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تأثیز هتغیزّای داخلی فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات تز چاتکی ساسهاًی در داًطگاُ ّای دٍلتی 

 )هَرد هطالعِ: داًطگاُ کطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی راهیي خَسستاى( استاى خَسستاى
 

  1الْبم ذؿطٍی پَض

  
 چکیذُ

)هَضز هغبلؼِ: زاًكگبُ  ثط چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ّبهؤحط پػٍّف ثب ّسف ثطضؾی تأحیط هتغیطّبی زاذلی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ایي 

یت ئِ اػضبی ّّوجبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قبهل ّوجؿتگی اؾت.  -. پػٍّف اظ ًَع تَنیفیاؾتوكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ضاهیي ذَظؾتبى( 

ًفط تؼییي  80تؼساز ًوًَِ ثب ووه جسٍل وطجؿی ٍ هَضگبى تؼساز . اؾتًفط  100بُ وكبٍضظی ٍ هٌجغ عجیؼی ضاهیي ذَظؾتبى ثِ تؼساز ػلوی زاًكگ

ثطای  قس. زاًكگبُ تأییس اىبزتًظط جوؼی اظ هترههبى ٍ اؾ ثباػتجبض یب ضٍایی آى اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب پطؾكٌبهِ ای هحمك ؾبذت اؾت وِ . قس

هَضز تَنیف ٍ تجعیِ  SPSS  ٍLISRELزازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبی (. α; 96/0) پبیبیی آى ًیع اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قستأییس 

زاذلی، هتغیطّبی هٌْسؾی زاًف ٍ وبضثطز فٌبٍضی ثیكتطیي تأحیط ضا ثط چبثىی ؾبظهبًی  هتغیطّبیاظ ثیي  ًتبیج ًكبى زاز وِ. ٍ تحلیل لطاض گطفتٌس

 زاضًس.

 

 چبثىی، چبثىی ؾبظهبًی، فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبتٍاصگاى کلیذی: 
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 هقذهِ

ػٌَاى  ثباّویت ضٍظافعٍى تغجیك یبفتي ثب تغییطات زٍض اظ اًتظبض زض هحیظ ذبضجی، زض هفَْهی ًَیي زض ضاّجطز وبضی  

ؾبظز ٍ ثِ  ّب ضا زض ًكبى زازى ٍاوٌف ؾطیغ ثِ تغییطات هحیغی تَاًوٌس هی چبثىی، ؾبظهبى. قٌبذتِ قسُ اؾت "چبثىی"

تطی  ؾبظهبًی وِ چبثه اؾت، تكریم ؾطیغ. وٌس ئي ٍ هتالعن ووه هیتَاًبیی ؾبظهبى ثطای پیكطٍی زض ثبظاضّبی ًبهغو

ًمف فٌبٍضی اعالػبت زض اضتمبی تَاًبیی ؾبظهبى ثطای تكریم ٍ اضائِ ٍاوٌف ثِ تغییطات هحیغی  ،ثِ عَض ضٍظافعٍى. زاضز

 ىجبییغی ثِ ذَثی ضلؾبظهبى ّبیی وِ چبثه ًیؿتٌس، لبزض ثِ تكریم ٍ اضائِ ٍاوٌف ثِ تغییطات هح. ثب اّویت قسُ اؾت

ؾؿِ یبوَوب ثِ وبض ؤ، ه1991هفَْم چبثىی ضا اٍلیي ثبض زض ؾبل (. 2012 ،1جَاًوطزی ٍ ّوىبضاى) چبثه ذَز ًرَاٌّس ثَز

فطاّبًی  )جاللی گطفت. زض گعاضقی وِ ایي آغاًؽ اضائِ وطز، چبثىی اهىبًی اؾبؾی ثطای تَلیسات جسیس هؼطفی قسُ اؾت

چبثىی، تَاًبیی حطوت ثِ ، چبثه زض فطٌّگ لغت ثِ هؼٌبی حطوت ؾطیغ، چبالن، فؼبلولوِ (. 1394ٍ ّوىبضاى، 

، چبثىی 2ثِ گفتِ وَزیف ٍ ّوىبضاى. َّقوٌساًِ اؾت یثِ تفىط ثِ نَضت ؾطیغ ٍ ثب ضٍق تَاًبییٍ  نَضت ؾطیغ ٍ آؾبى

قتبة وٌس تب ثِ ًیبظّبی هتغیط هكتطیبى زض ذَاّس تب زض ازغبم فٌبٍضی، وبضوٌبى ٍ هسیطیت ثب ظیطثٌبی اضتجبعی،  اظ ؾبظهبى هی

(. 1393)ذؿطٍی پَض ٍ اهیطًػاز،  هحیظ ثبظاضی وِ زاضای تغییطات هساٍم ٍ پیف ثیٌی ًكسُ اؾت، ٍاوٌف هٌبؾت ًكبى زّس

ػٌَاى تَاًبیی ؾطیغ یه ؾبظهبى، هحهَالت ٍ ذسهبت ثبویفیت ضا اضتمب زازُ ٍ زض ًتیجِ ػبهل هْوی ثطای  چبثىی ثِ

، اًتربة ّب، چبثىی ؾبظهبى زلیل تغییطات ؾطیغ ٍ گؿتطزُ جْبى پیطاهَى ؾبظهبى حبضط، ثِ ثبقس. زض حبل ی ؾبظهبى هیاحطثرك

ّبی غیطوبضا قوطزُ  ضٍز، ثلىِ ضطٍضتی غیطلبثل اًىبض ٍ ػبهل توبیع ؾبظهبًْبی هَفك ٍ وبضا اظ ؾبظهبى قوبض ًوی ؾبظهبًی ثِ

 (. 1395)ثْطاهی ٍ ّوىبضاى،  ٌسّؿتتط  زض پبؾرگَیی ثِ هحیظ ذبضجی هَفك ضُّبی چبثه تط ّوَا قَز، ظیطا ؾبظهبى هی

زض اجطای الساهبت تحَلی ( زضنس 20 تمطیجبً) ای هَفمیت فعایٌسُ هیعاىّبی چبثه  زّس وِ ؾبظهبى هغبلؼبت ًكبى هی

وكَض اًجبم قس،  ّكتاظ ( 2003) 3وطًی.تی .ای زض تحمیمی وِ تَؾظ هؤؾؿِ. آٍضًس زؾت هی زض همبیؿِ ثب ّوتبیبى ذَز ثِ

زضنس ٍ زض ضضبیتوٌسی  38زضنس، زض ضضبیت وبضوٌبى  53ٍضی  ًتبیج ًكبى زاز وِ هؤؾؿبت زٍلتی چبثه زض ثْطُ

ّبیی وِ زض ظهیٌِ ّبی اًؼغبف پصیطی، ؾطػت  زٍلت. زضنس افعایف ٍ ضقس زاقتِ اؾت 3هكتطیبى یب ههطف وٌٌسگبى 

وٌٌس ثِ احتوبل لَی ثِ اّسافكبى ذَاٌّس ضؾیس، ظیطا ػَاهل ؾیبؾی، اجتوبػی،  اضی هیگص ػول ٍ پبؾرگَیی ثیكتط ؾطهبیِ

تط ٍ ترههی تطی  گصاضزُ ٍ قْطًٍساى ثِ ذسهبت ؾطیغ تأحیطؾطػت ثط زٍلت ّب ٍ تهویوبت آًْب  ِالتهبزی ٍ فٌبٍضی ث

تَاًس ثِ  تْیِ، تسٍیي ٍ اجطا وٌٌس وِ هؿلوب چبثىی هی ،تط اظ گصقتِ ثبیس ذظ هكی ّبیی ؾطیغ  زض ًتیجِ. وٌٌس ًیبظ پیسا هی

ٍجَز ًیبظّب ٍ ظهیٌِ ّبی گًَبگَى ثبػج . ؾؿبت ثِ اًجبم ایي ضؾبلت ٍ وؿت اّساف ؾبظهبًی ووه وٌسؤؾبظهبى ّب ٍ ه

 (. 1389ثبلطظازُ ٍ ّوىبضاى، ) ز وِ یه ؾبظهبى ثطًبهِ چبثىی ضا ازاهِ زّسقَ هی

تَاى ّوبٌّگی زلیك ثیي افطاز  چبثىی ضا هی. ه ؾیؿتن زض ٍاوٌف ًؿجت ثِ تغییط اؾتثؼس انلی چبثىی، تَاًبیی ی

عَض زائن ِ ّبی ث ًؿجت ثِ هَلؼیت هؤحطقبغل ٍاحسّبی وؿت ٍ وبض ٍ قبغالى ٍاحس فٌبٍضی اعالػبت زاًؿت وِ زض پبؾد 

 قسُ اظ چبثىی ؾِ ثرف انلی هحطنّبی هرتلف اضائِ  هسل زض (.1392ظاّسی ٍ ّوىبضاى، ) زٌّس زض حبل تغییط اًجبم هی

یىی اظ تَاًوٌسؾبظّبی چبثىی، فٌبٍضی اعالػبت اؾت وِ ثِ . ذَضز تَاًوٌسؾبظّب ٍ تَاًوٌسی ّبی چبثىی ثِ چكن هی ،ّب

 1980اظ زِّ  .م ّب ٍ قجىِ ّبی اعالػبت اؾتًظبم اعالػبتی، قجىِ اضتجبعی ٍ ؾیؿتن ٍ فطآیٌسّب اظ ًظبهؼٌبی زضجِ ووبل 

                                                      
1. Javanmardi et al     2. Kodish et al 

3. A.T.Kearney 
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ػٌَاى ؾالحی ِ ٌَاى هَضَػی هْن زض وؿت ٍ وبض هغطح قسُ ٍ فٌبٍضی اعالػبت ثػِ ؾتطاتػیه اظ اعالػبت ثاؾتفبزُ ا

هحوسی ٍ ) ّب ٍ ثْجَز فطآیٌسّب زاضز فطزی زض وبّف ّعیٌِِ فٌبٍضی اعالػبت لبثلیت هٌحهط ث. ضلبثتی قٌبذتِ قسُ اؾت

 (.1391اهیطی، 

قبى هسیطیت وٌٌس.  ّبی ای زض جْت ًیل ثِ ّسف اعالػبت ضا ثِ عطظ قبیؿتِفٌبٍضی وٌٌس تب  تالـ هی ّب ّوِ زٍلت

وٌٌس تب ؾغح ظًسگی هطزم جبهؼِ ضا ثْجَز  ّبی وكَضّبی هرتلف ثطای فٌبٍضی اعالػبت ؾطهبیِ گصاضی والًی هی زٍلت

وطزى زٍلت ثِ هطزم، ثْجَز  اًس وِ فٌبٍضی ّبی اعالػبت ضا ثِ هٌظَض ًعزیه تط ثركٌس، آًْب ّسف ذَز ضا ثط ایي لطاض زازُ

ّبی التهبز جبهؼِ ٍ ایجبز ّوبٌّگی ٍ یىپبضچگی  تط وطزى پبیِ ثركیسى ویفیت ضٍاثظ زٍلت ثب وكَضّبی ّوؿبیِ، لَی

اض، تجْیعات، ّب، فٌَى، اثع ای اظ فطآیٌسّب، ضٍـ بٍضی ػجبضت اؾت اظ هجوَػِوبض گیطًس. فٌِ هرتلف زٍلتی ث ّبی هیبى ثرف

وبضثطز فٌبٍضی  (.1395)ضٌَّضز ٍ ػلیجبًی،  زقَ ّبیی وِ ٍؾظ آى وبالیی ؾبذتِ یب ذسهتی اضائِ هی ْبضتآالت ٍ ه هبقیي

اؾبؼ ٍ . ثبقس فٌبٍضی اعالػبت تَاًوٌسؾبظ ٍ تؿْیل وٌٌسُ چبثىی هی. اعالػبت زض چبثىی، ثْجَز ػولیبت تجبضی اؾت

فطاز، فطآیٌسّبی تجبضی ٍ تجْیعات زض ؾبظهبى ، ا1ثٌیبى ؾبظهبى چبثه زض یىپبضچگی ًظبم اعالػبتی، في قٌبؾی

ذَاّس تب ثب ازغبم فٌبٍضی ٍ وبضوٌبى ثب  چبثىی اظ ؾبظهبى هی. ثطای پبؾرگَیی ؾطیغ ثِ اتفبلبت ٍ تغییطات هحیظ اؾت

ثیٌی ًكسُ  ٍ پیفظیطثٌبی اضتجبعی ػجلِ ٍ قتبة وٌس تب ثِ ًیبظّبی هتغیط هكتطیبى زض هحیظ ثبظاضی وِ زاضای تغییطات هساٍم 

 (. 2002، 2وَضًًَبزٍ ٍ ّوىبضاى)اؾت، ٍاوٌف ًكبى زّس

اهطٍظُ فٌبٍضی اعالػبت ثِ ػٌَاى یىی اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي ثكطی، ًِ تٌْب ذَز زؾترَـ تغییطات غضف قسُ اؾت، 

فٌبٍضی (. 1382 ظضگط،)اؾت ّبی هرتلف ظًسگی اجتوبػی، التهبزی ٍ ؾیبؾی  حبل تأحیطگصاضی ثط توبم جٌجِثلىِ زض 

تَاًس ؾجت اًجبم ثْتط  اظ جولِ ایي تغییط وِ هی. زقَتَاًس هَجت تغییط زض فطآیٌسّب ٍ تحَل زض ؾبظهبى  اعالػبت هی

 :زقٍَظبیف وبضوٌبى زض ؾبظهبى 

 افعایف ؾطػت فطآیٌسّب -

 افعایف تؼبهالت ٍ پبؾرگَیی ٍ ثبظذَضز -

 هؤحطایجبز هسیطیت َّقوٌس ٍ  -

 (.2000، 3هرطجی) ی اعالػبت زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبىثِ اقتطان گصاض -

ثطضؾی ًمف ػَاهل زضٍى ؾبظهبًی زض تجییي هسلی ثطای تجسیل "زض همبلِ ذَز ثب ػٌَاى ( 1384) جؼفطًػاز ٍ ظاضػی

ًمف ؾبذتبض، ضّجطی، فطٌّگ ؾبظهبًی  "ّبی فؼلی ثِ ؾبظهبى ّبی چبثه زض نٌبیغ الىتطًٍیه ٍ هربثطات وكَض ؾبظهبى

ٍ ثِ وبضگیطی فٌبٍضی اعالػبت، ویفیت ًیطٍی اًؿبًی ٍ زاقتي ًگطـ تحمیمبتی زض چبثه ؾبظی ؾبظهبى ضا ثطضؾی وطزًس 

زض ًْبیت هكرم قس وِ . یه ثط زیگطی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازًس ػَاهل ثب ّن ٍ هیعاى تأحیط ّطایي ٍ ّوچٌیي تؼبهل 

 . بت ثِ عَض غیطهؿتمین ثط چبثىی احطگصاض اؾتفٌبٍضی اعالػ

وبضگیطی فٌبٍضی اعالػبت تَؾظ  تحلیل ػَاهل تأحیطگصاض ثط ثِ"اى ثب ػٌَ( 1386) ًتبیج پػٍّف فلىی ٍ ّوىبضاى

افعاضی  ّب، تجْیعات ٍ اهىبًبت ؾرت ؾبظی ظیطؾبذت ًكبى زاز وِ فطاّن "وبضقٌبؾبى ًظبم تطٍیج وكبٍضظی ایطاى

ضطٍضی، تكَیك وبضوٌبًی وِ هْبضت ّبی ذَز زض ظهیٌِ فٌبٍضی اعالػبت ضا گؿتطـ زٌّس ٍ تؿْیالت اػتجبضی ٍ اجطای 

                                                      
1. Technology      2. Coronado & et al 

3. Makhreji 
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ّبی آهَظـ فٌبٍضی اعالػبت ثطای وبضوٌبى اظ هَاضز هْن تأحیطگصاض زض اؾتفبزُ ٍ وبضثطز فٌبٍضی اعالػبت زض  زٍضُ

 . اؾتؾبظهبى 

 هسیطیت زض ًَآٍضاًِ ضّیبفتی چبثىی، "زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى ( 1391) ػجبؼ پَضّبی ویفی ثبلطی وطاچی ٍ  یبفتِ

ّبی  ّبی چبثىی، لبثلیت هحطن: ّبی چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ّب ػجبضتٌس اظ حبوی اظ آى اؾت وِ هؤلفِ "ّب زاًكگبُ

زّس وِ زاًكگبُ ّب اؾتفبزُ ووی  هی ًتبیج تحمیك ًكبى. وٌٌسُ ّبی چبثىی، هَاًغ چبثىی، پیبهسّبی چبثىی ی، تؿْیلچبثى

 . وٌٌس اظ لبثلیت ّبی فٌبٍضی اعالػبت هی

اضائِ هسل ؾبذتبضی تفؿیطی زؾتیبثی ثِ چبثىی اظ عطیك فٌبٍضی " زض همبلِ ذَز تحت ػٌَاى( 1391) هحوسی ٍ اهیطی

ّوؿَیی ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی  جَؾبظهبًی ٍ ،ًكبى زازًس وِ توبیل ٍ تؼْس هسیطاى اضقس "ّبی تَلیسی اعالػبت زض ؾبظهبى

 . ثب ثطًبهِ ّبی فٌبٍضی اعالػبت ػَاهل هؤحط زض زؾتیبثی ثِ چبثىی اظ عطیك فٌبٍضی اعالػبت اؾت

عطاحی الگَی هغلَة زؾتیبثی ثِ چبثىی ؾبظهبًی زض "ثب ػٌَاى ( 1391) یبفتِ ّبی پػٍّف ػجبؼ پَض ٍ ّوىبضاى

: هحطن ّبی تغییط ٍ چبثىی زض هحیظ زاًكگبُ ّب ٍجَز زاضًس وِ ػجبضتٌس اظ هجوَػِ ایثیبًگط آى اؾت وِ  "زاًكگبُ ّب

ّبی فٌبٍضی، تغییط هساٍم زض اًتظبضات ٍ تطجیحبت هكتطی، تغییط هساٍم زض اًتظبضات زاًكجَیبى، ًیبظ ثِ  تغییطات ٍ زگطگًَی

یه زاًكگبُ چبثه . یظ، التهبز زاًكیًیطٍی وبض ویفیت ثبال ٍ ًَآٍض، هحسٍزیت ّبی هبلی، ضلبثت، تغییط ٍ پیچیسگی هح

َّقوٌسی ٍ تؿلظ ثط تغییط، ؾطػت ٍ اًؼغبف : ثطای همبثلِ ٍ ضٍیبضٍیی ثب ایي هحطن ّب ثِ هجوَػِ ای اظ لبثلیت ّب هبًٌس

  .پصیطی، اضائِ زٌّسُ ضاُ حل ثِ هكتطی، زاًف ثٌیبى ٍ یبزگیطًسُ ٍ ًَآٍضی ًیبظ زاضز

 "ثطضؾی اثؼبز ٍ قبذم ّبی لبثلیت ّبی چبثىی ًیطٍی اًؿبًی"ػٌَاى  ثبذَز زض همبلِ ( 1392) ظاّسی ٍ ّوىبضاى

زؾتیبثی ثِ یه هجوَػِ لبثلیت چبثىی ًیطٍی اًؿبًی، ثب اؾتفبزُ اظ پػٍّف ّبی هطتجظ ثب چبثىی، هسلی هغبثك ًظط  ثطای

َّقوٌسی ٍ آگبّی، قبیؿتگی  :ّبی چبثىی ًیطٍی اًؿبًی ثِ نَضت ظیط ًْبیی قسًس لبثلیت. ذجطگبى تْیِ ٍ تسٍیي وطزًس

 . م اعالػبتت زاًف، فطٌّگ تَاًوٌسؾبظی ٍ ًظبّبی چٌسگبًِ، هسیطی

اٍلَیت ثٌسی ػَاهل تَاًوٌسؾبظ چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ّب ٍ "زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ( 1394) ًمَی ٍ ّوىبضاى

هحَض، ًیطٍی وبض  فطٌّگ، تكىیل ؾبظهبى زاًف؛ ّفت ػبهل: ثِ ًتبیجی ثِ قطح ظیط زؾت یبفتٌس "هطاوع آهَظـ ػبلی یعز

چبثه، ثْجَز هؿتوط، قطاوت ٍ ّوىبضی جوؼی، فٌبٍضی اعالػبت ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًی ػَاهل ولیسی تَاًوٌسؾبظ ؾبذتبضی 

 . ضًٍس چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ّب ثِ قوبض هی

 یضی اعالػبت ٍ چبثىی ؾبظهبًی زض اضتمبتَاًوٌسؾبظّبی فٌبٍتأحیط تحلیل "زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى ( 1395) جؼفطی

تَاًٌس  تَاًوٌسؾبظّبی آى هیفٌبٍضی اعالػبت ٍ ّب ثب اؾتفبزُ اظ  ثِ ایي ًتبیج زؾت یبفت وِ ؾبظهبى"َّقوٌسی ضلبثتی

زض ایي ضاؾتب چبثه  .تط ٍ ثْتط ثِ ؾبظهبى ّبی چبثه تجسیل قًَس ٍ ذَز ضا ثب هحیظ هتغیط پیطاهًَی ؾبظگبض ؾبظًس ؾطیغ

ثَزى ؾبظهبى اظ عطیك ایجبز ؾطػت ٍ اًؼغبف پصیطی ثكتط ثطای تبهیي ثْتط ًیبظ هكتطیبى ثبػج ثطتطی ثط ضلجب ٍ زض ًتیجِ 

 .قَز َّقوٌسی ضلبثتی هی

ثطضؾی چبثىی ؾبظهبًی زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ اظ زیسگبُ " زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى( 1395) اىهیطظایی ٍ ّوىبض

 ٍ ّب لبثلیت هَجَز ٍضؼیت هَضز زض زٌّسگبى پبؾد ُ ّبیًوط هیبًگیيثِ ایي ًتبیج زؾت یبفتٌس وِ  "ّب سیطاى زاًكىسُه

 تَاًوٌس ّبی هَلفِ اظ اعالػبت فٌبٍضی لؿوت زض فمظ ٍ ثَزُ ووتط اًتظبض هَضز هیبًگیي اظ ّب هَلفِ توبم زض تَاًوٌسؾبظّب
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 تَاًوٌس ٍ ّب لبثلیت هتغیطّبی وِ اؾت آى اظ حبوی ویفی ّبی یبفتِ ّوچٌیي .زاضز لطاض هغلَثی ٍضؼیت زض ًؿجتبً ،ؾبظّب

 .سًساضً لطاض هغلَثی ٍضؼیت زض ؾبظّب

ثِ ًكبى زاز وِ ثِ هٌظَض اضتمبی ؾغح وبضثطی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ( 2005) 1ًتبیج تحمیك آًَضفطهپبًگ

 . ًیبظ اؾتضثظ  لی ٍ پكتیجبًی زٍلت ٍ ًْبزّبی شی، تأهیي هبّب ثطای وبضوٌبى، تَؾؼِ ظیطؾبذت ّبی آهَظقی ثطگعاضی زٍضُ

وِ زیسگبُ هجتٌی ثط  گًَِ زضیبفت ، ایي"تأحیط فٌبٍضی اعالػبت زض زاًكگبُ ّب"زض همبلِ ای ثب ػٌَاى ( 2008) 2ضاًجبى

همبنس ٍ حتی پبؾد ثِ تمبضبّب ٍ  ّب، ؾطیغ ثِ ّسفؾؿبت ػلوی ٍ زاًكگبّی ضا ثطای پبؾد زازى ؤفٌبٍضی اعالػبت، ه

آهَظقی ؼِ فٌبٍضی اعالػبت زض هطاوع ػلوی یت ػلوی ٍوبضوٌبى تَاًب ذَاّس ؾبذت ٍ ّوچٌیي، ثط تَؾئًیبظّبی اػضبی ّ

ّبی  زاًكگبُ ّب ثطای چبثه قسى ثبیس اظ فٌبٍضی. زاضز تأویستط ؾبظهبى هؤحطٍضی ّطچِ ثیكتط ٍ احطثركی  ثِ هٌظَض ثْطُ

، ػجبؼ پَض ٍ ّوىبضاى (2010) 4، ٌّطی(2001) 3پیكطفتِ اؾتفبزُ وٌٌس وِ ًتبیج ایي تحمیك ثب تحمیمبت ّبضپط ٍ یَتلی

 . ّورَاًی زاضز( 2005) 6ٍ ؾَئٌی( 2010) 5تبح اؾىبت ،(1389) ، الفت ٍ ظًجیطچی(1391)

ّبی چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ  قبذمؾغح وبضثطزی "( زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى 2014) 7وطاچی ٍ ّوىبضاى ثبلطی

ّبی زٍلتی اؾتبى فبضؼ ووتط اظ حس  ًكبى زاز وِ ؾغح وبضثطز اجعای چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ "ّبی اؾتبى فبضؼ

 هیبًگیي اؾت.

ضاثغِ ثیي فٌبٍضی اعالػبت، وبضآفطیٌی ؾبظهبًی ٍ چبثىی "( زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى 2015) 8ؾلیوی ٍ ػٌسلیت

ثِ ایي ًتبیج زؾت یبفتٌس وِ هیبًگیي هتغیطّبی فٌبٍضی اعالػبت، وبضآفطیٌی  "زض ازاضُ ول ٍضظـ ٍ جَاًبىؾبظهبًی 

ؾبظهبًی، چبثىی ؾبظهبًی ثِ عَض هؼٌبزاضی ثبالتط اظ حس هتَؾظ ثَزُ اؾت. ّیچ تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي هتَؾظ ًظطات پبؾد 

طاؾبؼ هتغیطّبی جٌؿیت، ضقتِ، ؾبثمِ ذسهت ٍ هتغیطّبی ث زٌّسگبى زضثبضُ فٌبٍضی اعالػبت، وبضآفطیٌی ؾبظهبًی،

آهَظقی ثِ جع ٍجَز تفبٍت هؼٌبزاض ثطای هتغیطّبی فٌبٍضی اعالػبت ثطاؾبؼ ؾبثمِ ذسهت آًْب هكبّسُ ًكس. ّوچٌیي 

 ًتبیج ًكبى زاز وِ ّوجؿتگی هخجت ٍ هؼٌبزاضی ثیي هتغیطّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ چبثىی ؾبظهبًی، فٌبٍضی اعالػبت ٍ

چبثىی ؾبظهبًی)ثِ عَض ولی( ٍ ّوچٌیي ثیي فٌبٍضی اعالػبت ٍ چبثىی ؾبظهبًی ثب زض ًظط گطفتي هتغیط وٌتطلی وبضآفطیٌی 

 ؾبظهبًی ٍجَز زاضز. 

)هَضز  ویفیت ؾیؿتن اعالػبت هسیطیت ثط چبثىی ؾبظهبًیتأحیط "( زض پػٍّف ذَز ثب ػٌَاى 2016) 9زضٍیف هَال

م هسیطیت اعالػبت ٍاجعای آى قبهل ویفیت اؾتمطاض، ًظبًكبى زاز وِ ویفیت  "وبٍُ( هغبلؼِ: نٌبیغ فلعی قْط نٌؼتی

 ػولىطز ٍ اػتجبض ثط چبثىی ؾبظهبًی قطوت ّبی نٌبیغ فلعی قْط نٌؼتی وبٍُ احطگصاض اؾت.

ی فٌبٍض قبهل)ثب تَجِ ثِ هغبلت شوط قسُ پػٍّف حبضط زض پی پبؾرگَیی ثِ ایي ؾَال اؾت وِ آیب هتغیطّبی زاذلی

فٌبٍضی اعالػبت هطثَط ثِ ( هٌْسؾی زاًف ٍ وبضثطز فٌبٍضیافعاض، فٌبٍضی ٍاؾظ اًؿبى ٍ هبقیي،  هربثطات، فٌبٍضی ؾرت

)هَضز هغبلؼِ: زاًكگبُ وكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی  ّبی زٍلتی اؾتبى ذَظؾتبى ٍ اضتجبعبت ثط چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ

 حیط ثیكتطی زاضز؟أیه ت تبحیط زاضز؟ ٍ اظ ثیي ایي هتغیطّب وسام ضاهیي ذَظؾتبى(
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 ّذف پضٍّص

 :ثب تَجِ ثِ همسهِ، هجبًی ًظطی ٍ پیكیٌِ شوط قسُ اّساف انلی ٍ اذتهبنی تحمیك حبضط ػجبضتٌس اظ

ّبی زٍلتی اؾتبى  زاًكگبُفٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثط چبثىی ؾبظهبًی زض تأحیط هتغیطّبی زاذلی قٌبؾبیی  :ّسف انلی

 )هَضز هغبلؼِ: زاًكگبُ وكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ضاهیي ذَظؾتبى( ذَظؾتبى

 :اّساف اذتهبنی

هٌْسؾی افعاض، فٌبٍضی ٍاؾظ اًؿبى ٍ هبقیي،  قبهل فٌبٍضی هربثطات، فٌبٍضی ؾرت) هتغیطّبی زاذلیقٌبؾبیی  .1

ّبی زٍلتی اؾتبى  چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ اضتجبعبت ثطفٌبٍضی اعالػبت ٍ هؤحط ثط  (زاًف ٍ وبضثطز فٌبٍضی

 )هَضز هغبلؼِ: زاًكگبُ وكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ضاهیي ذَظؾتبى( ذَظؾتبى

 

 رٍش ضٌاسی

ِ ّوجبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قبهل . ضٍـ تحمیك ثب تَجِ ثِ ّسف وبضثطزی ثَزُ ٍ اظ ًَع تَنیفی ٍ ّوجؿتگی اؾت

تؼساز ًوًَِ ثب ووه جسٍل . اؾتًفط  100ثغ عجیؼی ضاهیي ذَظؾتبى ثِ تؼساز بوكبٍضظی ٍ هٌاػضبی ّیبت ػلوی زاًكگبُ 

 . ًفط تؼییي قس 80هَضگبى تؼساز  وطجؿی

فٌبٍضی ؾرت افعاضی، فٌبٍضی هربثطات، فٌبٍضی ٍاؾظ : هتغیطّبی زاذلی قبهل: هتغیطّبی هؿتمل تحمیك ػجبضتٌس اظ

ّوچٌیي هتغیطّبی ؾي، ؾبثمِ . ای اًساظُ گیطی قسًس ِ ثب همیبؼ ضتجِو ی زاًفاًؿبى ٍ هبقیي، وبضثطز فٌبٍضی ٍ هٌْسؾ

گَیِ زض  41ثطای تؼییي چبثىی ؾبظهبًی، . ذسهت، جٌؿیت ٍ همغغ تحهیلی ثب همیبؼ فبنلِ ای هَضز ؾٌجف لطاض گطفتٌس

تجعیِ ٍ ثطای . گطفت هَضز ثطضؾی لطاض( 5;ٍ ذیلی ظیبز 4;، ظیبز3;، هتَؾظ2;، ون1;ذیلی ون) گعیٌِ ای پٌجعیف 

 .قَز اؾتفبزُ هی SPSS  ٍLISREL ّبیًطم افعاض ثب ووهتحلیل زازُ ّب اظ زٍ آهبض تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی 

 

 اتشار پضٍّص

تؼییي هیعاى پبیبیی پطؾكٌبهِ، همساض ضطیت آلفبی  ثطای. اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب پطؾكٌبهِ ای هحمك ؾبذت ثَزُ اؾت

یت ػلوی غیط اظ جبهؼِ هَضز ئپطؾكٌبهِ ثِ عَض آظهبیكی هیبى اػضبی ّ 30تؼساز . وطًٍجبخ هَضز هحبؾجِ لطاض گطفتِ اؾت

زاذلی ٍ  بیهتغیطّهغبلؼِ تَظیغ قس ٍ ؾپؽ هیعاى پبیبیی آى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ ثطای زٍ زؾتِ گَیِ قبهل 

 ثباػتجبض یب ضٍایی آى ًیع . زؾت آهس وِ ثیبًگط پبیبیی هغلَة پطؾكٌبهِ پػٍّف ثَزِ ث 96/0ٍ  93/0چبثىی ثِ تطتیت همبزیط 

 .زاًكگبُ هَضز تأییس لطاض گطفت اىبزتًظط جوؼی اظ هترههبى ٍ اؾ

 

 یافتِ ّا

زضنس( ضا هطزاى  5/67) ًفط 54زضنس( ضا ظًبى ٍ  5/32) ًفط 26زّس وِ اظ ثیي پبؾرگَیبى،  یبفتِ ّبی تحمیك ًكبى هی

افطاز،  ثیكتطؾبل ّؿتٌس. همغغ تحهیلی  40تب  36زضنس اظ افطاز ثب ثیكتطیي فطاٍاًی زض هحسٍزُ ؾٌی  3/26زّس.  تكىیل هی

 ؾبل ؾبثمِ ذسهت زاضًس. 5زضنس(، تب  25) ًفط 20زضنس( زوتطا ثَزُ ٍ ثیكتط افطاز هَضز ثطضؾی،  3/71) ًفط 57
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 اٍلَیت تٌذی هتغیزّای تحقیق اس دیذگاُ پاسخ گَیاى (1)جذٍل 

 (ضتجِ)اٍلَیت ضطیت تغییطات اًحطاف هؼیبض هیبًگیي هتغیط

05/3 وبضثطز فٌبٍضی  676/0  219/0  1 

90/2 فٌبٍضی ٍاؾظ اًؿبى ٍ هبقیي  649/0  220/0  2 

26/3 فٌبٍضی ؾرت افعاضی  733/0  223/0  3 

68/2 هٌْسؾی زاًف  607/0  226/0  4 

68/2 فٌبٍضی هربثطات  715/0  264/0  5 

 

زّس وِ  ایي ًكبى هی. اًس وبضثطز فٌبٍضی ٍ فٌبٍضی ٍاؾظ اًؿبى ٍ هبقیي ضتجِ ّبی اٍل ٍ زٍم ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ

 اظًیل ثِ چبثىی زض زاًكگبُ زاًؿتِ ٍ ایي زٍ هتغیط ضا ثِ  ثطایتطیي ًىتِ  ب ٍ ثْجَز آًْب ضا هْنهتغیطّپبؾرگَیبى تَجِ ثِ ایي 

 (.1جسٍل ) .اًس زُوطضوٌب اٍلَیت آذط ضا فٌبٍضی هربثطات شوط . اًس تطیي هتغیطّبی احطگصاض زاًؿتِ هْن

 
 فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات داخلی هتغیزّایآسهَى ّوثستگی تیي چاتکی ساسهاًی ٍ  (2) جذٍل

 sigهمساض  همساض ّوجؿتگی هتغیط

 000/0 221/0 فٌبٍضی  ؾرت افعاضی

 000/0 114/0 فٌبٍضی هربثطات

 000/0 334/0 فٌبٍضی ٍاؾظ اًؿبى ٍ هبقیي

 000/0 255/0 وبضثطز فٌبٍضی

 000/0 539/0 هٌْسؾی زاًف

 

ضتجِ ای اؾپیطهي زلیل ضتجِ ای ثَزى زازُ ّب اظ ضطیت ّوجؿتگی ِ ثطای اًجبم آظهَى ّوجؿتگی ثطای هتغیطّبی تحمیك ث

ٍ چبثىی  زاذلی هتغیطّبیتَاى ًتیجِ گطفت وِ همساض ضطیت ّوجؿتگی ثیي  یه (2) اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثطاؾبؼ جسٍل

فٌبٍضی اعالػبت ثب چبثىی  زاذلی هتغیطّبیزضنس هؼٌبزاض اؾت. لصا ٍجَز ضاثغِ ذغی هیبى  99ؾبظهبًی ثب ؾغح اعویٌبى 

 قَز.  احجبت هی ؾبظهبًی

 
 اثزگذار تز فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات تا چاتکی ساسهاًیداخلی  هتغیزّای آسهَى رگزسیَى چٌذگاًِ (3) جذٍل

R R هتغیز
 B تتا ضزیة تعییي تعذیل ضذُ 2

 016/0 474/0 215/0 225/0 474/0 زاذلی هتغیطّبی
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 ارتثاطات تا چاتکی ساسهاًیاثزگذار تز فٌاٍری اطالعات ٍ هتغیزّای داخلی  آسهَى رگزسیَى چٌذگاًِ (4) جذٍل

R R هتغیز
 B تتا ضزیة تعییي تعذیل ضذُ 2

 437/0 509/0 296/0 305/0 553/0 هٌْسؾی زاًف

 155/0 226/0 338/0 355/0 595/0 وبضثطز فٌبٍضی

 

ثطای پیف ثیٌی تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ثب ووه هتغیطّبی هؿتمل اظ ضٍـ ضگطؾیَى چٌسگبًِ اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ایي 

هتغیطّبی هؿتمل هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض ػٌَاى  ثِهتغیط ٍاثؿتِ ٍ هتغیطّبی زاذلی ػٌَاى  ثِآظهَى هتغیط چبثىی ؾبظهبًی 

زّس وِ همساض  تب زٍ گبم پیف ضفتِ اؾت. ثب تَجِ ثِ ایي هغلت، جسٍل ًكبى هیتحلیل ضگطؾیَى ( 4)اًس. عجك جسٍل  گطفتِ

( هؼٌبزاض اؾت ٍ ثطای هتغیط =000/0sig) زضنس 99ضطیت ّوجؿتگی چٌسگبًِ ثطای هتغیطّبی ػَاهل زاذلی زض ؾغح 

)ثب زض ًظط  ؼسیل قسُ ًیع. همساض ضطیت تؼییي تاؾت 595/0ضی ثطاثط ثب ٍ ثطای وبضثطز فٌبٍ 553/0هٌْسؾی زاًف ثطاثط ثب 

ٍ ثطای هتغیط وبضثطز فٌبٍضی همساض هغلَة   296/0گطفتي تؼساز زضجِ آظازی( ثطای هتغیط هٌْسؾی زاًف همساض هغلَة 

 33ٍؾیلِ هتغیط هٌْسؾی زاًف ٍ ِ زضنس تغییطات هتغیط چبثىی ؾبظهبًی ث 29زّس ٍ ثیبًگط آى اؾت وِ  ضا ًكبى هی 338/0

قَز. لضبٍت زض هَضز ؾْن ٍالؼی هتغیطّب ضا ثبیس ثِ همساض ثتب  ٍؾیلِ هتغیط وبضثطز فٌبٍضی تجییي هیِ زضنس تغییطات آى ث

ثسیي هؼٌب اؾت ثَزُ  509/0ٍاگصاض وطز. ثطاؾبؼ همساض ثتب ؾْن ٍالؼی هتغیط هٌْسؾی زاًف زض تجییي چبثىی ؾبظهبًی همساض 

زض اًحطاف هؼیبض هتغیط چبثىی ؾبظهبًی تغییط  580/0ثِ اًساظُ  یه ٍاحس تغییط زض اًحطاف هؼیبض هٌْسؾی زاًف یوِ ثِ اظا

عَض ولی ثب تَجِ ثِ یبفتِ ّب تأحیط هخجت ٍ هؼٌبزاض هتغیطّبی زاذلی ثط چبثىی ؾبظهبًی هَضز تأییس اؾت. اهب ِ ز. ثقَ ایجبز هی

 ثىی ؾبظهبًی زاضًس. اظ ثیي هتغیطّبی زاذلی، هتغیطّبی هٌْسؾی زاًف  ٍ وبضثطز فٌبٍضی تأحیط ثیكتطی ثط چب

 هؼبزلِ ضگطؾیَى:

Y= 171/1 + 437/0 (X1)+  155/0  (X2) 

X1= هٌْسؾی زاًف   ,       X2=وبضثطز فٌبٍضی 

171/1 :همساض حبثت  

 

 آظهَى فطضیِ ّبی پػٍّف ثب  لیعضل

اعویٌبى اظ ثطای قَز.  پطزاذتِ هی ًطم افعاض لیعضلزض ایي ثرف ثِ آظهَى فطضیِ ّب ثب ووه هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ٍ 

ِ نحت هسل ّبی اًساظُ گیطی هتغیطّبی هتغیطّبی زاذلی فٌبٍضی اعالػبت ٍ چبثىی ؾبظهبًی اظ تحلیل ػبهلی تأییسی ث

زض قَز.  ؾبظی پػٍّف ثب ووه هؼبزالت ؾبذتبضی اًجبم هی قَز. ّوچٌیي زض ازاهِ، هسل ٍؾیلِ ًطم افعاض لیعضل اؾتفبزُ هی

آظهَى فطضیِ انلی تحمیك، ثب تَجِ ثِ همبزیط قبذم ّبی ظیط ذطٍجی ًطم افعاض اجطای هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ثطای 

 .ًكبى زٌّسُ هٌبؾت ثَزى هسل ؾبذتبضی ثطاظـ یبفتِ اؾت
 

 داخلی هتغیزّایضاخص ّای تزاسًذگی هذل اًذاسُ گیزی  (5)جذٍل 

 df 2χ NNFI NFI CFI AGFI GFI RMSEA ⁄ قبذم ثطاظـ

 04/0 98/0 0/92 99/0 96/0 0/98 1/14 همساض گعاضـ قسُ
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 ضاخص ّای تزاسًذگی هذل اًذاسُ گیزی چاتکی ساسهاًی (6)جذٍل 

 df 2χ NNFI NFI CFI AGFI GFI RMSEA ⁄ ضاخص تزاسش

 05/0 95/0 89/0 99/0 96/0 98/0 19/1 هقذار گشارش ضذُ

 

زاذلی زض حبلت ترویي اؾتبًساضز، همبزیطی هٌبؾت ٍ  هتغیطّبیگیطی  ظُثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثبضّبی ػبهلی زض هسل اًسا

اًس، ایي ًكبًسٌّسُ هٌبؾت ثَزى هسل هفَْهی تحمیك ٍ هؼٌبزاض ثَزى تحلیل ػبهلی هسل اًساظُ  ضا زاقتِ 1ًعزیه ثِ همساض 

سل ضطایت هزض ًوَزاض هؼٌبزاضی  ته ته ضطایت هؼٌبزاضی ّوچٌیي اظ آًجب وِ همساض آظهَى .گیطی ایي هتغیط اؾت

  اًس. قسُ هؼٌبزاض آهسُ زؾتِ ث ضطایت ثَزُ لصا توبهی تط وَچه -96/1ٍ اظ ػسز  ثعضگتط 96/1ػسز  اظ اًساظُ گیطی

 افعاض لیعضل ًطمپؽ اظ اًجبم تحلیل ػبهلی تأییسی، زض ایي ثرف ثِ آظهَى فطضیِ ثب ووه هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ٍ 

ّبی ظیط  ِ تحمیك، ثب تَجِ ثِ همبزیط قبذمثطای آظهَى فطضی زض اجطای هسل هؼبزالت ؾبذتبضی. پطزاذتِ قسُ اؾت

 :ذطٍجی ًطم افعاض ًكبى زٌّسُ هٌبؾت ثَزى هسل ؾبذتبضی ثطاظـ یبفتِ اؾت

 
 ضاخص ّای تزاسًذگی هذل ساختاری پضٍّص (7)جذٍل 

 df 2χ NNFI NFI CFI AGFI GFI RMSEA ⁄ قبذم ثطاظـ

 1/0 84/0 74/0 92/0 86/0 0/09 19/1 همساض گعاضـ قسُ

 

 
 هذل ساختاری پضٍّص در حالت تخویي استاًذارد (1)ًوَدار 

 

 .ًكبى زازُ قسُ اؾت زؾت آهسُ اظ هسل ؾبذتبضی پػٍّفُ پبضاهتطّبی زض ًوَزاض ظیط ًیع هؼٌبزاضی ضطایت ٍ 
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 اعذاد هعٌاداری ضزایة هذل ساختاری پضٍّص (2)ًوَدار 

 

ثیي هتغیطّبی زاذلی هطثَط ثِ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ٍ چبثىی زّس وِ  ًتبیج هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ًكبى هی

لصا فطضیِ پػٍّف هجٌی ثط تأحیط هخجت ٍ هؼٌبزاض هتغیطّبی زاذلی (. =94/2t؛ =65/0β) ؾبظهبًی ضاثغِ هخجت ٍجَز زاضز

، اظ (2ٍ  1)بؼ ًتبیج ًوَزاضّبی ّوچٌیي ثطاؾ .گیطز فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثط چبثىی ؾبظهبًی هَضز تأییس لطاض هی

ثیي هتغیطّبی زاذلی احطگصاض ثط چبثىی ؾبظهبًی، ثیي هتغیط هٌْسؾی زاًف ٍ چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ضاهیي ضاثغِ هخجتی 

 .ٍجَز زاضز اهب ضاثغِ هؼٌبزاضی ثیي ؾبیط هتغیطّب ثب چبثىی ؾبظهبًی هكبّسُ ًكس

 
 ضاخص ّای تزاسًذگی هذل ساختاری فزضیِ ّای فزعی پضٍّص (8) جذٍل

 df 2χ NNFI NFI CFI AGFI GFI RMSEA ⁄ قبذم ثطاظـ

 08/0 58/0 52/0 83/0 07/0 82/0 63/1 همساض گعاضـ قسُ
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 هذل ساختاری فزضیِ ّای فزعی پضٍّص در حالت تخویي استاًذارد (3)ًوَدار 

 
 

 ضزایة هذل ساختاری فزضیِ ّای فزعی  پضٍّصاعذاد هعٌاداری  (4)ًوَدار 

 

 تحث ٍ ًتیجِ گیزی

هغبلؼبت ًكبى . چبثىی تَاًبیی یه ؾبظهبى زض فْن تغییطات ؾبظهبًی ٍ ٍاوٌف وبضا ٍ احطثرف زض ثطاثط آى اؾت

ّوتبیبى ذَز ثِ زؾت  زض همبیؿِ ثبی ای زض اجطای الساهبت تحَل ّبی چبثه هیعاى هَفمیت فعایٌسُ هبىزّس وِ ؾبظ هی

ؾؿبت ػلوی ٍ زاًكگبّی ضا ثطای پبؾد زازى ؾطیغ ثِ اّساف ٍ همبنس ٍ ؤزیسگبُ هجتٌی ثط فٌبٍضی اعالػبت، ه .آٍضًس هی

ثط تَؾؼِ فٌبٍضی اعالػبت زض هطاوع . یت ػلوی ٍ وبضوٌبى تَاًب ذَاّس ؾبذتئحتی پبؾد ثِ تمبضبّب ٍ ًیبظّبی اػضبی ّ



 1396(                                                ثْبض 46)هؿلؿل  زٍّن، قوبضُ زٍاظزفهلٌبهِ ًَآٍضی ّبی هسیطیت آهَظقی / ؾبل 

62 

ّسف پػٍّف حبضط، ثطضؾی  .قسُ اؾت تأویستط ؾبظهبى هؤحطٍضی ّطچِ ثیكتط ٍ احطثركی  ثْطُػلوی آهَظقی ثِ هٌظَض 

)هَضز  ی زٍلتی اؾتبى ذَظؾتبىّب ثط چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُهؤحط تأحیط هتغیطّبی زاذلی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت 

تأحیط هخجت ٍ زّس  حلیل ضگطؾیَى چٌسگبًِ ًكبى هیًتبیج ت ز.( ثَذَظؾتبى هغبلؼِ: زاًكگبُ وكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ضاهیي

ایي یبفتِ ّب تب حسٍزی ثب ًتبیج هؼٌبزاض هتغیطّبی زاذلی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثط چبثىی ؾبظهبًی هَضز تأییس اؾت. 

ٍ  (2015) (، ؾلیوی ٍ ػٌسلیت2014) 1(، تطویبى ٍ ّوىبضاى1395) ، جؼفطی(1392) (، فبضؾیجبًی2008) ضاًجبىتحمیك 

هغبثمت زاضز. اظ ثیي هتغیطّبی زاذلی، هتغیطّبی هٌْسؾی زاًف ٍ وبضثطز فٌبٍضی تأحیط ثیكتطی ثط ( 2016) 2زضٍیف هَال

ثیي هتغیطّبی زاذلی هطثَط ثِ فٌبٍضی زّس وِ  ًتبیج هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ًكبى هیچبثىی ؾبظهبًی زاضًس. ّوچٌیي 

ضاثغِ هخجت ٍجَز زاضز ٍ اظ ثیي هتغیطّب ضاثغِ هخجت ثیي هتغیط هٌْسؾی زاًف ثب اعالػبت ٍ اضتجبعبت ٍ چبثىی ؾبظهبًی 

 یبفتِ ّبی حبنل اظ تأحیط هخجت هٌْسؾی زاًف ثط چبثىی ؾبظهبًی ثب ًتبیج تحمیك. چبثىی ؾبظهبًی هَضز تأییس لطاض گطفت

(، ضضبیی ٍ 1393) ی ٍ زٌَّی، زؾتجطز(1392) ظاّسی ،(1391) ػجبؼ پَض ٍ ّوىبضاى (،1388) ظًجیطچی ٍ ّوىبضاى

 هغبثمت زاضز.( 1394) ( ٍ قْجبظی ٍ ًَضثرف1394) ّوىبضاى

 

 هٌاتع

 فارسی

 هطالعِ ) تزرسی ٍضعیت قاتلیت ّای چاتکی در ساسهاى ّای دٍلتی(. 1388) ثبلطظازُ، م ٍ ّوىبضاى

 .(18) 7فهلٌبهِ هسیطیت، . (ادارُ کل پست هاسًذراىهَردی 

  فهلٌبهِ . چاتکی رّیافتی ًَآٍراًِ در هذیزیت داًطگاُ ّا(. 1391) ع پَض،ثبلطی وطاچی، ا ٍ ػجبؼ

 .(1) 1ًَآٍضی ٍ اضظـ آفطیٌی، 

  تزرسی راتطِ یادگیزی ساسهاًی ٍ چاتکی ساسهاًی در تیوارستاى ّای (. 1395)ثْطاهی، م.ا ٍ ّوىبضاى

 .71-80 (،1)1ی هسیطیت زض ًظبم ؾالهت، هجلِ ضاّجطزّب .1394آهَسضی ضْز یشد در سال 

 تزرسی ًقص عَاهل درٍى ساسهاًی در تثییي هذلی تزای تثذیل (. 1384. )جؼفطًػاز، ا ٍ ظاضػی، ع

فطٌّگ هسیطیت،  .ساسهاى ّای فعلی تِ ساسهاًْای چاتک در صٌایع الکتزًٍیک ٍ هخاتزات کطَر

 . 67-86 ،1384ؾبل ؾَم، قوبضُ زّن، پبئیع 

 تَاًوٌذساسّای فٌاٍری اطالعات ٍ چاتکی ساسهاًی در ارتقا تأثیز تحلیل (. 1395) .جؼفطی، م

 .ًرؿتیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی پبضازاین ّبی ًَیي هسیطیت َّقوٌسی تجبضی ٍ ؾبظهبًی .َّضوٌذی رقاتتی

 تثییي راتطِ فزاهَضی ساسهاًی ّذفوٌذ ٍ یادگیزی ساسهاًی تا (. 1394) جاللی فطاّبًی، م ٍ ّوىبضاى

هجلِ هغبلؼبت هسیطیت ضفتبض ؾبظهبًی  .ارُ کل ٍرسش ٍ جَاًاى استاى ّوذاىچاتکی ساسهاًی در اد

 . 35-44 (،8) 2زض ٍضظـ، 

                                                      
1 Torkian et al 
2 Darvish Molla 



 اؾتبى ...تأحیط هتغیطّبی زاذلی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ثط چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ ّبی زٍلتی            1396ثْبض 
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 ارتثاطات تز چاتکی ساسهاًی در داًطگاُ  ٍ اطالعات تاثیز فٌاٍری(. 1393) ذؿطٍی پَض، ا ٍ اهیطًػاز، ق

 فهلٌبهِ تَؾؼِ اجتوبػی )هَرد هطالعِ: داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس(. ّای دٍلتی استاى خَسستاى

 .47-66 (،4) 8)تَؾؼِ اًؿبًی ؾبثك(، 

 تزرسی راتطِ هذیزیت داًص ٍ چاتکی ساسهاًی در صٌعت ًفت (. 1393) ، م ٍ زٌَّی، ثزؾتجطزی

 . ّب ٍ ضاّىبضّب چبلف الوللی هسیطیت وٌفطاًؽ ثیي زٍهیي. ساحل کیصضزکت پتزٍ گَّز فزا: هَرد هطالعِ

 فهلٌبهِ  .استزاتضی ّای هذیزیت داًص ٍ چاتک ساسی در صٌعت ًطز(. 1394) ضضبیی، م ٍ ّوىبضاى

 .38-53، 16تحلیلی پػٍّكی وتبة هْط، 

 فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات تز چاتکی ساسهاًی در پزتَ تأثیز (. 1395) ضٌَّضز، ف ٍ ػلیجبًی، ظ

 .45-55، 24هجلِ هسیطیت تَؾؼِ ٍ تحَل،  .فزٌّگ ساسهاًی

 فهلٌبهِ  .تزرسی اتعاد ٍ ضاخص ّای قاتلیت ّای چاتکی ًیزٍی اًساًی(. 1392) ضاىظاّسی، ـ ٍ ّوىب

 . 31-1، 4هغبلؼبت ضفتبض ؾبظهبًی، ؾبل اٍل، 

 اًتكبضات ثْیٌِ .اصَل ٍ هفاّین فٌاٍری اطالعات(. 1382) م ،ظضگط . 

 در ضزکترسی ارتثاط تیي فزایٌذّای هذیزیت داًص ٍ چاتکی تز(. 1388) ظًجیطچی، م ٍ ّوىبضاى 

الوللی هسیطیت  قكویي وٌفطاًؽ ثیي(. صٌایع هٌتخة هٌسَجات استاى یشد) ّای کَچک ٍ هتَسط

 . فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت

 ًقص فٌاٍری در دستیاتی تِ چاتکی در ضزکت ّای الکتزًٍیک  (.1389) ظًجیطچی، م ٍ الفت، ل

 . 29-44 (،1) 3. هجلِ سیاست علن ٍ فٌاٍری. ایزاى

 ًقص سیزساختی ٍ فزآیٌذی هذیزیت داًص در هسیز چاتک ساسی (. 1394) ٍ ًَضثرف، ا قْجبظی، ع

تسیج هٌْذسیي، اساتیذ ٍ داًطجَیی ضْز : هطالعِ هَردی) صٌعت تا تاکیذ تز اقطار داًطَر تسیج

 .31-50 ،(66) 18فهلٌبهِ هغبلؼبت ضاّجطزی ثؿیج،  (.اصفْاى

 هطلَب دستیاتی تِ چاتکی ساسهاًی در داًطگاُ ّا طزاحی الگَی(. 1391) ػجبؼ پَض، ع ٍ ّوىبضاى. 

 .217-171، (69) 23، (ثْجَز ٍ تحَل)فهلٌبهِ ػلوی، پػٍّكی هغبلؼبت هسیطیت

 تحلیل عَاهل تأثیزگذار تز کارتزی فٌاٍری اطالعات تَسط کارضٌاساى (. 1386) فلىی، م ٍ ّوىبضاى

 .2هجلِ ػلوی پػٍّكی ػلَم وكبٍضظی ایطاى، . ًظام تزٍیج آهَسش کطاٍرسی ایزاى

 ارائِ هذل ساختاری تفسیزی دستیاتی تِ چاتکی اس طزیق فٌاٍری (. 1391) ی ،ع ٍ اهیطی،هحوسی

 .115-134 ،(3) 4، هسیطیت فٌبٍضی اعالػبت. اطالعات در ساسهاى ّای تَلیذی

 ٍ چوزاى اَّاس اس دیذگاُ تزرسی چاتکی ساسهاًی داًطگاُ ضْیذ (. 1395) ّوىبضاى هیطظایی، م

هغبلؼبت  ضٍاًكٌبؾی ٍ ،حَظُ ػلَم تطثیتی ّبی ًَیي زض الوللی پػٍّف اٍلیي وٌفطاًؽ ثیي  .ّا هذیزاى داًطکذُ

 . اجتوبػی ایطاى

 اٍلَیت تٌذی عَاهل تَاًوٌذساس چاتکی ساسهاًی در داًطگاُ ّا ٍ (. 1394) ًمَی، ع ٍ ّوىبضاى

 .61-81، (1) 21فهلٌبهِ پػٍّف ٍ ثطًبهِ ضیعی زض آهَظـ ػبلی، . هزاکش آهَسش عالی یشد



 1396(                                                ثْبض 46)هؿلؿل  زٍّن، قوبضُ زٍاظزفهلٌبهِ ًَآٍضی ّبی هسیطیت آهَظقی / ؾبل 
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