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چکیدٌ:
زض هحیظ پَیای ضلاتت خْاًی اهطٍظ تا ٍخَز تغییطات ؾطیـ خْاًی ،ؾاظهاىّا تایس ّنظهاى تا ایي
تغییطات زض حال گؿتطـ ٍ تَؾقِ زائوی تاقٌس .یىی اظ هْنتطیي اتقاز حفؼ فولىطز زاذلی ؾاظهاى ٍ
افعایف ؾغح تقْس واضوٌاى ،تاظاضیاتی زاذلی ؾاظهاى اؾت .زض همالِ حاضط وِ تِ نَضت تَنیفی-
پیوایكی اًدام قسُ اؾت ،ضاتغِ تیي اخعای تاظاضیاتی زاذلی ٍ اتقاز تقْس ؾاظهاًی تطضؾی قسُ اؾت.
خاهقِ آهاضی پػٍّف هتكىل اظ واضوٌاى ترف ذسهات هؿافط قطوت َّاپیوایی خوَْضی اؾالهی
ایطاى «ّوا» زض فطٍزگاُ هْطآتاز تْطاى اؾت وِ اظ هیاى آىّا ً 147فط تِنَضت تهازفی تِفٌَاى
ًوًَِ آهاضی اًتراب قسًس .اتعاض گطزآٍضی زازُّا پطؾفًاهِای هحمكؾاذتِ تَزُ اؾت .تدعیِ ٍ
تحلیل زازُّا تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاضّای  ٍ AMOS ٍ SPSSتا ضٍـ هسلؾاظی هقازالت ؾاذتاضی
اًدام قسُ اؾتً .تایح ًكاى زاز فَاهل پٌحگاًِ تاظاضیاتی زاذلی قاهل فَاهل اًگیعـ هازی ،فَاهل
اًگیعـ غیطهازی ،اتعاض ٍ تدْیعات واضی ،فَاهل هحیغی ٍ تدطتِ ٍ تحهیالت ،تأثیط هثثت ٍ
هقٌازاضی تط ضٍی اضتماء تقْس ؾاظهاًی زاضًس .لصا پیكٌْاز هیگطزز هسیطاى تا گطایف تِ تاظاضیاتی زاذلی،
ظهیٌِ اضتماء تقْس ؾاظهاًی واضوٌاى ضا فطاّن آٍضًس.
کلیدياژٌَب :ثبساریبثیداذلی ،تعُد سبسمبوی ،مدلسبسی معبدالت سبذتبریًَ ،اپیمبییجمًُری اسالمی ایزان (َمب)

 .1استبدیبر ،گزٍُ هذیزیت ،هَسسِ آهَسش عبلی کبرٍ ،احذ خزهذرُ ،سًدبى ،ایزاى.
 .2داًطدَی دکتزی هذیزیت ببسرگبًی ،داًطگبُ عالهِ عببعببئی ،تْزاى ،ایزاى.
 .3داًطدَی دکتزی هذیزیت ببسرگبًی ،داًطگبُ عالهِ عببعببئی ،تْزاى ،ایزاى.
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مقذمه
ؾاظهاىّا زض هحیظ پَیای ضلاتت خْاًی اهطٍظ تا ٍخَز تغییطات ؾطیـ خْاًی ،تطای تما ٍ زؾتیاتی تهِ

هَفمیتّای ضلاتتی تِ عَض فعایٌسُای تِ اًدام فقالیهتّهای واضآفطیٌاًهِ هتقْهس قهسُاًهس (فاضؾهی ٍ
ّوىاضاى .)22-40:2013 ،1واضوٌاى ،هْنتطیي زاضایی ٍ ؾطهایِ ؾاظهاى ّؿتٌسّ .ط لهسض ایهي ؾهطهایِ
ویفیت هغلَبتطی زاقتِ تاقس ،احتوال تما ،هَفمیت ٍ اضتمای ؾاظهاى ًیع تیكتط ذَاّس قس .قطط تمای
ّط ؾاظهاًی زض گطٍ تالـ تطای تْثَز فولىطز ذَز زض لالة قاذمّای ضقس ٍ ؾَززّی اؾت .تِ ایي
هٌؾَض ؾاظهاىّا اظ ؾاظٍواضّای هتقسزی تْطُ هیگیطًس تا تتَاًٌس فولىطز ذَز ضا تْثَز تركٌس .یىی اظ
فَاهل تأثیطگصاض تط فولىطز ؾاظهاىّا ،تاظاضیاتی زاذلی اؾهت .پهػٍّفّهای هتقهسز ًكهاى ههیزٌّهس
تِواضگیطی تاظاضیاتی زاذلی اتعاضی هفیس تطای تَاًوٌس وطزى ؾاظهاى زض پاؾرگَیی هَثط تِ هكهتطیاى ٍ
زض ًْایت تْثَز فولىطز ؾاظهاى اؾت (فاعفتزٍؾت ٍ ّوىاضاى.)21-42 ،1392 ،
هتغیط زیگطی وِ تط اؾاؼ قَاّس ٍ لطایي هَخَز ،تِ ًؾهط ههیآیهس تهأثیط ظیهازی تهط فولىهطز
ؾاظهاى زاقتِ تاقس ،تقْس ؾاظهاًی اؾت .تقْس ؾاظهاًی ًَفی ًگطـ ٍ احؿاؼ زضًٍی فطز ًؿهثت تهِ
ؾاظهاى اؾت وِ زض فولىطزٍ ،فازاضی ٍ لضاٍتّای ٍی ًؿثت تِ ؾهاظهاى تأثیطگهصاض تاقهس (قهفیقی،
 .)44-52 ،1392زض ایي هیاى فَاهل هرتلفی ٍخَز زاضز وِ تط تقْس ؾاظهاًی واضوٌاى تأثیطگصاض ّؿتٌس.
یىی اظ ایي فَاهل تاظاضیاتی زاذلی اؾت .اخطای تاظاضیاتی زاذلهی زض تهیي ؾهاظهاى ٍ تَخهِ ذهال تهِ
هثاحث هطتَط تِ آى تافث هیقَز وِ ؾاظهاىّا هدْع تِ قایؿتگیّا ٍ لاتلیتّایی قًَس وِ ًَآٍضی
ٍ واضآفطیٌی ٍ تقْس افطاز ضا افعایف زٌّس (تهیطت ٍ ّوىاضاى.)147-169 :1394 ،
ّسف انلی ایي تحمیك آى اؾت وِ تأثیط تاظاضیاتی زاذلی تط تقْس ؾاظهاًی ضا هَضز تطضؾی لهطاض
زّس .تِ عَض هكرم هیتَاى چٌیي تیاى زاقت وِ آیا تاظاضیاتی زاذلهی تهأثیطی تهط ضٍی اًهَاؿ تقْهس
فاعفیٌّ ،داضی ٍ هؿتوط زاضز یا ذیط ٍ زض نَضت هثثت تَزى خَاب خْت ایي تهأثیط چیؿهت .تقْهس
ؾاظهاًی زض ازتیات هسیطیتی اظ خولِ هَضَفاتی اؾت وِ زض ؾغح گؿتطزُ هَضز تطضؾی ٍ تحمیك لهطاض
گطفتِ اؾت ،اها تاظاضیاتی زاذلی زض ازتیات تاظاضیاتی هَضَفی زض حال تَؾقِ اؾت .ایي تحمیك تِ زًثال
آى اؾت ایي زٍ هَضَؿ وِ اظ ًؾط ازتیات هسیطیتی اّویت ظیازی زاضًس ضا هَضز تطضؾی لطاض زّس.

1. Farsi et al
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هَضز هغالقِ تحمیك حاضط ترف ذسهات هؿافط قطوت َّاپیوهایی خوْهَضی اؾهالهی ایهطاى
«ّوا» اؾت .تِ عَض ولی ایي قطوت ذسهاتزٌّسُ زض ظهیٌِ خاتِخایی هؿهافط ٍ حوهل ٍ ًمهل تهاض زض
ذغَط زاذلی ٍ ذاضخی اؾت وِ زض ؾال 1340تاؾیؽ گطزیس ٍ تا ًام اذتهاضی«ّوا» قٌاذتِ هیقَز.
مروری بر مبانی نظری

ثبساریبثی داذلی
تا تَخِ تِ تغییط ٍ تحَالت گؿتطزُ زض ظهیٌِّای هرتلف وؿةٍواضً ،یاظ ؾاظهاىّا تِ افهعایف ؾهغح
ویفی هحهَالت ٍ ذسهاتكاى افعایف یافتِ اؾت .زض ایي ضاؾتا ؾاظهاىّا ًیاظهٌس تَؾقِ تَاًوٌسیّای
ؾاظهاًی زض خْت اضائِ هحهَالت ٍ ذسهات تا ویفیت تاال ّؿتٌس ٍ واضوٌاى تِ فٌَاى هكتطیاى زاذلی
ؾاظهاىً ،مف اؾاؾی زض ایي ضاؾتا تط فْسُ زاضًس (تههیطت ٍ ّوىهاضاى .)147-169 :1394 ،اظ عهطف
زیگط ،ؾطهایِّای فیعیىیً ،یطٍی اًؿاًی ،فٌاٍضی ٍ ههسیطیت اظ اضوهاى تكهىیلزٌّهسُ ؾهاظهاىّهای
اهطٍظی ّؿتٌس وِ تِ ظفن تؿیاضی اظ پػٍّكگطاىً ،یطٍی اًؿاًی زض ایهي تهیي تهِ فٌهَاى هْهنتهطیي
ؾطهایِ ؾاظهاى قٌاذتِ هیقَز (یًَگط ٍ ّوىاضاى.)341-358 :2011 ،1
ضضایتهٌسی واضوٌاى تطای اضائِ ذسهات تا ویفیت ضطٍضی تهَزُ ٍ زض ًتیدهِ واضوٌهاى ،هطوهع
تَخِ فقالیتّای تاظاضیاتی زاذلی تِ قواض ههیضًٍهس (لیهٌگؽ ٍ گطیٌلهی .)322-324 :2010 ،2هفْهَم
تاظاضیاتی زاذلیً ،رؿتیي تاض اظ عطف تطی ) 1981( 3هغهط گطزیهس .تهطی وهِ واضوٌهاى ضا تهِ فٌهَاى
هكتطیاى زاذلی تقطیف هیوٌس ،تا تاویس تط ایٌىِ ضضایت هكتطی زاذلی تط هكتطی تیطًٍهی تهأثیط زاضز،
هفَْم تاظاضیاتی زاذلی ضا هغط وطزُ اؾت .تقس اظ ایي ؾالّا هكاّسُ هیقهَز وهِ هفْهَم تاظاضیهاتی
زاذلی خای ذَز ضا تِ ٍیػُ زض ازتیات فلَم هسیطیت پیسا وطزُ اؾت (ٍضی.)926-944 :1999 ،4

1. Unger et al
2. Lings & Greenley
3. Berry
4. Varey
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تاظاضیاتی زاذلی تِ توام فولیاتی اقاضُ زاضز وِ زض یه ؾاظهاى یا گطٍُ تطای آههَظـ ،تَؾهقِ ٍ
ایداز اًگیعُ زض واضوٌاى ذَز ،خْت افعایف ویفیت ذسهات اضائِ قسُ اًدهام ههیگیهطز (ایلیپَلهَؼ ٍ
پطیپَضاؼ.)261 :2011 ،1
زض تقطیفی زیگط وِ تِ فٌَاى خاهـتطیي تقطیف ًیع اظ ؾهَی پػٍّكهگطاى هغهط قهسُ اؾهت،
تاظاضیاتی زاذلی یقٌی تالـ تطًاهِضیعی قسُ تا اؾتفازُ اظ یه ضٍیىطز ّواًٌس تاظاضیاتی اؾت وِ خْهت
غلثِ تط هماٍهتّای ؾاظهاًی زض تطاتط تغییهط ٍ هتهَاظى وهطزى ،اًگیهعُهٌهس وهطزى ٍ ّوهاٌّگی تهیي
ٍؽیفِای ٍ یىپاضچِ وطزى واضوٌاى زض خْت اخطای اثطترف اؾتطاتػیّهای قهطوتی ٍ ٍؽیفهِای تهِ
هٌؾَض ایداز ضضایت هكتطی اظ عطیك فطآیٌس ایداز واضوٌاى تا اًگیعُ ٍ هكتطی هحَض اًدام ههیگیهطز
(احوس ٍ ضفیك.)1177-1186 :2003 ،2
هٌغك تاظاضیاتی زاذلی ایي اؾت وِ اظ عطیك قهاذمّهایی اظ لثیهل آههَظـ ٍ تَؾهقِ (تَؾهقِ
ًؾامهٌس زاًف ،هْاضت ٍ ًگطـ تطای اًدام ٍؽایف)؛ تَاًوٌسؾاظی (ضٍقی تطای فقال وهطزى واضوٌهاى زض
اهط تهوینگیطی)؛ اًگیعـ ٍ پازاـ (حطوت واضوٌاى تِ اًدام ضفتاضّای هغلَب ٍ هَضز ًؾط)؛ ٍ اضتثاعهات
(فطآیٌسی وِ تِ ٍؾیلِ آى افطاز زض زضٍى ؾاظهاى پیامّا ضا هٌتمل ٍ زضیافت ههیوٌٌهس) ،ههیتهَاى اًگیهعُ
واضوٌاى ضا تطای ازاهِ فقالیهت زض ؾهاظهاى اضتمها زاز (الْهَاضی ٍ ّوىهاضاى ٍ )811-826 :2013 ،3ؾهغح
تاالتطی اظ ضضایت ضا زض آًْا ایداز وطز ٍ آًاى ضا لازض ؾاذت تا ؾهغح تهاالتطی اظ ویفیهت ذهسهات ضا تهِ
هكتطی اضائِ وٌٌس ٍ زض ًْایت هٌدط تِ فولىطز تْتطی زض ؾاظهاى ذَز قًَس (هیكطا.)185-193 :2010 ،4
عثك هسل ّؿىت ٍ زیگطاى )1994( 5هؤلفِّای تاظاضیاتی زاذلی فثاضتٌس اظ (اهطاللْیتیَوی:)1390 ،
فَاهل اًگیعقی هازی :قاهل هَاضزی هاًٌس اضافِ پطزاذت ،ؾْین قسى واضوٌاى زض ؾهَز ،اضهافِ
واض ٍ پازاـّایی وِ هؿتمیوا اظ عطف ؾاظهاى تِ واضوٌاى افغا هیگطزز ،هیتاقس .الظم تِ شوهط اؾهت زض
ایي پػٍّف فَاهلی ًؾیط هتٌاؾة تَزى حمَق ٍ تَضم ،زضیافت تْطٍُضی هاّاًِ ،تْطُهٌسی اظ اضافِ وهاض،
ووهّای غیطًمسی ٍ پازاـّای هازی تِ فٌَاى فَاهل اًگیعـ هازی زض ًؾط گطفتِ هیقَز.

1. Ilipoulos & Priporas
2. Ahmad & Rafiq
3. Al-Hawary
4. Mishra
5. Heskett & et al
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فَاهل اًگیعقی غیطهازی :ایي فَاهل تطای فطز خٌثِ زضًٍی زاقتِ ٍ تِ عهَض هقوهَل اظ ؾهَی
هحیظ زضیافت هیقَز .ایي ًَؿ پازاـّا اظ هْنتطیي اتعاضّای اًگیعقی اؾت وهِ زض اذتیهاض ههسیطاى
لطاض زاضز ٍ زض ایي تحمیك قاهل :ضضایت اظ قغل ،هكاضوت زض تهوینگیطی ،هؿهوَلیتپهصیطی ،تَخهِ
هسیط ٍ تكَیكّای وتثی ،اهىاًات ضفاّی ٍ زضهاًی ههیقهَز .اتهعاض ٍ تدْیهعات وهاضی :فثاضتؿهت اظ
ٍؾایل ٍ اهىاًات فیعیىی وِ خْت تؿْیل زض اضائِ ذسهات ٍ یا اًدام فقالیهتّهای ؾهاظهاًی وهاضتطز
زاضز .اتعاض ٍ تدْیعات واضی هَضز ؾٌدف زض ایي پػٍّف قاهل :تدْیعات هٌاؾة ٍ تِضٍظ ،تىٌَلهَغی
خسیس زض ظهیٌِ ضایاًِ ،)IT( 1ؾیؿتن نسٍض هىاًیعُ واضت پطٍاظ ٍ اؾتفازُ اظ یًَیفطم ٍ فالئهن ؾهاظهاًی
هیقَز.
فَاهل هحیغی :قاهل ضٍیِّا ٍ ذظهكیّا ،گطٍُّای واضی ،خَ زٍؾتاًِ ،فَاهل وٌتطلوٌٌهسُ
آلَزگی نَتی ٍ تْطُهٌسی اظ ؾیؿتن تَْیِ ٍ زوَضاؾیَى هٌاؾة هیقَز .ذظهكی ضاٌّوا ٍ حهسٍزی
اؾت وِ تهوینگیطی تایس زض هحسٍزُ آى اتراش ٍ هقیي گطزز .گطٍُّای واضی ،اًؿاىّایی تها زضخهات
هرتلفٌس وِ تَؾظ گطٍُّایی پصیطفتِ هیقًَس .ایي پصیطـ ووه هیوٌس وِ ًیاظ اؾاؾهی ٍ اختوهافی
آًاى اضضا قَز .تدطتِ ٍ تحهیالت :تغییطات تىٌَلَغی تِ نَضت هؿتوط ٍ فعایٌسُ نَضت ًوهیگیهطز.
لصا تایس وواواى تا ایي تغییطات تِ عَض هؿتوط ٍ اظ عطیك فطا گطفتي زاًف ٍ هْاضت الظم ،واضهٌهساى ضا
تا اّساف ؾاظهاى ّوؿَ وطز .لصا هسیطاى ٍ هترههاى هٌاتـ اًؿاًی تایس واضوٌاى ضا زض خْهت افهعایف
هیعاى هْاضتّا ٍ تحهیالت هطتثظ یاضی ًوایٌس .زض ایي پػٍّف قهاذمّهای تدطتهِ ٍ تحههیالت
قاهل هَاضزی ّوچَى هیعاى تدطتِ ،اهىاى ازاهِ تحهیل ،اؾتفازُ اظ آههَظـّهای هطوهع آههَظـ ٍ
تطذَضزاضی اظ آهَظـّای ضوي ذسهت هیتاقس.
تعهذ سازمانی
یىی اظ هَضَفات هْن ؾاظهاًیٍ ،خَز تقْس زض تهیي واضوٌهاى اؾهت .ههسیطاى الیهك ّویكهِ تهالـ

هیوٌٌس تقْس واضوٌاى ذَز ضا افعایف زٌّس ،ظیطا آى ضا الظهِ تَؾقِ ٍ پیكطفت ؾاظهاى هیزاًٌس.

1. Information Technology
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تقْس ؾاظهاًی )OC( 1ضا هیتَاى تِ فٌَاى حالتی تقطیف ًوَز وِ زض آى فطز قاغل تها ؾهاظهاًی
ذال ٍ اّساف آى ّواًٌسؾاظی هیوٌس ٍ آضظٍ زاضز فضَیت زض آى ؾاظهاى ضا حفؼ ًوایس (اؾهىٌسضی ٍ
ّوىاضاى .)47-60 :1392 ،تِ فثاضت زیگط تقْس ؾاظهاًی ًگطقی زضتاضُ ٍفازاضی تِ ؾهاظهاى ٍ فطآیٌهس
هؿتوطی اؾت وِ تِ ٍاؾغِ هكاضوت افطاز زض تهوینّای ؾاظهاى ،تَخِ تِ افطاز ؾاظهاى ٍ هَفمیت ٍ
ضفاُ ؾاظهاى ضا تِ زًثال زاضز (لٌثطی ٍ حداظی .)53-69 :2012 ،2تقْهس ؾهاظهاًی تهِ فٌهَاى یىهی اظ
ًگطـّای هطتثظ تا قغل واضوٌاى اظ ؾِ فٌهط تكىیل هیقَز (نالحی نسلیاًی ٍ ّوىاضاى:1393 ،
:)195-224
پصیطفتي ّسف ٍ اضظـّای ؾاظهاًی ٍ یه تاٍض لَی حؽ وطزى تِ آًْا.
تالـ فَقالقازُ زض خْت اّساف ؾاظهاًی.
توایل لَی زض خْت ازاهِ فضَیت ؾاظهاًی.
تقْس ؾاظهاًی ضا هیتَاى هیعاى قیفتگی واضوٌاى تِ ؾاظهاى هتثَؿ ذَز تقطیف وهطز ٍ تهِ عهَض لاتهل
هالحؾِای تا هَفمیتّای هالی ؾاظهاى ضاتغِ زاضز (فاعفتزٍؾت ٍ ّوىاضاى .)21-42 :1392 ،تقْهس
ؾاظهاًی ًَفی ًگطـ اؾت وِ هیعاى فاللِ ٍ زلثؿتگی ٍ ٍفازاضی واضوٌاى ًؿثت تِ ؾاظهاى ٍ توایل
آًاى تِ هاًسى زض ؾاظهاى ضا ًكاى هیزّس .تقْس ؾاظهاًی هیتَاًس پاؾد ّیداًی تهِ اضظیهاتی هثثهت اظ
هحیظ واض زض ًؾط گطفتِ قَز .ایي پاؾد احؿاؾی هوىي اؾت تِ نهَضت زلثؿهتگی تاقهس ،تهِ ٍیهػُ
ٌّگاهی وِ افطاز ،تِ قست اضظـّا ٍ اّساف ؾاظهاى ضا تاٍض زاضًس ٍ یها ایٌىهِ توایهل لهَی تهِ حفهؼ
فضَیت ذَز زض ؾاظهاى ضا زاضًس (تهیطت ٍ ّوىاضاى .)147-169 :1394 ،هیهط ٍ ّطؾهىَی )2001( 3
تقْس ضا توایل افطاز تِ گصاقتي اًطغی ٍ ٍفازاضی ذَیف تِ ًؾام اختوافی تقطیف هیوٌٌهس .آًْها تیهاى
وطزًس وِ تقْس ،فطز ضا تا ؾاظهاى پیًَس هیزّس ٍ ایي پیًَس احتوال تطن قغل ضا زض اٍ واّف هیزّهس.
زض تقْس ؾاظهاًی ،فطز ؾاظهاى ضا هقطف ذَز هیزاًس ٍ آضظٍ هیوٌس وِ زض فضَیت آى تاقس.

1. Organizational Commitment
2. Ghanbari & Hejazi
3. Meyer & Herscovitch
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تقْس یه لسضت زاذلی اؾت وِ افطاز ضا تكَیك تِ فسم تطن قغلكاى هیوٌس ،افطازی تها تقْهس
ؾاظهاًی تاال تطخیح هیزٌّس زض قطایظ ؾرت ًیع زض قغل ذهَز تهالی تواًٌهس (فرطائهی ٍ ّوىهاضاى،1
 .) 1-5 :2015تٌاتطایي اظ آًدایی وِ زض هحیظ هتغیط ٍ ضلاتتی اهطٍظی واضوٌاى تِ فٌَاى یهه ؾهطهایِ
ولیسی هحؿَب هیگطزًس ،زض ًتیدِ تحث تقْس ؾاظهاًی زاضای اّویت ظیازی هیتاقهس (خٌها:2015 ،2
 .)59-77آلي ٍ هیط ( ،)1990ؾِ ًَؿ تقْس ضا قٌاؾایی وطزُاًس وِ هٌدط تِ تقْس ؾاظهاًی ول هیقهَز
ٍ هسل ؾِ تركی تقْس ؾاظهاًی ضا تكىیل هیزّس :تقْس فاعفی ،تقْس ٌّداضی ٍ تقْس هؿتوط (ضاب ٍ
ضٍتطت .)136-148 :2013 ،3تقْس فاعفی هْنتطیي فٌهط تقْس ؾاظهاًی اؾت وِ تِ فٌَاى ٍاتؿهتگی
یا زلثؿتگی فطز تِ ؾاظهاى تقطیف قسُ اؾت .تقْس ٌّداضی زٍهیي هفَْم ٍ فٌهطی اؾت وهِ تقْهس
ؾاظهاًی ضا ایداز هیوٌس .تقْس ٌّداضی تِ فٌَاى ًَفی تقْس ٍ التعام تقطیف قسُ اؾت وِ واضوٌهاى ضا
تِ ایي احؿاؼ ّسایت هیوٌس وِ تا ؾاظهاى تواًٌس .تقْس هؿتوط ًَؿ ؾَم تقْس ؾاظهاًی اؾت وهِ تهِ
فٌَاى ًیاظ تِ هاًسى تا یه ؾاظهاى تِ زلیل ّعیٌِ تاالی تطن آى تقطیف قهسُ اؾهت (ههَضٍ:2011 ،4
 .)18-35تحمیمات زاذلی ٍ ذاضخی اًدام قسُ زض ضاتغِ تا هَضَؿ تحمیك زض خسٍل  1آهسُ اؾت.
جديل  .1تحقیقبت پیشیه

هحقق

عٌَاى

دالَی ٍ ّوکبراى ()2013

تأثیز ببساریببی داخلی بز عَاهل ٍ
پیبهذّبی سبسهبًی

خبًگ ٍ ّوکبراى ()2016

سبسبکی ٍ ّوکبراى ()2016

بزرسی رابغِ بیي ضیَُّبی
ببساریببی داخلی ٍ تعْذ سبسهبًی
کبرکٌبى در صٌعت غذا
تأثیز رٍشّبی ببساریببی داخلی
بز تعْذ سبسهبًی کبرکٌبى ٍ
هذیزاى در خبًِّبی هزاقبت
سبلوٌذاى

ًتبیح
ٍخَد ارتببط هثبت بیي سیستنّبی
اًگیشضی ،هبّیت اختوبعی بب تعْذ
سبسهبًی کبرکٌبى
ًتبیح ًطبىدٌّذُ تأثیز هثبت ٍ هعٌبدار
ضیَُّبی هختلف ببساریببی داخلی بز
تعْذ سبسهبًی کبرکٌبى است.
ًتیدِ ًطبى داد کِ بیي سببقِ تعْذ
کبرکٌبى ٍ هذیزاى ٍ استفبدُ اس رٍشّبی
ببساریببی داخلی در خبًِّبی هزاقبت
سبلوٌذاى ارتببط ٍخَد دارد.

1. Fakhraei et al
2. Jena
3. Raub & Robert
4. Morrow
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هحقق

عٌَاى

ًتبیح

کین ٍ ّوکبراى2016 ،

تأثیز هسئَلیت اختوبعی ضزکتی
ٍ ببساریببی داخلی بز تعْذ
سبسهبًی ٍ اّذاف گزدضگزی

ًتبیح ًطبى هیدّذ کِ ادراکبت کبرکٌبى
اس هسئَلیت اختوبعی ضزکتی ٍ ببساریببی
داخلی بِ عَر هثبت بب تعْذ سبسهبًی آًْب
ارتببط دارد.

اهیزکبیزی ٍ ّوکبراى1390،

بزرسی تأثیزگذاری فعبلیتّبی
ببساریببی داخلی بز عٌبصز تعْذ
سبسهبًی

یبفتِّبی تحقیق ًطبى هیدّذ کِ تعْذ
سبسهبًی بز عولکزد فزدی ٍ سبسهبًی
تأثیزگذار استّ .وچٌیي ببساریببی داخلی
بز هیشاى تعْذ کبرکٌبى هَثز است.

عبلقبًی1392 ،

تأثیز هؤلفِّبی ببساریببی داخلی
بز هیشاى تعْذ سبسهبًی کبرکٌبى
ببًکّب

تأثیز هثبت ببساریببی داخلی بز تعْذ
سبسهبًی ،تأثیز هثبت بْبَد ٍ تَسعِ ٍ
پبداش بز تعْذ سبسهبًی ،عذم تأثیز
ضفبفیت ٍ رٍضٌی چطناًذاس بز تعْذ
سبسهبًی

عبعفتدٍست ٍ ّوکبراى1392 ،

بزرسی تأثیز ببساریببی داخلی بز
عولکزد سبسهبى بب در ًظز گزفتي
هتغیزّبی هیبًدی تعْذ سبسهبًی
ٍ کبرآفزیٌی سبسهبًی

ًتبیح تحقیق حبکی اس تأثیز هثبت ٍ
هستقینّ ،وچٌیي تأثیز هثبت ٍ
غیزهستقین ببساریببی داخلی بز عولکزد
سبسهبى است.

صذقیبًی ٍ ّوکبراى1393 ،

اثزات ببساریببی داخلی بز تعْذ
سبسهبًی َّلذیٌگ اتکب

ًتبیح ًطبىدٌّذُ تأثیز فعبلیتّبی
ببساریببی داخلی بز افشایص تعْذ عبعفی،
ٌّدبری ٍ هستوز کبرکٌبى است.

بصیزت ٍ ّوکبراى1394 ،

بزرسی تأثیز هیبًدی گزایص
کبرآفزیٌبًِ بز رابغِ بیي ببساریببی
داخلی ٍ تعْذ سبسهبًی

ًتبیح حبکی اس تأثیز هثبت ٍ هعٌبدار
ببساریببی داخلی بز تعْذ سبسهبًی،
ببساریببی داخلی بز گزایص کبرآفزیٌبًِ ٍ
در ًْبیت گزایص کبرآفزیٌبًِ بز تعْذ
سبسهبًی هیببضذ.

احوزیًژاد ٍ ّوکبراى1396 ،

بزرسی تأثیز ببساریببی داخلی بز
تعْذ سبسهبًی در بیوبرستبى
قذس اراک

یبفتِّب ًطبى داد کِ ببساریببی داخلی بز
تعْذ سبسهبًی تأثیز دارد.
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مدل مفًُمی تحقیق
هسل تحمیك حاضط هغاتك قىل  1تأثیطات فقالیتّای تاظاضیاتی زاذلی تهط تقْهس ؾهاظهاًی ضا تطضؾهی
هیوٌس .اتقاز تاظاضیاتی زاذلی اظ هسل ّؿىت ٍ زیگطاى ( ٍ )1994تقْس ؾاظهاًی اظ هسل تقْس ؾاظهاًی
آلي ٍ هیط ( )1998زض قىل هكرم ّؿتٌس.
بازاریابی داخلی

تعُد سازماوی

عَاهل اًگیشش هبدی

تعْذ عبعفی

عَاهل اًگیشش غیزهبدی
تعْذ ٌّدبری

ابشار ٍ تدْیشات کبری
عَاهل هحیغی

تعْذ هستوز

تدزبِ ٍ تحصیالت
شکل  .1چبرچًة وظزی تحقیق

تا تَخِ تِ ازتیات ٍ هسل هفَْهی تحمیك حاضط ،فطضیات تحمیك تِ قط ظیط هیتاقس:
فَاهل اًگیعقی هازی تط اضتماء تقْس ؾاظهاًی تأثیط زاضز.
فَاهل اًگیعقی غیطهازی تط اضتماء تقْس ؾاظهاًی تأثیط زاضز.
اتعاض ٍ تدْیعات واضی تط اضتماء تقْس ؾاظهاًی تأثیط زاضز.
فَاهل هحیغی تط اضتماء تقْس ؾاظهاًی تأثیط زاضز.
تدطتِ ٍ تحهیالت تط اضتماء تقْس ؾاظهاًی تأثیط زاضز.
روش پژوهص

ایي تحمیك اظ ًؾط ّسف واضتطزی ٍ اظ ًؾط ٍیػگی هَضَفی تِ زلیل ایٌىِ زضنسز تثیهیي ضاتغهِ تهیي
فَاهل تاظاضیاتی زاذلی ٍ اضتماء اتقاز تقْس ؾاظهاًی واضوٌاى ههیتاقهس ،تَنهیفی -ظهیٌهِای ههیتاقهس.
ّنچٌیي هیتَاًس خع تحمیمات ذطزگطایاًِ هحؿَب قَز؛ چَى تا اؾهتفازُ اظ هههاحثِ ٍ پطؾهفًاههِ
اعالفات ٍ زازُّا ضا تِ نَضت ووی هَضز تحلیل لطاض هیزّس.
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زض فیي حال اظ هغالقات هماالت ٍ وتة زاذلی ٍ ذاضخی ًیع تِ نَضت وتاتراًِای اؾتفازُ قس.
ایي پػٍّف اظ ًؾط ظهاًی ًیع خع تحمیمات پیوایكهی هحؿهَب قهسُ وهِ تهِ نهَضت هیهساًی اًدهام
پصیطفت.
خاهقِ آهاضی پػٍّف هتكىل اظ واضوٌاى ترف ذسهات هؿهافط قهطوت َّاپیوهایی خوْهَضی
اؾالهی ایطاى زض فطٍزگاُ هْطآتاز تْطاى اؾت وِ تقساز آًاى ً 237فط هیتاقس .تط ایي اؾاؼ اظ فطههَل
وَوطاى تطای تقییي تقساز ًوًَِ اؾتفازُ گطزیس وِ ًْایتاً فسز  147تسؾت آهس.
پطؾفًاهِ تحمیك حاضط تطگطفتِ اظ ازتیات تحمیك ٍ تا اؾتفازُ اظ تلفیك پطؾفًاهِّای هَخَز
زض ظهیٌِ تاظاضیاتی زاذلی ٍ تقْس ؾاظهاًی ًؾیط پطؾفًاهِ فَضهي ٍ هاًی ،)1995( 1پطؾفًاههِ تقْهس
ؾاظهاًی آلي ٍ هیط ٍ )1990( 2پطؾفًاهِ فَاهل تاظاضیاتی هَخَز زض تحمیمات پیكیي هیتاقهسًْ .ایتهاً
تا اؾتفازُ اظ ًؾطات واضقٌاؾاى زاذل ؾاظهاى ٍ ذثطگاى زاًكگاّی پطؾفًاهِای هحمك ؾاذتِ تسٍیي
قس ٍ تط اؾاؼ هیعاى زؾتطؾی هیاى واضوٌاى تَظیـ گطزیسُ اؾت .تهطای ضٍایهی پطؾهفًاههِ اظ ضٍـ
افتثاض هحتَا اؾتفازُ قسُ اؾت .یه ضٍـ پط واضتطز تطای ؾٌدف افتثاض هحتَا ضهطیة الٍقهِ اؾهت.
ایي ضٍـ هیعاى هَافمت هیاى اضظیاتاى یا زاٍضاى زض ذهَل هٌاؾة یا اؾاؾی تَزى یه ؾَال ذهال
ضا اًساظُگیطی هیوٌس .عثك ًؾط الٍقِ ّط چِ هیعاى هَافمت اضظیاتاى تاالتط تاقهس ،افتثهاض هحتهَا ًیهع
تاالتط ذَاّس تَز.
تط ایي اؾاؼ اظ ًؾهطات ً 20فهط اظ واضقٌاؾهاى زاذلهی قهطوت ٍ تهِ ٍیهػُ ًؾهطات ذثطگهاى
زاًكگاّی اؾتفازُ گطزیس وِ پؽ اظ زضیافت ًؾطات همساض  CVRخْت ضٍایی هحتَا فسز  ./60تسؾت
آهس وِ تِ ایي هقٌی اؾت وِ پطؾفًاهِ هَضز اؾتفازُ اظ ضٍایی لاتل لثَلی تطذَضزاض اؾت.
تطای تقییي پایایی ،تقساز  30پطؾفًاههِ تهِ نهَضت پهیف آظههَى 3تَظیهـ قهس ٍ اظ ضهطیة
ّوثؿتگی آلفای وطًٍثاخ تطای آًْا هحاؾثِ قس وِ ًتیدِ تِ تفىیه تطای ّط فاهل زض خسٍل  2لاتهل
هكاّسُ اؾتً .تایح ًكاىزٌّسُ پایایی پطؾفًاهِ تحمیك اؾت.

1. Forman & Mony
2. Allen & Meyer
3. Pre test
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جديل  .2ضزایت آلفبی کزيوجبخ عًامل تحقیق

عبهل

تعذاد سَال

ضزیب آلفب

عَاهل اًگیشش هبدی

6

0/804

عَاهل اًگیشش غیز هبدی

6

0/787

عَاهل ابشار ٍ تدْیشات کبری

6

0/858

عَاهل هحیغی

6

0/827

عَاهل تدزبِ ٍ تحصیالت

6

0/865

کل پزسص ًبهِ

30

0/828

زض ایي تحمیك تطای تطضؾی ضٍاتظ تیي اخعای هسل ٍ آظهَى فطضیِّا اظ هسلیاتی هقازالت ؾاذتاضی

1

اؾتفازُ قسُ اؾت .فالٍُ تط ضٍـ  ،SEMتطای تدعیِ ٍ تحلیل چٌس هتغیطُ هیتَاى اظ ضطیة
ّوثؿتگی تیي هدوَفِ هكاّسات اؾتفازُ وطز وِ ایي ضٍـ ًیع آهاضی اؾت .الظم تِ شوط اؾت وِ
ضٍـ  SEMتِ هطاتة ضٍـ تْتطی اؾت وِ زض ایي تحمیك ًیع اظ آى تطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا
اؾتفازُ قسُ اؾت.
اظ ًطمافعاضّایی وِ زض ظهیٌِ هسلیاتی هقازالت ؾاذتاضی واضتطز زاضز ،هیتَاى تِ ،AMOS ،PLS
 ... ٍ LISRELاقاضُ وطز وِ زض ایي تحمیك اظ ًطمافعاض  AMOSاؾتفازُ قسُ اؾت .ایي ًطمافعاض یه
ًطمافعاض آهاضی هٌاؾة تطای تحلیل زازُّای هسیطیت ٍ فلَم اًؿاًی اؾت .ذطٍخی ایي ًطمافعاض تِ
نَضت گطافیىی تَزُ ٍ تِ ّویي زلیل زضن هغلة ضا تؿیاض ؾازُ هیوٌس.
یافتهها
زض ایي پػٍّف تطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا ،ضٍـّای آهاضی پاضاهتطیه ٍ ًاپاضاهتطیه هَضز اؾهتفازُ

لطاض هیگیطز وِ قاهل تقییي ًطهال تَزى یا ًثَزى هتغیطّا (آظهَى ولوهَگطٍف ٍ اؾهویطًَف) ،آظههَى
فطیسهي تِ هٌؾَض ضتثِتٌسی ٍ ّنچٌیي اظ ضٍـ هسلؾاظی هقازالت ؾاذتاضی تطای تقییي ضطیة تأثیط
هتغیطّا ٍ آظهَى فطضیات اؾتفازُ هیگطزز.

)1. Structural Equation Model (SEM
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تطای ایي هٌؾَض اظ زٍ ًطمافعاض  AMOSٍ SPSSتْطُ گطفتِ هیقَز .زض آظهَى ولوهَگطٍف ٍ
اؾویطًَف ،ؾغح هقٌازاضی  P<0/05هقٌازاض زض ًؾط گطفتِ قهس؛ یقٌهی ظههاًی وهِ زض هتغیطّها ؾهغح
هقٌازاضی آظهَى اظ همساض ذغا تطاتط  0/05تعضيتط اؾت ،زازُّا ًطهال ّؿتٌس ٍ هیتَاى اظ آظههَىّهای
پاضاهتطیه اؾتفازُ وطز .ظهاًی وِ زض هتغیطّا ؾغح هقٌازاضی آظهَى اظ همساض ذغا تطاتط  0/05وَچهتط
اؾت ،زازُّا ًطهال ًویتاقٌس ٍ آظهَىّای ًاپاضاهتطیه اؾتفازُ هیقَزً .تایح ایي آظهَى زض خهسٍل 4
آهسُ اؾت ٍ زازُّای تحمیك ًطهال ّؿتٌس.
جديل  .3آسمًن وزمبلسىجی(کًلمًگزيف-اسمیزوًف)

هتغیزّبی هَرد هغبلعِ

هقذار z

سغح هعٌبداری

ًتیدِ

اًگیشش هبدی

1/80

0/053

ًزهبل است

اًگیشش غیز هبدی

1/69

0/076

ًزهبل است

ابشار ٍ تدْیشات کبری

1/17

0/124

ًزهبل است

عَاهل هحیغی

1/38

0/063

ًزهبل است

تدزبِ ٍ تحصیالت

1/30

0/068

ًزهبل است

تطای تقییي اّویت ٍ اٍلَیت تیي هؤلفِّای تاظاضیاتی زاذلی تط اؾاؼ هتغیط تقْهس ؾهاظهاًی ،اظ
آظهَى فطیسهي اؾتفازُ قس وِ ًتایح آى تِ نَضت خسٍل  5تِ زؾت آهس.
جديل  .4وتبیج آسمًن فزیدمه

هتغیز

هیبًگیي بذست آهذُ

رتبِ

آسهَى فزیذهي
خی-دٍ

90/488

عَاهل اًگیشش هبدی

2/67

4

درخِ آسادی

4

عَاهل اًگیشش غیز هبدی

2/40

5

سغح هعٌبداری

0/001

ابشار ٍ تدْیشات

3/09

3

عَاهل هحیغی

3/57

1

تدزبِ ٍ تحصیالت

3/27

2

لثل اظ هسلؾاظی الظم اؾت قاذمّای تطاظـ هسل تطای هتغیطّای تحمیهك هحاؾهثِ قهَز.
ًتایح زض خسٍل  6آهسُ اؾت.
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جديل  .5وتبیج شبذصَبی ثزاسش

هتغیزّبی تحقیق

RMR

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

عَاهل هبدی

0/057

0/883

0/728

0/871

0/193

عَاهل غیزهبدی

0/028

0/971

0/932

0/981

0/057

ابشار ٍ تدْیشات کبر

0/051

0/921

0/817

0/937

0/143

عَاهل هحیغی

0/058

0/908

0/786

0/887

0/168

تدزبِ ٍ تحصیالت

0/058

0/880

0/721

0/889

0/194

زض ایٌدا  RMR ٍ RMSEAهالنّای تسی تطاظـ هسل ّؿتٌس وِ  RMSEAتایس ووتهط اظ
 RMR ٍ 0/08تایس ووتط اظ  0/07تاقٌسّ .نچٌیي  CFI ٍ GFI ،AGFIهالنّای ذَتی تطای تهطاظـ
هسل ّؿتٌس ٍ هیعاى آى تْتط اؾت تیكتط اظ  0/90تاقس ٍ زض ول ّط چمسض تهِ همهساض یهه ًعزیههتهط
تاقٌس ،تْتط اؾت .پؽ اظ تقییي قاذمّای تطاظـ ،تهأثیط تاظاضیهاتی زاذلهی تهط اتقهاز تقْهس ؾهاظهاًی
هحاؾثِ ٍ هكرم قس وِ ّط  5فاهل تاظاضیاتی زاذلی تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تط ضٍی تقْهس ؾهاظهاًی
ایداز هیوٌٌسّ .وچٌیي تا تَخِ تِ ضطایة تأثیط فَاهل غیطهازی ،اتعاض ٍ تدْیعات ٍ فَاههل هحیغهی
تمطیثاً زاضای تیكتطیي تأثیطگصاضی تط تقْس ؾاظهاًی ّؿتٌس .ایي زض حالی اؾت وِ فَاههل ههازی زاضای
ونتطیي تأثیطگصاضی اؾتً .تایح فطضیات تحمیك زض خسٍل  7آهسُ اؾت.
جديل  -6وتبیج فزضیبت تحقیق

رٍابظ هیبى عَاهل

ضزیب
تأثیز

ًسبت بحزاًی

ًتیدِ فزضیِ

تأثیز عَاهل هبدی بز ارتقبء تعْذ سبسهبًی

0/590

7/590

تبییذ

تأثیز عَاهل غیزهبدی بز ارتقبء تعْذ سبسهبًی

0/860

12/540

تبییذ

تأثیز ابشار ٍ تدْیشات بز ارتقبء تعْذ سبسهبًی

0/840

12/080

تبییذ

تأثیز عَاهل هحیغی بز ارتقبء تعْذ سبسهبًی

0/850

12/440

تبییذ

تأثیز تدزبِ ٍ تحصیالت بز ارتقبء تعْذ سبسهبًی

0/820

11/700

تبییذ

بحث و نتیجهگیری
تط اؾاؼ ًتایح تحلیل اؾتٌثاعی تحمیك ٍ تحلیلّای هحمك هتٌاؾة تا ًتایح حانل ،تَضهیحات ظیهط

تطای ّط فاهل تاظاضیاتی زاذلی تِ تفىیه اضائِ هیگطزز:
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فاهل اًگیعـ هازی :فاهل اًگیعـ هازی تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تط ضٍی ؾِ تقس تقْس ؾاظهاًی
زاضز .تا تَخِ تِ ضطایة تأثیط ،ایي فاهل تیكتطیي تأثیط ضا تهط تقهس هؿهتوط (تها ضهطیة تهأثیط ٍ )0/87
ونتطیي تأثیط ضا تط تقس فاعفی (تا ضطیة تأثیط  )0/72زاقتِ اؾتً .ؾام نحیح پطزاذهت تْهطٍُضی زض
ؾاظهاى ،یىی اظ انلیتطیي ًیاظّای واضوٌاى زض ؾاظهاى تَزُ ٍ اوثهط واضوٌهاى ذَاّهاى تطذهَضزاضی اظ
زیسگاُ فسالتهٌساًِ هسیطاى ًؿثت تِ هیعاى فقالیت اًدام قسُ تَؾظ ایكاى زض لالة پطزاذت تْطٍُضی
هاّاًِ اظ ؾَی ؾاظهاى هیتاقٌس .واضوٌاى تا اخطای تِ هَلـ تقْس ؾهاظهاى ًؿهثت تهِ ذهَز زض لثهال
ذسهت اًدام قسُ (پطزاذت حمَق تِ هَلـ) اظ لحاػ اذاللی ٍ ٌّداضی ذَز ضا هلعم تهِ ضفایهت تقْهس
هتماتل هیزاًٌس.
ایي اهط هَخة اضتماء تقْس ٌّداضی زض واض وٌهاى ذَاّهس قهس .تها تَخهِ تهِ قهطایظ تطذهی اظ
واضوٌاى ،اهىاى اؾتفازُ ٍ تْطُهٌسی اظ هعایای اضافِ واض هیتَاًس زض اضتماء تقْس هؿتوط آًاى هَثط تَزُ
ٍ واضوٌاًی وِ تا ووثَزّای احتوالی هالی هَاخِ ّؿتٌس ،تسیي ٍؾیلِ احتیاخات ذَز ضا هطتفـ ؾهاذتِ ٍ
تِ خع واض ترههی ذَز زض ؾاظهاى ،تهِ قهغل زیگهطی تهِ فٌهَاى قهغل زٍم ضٍی ًیاٍضًهس .افغهای
ووهّای غیطًمسی زض تطذی اظ ؾاظهاىّا یىی اظ فَاهل قثِ هازی اؾت وِ هیتَاًس زض خْهت ضفهـ
ًیاظّای هازی واضوٌاى هَثط تَزُ ٍ ایكاى ضا تِ ٍفازاضی تهِ قهغل ٍ ؾهاظهاى تطغیهة ًوایهس .تٌاؾهة
ّعیٌِّای ظًسگی تا حمَق زضیافتی هیتَاًس تؿیاضی اظ زغسغِّای هازی واضهٌساى ؾهاظهاى ضا وهاّف
زازُ ٍ ؾاظهاى ًیع اظ هعایای ایي اهط تا زاقتي واضهٌساًی تا شٌّی آؾَزُتط تطذَضزاض قَز .هؿائل ههازی
زض ؾاظهاى زض ظهیٌِ اضتماء تقْس ؾاظهاًی خع اٍلَیتّای واضهٌهساى ًثهَزُ ٍ اگهط واضهٌهساى تهِ ازاههِ
فقالیت زض ؾاظهاى فاللِهٌسًس ،هؿائل هازی گعیٌِ اٍل آًْا ًیؿت.
هتٌاؾة ٍ تِ هَلـ تَزى پازاـّای هازی اظ ؾَی ؾاظهاى هَخة تكَیك ٍ ایداز حؽ تقلهك
زض واضوٌاى قسُ ٍ هَخة اضتماء تقْس ٌّداضی ٍ اذاللهی واضوٌهاى زض اًدهام اههَض هحَلهِ تهِ ًحهَ
هغلَبتط ذَاّس قس .فَاهلی ّوچَى پطزاذتّای تِهَلـ ٍ پازاـّای هازی هتٌاؾة تها فولىهطز اظ
ؾَی هسیطاى ؾاظهاى ،واضوٌاى ضا تِ ضفایت هَاظیي ٍ پایتٌسی تِ انَل ؾاظهاى همیس ًوهَزُ ٍ زلیلهی
اؾت تطای ایٌىِ واضوٌاى زض لثال زضیافت ایي ذسهات ،ضوي ضفایت اذالق حطفِای ذهَز ضا تهِ اضائهِ
ذسهت ذالهاًِ تِ هكتطیاى ؾاظهاى هَؽف تساًٌس.
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فاهل اًگیعـ غیطهازی :فاهل اًگیعـ غیطهازی تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تط ضٍی ؾِ تقس تقْهس
ؾاظهاًی زاضز .ایي فاهل تیكتطیي تأثیط ضا تط تقس ٌّداضی (تا ضطیة تأثیط  ٍ )0/87ونتطیي تأثیط ضا تهط
تقس هؿتوط (تا ضطیة تأثیط  )0/72زاقتِ اؾت .ؾْین تَزى واضوٌهاى زض تههوینگیهطی ٍ اههَض خهاضی
قطوت هَخة ذَاّس وِ واضوٌاى ذَز ضا خعئی اظ ذاًَازُ ؾاظهاى زاًؿتِ ٍ زض اخطای تهویوات گطفتِ
قسُ ضغثت تیكتطی اظ ذَز ًكاى زٌّس .یىی اظ فَاهل غیطهازی وِ زض ّط ؾاظهاًی ههیتَاًهس زض وٌهاض
هؿائل هازی اًگیعُ واضوٌاى ضا تطای ذسهت هغلَبتط افهعایف زّهس ،تَخهِ ٍ تكهَیكّهای هىتهَب
هسیطیت اؾت .تِ فثاضتی ،واضهٌسی وِ هَضز تكَیك ٍ تَخِ هسیط لهطاض ههیگیهطز اظ لحهاػ ضٍحهی زض
ٍضقیت هغلَبتطی لطاض گطفتِ ٍ ذَز ضا هلعم تِ اضائِ ذسهت هغلَبتط هیزاًس .تٌاؾة هؿوَلیتّهای
قغلی ٍ اذتیاضات واضوٌاى ٍ ّنچٌیي افغای هؿوَلیت تط حؿة تدطتِ ٍ هْاضت واضی اظ فَاهلی اؾت
وِ هیتَاًس ًتایح هثثتی ضا تطای ؾاظهاى تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس.
یىی اظ ایي ًتایح پاؾرگَ تَزى واضهٌس زض لثال اذتیاضات ٍ هؿوَلیتّای ٍاگصاض قسُ هیتاقس.
ضضایتهٌسی زض ّط فولی تافث هیقَز افطاز ووتط تِ تغییط تیٌسیكٌس .ایي هْن زض ؾاظهاىّها ًیهع تهِ
نَضت فیٌی تِ ٍضَ زیسُ هیقَز .یقٌی اگط ؾاظهاى تتَاًس قهطایظ هٌاؾهثی ضا تهطای واضهٌهس ذهَز
ًؿثت تِ زیگط ؾاظهاىّا فطاّن ًوایس ،زلیلی تطای تطن ذسهت ٍ خاتِخایی واضهٌهس اظ ؾهاظهاى ٍخهَز
ًساضز ٍ ایي هَضَؿ تِ اضتماء تقْس هؿتوط واضوٌاى ووه قایاًی ذَاّس وطز .اهىاًات خاًثی فالٍُ تهط
همطضی ٍ حمَق لاًًَی واضوٌاى هیتَاًس اًگیعُای تطای ازاهِ ذسهت هغلهَبتهط زض ؾهاظهاى تاقهس .اظ
هْنتطیي ٍ قاذمتطیي اهىاًات غیطهازی وِ ؾاظهاىّا هیتَاًٌس تطای واضوٌهاى هْیها ًوایٌهس ،اضائهِ
ؾطٍیؽّای ایاب ٍ شّاب ٍ ؾلف ؾطٍیؽ هٌاؾة تطای ٍفسُّای غصایی واضوٌاى اؾت .ؾاظهاىّایی
وِ فالٍُ تط حمهَق لهاًًَی واضوٌهاى ذهَز ،اهىاًهات ضفهاّی ٍ زضههاًی خهاًثی ضا تهطای واضوٌهاى ٍ
ذاًَازُّای آًْا فطاّن هیآٍضًس ،هیتَاًٌس تِ نَضت غیطهؿتمین ًَفی اضتثاط فهاعفی تهیي ؾهاظهاى ٍ
واضهٌس ایداز ًوایٌس ،تِ عَضی وِ واضوٌاى احؿهاؼ ًوایٌهس وهِ خعئهی اظ ذهاًَازُ ؾهاظهاى ّؿهتٌس ٍ
ؾاظهاى تطای ؾالهتی ٍ تفطیح واضهٌساى ٍ ذاًَازُ آًْا ًیع اضظـ لائل اؾت .فاههل اتهعاض ٍ تدْیهعات
واضی :اتعاض ٍ تدْیعات واضی تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تط ضٍی ؾِ تقس تقْهس ؾهاظهاًی زاضز .ایهي فاههل
تیكتطیي تأثیط ضا تط تقس فاعفی (تا ضطیة تأثیط  ٍ )0/84ونتطیي تأثیط ضا تط تقس هؿتوط (تا ضطیة تأثیط
 )0/76زاقتِ اؾت.
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تطای اًدام ٍؽایف هحَلِ تِ واضوٌاى زض ّط ؾاظهاًی تا تَخِ تِ ًَؿ قهغل ،اتهعاض ٍ تدْیهعات
ذانی هَضز ًیاظ اؾت وِ فطاّن تَزى ایي اتعاض ٍ تدْیعات واضوٌاى ضا زض ذسهتضؾاًی هغلَبتط یاضی
هیوٌس وِ اظ ًتایح هفیس آى هثلث ؾاظهاى ،واضهٌس ٍ هكهتطی تْهطُهٌهس ذَاّهس قهس .تها تهطٍظ قهسى
تىٌَلَغی تِ ٍیػُ زض ظهیٌِ ضایاًِ ،تؿیاضی اظ اهَض وِ زض گصقتِ تِ نَضت زؾتی ٍ تها ؾهطفت پهاییٌی
اًدام هیگطفت ،تا ؾَْلت ٍ ؾطفت تیكتطی لاتهل اًدهام اؾهت .زض قهطوت «ّوها» ًیهع اؾهتفازُ اظ
ؾیؿتنّای ضایاًِای پیكطفتِ ضوي ذسهتضؾاًی تیكتط تِ هؿافطاى ،هَخثات ؾَْلت ٍؽایف واضوٌاى
ضا ًیع فطاّن هیآٍضز  .زض زًیای ضلاتتی اضائِ ذسهات ،هعیت اؾتفازُ اظ تىٌَلَغی ٍ اهىاًات هٌاؾة ٍ تهِ
ضٍظ زض ّط ؾاظهاًی هیتَاًس فالٍُ تط اضائِ ذسهات تْتط هَخثات ضضایت ذاعط واضوٌاًی وِ ٍؽیفِ اضائِ
ذسهات ضا تط فْسُ زاضًس ،فطاّن آٍضزُ ٍ تِ ًَفی هعیت ضلاتتی ًؿثت تِ ؾایط قطوتّا هحؿَبقَز.
واّف زغسغِ واضی ٍ تِ ظتاى ؾازُتط تؿْیل ٍؽایف تِ ٍؾیلِ اهىاًات فطاّن قسُ تِ ٍیػُ زض
ٍؽایف فولیاتی فالٍُ تط ذؿتگی ووتط تطای واضوٌهاى ،تْهطٍُضی ٍ ضاًهسهاى وهاضی آًْها ضا افهعایف
هیزّس .ظهاًی وِ واضوٌاى ًؿثت تِ ؾاظهاى ٍ قغل ذَز ٍفازاض تاقٌس ،تا تَخِ تِ ایٌىِ ترف افؾوی
اظ ٍلت ذَز ضا زض ؾاظهاى ؾپطی هیوٌٌس ،زض هطالثت ٍ اؾتفازُ تْیٌِ اظ ٍؾایل ٍ تدْیعاتی وِ ؾاظهاى
زض اذتیاض آًْ ا خْت تؿْیل اهَض ٍ اضائِ ذسهات تْتط لطاض زازُ ،وَقا ذَاٌّس تَز .اؾتفازُ اظ یهًَیفطم ٍ
فالئن ؾاظهاًی تطای واضوٌاى ضوي یىٌَاذت خلَُ زازى واضوٌاى زض هحیظ واض ،هقطف ٍخاّهت ذهَز
ؾاظهاى ًیع ّؿت .زض ٍؽایف فولیاتی ترف ذسهات هؿهافط تهِ زلیهل تطذهَضز هؿهتمین واضوٌهاى تها
هؿافطیيّ ،ط چِ ًؾن ٍ تطتیة ؽاّطی واضوٌاى هٌاؾةتط تاقس ،ؾاظهاى ًیع خلَُ هغلَبتطی زض ًؾهط
هكتطیاى ذَاّس زاقت.
فَاهل هحیغی :فاهل هحیغی تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تط ضٍی ؾِ تقس تقْس ؾاظهاًی زاضز .ایهي
فاهل تیكتطیي تأثیط ضا تط تقس هؿتوط (تا ضطیة تأثیط  ٍ )0/92ونتطیي تهأثیط ضا تهط تقهس ٌّدهاضی (تها
ضطیة تأثیط  )0/70زاقتِ اؾت .ایداز ٍ ٍخَز خَ زٍؾتاًِ زض ّط هحیغی تافث ذَاّس قس وِ افطاز زض
لثال هؿوَلیتّای هحَلِ زض لثال یىسیگط تقْس تیكتطی اظ ذَز تطٍظ زٌّس .زض ؾاظهاى ًیع ٍخهَز خهَ
ّوىاضی ٍ زٍؾتاًِ هَخة هیقَز وِ افطاز زض هحیظ واض اظ آضاهف ضٍحی تیكهتطی تطذهَضزاض تهَزُ ٍ
ضوي تاظزّی تیكتط تقْس تیكتطی ًؿثت تِ ّوىهاضاى ٍ ؾهاظهاى زاقهتِ تاقهٌس .ایدهاز ٍ ٍخهَز خهَ
زٍؾتاًِ زض ّط هحیغی تافث ذَاّس قس وِ افطاز زض لثال هؿوَلیتّای هحَلِ زض لثال یىسیگط تقْهس
تیكتطی اظ ذَز تطٍظ زٌّس.
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زض ؾاظهاى ًیع ٍخَز خَ ّوىاضی ٍ زٍؾتاًِ هَخة هیقَز وِ افطاز زض هحیظ وهاض اظ آضاههف
ضٍحی تیكتطی تطذَضزاض تَزُ ٍ ضوي تاظزّی تیكتط تقْس تیكتطی ًؿثت تِ ّوىاضاى ٍ ؾاظهاى زاقهتِ
تاقٌس .فقالیت زض هحیغی وِ زاضای قطایغی تاقس وِ واضوٌاى احؿاؼ هغلَتی زض ایي هحهیظ زاقهتِ
تاقٌس ،هَخة ذَاّس قس ویفیت واضی آًْا افعایف پیسا ًوایس .فطاّن تَزى ؾیؿتن تَْیِ ٍ زوَضاؾیَى
هٌاؾة اظ لحاػ ضٍحی واضوٌاى ضا زض ٍضقیت هغلَتی خْت اضائِ ذسهت هٌاؾةتط لهطاض زازُ ٍ هَخهة
اضتماء حؽ ٍفازاضی ایكاى ًؿثت تِ ؾاظهاى ذَاّس قهس .زض ؾهاظهاىّهایی ًؾیهط «ّوها» وهِ قهاهل
ترفّایی اؾت وِ واضوٌاى واض فولیاتی ضا تِ نَضت قیفتی اضائِ هیزٌّس ،فقالیت زض قیفت هٌاؾهة
ٍ گطٍُّای واضی ّوگي تطای واضوٌاى هیتَاًس اظ فَاهل هحیغی هثثت هحؿَب قهَز وهِ زض اتقهاز
هرتلف واضی ٍ ضٍحی تأثیطگصاض اؾت.
هعیتّای لاًَىهٌسی ٍ ضفایت انَل ٍ ذظهكیّای یه ؾاظهاى تط وؿی پَقهیسُ ًیؿهت.
ٍضَ ضٍیِّا ٍ ذظهكهیّها تىلیهف واضوٌهاى ٍ ؾهاظهاى ضا زض لثهال یىهسیگط هكهرم وهطزُ ٍ اظ
تطزاقتّای هتفاٍت ٍ لضاٍتّای قرهی خلَگیطی هیوٌس .یىی اظ فَاههل هٌفهی وهِ زض واضّهای
فولیاتی ٍ ذسهاتی هوىي اؾت هَخثات فسم توطوع قسُ ٍ ضاًسهاى وهاضی واضوٌهاى ضا وهاّف زّهس،
ٍخَز ؾط ٍ نسا یا تِ تقثیط زیگههط آلهههَزگی نَتی هیتاقس .توههْیساتی وِ هیتَاًس هَخة قَز وِ
حتیالومسٍض ایي فاهل هٌفی وٌتطل قَز ،تافث ذَاّس قهس قهطایظ هٌاؾهةتهطی تهطای اضائهِ ذهسهت
واضوٌاى فطاّن قسُ ٍ ؾاظهاى ًیع اظ هعایای آى تْطُهٌس قَزٍ .خَز گطٍُّای واضی ٍ قیفت هٌاؾة تا
قطایظ واضوٌاى هَخة ذَاّس قس تقاهل تیكتطی تیي افضای قیفت تطلطاض قسُ ٍ اهَض خاضی تهِ ًحهَ
هغلَبتطی اًدام پصیطز .تا ٍخَز ایي قطایظ واضوٌاى اظ لحاػ اذاللهی ذهَز ضا تهِ گهطٍُ ٍ زض ًْایهت
ؾاظهاىٍ ،امزاض ذَاٌّس زاًؿت.
تدطتِ ٍ تحهیالت :فاهل تدطتِ ٍ تحهیالت تأثیط هثثت ٍ هقٌازاضی تهط ضٍی ؾهِ تقهس تقْهس
ؾاظهاًی زاضز .ایي فاهل تیكتطیي تأثیط ضا تط اتقاز فاعفی ٍ ٌّداضی (تا ضطیة تأثیط  ٍ )0/84ونتهطیي
تأثیط ضا تط تقس هؿتوط (تا ضطیة تأثیط  )0/67زاقتِ اؾت .اضائِ آهَظـّای ضوي ذسهت تطای واضوٌاى
فولیاتی فالٍُ تط هحؿٌات ٍ فَایسی وِ تطای ؾاظهاى زض خْت اضائِ ذسهت هغلَبتهط تهِ هكهتطیاى
زاضز ،هَخة ذَاّس قس واضوٌاى ذَز ضا خعئی اظ ذاًَازُ ؾاظهاى زاًؿتِ ٍ ایي واضوٌاى آهَظـ زیسُ وِ
تِ فٌَاى یه زاضایی تا اضظـ تطای ؾاظهاى هحؿَب هیقًَس ،زض خْت افتالی اّهساف ؾهاظهاى گهام
تطزاضًس.
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ضلاتت زض خصب ًیطٍی اًؿاًی هدهطب ،هرهتم تهِ حمهَق تهاال ٍ هؿهائل ههازی ًیؿهت .زض
ؾاظهاىّایی ًؾیط «ّوا» وِ اّویت ذانی تطای آهَظـ واضوٌاى ذَز تهِ ذههَل زض ترهفّهای
فولیاتی لائل اؾت ،قطوت ًؿثت تِ ؾایط قطوتّای َّایی آهَظـّای انَلی ٍ هتٌهَؿتهطی اضائهِ
هیًوایس وِ ایي اظ هعیتّای یه ؾاظهاى هحؿَب قهسُ ٍ زض هاًهسگاضی واضوٌهاى زض ؾهاظهاى ههَثط
اؾت .لسضزاًی ٍ احتطام تِ واضوٌاى تا تدطتِ تاالتط اظ انَلی اؾت وِ هَخة حفؼ هٌهاتـ اًؿهاًی ٍ زض
حمیمت گٌدیٌِّای ؾاظهاى ذَاّس قس .زض هَضز واضوٌاى ًیع آًْا تا زضن ایي هَضهَؿ ٍ تها تَخهِ تهِ
افعایف ؾاتمِ ٍ تدط تِ واضی تِ ؾهاظهاى ٍفهازاضتط اظ لثهل تهَزُ ٍ زض هماتهل ؾهاظهاى ذهَز ضا هتقْهس
هیزاًٌس .تِ ّط هیعاى وِ ؾاتمِ واضی واضوٌاى زض ؾاظهاى تیكتط هیقَز ،افطاز تا تَخِ تِ ایٌىِ ترهف
لاتل تَخْی اظ ٍلت ٍ ظًسگی ذَز ضا زض هحیظ واض ٍ ؾاظهاى ؾپطی هیوٌٌس ،تقلك ذاعط تیكهتطی تهِ
واض ٍ ؾاظهاى پیسا وطزُ ٍ تِ لَل هقطٍف واض ضا هتقلك تِ ذَز هیزاًٌس .زاضا تَزى هطوع آههَظـ لهَی
تطای تطتیت پطؾٌل هدطب زض نٌقت َّایی اظ قاذمّای هْوی اؾهت وهِ قهطوت «ّوها» اظ ایهي
هَّثت تطذَضزاض تَزُ ٍ اؾتفازُ اظ ایي هطوع تطای واضوٌاى اظ هعیتّای ؾاظهاى ههیتاقهس .زض قهطایظ
وًٌَی وِ هَج ازاهِ تحهیل زض اوثط الكاض خاهقِ زیسُ هیقَز ،فسُ ظیازی اظ واضوٌاى ؾاظهاى ًیهع تها
تَخِ تِ ؾغح هقلَهات ٍ ضتثِ تحهیلی ،هكتاق تِ ازاهِ تحههیل زض زاًكهگاُ ههیتاقهٌس .زض ؾهٌَات
گصقتِ ؾاظهاىّا اّویتی تطای ایي هَضَؿ لائل ًثَزًس اها تا تغییط قطایظ ،تِ ًؾط هیضؾس ؾاظهاىّا تا
ضٍیىطزی خسیس وِ ّواًا زاقتي واضهٌساى تحهیلوطزُتط اؾت ،هَافكتطًس.
پیطنهادها
تا تَخِ تِ قاغل تَزى هحمك زض قطوت «ّوا» ٍ قٌاذت ًؿثی ًؿثت تِ خاهقِ آهاضی ٍ ّن چٌیي تها

اؾتفازُ اظ ًؾطات ٍ پیكٌْازات پاؾد زٌّسگاى ،پیكٌْازات واضتطزی خْت اضتماء ؾغح تقْهس واضوٌهاى
تِ قط شیل اضائِ هی گطزز :تطلطاضی فسالت ؾاظهاًی تِ ًحَی وِ واضوٌاى زض هَضز تطذهَضز ههسیطاى ٍ
هؿوَلیي احؿاؼ تثقیض ًىطزُ ٍ زض اهَض خاضی قفاف ؾاظی نَضت گیهطز .تطلهطاضی ًؾهام تكهَیك ٍ
تٌثیِ هتٌاؾة تا فولىطز واضوٌاىً .وایف فولی تقْس ؾاظهاًی اظ ؾَی هسیطاى ٍ هؿوَالى ٍ ّنچٌهیي
حوایت اظ واضوٌاى زض قطایظ ذال .تَخِ تِ لیالت ٍ قایؿتگی واضوٌاى زض افغای هؿهوَلیت زض وٌهاض
تدطتِ ٍ ؾاتمِ واضی.
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پیگیطی تطلطاضی اهَض ضفاّی واضوٌاى وِ ایي اهط ًكاى زٌّسُ تَخِ هسیطاى ًؿثت تِ هدوَفهِ
هیتاقس .لاًَىهساضاًِ تَزى ٍ هكرم تَزى ضٍیِّا ٍ ذظهكیّا .تالـ زض خْت ایداز خَ زٍؾتاًِ ٍ
ّوگي ًوَزى قیفتّای واضی اظ لحاػ ًیطٍی اًؿاًی.
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