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چكيده

أطٚظ ٜثط وسی پٛضیس٘ ٜیست و ٝضا ٜضسیسٖ ث ٝفطایٙس تٛسق ٝالتػبزی تٟٙب ثب فجٛض اظ پُ ٔستحىٕی ث٘ ٝبْ حُٕ ٘ٚمُ أىبٖپصیط است .اظ سٛی زیٍط زض
فضبی ضلبثتی ضسیس و٘ٛٙی ،وّیس ٔعیت ضلبثتی پبیساض ،اضائ ٝذسٔبت ثب ویفیت ثبال است .زض ایٗ پژٞٚص سقی ضس ٜاست تب ثب ثطضسی ٍ٘طش  ٚپبسرٍٛیی
٘ 150فط اظ ٔسیطاٖ ثبظضٌب٘ی فطٚش ضطوتٞبی تِٛیسی ٚاضز وٙٙس ٚ ٜغبزض وٙٙس ٜثٝفٛٙاٖ جبٔق ٝآٔبضی ثٛٔ ٝضٛؿ سٙجص ٔیعاٖ ضاثغ ٝاثقبز ویفیت
ذسٔبت ضطوتٞبی ٔصوٛض پطزاذت ٝضٛز .پژٞٚص حبضط اظ ٘ؾط ٞسف ،وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط ٘حٌ ٜٛطزآٚضی اعالفبت اظ ٘ٛؿ تٛغیفی  ٚپیٕبیطی است .ثب
استفبز ٜاظ یه پطسطٙبٍٔ٘ ،ٝطش افطاز ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت  ٚثب استفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی  AMOS , SPSSث ٝآٔبض تٛغیفی  ٚاستٙجبعی  ٚعطاحی
 SEMزست پیسا وطزیٓ٘ .تبیج ثسست آٔس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس وٞ ٝط پٙج ثقس لبثّیت اعٕیٙبّٖٕٛٔ ،س ثٛزٖ ،ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ،پبسرٍٛیی ٕٞ ٚسِی ثػٛضت
ز ٚث ٝز ٚثب یىسیٍط اضتجبط زاض٘س٘ .ىت ٝلبثُ تٛج ٝزض ایٗ پژٞٚص اضتجبط ٔٙفی ز ٚثقس پبسرٍٛیی ّٕٛٔ ٚس ثٛزٖ ذسٔبت ٔیثبضس .ثب تحمیمبت ثیطتط ،ایٗ
پژٞٚص ث ٝایٗ ٘تیج ٝضسیس ٜاست ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ فّیطغٓ زاضا ٘جٛزٖ یب ٔٛاج ٟٝثب وٕجٛز تجٟیعات حُٕ ٘ٚمُ ،ثب ثىبضٌیطی وبٔیٖٞٛبی ثبضی وٝ
زض تّٕه ذٛز ضطوت ٕ٘یثبضس اظ فٟس ٜتقٟسات ذٛز ثطآٔس ٚ ٜسقی زض ضاضی ٍٟ٘ساضتٗ ٔطتطیبٖ ذٛز  ٚحفؼ سٕٟطبٖ اظ ثبظاض ضلبثت زاض٘س.
کلمات کلیدی :ویفیت ذسٔبت ،اثقبز ویفیت ذسٔبت ،سطٚوٛاَ ،ویفیت ذسٔبت ِجستیه ،ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ.
حُٕ ٘ ٚمُ  ... ٚثبفث ایجبز ایٗ تغییطات ٌطزیس ٜاست .پیص اظ ایٗ
سیستٓ حُٕ ٘ٚمُ ث ٝسٕت ضٚشٞبی سٙتی ٚ ٚاسغٝای ٌطایص زاضت،
زض حبِیو ٝأطٚظ ٜتالشٞب ثطای اضائ ٝعیف ٌستطزٜای اظ ذسٔبت حُٕ
٘ٚمُ ٔتٕطوع ضس ٜاست .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض ضطوتٞبی فقبَ زض ظٔیٝٙ
حُٕ ٘ٚمُ ،زض پی اضائ ٝذسٔبتی ٞستٙس و ٝثب ذٛاستٞٝب  ٚا٘تؾبضات
ٔطتطیبٖ ٕٞرٛا٘ی زاضت ٝثبضس .یىی اظ السأبتی و ٝضطوتٞبی حُٕ
٘ٚمُ زض وطٛض زض عی چٙس سبَ اذیط ث ٝآٖ تٛجٚ ٝیژٜای ٕ٘ٛزٜا٘س،
ِجستیه زض حُٕ ٘ ٚمُ وبال ٔیثبضس .ظیطا عجك تحمیمبت ا٘جبْ ضسٜ
ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ثیٗ ویفیت ذسٔبت ِجستیه زض حُٕ ٘ٚمُ  ٚضضبیت
ٔطتطیبٖ ٚجٛز زاضز[ .]8ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ سقی
زض ثٟجٛز ویفیت ٞط چ ٝثیطتط ذسٔبت  ٚتساضوبت ثطای ٔطتطیبٖ ذٛز
٘مُٞبی
ٔیثبضس .زض ایٗ ضاستب ،اضائ ٝذسٔبت ِجستیه زض حُٕ  ٚ
ثیٗإِّّی  ٚغبزضات ٚ ٚاضزات وبالٞب ث ٝزِیُ ٔجبزِ ٝاضظ  ٚتبثیطات آٖ ثط
یثبضسٍ٘ .بٞی ثٚ ٝضقیت وطٛض
التػبز وطٛض زاضای إٞیت زٚچٙسا٘ی ٔ 
زض حٛظِ ٜجستیه ثطای غبزضات ،ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت است و ٝثطذی اظ

-1مقدمه

ثطاسبس ٌعاضش سبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی ( )1395جٕٟٛضی اسالٔی
ایطاٖ؛ اظجّٕ ٝوطٛضٞبیی است و ٝثِ ٝحبػ لطاض ٌطفتٗ زض ٔٛلقیت
جغطافیبیی ثسیبض ٔٙبست اظ ٔعایبی تطا٘عیتی ذٛثی ثٟطٜٙٔس ثٛز ٚ ٜثب
ٌستطش ضجى ٝحُٕ ٘ٚمُ  ٚاضتجبط ٔغٕئٗ  ٚوبضآٔس ٔیتٛا٘س اظ ایٗ
ٔعایبی زض ضاستبی افعایص زضآٔسٞبی اضظی  ٚاضتمبی ٔٛلقیت استطاتژیه
ذٛز زض ٔٙغم ٝث٘ ٝحٔ ٛغّٛة استفبز ٜوٙس.
غٙقت حُٕ ٘ٚمُ زض ایطاٖ ٘یع عی زٚضاٖ ٔرتّف ،ثب فطاظ  ٚفطٚزٞبیی
ٕٞطا ٜثٛزٞ ٚ ٜسف اغّی آٖ ،تالش ثطای ضسیسٖ ث ٝجبیٍبٞی ٔغّٛة ٚ
فطزایی ثٟتط است  ٚثب تٛج ٝثٛٔ ٝلقیت سٛقاِجیطی وطٛض زضٔٙغم،ٝ
ایجبز سیستٓ حُٕ ٘ٚمُ وبضآٔس زضتٛسق ٝالتػبزی-اجتٕبفی ،جبیٍبٚ ٜ
٘مص ٚیژٜای زاضز .زض ع َٛس ٝزٌ ٝٞصضت ٚ ٝفّیاِرػٛظ پس اظ
ا٘مالة تغییطات لبثُ تٛجٟی زض سیستٓ حُٕ ٘ٚمُ وطٛض  ٚتساضوبت
حُٕ ٘ ٚمُ ضخ زاز ٜاستٚ .جٛز تحطیٓٞبی ثیٗإِّّیٚ ،ضٚز ثرص
ذػٛغی زض تساضوبت حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتٛٙؿ ضطوتٟبی اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت
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ثرٛا ٓٞچبِصٞبی اسبسی غٙقت حُٕ ٘ٚمُ ضا ٔٛضز ثحث  ٚثطضسی لطاض
ز ٓٞثبیس ثٍٛییٓ و ٝفبغّٔ ٝقٙبزاض ٔیعاٖ فطض ٝثب تمبضبی ٔٛجٛز زض
غٙقت حُٕ ٘ٚمُ ٘رستیٗ چبِص ایٗ غٙقت زض ثرص جبزٜای است .اظ
٘ؾط وبٔیبة ( ،)1394وبضضٙبس حُٕ ٘ٚمُ ،فّتاِقُّ ٌطفتبضی ٌستطزٜ
زض ایٗ غٙقت ذٛز ٔبِىی ست و ٝزض عی س ٝزٌ ٝٞصضتٛٙٞ ٝظ ثغٛض
جسی ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذتٕ٘ ٝیضٛز .اِٚیٗ اِٛٚیت غٙقت جبزٜای
اغالح ذٛز ٔبِىى  ٚپصیطفتٗ ضطوت ٔحٛضی ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ز٘یبی
و٘ٛٙی پصیطفت ٝضس ٜاست[.]4زض وطٛض ٔب ثسیبضی اظ ضطوتٞبی حُٕ
٘ٚمُ جبزٜای تٟٙب ثب ثجت ضطوت  ٚثب سطٔبی٘ ٝبچیع اِٚی ٝفقبِیت ذٛز ضا
زض ایٗ غٙقت آغبظ ٔیوٙٙس  ٚثٙبثطایٗ ثس ٖٚزاضتٗ تجٟیعات فیعیىی
وبفی  ٚتٟٙب ثب استفبز ٜاظ سبِٗٞبی افالْ ثبض  ٚضا٘ٙسٌبٖ ذٛز ٔبِه الساْ
ث ٝحُٕ وبالی ٔطتطی ٔیٕ٘بیٙس .ثسیبضی اظ ضا٘ٙسٌبٖ ذٛز ٔبِه فبلس
وبٔیٖٞٛبی ٔغبثك ثب استب٘ساضزٞبی ضٚظ ز٘یب ٔیثبضٙس ،ثٙبثطایٗ زض ثقضی
ٔٛاضز ٔٛججبت ٘بضضبیتی ٔطتطیبٖ ضا فطأ ٓٞیوٙٙس .زض ٚالـ ٔجٟع
٘جٛزٖ ثسیبضی اظ ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ جبزٜای ث٘ ٝبٌٚبٖ حُٕ ٘ٚمُ
ٔغبثك ثب استب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی  ،زاضا ٘جٛزٖ ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع
زض ظٔی ٝٙحُٕ ٘ٚمُ ثرطی اظ ٔطىالت ایٗ غٙقت ٔیثبضس ؤ ٝیتٛا٘س
ثط ٔیعاٖ ویفیت ذسٔبت اضائ ٝضس ٜتبثیط ثٍصاضزِ .صا ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض زض
ایٗ پژٞٚص ث ٝثطضسی ٔیعاٖ ویفیت ذسٔبت اضائ ٝضس ٜزض ضطوتٞبی
حُٕ ٘ٚمّی و ٝثب ضطوتٞبی تِٛیس وٙٙسٜی غبزض وٙٙسٚ ٚ ٜاضز وٙٙسٜ
استبٖ لعٚیٗ عطف لطاضزاز ٞستٙس پطزاذتٔ ٝیضٛز .زض ایٗ پژٞٚص
ویفیت ذسٔبت ضطوتٞبی ٔصوٛض ثطضسی ضس ٚ ٜاظ ایٗ عطیك ضاثغٝ
ٔیبٖ اثقبز ویفیت ذسٔبت ثطضسی ٔیضٛز ٔ ٚیعاٖ اضتجبط ایٗ اثقبز ثب
یىسیٍط سٙجیسٔ ٜیضٛز .ایٗ ٔسئّٛٔ ٝضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز و ٝوساْ
یه اظ اثقبز ثب یىسیٍط اضتجبط زاض٘س  ٚچٍ ٝ٘ٛثب ثٟجٛز  ٚتمٛیت اضتجبعبت
ٔیبٖ اثقبز ویفیت ذسٔبت ،ویفیت ذسٔبت ٘یع ثٟجٛز ٔییبثس.
اظ آ٘جبییى ٝضطوتٞبی ٔٛجٛز زض ظٔی ٝٙحُٕ ٘ٚمُ زض ایٗ استبٖ فمظ
زض ثرص حُٕ ٘ٚمُ جبزٜای ٔطغ َٛث ٝفقبِیت ٔیثبضٙس ِصا ویفیت
یٌیطز ٚ
ذسٔبت حُٕ ٘ٚمُ جبزٜای زض ایٗ پژٞٚص ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔ 
ث ٝایٗ س َٛپبسد زازٔ ٜیضٛز و ٝضاثغٝی اثقبز ا٘ساظٌٜیطی ویفیت
ذسٔبت ِجستیه زض ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبال چٍ ٝ٘ٛاست؟

فٛأُ ٔ ٚ ٟٓحیبتی ایٗ ظ٘جیطٔ ٜب٘ٙس پبیب٘ٞٝبی حُٕ ٘ٚمُ تطویجی
ضجىٞٝبی جبزٜای ،ضیّی ،زضیبیی ٛٞ ٚایی وٝ

ثطای ا٘تمبَ وبال ثیٗ
ثتٛا٘ٙس ز ٚیب ثیطتط ایٗ ضجىٞٝب ضا ث ٝیىسیٍط ٔتػُ وٙٙس ،زض ایطاٖ
ٚجٛز ٘ساض٘س.
ثٌ ٝفتٝی ز٘یبی التػبز ( ،)1395ثب٘ه جٟب٘ی زض ٌعاضش ذٛز اظ غقٛز
 18پّٝای ایطاٖ زض ضبذع فّٕىطز ِجستیه ذجط ٔیزٞس  ٚافالْ وطز
وطٛضٔبٖ زض ضتجٝثٙسی جٟب٘ی ضتج 96 ٝضا ثٝزست آٚضز ٜاست .ثطاسبس
ایٗ ٌعاضش ایطاٖ زض ٔیبٖ  160وطٛض جٟبٖ زض ضتج 96 ٝاظ ٘ؾط ضبذع
ِجستیه لطاض ٌطفتٕ٘ ٚ ٝط 2 /60 ٜضا زض ایٗ ضبذع ثٝزست آٚضزٜ
است .ایطاٖ زض ٌعاضش سبَ  2014زض ٔیبٖ  166وطٛض جٟبٖ ضتج114 ٝ
ضا ثطاسبس ایٗ ضبذع ثٝزست آٚضز ٜثٛز .ایطاٖ اظ ٘ؾط وبضآیی
فطآیٙسٞبی تطذیع وبال ضتج ،110 ٝویفیت ظیطسبذتٞبی تجبضی ٚ
جبثٝجبیی ضتج ،72 ٝسِٟٛت زستطسی ث ٝوبالٞبی ٔرتّف ضتج،88 ٝ
ضبیستٍی  ٚویفیت ذسٔبت ِجستیىی ضتج ،82 ٝتٛا٘بیی زض تقمیت ٚ
ضزیبثی وبالٞبی اضسبِی ضتج ٚ 111 ٝظٔبٖ تحٛیُ ٔحِٕٞٝٛب ضتج 116 ٝضا
زض ٔیبٖ  160وطٛض جٟبٖ ثٝزست آٚضز ٜاست .زض ایٗ ٌعاضش إِٓبٖ ثب
وست ٕ٘ط 4 /23 ٜثطای سٔٛیٗ ثبض ٘رستیٗ وطٛض جٟبٖ اظ ٘ؾط ویفیت
ِجستیه ٔقطفی ضس ٜاست ِٛ ٚوعأجٛضي ،سٛئسّٙٞ ،س ،سٍٙبپٛض ،ثّژیه،
اتطیص ،اٍّ٘یسًٙٞ ،و ٚ ًٙآٔطیىب ث ٝتطتیت زض ضتجٞٝبی ز ْٚتب زٓٞ
اظ ایٗ ٘ؾط لطاض ٌطفتٝا٘سٌ( .ط ٜٚالتػبز ثیٗ إُِّ.)1395،
زض ز٘یبی أطٚظ ثبتٛج ٝث ٝض٘ٚس ض ٚث ٝضضس جٟب٘ی ضسٖ التػبز  ٚافعایص
ٔجبزالت ثیٗإِّّی ثٝغٛضت غبزضات ٚ ٚاضزات ،إٞیت ذسٔبت ٘بضی اظ
حُٕ ٘ٚمُ  ٚاضتجبعبت زض سغﺢ جٟب٘ی افعایص یبفتٝاست .زض ضطایغی
و ٝوٕیبثی ٔٙبثـ است ٔیتٛا٘س یه ثحطاٖ تّمی ضٛز ،زضغس لبثُ
تٛجٟی اظ ٔٙبثـ زض ثرص حُٕ ٘ٚمُ تٕطوع یبفت ٝاست .فّیضغٓ إٞیتی
و ٝثبیس ث ٝزِیُ جبیٍب ٜاستطاتژیه وطٛضٔبٖ ،زض ٔٙغم ٝث ٝثرص حُٕ
٘ٚمُ زاز ٜضٛز ،اوﺜط ٔغبِقبت زاذّی و ٝزض ز ٝٞاذیط زض اضتجبط ثب
فّٕىطز ایٗ ثرص اضائ ٝضس ٜحبوی اظ ٚضقیت ٘بٔغّٛة ایٗ ٘ٛؿ ذسٔبت
اظ ٔٙؾط ثٟطٜٚضی  ٚوبضایی ثٛزٜا٘س .
زض ٔغبِق ٝثبظاضٞ ،یچ ضٚش سیستٕبتیىی ثطای ا٘ساظٌٜیطی ویفیت
ذسٔبت زض ٔیبٖ ضطوتٟبی حُٕ ٘ٚمُ ثٔٛیسبظی ٘طس ٜاست .آٟ٘ب فمظ
تالش ٔیوٙٙس تب ویفیت ذسٔبت ضا اظ عطیك ضضبیت ٔطتطی زض ٔٛضز
ٚیژٌیٟبی ذسٔبت ثٚ ٝسیّ ٝپطسطٙبٔ ٝا٘ساظٌٜیطی ٕ٘بیٙس[.]1
ثسیبضی اظ ضطوتٞبی فقبَ زض غٙقت حُٕ ٘ٚمُ جبزٜایٛٙٞ ،ظ ثٝ
ٕٞبٖ ضٚش سٙتی ث ٝفقبِیت ذٛز ازأٔ ٝیزٙٞسٞ ٚ ،سف ٟ٘بیی آٟ٘ب
زستیبثی ث ٝثیطتطیٗ تقساز ٔطتطیبٖ است ،ثس ٖٚایٙىٔ ٝطرػبت
ٚیژٜای و ٝثطای حفؼ ٔطتطیبٖ لسیٕی  ٚجصة ٔطتطی جسیس زض ثبظاض
أطٚظ ٘یبظ است ضا زض ٘ؾط ثٍیط٘س .ثٙبثطایٗ ثب تٛج ٝث ٝجبیٍبٚ ٜیژ ٜذسٔبت
حُٕ ٘ٚمُ  ٚاضتجبعبت زض سبذتبض التػبز وطٛض  ٚاضتجبعبت ٌستطزٜای
و ٝثب سبیط فقبِیتٞبی التػبزی ثطلطاض ٔیوٙس ،إٞیت ٔغبِقبتی وٝ
سٙجص ویفیت ذسٔبت آٖ ضا ٞسف لطاض ٔیزٙٞسٔ ،طرع ٔیضٛز .اٌط

-2چارچوب نظزي و مزوري بز پيطينه پژوهص

تطاثی فبضسب٘ی ( )1392زض ٔمبِٝای ذسٔبت حُٕ ٘ٚمُ وب٘تیٙطی ٚ
چبِطٟبی ٔطتطیبٖ زض غٙقت حُٕ ٘ٚمُ زضیبیی ضا ٔغبِق ٝوطز٘س .آ٘بٖ
ثیبٖ وطز٘س وٛٔ ٝضٛؿ چبِص ثطاٍ٘یع زض ایٗ ظٔی ٝٙفطا ٓٞآٚضزٖ ثٟتطیٗ
ذسٔبت ثطای ٔطتطیبٖ ثب تٛج ٝث ٝضضس ضطوتٟبی حُٕ ٘ٚمُ زضیبیی
ثیٗإِّّی ٔی ثبضس .زض سبِٟبی اذیط ث ٝزِیُ اٚضبؿ التػبزی ایطاٖ ٚ
جٟبٖ  ٚتحطیٓ ایطاٖ زض ثبظاضٞبی جٟب٘ی  ٚوبٞص ضاثغٝی ایطاٖ ثب
وطٛضٞب اظ عطیك حُٕ ٘ٚمُ زضیبیی ،ضضس غٙقت حُٕ ٘ٚمُ زضیبیی
وبٞص یبفت ٝاست أب ثطای ازأ ٝحیبت  ٚثب تٛج ٝث ٝضضس ضطوتٟبی حُٕ
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وبال زض ثبظاض ایطاٖ استفبزٔ ٜیوٙٙس .جبٔق ٝآٔبضی پژٞٚص ٔغبثك ثب ٞسف
ایٗ پژٞٚص ا٘تربة ضس ٚ ٜضبُٔ ٔسیطا٘ی ٔیثبضس و ٝزضٌیط ٔسئّٝ
ذطیس ٔٛاز اِٚی ٝجٟت تِٛیسات ضطوت ٘ ٚیع فطٚش ٔحػٛالت تِٛیس
ضس ٜثٔ ٝطتطیبٖ  ٚیب ٔػطفوٙٙسٌبٖ ٟ٘بیی ٔیثبضس .ثٛ٘ ٝفی ٔیتٛاٖ
ٌفت ایٗ ٔسیطاٖ زض سغﺢ استطاتژیه تػٕیٌٓیطی زض ظٔی ٝٙتجبضت،
تٛظیـ ٔیثبضٙس .ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پژٞٚص تػبزفی است  ٚتقساز
یضٛز ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضی
حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٔحبسج ٔ ٝ
زض ایٗ پژٞٚص ثػٛضت تػبزفی اظ ِیست ضطوتٞبی ٚاضز وٙٙس ٜغبزض
وٙٙس ٜاستبٖ لعٚیٗ تٟی ٝضس ٜاست.
ایٗ ضطوتٞب ٔٛاز اِٚی ٝذٛز ضا اظ یىی اظ وطٛضٞبی ذبضجی اظ عطیك
حُٕ ٘ٚمُ جبزٜای ٚاضز ٔیوٙٙس  ٚیب اظ عطیك یىی اظ ثٙبزض حُٕ زاذّی
ذٛز ضا ا٘جبْ ٔیزٙٞس  ٚالساْ ث ٝتِٛیس ٔحػٔ َٛیوٙٙس ٔ ٚحػ َٛتِٛیس
ضسٜی ذٛز ضا غبزض ٔیوٙٙس  ٚیب زض ثبظاضٞبی زاذّی ث ٝفطٚش
ٔیضسب٘ٙسِ .یست ٔصوٛض اظ سبظٔبٖ تجبضت ،غٙقت ٔ ٚقسٖ استبٖ لعٚیٗ
تٟی ٝضس ٜاست و ٝضبُٔ  270ضطوت ٚاضز /غبزضوٙٙس ٜثٛز ٜاست ٚ
حجٓ ٕ٘ 159 ٝ٘ٛضطوت ث ٝزست آٔس ٜاست.

٘ٚمُ  ٚضلبثت ضسیس ٔیبٖ آٟ٘ب ثبیس سقی ٕ٘ٛز تب ثب تٛج ٝث ٝضطایظ
ثٟتطیٗ ذسٔبت حُٕ ٘ٚمُ ضا ثطای ٔطتطیبٖ فطا ٓٞآٚضز  ٚثتٛاٖ
ٔطتطیبٖ لسیٕی ضا حفؼ  ٚث ٝجصة ٔطتطیبٖ جسیس پطزاذت .ثٙبثطایٗ
ویفیت ذسٔبت اضائ ٝضس ٚ ٜوبٞص ٞعیٞٝٙب زض غٙقت حُٕ ٘ٚمُ ثسیبض
حبئع إٞیت است  ٚثبیس ث ٝز٘جبَ ٔٛضٛفبت چبِص ثطاٍ٘یع ٔطتطیبٖ ثٛز
 ٚایٙى ٝچٚ ٝیژٌیٞبیی اظ ذسٔبت ضا ثبیس تمٛیت ٕ٘ٛز تب ثتٛاٖ زض فطغٝ
ضلبثت پیطٚظ ٔیساٖ ثٛز[ .]1
ظیٛیبض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1390زض یه ٔغبِق ٝتحت فٛٙاٖ" ثطضسی فٛأُ
ٔٛثط ثط ضضبیت ٔطتطیبٖ ثب استفبز ٜاظ ٔسَ سطٚوٛاَ" پطزاذتٙس .ضٚش
پژٞٚص اظ ٘ٛؿ وبضثطزی است .زض ایٗ پژٞٚص ضاثغ ٝثیٗ ویفیت ذسٔبت
 ٚضضبیتٕٙسی ٔطتطیبٖ ثب استفبز ٜاظ ٔسَ سطٚوٛاَ ثطضسی ٌطزیس٘.تبیج
پژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝچٟبض ثقس لبثّیت اعٕیٙبٖٔ ،سئِٛیتپصیطی،
تضٕیٗ ٕٞ ٚسِی ثط ضضبیت ٔطتطیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت ثب٘هٞبی ّٔت
استبٖ اغفٟبٖ تبثیطٌصاض ثٛزِٚ ،ٜی اثقبز ؽبٞطی  ٚفیعیىی ذسٔبت،
تبثیطی ثط ضضبیت ٔطتطیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت ٘ساضز[.]3
وبً٘  ٚجیٕع ( )2004اثقبز ویفیت ذسٔبت ضا ثب استفبز ٜاظ ٔسَ
ٌط٘ٚطٚظ زض ضطوتٞبی ذسٔبت ٔٛثبیّی وط ٜثطضسی وطز٘س .آ٘بٖ ث ٝایٗ
٘تیج ٝضسیس٘س ٔحممیٗ زض ظٔی ٝٙویفیت ذسٔبت تب ث ٝأطٚظ ثٔ ٝسئّٝی
اثقبز ویفیت ذسٔبت تٛج ٝوٕی ٔجص َٚزاضتٝا٘س .ثیطتط وبضٞبی لجّی
ٔٛاضزی و ٝثب اثعاض سطٚوٛاَ ا٘ساظٌٜیطی ضس ٜضا پصیطفتٝا٘س .ثب پیطٚی اظ
ایٗ استسالَ سطٚوٛاَ تٟٙب فطایٙس ذسٔبت تحٛیُ ضا ٔٙقىس ٔی وٙس،
ایٗ ٔغبِقٛ٘ ٝؿ اضٚپبیی ویفیت ذسٔبت ضا ٔیسٙجس ( ٔسَ ٌط٘ٚطٚظ) وٝ
ثیبٖ ٔیوٙس ویفیت ذسٔبت ضبُٔ س ٝثقس فٙی ،وبضثطزی  ٚتػٛیطی
است و ٝثقس تػٛیط ثقٛٙاٖ فیّتطی جٟت ازضان ویفیت ذسٔبت فُٕ
ٔیوٙس٘ .تبیج حبغُ اظ ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز ؤ ٝسَ ٌط٘ٚطٚظ اضائٝ
ٔٙبستتطی اظ ویفیت ذسٔبت ث٘ ٝسجت ٘ٛؿ آٔطیىبئی آٖ ثب تٛج ٝثٝ
تٕطوع ٔحسٚزش ضٚی ثقس فٙی ویفیت ذسٔبت زاضز[.]7
پژٞٚطی تٛسظ ٌیطیفس ٕٞ ٚىبضاٖ زض سبَ  2007ثب فٛٙاٖ
«چٍٍ٘ٛی ٔطبثٟت زضن وبضوٙبٖ فّٕیبتی اظ ویفیت ذسٔبت ثٝ
ٔطتطیبٖ» زض تطوی ٝضٚی ٔطتطیبٖ  ٚوبضوٙبٖ ظٖ ا٘جبْ ضس ٜاست .زض
ایٗ پژٞٚص ثیٗ زٌ ٚط ٜٚاظ ٔطتطیبٖ ثب٘ه (زا٘صآٔٛظاٖ  ٚافطاز ثبِغ) ٚ
وبضوٙب٘ی و ٝاضتجبط ٔستمیٓ ثب ٔطتطیبٖ زاض٘س ،پطسطٙبٔ ٝتٛظیـ ضس .ایٗ
ٔغبِق ٝث ٝثطضسی ا٘ساظ ٜتٙبست زضن ویفیت ذسٔبت ٔیبٖ ٔطتطیبٖ ٚ
زضن ثٛسیّ ٝوبضوٙبٖ ذظ ٔمسْ پطزاذت ٝاست٘ ٚ ،تیجٌ ٝطفت ٝضس ٜوٝ
ضٚی  ٓٞضفت ٝزضن ویفیت ثٚ ٝسیّ ٝزٌ ٚطٔ ٜٚطتطیبٖ ثب ٔ ٓٞطتجظ أب
تفبٚت ظیبزی ثب زضن وبضوٙبٖ اظ ویفیت ذسٔبت زاضز[.]6

رابطٍ ()1

-1-3ابزار جمعآوری دادهها
اثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت زض ایٗ پژٞٚص ث ٝغٛضت پطسطٙبٔٝای
یثبضس ٚ
ٔیثبضٙس .پطسطٙبٔٝی پژٞٚص جبضی زاضای ٌٛ 22ی 5 ٚ ٝثقس ٔ 
ثػٛضت آ٘الیٗ تٟی ٝضس ٜاست و ٝثب لطاض زازٖ ِیٙه زستطسی آٖ زض
اذتیبض پبسدزٙٞسٌبٖ ،اعالفبت جٕـآٚضی ضس.
جٟت جٕـآٚضی زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ پژٞٚص اظ ٔتس پیٕبیص ٔجتٙی
ثط ٚة ،ثب پیطٚی اظ ضإٙٞبییٞبی ٔطرع ضس ٜزض پژٞٚص ٌطیفی ٚ
زیٍطاٖ( )2003استفبز ٜضس.

-2-3فرضیات
 لبثّیت اعٕیٙبٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغ ٝزاضز. ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثب ٕٞسِی ضاثغ ٝزاضز. ٕٞسِی ثب ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ضاثغ ٝزاضز. ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ثب پبسرٍٛیی ضاثغ ٝزاضز. پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز. پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغ ٝزاضز. ٕٞسِی ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز. -ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.

-3روشضناسي

جبٔق ٝآٔبضی زض ایٗ پعٞٚص ضبُٔ ٔسیطاٖ  ٚوبضضٙبسبٖ فطٚش
ثبظضٌب٘ی ضطوتٞبی غبزضوٙٙسٚ ٚ ٜاضزوٙٙس ٜثقٛٙاٖ تِٛیسوٙٙسٜی وبال
زض استبٖ لعٚیٗ ٔیثبضس و ٝاظ تطاثطی جبزٜای ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ

-4يافتهها

-1-4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
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ٟٔطیس احٕسی ٕٞ ٚىبض /ضٙبسبیی ٔیعاٖ ضاثغ ٝاثقبز ا٘ساظٌ ٜیطی ویفیت ذسٔبت ِجستیه زض ضطوت ٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبال زض ثبظاض ایطاٖ

جذيل (:)3وتایج آزمًن KMO
جذيل ( :)1شاخصَای تًصیفی متغیرَای پژيَش
هَلفِ ّا

هیاًگیي

چَلگی

اًحزاف

هَلفِ ّا
کؾیذگی

هعیار
قاتلیت اطویٌاى

3/64

0/61

0/921

-0/143

پاعخگَ تَدى

3/96

0/50

0/009

1/064

تضویي

3/95

0/51

-0/173

0/217

ّوذلی

3/73

0/56

0/246

01/485

هلوَط تَدى خذهت

3/53

0/61

0/690

-0/670

کَلوَگزٍف-
اعویزًَف

هَلفِ ّا
قاتلیت اطویٌاى

0/306

0/000

پاعخگَ تَدى

0/358

0/000

ضواًت

0/319

0/000

ّوذلی

0/181

0/000

0/292

0/000

هلوَط
خذهت

تَدى

پاعخگَ تَدى

0/845

ضواًت

0/769

ّوذلی

0/836

خذهت

تَدى

0/875

کفایت ًوًَِ تاییذ
هیؽَد
کفایت ًوًَِ تاییذ
هیؽَد
کفایت ًوًَِ تاییذ
هیؽَد
کفایت ًوًَِ تاییذ
هیؽَد
کفایت ًوًَِ تاییذ
هیؽَد

٘تبیج آظٔ KMO ٖٛزض جس َٚفٛق ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمساض KMO

ثطای ٔ ٕٝٞمیبسٞبی پطسطٙبٔ ٝثیطتط اظ ٔ 0/7یثبضس ثٙبثطایٗ حجٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ وفبیت ذٛثی ثطای ا٘جبْ تحّیُ فبّٔی ثطذٛضزاض است.

جذيل ( :)2وتایج بررسی ورمال بًدن زیر مقیاسَا (آزمًن )KS
Sig

قاتلیت اطویٌاى

0/78

هلوَط

یبفتٞٝبی تٛغیفی زض جس َٚفٛق ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیطٞبی«
پبسرٍ ٛثٛزٖ »  « ٚتضٕیٗ » ث ٝتطتیت ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/95 ٚ 3/96اظ
سبیط ٔتغیطٞب إٞیت ثیطتطی زاضت ٝا٘س.

KMO

ًتیجِ

ٍضعیت
ًزهال
ًیغت
ًزهال
ًیغت
ًزهال
ًیغت
ًزهال
ًیغت
ًزهال
ًیغت

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝیبفتٞٝبی جس َٚفٛق ٘طبٖ ٔیزٞس ٔمساض سغﺢ ٔقٙبزاضی
ظیط ٔمیبسٞب وٕتط اظ  0/05است .ثٙبثطایٗ فطؼ غفط پصیطفتٕ٘ ٝیضٛز
یب ث ٝفجبضت زیٍط تٛظیـ ظیط ٔمیبسٞب ٘طٔبَ ٕ٘یثبضس.
ثب تٛج ٝث ٝغیط ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب لجُ اظ ا٘جبْ ٔقبزالت سبذتبضی اثتسا
زازٜٞبی پطت ( زٚض افتبز ) ٜث ٝوٕه ٘طْافعاض  AMOSحصف ٌطزیس،ٜ
سپس ث ٝوٕه تبثـ تجسیُ  BOX-COXزازٜٞب ٘طٔبَ ضس ٜسپس
تحّیُٞبی ٔطثٛط ث ٝتحّیُ فبّٔی تبئیسی ٔ ٚسَسبظی سبذتبضی ا٘جبْ
ٌطفت .

شکل ( :)1مذل اوذازٌگیری با ضرایب استاوذارد شذٌ
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جذيل ( :)4شاخصَای برازوذگی مذل
ؽاخص تزاسػ

تَضیحات

هعیار قاتل قثَل

)(X2/df

هجذٍر کای تِ درجِ آسادی

≥3

AGFI

ؽاخص ًیکَیی تزاسػ

≤ 0/90

GFI

ؽاخص هیشاى اًطثاق

≤ 0/90

RMR

هیاًگیي هجذٍر پظ هاًذُّا

٘عزیه ث ٝغفط

CFI

ؽاخص تزاسًذگی تطثیقی

≤ 0/90

TLI

ؽاخص تَکز-لَیظ

≤ 0/90

IFI

ؽاخص تزاسًذگی فشایٌذُ

≤ 0/90

RFI

ؽاخص تزاسػ ًغثی

≤ 0/90

NFI

ؽاخص ًزم ؽذُ تزاسًذگی

≤ 0/90

PCFI

ؽاخص تزاسػ تطثیقی هقتصذ

≤ 0/5

PNFI

ؽاخص تزاسػ هقتصذ ٌّجار ؽذُ

≤ 0/5

PRATIO

ًغثت اقتصاد

≤ 0/5

RMSEA

ریؾِ دٍم هیاًگیي خطای تقزیة

≥ 0/08

ثیطتط اظ یه ٞستٙس یه زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیض٘ٛس)ٞ .ط چ ٝایٗ ضبذعٞب
ث ٝیه ٘عزیهتط ثبضٙس ٔغّٛةتط است .ثٙبثطایٗ ثب تٛج ٝث ٝضبذعٞبی
تغجیمی ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی زض ضطایظ ٔغّٛثی لطاض زاضز.

جذيل ( :)5شاخص کای دي ي سطح معىاداری مذل
کای دٍ

Pvalue

ًغثی

0/527

0/742

درجِ

کای دٍ

آسادی
3

جذيل ( :)8شاخصَای مقتصذ

2/226

ٔمساض وبی ز٘ ٚسجی (وبی ز ٚتمسیٓ ثط زضج ٝآظازی) چ ٖٛوٕتط اظ
فسز ٔ 3یثبضس ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی اظ ِحبػ ایٗ ضبذع لبثُ لجَٛ
ٞستٙس.
جذيل ( :)6شاخصَای برازش مذل
AGF
I

GFI

>./.9

>./.9

>./.5

0/983

0/997

0/004

ٔسَ
پژٞٚص

جذيل(  :)7شاخصَای تطبیقی
CF

TLI
rho2

IFI
Delta2

RFI
rho1

ًشدیک تِ 1

ًشدیک تِ 1

ًشدیک تِ 1

ًشدیک تِ 1

ًشدیک تِ 1

1

/002
1

1/001

0/995

>./.5

>./.5

>./.5

0/578

0/546

0/524

O

هقذار
هطلَب
هذل
پضٍّؼ

جذيل ( :)9شاخص ریشٍ ديم میاوگیه مربعات خطای برآيرد
NFI
Delta1

I

PCFI

PNFI

زض ضبذعٞبی ٔمتػس وبٞص زضج ٝآظازی ٔسَ ثٝفٛٙاٖ ٞعیٝٙ
لّٕساز ٔی ضٛز و ٝزض اثط آظاز ٌصاضتٗ پبضأتطٞب ثٔ ٝسَ تحٕیُ ٔیضٛز.
زض ٚالـ ٔقیبضی ضا ث ٝزست ٔحمك ٔیزٙٞس و ٝآیب پبزاش ثسست آٔس ٜزض
ٔمبیس ٝثب ٞعی ٝٙاظ زست ضفت ٝتٛجی ٝزاضز یب ذیط .ثب تٛج ٝث ٝایٙىٝ
ضبذعٞبی ٔمتػس ثیطتط اظ ٔ 0/5یثبضٙس ثٙبثطایٗ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی زض
ضطایظ ٔغّٛثی لطاض زاضز.

RMR
ٔمساض
لبثُ لجَٛ

PRATI

Model

0/998

عطح
هعٌاداری

هقذار
هطلَب

0/742

هذل
پضٍّؼ

حذ تاال

0/064

حذ پاییي

0/004

RMSEA

0/01

هذل
پضٍّؼ

ایٗ ضبذع ٕٞچ RMR ٖٛثط ٔجٙبی تحّیُ ٔبتطیس ثبلی ٔب٘سٜ
ٔحبسجٔ ٝیضٛز ثب ایٗ حبَ ذػبیع ٟٔٓتطی زض ٔمبیس ٝثب آٖ ٘یع زاضز.
ثط ذالف ثسیبضی اظ ضبذعٞبی ثطاظش زیٍط زض ٔسَسبظی و ٝتٟٙب

ضبذعٞب ی تغجیمی ٔیعاٖ فبغّٔ ٝسَ پژٞٚص اظ ثستطیٗ ٔسَ ضا
ٔحبسجٔ ٝیوٙٙس ٔ ٚمساض آٖٞب ثیٗ غفط تب یه است (ٔمبزیطی وٝ
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ٟٔطیس احٕسی ٕٞ ٚىبض /ضٙبسبیی ٔیعاٖ ضاثغ ٝاثقبز ا٘ساظٌ ٜیطی ویفیت ذسٔبت ِجستیه زض ضطوت ٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبال زض ثبظاض ایطاٖ

زاضای ثط آٚضز ٘مغٝای ٞستٙس ایٗ ضبذع ثطای فٛاغُ اعٕیٙبٖ ٔرتّف
٘یع لبثُ ٔحبسج ٝاست ؤ ٝیتٛاٖ ثب استفبز ٜاظ آٖٞب ٔطرع وطز وٝ
آیب ٔمساض ثسست آٔس ٜثطای ٔسَ تسٚیٗ ضس ٜثب ٔمساض  0/05تفبٚت
ٔقٙبزاض زاضز یب ذیط .ثب تٛج ٝث ٝسغﺢ ٔقٙبزاضی ٔحبسج ٝضس> 0/05( ٜ
ٔ )0/742یتٛاٖ فطؼ غفط ٔجتٙی ثط ثطاثطی ٔمساض  RMSEAثب ٔمساض
 0/05ضا پصیطفت ثٙبثطایٗ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی اظ ٘ؾط ایٗ ضبذع ٔغّٛة
است.
٘تبیج جسا َٚفٛق ٘طبٖ زاز و ٝضبذعٞبی ثطاظش زض حس ٔغّٛة
ٞستٙس .زض ازأ ٝث ٝوٕه ٘تبیج تحّیُ فبّٔی تبییسی ضٚایی  ٚپبپبیی
ٔمیبسٞبی پطسطٙبٔٛٔ ٝضز ثطضسی لطاض ٔیٌیطز.

جذيل ( :)10شاخصَای برازش مذل ساختاری پژيَش
ضبذع

حذ هطلَب

X2/df

 ٍ 3کنتز

RMR

0/021

 ٍ 0/9تاالتز
 ٍ 0/9تاالتز

0/947

NFI

 ٍ 0/9تاالتز

0/914

RFI

 ٍ 0/9تاالتز

0/918

IFI

 ٍ 0/9تاالتز

0/932

TLI

 ٍ 0/9تاالتز

0/956

CFI

 ٍ 0/9تاالتز

0/903

PRATIO

 ٍ 0/5تاالتز

0/610

PNFI

 ٍ 0/5تاالتز

0/793

PCFI

 ٍ 0/5تاالتز

0/756

وٛچهتط اظ
0/08

0/060

I

ضطیت استب٘ساضز  ٚسغﺢ ٔقٙبزاضی :ثٙٔ ٝؾٛض سٙجص ضٚاثظ زاذُ ٔسَ
اظ ضطایت ضٌطسی٘ٛی استب٘ساضز ضس ٜاستفبزٔ ٜیضٛز چٙب٘چ٘ ٝسجت
ثحطا٘ی ( )CRثیطتط اظ  1/96ثبضس ضطیت ضٌطسی٘ٛی زض سغﺢ اعٕیٙبٖ
 95زضغس  ٚچٙب٘چ٘ ٝسجت ثحطا٘ی ( )CRثیطتط اظ  2/57ثبضس ضطیت
ضٌطسی٘ٛی زض سغﺢ اعٕیٙبٖ  99زضغس ٔقٙبزاض ٔیثبضس یب ث ٝفجبضت
زیٍط چٙب٘چ ٝسغﺢ ٔقٙبزاضی وٕتط  0/05ثبضس ضطیت ضٌطسی٘ٛی
استب٘ساضز ضس ٜزض سغﺢ اعٕیٙبٖ  95زضغس ٔقٙبزاض ٔیثبضس.

صفز

1/60

0/903

GFI
AGF

-2-4مدل ساختاری

ًشدیک تِ

ٔمساض ٌعاضش ضسٜ
ضبذع ٞب

RMSEA

٘تبیج ضبذعٞبی ثطاظش ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسَ سبذتبضی پژٞٚص
اظ ثطاظش ٔٙبسجی ثطذٛضزاض است ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثط اسبس ضطایت
ٔٛجٛز زض ٔسَ  ٚسغﺢ ٔقٙبزاضی آٟ٘ب ،فطضیبت پژٞٚص ضا ٔٛضز آظٖٔٛ
لطاض زاز.

شکل ( :)2مذل ساختاری پژيَش با ضرایب استاوذارد شذٌ

ثطای تقییٗ ٔیعاٖ تٙبست ٔسَ سبذتبضی ا ،َٚضبذعٞبی ثطاظش
ٔحبسج ٝضسٜا٘س و٘ ٝتبیج زض جس َٚظیط آٔس ٜاست.
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ٔجّٔ ٝسیطیت تٛسق ٚ ٝتح83-92)1397(33 َٛ

جذيل ( :)11بررسی فرضیات
فزضیِ

راتطِ

ضزیة
اعتاًذارد

ًغثت تحزاًی
CR

عطح
هعٌاداری

ًتیجِ فزضیِ

1

قاتلیت اطویٌاى تا هلوَط تَدى

0/27

3/58

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

2

هلوَط تَدى تا ّوذلی

0/79

7/45

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌا داری %99

3

ّوذلی تا تضویي

0/24

5/22

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

4

تضویي تا پاعخگَیی

0/83

7/51

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

5

پاعخگَ تَدى تا قاتلیت اطویٌاى

0/49

5/45

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

6

پاعخگَ تَدى تا هلوَط تَدى

-0/13

-3/09

0/002

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری  %99راتطِی هٌفی

7

ّوذلی تا قاتلیت اطویٌاى

0/24

3/32

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

8

تضویي تا قاتلیت اطویٌاى

0/39

4/64

0/000

تائیذ فزضیِ تا عطح هعٌاداری %99

پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ضطیت  0/49ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی
زاضز (لسضٔغّك ٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  5/45و ٝثیطتط اظ  2/56است).
ثٙبثطایٗ فطضی ٝپٙجٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚپبسرٍ ٛثٛزٖ ثب لبثّیت
اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ضطیت  -0/13ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغٝ
ٔﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  -3/09و ٝثیطتط اظ 2/56
است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝضطٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚپبسرٍ ٛثٛزٖ ثب
ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغ ٝزاضز.
ٕٞسِی ثب ضطیت  0/24ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز
(٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  3/22و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضیٝ
ٞفتٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔی ٌیطز ٕٞ ٚسِی ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
تضٕیٗ ثب ضطیت  0/39ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز
(٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  4/64و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضیٝ
ٞطتٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚضٕیٗ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.

ثب تٛج ٝث ٝجس َٚفٛق ذالغ٘ ٝتبیج ث ٝضطح ظیط است:
لبثّیت اعٕیٙبٖ ثب ضطیت  0/27ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه
ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  3/58و ٝثیطتط اظ
 2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝاٛٔ َٚضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚلبثّیت
اعٕیٙبٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغٔ ٝقٙبزاضی زاضز.
ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثب ضطیت  0/79ثب ٕٞسِی ضاثغٔ ٝﺜجت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  7/45و ٝثیطتط اظ  2/56است).
ثٙبثطایٗ فطضی ٝزٛٔ ْٚضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚذسٔبت ِجستیه ثب
ٕٞسِی ضاثغ ٝزاضز.
ٕٞسِی ثب ضطیت  0/24ثب ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی
زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  5/22و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ
فطضی ٝسٛٔ ْٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ٕٞ ٚسِی ثب تضٕیٗ ضاثغ ٝزاضز.
تضٕیٗ ثب ضطیت  0/83ثب پبسرٍٛیی ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز(٘سجت
ثحطا٘ی ثطاثط ثب  7/51و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝچٟبضْ
ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز  ٚتضٕیٗ ثب پبسرٍٛیی ضاثغ ٝزاضز.
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ٟٔطیس احٕسی ٕٞ ٚىبض /ضٙبسبیی ٔیعاٖ ضاثغ ٝاثقبز ا٘ساظٌ ٜیطی ویفیت ذسٔبت ِجستیه زض ضطوت ٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبال زض ثبظاض ایطاٖ

پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ضطیت  0/49ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی
زاضز (لسضٔغّك ٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  5/45و ٝثیطتط اظ  2/56است).
ثٙبثطایٗ فطضی ٝپٙجٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط پبسرٍٛ
ثٛزٖ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغ ٝپبسرٍ ٛثٛزٖ ٚ
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست٘ .تبیج حبغّ٘ ٝطبٖ
ٔیزٞس ایٗ ضاثغٙٔ ٝفی است.
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج پژٞٚص جبضی زض ٔٛضز اضتجبط ٔیبٖ پبسرٍ ٛثٛزٖ ٚ
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝطفت ثب افعایص ٔیعاٖ پبسرٍ ٛثٛزٖ،
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٘یع افعایص ٔییبثس.

-5نتيجهگيزي

فطضی ٝا َٚلبثّیت اعٕیٙبٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغٝ
زاضز.
٘تبیج ثیبٖ ٔیوٙس و ٝلبثّیت اعٕیٙبٖ ثب ضطیت  0/27ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ
ذسٔبت ِجستیه ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب
 3/58و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝاٛٔ َٚضز تبییس لطاض
ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط لبثّیت اعٕیٙبٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت
ِجستیه ضاثغٔ ٝقٙبزاضی زاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغٝی لبثّیت اعٕیٙبٖ
ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثطضسی ضس ٜاست و ٝثب یىسیٍط
اضتجبط ٔٙفی زاض٘س .
پس اٌط ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت زض ضطوتٞبی حُٕ ٘ ٚمُ افعایص یبثس
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٘یع افعایص ٔییبثس.

فطضی ٝضص پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغٝ
زاضز
پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ضطیت  -0/13ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغٝ
ٔٙفی ٔ ٚقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  -3/09و ٝلسض ٔغّك آٖ
ثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝضطٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ثٝ
فجبضت زیٍط پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغ ٝپبسرٍ ٛثٛزٖ ٚ
ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ایٗ ز ٚثقس ضاثغٝ
ای ٔﺜجت زاض٘س .
ٔٙفی ثٛزٖ ایٗ اضتجبط زض ضطوتٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔٛضز
ثطضسی ضا ٔیتٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙثطضسی وطز و ٝتقساز ثسیبض ظیبزی اظ
ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ ث ٝذٛزی ذٛز تجٟیعات حُٕ الظْ  ٚوبفی ضا
جٟت حُٕ ثبض ٘ساض٘س ،ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝسطٔبیٌٝصاضیٞبی وبفی جٟت
تجٟیع ضطوتٞب ا٘جبْ ٘طس ٜاست  ٚایٗ یىی اظ ٔقبیت ضطوتٞبی حُٕ
٘ٚمُ زض ثبظاض ایطاٖ است و ٝاظ ضا٘ٙسٌبٖ ذٛز ٔبِه  ٚسبِٗٞبی افالْ ثبض
جٟت حُٕ وبال استفبزٔ ٜیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ثٝ
ٔف ْٟٛثطذٛضزاض ثٛزٖ ضطوت اظ تجٟیعات ٔسضٖ زض ٚاحسٞبی ثبضٌصاضی ،
ا٘جبضٞب ،أىب٘بت فیعیىی ضطوتٞب یىی اظ وبستیٞبی ضطوتٞبی حُٕ
٘ٚمُ زض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔٛضز ثطضسی ٔیثبضس؛ ِٚی اظ آ٘جبئیو ٝایٗ
ضطوتٞب زض ثبظاض ضلبثتی أطٚظ جٟت حفؼ ٔطتطیبٖ ذٛز ثبیس تالش
وٙٙس ،تٕبْ تٛاٖ ذٛز ضا ثىبض ٔیٌیط٘س تب ث ٝذٛثی اظ فٟس ٜپبسرٍٛیی ثٝ
ٔطتطیبٖ ذٛز ثطآیٙس.

فطضی ٝزّٕٛٔ ٚس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثب ٕٞسِی ضاثغ ٝزاضز.
ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثب ضطیت  0/79ثب ٕٞسِی ضاثغٔ ٝﺜجت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  7/45و ٝثیطتط اظ  2/56است).
ثٙبثطایٗ فطضی ٝزٛٔ ْٚضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط ّٕٔٛس
ثٛزٖ ذسٔبت ِجستیه ثب ٕٞسِی ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا (، )2016ضاثغّٕٛٔ ٝس ثٛزٖ
ذسٔبت ثب ٕٞسِی ثطضسی ضس ٜاست .زض پژٞٚص ٔصوٛض ّٕٔٛس ثٛزٖ
ذسٔبت ثب ٕٞسِی ضاثغٙٔ ٝفی زاضز .
پس ضطوت ثب افعایص ّٕٔٛس ثٛزٖ ذسٔبت ٔیتٛا٘س ٕٞسِی ضا ٘یع
افعایص زٞس .

فطضی ٝسٕٞ ٝسِی ثب ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ضاثغ ٝزاضز.
ٕٞسِی ثب ضطیت  0/24ثب تضٕیٗ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز (٘سجت
ثحطا٘ی ثطاثط ثب  5/22و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضی ٝسٛٔ ْٛضز
تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط ٕٞسِی ثب تضٕیٗ ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغٕٞ ٝسِی  ٚتضٕیٗ
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .زض پژٞٚص ٔصوٛض ٘یع ٘تبیج ٕٞب٘ٙس
پژٞٚص جبضی ٔیثبضس .

فطضی ٝچٟبض ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ثب پبسرٍٛیی ضاثغ ٝزاضز.

فطضیٞ ٝفت ٕٞسِی ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.

تضٕیٗ ثب ضطیت  0/83ثب پبسرٍٛیی ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز
(٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  7/51و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ فطضیٝ
چٟبضْ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط تضٕیٗ ثب پبسرٍٛیی
ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغ ٝتضٕیٗ ٚ
پبسرٍٛیی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .زض پژٞٚص ٔصوٛض ٘یع ٘تبیج
ٕٞب٘ٙس پژٞٚص جبضی ٔیثبضس.

ٕٞسِی ثب ضطیت  0/24ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی
زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  3/22و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ
فطضیٞ ٝفتٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط ٕٞسِی ثب لبثّیت
اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ،)2016ضاثغٔ ٝیبٖ ٕٞسِی ٚ
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝتبیج ثسست آٔسٔ ٜطبثٝ
پژٞٚص جبضی ٔیثبضس .
ثٙبثطایٗ ثب افعایص ٕٞسِی  ،لبثّیت اعٕیٙبٖ ٘یع افعایص ٔی یبثس .

فطضی ٝپٙج پبسرٍ ٛثٛزٖ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
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فطضیٞ ٝطت ضٕب٘ت  ٚتضٕیٗ ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.

٘تبیج ثسست آٔس ٜزض ایٗ پژٞٚص ٘طبٍ٘ط ایٗ است و ٝثب افعایص
تضٕیٗ  ،لبثّیت اعٕیٙبٖ ٘یع افعایص ٔییبثس .
ٔسَ ٔفٟٔٛی اغالح ضس ٜپژٞٚص ثػٛضت شیُ ذٛاٞس ثٛز:

تضٕیٗ ثب ضطیت  0/39ثب لبثّیت اعٕیٙبٖ ضاثغٔ ٝﺜجت ٔ ٚقٙبزاضی
زاضز (٘سجت ثحطا٘ی ثطاثط ثب  4/64و ٝثیطتط اظ  2/56است) .ثٙبثطایٗ
فطضیٞ ٝطتٓ ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز ث ٝفجبضت زیٍط تضٕیٗ ثب لبثّیت
اعٕیٙبٖ ضاثغ ٝزاضز.
زض پژٞٚص ا٘جبْ ضس ٜتٛسظ وّیجبضزا ( ، )2016ضاثغٔ ٝیبٖ تضٕیٗ ٚ
لبثّیت اعٕیٙبٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝتبیج ثسست آٔس٘ ٜطبٍ٘ط یه
ضاثغٝی ٔٙفی ٔیبٖ ایٗ ز ٚثقس است.
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شکل ( :)3مذل وُایی تحقیق

 ٕٞىبضی ٚظاضت ضاٚ ٚ ٜظاضت فّ ،ْٛزض ذػٛظ ایجبز  ٚضاٜا٘ساظیضضتٝای ث٘ ٝبْ ٔسیطیت حُٕ ٘ٚمُ جبزٜای زض ٔمغـ حسالُ وبضضٙبسی
زض زا٘طٍبٜٞبی ٔقتجط چٙس ضٟط وطٛض ثطای تطثیت ٘یطٞٚبی ا٘سب٘ی ٔٛضز
٘یبظ.
 سپطزٖ ٔطاحُ اذص ٔجٛظ ضا٘ٙسٌی ثب ٚسبئُ ٘مّی ٝسٍٙیٗ ثٔ ٝتِٛیحُٕ ٘ ٚمُ یقٙی سبظٔبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ٔٛجت ٔیضٛز تب ضطوتٞبی
حُٕ ٘ ٚمُ ثب آٔٛظشٞبی ثّٙس ٔست ٔتمبضیبٖ ٔ ٚقطفی آٟ٘ب ث ٝسبظٔبٖ
حُٕ ٘ٚمُ ،ضا٘ٙسٌبٖ ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا تبٔیٗ وٙٙس .ثسیٗ تطتیت ٔٛضٛؿ
آٔٛظش إٞیت ٚالقی ذٛز ضا پیسا ٔیوٙس  ٚضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ ثٝ
٘بچبض ٔججٛض ث ٝتبسیس فضبٞبی آٔٛظش ضا٘ٙسٌی تجبضی ٔیض٘ٛس ،أب ثٝ

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج پژٞٚص  ،جٟت تٛسق ٚ ٝثٟجٛز ویفیت ذسٔبت حُٕ
٘ٚمُ ضاٞىبضٞبی ظیط پیطٟٙبز ٔیضٛز:
 افعایص سطٔبیٌٝصاضی ثرص ذػٛغی زض غٙقت حُٕ ٘ٚمُ . حصف ضا٘ٙسٌبٖ ذٛز ٔبِه  ٚتجٕیـ آٟ٘ب زض ضطوتٞبی حُٕ٘ٚمُ  ٚحطوت ث ٝسٛی ضطوت ٔحٛضی ٕٞب٘ٙس استب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی
حٕبیت سبظٔبٖ ضاٞساضی  ٚحُٕ ٘ٚمُ اظ فقبالٖ غٙقت حُٕ ٘ٚمُ
جٟت تجٟیع ٘بٌٚبٖ ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ  ٚاضائ ٝتسٟیالت اضظاٖ لیٕت
اظ سٛی اضٌبٟ٘بی شیطثظ ث ٝضطوتٞبی ٔصوٛض.
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ٟٔطیس احٕسی ٕٞ ٚىبض /ضٙبسبیی ٔیعاٖ ضاثغ ٝاثقبز ا٘ساظٌ ٜیطی ویفیت ذسٔبت ِجستیه زض ضطوت ٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبال زض ثبظاض ایطاٖ

جٟت زاضتٗ وبٔی ،ٖٛثبض ،ا٘جبض (ٔحٛعٕٞ ٚ )ٝچٙیٗ ٘یطٚی ا٘سب٘ی
ٔترػع ض٘ٚس آٔٛظش ثب ٞعیٝٙی وٕتط  ٚویفیت ثبالتط ا٘جبْ ذٛاٞس
ٌطفت.
 ضا٘ٙسٌبٖ سفیطاٖ ٞط وطٛض زض ذبضج اظ ٔطظٞبی آٖ وطٛض ٞستٙس .ثٙبثطایٗ ایجبز ضطایغی جٟت آٔٛظش ٘یطٚی ا٘سب٘ی  ٚثبال ثطزٖ سغﺢ
فط ًٙٞآ٘بٖ اظ عطیك ٕٞىبضی ثب سبظٔبٖ ٞبی ٔسئ َٛإٞیت فطاٚا٘ی
زاضز .
 ٕٞىبضی ضطوتٞبی ٚاضزوٙٙس ٜتجٟیعاٖ ٔسضٖ حُٕ ٘ٚمُ زض ظٔیٝٙثطٌعاضی زٚضٜٞبی آٔٛظضی فٙی  ٚترػػی جٟت تطثیت ضا٘ٙسٌبٖ
ٔترػع ٘ ٚیطٚی وبض ٔبٞط (ضطوتٞبی تِٛیسوٙٙسٔ ٜبضٗ آالت سٍٙیٗ
زض وطٛضٞبی تٛسقٝیبفتٕٞ ٝب٘ٙس اسىب٘یب  ، GM ، ِٚٛٚ ،ثٙع )... ،
 حٕبیت زِٚت اظ ا٘جٕٗٞبی غٙفی وبضفطٔبیبٖ غٙقت حُٕ ٘ٚمُ . ٘ػت  ٚضاٜا٘ساظی سیستٓٞبی  CRMزض ضطوتٞبی حُٕ ٘ٚمُ وبالثغٛضیىٔ ٝطتطیبٖ ثتٛا٘ٙس ٞط ِحؾٔ ٝطسٛالت ذٛز ضا ضٍٞیطی وطز ٚ ٜاظ
ٚضقیت وبالی اضسبِی ذٛز ٔغّـ ثبضٙس .
 ثٙچ ٔبضوی ًٙاٍِٞٛبی ٔٛفك غٙقت حُٕ ٘ٚمُ زض وطٛضٞبیتٛسقٝیبفت. ٝ
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