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 26/12/92تبضيد پصيطـ:                                                                                              20/1/92تبضيد زضيبفت: 

 
  

زض ثيٗ ثبغساضاٖ قٟطؾتبٖ زاالٞٛ زض لبِت ٔسَ  IPMٛي پصيطـ فٙبٚضي تحميك حبضط ثب ٞسف ثطضؾي اٍِ

ٞؿتٙس  IPM وٙٙسٜ زض ثط٘بٔٝ ثبغساض قطوت 130ي آٔبضي پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ ثٝ ا٘دبْ ضؾيسٜ اؾت. خبٔعٝ

ثرف  9اي ٔحمك ؾبذتٝ قبُٔ ا٘س. پطؾكٙبٌٔٝيطي تهبزفي ؾبزٜ ا٘تربة قسٜ٘فط آ٘بٖ ثٝ نٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ 97وٝ 

ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٘كبٖ آٚضي زازٜپبيبيي پطؾكٙبٔٝ ضا زض خٕع 77/0نّي عطاحي قس. ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ا

اي ٚ ثطاظـ ٔسَ عطاحي قسٜ اظ ضٚـ تحّيُ عبّٔي تأييسي ٚ ٔسَ زٞس. ثٝ ٔٙظٛض تعييٗ اعتجبض ؾبظٜ ٔي

بظٔب٘ي ثب زضن ٔفيس ثٛزٖ ٚ ثيٗ ؾبذتبضي ٘يع ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ عٛأُ فطزي ٚ ؾ ٔعبزالت

ٞبي ٘ٛآٚضي ثب زضن آؾب٘ي وبضثطز ضاثغٝ ٔعىٛؾي ٚخٛز زاضز، زض حبِي وٝ ثيٗ ؾبيط عٛأُ ضاثغٝ ٔثجت ٚيػٌي

ٞبي ثب ويفيت ٞبي ثطاظـ ثٝ زؾت آٔسٜ زض تحميك، ثطٌعاضي والؼٚ ٔعٙبزاضي ٔكبٞسٜ قس. ثب تٛخٝ ثٝ قبذم

 ٌطزز.ثبالتط تٛنيٝ ٔي

 

 (، ثبغساضاٖ.IPMاٍِٛي پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ، ٔسيطيت تّفيمي آفبت ) :

 
 ٛ٘ٔىبتجبت، ٔؿئَٛ ؿٙسٜي fateme_ghorbani1143@yahoo.com 

1
. Integrated Pest Management (IPM) 
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ٚضزٞالالبي آٗ ضٜيتالالط ا٘مالالالة ؾالالجع يىالالي اظ ثالالعضي  

آيالس  اختٕبعي ٚ عّٕالي لالطٖ ثيؿالتٓ ثالٝ قالٕبض ٔالي      

(Pontius et al., 2000) .  ٘تيدالالٝ والبضثطز ٔىالالطض

ٞالب ثالٝ ز٘جالبَ    ؾْٕٛ قيٕيبيي عّيٝ آفالبت ٚ ثيٕالبضي  

، ثٝ ٔمبٚٔت عٛأالُ  60ي ا٘مالة ؾجع زض اٚاذط زٞٝ

آفبت زض ثؿيبضي اظ ٔٙالبعك   يعيذ ذؿبضت ظا ٚ ثبظ

 ٌ يطي اظ ثالطٚظ  ٔٙدط قس. ٔحممبٖ ٘يع ثٝ ٔٙظٛض خّالٛ

ٔعضالت ظيؿت ٔحيغي زضنسز ثطآٔس٘س تب عٛأالُ  

وٙٙسٜ ضا خبيٍعيٗ ؾْٕٛ قاليٕيبيي وٙٙالس   ظ٘سٜ وٙتطَ

(. ثٙبثطايٗ ثالب تٛخالٝ ثالٝ    1383)ّٔىكي ٚ زضٚزيبٖ، 

ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي پاليف آٔالسٜ ٚ ثالٝ ٔٙظالٛض     

ٞالالالبي وٙتالالالطَ غيالالالط قالالاليٕيبيي، اؾالالالتفبزٜ اظ ضٚـ

يمالي  ٞبيي چالٖٛ ٔالسيطيت تّف  پػٚٞكٍطاٖ ثٝ ضٚـ

 ضٚي آٚضز٘س.  (IPM)آفبت 

ٔسيطيت تّفيمي آفبت يه ؾيؿتٓ ٔسيطيتي اؾت وٝ 

ثالالب زض ٘ظالالط ٌالالطفتٗ ٔؿالالبدُ التهالالبزي، اختٕالالبعي،  

 ٝ -ٔالحظبت ظيؿت ٔحيغي ٚ تحطن خٕعيتي ٌٛ٘ال

ٞالبي ٔٙبؾالت ضا ثالٝ    ٞب ٚ تىٙياله ٞبي آفبت، ضٚـ

ثطز وٝ خٕعيت آفبت ضا ثٝ حالسالُ  ٘حٛي ثٝ وبض ٔي

 (.  1379، ٕٔىٗ وبٞف زٞس )ضاز٘يب

حفظ ؾالٔت ٔحهَٛ زض عَٛ فهُ ظضاعي، حفظ 

زقالالٕٙبٖ عجيعالالي آفالالبت زض ٔعضعالالٝ ٚ پيطأالالٖٛ آٖ،  

ٔطالجت ٞفتٍي ٚ ٔؿتٕط اظ ٔعضعٝ تٛؾظ وكبٚضظاٖ 

ٚ اضتمبي تٛإ٘ٙسي وكبٚضظاٖ ثٝ ؾالغ  وبضقٙبؾالبٖ   

ٔبٞط زض ٔالسيطيت ٔعضعالٝ چٟالبض انالُ اؾبؾالي زض      

 (.  1385ٔسيطيت تّفيمي آفبت اؾت )فبدٛ، 

ٝ ٔٙظٛض زؾتيبثي ثٝ چٟبض انُ اؾبؾي يبز قسٜ زض ث 

ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ثٝ پيكٟٙبز ؾبظٔبٖ غصا  1989ؾبَ 

ي ٚ وكبٚضظي خٙٛة قطق آؾيب زض ا٘سٚ٘عي ثط٘بٔٝ

ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض لبِت ضٞيبفالت ٔسضؾالٝ زض   

اي آٔالٛظـ  ٔعضعٝ ثٝ اخطا زضآٔس. زض ٔساضؼ ٔعضعٝ

ظ وكالبٚضظاٖ  ٘فطي ا 15 -25غيط ضؾٕي ثطاي ٌطٜٚ 

اظ عطيك انَٛ يبزٌيطي ٔكالبضوتي ٚ تدطثالي اخالطا    

. زض ٔالالساضؼ (Braun et al., 2000)قالالٛز ٔالالي

وكالبٚضظ يالب ثبغالساض ثالب ٔالعاض  ٚ       5اي حسٚز ٔعضعٝ

 ٓ خالٛاض ثالالطاي ٘يٕالي اظ ضٚظ ثالالٝ نالالٛضت    ثبغالبت ٞالال

ٞفتٍي ٚ ٔؿتٕط زض عَٛ يه فهُ ظضاعي يب ثالبغي  

بي ثبضظ ٞوٙٙس. يىي اظ ٚيػٌيثب ٕٞسيٍط ٔاللبت ٔي

ٔسضؾالالٝ زض ٔعضعالالٝ تدعيالالٝ ٚ تحّيالالُ وكالالت ثالالْٛ  

ٝ   1ظضاعي اي اؾت. ثسيٗ ٔعٙي وٝ زض ٔالساضؼ ٔعضعال

قالٛز ثّىالٝ قٙبؾالبيي    تٟٙب يه آفت قٙبؾالبيي ٕ٘الي  

ٞبي ٌيالبٞي زض وٙالبض ؾالبيط قالطايظ     آفبت ٚ ثيٕبضي

ٌيالطز. ثالٝ   ٔحيغي ٔٛضز تدعيالٝ ٚ تحّيالُ لالطاض ٔالي    

ٛ  عٙٛاٖ ٔثبَ قٙبؾبيي يه حكطٜ ط ي ٔفيس تٟٙالب ٔٙال

ثٝ ثطضؾي تعساز آٖ زض ٔعضعٝ ٘يؿت ثّىٝ خٕعيالت  

ي ٔفيس ثٝ ٘ٛ  ٚ ؾبذتٕبٖ ذبن ٔٙغمالٝ،  يه حكطٜ

ٚ ٞالالٛايي ٔٙغمالالٝ ٘يالالع  ضعٛثالالت ذالالبن، قالالطايظ آة

 ٌطزز. ثطٔي

-زض ٔدٕٛ  ٔطاحُ ٔرتّفي وٝ زض ثطٌعاضي والؼ 

ا٘س اظ ٔكبٞسٜ ٚ ثبظزيالس اظ  قٛ٘س عجبضتٞب ز٘جبَ ٔي

عيٝ ٚ تحّيالُ وكالت   ي تدٔعضعٝ/ ثبغ؛ وكيسٖ ٘مكٝ

ٝ   ثْٛ ظضاعي ٚ ثحث زض ٌطٜٚ ي ٞالبي وٛچاله؛ اضادال

ذٛز وكبٚضظاٖ(؛ ثحالث ٚ  )٘تبيح تٛؾظ ؾطٌطٜٚ ٞب 

ٝ   تجبزَ ٘ظط اعضبي ٌطٜٚ -ٞب ثالب تؿالٟيٍّط ٚ ذالنال

    ٝ ي ؾبظي ٚ عطاحي ٔٛضالٛعبت ذالبل ثالطاي ٞفتال

 (.Leeuwis et al., 1998) آيٙسٜ 

ٞبيي تٕبْ ٔٛضٛعبت ٔغطح قالسٜ  زض چٙيٗ والؼ 

-ظ ذٛز وكالبٚضظاٖ ثطضؾالي ٚ پبؾالد زازٜ ٔالي    تٛؾ

قٛ٘س ٚ وكبٚضظ ثٝ عٙٛاٖ قالطيه ثالطاي ٔحمالك يالب     

قٛز. ثٝ عٛضي والٝ ذالٛز وكالبٚضظ    ٔطٚج لّٕساز ٔي

                                                           
1
 . Agro ecosystem analysis 
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ضيعي، اضظقيبثي ٚ ٞبي ثط٘بٔٝثٝ ز٘جبَ تمٛيت لبثّيت

ـ     تهٕيٓ ٞالبي  ٌيالطي اؾالت. ثالب ٚخالٛز چٙاليٗ ضٚ

وٙالس  ٔكبضوتي ايٗ ضٞيبفت ثٝ وكبٚضظاٖ وٕاله ٔالي  

ٞبي تحّيّالي، تفىالط ا٘تمالبزي ٚ ذالليالت     تب ٟٔبضت

ذٛز ضا ٌؿتطـ زازٜ ٚ ثتٛا٘ٙس ثطاي ٔسيطيت ٔعضعٝ 

 ,Kenmore) ذٛز تهالٕيٕبت ثٟتالطي ضا ثٍيط٘الس    

2002 ; Anandajayasekeram et al., 2007 .) 
زا٘يٓ ثعس اظ ٔعطفي ياله فٙالبٚضي،   عٛض وٝ ٔيٕٞبٖ 

پصيطـ آٖ اظ إٞيت ثالباليي ثطذالٛضزاض اؾالت. أالب     

ٞالبي خسيالس اظ ؾالٛي    ثطاي پصيطـ فٙبٚضي ٕٞٛاضٜ

ٞبيي ٚخٛز زاضز. زاليُ ٔمبٚٔت افالطاز  افطاز ٔمبٚٔت

تالٛاٖ عالسْ اعتٕالبز    ٞبي خسيس ضا ٔيزض ثطاثط ؾيؿتٓ

ٞالبي  ثٝ ؾيؿتٓ خسيس، ٔكىُ ثٛزٖ يبزٌيطي ؾيؿتٓ

خسيس اظ زيس وبضثطاٖ، ٔفيس ٘جٛزٖ ؾيؿتٓ اظ زيالسٌبٜ  

 وبضثطاٖ ٚ ؾبيط عٛأُ ثط قٕطز. 

٘دب وٝ پصيطـ ٚ لجَٛ فٙبٚضي اظ ؾٛي وبضثطاٖ اظ آ 

ٌيطي ٔٛخت افعايف والبضايي، والبٞف   ثٝ عٛض چكٓ

قالٛز  ٞب ٚ ثٟجٛز اضادالٝ ذالسٔبت ٚ وبالٞالب ٔالي    ٞعيٙٝ

ضٚ ثٝ ٔٙظٛض ؾٙدف ٗ ي(، اظ ا1390)نبِ  احٕسي، 

ضفتبض پصيطـ فٙبٚضي اثعاضٞبي ٔتٙالٛعي اضادالٝ قالسٜ    

تسَ ٞبي والٙف ٔؿال  تٛاٖ ثٝ ٘ظطيٝاؾت اظ خّٕٝ ٔي

(، ٔالالسَ پالالصيطـ فٙالالبٚضي   1980آغٖ ٚ فيكالالجيٗ )

ٝ 1989زيالالٛيؽ ) ضيالالعي قالالسٜ آغٖ  (، ضفتالالبض ثط٘بٔالال

( ٚ قالالٙبذت 1995( ٘كالالط ٘الالٛآٚضي ضاخالالطظ )1991)

 & Ajzen)( اقالبضٜ ٕ٘الٛز   2001اختٕبعي ثٙسٚضا )

fishnein, 1980; Davis, 1989; Ajzen, 

1991; Rogers, 1995; Bandura, 2001.)  اظ

ٝ ي ايٗ ٘ظطٔيبٖ ٕٞٝ ٞالب ٚ اثعاضٞالبي آ٘البٖ، ٔالسَ     يال

ثيكالالالتطيٗ  (TAM)پالالالصيطـ فٙالالالبٚضي زيالالالٛيؽ 

تٛإ٘ٙسي ٚ وبضثطز ضا زاقتٝ ٚ ٕٞٛاضٜ ثطاي تكالطي   

ٞبي اعالعبتي ٚ خسيس ثٝ والبض  پصيطـ فطزي ؾيؿتٓ

 (.  1389ضفتٝ اؾت )ؾّيٕب٘ي ٚ ظضافكب٘ي، 

ثٝ ايٗ زِيُ وٝ ٔسيطيت تّفيمي آفالبت ثالط تطويالت     

 ي، فيعيىي، ٔىب٘يىي، ثٕٝٞبًٞٙ السأبت ثيِٛٛغيى

ٚ غيطٜ ثطاي وٙتطَ آفالبت ظضاعالي زض ؾالغ      يظضاع

ٔعضعٝ تٛأْ ثب حفظ اوٛؾيؿتٓ ٔطثٛعالٝ تأويالس زاضز،   

ثٙبثطايٗ ٔغبِعبت ٔرتّفي زض ضاثغالٝ ثالب آٖ نالٛضت    

ٌطفتٝ ٚ ٘تبيح ٟٕٔي ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. زض ٘تيدالٝ  

تٛاٖ ٔسيطيت تّفيمي آفبت ضا ثٝ عٙالٛاٖ يىالي اظ   ٔي

تٛؾعٝ پبيساض وكبٚضظي زض ٘ظالط ٌطفالت   ضاٞجطزٞبي 
(Elsie & Sirichoti, 2001; Hillocks, 2002; 

Orr & Ritchie, 2004.)  
ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض ٚالع يه ٘ٛآٚضي خسيالس   

ؾالبَ اذيالط    50ثطاي وٙتطَ آفبت اؾت والٝ زض عالي   

 & Trivedi)ثيكتط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتالٝ اؾالت   

Ahuja, 2011.) 
ي ٔالالسيطيت تّفيمالالي آفالالبت ٔؿالالئّٝ پالالصيطـ فٙالالبٚض 

ي ٟٕٔي اؾت. ثركالي اظ ٔغبِعالبت نالٛضت    ٔؿئّٝ

ٞالبي  ٌطفتٝ، زض ضاثغٝ ثب ٚضالعيت پالصيطـ فعبِيالت   

 ,.Shennan et al)ٔسيطيت تّفيمالي آفالبت اؾالت    

زض اثتالالسا عّالالت تفالالبٚت زض ضٚ٘الالس پالالصيطـ  (.2001

ٞالبي  فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمالي آفالبت ضا زض ٚيػٌالي   

، ؾٛاز، ؾٗ، ٘ٛ  فطزي وكبٚضظاٖ ٘ظيط ا٘ساظٜ ٔعضعٝ

 ,.Tripp et al) زا٘ؿتٙسٔبِىيت ظٔيٗ ٚ ٍ٘طـ ٔي

2005; Damtie, 2009; Davis et al, 2009. 

(. ؾالال ؽ ثالالٝ زِيالالُ عالالسْ 1386اؾالالىٛ ٚ ٕٞىالالبضاٖ، 

تٛا٘بيي ايٗ عٛأُ زض تجياليٗ زليالك ضفتالبض پالصيطـ،     

ٞالبي  ؾبيط عٛأُ ٔب٘ٙس ويفيت ذبن ٔعضعٝ، ؾيبؾت

 ,.Goff et al)س حٕبيتي، عٛأُ ٔٙغمالٝ اي، زضآٔال  

2009; Gockowski et al., 2010)  ُعٛأالال ٚ

 De)ٞالالبي زِٚتالالي ٚ ثالالبظاض ثيطٚ٘الالي ٔب٘ٙالالس ٔكالالٛق

Harrera & Sain, 1999)  تٕالالبؼ ثالالب ٔٙالالبثع ،

ا٘س )حدالبظي  اعالعبتي ٘يع ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض ٌطفتٝ

 (.  1390ٚ قطيفي، 
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ٝ  ٔترههبٖ ضٚا٘كٙبؾي اختٕبعي ٔسَ -ٞالب ٚ ٘ظطيال

طضؾي ضفتبض افطاز زض ٔٛاخٟالٝ  ٞبي ٔرتّفي ضا ثطاي ث

ا٘الس أالب ٔالسَ    ٞب اضادالٝ والطزٜ  ثب فٙبٚضي ٞب ٚ ٘ٛآٚضي

ٞبيي اؾت والٝ  پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ يىي اظ ٔسَ

ٞالالبي ثالالطاي تكالالطي  پالالصيطـ ٚ والالبضثطز فٙالالبٚضي  

اي اؾتفبزٜ قسٜ ٚ يىالي اظ  اعالعبتي ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ

ٞب زض ٔالٛضز والبضثطز   تطيٗ ٚ لسضتٕٙستطيٗ ٔسَؾبزٜ

 (. Igbaria et al., 1995)ت فٙبٚضي اؾ

ٔسَ پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ اظ ٘ظطيٝ وٙف ٔؿتسَ 

( التجبؼ قسٜ ٚ ٘رؿالتيٗ ثالبض   1980آغٖ ٚ فيكجيٗ )

( ٔغطح ٌطزيس. ثط اؾبؼ ايالٗ  1986تٛؾظ زيٛيؽ )

ٔسَ تهٕيٕبت وبضثطاٖ ثالطاي پالصيطـ فٙالبٚضي ثالط     

ي: ؾالٛزٔٙسي ازضاوالي والٝ ثالٝ نالٛضت ا٘تظالبض       پبيٝ

ٟجٛز يبفتٝ قغُ زض اثط اؾتفبزٜ اظ وبضثطاٖ اظ اخطاي ث

قالٛز؛ ؾالِٟٛت اؾالتفبزٜ    فٙبٚضي خسيس تعطيف ٔالي 

ازضاوي وٝ ثٝ نٛضت ٔيعا٘ي وٝ يه فطز اعتمبز زاضز 

وٝ اؾتفبزٜ اظ يه ؾيؿتٓ ٘يبظي ثٝ تالالـ ٘رٛاٞالس   

 (. Davis, 1989قٛز )زاقت، تعطيف ٔي

( تئالٛضي اقالبعٝ   1986پؽ اظ اضادٝ ٔالسَ زيالٛيؽ )  

( ٘يع ٘كالبٖ  1995٘ظطيبت ضاخطظ )٘ٛآٚضي ثط ٔجٙبي 

زاز وٝ ٚيػٌي ٞالبي ٘الٛآٚضي ٕٞنالٖٛ ؾالبظٌبضي،     

ٔعيت ٘ؿجي، پينيسٌي، آظٔالٖٛ پالصيطي ٚ ٔكالبٞسٜ    

ٞالب  تٛا٘ٙس ثط پالصيطـ ٚ والبضثطز ٘الٛآٚضي   پصيطي ٔي

پالؽ اظ آٖ زض ؾالبَ   (. Rogers, 1995)ٔؤثط ثبقٙس 

ٚ٘ىبتف ٚ زيالٛيؽ ٘يالع ثالب اؾالتفبزٜ اظ ٔالسَ       2000

 TAM2ٛاٖ ٔالسَ قالطٚ ،   پصيطـ فٙالبٚضي ثالٝ عٙال   

ي خسيسي قبُٔ اثالطات اختٕالبعي   ؾبظٜ ٞبي ٘ظطيٝ

)ٞٙدالالبض شٞٙالالي، زاٚعّجالالي ٚ تهالالٛض( ٚ فطآيٙالالسٞبي 

اثعاضي قٙبذتي )اضتجالبط قالغّي، ويفيالت ذطٚخالي،     

لبثّيت اثجبت ٘تبيح ٚ ؾِٟٛت اؾالتفبزٜ والبضثطزي( ضا   

 ,Venkatesh &  Davis)ثالٝ ٔالسَ اضالبفٝ وطز٘الس    

( ٘يع ٔتغيط ؾبظٌبضي ضا 2005. ٚٚ ٚ ٚاً٘ ) (2000

. پؽ (Wu & Wang, 2005)زض ٔسَ ٚاضز وطز٘س 

( ٘يالع ثالب افالعٚزٖ    2005ازضيبٖ ٚ ٕٞىالبضاٖ )  اظ آ٘بٖ

ٔتغيطٞبي ٍ٘طـ اعتٕبزي، زضن ؾٛز ٚيالػٜ، ؾالغ    

تحهيالت ٚ ٔؿبحت ٔعضعٝ ثٝ ٔسَ، چالبضچٛثي ضا  

ثطاي ثطضؾي تٕبيُ وكبٚضظاٖ ٘بحيٝ خٙالٛة غالطة   

 ٞالبي وكالبٚضظي تطتيالت زاز٘الس    آٔطيىب ثالٝ فٙالبٚضي  

(Adrian et al., 2005 .) 
بال والٝ ثالط پالصيطـ    عالٜٚ ثط عٛأُ اقبضٜ قسٜ زض ث

يه فٙبٚضي خسيس ٔؤثط٘س، عٛأُ خٕعيت قٙبذتي 

ٕٞنالالٖٛ ؾالالٗ، زضآٔالالس، تحهالاليالت، خٙؿالاليت ٚ    

ثبقالٙس والٝ زض   ٚضعيت تأُٞ ٘يع ثط پصيطـ ٔؤثط ٔي

( فطًٞٙ، ٞٙدبض ٚ 2008ي اٚض٘ي ٚ زاِجطي )ٔغبِعٝ

ٟٔبضت وبض ثب تّفٗ ٕٞطاٜ ثٝ عٙٛاٖ يه ٘ٛآٚضي ٘يالع  

فٝ ٌطزيالس )نالبِ    ي پصيطـ فٙالبٚضي اضالب  ثٝ ٔؿئّٝ

 (.  1390احٕسي، 

ٔغبِعالالبت ٔرتّفالالي زض ايالالطاٖ ثالالب اؾالالتفبزٜ اظ ٔالالسَ   

پالصيطـ   ي پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ ثٝ ثطضؾي ٔؿئّٝ

ا٘الالس )خالالٛازيٗ ٚ ٞالالبي ٔرتّالالف پطزاذتالالٝزض حالالٛظٜ

، 1385، قالاليد قالالعبعي ٚ عّالالٛٔي،  1384يعزا٘الالي، 

ٚ نالبِحي ٚ ٕٞىالبضاٖ،    1387نبِحي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

1388  .) 

انالالّي ٔالالسَ پالالصيطـ فٙالالبٚضي قالالبُٔ پالالٙح ٔتغيالالط  

ثطزاقت شٞٙالي اظ ٔفيالس ثالٛزٖ، ثطزاقالت شٞٙالي اظ      

ثبقالٙس. زض  آؾب٘ي اؾتفبزٜ، ٍ٘طـ، ٘يت ٚ ضفتالبض ٔالي  

ي ثاليٗ ايالٗ ٔتغيطٞالب ٔالٛضز     ٔغبِعبت ٔرتّف ضاثغٝ

ا٘س. ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ ٚاوبٚي ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ

زضن ٔفيس ثٛزٖ ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثالٝ والبضثطز ضفتالبض    

زاضي ٚخالالالٛز زاضز ٔؿالالالتميٓ ٚ ٔعٙالالالي  يضاثغالالالٝ
(Karahanna et al., 1999 ; Hung et al., 

.، نالالبِحي ٚ 1387نالالبِحي ٚ ٕٞىالالبضاٖ،  ،. 2006

 (.  1388ضضبيي ٔمسْ، 

http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Venkatesh%2C+V&field1=Contrib
http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Davis%2C+F+D&field1=Contrib
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-ثيٗ ٔفيس ثٛزٖ ٚ آؾب٘ي وبضثطز ثب ٍ٘طـ ٘يع ضاثغٝ 

 & Porter) زاض ٚخالالٛز زاضز ي ٔثجالالت ٚ ٔعٙالالي

Danthu,  2006.، ،ْ1388 نبِحي ٚ ضضبيي ٔمس )

   ٝ ي زضن ٔفيس ثٛزٖ ٚ تٕبيُ ثٝ وبضثطز ثالب ٞالٓ ضاثغال

ٚ نالبِحي   Adrian et al., 2005)زاض زاض٘الس  ٔعٙي

( ٚ ٕٞنٙيٗ آؾالب٘ي ٚ تٕبيالُ ثالٝ    1387ٚ ٕٞىبضاٖ، 

  ٝ ي ٔثجالت ٚ ٔعٙالي زاضي زاض٘الس    وبضثطز ثب ٞالٓ ضاثغال

.، نالالبِحي ٚ ضضالالبيي 1387)نالالبِحي ٚ ٕٞىالالبضاٖ، 

فٙالبٚضي  (. ثيٗ آؾب٘ي ٚ ٔفيس ثٛزٖ يه 1388ٔمسْ، 

 ٝ  Adrian et)زاضي ٚخالٛز زاضز  ي ٔعٙالي ٞٓ ضاثغال

al., 2005 ; Fu et al., 2006 ; Hung et al., 

 (.  1387.، نبِحي ٚ ٕٞىبضاٖ، 2006

ثيٗ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي ٚ تٕبيُ ثٝ وبضثطز آٖ  

 Karahanna et) فٙبٚضي ٘يالع ضاثغالٝ ٚخالٛز زاضز    

al., 1999 ،ٖنبِحي ٚ 1387.، نبِحي ٚ ٕٞىبضا ،.

(. ثيٗ ٍ٘طـ اعتٕبزي ثٝ عٙٛاٖ 1388ضضبيي ٔمسْ، 

يه ٔتغيط ثيطٚ٘ي ثب زضن آؾب٘ي اظ والبضثطز فٙالبٚضي   

 ٝ زاضي ٚخالالٛز زاضز ي ٔثجالالت ٚ ٔعٙالالي ٘يالالع ضاثغالال

(Adrian et al., 2005. ، ،ٖنالالبِحي ٚ ٕٞىالالبضا

(. ثالاليٗ 1388، نالالبِحي ٚ ضضالالبيي ٔمالالسْ،   1387

ٝ   يطيپص ٔكبٞسٜ ي ٔعٙالي زاضي  ٚ ٍ٘طـ ٘يالع ضاثغال

نالبِحي   ،.Karahanna et al., 1999)ضز ٚخٛز زا

، نالالبِحي ٚ ضضالالبيي ٔمالالسْ،   1387ٚ ٕٞىالالبضاٖ، 

پصيطي ثب تٕبيُ پصيطي ٚ ٔكبٞسٜ(. ثيٗ آظ1388ٖٛٔ

زاض ٚ ٔثجالت ٚخالٛز زاضز   ي ٔعٙيثٝ وبضثطز ٘يع ضاثغٝ

، نالالبِحي ٚ ضضالالبيي 1387)نالالبِحي ٚ ٕٞىالالبضاٖ، 

 (.  1388ٔمسْ، 

 ٝٙيكالاليزض ٔدٕالالٛ  ثالالب تٛخالالٝ ثالالٝ ٔالالطٚضي والالٝ ثالالط پ

ٞالب زض ضاثغالٝ ثالب ٔالسيطيت تّفيمالي آفالبت ٚ        ٍ٘بقتٝ

وبضثطز ٔسَ پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ ثٝ عٙٛاٖ يىالي  

ٞالالبي ثطضؾالالي تالالطيٗ ٚ لسضتٕٙالالستطيٗ ٔالالسَاظ ؾالالبزٜ

، زض ايالالٗ تحميالالك ٔالالٛضز 1پالالصيطـ فٙالالبٚضي قالالىُ 

اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت، تحميك حبضط ثب ٞسف ثطضؾالي  

زض ثالاليٗ ثبغالالساضاٖ  IPMاٍِالالٛي پالالصيطـ فٙالالبٚضي 

زاالٞٛ ثب تٛخٝ ثٝ ٔالسَ پالصيطـ فٙالبٚضي     قٟطؾتبٖ

زيٛيؽ ثٝ ا٘دبْ ضؾيس. قٟطؾتبٖ زاالٞٛ اظ ٘رؿالتيٗ  

ي ٔسيطيت تّفيمي آفالبت زض  ٔٙبعمي اؾت وٝ ثط٘بٔٝ

اظ ؾالبَ  )ؾغ   ثبغبت آٖ ثالٝ اخالطا زضآٔالسٜ اؾالت     

ٞالعاض ثبغالبت آثالي ٚ     4( ٚ ثب تٛخٝ ثٝ حسٚز 1387

ٞىتبض ثبغالبت زيالٓ ٘مالف ٟٕٔالي ضا زض تِٛيالس       700

ٞعاض تٗ ٔحهٛالت ثبغي ٕٞنٖٛ ٌطزٚ،  26٘ٝ ؾبال

طٜ زض يا٘ديط، ظيتٖٛ، آِٛ، ؾيت، ثبزاْ، اٍ٘ٛض، ّٞٛ ٚغ

 ؾغ  اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ زاضز.
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 (TAM( )1986ٔسَ ٘ظطي پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ ) -1 قىُ

 
 

عٛأُ فطزي، عٛأُ اختٕبعي، عٛأُ ؾبظٔب٘ي ٚ 

ي ٚ ٚيػٌي ٞبي ٘ٛآٚضي ثٝ عٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ثيطٚ٘

زضن آؾب٘ي وبضثطز، زضن ٔفيس ثٛزٖ، ٍ٘طـ ٘ؿجت 

ثٝ فٙبٚضي، تٕبيُ افطاز ثطاي وبضثطز ٚ اؾتفبزٜ اظ 

فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض لبِت چبضچٛة 

 (. 2قىُ )ٔفٟٛٔي تحميك ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (1391ٞبي تحميك، چبضچٛة ٔفٟٛٔي تحميك )ٔٙجع: يبفتٝ -2قىُ 

 

تحميك حبضط ثب ٞسف وّي ثطضؾي اٍِٛي پالصيطـ  

فٙبٚضي ٔالسيطيت تّفيمالي آفالبت زض ثاليٗ ثبغالساضاٖ      

قٟطؾتبٖ زاالٞٛ ثب تٛخٝ ٚ تأويس ثالط ٔالسَ پالصيطـ    

ثٝ ا٘دبْ ضؾيسٜ اؾالت. ثالٝ    (TAM)فٙبٚضي زيٛيؽ 

ٔٙظالالٛض زؾالالتيبثي ثالالٝ ٞالالسف وّالالي تحميالالك، اٞالالساف 

 اذتهبني ظيط زض ٘ظط ٌطفتٝ قس٘س:

ٞالالبي خٕعيالالت قالالٙبذتي )فالالطزي، ثطضؾالالي ٚيػٌالالي

اختٕبعي ٚ التهبزي( ثبغساضاٖ ٔٛضز ٔغبِعٝ؛ تعياليٗ  

ٞبي ثطاظ٘سٌي ٔسَ پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ قبذم

زض ضاثغٝ ثب فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت ثب اؾتفبزٜ 

ٌيالطي  اظ تحّيُ عالبّٔي تأييالسي؛ ٚاوالبٚي ٚ ا٘الساظٜ    

ٔسيطيت تّفيمي آفالبت ثالٝ عٙالٛاٖ ياله فٙالبٚضي زض      

 .(TAM)پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ لبِت ٔسَ 

 يعٛأُ فطز

عٛأُ 

 ياختٕبع

عٛأُ 

 يؾبظٔب٘

 ي٘ٛآٚض يٞب يػٌيٚ

 س ثٛزٖيزضن ٔف

 يزضن آؾب٘

 وبضثطز

ُ ثٝ يتٕب ٍ٘طـ

 وبضثطز

اؾتفبزٜ اظ 

 يفٙبٚض
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تحميك حبضط اظ ٘ظط ضٚيىطز وّي وٕي ٚ تٛناليفي  

آٚضي اعالعبت پيٕبيكي اؾت. ثٛزٜ ٚ اظ ٔٙظط خٕع

ثبغساض قٟطؾالتبٖ   130ي آٔبضي ٔٛضز ٔغبِعٝ خبٔعٝ

-زاالٞٛ اظ تٛاثع اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ٞؿتٙس وٝ زض ثط٘بٔٝ

 5) 1387ي ٔسيطيت تّفيمي آفالبت اظ حالسٚز ؾالبَ    

   ٝ ا٘الس. اظ  ؾبَ ٌصقتٝ( زض ثط٘بٔٝ قالطوت فعالبَ زاقالت

٘فالط ثالط اؾالبؼ خالسَٚ وطخؿالي ٚ       97ايٗ تعساز، 

( ثٝ نٛضت تهبزفي ؾالبزٜ ا٘ترالبة   1970ٔٛضٌبٖ )

خب والٝ فٟطؾالت خبٔعالٝ ٔالٛضز ٔغبِعالٝ      قس٘س. اظ آٖ

وٙٙسٜ( زض زؾتطؼ اؾالت ٚ حدالٓ   ثبغساضاٖ قطوت)

ايٗ ثبقالس ثٙالبثط  ٘فط( ٔي 97ٕ٘ٛ٘ٝ، تعساز ٔحسٚزي ) 

ٌيطي تهبزفي ؾبزٜ اؾتفبزٜ قالس. زض  اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌيطي تهبزفي ؾبزٜ ٌطٚٞي اظ افالطاز اظ  ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ا٘س وٝ تٕالبْ  خبٔعٝ ٔٛضز ٘ظط ثٝ عطيمي ا٘تربة قسٜ

افالالطاز خبٔعالالٝ ثالالطاي ا٘ترالالبة قالالسٖ ٕ٘ٛ٘الالٝ قالالب٘ؽ 

آٚضي ٔؿبٚي ٚ ٔؿتمُ زاقتٝ ثبقٙس. ثٝ ٔٙظٛض خٕع

تالسٚيٗ قالس. ثالب     اي ٔحمك ؾبذتٝٞب، پطؾكٙبٔٝزازٜ

( ٚ 1989تٛخٝ ثٝ ٔسَ پالصيطـ فٙالبٚضي زيالٛيؽ )   

ٞب نٛضت ٌطفالت ٚ ثالب    ٍ٘بقتٝ ٙٝيكئطٚضي وٝ ثط پ

زض ٘ظط ٌطفتٗ چبضچٛة ٔفٟٛٔي تحميك، پطؾكٙبٔٝ 

-ثرف انّي ٚ يه ثرف ثطضؾي ٚيػٌالي  9قبُٔ 

ٞبي انّي پطؾكالٙبٔٝ  ٞبي فطزي عطاحي قس. ثرف

 ٌٛيالالٝ(، عٛأالالُ 5قالالبُٔ ثطضؾالالي عٛأالالُ فالالطزي )

ٌٛيالالٝ  2ٌٛيالالٝ(، عٛأالالُ ؾالالبظٔب٘ي )  3اختٕالالبعي )

ٌٛيالٝ(، زضن ٔفيالس    5ٞبي ٘ٛآٚضي )انّي(، ٚيػٌي

 4ٌٛيالالٝ(، زضن آؾالالب٘ي والالبضثطز ) 4ثالالٛزٖ والالبضثطز )

ٌٛيالٝ(، تٕبيالُ    4ٌٛيٝ(، ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ فٙالبٚضي ) 

ٌٛيالٝ(   2ٌٛيٝ( ٚ اؾتفبزٜ اظ فٙالبٚضي )  4) ثٝ وبضثطز

 ثبقس.  ٔي

يٗ ٘ؿالرٝ اظ آٖ  خٟت تعييٗ ضٚايي پطؾكٙبٔٝ چٙس 

ضا زض اذتيبض ٌطٚٞي اظ ٔترههالبٖ قالبُٔ اعضالبي    

ٞالبي خبٔعالٝ قٙبؾالي ضٚؾالتبيي،     ئت عّٕي ضقتٝيٞ

تطٚيح وكبٚضظي ٚ تٛؾعٝ ضٚؾالتبيي ٚ تعالسازي اظ   

وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ وطٔب٘كالبٜ  

لطاض ٌطفت. ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي پبيبيي پطؾكالٙبٔٝ ٘يالع   

پطؾكالٙبٔٝ ثالٝ    30آظٖٔٛ ٔمسٔبتي ثالٝ عٕالُ آٔالس ٚ    

ي ٔسيطيت تّفيمالي آفالبت ثالب    ثبغساضا٘ي وٝ زض ثط٘بٔٝ

ا٘س ٚ اظ ٘ظالط  ضٚيىطز ٔسضؾٝ زض ٔعضعٝ قطوت وطزٜ

ٝ  -التهالالبزي ي اختٕالالبعي ٚ فطٍٞٙالالي قالالجيٝ خبٔعالال

آٔبضي ثٛز٘س، زازٜ قس. ٔمساض ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ 

(α)  ٞالبي انالّي پطؾكالٙبٔٝ    ثطاي ٞط يه اظ ثرالف

ٚ  (α)آِفبي وطٚ٘جبخ  ٔحبؾجٝ قس وٝ ٔمبزيط ضطيت

ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٞط ثرف پطؾكالٙبٔٝ  ٞب ٚ ٌٛيٝقٙبؾٝ

ٌالالعاضـ قالالسٜ اؾالالت. ٔمالالساض  1زض خالالسَٚ قالالٕبضٜ 

 ثٝ زؾت آٔس. 77/0ٔيبٍ٘يٗ آِفب ٔعبزَ 
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 ي ٔٛضز ٔغبِعٝثرف انّي پطؾكٙبٔٝ 9ٞب ٚ ٔمساض آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاي ٞط يه اظ قٙبؾٝ ٚ ٌٛيٝ -1 خسَٚ
آِفالالالالالالالالبي  ا٘حطاف ٔعيبض 5ٔيبٍ٘يٗ اظ  ٞبٛيٌٝ قٙبؾٝ ثرف

 وطٚ٘جبخ
  عٛأُ فطزي

 
per 

 IPM ي لجّي اظ فٙبٚضيتدطثٝ

 IPM يزا٘ف ٚ آٌبٞي لجّي اظ فٙبٚض

 اعتٕبز ثٝ ٘فؽ ثبغساض

 ؾغ  تحهيالت ثبغساض

 ٔؿبحت ثبغ

 
 
27/4 

 
 
77/0 

 
 
76/0 

عٛأالالالالالالالُ 
 اختٕبعي

 
social 

 IPMٞٙدبضٞبي شٞٙي ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي 

 ز ثٝ زٚؾتبٖاعتٕب

 ٞبي ثطٌعاض قسٜوالؼ

2/4 74/0 73/0 

عٛأالالالالالالالُ 
 ؾبظٔب٘ي

organ 63/0 83/0 06/4 زض زؾتطؼ ثٛزٖ پكتيجب٘ي 

ٞالالبي ٚيػٌالالي
 ٘ٛآٚضي

 
inno 

 ٔعيت ٘ؿجي

 ؾبظٌبضي

 پينيسٌي

 ٔكبٞسٜ پصيطي

 آظٖٔٛ پصيطي

26/4 56/0 75/0 

زضن آؾالالب٘ي 
 وبضثطز

 
 

easy 

 IPM يضآؾبٖ ثٛزٖ يبزٌيطي چٍٍٛ٘ي وبضثطز فٙبٚ

 IPM يٚاض  ٚ لبثُ فٟٓ ثٛزٖ فٙبٚض

  IPMآؾبٖ ثٛزٖ وؿت ٟٔبضت زض اؾتفبزٜ اظ 

 IPMآؾبٖ ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ ا٘ٛا  ٌٛ٘بٌٖٛ فٙبٚضي 

 
 
05/4 

 
 
62/0 

 
 
6/0 

زضن ٔفيالالالالس 
 ثٛزٖ وبضثطز

 
useful 

 ٚضيافعايف ثٟطٜ

 ٞبي تِٛيسوبٞف ٞعيٙٝ

 ٞبي ٔعضعٝوٙتطَ ثٟتط ثط فعبِيت

 ظبيف ثبغيوٕه ثٝ ا٘دبْ ٚ

 
99/3 

 
74/0 

 
86/0 

ٍ٘طـ ٘ؿجت 
ثالالٝ فٙالالبٚضي  

IPM 

 
atti 

 عبلال٘ٝ ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي

 ذٛقبيٙس ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي

 زٚؾت زاقتٙي ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي

 ؾٛزٔٙس ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي

 
24/4 

 
66/0 

 
88/0 

تٕبيالالالُ ثالالالٝ 
 وبضثطز

inten  تهٕيٓ ثٝ اؾتفبزٜ اظIPM  ا٘دبْ ٚظبيفثطاي 

 ثٝ نٛضت ٔساْٚ IPMتهٕيٓ ثٝ اؾتفبزٜ اظ 

 زض آيٙسٜ IPMتهٕيٓ ثٝ اؾتفبزٜ اظ 

 ثٝ زيٍطاٖ IPMتعٕيٓ ثٝ تٛنيٝ 

03/4 73/0 88/0 

اؾالالالالتفبزٜ اظ 
 فٙبٚضي

use ٜفطاٚا٘ي اؾتفبز 

 ٔست ظٔبٖ اؾتفبزٜ
65/3 61/0 89/0 

 1391ٞبي تحميك، ٔٙجع: يبفتٝ
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ٞبي تحميالك ثالب تىٕيالُ    ٜپؽ اظ تأييس پطؾكٙبٔٝ زاز

آٚضي ٚ وسٌصاضي قالس ٚ ثعالس ثالب    ٞب خٕعپطؾكٙبٔٝ

 SPSS16   ٚAmos 18افعاض آٔبضي اؾتفبزٜ اظ ٘طْ

ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٌطفالت. عالالٜٚ ثالط آٔالبض     

اي ٚ ثالطاظـ ٔالسَ   تٛنيفي ثطاي تعييٗ اعتجبض ؾبظٜ

 اظ ضٚـ تحّيالالُ عالالبّٔي تأييالالسي ٚ ٔالالسَ ٔعالالبزالت

 طفتٝ قس.ؾبذتبضي ٘يع ثٟطٜ ٌ

٘تبيح تحميك ٘كبٖ زاز وٝ ٔيالبٍ٘يٗ ؾالٙي ثبغالساضاٖ     

اي قٟطؾتبٖ زاالٞالٛ  قطوت وٙٙسٜ زض ٔساضؼ ٔعضعٝ

٘فط  87ؾبَ اؾت. اوثط ثبغساضاٖ )  16/37زض حسٚز 

%( ٔطز ٞؿتٙس. اوثط ثبغساضاٖ ؾٛاز ظيط زي ّٓ 7/89يب 

وٙٙسٜ ثالٝ  %(. ثبغساضاٖ قطوت7/55٘فط يب  54زاض٘س ) 

ٝ   17/18ض ٔيبٍ٘يٗ عٛ ي قالغّي زاض٘الس.   ؾالبَ تدطثال

ٞىتالبض   15/1وٙٙسٜ ٔيعاٖ وُ ثبغبت ثبغساضاٖ قطوت

تالٗ   8/9ثبقس. وٝ اظ ايٗ ثبغبت ثٝ عٛض ٔتٛؾالظ  ٔي

تٛٔالبٖ   6534536تِٛيس زاض٘الس ٚ ثالٝ عالٛض ٔيالبٍ٘يٗ     

آٚض٘الس.  ٞبي ثبغي ثٝ زؾالت ٔالي  زضآٔس ضا اظ فعبِيت

تعالبٚ٘ي  ٘فط( اظ ثبغساضاٖ عضالٛ   63% ) 9/64حسٚز 

وكالالبٚضظي ثبغالالساضاٖ ٞؿالالتٙس. زض ثطضؾالالي ٔيالالعاٖ   

زؾتطؾي ثبغساضاٖ ثٝ ازٚات ثبغجالب٘ي ٔكالرم قالس    

٘فط( اظ ثبغساضاٖ ثالٝ ازٚات   8% ) 2/8وٝ تٟٙب حسٚز 

٘فالالالط( اظ  12% ) 4/12ٚ  ثبغجالالالب٘ي ٔدٟالالالع ٘يؿالالالتٙس

وٙٙالس.  ثبغساضاٖ ٕٞيكٝ اظ ازٚات ثبغجب٘ي اؾتفبزٜ ٔالي 

٘فالط( ٘يالع ٔعٕالٛال      77% )4/79ٞب يعٙالي  اِجتٝ اوثط آٖ

 ٌيط٘س.  وبض ٔيازٚات ثبغجب٘ي ضا ثٝ

ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾالي ثالطاظـ ٔالسَ پالصيطـ فٙالبٚضي       

تحّيالُ عالبّٔي    ،IPM زيٛيؽ زض ضاثغٝ ثالب فٙالبٚضي  

ثالٝ ا٘دالبْ ضؾاليس.     Amos18تأييسي ثالب ٘الطْ افالعاض    

 2ٞبي ثطاظ٘السٌي ٔالسَ زض خالسَٚ قالٕبضٜ     قبذم

 ٌعاضـ قسٜ اؾت. ثب تٛخٝ ثالٝ ٔعيبضٞالبي پيكالٟٙبز   

قسٜ زض خسَٚ ٚ ٘تبيح حبنُ اظ ايالٗ تحميالك ٔالي     

تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت والٝ ٔتغيطٞالبي ثالٝ والبض ضفتالٝ زض      

پػٚٞف، ٔسَ ٔٙبؾجي ثطاي ثطضؾي اٍِٛي پالصيطـ  

فٙالالبٚضي ٔالالسيطيت تّفيمالالي آفالالبت ثالالط اؾالالبؼ ٔالالسَ 

پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ زض ثيٗ ثبغساضاٖ قٟطؾالتبٖ  

 زاالٞٛ ثٛزٜ اؾت.  

كالبٖ زازٜ قالسٜ   ٗ خالسَٚ ٘يالع ٘  يعٛض وٝ زض إٞبٖ 

 2اؾت قبذم ثطاظ٘سٌي ٔغّالك ) 
/ dfχ   والٝ ثٟتالط )

ثٛزٜ يالب حالسالُ ثطاثالط آٖ ثبقالس زض      3اؾت وٕتط اظ 

-ثٝ زؾت آٔس. قبذم 3تحميك حبضط ٔعبزَ عسز 

ٝ   )ٞبي ثطاظ٘سٌي تغجيمي  اي ٚ ٞٙدالبض قالسٜ، ٔمبيؿال

تالط ثبقالٙس   افعايكي( ٘يع ٞط چٝ لسض ثٝ ياله ٘عزياله  

ح حبنالُ اظ  ٌٛيبي ثطاظـ ذٛة ٔسَ اؾالت. ٘تالبي  

ضا ٌالعاضـ والطزٜ    90/0تحميك ٘يع اعالساز ثالبالتط اظ   

اؾت. قبذم ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔطثعبت ذغبي ثطآٚضز 

تالطيٗ قالبذم ٞالبي    وٝ ثٝ عٙٛاٖ يىالي اظ عٕالٛٔي  

ٔٛضز لضالبٚت، والبضثطز زاضز ٘يالع ٔمالساض ٔٙبؾالجي ضا      

ٞالبي ثالطاظـ   ٌعاضـ وطزٜ اؾت. ثٙبثطايٗ قالبذم 

ض حس ذٛثي ٌيطي زي ا٘ساظٜزٞس وٝ ٚؾيّٝ٘كبٖ ٔي

لطاض زاضز. يعٙي ٔسيطيت تّفيمي آفبت ثٝ عٙٛاٖ يه 

فٙبٚضي زض لبِت ٔسَ پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ لبثالُ  

 ثطضؾي ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي اؾت.
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 ٞبي ثطاظ٘سٌي ٔسَ تحّيُ عبّٔي تأييسيقبذم -2 خسَٚ

 ٔمساض ٌعاضـ قسٜ *ٔعيبض ٔغّٛة قبذم ثطاظـ
2 

/ dfχ
 3≤ 3 P= 0/000)) 

NFI 91/0 ≤90/0 اظـ ٞٙدبض قسٜقبذم ثط 

CFI ٝ91/0 ≤90/0 ايقبذم ثطاظـ ٔمبيؿ 

IFI 92/0 0≤/90 قبذم ثطاظـ افعايكي 

RMSEA 04/0 <05/0 ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔطثعبت ذغبي ثطآٚضز 
 1389ٔٙجع: لبؾٕي، *                  

٘تبيح حبنُ اظ ٔسَ ٔعبزالت ؾبذتبضي ٚ ضطايت 

ٝ ثب فٙبٚضي ٔؿيط ٔتغيطٞبي پػٚٞف زض ضاثغ

٘كبٖ زازٜ قسٜ  3ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض قىُ 

ي قىُ، ضطايت اؾت. ثٝ ٔٙظٛض ؾِٟٛت ٔغبِعٝ

ٔؿيط ٔطثٛط ثٝ ٔتغيطٞبي انّي پػٚٞف ثط ضٚي 

قىُ آٚضزٜ ٘كسٜ ٚ ثٝ نٛضت ٘ٛقتبضي ٌعاضـ 

تب  1قسٜ اؾت. ٕٞنٙيٗ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ اعساز 

ي كٙبٔٝٞبي پطؾٔمبزيط ذغبي ٔطثٛط ثٝ ٌٛيٝ 33

 زٞٙس.ٔٛضز ٔغبِعٝ ضا ٘كبٖ ٔي

 
 

 (1391ك، يتحم يٞببفتٝي)ٔٙجع:  يح ٔسَ ٔعبزالت ؾبذتبضي٘تب -3قىُ
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ثط اؾبؼ ٘تالبيح ثالٝ زؾالت آٔالسٜ، عٛأالُ فالطزي ٚ       

ي ٔعىٛؾي ضا ثالب زضن ٔفيالس   عٛأُ ؾبظٔب٘ي ضاثغٝ

يطيت تّفيمالي آفالبت زاض٘الس    ثٛزٖ وبضثطز فٙبٚضي ٔس

( ᵦ  ٚ07/0-;ᵦ; -80/0)ضطايت ثتالب ثالٝ تطتيالت    

ٞالبي ٘الٛآٚضي   وٝ عٛأُ اختٕبعي ٚ ٚيػٌي يزضحبِ

ي ٔثجت ثب زضن ٔفيس ثٛزٖ اظ وبضثطز فٙالبٚضي  ضاثغٝ

(. ٕٞنٙالاليٗ زضن  ᵦ ٚ 02/0;ᵦ;25/0ضا زاض٘الالس )

آؾب٘ي وبضثطز فٙبٚضي ثب زضن ٔفيس ثٛزٖ والبضثطز آٖ  

 ٝ (. زض  ᵦ;13/1يالالي ٔثجالالت زاضز ) ا فٙالالبٚضي ضاثغالال

-ٔدٕٛ  عٛأُ فطزي، اختٕبعي، ؾبظٔب٘ي ٚ ٚيػٌي

% 100ٞبي ٘ٛآٚضي ٚ زضن آؾب٘ي وبضثطز ثالٝ عالٛض   

تٛا٘الالبيي تجيالاليٗ تغييالالطات زضن ٔفيالالس ثالالٛزٖ والالبضثطز 

فٙبٚضي ضا زاض٘س. ثط اؾبؼ يبفتٝ ٞبي تحميك عٛأالُ  

فطزي، اختٕبعي ٚ ؾبظٔب٘ي ثب زضن آؾالب٘ي والبضثطز   

ٚ  ᵦ  ٚ44/0;ᵦ;59/0ٔثجالالت زاض٘الالس ) ضاثغالالٝ ايالالي

17/0;ᵦ ِٞبي ٘ٛآٚضي ثب زضن وٝ ٚيػٌي ي(، زضحب

(.  ᵦ; -98/0ايي ٔٙفالي زاضز )  آؾب٘ي وبضثطز ضاثغٝ

تٛا٘ٙس زض ٔدٕٛ  ايٗ عٛأُ )ٔتغيطٞبي ثيطٚ٘ي( ٔي

 وٙٙس.  % اظ تغييطات زضن آؾب٘ي وبضثطز ضا تجييٗ 57

فيمالي  زضن ٔفيس ثٛزٖ وبضثطز فٙالبٚضي ٔالسيطيت تّ   

آفبت ٚ زضن آؾب٘ي آٖ ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ فٙالبٚضي  

ايالالي ٔثجالالت زاض٘الالس  ٔالالسيطيت تّفيمالالي آفالالبت ضاثغالالٝ

(16/0;ᵦ  ٚ70/0;ᵦ   اظ ثيٗ ايٗ زٚ ٔتغيالط زضن )

ثيكتط اظ زضن ٔفيس  ᵦ;70/0آؾب٘ي وبضثطز ثب ٔمساض 

    ٝ ي ٔؿالتميٓ زاضز. زض  ثٛزٖ والبضثطز ثالب ٍ٘الطـ ضاثغال

% اظ 75طز ٔدٕٛ ، زضن آؾب٘ي ٚ ٔفيالس ثالٛزٖ والبضث   

 وٙٙس.  تغييطات ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي ضا تجييٗ ٔي

ٚ زضن ٔفيالالس ثالالٛزٖ والالبضثطز  ᵦ;47/0ٍ٘الالطـ ثالالب  

ي ٔؿالتميٓ ثالب تٕبيالُ ثالٝ     ضاثغٝ ᵦ;49/0فٙبٚضي ثب 

% اظ تغييالالطات 88والالبضثطز فٙالالبٚضي زاض٘الالس ٚ زض والالُ 

تٕبيُ ثٝ والبضثطز فٙالبٚضي ٔالسيطيت تّفيمالي آفالبت      

ٔفيالس ثالٛزٖ   تٛؾظ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي ٚ زضن 

قٛز. وبضثطز فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت تجييٗ ٔي

ي ٔثجت ثب اؾالتفبزٜ اظ  تٕبيُ ثٝ وبضثطز فٙبٚضي ضاثغٝ

% اظ تغييطات اؾالتفبزٜ  62( ٚ ᵦ;79/0فٙبٚضي زاضز )

قٛز. زض اظ فٙبٚضي تٛؾظ تٕبيُ ثٝ وبضثطز تجييٗ ٔي

ٔدٕٛ  عٛأُ فطزي، اختٕبعي، ؾبظٔب٘ي ٚ ٚيػٌالي  

ٝ عٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ثيطٚ٘ي ضٚي زضن ٞبي ٘ٛآٚضي ث

-ٔفيس ثٛزٖ ٚ زضن آؾب٘ي وبضثطز تأثيط زاض٘س ٚ ٕٞٝ

ي ايٗ ٔتغيطٞب ضٚي ٍ٘طـ، تٕبيُ ثٝ والبضثطز ٚ ثالٝ   

ز٘جبَ آٖ ضٚي اؾتفبزٜ اظ فٙالبٚضي اثطٌالصاض ذٛاٞٙالس    

 ثٛز. 

 

زٞالس  ٕٞبٖ عٛض وٝ ٘تبيح حبنُ اظ تحميك ٘كبٖ ٔي

بظٔب٘ي ثالب زضن ٔفيالس ثالٛزٖ    ثيٗ عٛأُ فطزي ٚ ؾال 

ي والالبضثطز فٙالالبٚضي ٔالالسيطيت تّفيمالالي آفالالبت ضاثغالالٝ

ٔعىٛؾي ٚخٛز زاضز. ايٗ ثساٖ ٔعٙب اؾت وٝ تدطثٝ، 

زا٘ف لجّي ٚ اعتٕبز ثالٝ ٘فالؽ ثبغالساضاٖ ٘ؿالجت ثالٝ      

فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمالي آفالبت ٚ ٕٞنٙاليٗ ؾالغ      

تحهيالت ٚ ٔؿبحت ثبغ چٙالساٖ ٔٛخالت افالعايف    

تِٛيس، وٙتالطَ ثٟتالط ثالط    ٞبي ٚضي، وبٞف ٞعيٙٝثٟطٜ

-فعبِيت ٔعضعٝ ٚ وٕه ثٝ ا٘دبْ ٚظبيف ٚ فعبِيالت 

ٞبي ثبغي )زضن ٔفيس ثٛزٖ وبضثطز فٙالبٚضي( ٘كالسٜ   

تالٛاٖ ثطٌالعاضي   اؾت. ثٙالبثطايٗ زض ايالٗ ضاثغالٝ ٔالي    

ٞبي ضعيف ٚ ٘بٔغّٛة ضا زض ايدالبز زا٘الف،   والؼ

تدطثٝ ٚ اعتٕبز ثٝ ٘فؽ ضعيف ثبغساضاٖ ٘ؿالجت ثالٝ   

ٓ فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيم تالطيٗ عبٔالُ زض    ي آفبت ٟٔال

٘ظط ٌطفت ٚ زض خٟت اضتمالبي وٕالي ٚ ويفالي ايالٗ     

 ٞب ثبيس ٌبْ ثطزاقت.  والؼ
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ٞالالبي ٔرتّالالف اظ خّٕالالٝ اظ ؾالالٛيي زيٍالالط حٕبيالالت 

    ٝ ٝ  زؾتطؾي ثالٝ حكالطات ٔفيالس، لّٕال زاض ٞالبي ضيكال

ٌٛاٞي قسٜ ثطاي ثبغساضاٖ ٘يع ثالب زضن ٔفيالس ثالٛزٖ    

آ٘الالبٖ اظ فٙالالبٚضي ٔالالسيطيت تّفيمالالي آفالالبت نالالٛضت 

تٝ يب ثٝ قىُ ضعيف ٚ وٓ ضٍ٘الي ا٘دالبْ قالسٜ    ٍ٘طف

 ٝ ي ٔٙفالي ثاليٗ عٛأالُ ؾالبظٔب٘ي ٚ     اؾت، ظيطا ضاثغال

زٞالس. زض  زضن ٔفيس ثٛزٖ ايٗ ٔؿالئّٝ ضا ٘كالبٖ ٔالي   

ٞالبي  ٞبي ؾبظٔب٘ي ٕٞنٖٛ پكالتيجب٘ي ٘تيدٝ حٕبيت

تٛا٘ٙالس فٙالبٚضي ٔالسيطيت تّفيمالي آفالبت ضا      ٔبِي ٔي

ٖ ثطاي ثبغساضاٖ ٔفيستط ٘كبٖ زٞٙس ٚ تٛخالٝ ثبغالساضا  

 ضا ثٝ ا٘دبْ آٖ خّت ٕ٘بيٙس.   

اظ ؾالالٛيي زيٍالالط عٛأالالُ اختٕالالبعي )ٕٞنالالالٖٛ      

ٞالبي  ٞٙدبضٞبي شٞٙي، اعتٕبز ثٝ زٚؾالتبٖ ٚ والالؼ  

ٞبي ٘ٛآٚضي )ٕٞنٖٛ ٔعيت ثطٌعاض قسٜ( ٚ ٚيػٌي

طٜ( ثب زضن ٔفيس ثٛزٖ والبضثطز  ي٘ؿجي، ؾبظٌبضي ٚ غ

يالي ٔثجالت   فٙبٚضي ٔالسيطيت تّفيمالي آفالبت ضاثغالٝ ا    

زٞس اظ ٘ظالط  وٝ ٘تبيح ٘يع ٘كبٖ ٔي عٛضزاقتٙس. ٕٞبٖ

ٞالبي ثطٌالعاض قالسٜ ٘مالف ٔثجالت ٚ      ثبغساضاٖ والؼ

ٟٕٔالالي ضا زض زضن ٔفيالالس ثالالٛزٖ آ٘الالبٖ اظ فٙالالبٚضي    

ا٘س، ٞالط چٙالس والٝ ايالٗ     ٔسيطيت تّفيمي آفبت زاقتٝ

ا٘س زا٘ف ٚ آٌبٞي لجّي وكبٚضظاٖ ٞب ٘تٛا٘ؿتٝوالؼ

ضؾالس والٝ ثبيالس زض    ضا اضتمب زٞٙس. ثٙبثطايٗ ثٝ ٘ظط ٔي

-ٞب ٔغبِت ثٝ قىُ ترههي ٚ وبضثطزيٗ والؼاي

ٞالب  تط اضادٝ ٌطزز، ظيطا اظ ٘ظط ثبغساضاٖ ايالٗ والالؼ  

ٞالب زض  ٔفيس٘س أب زض عٕالُ ٘تالبيح ثطٌالعاضي والالؼ    

ي لجّي چٙالساٖ لبثالُ ٔالحظالٝ    ايدبز زا٘ف ٚ تدطثٝ

 ٘يؿت. 

ثط اؾالبؼ ٘تالبيح ثالٝ زؾالت آٔالسٜ عٛأالُ فالطزي،         

ٝ اختٕبعي ٚ ؾبظٔب٘ي ثب زضن آؾالب٘ي والبضثط    ز، ضاثغال

ٞالبي ٘الٛآٚضي   ٔثجت زاضز. زض حبِي وٝ ٚيػٌالي  ييا

ٔٛخت زضن آؾب٘ي وبضثطز فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمالي  

ضؾالس والٝ ثالٝ    آفبت ٘كسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ ثٝ ٘ظط ٔالي 

-اعتمبز ثبغساضاٖ ٔعيت ٘ؿالجي، ؾالبظٌبضي، ٔكالبٞسٜ   

پصيط ثٛزٖ ٚ آظٖٔٛ پالصيط ثالٛزٖ فٙالبٚضي ٔالسيطيت     

ز آٖ )آؾالبٖ  تّفيمي آفبت ٔٛخت زضن آؾب٘ي وبضثط

ثٛزٖ وؿت ٟٔبضت، لبثُ فٟٓ ثٛزٖ فٙالبٚضي، آؾالبٖ   

ثٛزٖ اؾتفبزٜ اظ ا٘ٛا  ٌٛ٘بٌٖٛ فٙبٚضي( ٘كسٜ اؾت. 

-ظٔب٘ي وٝ ٚيػٌي ٞبي يه ٘ٛآٚضي تٛؾظ اؾالتفبزٜ 

قٛز، وبضثطز آٖ ٘الٛآٚضي   وٙٙسٌبٖ آٖ لبثُ زضن ٔي

تالالط نالالٛضت پالاليف اظ پالاليف ٚ ثالالٝ نالالٛضت عٕيالالك 

-بذتٗ ٚيػٌالي تط ؾطز. زض ٘تيدٝ ثطاي ضٚقٗيپص ئ

ٞبي فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت ثبيس تالـ قالٛز  

-تب ٔعيت ٘ؿجي، ؾبظٌبضي، عسْ پينيسٌي، ٔكبٞسٜ

پصيطي ٚ آظٖٔٛ پصيطي ايالٗ فٙالبٚضي ثالٝ ثبغالساضاٖ     

٘كبٖ زازٜ قالٛز، فمالظ زض ايالٗ نالٛضت اؾالت والٝ       

تٛا٘ٙالس آؾالب٘ي والبضثطز ايالٗ فٙالبٚضي ضا      ثبغساضاٖ ٔي

 زضن وٙٙس. 

ز وٝ ثاليٗ زضن ٔفيالس ثالٛزٖ ٚ    ٘تبيح تحميك ٘كبٖ زا 

 ٝ ي ٔثجتالي ٚخالٛز زاضز   آؾب٘ي وبضثطز ثب ٍ٘طـ ضاثغال

 Porter & Donthu (2006)وٝ ثب ٘تبيح ٔغبِعالبت  

( ٕٞبٞٙالً اؾالت.   1388ٚ نبِحي ٚ ضضبدي ٔمسْ )

ثسيٟي اؾت ظٔب٘ي وٝ ثبغساضاٖ ثٝ ٔفيس ثالٛزٖ ياله   

آٖ ٘يع ثب آؾب٘ي  يطيوبضٌ ثط٘س ٚ زض ثٝفٙبٚضي پي ٔي

وٙٙالس،  بٚضي آقالٙب قالسٜ ٚ آٖ ضا زضن ٔالي   وبضثطز فٙ

 تط ذٛاٞس قس. ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي ٔثجت

زٞالس ظٔالب٘ي والٝ ثبغالساضاٖ     ٘تبيح تحميك ٘كالبٖ ٔالي   

زا٘ٙالس،  فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمالي آفالبت ضا ٔفيالس ٔالي    

ٞب ثٝ ا٘دبْ فٙبٚضي ثيكتط ذٛاٞس قالس والٝ   تٕبيُ آٖ

 ٚ Adrian et al., (2005)ايٗ ٘تيدٝ ثالب ٔغبِعالبت   

( وبٔال  ٔغبثمت زاضز والٝ  1387نبِحي ٚ ٕٞىبضاٖ )

 اِجتٝ ٘تيدٝ اي ٔٛضز ا٘تظبض اؾت.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 883                                                                  در بيه باغداران ضهزستان داالهو IPMبزرسي مدل پذيزش فناوري 
 

 

 

ثيٙي عٛض وٝ پيفثط اؾبؼ ٘تبيح تحميك ٚ ٕٞبٖ 

قٛز ٍ٘طـ ٔثجت ٘ؿجت ثٝ فٙبٚضي ٔسيطيت ٔي

تٛا٘س ٔٛخت تٕبيُ فطز ثٝ ا٘دبْ تّفيمي آفبت ٔي

 Karahanna etفٙبٚضي قٛز وٝ ايٗ ٘تيدٝ تٛؾظ 

al., (1999) ( ٖ1387ٚ نبِحي ٚ ٕٞىبضا ٚ )

( ٔٛضز تأييس لطاض 1388نبِحي ٚ ضضبدي ٔمسْ )

ٌطفتٝ اؾت ٚ ظٔب٘ي وٝ تٕبيُ ثٝ وبضثطز فٙبٚضي 

ٔسيطيت تّفيمي آفبت ٚخٛز زاقتٝ ثبقس، حتٕب  فطز 

ثبغساض ثٝ ا٘دبْ فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض 

عٛض وٝ ٘تبيح ٔغبِعٝ ٞٓ پطزاظز، ٕٞبٖثبغ ذٛز ٔي

 زٞس. يٗ ٔؿئّٝ ضا ٘كبٖ ٔيا

ٞبي ثطاظـ ثٝ زض ٔدٕٛ  ثب تٛخٝ ثٝ قبذم 

ضؾس وٝ ٔسَ زؾت آٔسٜ زض تحميك ثٝ ٘ظط ٔي

پصيطـ فٙبٚضي زيٛيؽ ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي اٍِٛي 

پصيطـ فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض ثيٗ 

 قٟطؾتبٖ زاالٞٛ ٔٙبؾت ثٛزٜ اؾت. ثبغساضاٖ

 

ؾت آٔسٜ ثٝ ٔٙظٛض اخطاي ٞط ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٝ ز 

چٝ ثٟتط فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض ؾغ  

قٟطؾتبٖ زاالٞٛ ٚ پصيطـ ثٟتط ٚ فطاٌيطتط ايٗ 

 ٌطزز:فٙبٚضي پيكٟٙبزٞبي ظيط اضادٝ ٔي

ٞبي ٔرتّف ٚ ٔتٙٛعي ثطاي ٞط چٙس وٝ والؼ -

ثبغساضاٖ زض ذهٛل فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت 

ثٝ عٛض ٔؿتميٓ  ثطٌعاض قسٜ اؾت ٚ ثبغساضاٖ

ٞب ضا زض زضن ٔفيس ثٛزٖ اظ ثطٌعاضي ايٗ والؼ

زا٘ٙس، أب فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت ٔؤثط ٔي

زٞس وٝ زا٘ف، آٌبٞي ٚ ٘تبيح تحميك ٘كبٖ ٔي

ي ايٗ تٛا٘س زض ٘تيدٝي لجّي ثبغساضاٖ وٝ ٔيتدطثٝ

ٞب ايدبز قسٜ ثبقس ضٚي زضن آ٘بٖ اظ ٔفيس والؼ

تّفيمي آفبت اثط ؾٛدي زاقتٝ ثٛزٖ فٙبٚضي ٔسيطيت 

اؾت. ثٙبثطايٗ ثٝ ٔٙظٛض اضتمبي زا٘ف، آٌبٞي ٚ 

ٞبي تٛخيٟي ي ثبغساضاٖ ثطٌعاضي والؼتدطثٝ

 ٌطزز.ثيكتط ٚ ثب ويفيت ثبالتط تٛنيٝ ٔي

ي ٔٙفي ثيٗ عٛأُ ؾبظٔب٘ي ٘تبيح تحميك اظ ضاثغٝ -

ٚ زضن ٔفيس ثٛزٖ وبضثطز فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي 

ساضاٖ حىبيت زاقت. ثٙبثطايٗ آفبت تٛؾظ ثبغ

ٞبي ؾبظٔب٘ي ثيكتط قٛز ثب حٕبيتتٛنيٝ ٔي

زاض ٌٛاٞي ٞبي ضيكٕٝٞنٖٛ زؾتطؾي ثٝ لّٕٝ

ٞبي ٔبِي اظ ثط٘بٔٝ، قسٜ، حكطات ٔفيس ٚ پكتيجب٘ي

ثٝ زضن ٔفيس ثٛزٖ فٙبٚضي ٔسيطيت تّفيمي آفبت 

ٞبي پصيطـ فٙبٚضي زض ثبغساضاٖ ٔٙدط قسٜ ٚ ظٔيٙٝ

آفبت ضا زض ؾغ  ثبغساضاٖ افعايف  ٔسيطيت تّفيمي

 زاز.

ٞبي ي ٔٙفي ثيٗ ٚيػٌيثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز ضاثغٝ -3

٘ٛآٚضي ٚ زضن آؾب٘ي وبضثطز فٙبٚضي ٔسيطيت 

قٛز عالٜٚ ثط ثطٌعاضي تّفيمي آفبت، تٛنيٝ ٔي

ٞبي ضٚـ يٞب هيٞبي آٔٛظقي، اظ تىٙوالؼ

اي ٌطٚٞي ٔب٘ٙس ٔعاض  ٕ٘بيكي ٚ ٕ٘بيف عطيمٝ

-ٞبيي ٚيػٌيزز. چٖٛ ايٗ چٙيٗ ضٚـاؾتفبزٜ ٌط

ٞبي ٘ٛآٚضي ٕٞنٖٛ ٔعيت ٘ؿجي، ؾبظٌبضي، 

آظٖٔٛ پصيطي ٚ ٔكبٞسٜ پصيطي ضا ثيف اظ پيف ثٝ 

زٞس ٚ آ٘بٖ ضا ثٝ اؾتفبزٜ اظ ثبغساضاٖ ٘كبٖ ٔي

 ؾبظز. ٔٙس ٔيفٙبٚضي خسيس عاللٝ
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. (1386). ، فضؾِٛي ٚ ، ْ.،چيصضي .،اؾىٛ، ت. 1

ؾي تأثيط ضٞيبفت ٔكبضوتي ٔسضؾٝ زض ٔعضعٝ ثطض

پيطأٖٛ  وبضاٖ يقبِوكبٚضظ ثط زا٘ف ٚ ٍ٘طـ 

ذٛاض ثط٘ح وطْ ؾبلٝ ثط عّيٝ ٔجبضظٜ ثيِٛٛغيه

ٔدّٝ عّْٛ ي ٔٛضزي زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ(. )ٔغبِعٝ
 فحبت، ن1، قٕبضٜ 2-38، زٚضٜ وكبٚضظي ايطاٖ

119- 109. 

ثطضؾي  (.1384، ٚ يعزا٘ي، ـ. ).. خٛازيٗ، ؼ2 

عٛأُ ٔؤثط ثط لهس اؾتفبزٜ ٔكتطيبٖ اظ ذسٔبت 

ٔغبِعٝ ٔٛضزي ثب٘ه ؾبٔبٖ(. )ثب٘ىساضي ايٙتط٘تي 

، نفحبت 3، قٕبضٜ 70، خّس ٔدّٝ زا٘ف ٔسيطيت

61- 45 . 

(. تأثيط ٔٙبثع 1390. حدبظي، ي.، ٚ قطيفي، ْ. )3

ٞبي اضتجبعي زض پصيطـ ٔسيطيت اعالعبتي ٚ وب٘بَ

ِعٝ ٔٛضزي ثرف زضٚزظٖ تّفيمي آفبت ثط٘ح ٔغب

ٔدّٝ ظضاعت قٟطؾتبٖ ٔطٚزقت اؾتبٖ فبضؼ. 

 -56، نفحبت  93، قٕبضٜ )پػٚٞف ٚ ؾبظ٘سٌي(

49 . 

وطج: . آٖ ؾٛي ثٟبض ذبٔٛـ. (1379)ضاز٘يب، ح. . 4

 .ا٘تكبضات آٔٛظـ وكبٚضظي

(. 1389، ٚ ظضافكب٘ي، ن. ).. ؾّيٕب٘ي،  5

اعتجبضؾٙدي ٔسَ پصيطـ فٙبٚضي ثيٗ ٞٙطآٔٛظاٖ 

فهّٙبٔٝ ٞبي وكبٚضظي غطة وكٛض. ٙطؾتبٖٞ
، 14، قٕبضٜ پػٚٞف ٔسيطيت آٔٛظـ وكبٚضظي

 .14-25نفحبت 

(. 1385، ٚ عّٛٔي، ط. ).. قيد قعبعي، ف6

ثطضؾي عٛأُ ٔؤثط ثط پصيطـ فٙبٚضي اعالعبت 

ي فٙي ٞبي زا٘كىسٜتٛؾظ وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٝ

 فهّٙبٔٝ وتبثساضي ٚٞبي زِٚتي قٟط تٟطاٖ. زا٘كٍبٜ
 . 9 -34، نفحبت 3، قٕبضٜ 10، خّس اعال  ضؾب٘ي

ٞبي پصيطـ (. ٔس1390َ. نبِ  احٕسي، ظ. )7

ٔدّٝ عهط ٞب زض ا٘تمبَ فٙبٚضي. فٙبٚضي ٚ وبضثطز آٖ

 .63-69، نفحبت 66، قٕبضٜ فٙبٚضي اعالعبت

. نبِحي، ؼ.، ضضبيي ٔمسْ، ن.، ٚ آخيّي،  . 8

 ٞبي ٘ظبضت عّٕىطز:(. وبضثطز تىِٙٛٛغي1387)

فهّٙبٔٝ عّْٛ تطٚيح اٍِٛيي ثطاي وكبٚضظي پبيساض. 

، 1، قٕبضٜ 4، خّس ايطاٖ يوكبٚضظ ٚ آٔٛظـ

 . 15 -32نفحبت 

(. ٍ٘طـ 1388. نبِحي، ؼ.، ضضبيي ٔمسْ، ن. )9

-ٞبي ٔيعاٖ ٔتغيط ذبنٚ تٕبيُ ثٝ وبضثطز فٙبٚضي

ٔدّٝ عّْٛ ٚضظي: وبضثطز ٔسَ ٔعبزالت ؾبذتبضي. 
 -64، نفحبت 1قٕبضٜ ، 40خّس  وكبٚضظي ايطاٖ،

51 . 

. نبِحي، ؼ.، ضضبيي ٔمسْ، ن.، ٚ آخيّي،  . 10

(. ٍ٘طـ ٚ تٕبيُ وبضقٙبؾبٖ وكبٚضظي ثٝ 1388)

ٞبي ٔيعاٖ ٔتغيط ؾْٕٛ ثب اؾتفبزٜ اظ وبضثطز فٙبٚضي

ٔدّٝ عّْٛ ٚ فٖٙٛ ٔسَ ٔعبزالت ؾبذتبضي. 
، 47، قٕبضٜ 13وكبٚضظي ٚ ٔٙبثع عجيعي، خّس 

 .757 -771نفحبت 

ٚ وكبٚضظي ُّٔ  ثبض ٚ ذٛاضؾبظٔبٖ فبدٛ ) .11

زض  (IPM)ٔسيطيت تّفيمي آفبت  .(1385)(. سٔتح

ي ذبٚض ٘عزيه ٔسضؾٝ زض ٔعضعٝ ضاٞجطزي ٔٙغمٝ

. ح تطخٕٝ. تثطاي پبيساضي تِٛيس ٚ ٔسيطيت آفب

 .ا٘تكبضات ثطي ظيتٖٛ تٟطاٖ:حيسضي. 

ٔسَ ؾبظي ٔعبزِٝ . (1389. لبؾٕي، ٚ. )12

 ثب وبضثطزٞبي اختٕبعي ؾبذتبضي زض پػٚٞف

Amos graphics  .تٟطاٖ: ا٘تكبضات 

 .  129 -175 بت، نفحقٙبؾبٖ خبٔعٝ

(. ٌّرب٘ٝ 1383. ّٔىكي، ح.، ٚ زضٚزيبٖ، ت. )13 

 وف حميمت يب ذيبَ. لبثُ زؾتطؼ زض:ثسٖٚ آفت
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