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 ؽٌاعايي ٍتحليل عَاهل بزٍى عاسهاًي در پذيزػ فٌاٍري
 

  هْذي پزٍيشي
 parvizi_mehdi@yahoo.com،قطوت ثْطُ ثطزاضي ضاُ آّي قْطي تْطاى ٍحَهِ

 
 
 

 

: چکيذُ 
ايي تغييطات هي تَاًس ًبقي اظ ظَْض ٍ ّدَم فٌبٍضي ّبي خسيس ثطاي ٍضٍز ثِ . ؾبظهبًْب پيَؾتِ زض حبل تغييط ٍ تحَل ّؿتٌس 

ًظط ثِ . ؾبظهبى ّب ثبقس ،لصا هتٌبؾت ثب ًَع ٍ هبّيت ؾبظهبى ،ايي فٌبٍضيْب تحت هسلْبي هرتلف هَضز پصيطـ ؾبظهبى لطاض هي گيطًس 
ايٌىِ تَليس ، تَؾؼِ ٍ يب پصيطـ  فٌبٍضيْب ػوستب زض ؾغح هلي ٍ يب ؾبظهبى هَضز ثطضؾي لطاض هي گيطز، زض ايي  همبلِ ثِ قٌبؾبيي ٍ 

 زؾتِ ثٌسي هْن ؾيبؾتْبي زٍلتي ، زگطگًَيْبي 4ػَاهل هْن زض لبلت . ثطضؾي ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي زض پصيطـ فٌبٍضيْب پطزاذتِ قس 
 ػبهل فطػي تط تمؿين قسًس زض ازاهِ 30فطٌّگي ٍ اختوبػي ،ٍيػگيْبي ذبل ّط فٌبٍضي، هتغييطّبي التهبزي ٍ ثبظاض، عجمِ ثٌسي ٍ ثِ 

پيوبيكي ثب عطاحي پطقؿٌبهِ هجتٌي ثط عيف اهتيبظ زّي ليىطت هَضز تحليل ٍ ثطضؾي  -ايي ػَاهل ضتجِ ثٌسي قسًس ثب ضٍـ تحليلي
 ٍيػگي ّبي هرتم ّط فٌبٍضي زض زضخِ اٍل لطاض گطفٌتس وِ  ًتبيح ًكبى زاز زض هطحلِ ٍضٍز ٍ ًْبزيٌِ ؾبظي فٌبٍضي ثِ تطتيت ػبهل

 ٍ ثيكتط اظ زٍزؾتِ اّويت لطاض زاقتِ ٍ ثِ زًجبل آى ػَاهل هطثَط ثِ لَاًيي ٍ همطضات ؾيبؾتْبي زٍلت زض هطتجِ زٍم ػَاهل ثَزًس 
. ثٌسي زيگط زض پصيطـ فٌبٍضي ثِ ػٌَاى ػبهل ّبي ثيطٍى اظ ؾبظهبى ، هَثط ثَزُ اًس 

 

 Technology Acceptance Model،TAMهسيطيت فٌبٍضي ، هسل پصيطـ فٌبٍضي ، ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي ،  :ٍاصگاى کليذي

                                                
 وبضقٌبؼ اضقس هسيطيت اخطايي زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ايطاى ،هؿئَل هٌْسؾي آظهَى ٍ نحِ گصاضي ، هسيطيت هٌْسؾي وٌتطل ٍ – 1

 ػالئن ، قطوت ثْطُ ثطزاضي هتطٍ تْطاى ٍ حَهِ
2 -Acceptance Technology  Model  
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  هقذهِ-1
فٌبٍضيْب ػوستبً ثطاي ايدبز تغييطات زض ؾبذتبض ػولىطزي ؾبظهبًْب ٍ ثطاي ثْيٌِ وطزى فؼبليتْبي ٍ فطآيٌسّبي آًْب هَضز 

اغلت  هسلْبي  پصيطـ فٌبٍضي زض . اؾتفبزُ لطاض هي گيطًس ٍ ٍاضز قسى فٌبٍضيْب تحت هسلْبي هرتلفي نَضت هي گيطز 

ثطگيطًسُ فبوتَضّبي ذبضخي ،ؾَزهٌسي زضن قسُ ، زضن ضاحتي وبضثطي ، ًگطـ ٍ ضفتبض اؾتفبزُ ٍ ثِ وبضثطزى  ٍالؼي 

.  ؾيؿتن يب فٌبٍضي هي ثبقس 

 
( 1989ديَيظ ) TAM هذل پذيزػ فٌاٍري : 1ؽکل 

 هتغييطّبي هتؼسز زض هَضز لجَل لطاض گطفتي فٌبٍضي Bagozzi ٍDavisثب ثطضؾي هسل پصيطـ فٌبٍضي هغبثك ثب ًظط 

اؾترطاج هي قَز  وِ ايي ػَاهل هتغييطّب  ثؿتِ ثِ نٌؼت ٍ اثؼبز ؾبظهبى ٍ قطايظ وكَض يب زگطگًَيْبي التهبزي ؾيبؾي 

اختوبػي ٍ ضقس فٌبٍضيْبي هَضز ثحث هتغييط ثَزُ ٍ اگط چٌبًچِ چطذِ ٍضٍز فٌبٍضي ثِ يه ؾبظهبى ضا تطؾين ًوبيين وِ 

قبهل هطاحل پصيطـ اٍليِ ، ًْبزيٌِ ؾبظي ٍ تَؾؼِ  هي ثبقس زض هطاحل هرتلف هتبثط اظ ػَاهل هتؼسز ثيطٍى اظ ؾبظهبى 

. اؾت

: پيؾيٌِ تحقيق - 2
زض هَضز ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي زض پصيطـ فٌبٍضيْب تحميك ّبي هرتلفي نَضت گطفتِ ٍ ػوستبً زض هَضز فٌبٍضي ذبل 

ثَزُ ٍ زض ذهَل ٍخِ هكتطن آًْب خوغ ثٌسي ذبني ًكسُ اؾت ٍ اغلت هغبلؼبت نَضت گطفتِ هَضزي ثَزُ وِ ؾبثمِ 

زض ايي تحميك هَضَع پصيطـ فٌبٍضي اظ زيسگبُ ؾبظهبى ٍ ثب ضٍيىطز ػَاهل ثطٍى . ثطذي اظ آًْب زض خسٍل ظيط آهسُ اؾت 

ثب ثطضؾي ّبي وتبثربًِ اي ، هتَى ٍ همبالت ٍ گفتگَ ٍ ههبحجِ  ثب اؾبتيس ٍ هسيطاى . ؾبظهبًي زض پصيطـ فٌبٍضي ثَزُ اؾت 

اخطايي ٍ ّوچٌيي وبضقٌبؾبى حَظُ اًتمبل فٌبٍضي ػَاهل هتؼسزي ثط ضًٍس پصيطـ فٌبٍضي اؾترطاج قس وِ زض هطحلِ ضٍـ 

 . تحميك ثِ تفهيل ثِ آى ذَاّين پطزاذت

تحقيقات پيؾيٌِ فَرت گزفتِ در خقَؿ پذيزػ فٌاٍري - 1جذٍل ؽوارُ 

 
هتغيز ّا ٍ  يافتِ ّا هَضَع هَرد هطالعِ هتذٍلَصي تحقيق ًَيغٌذگاى رديف 

تىٌَلَغي  : خسيس ّبي فٌبٍضي وبضثطز زض انلي هَاًغ خْبى  وكَض20 هَضزي هغبلؼِ اعالػبت  تىٌَلَغي ٍ ٍال  ثَئط زي 1

، اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي  (همطضات لبًًَي ٍ ظيط ؾبذتبضّب)

 (ظطفيت اضائِ زٌّسگبى هيعاى تمبضب زض ّط هٌغمِ)
: ػَاهل اظ ثيي ثطًسُ قىبف تىٌَلَغي 

ٍ  پؿت ؾبظهبًْبي هحلي، زٍلتْبي اضتجبط ثَزى زض

 هؤؾؿبت ٍ نٌبيغ وٌٌسُ اظ اؾتفبزُ گطٍّْبي هربثطات،

 اػغب وٌٌسُ آغاًؿْبيٍ  الوللي ثيي ظهبًْبي ؾب اختوبػي،

                                                
2- Acceptance Technology Model 
3- Davis, Bagozzi et Warshaw (1989)    

 
 

 ًگطـ
هتغييط ّبي هحيغي 

 (ثيطًٍي)

ؾَزهٌسي 

 زضن قسُ

ؾَْلت اؾتفبزُ 

 زضن قسُ

لهس 

 ضفتبضي

 ضفتبض
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 حوبيتي ّبي پطٍغُ ٍ اي تَؾؼِ فؼبليتْبي ثب تؿْيالت

 ٍ وَهبض پطم 2

  ضاثطت

پصيطـ تىٌَلَغي 

ّبي خسيس 

وبضّبي  ٍ تحميمبتي وؿت هغبلؼِ

آهطيىب  خَاهغ ايبلتي زض وَچه

 ًؿجي،ّعيٌِ، هعيت (ًَآٍضي ثِ هطثَط ٍيػگيْبي

 قتيجبًي)ؾبظهبى  ٍيػگيْبي  ،)پيچيسگي، ؾبظگبضي

 ،(اعالػبت ترهم فٌبٍضي اًساضُ، اضقس، هسيطيت

ذبضج  پكتيجبًي ضلبثتي، فكبض)هحيغي  ٍيػگيْبي

  .(ػوَزي اضتجبعبت ؾبظهبًي،

ٍ  تبچط 3
زيگطاى 

پصيطـ تدبضت 
الىتطًٍيه 

 ٍ ًؿبخي هَضزي نٌؼت هغبلؼِ

 زض وكَض قطوتْبي الىتطًٍيىي

تبيَاى 

:  هتغييطّبي هْن 
حوبيت  ، اعالػبت فٌبٍضي پيچيسگي)ؾبظهبًي ػَاهل

 الىتطًٍيه تدبضت ؾبظگبضي قطوت، اًساظُ اضقس، هسيطيت

 اّويت)نٌؼت قطوت، وبض وؿت ٍ اؾتطاتػي ثب

ٍ  قطوتْبي وؿت  ّعيٌِ، وبّف اّويت پبؾرگَيي،
 زٍلت ؾبظ، ضًٍس قطوتْبي هليتي، چٌس « وبض

 « ٍ وؿت ثب وبضٍ  وٌٌسُ وؿت تكَيك ؾيبؾتْبي)

وبض  ٍ وؿت ثب وبض »، وٌٌسُ تكَيك هبلي ووىْبي

 فطز اعويٌبى، ػسم اظ اختٌبة لسضت، فبنلِ) فطٌّگ

 ؾبالضاًِ هطز تفىط گطايي، وبض خوغ ») همبثل زض گطايي

 ظهبى، تفْين ثِ گطايف فوٌيؿتي، تفىط همبثل زض

 (پبييي قًَسگي تفْين همبثل زض ثبال قًَسگي

چٌس  هسل عطاحيػعيعي ٍ لطثبًي  4
 ؾٌدف اليِ ثطاي

آهبزگي الىتطًٍيىي 

عطاحي ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكْبي 
اًدبم قسُ  

:  ؾغَح ؾٌدف آهبزگي الىتطًٍيه 
هتغييطّبي والى هطتجظ ثب تدبضت )ؾغح هلي - 1

ضلجب ، هكتطيبى ، تبهيي )ؾغح ثبظاض - 2الىتطًٍيه 

ؾغح ؾبظهبى - 3. وٌٌسگبى 

قٌبؾبيي هَاًغ ٍ ػعيعي  5

ضاّىبضّبي ثىبض 
گيطي فٌبٍضي 

اعالػبت زض تدبضت 

الىتطًٍيه 

 هغبلؼِ هَضزي ايطاى ذَزضٍ

 

ٍ  ػسم آهبزگي هكتطيبى ، ػسم آهبزگي: هَاًغ ثىبض گيطي 

 ، فطٌّگي ٍ ضفتبضي هَاًغ ، قطوبء زض الظم لبثليت
. هٌبؾت  ضلبثتي فضبي ٍخَز ػسم ، هكىالت فٌي

يعزاًي، ذكبيبض ٍ  6
 ثيبت تطن، اهيط

فٌبٍضي ّبي 
ثيَتىٌَلَغي 

ثطضؾي ٍ اٍلَيت ثٌسي هَاًغ اًتمبل 
تىٌَلَغي زض نٌبيغ هجتٌي ثط 

 ثيَتىٌَلَغي

 اّويت ثبالي : ػبهل انلي 4قٌبؾبيي ػَاهل زضلبلت 
 زضنس ٍ ثؼس اظ آى اعالػبت افعاض ثب 2/37ؾبظهبى افعاض ثب 

 زضنس ٍ اًؿبى افعاض ثب 3/20 زضنس، تىٌيه افعاض ثب 46

  زضنس زض اٍلَيت ّبي ثؼسي8/16

 ٍ َّآًگ 6

 4غائ

زض  اضظيبثي آهبزگي الىتطًٍيىي هسل الىتطًٍيىي آهبزگي
 تَؾؼِ زض حبل وكَضّبي

 زاذلي ًيبظّبي : الىتطًٍيىي آهبزگي اضظيبثي ّبي وويت

 ٍ هحيظ ذبضخي تَؾؼِ فٌبٍضي اعالػبت  ٍ EBثطاي

هسيطيت تغييط 

 ٍ ؾليوبى 7

 خبًع

ثطلطاضي ؾيؿتن 
IBIS 

:  هتغييط ّبي هؿتمل  

فكبض اظ خبًت ضلجب ، پيچيسگي تىٌَلَغي ، لبثليت تؼسيل 

، ّعيٌِ ّبي تىٌَلَغي ،اػتوبز ثيي قطوبي تدبضي 
 IBISپصيطـ : هتغييط ّبي ٍاثؿتِ 

رٍػ ؽٌاعي تحقيق  - 3

                                                
4- jao&howang 
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 ثب پػٍّف، ايي زض اٍل زض هطحلِ .ثبقس هي پيوبيكي -تحليلي وبض، ضٍـ ًظط اظ ٍ وبضثطزي ّسف ًظط اظ تحميك ايي

 ايي ثب ، ؾيؿتوبتيه ًگطـ ثط تبويس ثب ٍ ايطاى ٍ خْبى گًَبگَى ّبي حَظُ ٍ ثركْب زض پيكيي هؿتٌسات ٍ تحميمبت هغبلؼِ

 ّط ؾيؿتوي اؾبؾي ػٌبنط ... ٍ ضلجب هكتطيبى، اعالػبت، اٍليِ، هَاز تىٌَلَغي، ؾطهبيِ، هٌبثغ اًؿبًي، هسيطيت، وِ تحليل

اؾبتيس ٍ هغبلؼِ ثطذي اظ  ٍ اظ هترههيي ًظطؾٌدي ٍ اٍليِ ههبحجِ ّوچٌيي ٍ (  1377 ضضبئيبى، ) گطزًس هي هحؿَة

پطٍغُ ّبي اًتمبل تىٌَلَغي ، هسيطاى اخطايي پطٍغُ ّب ،هغبلؼبت هطاوع تحميك ٍ اًتمبل تىٌَلَغي ثطذي ٍظاضتربًِ ّب هبًٌس 

ػَاهل هَثط  ،(پطٍغُ ّبي تَليس اًطغيْبي ًَ)ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضي اعالػبت ٍ ٍظاضت ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍضي ، ٍظاضت ًيطٍ 

 اذتيبض زض ػَاهل ايي ؾپؽ .گطزيس ثٌسي زؾتِ ٍ خعئي ضيع هبًغ 43 لبلت زض ٍ  ّب قٌبؾبيي فٌبٍضي اؾتمطاض زض 

عجمِ   4ٍ  فطػي ػبهل 30 لبلت زض ًْبيتبً وبضقٌبؾبى ثيي ًظط اخوبع اظ پؽ ٍ لطاض گطفت ذجطگبى ٍ اؾبتيس وبضقٌبؾبى،

 ٍيػگيْبي فٌبٍضي ذبل،ػَاهل ٍ زگطگًَيْبي التهبزي  ، انلي ؾيبؾتْب ٍ همطضات زٍلت،زگطگًَيْبي اختوبػي ٍ فطٌّگي

 هَضز (1)ون ثؿيبض ٍ (2)ون ،(3)ظيبز ،(4)ظيبز ثؿيبض اي زضخِ 4 ثب عيف ليىطت هميبؼ ٍ گطزيس هكرم ٍ ثٌسي زؾتِ

هسيطاى ؾبظهبًْبي زٍلتي ٍ  ذجطگبى، هترههبى، اظ اؾبتيس ، ًفط 70 ثيي پطؾكٌبهِ ّب هطحلِ ثؼسي زض .گطفت لطاض ؾٌدف

 نَضت ثِ ، پطٍغُ ّبي هسيطيت فٌبٍضي  اًسضوبض زض زؾت وبضقٌبؾبى ٍ ذهَني ، هسيطاى پطٍغُ ّبي اًتمبل تىٌَلَغي

ايي  اظ ثؿيبضي وِ آًدب اظ .گطفت لطاض ًْبيي اضظيبثي هَضز پطؾكٌبهِ 45 تؼساز ايي اظ گطزيس وِ تَظيغ الىتطًٍيىي ٍ حضَضي

 ول ثِ تؼوين هجٌبي ًظطات آًْب لصا ّؿتٌس، وكَض زض ّبي هرتلف فٌبٍضي ٍ  پطٍغُ هدطي هترههبى ٍ وبضقٌبؾبى افطاز،

 اظ ًيع آى پبيبيي تأييس خْت ٍ گطفت لطاض تأييس هَضز ٍ اؾبتيس ذجطگبى اظ ًظطذَاّي ثب پطؾكٌبهِ ضٍايي .گطفت لطاض وكَض

 وطًٍجبخ آلفبي همساض .قس پطؾكٌبهِ هغلَة ٍ ثبال پبيبيي زٌّسُ ًكبى وِ آهس زؾت ثِ اؾتفبزُ ٍ وطًٍجبخ آلفبي ضطيت

 اعويٌبى ضطيت ثب زاضي ًؿجت هؼٌي آظهَى ٍ اؾتٌجبعي آهبض اظ ّب، پطؾكٌبهِ اعالػبت تحليل ٍ تدعيِ ثطاي . اؾت87/0

. اؾت  قسُ اؾتفبزُ زضنس  95

 زؾتِ ثٌسي ػَاهل هْن ثطٍى ؾبظهبًي زض پصيطـ فٌبٍضي- 4

 (اػن اظ ؾيبؾت نٌؼتي ، ؾيبؾت والى التهبزي ،ؾيبؾتْبي تَؾؼِ)ؾيبؾتْبي زٍلتي - 1

 زگطگًَيْبي فطٌّگي ٍ اختوبػي -2

ضقس ؾطيغ آى ، نٌبيغ پكتيجبى ، ضلجب ، هكتطيبى ثيطًٍي هتبثط اظ فٌبٍضي ،آيٌسُ )ػَاهل هرتم ثِ ذَز فٌبٍضي  -3

 (فٌبٍضي

 زگطگًَيْب ٍ تَاًوٌسي ّبي التهبزي ٍ ثبظاض -4

 هطثَط ثِ 6 الي 1الظ م ثِ شوط اؾت وِ ثطاي ّطيه اظ ػَاهل انلي ثِ ػَاهل فطػي تطي تمؿين ثٌسي قسُ وِ  اظ قوبضُ 

 30 الي 24 هطثَط ثِ زؾتِ ؾَم ٍ اظ قوبضُ 23 الي 13 هطثَط ثِ زؾتِ زٍم ٍ اظ قوبضُ 12 الي 7زؾتِ اٍل ٍ اظ قوبضُ 

زض ازاهِ ثِ تفهيل زض هَضز آًْب نحجت وطزُ ٍ اظ  ظٍايبي هرتلف هَضز تحليل لطاض هي . هطثَط ثِ زؾتِ چْبضم ذَاّس ثَز 

ًظط ثِ ايٌىِ فطآيٌس اؾترطاج ايي ػَاهل ثؿيبض وبض هْوي ثَزُ اؾت ٍ زض لبلت يه پطؾكٌبهِ ثب عيف ويفي  ليىطت ٍ .گيطز 

اهتيبظ ثٌسي ، ثب ضٍيىطز تحليلي اعالػبت اذص قسُ اظ نبحجبى قطوتْب ٍ حطفِ ّب ٍ يب هسيطاى پطٍغّْبي اًتمبل فٌبٍضي ٍ 

ؾبيط هسيطاى زٍلتي ٍ ثرف ذهَني  ٍ خوغ ثٌسي ًظطات وبضقٌبؾي ايكبى ، زؾتِ ثٌسي ػَاهل ظيط اؾترطاج قس وِ ايي 

ثطاي فْن . فبوتَضّب هوىي اؾت زض آيٌسُ تغييط وٌس ٍ ًمف آًْب هي تَاًس زض ثطذي قطايظ ظهبًي ووطًگ ٍ يب پطضًگ گطزز 

ثْتط هَضَع زض ظيط هسلي ؾبزُ ثطاي زضن ضٍاثظ ثيي ػَاهل ثيطٍى اظ ؾبظهبى ٍ چطذِ فٌبٍضي زض يه ؾبظهبى تطؾين قسُ 

: اؾت 
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چزخِ فٌاٍري ٍ عَاهل تاثيز گذار بزٍى عاسهاًي بز پذيزػ آى ، اعتفادُ ؽذُ در ايي پضٍّؼ - 2ؽکل 

دعتِ بٌذي عَاهل افلي  ٍ فزعي بزٍى عاسهاًي در پذيزػ فٌاٍري -  2جذٍل ؽوارُ 

 

اعن اس عياعت فٌعتي ، عياعت کالى اقتقادي )عياعتْاي دٍلتي - 1

 (،عياعتْاي تَععِ

 عَاهل فزٌّگي ٍ اجتواعي- 2

 

لَاًيي ٍ همطضات زٍلتي آيّيي ًبهِ ّب ٍ زؾتَض الؼول ّب زض  -1

 (وبهل ثَزى آًْب ، زٍام،  ظهبى اخطاي ، لغؼيت )ثرف زاذل

فكبضّبي ؾيبؾي ٍ زٍلتي ٍ  ،پبيساضي قطايظ ؾيبؾي حىَهتي -2

 تهويوبت ؾيبؾي هسيطاى

 ضزُ ثٌسي فٌبٍضي هَضز ثحث زض ثطًبهِ زٍلت اظ ًظط اّويت  -3

تغييط قطايظ اختوبػي ٍ ؾيبؾي وكَض ٍ تجؼبت هثجت يب هٌفي  -4

 آى ثطاي فٌبٍضي ذبل ٍ تبثيط آى ثط ؾبيط فٌبٍضيْب

قطايظ نٌؼت يب فٌبٍضي ًبقي اظ تحطين ّبي ثيي الوللي  -5
 هؿتمين ٍ يب غيط هؿتمين

پيف ثيٌي آيٌسُ ؾيبؾي زاذلي ٍ ذبضخي ٍ تحَالت ثيي الوللي - 6

ٍ ًْبيتبً آيٌسُ ًگطي زض ذهَل نٌؼت ذبل 

. تلمي ٍ ػبزات وبضوٌبى وِ اظ ذبضج ؾبظهبى ًكبت گطفتِ اؾت- 7

تبثيط فطٌّگ ضلبثت ثيي ضلجبي هَخَز زض يه فٌبٍضي - 8

ؾبظگبضي فٌبٍضي ثب ثبٍضّبي فطٌّگي يه ًظبم اختوبػي - 9

عطاحي فٌبٍضي ٍ فطآيٌس ٍضٍز  هتٌبؾت  ٍ هرتم ّط ؾبظهبى - 10
ًمف هكبٍضاى هسيطاى ذبضج اظ ؾبظهبى  زض تؿْيل تهوين گيطي -  11

هسيطاى زض وليِ هطاحل اًتربة ،ٍضٍز ، ًٍْبزيتِ ؾبظي فٌبٍضي زض ؾبظهبى 

ٍخَز ًيطٍي وبض تَاًوٌس ٍ وبفي زض ذبضج اظ ؾبظهبى - 12

 عَاهل ٍ دگزگًَيْا  اقتقادي-4عَاهل هختـ بِ خَد فٌاٍري -  3

 

تبثيط ًطخ ضقس فٌبٍضي ثطاي  اًتربة اٍليِ ٍ ثِ اخطا گصاضي آى - 13

زض ؾبظهبى ٍ يب نٌؼت ذبل 

نٌبيغ پكتيجبى يه فٌبٍضي  تبثيط آى ثط عَل ػوط ٍ زٍام ٍ - 14
 وبثطز فٌبٍضي

تبثيط ضلجبي يه ؾبظهبى يب نٌؼت زض خْت ثطٍظ چبلف ثطاي  -15

 اؾتفبزُ يه فٌبٍضي زض ؾبظهبى

تبثيط هكتطيبى ثيطًٍي زض اًتربة ٍ ّوچٌيي ثِ وبضثطزى يه  -16
 فٌبٍضي زض خْت تَليس يه هحهَل

ّعيٌِ ّبي ًگْساضي يه فٌبٍضي ٍ ػوليبتي وطزى آى زض  -17

 ؾبظهبى

ٍخَز هطاوع تحميمبت پكتيجبى يه فٌبٍضي زض زاذل ٍ ذبضج ٍ  -18
 زض زؾتطؼ ثَزى آًْب

ؾيبؾتْبي تكَيمي ٍ حوبيتي هبلي ثطاي يه فٌبٍضي   -24

 تَاًبيي هبلي فٌبٍضيْبي هىول ٍ ٍ اثؿتِ -25

 تبثيط ٍاهْب ٍهٌبثغ هبلي ثطاي پيكجطز ثطًبهِ يه فٌبٍضي -26

ثَزخِ زٍلت ثطاي تَؾؼِ ٍ ضقس فٌبٍضيْبي هبزض وِ پكتجبى  -27

 ؾبيط فٌبٍضيْب ّؿتٌس هبًٌس ثيَتىٌَلَغي

 هيعاى ؾطهبيِ گصاضي ؾبيط هتَليبى زض نٌبيغ پكتيجبى -28

تبثيط ؾَز آٍض ثَزى يب ًجَزى  هحهَل ًبقي اظ ثىبض ثطزى يه  -29
 فٌبٍضي 

ًمم زض لطاضزازّبي فٌبٍضي ػلي الرهَل فٌبٍضيْبي ٍاضزاتي   -30

ٍضٍز فٌبٍضي ثِ 

 ؾبظهبى

پصيطـ اٍليِ ٍ 

اؾتمطاض زض 

 ؾبظهبى

ًْبزيٌِ ؾبظي 
 فٌبٍضي

تَؾؼِ ، اضتمبء ٍ 

 ذالليت زض فٌبٍضي

 ؾبظهبى

زگطگًَيْبي 

 التهبزي

زگطگًَيْبي 

فطٌّگي ٍ 

 احتوبػي

ؾيبؾتْبي 

 زٍلتي

ػَاهل هرتم 

ثِ ًَع فٌبٍضي ٍ 
 ضقس ؾطيغ آى
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 تبثيط ظيط ؾبذتْبي  هَضز ًيبظ ثطاي ٍضٍز ٍ پصيطـ يه فٌبٍضي  -19

 تبثيط لَاًيي هبلىيت هؼٌَي زض پطٍضـ ٍ ضقس فٌبٍضيْب -20

 پبؾد گَ ثَزى فٌبٍضي ثِ ًيبظّبي هكتطيبى -21

 ؾبظگبضي تىٌَلَغي ثب اؾتطاتػي وؿت ٍ وبض ؾبظهبى -22

ًمف هكبٍضاى هٌبيغ اعالػبتي هسيطاى اظ ذبضج ؾبظهبى ٍ  -23

زاذل وكَض ٍ  )ّوچٌيي آهَظقْبي وبضوٌبى ذبضج اظ ؾبظهبى 

 (يب ذبضج وكَض
 

 

رٍػ اجزا - 5
ضٍقْبي هرتلفي ثطاي اخطاي عطح خوغ آٍضي اعالػبت اؾتفبزُ هي قَز وِ زض ايي تحميك ثب تَخِ ثِ اهىبًبت هَخَز  

الىتطًٍيىي، فطنت ٍ ّوچٌيي تؼبهل ًعزيه ثب ثطذي هسيطاى اخطايي ٍ هسيطاى پطٍغُ ّبي اًتمبل فٌبٍضي ٍ هسيطاى 
: ؾبظهبًْبي ذهَني ٍ زٍلتي ، اظ ضٍقْبي ظيط اؾتفبزُ قس 

ايي پطؾكٌبهِ ّوبى ههبحجِ اًؼغبف ًبپصيط ثَزُ وِ ثِ نَضت حضَضي پطؾف  :  پزعؾٌاهِ ّوزاُ با هقاحبِ- 5 -1
  .ّب اظ افطاز پطؾيسُ قسُ ٍ پبؾد ّب ضا پطؾكگط زض ثطگِ پطؾكٌبهِ ٍاضز ًوَزُ اؾت 

پطؾكٌبهِ زض اذتيبض فطز يب گطٍُ لطاض گطفتِ  ٍ فطز ثِ تٌْبئي ٍ يب ثِ نَضت گطٍّي يِ :  پزعؾٌاهِ خَد ايفا- 5 -2

.  پطؾف ّب پبؾد زازُ اؾت  

زض ايي ًَع اظ پطؾكٌبهِ وِ ثِ تبظگي هَاضز اؾتفبزُ اظ آى گؿتطـ يبفتِ اؾت ،  :  پزعؾٌاهِ الکتزًٍيك-  5 -3

هحمك ثب اؾتفبزُ اظ قجىِ ّبي اعالع ضؾبًي ٍ ايٌتطًت ، السام ثِ اضؾبل پطؾكٌبهِ الىتطًٍيه ثطاي افطاز ًوَزُ  ٍ 

زض ثطذي هَاضز هوىي .افطاز پبؾد ّب ضا زض ّوبى پطؾكٌبهِ ٍاضز ٍ ثب پؿت الىتطًٍيه ثطاي هحمك ثبظ هي گطزاًٌس

قبيبى شوط اؾت  . اؾت افطاز ًؿرِ اي اظ پطؾكٌبهِ ضا چبح وطزُ ٍ ثؼس اظ پبؾرگَئي ثِ قىل پؿتي ثبظ گطزاًٌس 

 زضنس پطؾكٌبهِ ّبي ايي تحميك ثِ ضٍـ الىتطًٍيىي ثطاي خَاة زٌّسگبى اضؾبل قسُ ٍ ثؼس اظ تىويل 55حسٍز 

 (پطؾكٌبهِ) 1پيَؾت قوبضُ . ػَزت زازُ قسُ اؾت 

 :فزضيات تحقيق - 6
:   فطضيِ زض ًظط گطفتِ هي قَز وِ ثِ تطتيت قبهل هفطٍضبت ظيط ّؿتٌس 4زض ايي تحميك 

زؾتِ ػَاهل ، لَاًيي ٍ همطضات زٍلت ،زؾتَضالؼول ّب ٍ ؾيبؾتْب خعء ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي تبثيط گصاض زض پصيطـ فٌبٍضي - 1

ّؿتٌس 

زؾتِ ػَاهل ،زگطگًَيْبي فطٌّگي ٍ اختوبػي خعء ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي ٍ تبثيط گصاض زض پصيطـ فٌبٍضي ّؿتٌس  - 2

زؾتِ ػَاهل ٍيعگي ّبي هرتم ّط فٌبٍضي خعء ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي ٍ تبثيط گصاض زض پصيطـ فٌبٍضي ّؿتٌس - 3

. زؾتِ ػَاهل زگطگًَيْبي التهبزي ٍ ثبظاض خعء ػَاهل ثطٍى ؾبظهبًي ٍ تبثيط گصاض زض پصيطـ فٌبٍضي ّؿتٌس- 4

  اطالعات جشيِ ٍ تحليلت

ًتبيح .  زضنس اؾتفبزُ قسُ اؾت 95ثطاي تدعيِ ٍ تحليل اعالػبت اظ آهبض اؾتٌجبعي ٍ آظهَى هؼٌي زاضي ثب ضطيت اعويٌبى 

:  آهسُ اؾت 2 زض خسٍل قوبضُ P-valueتحليل آظهَى ًؿجت ثطاي وليِ ػَاهل ، آهبضُ آظهَى ٍ همساض 
ًتايج تحليل آسهَى ًغبت بزاي کليِ عَاهل  : 3جذٍل 
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ل 
عَا

پاعخ 

ي 
فزاٍاً

درفذ 

فزاٍاًي 

ل Z  P-valueآهارُ
عَا

 

 پاعخ

ي
فزاٍاً

 

درفذ 

 فزاٍاًي

 Z  P-valueآهارُ

 02/0 04/2 67 29ظيبز / ثؿيبض ظيبز 16 02/0 01/3 75 27ظيبز / ثؿيبض ظيبز 1

 33 10ثؿيبضون /ون 25 9ثؿيبضون /ون

 004/0 65/2 72 26ظيبز / ثؿيبض ظيبز 17 09/0 05/2 67 24ظيبز / ثؿيبض ظيبز 2

 33 11ثؿيبضون /ون 33 12ثؿيبضون /ون

 045/0 69/1 67 14ظيبز / ثؿيبض ظيبز 18 168/0 32/1 67 14ظيبز / ثؿيبض ظيبز 3

 45 21ثؿيبضون /ون 45 21ثؿيبضون /ون
 09/0 32/1 56 15ظيبز / ثؿيبض ظيبز 19 000/0 96/0 45 15ظيبز / ثؿيبض ظيبز 4

 67 29ثؿيبضون /ون 56 29ثؿيبضون /ون

 004/0 65/2 74 7ظيبز / ثؿيبض ظيبز 20 000/0 73/3 84 7ظيبز / ثؿيبض ظيبز 5

 84 28ثؿيبضون /ون 56 28ثؿيبضون /ون

 004/0 6/2 78 8ظيبز / ثؿيبض ظيبز 21 011/0 49/3 78 8ظيبز / ثؿيبض ظيبز 6

 45 25ثؿيبضون /ون 45 25ثؿيبضون /ون
 045/0 69/1 69 11ظيبز / ثؿيبض ظيبز 22 045/0 69/1 69 11ظيبز / ثؿيبض ظيبز 7

 87 29ثؿيبضون /ون 31 35ثؿيبضون /ون

 168/0 96/0 64 23ظيبز / ثؿيبض ظيبز 23 02/0 05/2 64 23ظيبز / ثؿيبض ظيبز 8

 65 13ثؿيبضون /ون 36 13ثؿيبضون /ون

 168/0 96/0 67 25ظيبز / ثؿيبض ظيبز 24 011/0 29/2 67 24ظيبز / ثؿيبض ظيبز 9

 33 12ثؿيبضون /ون 33 12ثؿيبضون /ون
 045/0 69/1 69 26ظيبز / ثؿيبض ظيبز 25 012/0 37/3 69 25ظيبز / ثؿيبض ظيبز 10

 31 11ثؿيبضون /ون 31 11ثؿيبضون /ون

 000/00 01/3 24 26ظيبز / ثؿيبض ظيبز 26 011/0 69/1 24 26ظيبز / ثؿيبض ظيبز 11

 45 21ثؿيبضون /ون 45 21ثؿيبضون /ون

1

2 
 000/0 01/3 65 15ظيبز / ثؿيبض ظيبز 37 012/0 36/0 65 15ظيبز / ثؿيبض ظيبز

 85 17ثؿيبضون /ون 85 17ثؿيبضون /ون
1

3 

 004/0 65/2 47 28ظيبز / ثؿيبض ظيبز 28 36/0 69/1 47 28ظيبز / ثؿيبض ظيبز

 45 21ثؿيبضون /ون 45 21ثؿيبضون /ون

1

4 
 004/0 65/2 62 10ظيبز / ثؿيبض ظيبز 29 045/0 05/2 62 10ظيبز / ثؿيبض ظيبز

 47 11ثؿيبضون /ون 73 11ثؿيبضون /ون

1

5 
 000 01/3 87 28ظيبز / ثؿيبض ظيبز 30 02/0 37/3 62 18ظيبز / ثؿيبض ظيبز

 45 24ثؿيبضون /ون 45 24ثؿيبضون /ون

 

ّوچٌيي ثب ٍظى زّي ثِ  چْبض گعيٌِ هطثَط ثِ ّط ؾَال ٍ ًتبيح آهبضي  
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:  اضائِ قسُ اؾت 3ّط يه اظ چْبض زؾتِ ثٌسي ػوسُ زض خسٍل 
 رتبِ بٌذي عَاهل جْارگاًِ در تحقيق : 4جذٍل ؽوارُ 

 
 Z P-valueآهارُ ًغبت هَافقيي دعتِ عَاهل چْار گاًِ 

 002/0 87/2 8/73ٍيضگيْاي هختـ فٌاٍري 

 008/0 41/2 2/70قَاًيي،هقزرات ،دعتَرالعول  
 0132/0 22/2 3/65دگزگًَيْاي اقتقادي ٍ باسار 

 014/0 19/2 6/43عَاهل فزٌّگي ٍ اجتواعي 

 

رتبِ بٌذي عَاهل جْارگاًِ در تحقيق : 1ًوَدار ؽوارُ 
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 تحليلي بز عَاهل قَاًيي ٍهقزرات دٍلت ٍ دعتَرالعول ّا - 7

زض ثحث لَاًيي ٍ همطضات زٍلتي هي تَاى ثِ اػوبل لَاًيي خسيس اػن اظ گوطن ،هبليبت ،ؾيبؾتْبي نبزضات ٍ ٍاضزات ، 

لَاًيي تدبضت ،لَاًيي ثَضؼ، لَاًيي قطوتْب، ٍ غيطُ وِ هي تَاًس لِ يب ثط ػليِ يه فٌبٍضي ثبقس ٍ قطايظ ضا تغييط زّس وِ 

تبثيطات . هٌدط ثِ تحىين ٍ ؾطػت ثركيسى فٌبٍضي ثبقس ٍ يب هَخت وٌس قسى ضقس ٍ تَؾؼِ ٍ پصيطـ يه فٌبٍضي ثبقس 

  .ايي ثرف زض لبلت يه حلمِ هثجت ٍ يب هٌفي هي تَاًس ًوَز زاقتِ ثبقس

 
 

 
 
 
 
 
 
 

حلقِ علت ٍ هعلَلي  : 3ؽکل ؽوارُ 

 

اگط چٌبًچِ تفىط ؾيؿتوي  ضٍي ايي همَلِ  حبون ثبقس ، ؾبظهبى ضا يه ؾيؿتن زيٌبهيىي  هتكىل اظ حلمِ ّبي ػلي ٍ 

ّبي هتؼسز زض ًظطگطفتِ قَز يىي اظ حلمِ ّب هي تَاًس  ، حلمِ ٍضٍز يه فٌبٍضي ثِ ؾبظهبى ثبقس وِ زض  CLDهؼلَلي يب 

تحليل زيٌبهيىي يىي اظ ظيط حلمِ ّبي آى ثِ وِ هتكىل اظ يه ػلت ٍ يه  هؼلَل ثَزُ وِ لَاًيي ٍهمطضات هي تَاًس ثِ ػٌَاى 

                                                
  Causal Loop Diagram- 

 لَاًيي ٍ همطضات زٍلتي 

 تؿْيل وٌٌسُ  

هٌفي - 

 

 هثجت+ 

 هبًغ پصيطـ فٌبٍضي
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ػبهل هوىي اؾت زض خْت تؿْيل پصيطـ فٌبٍضي ثبقس ٍ يب ثِ گًَِ اي . يه ػلت ٍ پصيطـ فٌبٍضي ثِ ػٌَاى يه هؼلَل ثبقس 

هثالً لبًَى وبض ٍ افعايف زؾتوعز . ثبقس وِ هَخت وٌس قسى آٌّگ پصيطـ ٍ زض ؾغحي ثستط ثبػث ػسم پصيطـ آى ثبقٌس

ؾطهبيِ گصاضي قطوت ثطاي ذطيس يه فٌبٍضي خسيس ٍ يب  هَخت وبّف زضآهس ؾبظهبى قسُ ٍ زض ًْبيت ثبػث وبّف لسضت

الجتِ هثجت يب هٌفي . وبّف لسضت قطوت ثطاي پكٌيجبًي هبلي اخطاي يه فٌبٍضي ذطيساضي قسُ ٍ وٌس قسى فطآيٌس هي گطزز 

ثَزى تبثيطات هوىي اؾت ثؼس اظ عي فطآيٌسّبي زيگطي ثَلَع ثپيًَس ٍ تبثيط هؿتمين ًجبقس ٍلي تحليل وبهل ايي هَضَع وِ 

. ثِ حلمِ ّبي ػلي ٍ هؼلَلي ثط هي گطزز وِ اظ زايطُ ايي تحميك ثيطٍى اؾت

ًظط ثِ ايٌىِ ايي قطايظ ثؿيبض پيچيسُ ثَزُ ٍ اظ اعالػبت اؾترطاج قسُ ايي گًَِ هٌتح قسُ وِ زض ثطذي اظ پطٍغ ّب ػبهل ػسم 

پبيساضي همطضات تَاًؿتِ هَخت ػسم پصيطـ يه فٌبٍضي قسُ ٍ يب حتي ثطاي هستي هَخت تَلف فطآيٌس اًتمبل ٍ اؾتفبزُ آى 

زض پبضُ اي هَاضز ثٌب ثط قطايظ ؾيبؾي وكَض ، ضًٍس ًْبزيٌِ وطزى ذسهبت زٍلت الىتطًٍيه ثِ وٌسي پيف ضفتِ ثِ . قسُ 

ُ اًساظي اتبق " 41 زض هبزُ 88ػٌَاى هثبل زض ثؿتِ ؾيبؾتي ًظبضتي ثبًه هطوعي زض ؾبل   ثبًه هطوعي توْيسات الظم خْت ضا

ثبًه ّب هَظف ّؿتٌس، حساوثط قف هبُ پؽ اظ اثالؽ ثؿتِ، الساهبت الظم .  فطاّن هي ًوبيس1388پبيبپبي الىتطًٍيه ضا زض ؾبل 

وي اظ ي . ٍ ذسهبت ذَز ضا زض لبلت فٌبٍضي اعالػبت اضائِ زٌّس ". خْت ػوليبتي قسى اتبق پبيبپبي الىتطًٍيه ضا اًدبم زٌّس

 28 ثِ 15حسٍزا زٍثطاثط قسُ، اظ  2005  تب2004وي زٍلت عي ؾبل ّبي يى اؾت وِ زضنس ذسهبت الىتطٍىيًىبت لبثل تَخِ ا

 ٍ ايي ضًٍس وٌسي اؾت ٍ ؼ ّبي لجلي اضبفِ قسُ اؾتيؾطٍيؽ ثِ ؾطٍ 4ؼ؛ زض حبلي وِ اظ آى ظهبى تب وٌَى فمظ يؾطٍ

حبوي اظ هحمك ًكسى فطآيٌس ثبًىساضي الىتطًٍيه ثِ ػٌَاى يه فٌبٍضي اؾت وِ  اظ زاليل هي تَاًس زگطگًَي قطايظ ؾيبؾي ٍ 

 زؾت ثِ ًتبيح ثِ تَخِ ثب قَز هي هكبّسُ  3وِ  اظ اعالػبت خسٍل قوبضُ  ّوبًغَض. يب تهويوبت هسيطاى ٍ تؼلل ايكبى ثبقس

گيطًس ٍايي زضحبلي اؾت وِ ًمف ػَاهل  هي تبييس ثيكتطي لطاض هَضز 1 3ٍ قوبضُ فطضيِ آظهَى فطضيبت، زضذهَل آهسُ

 قٌبذت ٍ ثطضؾي هٌظَض  ثِ ازاهِ زض .التهبزي ٍثبظاض ًيع ثي تبثيط ًيؿت ٍلي ػَاهل فطٌّگي  ٍاختوبػي هَضز تبييس لطاض ًگطفت

 زض ثٌسي ضتجِ ًتبيح .گطزيس ثٌسي ضتجِ ٍ ٍظى زّي ( 1381آظاز، فْيوي)ظيط  ضاثغِ ثطاؾبؼ هَاًغ ايي هَاًغ، تطيي اؾبؾي

 :اؾت قسُ اضائِ 4 خسٍل

 
  امi ٍسى اثز عاهل ;( ام اظ پبؾرگَ يبى iهدوَع اهتيبظ پبؾد ثِ ؾَال ) / (هدوَع اهتيبظ پبؾد ثِ ؾَال وليِ ؾَاالت) 

 
جذٍل ٍسى ٍ رتبِ عَاهل سيز فْزعت  : 5جذٍل ؽوارُ 

 

رتبِ ٍسى عَال رتبِ ٍسى عَال  

1 0394/0 8 16 033/0 1 

2 0333/0 13 17 034/0 9 

3 0307/0 27 18 0327/0 17 
4 0304/0 28 19 0323/0 19 

5 0336/0 11 20 034/0 10 

6 0375/0 12 21 033/0 16 

7 0323/0 18 22 031/0 22 

8 0336/0 12 23 032/0 25 

9 0323/0 20 24 0314/0 24 
10 0333/0 14 25 0307/0 26 

11 0365/0 4 26 0372/0 2 
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12 0314/0 23 27 0365/0 3 

13 0304/0 29 28 0349/0 6 

14 0320/0 21 29 0349/0 7 

15 0304/0 30 30 0359/0 5 

 

ًتيجِ گيزي - 8
ًظط ثِ ايٌىِ ثيكتط ػَاهل يبز قسُ هَضز تبييس اوثط هترههبى  ٍ نبحت ًظطاى حَظُ فٌبٍضي ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ تحليل 

ّبي نَضت گطفتِ ٍ ًتبيح آهبضي ًكبى زاز وِ ضتيِ ػَاهل هرهَل ثِ ذَز فٌبٍضي زض زضخِ اٍل اّويت لطاض زاقتِ ٍ ثِ 

زًجبل آى ػَاهل هطثَط ثِ لَاًيي ٍ همطضات  ؾيبؾتْبي زٍلت زض هطتجِ زٍم ػَاهل ثَزًس ٍ ؾبيط ػَاهل هطثَط ثِ زگطگًَيْبي 

التهبزي ٍ فطٌّگي ٍ اختوبػي زض هطاتت ثؼسي لطاض گطفتٌس ،  ٍ ًىتِ هْوي وِ اؾترطاج قس حبوي اظ تبثيط ٍيػگيْبي فٌبٍضي  

هبًٌس هٌحٌي ضقس ؾطيغ فٌبٍضيْب ، پيچيسگي فٌبٍضي ،پكتيجبًي آًْب ثَزُ وِ ثبيؿتي ثِ زلت هس ًظط لطاض گيطز ٍ ثطاي 

خلَگيطي اظ تبثيط هٌفي ايي ػَاهل زض پصيطـ فٌبٍضي ثبيؿتي آگبّي ٍ زاًف ؾبظهبًي ثطاي اؾتفبزُ اظ فٌبٍضيْبي خسيس ثبال 

ضفتِ ٍ هتىي ثِ يه ؾغح اظ ّوبى فٌبٍضي ًكًَس ثِ ػالٍُ الظم اؾت ؾبظهبى آهبزگي وبهل زض ضٍثطٍ قسى ثب تىٌَلَغي ّبي 

ّوچٌيي زض هَلغ اًتربة فٌبٍضي ٍ پيبزُ ؾبظي اظ پكتيجبًي ذَة ٍ . پيچيسُ ضا هْيب وٌس ثب تسٍيي ثطًبهِ وبهل ٍضٍز فٌبٍضي 

ثِ ػالٍُ اظ آًبليع اعالػبت زضيبفتي هكرم گطزيس وِ وبهل ثَزى لَاًيي تدبضت ، نبزضات ٍ . هغوئي ، اعويٌبى حبنل وٌس

ٍاضزات ، زؾتَضالؼول ّب ٍ اتربش ؾيبؾتْبي زضؾت ٍ پبيساض تَؾظ زٍلت ٍ ًْبزّبي لبًَى گصاض هَخت اعويٌبى ذبعط ؾطهبيِ 

زض ايي ضاؾتب ؾيبؾتْبي همغؼي ٍ ثسٍى .گصاضاى ٍ وبضآفطيٌبى ػطنِ فٌبٍضي ثَزُ وِ ًْبيتب ؾبظهبًْب ضا هٌتفغ ذَاّس ؾبذت 

. ثطًبهِ هسٍى هَخت ؾطزضگوي ؾبظهبًْب زض اًتربة فٌبٍضيْب ٍ ّوچٌيي ؾطهبيِ گصاضي ضٍي آًْب ذَاّس قس
 

 : هٌابع ٍ هآخذ- 9

ّبي  ضٍـ تحميك ويفي، وبتطيي هبضقبل، گطچي ة، ضاؼ هي، تطخوِ ػلي پبضؾبئيبى، ؾيس هحوس اػطاثي، تْطاى، زفتط پػٍّف- 1  

 1377 فطٌّگي،

هَؾؿِ آهَظقي ٍ تحميمبتي نٌبيغ زفبػي، زفتط هغبلؼبت، ًؿرِ پيف اظ اًتكبض »ؾيطي زض ؾيبؾت ػلن ٍ تىٌَلَغي قف وكَض، -  2

1377. 

ثطضؾي هَاًغ اؾتمطاض زٍلت الىتطًٍيه زض ؾبظهبًْبي زٍلتي ايطاى ،زوتط ههغفي وبظوي ، هطخبى فيضي،هليحِ هيطظازُ ، هدلِ - 3

 87پػٍّكْبي هسيطيت ، ظهؿتبى 

 .ثبًي تىٌَلَغي ٍ اًتمبل تىٌَلَغي اظ هٌظط ؾيبؾت گصاضي ثطاي تَؾؼِ تىٌَلَغي، ثِ اّتوبم هٌْسؼ ػجبؼ فالحم- 4

ـ ّبي هٌبؾت اًتمبل تىٌَلَغي ثِ وكَض، زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ايطاى، پبيبى ًبهِ، ػليطضب تَولي- 5  ضَاثظ، همطضات ٍ ضٍ

ض يَؾف پَ- اًتمبل تىٌَلَغي زض خْبى ؾَم ٍ ايطاى، ق- 6

ـ ّب ٍ هطاحل، گعاضـ تطاظ هغبلؼبت هسيطيت ٍ ثْطُ ٍضي ايطاى - 7  ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ تطثيت هسضؼ- اًتمبل تىٌَلَغي، ضٍ

 
[8]-Davis, F.D. (1989). “  Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology”. MIS Quarterly, 13 (3), pp. 318-340 

[9]-Davis, F.D. (1993). “User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and 

behavioural impacts”. International Journal of Man-Machine Studies 38, pp. 475-487. 
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 فزم پزعؾٌاهِ : 1پيَعت ؽوارُ 

 
عَاهل بزٍى عاسهاًي در پذيزػ فٌاٍري 

 بزابز 4 الي 1هقياط ّزيك اس هعيارّا  اس عَاهل  بزٍى عاسهاًي هَثز در پذيزػ فٌاٍري بِ تزتيب دعتِ بٌذي چْار گاًِ 

هي  کن بغيار ٍ کن سياد، سياد، بغيار با 

. باؽذ

ًتيدِ  4 3 2 1

وبهل ثَزى آًْب ، زٍام، ٍ )لَاًيي ٍ همطضات زٍلتي آييي ًبهِ ّب ٍ زؾتَض الؼول ّب زض ثرف زاذل 1
 (ظهبى اخطاي  

     

      فكبضّبي ؾيبؾي ٍ زٍلتي ٍ تهويوبت ؾيبؾي هسيطاى ،پبيساضي قطايظ ؾيبؾي حىَهتي 2
      ضزُ ثٌسي فٌبٍضي هَضز ثحث زض ثطًبهِ زٍلت اظ ًظط اّويت  3
تغييط قطايظ اختوبػي ٍ ؾيبؾي وكَض ٍ تجؼبت هثجت يب هٌفي آى ثطاي فٌبٍضي ذبل ٍ تبثيط آى ثط  4

 ؾبيط فٌبٍضيْب
     

      قطايظ نٌؼت يب فٌبٍضي ًبقي اظ تحطين ّبي ثيي الوللي هؿتمين ٍ يب غيط هؿتمين 5
پيف ثيٌي آيٌسُ ؾيبؾي زاذلي ٍ ذبضخي ٍ تحَالت ثيي الوللي ٍ ًْبيتبً آيٌسُ ًگطي زض ذهَل  6

نٌؼت ذبل 
     

     . تلمي ٍ ػبزات وبضوٌبى وِ اظ ذبضج ؾبظهبى ًكبت گطفتِ اؾت 7
     تبثيط فطٌّگ ضلبثت ثيي ضلجبي هَخَز زض يه فٌبٍضي  8
     ؾبظگبضي فٌبٍضي ثب ثبٍضّبي فطٌّگي يه ًظبم اختوبػي  9
     عطاحي فٌبٍضي ٍ فطآيٌس ٍضٍز  هتٌبؾت  ٍ هرتم ّط ؾبظهبى  10
ًمف هكبٍضاى هسيطاى ذبضج اظ ؾبظهبى  زض تؿْيل تهوين گيطي هسيطاى زض وليِ هطاحل اًتربة  11

،ٍضٍز ، ًٍْبزيتِ ؾبظي فٌبٍضي زض ؾبظهبى 
     

     ٍخَز ًيطٍي وبض تَاًوٌس ٍ وبفي زض ذبضج اظ ؾبظهبى  12
     تبثيط ًطخ ضقس فٌبٍضي ثطاي  اًتربة اٍليِ ٍ ثِ اخطا گصاضي آى زض ؾبظهبى ٍ يب نٌؼت ذبل  13
     نٌبيغ پكتيجبى يه فٌبٍضي  تبثيط آى ثط عَل ػوط ٍ زٍام ٍ وبثطز فٌبٍضي  14
     تبثيط ضلجبي يه ؾبظهبى يب نٌؼت زض خْت ثطٍظ چبلف ثطاي اؾتفبزُ يه فٌبٍضي زض ؾبظهبى  15
     تبثيط هكتطيبى ثيطًٍي زض اًتربة ٍ ّوچٌيي ثِ وبضثطزى يه فٌبٍضي زض خْت تَليس يه هحهَل  16

     ّعيٌِ ّبي ًگْساضي يه فٌبٍضي ٍ ػوليبتي وطزى آى زض ؾبظهبى  17

     ٍخَز هطاوع تحميمبت پكتيجبى يه فٌبٍضي زض زاذل ٍ ذبضج ٍ زض زؾتطؼ ثَزى آًْب  18
     تبثيط ظيط ؾبذتْبي  هَضز ًيبظ ثطاي ٍضٍز ٍ پصيطـ يه فٌبٍضي   19
     تبثيط لَاًيي هبلىيت هؼٌَي زض پطٍضـ ٍ ضقس فٌبٍضيْب  20
     پبؾد گَ ثَزى فٌبٍضي ثِ ًيبظّبي هكتطيبى  21
     ؾبظگبضي تىٌَلَغي ثب اؾتطاتػي وؿت ٍ وبض ؾبظهبى  22
ًمف هكبٍضاى هٌبيغ اعالػبتي هسيطاى اظ ذبضج ؾبظهبى ٍ ّوچٌيي آهَظقْبي وبضوٌبى ذبضج اظ  23

ؾبظهبى زض زاذل وكَض ٍ يب ذبضج وكَض 
     

     ؾيبؾتْبي تكَيمي ٍ حوبيتي هبلي ثطاي يه فٌبٍضي   24
     تَاًبيي هبلي فٌبٍضيْبي هىول ٍ ٍ اثؿتِ  25
     تبثيط ٍاهْب ٍ هٌبثغ هبلي ثطاي پيكجطز ثطًبهِ يه فٌبٍضي  26
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ثَزخِ زٍلت ثطاي تَؾؼِ ٍ ضقس فٌبٍضيْبي هبزض وِ پكتجبى ؾبيط فٌبٍضيْب ّؿتٌس هبًٌس  27

ثيَتىٌَلَغي 
     

     هيعاى ؾطهبيِ گصاضي ؾبيط هتَليبى زض نٌبيغ پكتيجبى  28
     تبثيط ؾَز آٍض ثَزى يب ًجَزى  هحهَل ًبقي اظ ثىبض ثطزى يه فٌبٍضي   29
     ًمم زض لطاضزازّبي فٌبٍضي ػلي الرهَل فٌبٍضيْبي ٍاضزاتي  30

  خوغ اهتيبظات 

: اظْبض ًظط وبضقٌبؾي ، زض ذهَل تحليل ػَاهل 

 

استنباط 

مشتري از 
 کيفيت عملکرد
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