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تبضيد زضيبفت91/7/26 :
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تبضيد پصيطـ92/5/14 :

چكيده
زض تغييطات ؾطيـ أطٚظي ؾبظٔبٖٞبيي ٔٛفك ذٛاٙٞس ثٛز و ٝثتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثاب اياٗ تغيياطات
ا٘غجبق زاز ٚ ٜاظ لسضت ٘ٛآٚضي الظْ ثطذٛضزاض ثبقٙس .زض زا٘كاٍبٜٞاب ٟ٘ ٚبزٞابي آٔاٛظـ فابِي ٘ياع
٘ٛآٚضي  ٚذالليت اظ إٞيت ٚااليي ثطذٛضزاض اؾت .ثٙبثطايٗ ،جٟت تحمك ايٗ ٞسف ،ايٗ ٟ٘بزٞب ثبياس
زض ظٔي ٝٙاقبف٘ ،ٝكط زا٘ف  ٚا٘تمبَ آٖ ث ٝجبٔق٘ ٚ ٝؿُٞبي جٛاٖ ثيف اظ پايف تاالـ  ٚوٛقاف
وٙٙس .ثب تٛج ٝث ٝإٞيت ٘ٛآٚضي زض ٟ٘بزٞبي آٔٛظـ فابِي اياٗ پاػٞٚف تاالـ زاضز تاب ا اط اثقابز
ٔسيطيت زا٘ف ضا ثط ٘ٛآٚضي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس .ثسيٗ ٔٙؾٛض ،ازثيابت  ٚپيكاي ٝٙپاػٞٚف ٔاٛضز
ثبظثيٙي لطاض ٌطفت ٚ ٝپاؽ اظ ٔصابحج ٝثاب ذجطٌابٖ ،اثقابز فطايٙاسي  ٚظيطؾابذتي ٔاسيطيت زا٘اف
قٙبؾبيي  ٚضٕٗ اضظيبثي اثقبز فٛق زض زا٘كٍب ٜيعز ا ط ٞط ياه اظ آٟ٘اب ثاط ٘اٛآٚضي فٙاي  ٚاجطاياي
ثطضؾي قس .ايٗ پػٞٚف ،تٛصيفيٕٞ -جؿتٍي  ٚاظ ٘ٛؿ وابضثطزي ٔايثبقاس .جبٔقا ٝآٔابضي قابُٔ
افضبي ٞيئت فّٕي زا٘كاٍب ٜياعز ٔايثبقاٙسٕ٘ٛ٘ .اٌ ٝياطي زض اياٗ پاػٞٚف ثاب اؾاتفبز ٜاظ ضٚـ
ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تصبزفي عجمٝاي ا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت٘ .تبيج آظٔ ٖٛفطضيٞٝبي پػٞٚف ٘كبٖ زاز وا ٝثايٗ
تٕبٔي اثقبز ظيطؾبذتي (فٙبٚضي ،ؾبذتبض  ٚفط ٚ )ًٙٞفطايٙسي ٔسيطيت زا٘ف (ذّك زا٘ف ،تؿاريط
زا٘ف ،شذيط ٜزا٘ف  )... ٚثب ٘ٛآٚضي (فٙي  ٚاجطايي) ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚجٛز زاز .فال ٜٚثط ايٗ ٘تابيج
تحّيُ ضٌطؾي٘ ٖٛكبٖ زاز و ٝاظ ثيٗ اثقبز فٛق ،فط ٚ ًٙٞفٙابٚضي ثايفتاطيٗ تاب يط ضا ثاط تٛؾاقٝ
٘ٛآٚضي زاض٘س .ايٗ زضحبِي اؾت وٚ ٝضقيت اثقبز ٔصوٛض زض زا٘كٍب ٜيعز ٘بٔغّٛة ٔيثبقس.
ياژٌَای كليدیٔ :سيطيت زا٘فٛ٘ ،آٚضي فٙيٛ٘ ،آٚضي اجطايي.

 -1وبضقٙبؼ اضقس ٔسيطيت ثبظضٌب٘ي ،زا٘كٍب ٜيعز.
 -2زا٘كيبضٔ ،سيطيت ثبظضٌب٘ي ،فضٞ ٛيأت فّٕي زا٘كٍب ٜيعز
*ٛ٘ -يؿٙسٔ ٜؿئMonfared_55@yahoo.com :َٛ
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مقدمه
إٞيت ٘ٛآٚضي زض ٔٛفميت ؾبظٔبٖٞب تٟٙب ٔٙحصط ث ٝثرفٞبي تِٛيسي وكاٛض ٘يؿات ،ثّىاٝ
ايٗ ٔؿئّ ٝزض ثرفٞبي ذسٔبتي  ٚاظ جّٕٟ٘ ٝبزٞبي آٔٛظـ فبِي ،و ٝپطٚضـ زٙٞسٙٔ ٜبثـ ا٘ؿاب٘ي
آيٙسٞ ٜؿتٙس ،صبزق ثٛز ٚ ٜإٞيت ثيفتطي ٘يع ٔاييبثاس ( .)Wong, 2003أاطٚظ ،ٜآٔاٛظـ فابِي
ٔتحُٕ تغييطات لبثُ تٛجٝاي ٔيثبقسِ .صا ،ايٗ ٟ٘بزٞب ثطاي ؾبظٌبضي ثب ٔحيظ ٔتغيط ثيط٘ٚاي ثبياس
٘ٛآٚض ثبقٙس ( .)Li-Hua et al., 2011ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ٚاحسٞبي آٔٛظقي ثاطاي وكاٛضٞبيي واٖٛ
ايطاٖ قطط حيبتي اؾت .ظيطا قتبة ضقس تىِٛٛٙغي  ٚزا٘ف  ٚفبصاّ ٝفٕيماي وا ٝجٟابٖ پيكاطفتٝ
صٙقتي ٞط ِحؾ ٝثب ٚالقيتٞبي و٘ٛٙي ايٗ وكٛضٞب پيسا ٔيوٙس ،اثاساؿ ٘ ٚاٛآٚضي ضا قاطط اؾبؾاي
وبٞف ايٗ فبصّٔ ٝيٕ٘بيس ( .)Sadeghi & Hosseini, 2010ثٙبثطايٗ ،قٙبؾب٘سٖ ثؿتطٞبي الظْ ثطاي
ايجبز ٘ٛآٚضي زض ايٗ ٟ٘بزٞب اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت .زض اياٗ ضاؾاتبٔ ،غبِقابت ٔتقاسزي زض
ضقتٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض پبؾد ث ٝايٗ پطؾف ٔ ٟٓو ٝو ٝالسأبتي ٔيتٛا٘س ٘اٛآٚضي ضا ثٟجاٛز ثركاس،
صٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ايٗ ٔيبٖٔ ،سيطيت زا٘ف ٔ ٛط ث ٝفٛٙاٖ ضٚقي ثطاي ثٟجٛز ٘اٛآٚضي قاٙبذتٝ
قس ٜاؾت .زض حميمت زاضاييٞبي ٔجتٙي ثط زا٘ف ثطاي فقبِيتٞابي ٘ٛآٚضا٘ا ٝياه ؾابظٔبٖ حيابتي
ٔيثبقٙس (.)Jantunen, 2005
ثٙبثطايٗ ،جٟت تحمك ايٗ ٞسف ،ايٗ ٟ٘بزٞب ثبيس زض ظٔي ٝٙاقبف٘ ،ٝكط زا٘اف  ٚا٘تمابَ آٖ ثاٝ
جبٔق٘ ٚ ٝؿُٞبي جٛاٖ ثيف اظ پيف تالـ وٙس ( .)Mohseni Zenouz & Keshavarz, 2009فالٜٚ
ثطايٗٔ ،حممبٖ ،ثط ٘مف ٔحٛضي ٔسيطيت زا٘ف زض ايجبز يه ٔحيظ وبضي و ٝاظ ذالليت ٘ ٚاٛآٚضي
حٕبيت ٔيوٙس تبويس وطزٜا٘س ( .)Gloet & Terziovski, 2004ث ٝفجابضت زيٍاطٔ ،اسيطيت زا٘اف ضا
ٔيتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ يه فبُٔ وّيسي ثطاي وؿت ٔٙفقت ،پيكطفت  ٚحفاؼ ٔعيات ضلابثتي ثا ٝقإبض
آٚضز ( .)Corsoa et al., 2006ثٙبثطايٗ ،فال ٜٚثط ؾبظٔبٖٞبي تجبضيٟ٘ ،بزٞبي آٔٛظقي ٘يع ث٘ ٝؾآ ٚ
ٕٞبٍٙٞي يىپبضوٝاي ثطاي پيبز ٜؾبظي ٔاسيطيت زا٘اف ٘يابظ زاض٘اسٔ .حايظ آٔٛظقاي أاطٚظي ثاب
تغييطات ظيبزي ضٚثطٔ ٚيثبقس زض ٘تيج ٝث ٝوبضٌيطي ضٚقي ثطاي ايجبز زا٘ف  ٚپيبز ٜؾابظي آٖ ثاٝ
ٔٙؾٛض تحمك اٞساف آٔٛظقي  ٚزؾتيبثي ث ٝحاساورط ٔٙابفـ ضاطٚضي ٔايثبقاس (.)Adhikari, 2010
ٔسيطيت زا٘ف (ٔ ) KMفٟٔٛي اؾات وا ٝتقابضيي ظيابزي ثاطاي آٖ اضاها ٝقاس ٜاؾات .وبضوِٛيابٖ
(ٔ ،)Karkoulian, 2008قتمس اؾت ٔسيطيت زا٘ف ضٚيىطزي ثطاي ايجبز ؾبظٔب٘ي اؾت و ٝافضبي آٖ
ثتٛا٘ٙس زا٘ف ضا وؿت ،تؿٟيٓ  ٚذّك وطز ٚ ٜيب آٖ ضا ثطاي فقبِيتٞبي تصٕيٌٓيطي ذاٛز ثا ٝوابض
ثط٘س .ث ٝفجبضت زيٍط ،ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف فجبضت اؾت اظ يه ؾيؿتٓ ٔجتٙي ثط فٙبٚضي اعالفابت
تٛؾق ٝيبفت ٝثطاي حٕبيت اظ فطآيٙسٞبي ؾابظٔب٘ي ذّاك ،شذياط ،ٜثبظيابثي ،ا٘تمابَ  ٚوابضثطز زا٘اف
(ٔ .)Alavi & Leidner, 2001سيطيت زا٘ف زض آٔٛظـ فبِي ٔجٕٛفٝاي اظ فطايٙسٞبي ؾبظٔب٘ي اؾت
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و ٝاظ ايجبز  ٚا٘تمبَ زا٘ف زض ايٗ ٟ٘بزٞب حٕبيت وطز ٚ ٜزؾتيبثي ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ي ضا ٕٔىٗ ٔاي-
ؾبظز .يىي اظ ٟٔٓتطيٗ زاليُ افٕبَ ٔسيطيت زا٘ف زض آٔٛظـ فابِي وٕاه ثا ٝاياٗ ٟ٘بزٞاب ثاطاي
يىپبضو ٝؾبظي  ٚا٘ؿجبْ زا٘ف جسيس ثب زا٘ف لجّي ٔيثبقس ؤ ٝيتٛا٘س ث ٝافعايف اضتجبط ثيٗ وابض
 ٚآٔٛظـ ثيب٘جبٔس ( .)Nemati, 2006ثٙٔ ٝؾاٛض قٙبؾابيي اثقابز ٔاسيطيت زا٘افٔ ،جاب٘ي ٘ؾاطي ٚ
پيكي ٝٙپػٞٚف ٔٛضز ثبظٍ٘طي لطاض ٌطفت .ثط اؾبؼ آ٘چ ٝاظ ٔغبِق ٝازثيابت تحمياك ٔ ٚصابحج ٝثاب
صبحت ٘ؾطاٖ ثط آٔس ،اثقبز ٔسيطيت زا٘ف ضا ٔيتٛاٖ ث ٝز ٚثقس «ظيطؾبذتي» «ٚفطايٙاسي» عجما-ٝ
ثٙسي ٕ٘ٛزٔ .حممب٘ي ٕٞچٌِٛ ٖٛس (ٔ ٚ )Gold, 2001اب٘ٚٛاظ (٘ )Manovas, 2004ياع زض تحميمابت
ذٛز ثاٙٔ ٝؾاٛض اضظيابثي  ٚؾاٙجف ٔاسيطيت زا٘اف اياٗ ز ٚثقاس ضا ثا ٝوابض ثاطزٜا٘اس .ثا ٝجٟات
ٞسفٕٙسؾبظي ا٘تربة قبذصٞب ٓٞ ٚوٙيٗ ضٚاؾبظي ٔؿيط پػٞٚف ،ضإٗ ٔصابحج ٝثاب ذجطٌابٖ،
ٕٟٔتطيٗ قبذص ٞبي ٔطثٛط ثٞ ٝطياه اظ اثقابز فاٛق وا ٝزض حاٛظٔ ٜفٟأٛي تحمياك ٔتٙبؾات ٚ
ٔقٙيزاض ثبقس ،ا٘تربة ٌطزيس٘س.
الف -اتعاد زيرساختي مديريت داوصٔ :حممبٖ اثقبز ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘اف ضا ثا ٝؾا ٝثقاس
اصّي تمؿيٓ ٕ٘ٛزٜا٘س :اثقبز فطٍٙٞي ،ؾبذتبضي  ٚفٙبٚضي (.)Gold, 2001
 -1فه آيری :أطٚظ ،ٜثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖٞب ثٙٔ ٝؾٛض تؿٟيُ يبزٌيطي  ٚا٘تمبَ زا٘ف ث ٝفٙابٚضي ضٚ
آٚضزٜا٘س ( .)Huysman et al., 2002فٙبٚضي ،ثٛيػ ٜفٗآٚضي اعالفبت يىي اظ ٟٔٓتطيٗ فٛأُ اضتجابط
ثيٗ ثرفٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾبظٔبٖ  ٚظٔي ٝٙؾبظ ا٘تمبَ زا٘ف اؾت .فٗآٚضي اعالفابت  ٚاضتجبعابت ثاٝ
فٛٙاٖ ٔحّٕي ٔٙبؾت ثطاي اضتجبعبت زض ٖٚؾبظٔب٘ي ،يىي اظ فٛأُ ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف اؾت
و ٝثبيؿتي زض ؾبظٔبٖٞب اظ اِٛٚيت ثطذٛضزاض ثبقس ( .)Hasanzadeh, 2008فاٗآٚضي اعالفابت ٘ماف
ٔ ٛط ٕٟٔ ٚي ضا زض حصف ٔٛا٘ـ اضتجبعي و ٝاغّت اظ تقبٔالت ثيٗ ثرفٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛياه ؾابظٔبٖ
جٌّٛيطي ٔيوٙس ثبظي ٔيوٙس .ث ٝفجبضت زيٍط٘ ،مف ٔ ٟٓفٗ آٚضي اعالفبت فجبضت اؾت اظ تٛا٘بيي
آٖ زض حٕبيت اظ اضتجبعبتٕٞ ،ىبضي ،جؿت  ٚجٛي زا٘ف  ٚيبزٌيطي ٔكتطن.
 -2فرَىگ :فطٔ ،ًٙٞجٕٛفٝاي اظ اضظـٞب ،افتمبزاتٙٞ ،جبضٞب  ٚقيٜٞٛبي ثا ٝاقاتطان ٌصاقاتٝ
تٛؾظ افضبي ؾبظٔبٖ ٔيثبقس .فط ًٙٞؾبظٔب٘ي ٕٞب٘ٙس ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ،ضفتبض افاطاز زض ؾابظٔبٖ ضا
قىُ زاز ٚ ٜوٙتطَ ٔيوٙس ٚ ٚاوٙف افطاز زض ٚضقيتٞبي ٌ٘ٛابٌ ٖٛضا تحات تاب يط لاطاض ٔايزٞاس
( .)Mavondo, 2004يه فط ٛٔ ًٙٞط ؾبظٔب٘ي اظ عطيك فطا ٓٞوطزٖ ٔحيغي ٔٙبؾت ثاطاي ٔجبزِاٝ
زا٘ف  ٚحٕبيت فقبِيتٞبي زا٘ف ٔحٛض ٔيتٛا٘س ٘مف ٔ ٛٔ ٚ ٟٓطي ضا ايفب وٙاس .ثا ٝفجابضت زيٍاط
تؿٟيٓ زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب ٘يبظٔٙس فط ًٙٞؾبظي يب اضاه ٝاٍِٛي فطٍٙٞي ٔٙبؾات اؾاتِ .اصا ثاطاي
تغييااط زيااسٌب ٜزض ضفتاابض افااطاز  ٚوبؾااتٗ اظ ٔٛا٘ااـ ،ثبيؿااتي فطٙٞااً تؿااٟيٓ زا٘ااف ايجاابز قااٛز
(.)Hasanzadeh, 2008
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 -3ساختار :ثقس ؾبذتبضي ٔسيطيت زا٘ف اقبض ٜثٙٞ ٝجبضٞب ٔ ٚىب٘يعْٞبي افتٕبز زض ؾبظٔبٖ زاضز.
ؾيؿتٓٞبي پبزاـ  ٚاٍ٘يعقي و ٝتؿٟيٓ زا٘ف ضا زض ؾبظٔبٖ تطغيت وطز ٚ ٜث ٝضؾٕيت ٔيقٙبؾس،
يىي اظ فٙبصط ٔ ٟٓثقس ؾبذتبضي ٔسيطيت زا٘ف ث ٝقٕبض ٔيآيس .فال ٜٚثط ايٗ ،پبزاـٞبي زض٘ٚاي ٚ
ثيط٘ٚي ٔيتٛا٘س ثبفث افعايف اٍ٘يع ٜوبضوٙبٖ زض اضاه ٝايسٜٞبي ٘ ٚ ٛتٛؾقٔ ٝحص ٚ َٛذسٔبت جسياس
ٌطزز .يه ؾبذتبض ٔٙقغي و ٝتقبٔالت ثيٗ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ضا تؿٟيُ ٔيوٙس يىي اظ فٙبصاط ٟٔآ
ثقس ؾبذتبضي ٔيثبقسٓٞ .وٙيٗٔ ،كبضوت يىي اظ ضٚيٞٝبي ضاٞجطزي اؾات وا ٝثبفاث ٕٞىابضي ٚ
ٔكبضوت وبضوٙبٖ زض فقبِيتٞبي يبزٌيطي ٔ ٚسيطيت زا٘ف ٔيقٛز .ثٙبثطايٗٔ ،كبضوت افطاز زض حُ
ٔؿبهُ  ٚتصٕيٓ ٌيطيٞب ٔيتٛا٘اس تقٟاس  ٚزضٌياطي آٟ٘اب ضا زض ؾابظٔبٖ افاعايف زٞاس ( & Chen
.)Huang, 2009
ب -اتعاد فرآيىدی مديريت داوص :وطذٔ ٝسيطيت زا٘ف اغّت ثٔ ٝطاحُ  3تب  8فطايٙسي تمؿيٓ
ٔيقٛزِٚ .ي ٔحممبٖ اثقبز ٔ ٚقيبضٞبي اضظيبثي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ضا ثطاي ٔسيطيت زا٘ف اضاه ٝوطزٜا٘س .ثاطاي
ٔربَٔ ،بضوٛاضز ( ،)Marquardt, 1996تكريص زاز ٜاؾت ؤ ٝسيطيت زا٘ف قبُٔ وٟابض ثقاس ٔاي-
ثبقس :وؿت زا٘ف ،ذّك زا٘ف ،شذيط ٜؾبظي زا٘ف ،ا٘تمبَ  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف .ثٔ ٌٝ٘ٛٝكبثٛٞ ٝي ٚ
ٔيؿىُ (ٔ ،)Hoy & Miskel, 2001قتمس٘س و ٝاضظيبثي ا طثركي فقبِيت ٔسيطيت زا٘ف ٔيتٛا٘س زض
 4ثقس :ا طثركي پصيطـ زا٘ف ،ا طثركي زؾتيبثي ث ٝزا٘ف ،ا طثركي يىپبضوٍي زا٘ف  ٚا طثركي
ثبِم ٜٛزا٘ف عجم ٝثٙسي قٛز .فال ٜٚثط ايٌِٗٛ ،س ( )Gold, 2001ثيبٖ وطز و ٝاثقبز فطايٙاسي زا٘اف
زض اضتجبط ثب فطايٙسٞبي وؿت ،تجسيُ  ٚوبضثطز زا٘ف ٔيثبقس .زض ايٗ پاػٞٚف پاؽ اظ ٔصابحج ٝثاب
ذجطٌبٖ  ٚصبحجٙؾطاٖ ثب ازغبْ  ٚتقسيُ فطايٙسٞبيي و ٝتٛؾظ ٔحممبٖ ٌ٘ٛابٌ ٖٛاضاها ٝقاس ٜاؾات
وطذ ٝفطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ثٞ ٝفت ثقس ٌ٘ٛبٌ ٖٛتمؿايٓ ٌطزياس -1 :ذّاك زا٘اف -2 ،تؿاريط
زا٘ف -3 ،شذيط ٚ ٜؾبظٔب٘سٞي زا٘ف -4 ،ا٘تكبض  ٚتؿٟيٓ زا٘ف -5 ،تجسيُ زا٘ف -6 ،ث ٝوبض ثاطزٖ
زا٘ف -7 ،حفؼ ٍٟ٘ ٚساضي زا٘ف.
أطٚظٟٓٔ ،ٜتطيٗ فطآيٙس زض ؾبظٔبٖٞب ،فطايٙس زا٘ف ٔيثبقس .ثٕٞ ٝيٗ تطتيت ٟٔٓتطيٗ تحَٛ
زض ؾبظٔبٖٞب ٘يع تح َٛزض زا٘ف يقٙي ٘ٛآٚضي  ٚتِٛيس زا٘ف جسياس اؾات (٘ .)Ziaee, 2008اٛآٚضي
پصيطـ يه ايس ٜيب ضفتبض ضاجـ ث ٝيه ؾيؿتٓ ،ؾيبؾت ،ثط٘بٔ ،ٝفطايٙسٔ ،حص َٛيب ذسٔت اؾت واٝ
ثطاي ؾبظٔبٖ ٘ ٚ ٛجسيس ٔيثبقس ( .)Naranjo Valencia et al., 2010أطٚظ ٜآٔٛظـ فابِي ٔتحٕاُ
تغييطات لبثُ تٛجٝاي ٔيثبقسِ .صا ايٗ ٟ٘بزٞب ٘يع ثطاي ؾبظٌبضي  ٚا٘غجبق ثب ٔحيظ ٔتغيط  ٚزض حبَ
تغييط ثيط٘ٚي ثبيس ٘اٛآٚض ثبقاٙس ( .)Li-Hua et al., 2011ثاب تٛجا ٝثا ٝا٘ماالة فٙابٚضي اعالفابت ٚ
اضتجبعبت زض ٔحيظ پط ضلبثت  ٚپطتح َٛأطٚظي ،افعايف تمبضب ثطاي ٚضٚز ثا ٝزا٘كاٍب ٚ ٜثابال ضفاتٗ
ا٘تؾبضات ٔكتطيبٖ؛ آٔٛظـ فبِي ثب وبِفٞبي فطاٚا٘ي ٔٛاج ٝقس ٚ ٜثب تٛج ٝث ٝوبِفٞابي وٙا٘ٛي
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٘يبظ ثٛ٘ ٝآٚضي زض آٔٛظـ فبِي اِعأي اؾت ( .)Mohseni Zenouz & Keshavarz, 2009زض فطآيٙاس
عجمٝثٙسي ٘ٛآٚضئ ،حمميٗ ا٘ٛاؿ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اظ ٘ٛآٚضي ضا اضاه ٝوطزٜا٘س .وطا و ٝيه پسيس ٜپيچيس ٜضا
ث ٝؾرتي ٔيتٛاٖ ث ٝلؿٕتٞبي وبٔال ٔجعا اظ  ٓٞتمؿيٓ ٕ٘ٛز ٛ٘ ٚآٚضي  ٓٞث ٝفٛٙاٖ ياه پسياسٜ
پيچيس ٜاظ ايٗ لبفسٔ ٜؿترٙي ٘يؿت .أب ثيفتط ٔحمميٗ٘ ،اٛآٚضي ضا اغّات ثا ٝصاٛضت زٚتابيي زض
ٔمبثُ  ٓٞلطاض زازٜا٘س (جس.)1 َٚ
جديل : 1اوًاع وًآيری
ا٘ٛاؿ ٘ٛآٚضي

ٔٙجـ

ٛ٘ -آٚضي ثٙيبزيٛ٘ -آٚضي فعايٙسٜ

Atuahene, Gima, 1996: March, 1991

ٛ٘ -آٚضي ٔحصٛ٘ -َٛآٚضي فطآيٙس

Abernaty & Utterback, 1997; Davenport, 1993; Han, Kim & Srivastava, 1998,

Han et al., 1998; Weerawardena, 2003; Armbruster et al., 2008; Damanpour and
 ٘ٛآٚضي تىٙيىبَ (فٙي)ٛ٘ -آٚضي اجطاييGopalakrishnan, 2001, Naranjo-Gil, 2009
ٔٙجـ)Naranjo-Gil, 2009( :

الظْ ث ٝشوط اؾت زض ٔغبِق ٝپيفِ ض ،ٚثٙٔ ٝؾٛض ؾٙجف  ٚاضظيبثي ٘ٛآٚضي ،ز ٚثقاس ٘اٛآٚضي ،قابُٔ
٘ٛآٚضي تىٙيىبَ( 1فٙي) ٛ٘ ٚآٚضي اجطايي 2اتربش قس ٜاؾت .ايجبز تٕابيع ثايٗ ٘اٛآٚضيٞابي فٙاي ٚ
اجطايي ٔٔ ٟٓيثبقس ،ظيطا ٔٙقىؽ وٙٙس ٜتٕبيع وّي ثيٗ ؾبذتبض اجتٕبفي  ٚفٙبٚضي زض ؾابظٔبٖٞاب
اؾتٛ٘ .آٚضيٞبي فٙي قبُٔ فطآيٙسٞب  ٚفٙبٚضيٞبيي اؾت و ٝزض تِٛيس ٔحص َٛيب اضاه ٝذسٔبت ثاٝ
وبض ٔيض٘ٚس .زض حبِي وٛ٘ ٝآٚضيٞبي اجطايي ٔطتجظ ثب قيٜٞٛابي ٔاسيطيتي ،فطآيٙاسٞبي اجطاياي ٚ
لٛا٘يٗ ؾبظٔب٘ي ٔيثبقس ٔ ٚؿتميٕب ث ٝؾيبؾتٞب ،ؾيؿتٓٞب ٔ ٚاسيطيت ياه ؾابظٔبٖ ثؿاتٍي زاز.
تحميمبت ٘كبٖ زاز ٜاؾت فّٕىطز ؾبظٔبٖٞبيي وٛ٘ ٝآٚضيٞابي فٙاي  ٚاجطاياي ضا ازغابْ واطزٜا٘اس
ثٟجٛز يبفت ٝاؾت .ث ٝفجبضت زيٍط ،افعايف ٘ٛآٚضيٞبي فٙي  ٚاجطايي زض ؾابظٔبٖٞاب ثبفاث حفاؼ ٚ
ثٟجٛز ؾغح فّٕىطز آٟ٘ب ٔيقٛز.
پيشينه پژوهش
٘تبيج پػٞٚفٞبي ا٘جبْ يبفت٘ ٝيع ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثيٗ ٔسيطيت زا٘ف ٔ ٛط ٘ ٚاٛآٚضي ضاثغاٝ
ٚجاٛز زاضز ( Dougherty et al., 2002; Darroch & McNaughton, 2002; Hargadon & Sutton,
 .)1997فال ٜٚثط ايٗ ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ تبويس وطزٜا٘س و ٝزا٘ف ٟٔٓتطيٗ فٙصط زض ٘ٛآٚضي ٔيثبقس
(ٕٞ .)Tsai, 2001; Afuah, 2003; Storey & Kelly, 2002بٌٖ ٝ٘ٛو ٝلجالً ٘يع شواط قاس ،زض حابِي
ؤ ٝغبِقبت ظيبزي جٙجٞٝبي ٔسيطيت زا٘ف ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔمسٔٝاي ثاطاي ٘اٛآٚضي ٌاعاضـ زازٜا٘اس،
ِٚي ٞيچ يه اظ آٟ٘ب ثٚ ٌٝ٘ٛٝاضح ضاثغ ٝثيٗ ايٗ ز ٚؾابظ ٜضا زض آٔاٛظـ فابِي ٔاٛضز ثطضؾاي لاطاض
- Technica
- Administrative
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٘ساز ٜا٘سٛٔ .ضٛؿ ٞبي پػٞٚكي ا٘جبْ قس ٜزض ايطاٖ  ٚؾبيط وكٛضٞب و ٝثب ٔٛضٛؿ اياٗ پاػٞٚف ٞآ-
ذٛا٘ي زاضز ،زض ايٗ لؿٕت آٚضز ٜقس ٜاؾت :زاضٚچ ٔ ٚىٙبت،)McNaughton & Darroch,2002( ٖٛ
زض پػٞٚكي ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ وؿت زا٘فٚ ،اوٙف پصيطي ث ٝزا٘ف ٘ ٚاٛآٚضي پطزاذتٙاس٘ .تابيج
ايٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝوؿت زا٘ف ٚ ٚاوٙف پصيطي ث ٝزا٘ف تأ يط ٔقٙيزاضي ثط ٘اٛآٚضي زاض٘اس.
تطظا ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)Teresa et al., 2006ثب اضاهٔ ٝسِي ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ ٔكرصٞٝبي زا٘ف ،ازغبْ
زا٘ف ،يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ،ؽطفيت ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي پطزاذتٙس٘ .تبيج پػٞٚف آٟ٘اب ٘كابٖ زاز
ؤ ٝكرصٞٝبي زا٘ف ثبفث افعايف يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي  ٚازغبْ زا٘ف ٔيقٛز .فال ٜٚثط ايٗ ،ؾاغٛ
يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ،ازغبْ زا٘ف  ٚؽطفيت ٔسيطيت زا٘ف ا ط ٔقٙيزاضي ثط ٘ٛآٚضي يه قطوت زاض٘س.
وبٔبؾبن  ٚثِٛٛتّط ( ،)Kamasak & Bulutlar, 2010زض پػٞٚكي ث ٝثطضؾاي ا اط تؿاٟيٓ زا٘اف ثاط
٘ٛآٚضي پطزاذت ٚ ٝثيبٖ وطز٘س ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ثيٗ تؿٟيٓ زا٘ف ٘ ٚاٛآٚضي ٚجاٛز زاضزِ .يابٚٚ ٚ ٚ
( ،)Liao & Wu, 2010ث ٝثطضؾي اضتجابط يابزٌيطي ؾابظٔب٘ئ ،اسيطيت زا٘اف ٘ ٚاٛآٚضي ؾابظٔب٘ي
پطزاذتٙس  ٚثيبٖ وطز٘س و ٝيبزٌيطي ؾبظٔب٘ي يه ٔتغياط ٚاؾاغٔ ٝيابٖ ٔاسيطيت زا٘اف ٘ ٚاٛآٚضي
ؾبظٔب٘ي ٔيثبقس .زض ايٗ فطايٙسٔ ،سيطيت زا٘ف ٕٞب٘ٙاس ياه ؾيؿاتٓ٘ ،ماف زض ٖٚزاز ،يابزٌيطي
ؾبظٔب٘ي ٘مف فطايٙس ٛ٘ ٚآٚضي ٘مف ثط ٖٚزاز ضا ايفب ٔيوٙس .اظ زيٍط تحميمبتي و ٝزض ٔٛضز ٔسيطيت
زا٘ف يب ٘ٛآٚضي زض ايطاٖ ا٘جبْ ٌطفتٔ ٝيتاٛاٖ ثأ ٝاٛاضز ظياط اقابض ٜواطز :زض پاػٞٚف پيطذابهفي
( ،)Pirkhaefi, 2004تحت فٛٙاٖ فٛأُ وٓ تٛجٟي ث ٝذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض زا٘كٍبٜٞب  ٚقيٜٞٛابي
اضتمبء آٖٔ ،كرص ٌطزيس و ٝاظ زيسٌب ٜاؾتبزاٖ ث ٝتطتيات فٛأاُ اٍ٘يعقاي ،آٔٛظقاي ٔ ٚاسيطيتي
ثيفتطيٗ تأ يط ضا زض وبٞف ذالليتٞبي فّٕي زاض٘س٘ .تابيج اياٗ پاػٞٚف ٘كابٖ زاز وأ ٝاسيطاٖ
زا٘كٍبٜٞب ٟ٘ ٚبزٞبي آٔٛظـ فبِي وٕتط زض جٟت حٕبيات اظ ذاللياتٞابي فّٕاي اؾاتبزاٖ الاساْ
ٔيٕ٘بيٙس  ٚاظ ا٘سيكٞٝب  ٚزؾتبٚضزٞبي ٘ٛآٚضا٘ ٝآٟ٘ب زض ٘ؾبْ ثط٘بٔاٝضياعي زا٘كاٍب ٜوٕتاط اؾاتفبزٜ
ٔيقٛزٓٞ .وٙيٗٔ ،مطضات ازاضي  ٚؾبظٔب٘ي زا٘كٍبٜٞاب تؿاٟيُ وٙٙاس٘ ٜاٛآٚضي ٘يؿات  ٚفطٙٞاً
حبوٓ ثط ايٗ ٟ٘بزٞب وٕتط ٔطٚج ضٚحيٛ٘ ٝآٚضي  ٚاثساؿ اؾت٘ .يابظآشضي  ٚفٕاٛيي ( & Niaze Azari
 ،)Amuei, 2007زض پػٞٚكي ث ٝثطضؾي فٛأُ ٔ ٛط ثط اؾتمطاض ٔسيطيت زا٘ف زض زا٘كاٍبٜٞابي آظاز
اؾالٔي اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ پطزاذتٙس .يبفتٞٝبي پػٞٚف آٟ٘ب ٘كابٖ زاز وا ٝفاٗآٚضي اعالفابتي فبٔاُ
ٔ ٛطي ثط اؾتمطاض ٔسيطيت زا٘ف اؾت .زض حبِي و ٝفط ًٙٞؾبظٔب٘ي ،يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي زض تحمياك
آٟ٘ب ثط اؾتمطاض ٔسيطيت زا٘ف تأ يط ٘ساقتٙسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوأ ٝكابٞس ٜقاس ،زض حابِي وأ ٝغبِقابت
ظيبزي جٙجٞٝبي ٔسيطيت زا٘ف ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔمسٔٝاي ثطاي ٘ٛآٚضي ٌعاضـ زازٜا٘سِٚ ،ي ٞيچ يه اظ
آٟ٘ب ث ٝعٛض ٚاضح ضاثغ ٝثيٗ ايٗ ز ٚؾبظ ٜضا زض آٔٛظـ فبِي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٘سازٜا٘سِ .صا ،ثب تٛجٝ
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ث ٝإٞيت زٔ ٚمٛٔ ِٝٛضز ثحث (ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي) ايٗ ضطٚضت احؿبؼ قس تاب ثا ٝثطضؾاي
اضتجبط ثيٗ اثقبز ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي پطزاذت ٝقٛز.
چارچوب نظری پژوهش
ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِجي ؤ ٝغط قس وبضوٛة ٔفٟٔٛي پػٞٚف پؽ اظ ٔغبِقاٚ ٝؾايـ ٔجاب٘ي ٘ؾاطي ٚ
پيكي ٝٙپػٞٚف زض ظيط اضاه ٝقس ٜاؾت .زض ايٗ ٔسَ ٔتغيط ٔؿتمُ ٔسيطيت زا٘ف ٔ ٚتغياط ٚاثؿاتٝ
٘ٛآٚضي ٔيثبقس.
فٙبٚضي
اتعاد زيرساختي
مديريت داوص

ؾبذتبض
فطًٙٞ

٘ٛآٚضي فٙي
ذّك  ٚوؿت زا٘ف

وًآيری
تؿريط زا٘ف
٘ٛآٚضي اجطايي

شذيط ٚ ٜؾبظٔب٘سٞي زا٘ف
اتعاد فرآيىدی
مديريت داوص

تؿٟيٓ  ٚا٘تكبض زا٘ف
تجسيُ زا٘ف
ث ٝوبضثطز زا٘ف
حفؼ ٍٟ٘ ٚساضي زا٘ف

ضكل :1چارچًب مفًُمي پژيَص

زض ٔسَ فٛقٔ ،سيطيت زا٘ف ث ٝز ٚثقس ظيطؾبذتي  ٚفطايٙاسي عجماٝثٙاسي قاس ٜاؾات .اثقابز ظياط
ؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف قبُٔ ؾ ٝثقس  -1فٙبٚضي-2 ،ؾبذتبض  -3 ٚفطٔ ،ًٙٞيثبقس .اثقابز فطايٙاسي
ٔسيطيت زا٘ف ٘يع فجبضتٙس اظ -1 :ذّك  ٚوؿت زا٘ف -2 ،شذيط ٚ ٜؾابظٔب٘سٞي زا٘اف -3 ،تؿاريط
زا٘ف -4 ،تؿٟيٓ  ٚا٘تكبض زا٘ف -5 ،وبضثطز زا٘ف -6 ،تجسيُ زا٘ف -7 ،حفؼ زا٘ف .فال ٜٚثاط اياٗ
ز ٚثقس ٘ٛآٚضي قبُٔٛ٘ -1 :آٚضي تىٙيىبَ (فٙي) ٛ٘ -2 ٚآٚضي اجطايي ٔيثبقس.
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فرضيات پژوهش
زض التصبز زا٘ف ٔحٛض أطٚظئ ،سيطيت زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ فٛأُ وّيسي ٔٛفميت ثكٕبض ٔاي-
ضٚز .فال ٜٚثط ايٗ ،افعايف پيچيسٌيٞب  ٚفسْ اعٕيٙبٖ ٔحيغي ِع ْٚتٛج ٝثٛ٘ ٝآٚضي ضا ٘يع ثطجؿتٝ
ؾبذت ٝاؾتِ .صا ،زض ايٗ پػٞٚف ؾقي قاس ٜاؾات تاب اضتجابط ثايٗ ٔاسيطيت زا٘اف ٘ ٚاٛآٚضي زض
زا٘كٍب ٜيعز ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌيطز .زض ٕٞيٗ ضاؾتب فطضيبت پػٞٚكي ظيط ٔغط ٔيٌطزز:
 .1تيه اتعاد زيرساختي مديريت داوص ي وًآيری ارتثاط معىيداری يجًد دارد.
 .1.1ثيٗ ثقس فٙبٚضي ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .1.2ثيٗ ثقس فطٍٙٞي ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .1.3ثيٗ ثقس ؾبذتبضي ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2تيه اتعاد فرايىدی مديريت داوص ي وًآيری ارتثاط معىي داری يجًد دارد.
 .2.1ثيٗ ذّك  ٚوؿت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.2ثيٗ تؿريط زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.3ثيٗ شذيط ٚ ٜؾبظٔب٘سٞي زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.4ثيٗ تؿٟيٓ  ٚا٘تكبض زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.5ثيٗ تجسيُ زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.6ثيٗ وبضثطز زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
 .2.7ثيٗ حفؼ ٍٟ٘ ٚساضي زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي اضتجبط ٔقٙي زاضي ٚجٛز زاضز.
روش پژوهش
ايٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزي  ٚاظ ٘ؾط ٔبٞيت تٛصايفيٕٞ -جؿاتٍي ٔايثبقاس .زض اياٗ
پػٞٚف ثٙٔ ٝؾٛض جٕـ آٚضي زازٜٞب ،آٔيعٜاي اظ ضٚـٞبي وتبثرب٘ٝاي  ٚپيٕبيكاي ثا ٝوابض ٌطفتاٝ
قس ٜاؾت .زض ضٚـ وتبثرب٘ٝاي ،ازثيبت ٔٛضٛؿ  ٚپيكي ٝٙپاػٞٚف ٔاٛضز ثطضؾاي  ٚثابظٍ٘طي لاطاض
ٌطفت ٚ ٝزض ٟ٘بيت ثٙٔٝؾٛض جٕـآٚضي زازٜٞب ،اظ پطؾكاٙبٔ ٝاؾاتفبز ٜقاس ٜاؾات .پطؾكاٙبٔ ٝاياٗ
پػٞٚف پؽ اظ ثطضؾي زليك ازثيبت  ٚثب وٕه صبحت٘ؾطاٖ  ٚذجطٌبٖ (ٔاسيطاٖ  ٚاؾابتيس زا٘كاٍبٜ
يعز) عطاحي  ٚتسٚيٗ قس .پطؾكٙبٔٔ ٝصوٛض قبُٔ ؾ ٝلؿٕت اثقبز فطآيٙسي ٔسيطيت زا٘اف ،اثقابز
ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ٔيثبقس (جس .)1 َٚضٕٙبَ ،اظ عيي ِيىطت ثٙٔٝؾٛض پبؾرٍٛيي
ثا ٝپطؾافٞابي اؾاتفبز ٜقاس ٜاؾات .ثاٙٔٝؾاٛض ٔحبؾاجبت آٔابضي  ٚآظٔا ٖٛفطضايبت ،اظ ٘اطْ-
افعاضٞبي  SPSS ٚ Excelاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .جبٔق ٝآٔبضي اياٗ پاػٞٚف ضا تٕابٔي افضابي ٞيئات
فّٕي زا٘كٍب ٜيعز زض ثطٔيٌيطز .زض ظٔبٖ پػٞٚف ( )1390ايٗ جبٔقٔ ٝتكىُ اظ ٘ 344فط ٔيثبقس.
ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي زض ايٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تصبزفي عجمٝاي ا٘جابْ ٌطفتا ٝاؾات .زض
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ايٗ ضاؾتب ،جبٔق ٝث ٝعجمٞٝبيي تمؿيٓ قس ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜاظ ٞط عجم ٝا٘ترابة ٔايٌاطزز .ثاسيٗ ٔٙؾاٛض،
جبٔق ٝث 17 ٝعجم ٝث ٝتفىيه زا٘كىس ٜتمؿيٓ ٌطزيس .ثٙبثطايٗ ،ثٙٔٝؾٛض تأٔيٗ پطاوٙسٌي ٔٙبؾت ٚ
ٌٛيب ثٛزٖ ٕٕ٘ٞٝ٘ٛ٘ ،ٝ٘ٛب اظ تٕبْ زا٘كىسٜٞبي ٔٛجٛز زض زا٘كٍب ٜيعز ا٘تربة قاس٘س .ثاطاي تقيايٗ
حجٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاظ ضاثغ ٝتقييٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ جبٔق٘ ٝطٔابَ ثاب فاط ٔحاسٚز ثاٛزٖ جبٔقا ٝآٔابضي
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
NZ 2  x2
2

 2 ( N  1)  Z 2  x2

n

2

زض ايٗ ضاؾتب ،اثتسا يه ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚي 30ٝتبيي اظ جبٔقٌ ٝطفت ٝقس  ٚثط ايٗ اؾبؼ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيطٞبي
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحبؾجٌ ٝطزيس ( .)0.809زض ازأ ،ٝثب تٛج ٝثٔ ٝمساض ٚاضيب٘ؽ ث ٝزؾت آٔس ،ٜحجٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز
٘يبظ زض ؾغح ذغبي ( ٚ 0/1 )εؾغح اعٕيٙبٖ ٘ 163 ،%95فط ٔحبؾج ٝقاس .قاط جعهيابت تقاساز
ٕ٘ ٝ٘ٛاذص قس ٜزض ٞط زا٘كىس ٜضا زض جسٔ 3 َٚيتٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز.
جديل  :2ساختار پرسطىامٍ پژيَص
ؾبظٜ

اثقبز فطايٙسي ٔسيطيت زا٘ف

اثقبز ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف

٘ٛآٚضي

تقساز ؾٙجٝ
ذّك  ٚوؿت زا٘ف

2

تؿريط زا٘ف

2

شذيط ٚ ٜؾبظٔب٘سٞي زا٘ف

3

تؿٟيٓ  ٚا٘تكبض زا٘ف

2

ث ٝوبضٌيطي زا٘ف

3

حفؼ زا٘ف

2

تجسيُ زا٘ف

2

فٙبٚضي

4

ؾبذتبض

3

فطًٙٞ

5

٘ٛآٚضي تىٙيىبَ (فٙي)
٘ٛآٚضي اجطايي

5
5
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جديل  :3حجم ومًوٍ مًرد وياز در َر داوطكدٌ
زا٘كىسٜ

جبٔق ٝآٔبضي

تقسازٕ٘ٝ٘ٛ

ٙٞط ٔ ٚقٕبضي

20

9

فّ ْٛا٘ؿب٘ي

59

28

التصبزٔ ،سيطيت  ٚحؿبثساضي

25

12

ٔٙبثـ عجيقي  ٚوٛيطقٙبؾي

27

13

فّ ْٛاجتٕبفي

9

4

ازثيبت  ٚظثبٖ

25

12

قيٕي

17

8

ظيؿت قٙبؾي  ٚظٔيٗ قٙبؾي

22

2

ضيبضي

27

13

فٕطاٖ

18

9

صٙبيـ

13

6

ٔىب٘يه

20

9

٘ؿبجي

15

7

ثطق

18

9

وبٔپيٛتط

12

5

ٔقسٖ ٛٔ ٚاز

18

9

فيعيه

16

8

جٕـ

344

163

روايي و پايايي پرسشنامه
زض ايٗ پػٞٚف ثطاي اعٕيٙبٖ اظ ٔٙبؾت ٔ ٚقم َٛثاٛزٖ ؾاٙجٞٝابي پطؾكاٙبٔ ٝاظ زٔ ٚقيابض
ضٚايي  ٚپبيبيي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .پبيبيي ايٗ پطؾكٙبٔ ٝثاب اؾاتفبز ٜاظ قابذص ٔطؾا ْٛؾابظٌبضي
زض٘ٚي يقٙي آِفبي وط٘ٚجبخ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٔ .مساض ث ٝزؾت آٔس )0/934( ٜحبوي اظ پبيابيي
ثؿيبض ثبالي اثعاض پػٞٚف ٔيثبقس .ضٕٙبً پطؾكاٙبٔٔ ٝاصوٛض ثاب ٞاسف ضٚاؾابظي ٔحتاٛا زض اذتيابض
ذجطٌبٖ  ٚصبحت٘ؾطاٖ فّٕي لطاض ٌطفت  ٚاصاالحبت ٔاٛضز ٘ؾاط آٟ٘اب ثاط ضٚي قاىُ ٔ ٚحتاٛاي
پطؾكٙبِٔ ٝحبػ ٌطزيس.
تجسيه و تحليل دادهها
زض ضاؾتبي تقييٗ ٔؿيط تحّيُٞبي آٔبضي (پبضأتطيه يب ٘بپبضأتطيه) ثبيس اثتسا ٘طٔبَ ثٛزٖ يب
٘جٛزٖ ؾبظٜٞب  ٚاثقبز آٟ٘ب ثطضؾي قٛز .ثسيٗٔٙؾٛض ٘طٔبَ ثٛزٖ ؾبظٜٞبي ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ثب
اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف -اؾٕيط٘ٛف ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفات٘ .تابيج حبصاُ اظ اياٗ آظٔا،ٖٛ
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فط ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيـ ٔكبٞسات ضا ث ٝتأييس ٔيضؾب٘سِ .صا ثٙٔٝؾٛض ثطضؾي ٔقٙايزاض ثاٛزٖ ضاثغاٝ
ثيٗ ٔتغيطٞبي پػٞٚف اظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس .زض اياٗ ضاؾاتب ،اثتاسا ٕٞجؿاتٍي
ثيٗ ثقس ظيطؾبذتي  ٚفطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت.
جديل  :4آزمًن َمثستگي پيرسًن
اثقبز ٔسيطيت زا٘ف

٘تبيج ٕٞجؿتٍي
٘ٛآٚضي

اثقبز فطآيٙسي

اثقبز ظيطؾبذتي

ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ

**0.777

**0.860

ؾغح ٔقٙي زاض

0.000

0.000

٘تبيج ايٗ آظٔ٘ ٖٛكبٖ زٙٞسٔ ٜقٙيزاض ثٛزٖ ضاثغ ٝثيٗ ٞط ز ٚثقس اصّي ٔسيطيت زا٘ف (فطآيٙاسي ٚ
ظيطؾبذتي) ٛ٘ ٚآٚضي ٔيثبقس .فال ٜٚثط ايٗ ،الظْ ث ٝشوط اؾت ؤ ٝمساض ضاطيت ٕٞجؿاتٍي ٘ياع زض
ايٗ ضٚاثظ ثبال ٔ ٚرجت ٔيثبقسِ .صا ز ٚفطضي ٝاصّي پػٞٚف تبييس ٔيٌطزز .جسا َٚظيط ٘تبيج آظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٞط يه اظ اثقبز ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ضا ث ٝتفىيه ٘كبٖ ٔيزٞس.
جديل  :5آزمًن َمثستگي پيرسًن (راتطٍ تيه اتعاد فرآيىدی مديريت داوص ي وًآيری)
٘تبيج ٕٞجؿتٍي

٘ٛآٚضي
فٙي
٘ٛآٚضي اجطايي

اثقبز فطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف
تجسيُ زا٘ف

ث ٝوبضثطزٖ زا٘ف

حفؼ زا٘ف

ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ
ؾغح ٔقٙي زاض
ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ

ذّك  ٚوؿت
زا٘ف
**0.581
0.000
**0.510

تؿريط
زا٘ف
**0.585
0.000
**0.567

ؾبظٔب٘سٞي ٚ
شذيط ٜزا٘ف
**0.625
0.000
**0.609

تؿٟيٓ  ٚا٘تكبض
زا٘ف
**0.658
0.000
**0.723

**0.639
0.000
**0.637

**0.546
0.000
**0.571

**0.764
0.000
**0.744

0.000

0.000

ؾغح ٔقٙي زاض

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

جديل  :6آزمًن َمثستگي پيرسًن (راتطٍ تيه اتعاد زيرساختي مديريت داوص ي وًآيری)
٘تبيج ٕٞجؿتٍي
٘ٛآٚضي فٙي
٘ٛآٚضي اجطايي

اثقبز ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف

ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ
ؾغح ٔقٙي زاض
ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ

فٙبٚضي
**0.826
0.000
**0.800

ؾبذتبض
**0.792
0.000
**0.765

فطًٙٞ
**0.761
0.000
**0.727

ؾغح ٔقٙي زاض

0.000

0.000

0.000

٘تبيج جسا َٚفٛق ٘كبٖ ٔيزٞس ٞطوٙس و ٝاضتجبط زض فٛأُ ظيطقبذ ٝاثقبز ٔسيطيت زا٘ف  ٚز ٚثقس
٘ٛآٚضي يىؿبٖ  ٚوبُٔ ٕ٘يثبقسِٚ .ي اضتجابط ثايٗ تٕابٔي اثقابز ٔاصوٛض ٔرجات ٔ ٚقٙايزاض ثاٛز،ٜ
ثٙبثطايٗ فطضيٞٝبي فطفي پػٞٚف تأييس ٔيقٛز .زض ازأ ،ٝثاٙٔٝؾاٛض ثطضؾاي تاأ يط اثقابز ظيطؾابذتي ٚ
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فطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ثط ٘ٛآٚضي ،اظ آظٔ ٖٛضٌطؾي ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ آظٔا ٖٛضٌطؾاي٘ٛي ،اثقابز
ظيطؾبذتي  ٚفطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٛ٘ ٚآٚضي ث ٝفٛٙاٖ ٔتغياط ٚاثؿات ٝزض ٘ؾاط
ٌطفتٔ ٝيقٛز .أب اؾتفبز ٜاظ ايٗ ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي ٔٛٙط ث ٝثطلطاض ثٛزٖ ٔفطٚضبتي اؾت ؤ ٝسَٞبي
ضٌطؾي ٖٛذغي وٙسٌب٘ ٝثط اؾبؼ آٟ٘ب ثٙب قسٜا٘س .زض ايٗ ضاؾتب ،ثطضؾي اؾتمالَ تٕبٔي ٔكابٞسات ثاب
اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛزٚضثيٗٚ -اتؿٗ ثط ضٚي ثبليٕب٘سٜٞب ا٘جبْ ٌطفت .ثب فٙبيت ث٘ ٝعزيىاي ٔماساض آٔابض ٜآظٔاٖٛ
زٚضثيٗٚ -اتؿٗ ث ٝفسز  ،)1/623( 2فط فسْ ٕٞجؿتٍي زازٜٞبي ٔتٛاِي ثاطاي ٔاسَ ضٌطؾاي٘ٛي حبضاط
ثطلطاض ٔيثبقس .آظٔ ٖٛفسْ  ٓٞذغي ٔكتطن٘ ،ياع ثاب ثسؾات آٔاسٖ ٔماساض فبٔاُ تاٛضْ ٚاضيب٘ؿاي ()VIF
(ثعضيتط اظ )10ثطاي ايٗ آٔبض٘ ٜكبٖ ٔيزٞس و ٓٞ ٝذغي ٔضطي زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚجٛز ٘اساضز .ثاب
تٛج ٝثٔ ٝغبِت ٌفت ٝقس ٜتٕبٔي ٔفطٚضبت ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي ثطلطاض ٔيثبقس .ثطاظـ وّي ٔسَ ضٌطؾاي ،ٖٛثاب
اؾتفبز ٜاظ تحّيُ ٚاضيب٘ؽ ثٙٔٝؾٛض آظٔ ٖٛضٚايي ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي ٘يع ا٘جبْ قس وا٘ ٝتابيج آٖ (ٔماساض ؾاغح
ٔقٙيزاضي٘ ) 0/000كبٖ اظ ثطاظـ ٔٙبؾت زاقاتٔ ٚ ٝاسَ ٟ٘ابيي ضٌطؾاي ٖٛذغاي ثاب اؾاتفبز ٜاظ ضاطايت
اؾتب٘ساضز  ٚغيط اؾتب٘ساضز ضٌطؾي( ٖٛضطايت ثتب) ث ٝصٛضت ظيط اضاهٔ ٝيٌطزز.
جديل  .7ضراية رگرسيًن
ٔسَ
1

ضطايت غيطاؾتب٘ساضز
ذغبي اؾتب٘ساضز

ٔمساض بثت

B
1/345

0/235

اثقبز ظيطؾبذتي

0/983

0/096

ضطايت اؾتب٘ساضز
Beta
0/860

آٔبضt ٜ

ؾغحٔقٙي زاضي

5/757

0/000

3/967

0/000

ٔسَ ضٌطؾي ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ضطايت غيط اؾتب٘ساضز:
(اثقبز ظيطؾبذتي) ٛ٘ ; 1/345 +0/983آٚضي
ٔسَ ضٌطؾي ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ضطايت اؾتب٘ساضز:
(اثقبز ظيطؾبذتي) ٛ٘ ;0/860آٚضي
وٙب٘چٔ ٝالحؾٔ ٝيق٘ٛس ،زض زا٘كٍب ٜيعز ثقس ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف ثيفتطيٗ تأ يط ضا ثاط تٛؾاقٝ
٘ٛآٚضي زاقت ٝاؾت .ثب تقييٗ اثقبزي اظ ٔسيطيت زا٘ف (اثقبز ظيطؾابذتي) وا ٝتٛجياٝوٙٙاس ٚ ٜفبٔاُ
ايجبز تغييط زض ٘ٛآٚضي (فٙي  ٚضازيىبَ) ٔيثبقٙس ،ثط٘بٔٝضيعي ٔيبٖ ٔست ثطاي تٛؾقٛ٘ ٝآٚضي فطآٞ
ٔيآيس .أب ثٙٔٝؾٛض تجييٗ ثط٘بٔٞٝبي فّٕيبتي زض ؾغح ثقسي٘ ،يابظ ثا ٝذاطز واطزٖ اياٗ اثقابز ثاٝ
ٔؤِفٞٝبي ويفي تأ يطٌصاض ٔيثبقس .ثسيٗٔٙؾٛض ،زض ٔطحّ ٝثقاسٔ ،ؤِفاٞٝابي تكاىيُزٙٞاس ٜاثقابز
ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف (فٙابٚضي ،فطٙٞاً  ٚؾابذتبض) ثاٝفٙاٛاٖ ٔتغيطٞابي ٔؿاتمُ ٚاضز ٔاسَ
ضٌطؾي ٖٛقس ٚ ٜا ط آٟ٘ب ثط ٘ٛآٚضي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز .ثسيٗٔٙؾٛض ٔطاحُ تكاطيح قاس ٜزض
ٔطحّ ٝپيكيٗ ٔجسزاً عي قسٔ .سَ ضٌطؾي ٖٛوٙسٌب٘ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌبْثٌٝبْ پاؽ اظ اجاطاي
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ٔ 2سَ ،زض ٟ٘بيت ٚضٚز زٔ ٚتغيط فط ٚ ًٙٞفٙبٚضي ثٔ ٝسَ ضا ٔجبظ زا٘ؿت .ضطيت تقييٗ ث ٝزؾات
آٔس ٜثطاي ايٗ ٔسَ ٘عزيه ث 0/60ٝث ٝزؾت آٔس ؤ ٝمساض لبثُ لجِٛي اؾت .آظٔ Fٖٛثط ضٚي ٔاسَ
ثٙٔٝؾٛض تؿت ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ ٘يع ٔؤيس ايٗ أط ثٛز٘ .تبيج ٟ٘ابيي اياٗ آظٔا ٖٛزض جاس َٚشياُ
آٔس ٜاؾت.
جديل  .8ضراية رگرسيًن اتعاد زيرساختي
ٔسَ
1

1

ضطايت غيطاؾتب٘ساضز
ذغبي اؾتب٘ساضز

ٔمساض بثت

B
2/042

0/135

فطًٙٞ

0.588

0/076

ٔمساض بثت

2/042

0/135

فطًٙٞ
فٙبٚضي

0.588
0.381

0.144
0.137

ضطايت اؾتب٘ساضز
Beta
0/546
0.546
0.372

آٔبضt ٜ

ؾغحٔقٙي زاضي

7/757

0/000

3/518

0/000

7/757

0/000

4.072
2.777

0/000
0.000

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحؾٔ ٝيقٛز اظ ثيٗ اثقبز ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف ز ٚثقس فطٙٞاً  ٚفٙابٚضي زض
تٛؾقٛ٘ ٝآٚضي زض زا٘كٍب ٜيعز ٔؤ ط قٙبذت ٝقسٜا٘س و ٝزض ايٗ ٔيبٖ اثقبز فطٍٙٞي ٘مف ثيفتطي ضا
ايفب ٔيوٙس .ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج فٛق ٔسَ ٟ٘بيي ضٌطؾي ٖٛث ٝصٛضت ظيط اضاهٔ ٝيقٛز.
ٔسَ ضٌطؾي ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ضطايت غيط اؾتب٘ساضز:
(فٙبٚضي)( + /381فطٛ٘ ;2/345+0/588 )ًٙٞآٚضي
ٔسَ ضٌطؾي ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ضطايت اؾتب٘ساضز:
(فٙبٚضي) (+/983فطٛ٘ ;0/546 )ًٙٞآٚضي
بحث و نتيجه گيری
زض ايٗ پػٞٚف پؽ اظ ٔغبِق ٝپيكي ٝٙپػٞٚف ٓٞ ٚوٙيٗ ٔصبحج ٝثب ذجطٌبٖ اثقابز ٔاسيطيت
زا٘ف ث ٝز ٚثقس فطآيٙسي  ٚظيطؾبذتي عجما ٝثٙاسي ٌطزياس .ؾاپؽ ،اظ عطياك آظٔإٞ ٖٛجؿاتٍي
پيطؾٔ ٖٛقٙي زاض ثٛزٖ ضاثغ ٝثيٗ اياٗ اثقابز ٘ ٚاٛآٚضي ٔاٛضز اضظيابثي لاطاض ٌطفات٘ .تابيج آظٔاٖٛ
ٕٞجؿتٍي ٘كبٖ زاز و ٝثيٗ ز ٚثقس ٔسيطيت زا٘ف (فطآيٙسي  ٚظيطؾبذتي) ٛ٘ ٚآٚضي ضاثغٔ ٝرجت ٚ
ٔقٙيزاضي ٚجٛز زاضزِ .صا فطضيٞٝبي يه  ٚز ٚتبييس قس .فال ٜٚثط ايٗ ٔؤِفٞٝبي ٞاط ياه اظ اثقابز
ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ٔٛضز آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍي لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝتبيج ٘كبٖ زاز و ٝثايٗ تٕابٔي اثقابز
ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف (فٙبٚضي ،ؾبذتبض ،فطٛ٘ ٚ )ًٙٞآٚضي (فٙي  ٚاجطاياي) ضاثغأ ٝقٙايزاضي
ٚجٛز زاضزٓٞ .وٙيٗ ضاثغٔ ٝقٙيزاض ثيٗ اثقبز فطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ( -1ذّك زا٘اف -2 ،تصاطف
زا٘ف -3 ،ؾبظٔب٘سٞي زا٘ف -4 ،شذيطٜؾبظي زا٘كي -5 ،ا٘تكبض زا٘ف -6 ،ث ٝوابض ثاطزٖ زا٘اف) ٚ
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٘ٛآٚضي تبييس قس( .تٕبٔي فطضيٞٝبي فطفي پػٞٚف تبييس قس٘س)ٔ .كبث ٝثب يبفتٞٝبي اياٗ پاػٞٚف،
زاضٚچ ٔ ٚىٙابت٘ ،)Darroch & McNaughton, 2002( ٖٛكابٖ زاز٘اس وا ٝضاثغأ ٝقٙايزاضي ثايٗ
ٔسيطيت زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ٚجاٛز زاضز .وبٔبؾابن  ٚثِٛاٛتّط (٘ ،)Kamasak & Bulutlar, 2010ياع زض
پػٞٚكي ث ٝث طضؾي ا ط تؿٟيٓ زا٘ف ثط ٘ٛآٚضي پطزاذت ٚ ٝثيبٖ وطز٘س ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ثيٗ تؿاٟيٓ
زا٘ف ٛ٘ ٚآٚضي ٚجٛز زاضز .تطظا ٕٞ ٚىابضاٖ (٘ ،)Teresa et al., 2006ياع ٘كابٖ زاز٘اس وا ٝؾاغٛ
يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ،ازغبْ زا٘ف  ٚؽطفيت ٔسيطيت زا٘ف ا ط ٔقٙيزاضي ثط ٘ٛآٚضي يه قطوت زاض٘س.
٘تبيج آظٖٔٞٛبي ضٌطؾي٘ٛي ا٘جبْ قس ٜزض ايٗ ٔمبِ٘ ٝكابٖ زاز وا ،ٝثقاس ظيطؾابذتي ٔاسيطيت زا٘اف
ثيفتطيٗ تأ يط ضا ثط تٛؾقٛ٘ ٝآٚضي زاضز .اظ عطف زيٍط ،ثطضؾي تأ يط ٔجعاي اثقبز ظيطؾابذتي ٔاسيطيت
زا٘ف ثط ٘ٛآٚضي ٘كبٖ زاز و ،ٝز ٚثقس فط ٚ ًٙٞفٙبٚضي ث ٝتطتيات ثايفتاطيٗ تاأ يط ضا ثاط تٛؾاقٝ
٘ٛآٚضي زاض٘سِ .صا تٛج ٝزا٘كٍبٜٞب ث ٝايٗ ز ٚثقس اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض ٔايثبقاس .ثاب تٛجا ٝثاٝ
٘تبيج ايٗ پػٞٚفٔ ،يتٛاٖ ٌفت ٞطوٙس تٕبٔي اثقبز ٔسيطيت زا٘اف ضاثغأ ٝقٙايزاضي ثاب ٘اٛآٚضي
زاض٘سِٚ ،ي  ٕٝٞايٗ اثقبز ا ط ٔقٙيزاضي ثط ٘ٛآٚضي ٘ساض٘س .ايٗ يبفتٔ ٝكبث ٝثب ٘تبيج تحميمبت زاضٚچ ٚ
ٔىٙبتٔ )2002( ٖٛيثبقسٔ .كبث ٝثب يبفتٞٝابي اياٗ پاػٞٚف ،وبٔبؾابن  ٚثِٛاٛتالض ( & Kamasak
 ،)Bulutlar, 2010ثيبٖ وطز٘سؤ ٝسيطيت زا٘ف ا ط ٔرجت ٔ ٚقٙيزاضي ثط ٘ٛآٚضي زاضز .اياٗ يبفتا،ٝ
تبييس ٔيوٙس و ٝفطآيٙس ذّك زا٘ف جسيس ثطاي ايجبز ٔحصٛالت  ٚفطآيٙسٞبي جسيس ٔفيس ٔيثبقاس.
٘تبيج پػٞٚف آٟ٘ب ٘كبٖ زاز و ٝوؿت زا٘ف ،پرف زا٘ف ،تؿاٟيٓ زا٘اف  ٚشذياط ٚ ٜؾابظٔب٘سٞي
زا٘ف ا ط ٔقٙيزاضي ثط ٘ٛآٚضي زاض٘س .اظ ثيٗ اثقبز ٔصوٛض ،ث ٝتطتيات پراف زا٘اف ،تؿاٟيٓ زا٘اف،
شذيط ٜزا٘ف  ٚوؿت زا٘ف ثيفتطيٗ تأ يط ضا ثط ٘ٛآٚضي زاض٘س .فال ٜٚثط اياٗ٘ ،تابيج اياٗ پاػٞٚف،
حبوي اظ ضقي قسيس زض ثحث ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف زض زا٘كاٍب ٜياعز اؾات وا ٝاياٗ ٔٛضاٛؿ
٘ٛآٚضي زا٘كٍب ٜضا وبٞف زاز ٜاؾت .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝثقس فطايٙسي ٘يع و ٝتأ يطٌاصاضي ٘ؿاجي
ثط ٘ٛآٚضي زاضز زض ايٗ زا٘كٍب ٜاظ ٚضقيت ٔغّٛثي ثطذٛضزاض ٕ٘يثبقس .ثطضؾي زاليُ اياٗ أاط عاي
ٔصبحج ٝثب ذجطٌبٖ حبوي اظ ثيتٛجٟي ٔؿئِٛيٗ ضز ٜثبال ثا ٝاياٗ حاٛظٔ ٜايثبقاس ،اظ ؾاٛي زيٍاط
٘ساقتٗ ثط٘بٔ ٚ ٝاؾتطاتػي ثّٙسٔست ٘ ٚجٛز وكٓا٘ساظ ٔ ٚأٔٛضيت ضٚقٙئ ،كىالت ايٗ حاٛظ ٜضا زٚ
وٙساٖ ؾبذت ٝاؾت .ثطضؾي يبفتٞٝب ٘كبٖ زاز و ٝاضتمبي ٚضقيت ٞط ياه اظ اثقابز ٔاسيطيت زا٘اف
ٔيتٛا٘س زض تٛؾقٛ٘ ٝآٚضي ٘مف ٔؤ طي زاقت ٝثبقس .اظ آ٘جب و٘ ٝتابيج تحّياُٞابي صاٛضت ٌطفتاٝ
٘كبٖ زاز ،اثقبز فطآيٙسي ٔسيطيت زا٘ف ٘ؿجت ث ٝاثقبز ظيطؾبذتي آٖ تأ يط ا٘سوي زض تٛؾقٛ٘ ٝآٚضي
زض زا٘كٍب ٜيعز زاض٘س .ثسيٟي اؾت زض صٛضتي و ٝايٗ زا٘كٍب٘ ٜؿاجت ثا ٝتمٛيات اثقابز ظيطؾابذتي
ٔسيطيت زا٘ف الساْ ٕ٘بيس ٔيتٛا٘س اظ ٘ٛآٚضي ثبالتطي ثطذٛضزاض ثبقس .اظ عاطف زيٍاط ،ثاب تٛجا ٝثاٝ
ايٙى ٝاظ ثيٗ اثقبز ظيطؾبذتي ٔسيطيت زا٘ف ثقس فط ٚ ًٙٞفٗآٚضي ضٕٗ زاقتٗ ضاثغٔ ٝقٙيزاض ثاب
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٘ٛآٚضي ثيفتطيٗ تأ يط ضا ٘يع ثط آٖ زاضز ثٙبثطايٗ ،تٛج ٝث ٝايٗ ثقس ثايفتاطيٗ تاأ يط ضا ثاط تٛؾاقٝ
٘ٛآٚضي ذٛاٞس زاقت .ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج فٛق  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؾطات ذجطٌبٖ پيكاٟٙبزٞبي ظياط اضاهاٝ
ٔيٌطزز:


تكٛيك تؿٟيٓ زا٘ف زض زاذُ زا٘كىسٜٞب



تكٛيك تقبُٔ ٕٞ ٚىبضي ثيٗ زا٘كىسٜٞبي ٌ٘ٛبٌٖٛ



اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ اظ فٙبٚضيٞبي ذّك وٙٙس ٜفطصتٞبي جسيس ثطاي تؿٟيُ اضتجبط افطاز ثاب
يىسيٍط



تؿٟيُ ٕٞىبضي افضبي ؾبظٔبٖ ثب يىاسيٍط  ٚثاب افاطاز ذابضج ؾابظٔبٖ ثاب ثٟاطٌٜياطي اظ
فٙبٚضيٞبي ٔٙبؾت



اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ اظ فٙبٚضي جٟت ثبظيبثي  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٔطثٛط ث ٝثبظاض  ٚضلجب



ٚجٛز ؾيؿتٓ پبزاـ اؾتب٘ساضز ثطاي تؿٟيٓ زا٘ف



ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ٔكٛق ضفتبض جٕقي ٔ ٚكتطن



افغبي پبزاـ ث ٝافضبي ٞيئت فّٕي ثبثت اضاه ٝايسٜٞبي ٘ ٚ ٛوؿت زا٘ف جسيس



ٚاوٙف ٔسيطيت ث ٝايسٜٞبي آٔٛظقي ٔطتجظ ثب تٛؾق ٚ ٝپيكطفت ؾبظٔبٖ



ٚجٛز ؾيبؾتٞبي ٔس ٖٚثطاي حفؼ زا٘ف ٔٛجٛز  ٚث ٝضٚظ آٚضي آٖ.



ٚجٛز فطايٙسٞبي ٕٔب٘قت اظ اؾتفبز٘ ٜبٔٙبؾت  ٚثئٛضز اظ زا٘ف زض زاذُ  ٚذبضج ؾبظٔبٖ



ٔىب٘يعْٞبي ٔٙبؾت ثطاي تجسيُ ايسٜٞب  ٚزا٘ف جسياس ثا ٝثط٘بٔاٞٝابي وابضي  ٚعطاحاي
ذسٔبت آٔٛظقي جسيس



تٛؾق ٝفٙبٚضيٞبي جسيس ثٙٔٝؾٛض ثٟجٛز ويفيت  ٚوبٞف ٞعيٞٝٙب



اؾتفبز ٜاظ ٔسيطيت ٘ٛآٚضا٘ ٝزض قيٜٞٛبي ثط٘بٔٝضيعي  ٚوٙتطَ فطايٙسٞب
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