌٌسگاىّ ،عیٌِ ّای هؼاهالتی پاییي،
قفافیت تاظاض ،قفافیت ذط یس ،لیوتْای پاییي ،هسلْای لیوت گصاضی پَیا ،وٌتطل ػطضِ ،ذطیس ٍ ّعیٌِ ّای پاییي تطای ذطیساضاى
تاقس .تطای تأهیي وٌٌسگاى ًیع تطذی اظ هٌافغ قاهل گطٍُ تعضگی اظ ذطیساضاى ،اعالػات تِ هَلغ ،ظهاى هٌاؾة تطای تاظاضیاتی
هحهَالت قطوت ،تدوغ ؾفاضقات وَچه ٍ اًتمال هؤثط ؾطهایِ اؾت)(Kelle& Akbulut, 2005
یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ لاتلیتی اؾت وِ قطوت ضا لازض هی ؾاظز تا توایع پایساضی ضا تطای اًتراب هكتطیاى ایداز ًوایس ٍ
زاًف ذَز ضا تا هكتطیاى ٍ تأهیي وٌٌسگاى زض ذهَل تؼلك ٍ انَل ّوىاضی تِ اقتطان تگصاضز .قف تَاًایی هٌدط تِ یىپاضچِ
ؾاظی هكتطی هی قَز) . (Bowersox et al., 1999ایسُ توطوع ترف تٌسی قسُ ایي اؾت وِ قطوتْا تایس هكتطیاى انلی
وِ تْتطیي هكتطیاى تطای تداضت مًْا ّؿتٌس ضا قٌاؾایی وٌٌس ٍ ؾپؽ اظ عطیك فطاّن وطزى ذسهات اضظـ افعٍزُ هٌحهط تِ
فطز تا اًتظاضات مًْا هغاتمت وٌٌس یا اظ اًت ظاضات مًْا فطاتط ضًٍس .اضتثاط هؿتلعم مى اؾت وِ قطوتْا ًِ ًتْا ًیاظّای هَخَز ضا
تطمٍضزُ ًوایٌس تلىِ ًیاظّایی وِ هوىي اؾت زض میٌسُ پسیساض قًَس ضا ًیع پیف تیٌی وٌٌس ٍ زض فىط تأهیي مًْا تاقٌس .تأثیط
اضتثاعات هی تَاًس تغاتك واضمهس ٍ هؤثط تماضاّای هٌحهط تِ فطز هكتطی تاقس .اًؼغاف پصیطی تَاًایی تِ ؾاظگاض قسى تا قطایظ
ػولیاتی غیط هٌتظطُ اقاضُ زاضز .اقتطان اعالػات قاهل توایل تِ تثازل اعالػات ولیسی فٌی ،هالی ،ػولیاتی ٍ اؾتطاتػیه تا
زیگطاى زض ظًدیطُ تأهیي اؾتّ .ط قطوتی وِ زض خؿتدَی ػولىطز ظًدیطُ تأهیي اؾت تایس تؼْس لَی تِ اًغثاق هَضز ًیاظ تطای
یىپاضچِ ؾاظی هؤثط هكتطی ٍ ضٍاتظ ًكاى زّس .اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت هَفمیت پایساض ّط قطوتی زض ًْایت تِ لاتلیت قطوت
زض خْت ایداز اضظـ تطای هكتطیاى اظ عطیك فطاّن وطزى هحهَالت ٍ ذسهات تِ لیوتی تؿتگی زاضز وِ ّعیٌِ ول ضا پَقف
زازُ ٍ هٌفؼتی ضا تطای تأهیي ًیاظّای هكتطیاى فطاّن هی ًوایس.
یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل :فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل قاهل لاتلیتْای فٌاٍضی اؾت ٍ یىپاضچِ ؾاظی تطًاهِ
ضیعی تِ ؾیؿتن ّای اعالػاتی اقاضُ زاضز وِ لاتلیت حوایت اظ تٌَع گؿتطزُ ای اظ تطویة ّای ػولیاتی هَضزًیاظ ضا زاضا تَزُ ٍ
تِ تَؾؼِ ؾیؿتن ّای اًساظُ گیطی هٌدط هی قَز وِ اؾتطاتػی ّا ٍ فطمیٌسّای ترف تٌسی قسُ ضا تطای تطمٍضزى احتیاخات
ترف ّای هرتلف تاظاض تؿْیل هی ًوایٌس) . (Bowersox et al., 1999فٌاٍضی اعالػات ٍ ؾیؿتن ّای اًساظُ گیطی تایس
زض ظًدیطُ تأهیي لا زض تاقس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل ػولیات یىپاضچِ ضا تؿْیل ًوایٌسّ .واى عَض وِ تاٍضؾاوؽ ٍ زیگطاى()1999
ت یاى هی وٌٌس هَفمیت یىپاضچِ ؾاظی فٌاٍضی ٍ تطًاهِ ضیعی تط اؾاؼ قف لاتلیت اؾت وِ قاهل هسیطیت اعالػات ،اضتثاعات
زاذلی ،اتهال ،پیف تیٌی هكاضوتی ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ هسیطیت هثتٌی تط فؼالیت ٍ ّعیٌِ ول اؾت .هسیطیت اعالػات هتوطوع تط
ترهیم هٌاتغ ظًدیطُ تأهیي اظ عطیك هؼاهالت یىپاضچِ زض عَل ول چطذِ ؾفاضـ تا تحَیل اؾت .اضتثاعات زاذلی ؾیؿتن
ّای تىٌَلَغیىی ضا تطای تثازل اعالػات زض عَل هطظّای ٍظیفِ ای زض یه لالة تٌْگام ،پاؾرگَ ٍ لاتل اؾتفازُ تِ واض هی
تطز .اتهال لاتلیت اضتثاعات زاذلی ضا تطای قطوای ظًدیطُ تأهیي تَؾؼِ هی زّس .پیف تیٌی هكاضوتی ٍ تطًاهِ ضیعی قاهل
هكتطیاى ٍ تأهیي وٌٌسگاًی اؾت وِ زیسگاُ هكتطوی ایداز هی وٌٌس وِ اظ عطیك یه تؼْس هتماتل تطای تطًاهِ ّای ػولیاتی
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تَلیس قسُ تِ عَ ض هكتطن حوایت هی قَز .هسیطیت هثتٌی تط فؼالیت ٍ ّعیٌِ ولّ ،عیٌِ یاتی ،تَزخِ تٌسی ٍ اًساظُ گیطی هثتٌی
تط فؼالیت ضا تِ هٌظَض زؾتیاتی تِ تهَیط خاهؼی اظ ؾْن ّعیٌِ -زضمهس یه هكتطی یا هحهَل ذال هَضز اؾتفازُ لطاض هی زّس.
تؼالی ػولیاتی تایس تِ ٍؾیلِ لاتلیتْای تطًاهِ ضیعی ٍ اًساظُ گیطی یىپاضچِ تىویل ٍ حوایت قَز .ایي فطمیٌس قاهل اتهال
فٌاٍضی ّا تِ ًظاضت ،وٌتطل ٍ ػولىطز ولی تؿْیل قسُ ظًدیطُ تأهیي اؾت.
17
زض ازاهِ تِ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی پطزاذتِ قسُ اؾت .هاضوَؼ ٍ تاًیؽ( )2000زالیل هرتلفی وِ ضا ؾاظهاًْا تِ
اخطای ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط هی اًگیعاًس ضا قٌاؾایی هی وٌٌس .مًْا ّوچٌیي پیكٌْاز هی وٌٌس تایس تیي
زالیل پصیطـ ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ هٌافغ اضتثاعی ٍخَز زاقتِ تاقس .قاًگ ٍ ؾساى( )2000فْطؾتی ضا اظ
هٌافغ تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اظ زاؾتاًْای هَفمیت فطٍقٌسُ تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی گطزمٍضی وطزًس .ههاحثِ ّا ٍ تدعیِ
تحلیل ّای تؼسی هٌدط قس تامًْا اًَاع هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ضا تِ پٌح زؾتِ عثمِ تٌسی وٌٌس .اؾتطاتوي ٍ
ضث( 18 )2002لاتلیتْای هْن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ضا تِ عَض ًظطی قٌاؾایی وطزًس ٍ ٍیدی ٍهَضی ٍ پالَیؽ
قیلٌسضا( 19)2006یه ؾطی اظ هؼیاضّای اًساظُ گیطی اٍلیِ ضا تطای ّط لاتلیت تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ایداز ًوَزًس .تط اؾاؼ
عثمِ تٌسی هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی قاًگ ٍ ؾساى ،لاتلیتْای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اؾتطاتوي ٍ ضث ٍ هؼیاضّای
اًساظُ گیطی ٍهَضی ها پیكٌْازات هترههاًی ضا وِ اذیطاً ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی یا هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ضا زض
نٌؼت فٌاٍضی اعالػات تایَاى اخطا وطزُ اًس یا زض حال اخطای مى ّؿتٌس هَضز هالحظِ لطاض هی زّین .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ
گطفت هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هوىي اؾت لاتلیتْای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ضا تْثَز زّس .اظ ایي ضٍ هی تَاى
هٌافغ مى ضا تِ ؾِ ؾاظُ گطٍّثٌسی وطز وِ قاهل هٌافغ ػولیاتی ،هٌافغ فطمیٌس ٍ هسیطیت تداضت ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه
فٌاٍضی اعالػات اؾت.
هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی ؾاظهاى :قاًگ ٍ ؾساى( )2000تیاى هی وٌٌس وِ هٌافغ ػولیاتی یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی اظ فطمیٌس تیي ٍظیفِ ای ذَزواض ًاقی هی قَز .مًْا تْثَز ػولىطز هثتٌی تط واضایی ٍ ّوچٌیي تْثَز ػولىطز هثتٌی تط
اثطتركی ضا تِ هٌظَضوؿة هٌافغ تداضی گؿتطزُ قطوت تىاض هی گیطًس .اًتظاض هی ضٍز وِ ایي هٌافغ ػولیات ضٍظهطُ ضا تْثَز
تركٌس( تأثیط وَتاُ هست) وِ قاهل وٌتطل هَخَزی تْتط ،هسیطیت پَل ًمس ٍ واّف ّعیٌِ ّای ػولیاتی اؾت Stratman and
) .)Rothe, 2002ایي هٌافغ ّوچٌیي هٌدط تِ تْثَز ویفیت تَلیس ،اعالػات ٍ ذسهت تِ هكتطی هی قًَس .تطى ٍ
َّی( 20)2006اؾتسالل هی وٌٌس یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هی تَاًس اقتطان اعالػات تیي ؾغَح ظًدیطُ تأهیي ضا
تْثَز تركس .ضاُ حل ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اهطٍظی حتی هٌافغ تیكتطی ضا اضائِ هی زٌّس .تؿیاضی اظ فطٍقٌسگاى
اضتمای پیكٌْازات ذَز ضا تا واضتطزّای تَؾؼِ یافتِ ظًدیطُ تأهیي تطای ایداز یه خطیاى یىپاضچِ اعالػات اظ تأهیي وٌٌسگاى اظ
عطیك تَلیس ٍ تَظیغ ،مغاظ وطزُ اًس .التاهَض( 21)1999اؾتسالل هی وٌس وِ یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هطوعی تطای
ٍظایف ػولیاتی تایس قاهل واضتطزّایی تطای پیف تیٌی ،تطًاهِ ضیعی ظهاًثٌسی تَلیس ،تطًاهِ ضیعی هَاز ،وٌتطل هَخَزی ،هسیطیت
اًثاض ٍ ...تاقس .تٌاتطایي زض همایؿِ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت تا هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،یافتي
ّوثؿتگی تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیتْای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زقَاض ًیؿتٍ .یدی ٍهَضی
ٍ زیگطاى( ) 2006همیاؾْایی ضا تطای اًساظُ گیطی هؿتمین هٌافغ ػولیاتی تَؾؼِ زازًس وِ اؾاؼ هؼیاضّای اًساظُ گیطی ٍ فطضیِ
ّای پػٍ ّف حاضط ضا قىل هی زٌّس .اظ ایي ضٍ زض هسل حاضط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی
فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل تِ ٍؾیلِ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تِ ٍخَز هی میٌس .اظ ایي ضٍ ؾَالی وِ هی تَاى هغطح وطزُ ٍ تِ مى خَاب زاز ایي اؾت وِ میا تیي لاتلیت
ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس
)Markus and Tanis (2000
)Stratman and Rothe (2002
)Vijay Vemuri and Palvis Shailendra (2006
)Byrne and Heavey (2006
)Latamore (1999
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تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل ٍ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اضتثاعی ٍخَز زاضز .تِ هٌظَض پاؾد گَیی تِ ؾَال هصوَض ؾِ
فطضیِ ظیط تسٍیي قسُ اؾت .تٌاتطایي فطضیِ ّای ایي لؿوت اظ پػٍّف تِ نَضت ظیط اضائِ قسُ اؾت:
فطضیِ  :1تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیتْای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس
ػولیاتی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ  :2تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیتْای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ
ضٍاتظ ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ :3تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیتْای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس تطًاهِ
ضیعی ٍ وٌتطل ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطمیٌس وؿة ٍ واض ٍ هٌافغ هسیطیتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی :فطمیٌس وؿة ٍ واض ٍ هسیطیت هٌافغ اظ اؾتفازُ اظ پایگاُ ّای
زازُ ای ًاقی هی قَز وِ تطای تطًاهِ ضیعی ٍ هسیطیت تْیٌِ تَلیسً ،یطٍی واض ،زاضایی ّا ٍ هٌافغ فیعیىی تىاض گطفتِ هی قًَس.
ّوچٌیي واضذاًِ ّا اظ پایف ٍ وٌتطل ػولىطز هالی زض ضاتغِ تا هحهَالت ،هكتطیاى ،ذغَط وؿة ٍ واض ٍ ًَاحی خغطافیایی ًیع
تْطُ هٌس هی قًَس ) .(Shang & Seddon, 2000اظ مًدا وِ ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هی تَاًٌس فطمیٌسّای
وؿة ٍ واض ضا ذَزواض وٌٌس ٍ ّوچٌیي تغییطات فطمیٌس ضا اهىاى پصیط ؾاظًس ،هوىي اؾت افطاز اظ مًْا اًتظاض زاقتِ تاقٌس ّوِ
هٌافغ تاال ضا زض تط زاقتِ تاقٌس .ػالٍُ تط ایي تِ زلیل ایٌىِ زاًف فطمیٌسی پَیا اؾت ،هوىي اؾت ؾاظهاًْا هٌافؼی ضا اظ فطمیٌسّا
ٍ ػولیاتی تسؾت مٍضًس وِ تِ عَض هؿتوط هَخة تْثَز فطمیٌسّای وؿة ٍ واض انلی تِ نَضت ؾیؿتواتیه هی قَز .تِ ػثاضت
زیگط اًتظاض هی ضٍز فطمیٌس وؿة ٍ واض ٍ هٌافغ هسیطیت هَخة تْثَز فطمیٌسّای ضٍظاًِ وؿة ٍ واض قًَس وِ ًكاى زٌّسُ هٌافغ
تلٌس هست تطای قطوت اؾت .چٌیي هٌافؼی قاهل تْثَز پاؾد گَیی تِ هكتطی ،ضضایت هكتطی ،تحَیل تِ هَلغ هحهَالت تِ
هكتطی ٍ ّوچٌیي تْثَز تهوین گیطی هكتطی اؾت ) .(Karsak & Ozogul, 2009ایي هٌافغ اظ عطیك توطوع تط پایگاُ
ّای زازُ ٍ فطاّن وطزى لاتلیت ّا ی تحلیل زازُ ّا فطاّن هی قَز .ػالٍُ تط ایي ،ؾیؿتن ّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هی
تَاًٌس هٌافغ ظهاًی ضا ًیع تطای هسیطیت فطمیٌسّا ٍ هٌاتغ فطاّن مٍضًس .قطوت ّا هی تَاًٌس اظ عطیك زؾتیاتی تِ لسضت ًاقی اظ
اعالػات تط ػطضِ وٌٌسگاى ذَز وٌتطل وافی زاقتِ تاقٌس )ّ ٍ (Stratman and Rothe, 2002وچٌیي واضتطزّای تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،اتعاضّایی ّؿتٌس وِ هَخة زؾتیاتی تِ ایي ّسف ػوسُ هی قًَس .قطوت ّا اظ عطیك یىپاضچِ ؾاظی
واهپیَتطّا ٍ اضتثاعات زازُ ّا تا فطمیٌسّای وؿة ٍ واض هی تَاًٌس اظ هثازلِ الىتطًٍیىی زازُ ّا ًیع ؾَز تثطًس ٍ اظ ایي عطیك
هَخة واّف واغص تاظی ّا ٍ ضٍیِ ّای تیَْزُ ازاضی ٍ ّوچٌیي واّف ّعیٌِ ٍ تْثَز ظهاى پاؾد گَیی قًَس & (Goutsos
)ٌّ . Karacapilidis, 2003گاهی وِ یه ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اخطا هی قَز ،هٌافغ حانل اظ فطمیٌسّای
وؿة ٍ واض اظ عطیك ایٌىِ چگًَِ فطمیٌسّای وؿة ٍ واض ػول هی وٌٌس ٍ تا چِ هیعاى زاضای تَاًایی پیف تیٌی تأثیط یه
تهوین یا ػول ذال تط تمای ؾاظهاى ّؿتٌس لاتل قٌاؾایی هی تاقٌس .زض ػیي حال ؾایط هٌافغ اظ خولِ تطًاهِضیعی لاتلیت ّای
ؾاظهاًی ،ترهیم هٌاتغ ،پیگیطی ٍ گعاضـ تَلیس ،هسیطیت هَخَزی ،پیگیطی ٍ خلَگیطی اظ اتالف هٌاتغ ٍ هٌافغ هكاتِ زیگط هی
تَاًٌس ًیاظهٌسی ّای ظًدیطُ تأهیي ضا فطاّن ًوایٌس ) .(Latamore,1999اظ ایي ضٍ تط اؾاؼ ازتیات هَضَع وِ زض ترف لثل
تَضیح زازُ قس ٍ ّوچٌیي تط اؾاؼ عثمِ تٌسی هٌافغ هَضز ًظط ) ،(Shang & Seddon, 2000فطضیِ ّای پػٍّف تیاى
هی قًَس .زض هسل ایي پػٍّف ،لاتلیت ّای قطوت تطای اخطای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی،
یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌسّای وٌتطل ٍ هسیطیت اظ عطیك فطمیٌسّای وؿة ٍ واض ٍ هٌافغ هسیطیت
تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی هوىي هی قًَس .اظ ایي ضٍ ؾَالی وِ هی تَاى هغطح وطزُ ٍ تِ مى خَاب زاز ایي اؾت وِ میا تیي
لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ ٍ یىپاضچِ ؾاظی
فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل ٍ هٌافغ هسیطیتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اضتثاعی ٍخَز زاضز .تِ هٌظَض پاؾد گَیی تِ ؾَال
هصوَض ؾِ فطضیِ ظیط تسٍیي قسُ اؾت.

تطضؾی ضاتغِ تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي
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فطضیِ  :4تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی
فطمیٌس ػولیاتی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ  :5تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی
ضٍاتظ ٍ هكتطی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ  :6تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی
فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی
هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًیً ،تیدِ تَاًایی ؾیؿتن تطای پكتیثاًی ٍ
حوایت اظ ضقس وؿة ٍ واض ،واّف ّعیٌِ ًگْساضی ؾیؿتن ّا ،تَاًوٌس ؾاظی واضوٌاى ٍ ؾغَح تاالتط ضضایت ٍ قازی مًْا اؾت.
تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًكاًِ ای اظ تَاًایی قطوت زض تغثیك لاتلیت ّای تىٌَلَغی اعالػات قطوت تا
تغییط اؾت ٍ ّوچٌیي تط الع اهات تیي ٍظیفِ ای وؿة ٍ واض قطوت تأویس زاضز .پػٍّف ّای هتؼسز اًدام قسُ زض ایي ظهیٌِ
پیكٌْاز هی وٌٌس وِ ؾیؿتن ّای تىٌَلَغی اعالػات قطوت تایس تِ پكتیثاًی اظ اّساف اؾتطاتػیه قطوت السام
ًوایٌس) .(Fiedler, Grover, & Teng, 1996; Kettinger, Grover, Guha, & Segars, 1994تطًاهِ ضیعی
تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه هی تَاًس تضویي وٌس وِ اّساف تَؾؼِ تىٌَلَغی اعالػات تا ًیاظّای ؾاظهاى ّوطاؾتا ٍ ؾاظگاض
ّؿتٌس )ً .(King & Teo, 1996; Segars, Grover, & Teng, 1998یاظّای پَیا ٍ زض حال تغییط وؿة ٍ واض هوىي
اؾت تطًاهِ ضیعاى اؾتطاتػی ّای ػولیاتی ضا هلعم تِ اضظیاتی هؿتوط اّساف تیي ٍظیفِ ای وؿة ٍ واض ًوَزُ ٍ لاتلیت ّای
ؾیؿتن ّای اعالػاتی وِ ًیاظهٌس پكتیثاًی ٍ حوایت اظ ایي اّساف ّؿتٌس ضا تؼییي ًوایس .اظ ایي ضٍ هی تَاى ازػا وطز وِ فطمیٌس
تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًمف ػوسُ ای زض ویفیت فؼالیت ّای زض حال اًدام زاضز ذهَناً فؼالیت ّایی وِ
هی تَاًٌس اظ فطمیٌسّای ظًدیطُ تأهیي زض خْت تْثَز ػولىطز زض ّط یه اظ ًَاحی ذال ػولیاتی اؾتفازُ اّطهی وٌٌس .ؾگاضظ ٍ
زیگطاى ( )1998هدوَػِ ای اظ همیاؼ ّا ضا هؼطفی هی وٌٌس وِ زض هحسٍزُ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه تىاض
گطفتِ هی قًَس .زض پػٍّف حاضط فطضیِ ّای هطتَط تِ هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی
هٌاتغ ؾاظهاًی تط اؾاؼ ایي هدوَػِ ػَاهل تسٍیي قس ُ اًس .زض هسل پػٍّف حاضط ،لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت
زض اًؿدام فطمیٌس ػولیاتی ،اًؿدام ضٍاتظ ٍ هكتطی ٍ اًؿدام فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اظ عطیك هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی
اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی حانل هی قَز .اظ ایي ضٍ ؾَالی وِ هی تَاى هغطح وطزُ ٍ تِ مى
خَاب زاز ایي اؾت وِ میا تیي لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی
هكتطی ٍ ضٍاتظ ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه اضتثاعی ٍخَز
زاضز .تِ هٌظَض پاؾد گَیی تِ ؾَال هصوَض ؾِ فطضیِ ظیط تسٍیي قسُ اؾت.
فطضیِ  : 7تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ  : 8تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظتطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ  :9تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
 -8مواد و روشها
ّواًغَض وِ زض ترف ّای لثل ًیع ػٌَاى قس ّسف همالِ حاضط تطضؾی ضاتغِ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ظًدیطُ
تأهیي اؾت .پػٍّف حاضط اظ ًظط ّسف واضتطزی ٍ اظ ًظط ضٍـ تَنیفی-پیوایكی اؾت .خاهؼِ مهاضی ایي پػٍّف قاهل
هسیطاى ٍ واضقٌاؾاى فٌاٍضی اعالػات قطوت ّای هٌترة اؾتاى انفْاى اؾت وِ اظ ایي ؾیؿتن ّا اؾتفازُ هی وٌٌس ٍ یا تا
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مًْا مقٌایی زاضًس .تا اًدام ًوًَِ گیطی اٍلیِ ٍ ؾپؽ تط اؾاؼ فطهَل ًوًَِ گیطی اظ خاهؼِ هحسٍز تؼساز ً 60فط تطای اًدام
ًوًَِ گیطی اًتراب قسًس .تطای خوغ مٍضی زازُ ّای پػٍّف اظ پطؾكٌاهِ ؾَ ٍ زیگطاى ( )2010تا اًدام تطذی انالحات ٍ
تَهی ؾاظی مى اؾتفازُ قس .ایي پطؾكٌاهِ حاٍی  35ؾَال ( 17ؾَال تطای ؾٌدف اتؼاز ؾِ گاًِ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ
 18ؾَال تطای ؾٌدف اتؼاز ؾِ گاًِ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي) تطای ؾٌدف هتغیطّای پػٍّف اؾت وِ ضٍایی ٍ پایایی مى ًیع
هَضز تطض ؾی لطاض هی گیطز .تطای ؾٌدف ضٍایی پطؾكٌاهِ حاضط اظ ضٍایی هحتَا اؾتفازُ قسُ اؾت .تِ ایي هٌظَض پطؾكٌاهِ زض
اذتیاض چٌس ًفط اظ اؾاتیس هسیطیت لطاض گطفت ٍ پؽ اظ اًدام یه ًوًَِ گیطی اٍلیِ ٍ تَظیغ پطؾكٌاهِ تیي ً 30فط اظ ایي هسیطاى ٍ
واضقٌاؾاى ٍ اػوال انالحات هسًظط مًْا پطؾكٌاهِ ًْایی عطاحی قس .ؾپؽ تطای تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ ًیع اظ ضطیة ملفای
وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ایي ضطیة تطای هتغیطّای پػٍّف تیي  %73تا  %89تَز .تطای تطضؾی هتغیطّای پػٍّف اظ مهاض
تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی ٍ اظ ضٍـ ّای مهاضی تحلیل ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل ضگطؾیَى ّوعهاى زض ًعم افعاض SPSS
اؾتفازُ قسُ اؾت.
 -8نتایج و بحث
زض ایي لؿوت ،یافتِ ّای پػٍّف اضائِ قسُ اؾت .تِ هٌظَض تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ٍ تفؿیط ًتایح اظ ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى
ٍ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح مظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تیي هتغیطّای پػٍّف زض خسٍل  1اضائِ قسُ
اؾتّ .وگی ایي ضطایة زض ؾغح هؼٌی زاضی  0/05هؼٌی زاض ّؿتٌس .اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیطّای پػٍّف اضتثاط
هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.
خسٍل قواضُ (ً :)1تایح مظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تیي هتغیطّای پػٍّف

هتغیطّا
 :1یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی

1

8

8

7

7

7

1

 :2یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی
 :3یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل

0/774
0/371

1
0/652

1

 :4هٌافغ ػولیاتی
 :5هٌافغ هسیطیتی

0/475
0/318

0/365
0/410

0/642
0/393

1
0/498

1

 :6هٌافغ تطًاهِ ضیعی اؾتطتػیه فٌاٍضی اعالػات

0/438

0/475

0/558

0/293

0/672

1

ؾپؽ تِ هٌظَض تطضؾی فطضیِ ّای پػٍّف اظ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾت .تِ ایي هٌظَض اتتسا فطضیِ اٍل پػٍّف هَضز
تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ
تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس
ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/475اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط
لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح اضائِ قسُ زض خسٍل 3
ًكاى هی زّس  0/225اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت تَؾظ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی
لاتل تؼطیف اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  1/983اؾت وِ تیي  1/7-2لطاض زاضز ٍ هی
تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي
تطتیة فطضیِ اٍل پػٍّف هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
ؾپؽ فطضیِ زٍم پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ
لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح ضطیة
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تطضؾی ضاتغِ تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي

ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/365اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ
ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ اظ ضٍـ
تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  3اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی زّس
 0/133اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ تَؾظ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  1/800اؾت وِ تیي
 1/7-2لطاض زاضز ٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي
هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ اضتثاط
ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي تطتیة فطضیِ زٍم پػٍّف هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
ؾپؽ فطضیِ ؾَم پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ
لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح
ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/642اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ
ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل
اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی
زّس  0/412اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی هكتطی ٍ ضٍاتظ تَؾظ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  2/000اؾت ٍ اظ ایي
ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ ػولیاتی
تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اضتثاط
ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ ؾَم پػٍّف هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
هتغیطّا
فطضیِ ّا
فطضیِ اٍل

خسٍل قواضُ ( :)3ذالنِ ًتایح هطتَط تِ فطضیِ ّای اٍل ،زٍم ٍ ؾَم پػٍّف
ٍضؼیت فطضیِ
ؾغح هؼٌیزاضی
مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى
ضطیة تؼییي
R2
تأییس
0/000
2/000
0/412

فطضیِ زٍم

0/225

1/983

0/001

تأییس

فطضیِ ؾَم

0/133

1/800

0/000

تأییس

ؾپؽ فطضیِ چْاضم پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس ػولیاتی اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح
ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/318اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ
ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل
اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی
زّس  0/101اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل تَؾظ هٌافغ
ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ 2/050
اؾت ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي
هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس ػولیاتی
اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ.تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ چْاضم پػٍّف هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
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ؾپؽ فطضیِ پٌدن پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح
ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/410اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ
هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطلاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اظ
ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی
زّس  0/168اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی تَؾظ هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  1/800اؾت ٍ اظ ایي
ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ
تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تاهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ تِ
ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ پٌدن پػٍّف ًیع هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
ؾپؽ فطضیِ قكن پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض
وِ ًتایح ضطیة ّوث ؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/393اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى
تأثیط هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس
تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ
ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی زّس  0/155اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس تطًاهِ
ضیعی ٍ وٌتطل تَؾظ هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى
ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  1/956اؾت ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ
ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت
زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ قكن پػٍّف هَضز تأییس
لطاض هی گیطز.
خسٍل قواضُ ( :)4ذالنِ ًتایح هطتَط تِ فطضیِ ّای چْاضم ،پٌدن ٍ قكن پػٍّف

مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى

ؾغح هؼٌیزاضی

ٍضؼیت فطضیِ

هتغیطّا
فطضیِ ّا
فطضیِ ؾَم

ضطیة تؼییي
R2
0/155

0/000

تأییس

1/956

تأییس

فطضیِ پٌدن

0/101

2/050

0/000

تأییس

فطضیِ قكن

0/168

1/800

0/000

ؾپؽ فطضیِ ّفتن پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات
اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس ػولیاتی
اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/438اؾت.
ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه تط لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت
زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  5اضائِ قسُ اؾت.
ّواًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی زّس  0/192اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی
فطمیٌس ػولیاتی اظ عطیك هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾت.
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تطضؾی ضاتغِ تیي هٌافغ تىاضگیطی تطًاهِضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ تْثَز لاتلیتّای ًاقی اظ هسیطیت ظًدیطُ تأهیي

ّوچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  1/901اؾت ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل
پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه
ًاقی اظتطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس ػولیاتی اضتثاط ٍخَز
زاضز ٍ تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ ّفتن پػٍّف ًیع هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
ؾپؽ فطضیِ ّكتن پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات
اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی
اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط  0/475اؾت.
ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی تطلاتلیت
ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي
مظهَى زض خسٍل  5اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی زّس  0/192اظ تغییطات لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ
تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اظ عطیك هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغیا عالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظتطًاهِ ضیعی
هٌاتغ ؾاظهاًی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ ایي مهاضُ  2/000اؾت ٍ اظ ایي ضٍ هی
تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی
تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ-
ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ ّكتن پػٍّف هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
ؾپؽ فطضیِ ًْن پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض هی گیطز .ایي فطضیِ تیاى هی وٌس تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات
اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ
تطًاهِ ضیعی اضتثاط ٍخَز زاضزّ .واًغَض وِ ًتایح ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ًكاى هی زّس ضطیة ّوثؿتگی تیي ایي زٍ هتغیط
 0/475اؾت .ؾپؽ تطای تطضؾی هیعاى تأثیط هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ
ؾاظهاًی تطلاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی اظ ضٍـ تحلیل ضگطؾیَى
اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح ایي مظهَى زض خسٍل  5اضائِ قسُ اؾتّ .واًغَض وِ ًتایح ایي مظهَى ًكاى هی زّس  0/225اظ هٌافغ
تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اظ عطیك لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي
قطوت زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی لاتل تؼییي اؾتّ .وچٌیي ًتایح مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى ًكاى هی زّس وِ
ایي مهاضُ  2/059اؾت ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت تیي هتغیط هؿتمل پػٍّف ذَزّ -وثؿتگی ٍخَز ًساضز .اظ ایي ضٍ هی تَاى
ًتیدِ گطفت تیي هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي قطوت زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی اضتثاط ٍخَز زاضز ٍ تِ ایي تطتیة هی تَاى گفت فطضیِ ًْن
پػٍّف ًیع هَضز تأییس لطاض هی گیطز.
هتغیطّا
فطضیِ ّا
فطضیِ ّفتن

خسٍل قواضُ ( :)5ذالنِ ًتایح هطتَط تِ فطضیِ ّای ّفتنّ ،كتن ٍ ًْن پػٍّف
ٍضؼیت فطضیِ
ؾغح هؼٌیزاضی
مهاضُ زٍضتیيٍ -اتؿَى
ضطیة تؼییي
R2
تأییس
0/000
2/059
0/192

فطضیِ ّكتن

0/192

1/901

0/000

تأییس

فطضیِ ًْن

0/192

2/000

0/000

تأییس

ّسف پػٍّف حاضط تطضؾی ضاتغِ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اؾت .تسیي
هٌظَض پؽ اظ هطٍض ازتیات پػٍّف هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی زض ؾِ گطٍُ قاهل هٌافغ ػولیاتی ،هٌافغ هسیطیتی ٍ هٌافغ
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تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه فٌاٍضی اع الػات عثمِ تٌسی قسّ .وچٌیي لاتلیت ّای هسیطیت ظًدیطُ تأهیي قطوت زض ؾِ گطٍُ قاهل
یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی ،یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی ٍ یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس تطًاهِ ضیعی ٍ وٌتطل عثمِ تٌسی قس.
خاهؼِ مهاضی پػٍّف قاهل هسیطاى ٍ واضقٌاؾاى فٌاٍضی اعالػات قطوت ّای هٌتراب اؾتاى انفْاى اؾت وِ اظ ایي ؾیؿتن
ّا اؾتفازُ هی وٌٌس ٍ یا تا مًْا مقٌایی زاضًس .تا اًدام ًوًَِ گیطی اٍلیِ ٍ ؾپؽ تط اؾاؼ فطهَل ًوًَِ گیطی اظ خاهؼِ هحسٍز
تؼساز ً 60فط تطای اًدام ًوًَِ گیطی تِ ضٍـ ًوًَِ گیطی زض زؾتطؼ اًتراب قسًس .تطای خوغ مٍضی زازُ ّای پػٍّف اظ
پطؾكٌاهِ ؾَ ٍ زیگطاى ( ) 2010تا اًدام تطذی انالحات اؾتفازُ قس وِ ضٍایی ٍ پایایی مى ًیع هَضز تطضؾی لطاض گطفت .تطای
ؾٌدف ضٍایی پطؾكٌاهِ حاضط اظ ضٍایی هحتَا اؾتفازُ قسُ اؾت .تِ ایي هٌظَض پطؾكٌاهِ زض اذتیاض چٌس ًفط اظ اؾاتیس هسیطیت
لطاض گطفت ٍ پؽ اظ اًدام یه ًوًَِ گیطی اٍلیِ ٍ تَظیغ پطؾكٌاهِ تیي ً 30فط اظ ایي هسیطاى ٍ واضقٌاؾاى ٍ اػوال انالحات
هسًظط مًْا پطؾكٌاهِ ًْایی عطاحی قس .ؾپؽ تطای تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ ًیع اظ ضطیة ملفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ
ایي ضطیة تطای هتغیطّای پػٍّف تیي  %73تا  %89تَز .تطای تطضؾی هتغیطّای پػٍّف اظ مهاض تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی ٍ اظ ضٍـ
ّای مهاضی تحلیل ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل ضگطؾیَى ّوعهاى زض ًعم افعاض  SPSSاؾتفازُ قسُ اؾتً .تایح پػٍّف
ًكاى هی زّس تیي هتغیطّای پػٍّف اضتثاط هثثت ٍ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز ٍ لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اظ
عطیك هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی مى زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی تحت تأثیط لطاض هی گیطز .تِ ایي نَضت وِ تیي ّط
یه اظ اتؼاز لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ٍ اتؼاز هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی اضتثاط هثثت ٍ هؼٌی زاضی
ٍخَز زاضزً .تایح حانل اظ ایي پػٍّف تا یافتِ ّای ٍیدی ٍ زیگطاى (ّ ٍ )2006وچٌیي ؾَ ٍ زیگطاى ( )2010هثٌی تط ٍخَز
ضاتغِ تیي لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ؾاظگاضی زاضز .تا تَخِ تِ ایٌىِ ّوِ
فطضیات پػٍّف هَضز تأییس لطاض گطف ت هی تَاى گفت وِ ًتایح حانل اظ مى هی تَاًس اػتثاض ظیازی تطای هسل هفَْهی پػٍّف
تِ ّوطاُ زاقتِ تاقسً .تایح حانل اظ تطضؾی فطضیِ ّای اٍل ،چْاضم ٍ ّفتن ًكاى هی زّس وِ لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت
ظًدیطُ تأهیي اظ عطیك هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ هٌافغ
تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس ػولیاتی تحت تأثیط لطاض هی گیطز .اظ ایي ضٍ پیكٌْاز هی
قَز ایي ؾِ ػاهل تطای تْثَز لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هَضز تَخِ خسی لطاض گیطًسّ .وچٌیي ًتایح تطضؾی
فطضیِ ّای زٍم ،پٌدن ٍ ّكتن ًكاى هی زّس وِ لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اظ عطیك هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه زض
یىپاضچِ ؾاظی ضٍاتظ ٍ هكتطی تحت تأثیط لطاض هی گیطز .لصا پیكٌْاز هی قَز ایي ؾِ ػاهل تطای تْثَز لاتلیت ّای قطوت زض
هسیطیت ظًدیطُ تأهیي هَضز تَخِ خسی لطاض گیطًسً .تایح حانل اظ تطضؾی فطضیِ ّای ؾَم ،قكن ٍ ًْن ًكاى هی زّس وِ
لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي اظ عطیك هٌافغ ػولیاتی تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ،هٌافغ هسیطیت ًاقی اظ تطًاهِ
ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی ٍ هٌافغ تطًاهِ ضیعی تىٌَلَغی اعالػات اؾتطاتػیه زض یىپاضچِؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی تحت
تأثیط لطاض هی گیطز .اظ ایي ضٍ پیكٌْاز هی قَز ایي ؾِ ػاهل تطای تْثَز لاتلیت ّای قطوت زض هسیطیت ظًدیطُ تأهیي زض
یىپاضچِ ؾاظی زض یىپاضچِ ؾاظی فطمیٌس وٌتطل ٍ تطًاهِ ضیعی هَضز تَخِ خسی لطاض گیطًس .یىی اظ هْن تطیي هحسٍزیت ّای
پػٍّف حاضط ایي اؾت وِ ایي پػٍّف فمظ زض یه قطوت اًدام قسُ اؾت .اًدام ایي پػٍّف زض نٌایغ ٍ قطوت ّای
گًَاگَى ٍ هم ایؿِ ًتایح مى تا یىسیگط هی تَاًس حاٍی یافتِ ّای اضظقوٌسی تاقس .لصا پیكٌْاز هی قَز پػٍّف ّای متی زض
ؾایط نٌایغ ٍ قطوت ّا اًدام قَز وِ تتَاى تا همایؿِ ًتایح مًْا تا ًتایح ذانل اظ پػٍّف تِ ًتایح ٍ ضٌّوَزّای ًظطی ٍ
ػلوی اضظقوٌسی زؾت یافت .اظ ؾَی زیگط اتعاض هَضز اؾتفازُ زض ایي پػٍّف پطؾكٌاهِ اؾت وِ زاضای ًماط لَت ٍ ضؼف
هطتَط تِ ذَز اؾت .اًدام پػٍّف ّای متی تا اؾتفازُ اظ ههاحثِ ٍ همایؿِ ًتایح مى تا ًتایح پػٍّف حاضط هی تَاًس هَخة
تْثَز ًتایح پػٍّف حاضط قَز.
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