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 چکیذٌ

ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت ّسف ولی پػٍّف حبضط ثطضؾی تبثیط اؾتمطاض ثَزخِ

بضی ثط اؾبؼ فطهَل ًفط ًوًَِ آه 310ثبقس. هیزض ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض هبلی زؾتگبّْبی اخطایی 

-آٍضی اعالػبت اظ ًوًَِ آهبضی ٍ ثِ هٌظَض آظهَى فطضیِهؼبزالت ؾبذتبضی هكرم گطزیس. ثطای خوغ

(، ثطای 1998ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز اظ تحمیك )قِ، ّبی تٌظین قسُ ایي تحمیك ثطای اؾتمطاض ثَزخِ

فبزُ قسُ اؾت. ضطایت آلفبی اؾت (1398) هطامقفبفیت اعالػبت هبلی ثط اؾبؼ  تحمیك قىطی، پبن

ّبی تحمیك ثسؾت آهس. فطضیِ 0/894،  0/750وطًٍجبخ ایي تحمیك ثطای پطؾف ًبهِ فَق ثِ تطتیت 

 وِ هَضز آظهَى لطاض گطفت. ًتبیح ثِ زؾت آهسُ ًكبى زاز  SPSS   ٍsmart pls افعاضثب اؾتفبزُ اظ ًطم

تبثیط  ء قفبفیت اعالػبت هبلی زؾتگبّْبی اخطاییضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمباؾتمطاض ثَزخِاثؼبز 

 زاضز.

 .ضیعی ػولىطز، قفبفیت اعالػبت هبلی، ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَضاؾتمطاض ثَزخِ :کلمبت کلیذی
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 2سلیمبن ایران زادٌ، 1مىیژٌ ابُری

 طاىی، اتجطیع ،یؾالهزاًكگبُ آظاز ا، زٍلتی تیطیضقتِ هس ،وبضقٌبؾی اضقس 1
 ، ایطاىتجطیع ،هسیطیت نٌؼتی، زاًكگبُ آظازاؾالهی گطٍُ ،زاًكیبض 2

 

 ذٌ مسئًل:وًیسى 

 هٌیػُ اثْطی

 
ریسی مبتىی بر عملکرد بر ارتقبء ضفبفیت بررسی تبثیر استقرار بًدجٍ

ًردی: سبزمبن ًَاضىبسی َبی اجرایی )مطبلعٍ م اطالعبت مبلی دستگبٌ

                                                           کطًر(
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 مقذمٍ  -1
ؾتیبثی ثِ اّساف ؾٌس چكن ثَزخِ ثِ ػٌَاى ثیبى هبلی ػولیبت زٍلت، هْوتطیي ؾٌسی اؾت وِ زؾتگبّْبی اخطایی ضا زض ز

-ثْطُ ضؾبًس. اظ ایي ضٍ تالـ ثطای ثْجَز ایي ؾٌس هبلی ٍّبی تَؾؼِ وكَض ٍ اًدبم اثط ثرف ٍظبیف ذَز یبضی هیاًساظ ٍ ثطًبهِ

ضیعی ػولیبتی ثب ّبی زؾتگبُ ّبی اخطایی ّوَاضُ هَضز تَخِ ٍ چبلف ثَزُ اؾت. ًظبم ثَزخٍِضی ثَزخِ زض اخطای فؼبلیت

ای ثِ ًتبیح الساهبت زٍلت ثِ اّساف نطفِ خَیی، وٌس ثب پیًَس اػتجبضات ثَزخِیدِ هحَضی ایي ؾٌس هبلی تالـ هیّسف ًت

ضیعی ػولیبتی ثِ انالح هسیطیت ثرف ػوَهی ٍ افعایف اثط ثركی ایي قفبفیت، وبضآیی، ٍ اثطثركی ثَزخِ زؾت یبثس. ثَزخِ

 .  (1386)حؿي آثبزی ٍ ًدبض نطاف،  پطزاظزثرف هی

ضیعی ٍ اضظیبثی اؾت وِ ثط ضاثغِ ثَزخِ ّـعیٌِ قسُ ٍ ًتبیح هَضز  ضیعی، ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ًَػی ؾیؿتن ثطًبهِ ثَزخِ

اؾبؼ اؾتبًـساضزّبی هكرهی تحت  ّبی هرتلف ازاضی ثط ضیعی ػـولیبتی ثرف ٍضظز. زض چبضچَة ثَزخِ اًتـظبض تأویس هی

هسیطاى زض تؼییي ثْتطیي قیَُ ًیل ثِ ًتبیح اظ اذتیبض ػول ثیكتطی  ّبی ػولىطزی پبؾرگَ ّؿتٌس ٍػٌَاى قبذم

ّبی  ای هكبضوـت ؾیبؾـتگصاضاى، هسیطاى ٍ حتی قـْطًٍساى زض لبلت ثطًبهِ ثطذَضزاضًس. اظ عطف زیگط زض چبضچَة چٌیي قیَُ

ضیعی ضاّجطزی ٍ ترـهیم  ثطًبهِگیطز. قٌبؾـبیی اضتجبط هیبى  ضاّجطزی، اٍلَیت ّبی ّعیٌِ ای ٍ اضظیبثی ػولىطز، نَضت هی

 .(301)ّوبى هٌجغ،  قَز ضیعی ػولیبتی تلمی هی ّبی ثلٌس هست، اظ اّساف زیگط ثَزخِ هٌبثغ، ثب تَخِ ثِ افـك

ای ػیٌی ٍ ضیعی ػـولیبتـی لطاضزاضز ایي اؾت وِ اگط ؾـیبؾـتگصاضاى، تهویوبت هبلی ضا ثِ گًَِ ای وِ زض ٍضای ثَزخِ اًـسیـكِ

تطی زاقتِ تَاًٌس زضثبضُ ػولىطز زٍلت لضبٍت ضٍقي بضآیی ٍ اثط ثرف اؾتَاض ؾبظًس، آًگبُ ّن آًْب ٍ ّن هطزم هیثط هجٌبی و

ای ٍ ػولىطز زٍلت، پبؾرگَیی زٍلت زض همبثل  ضیعی ػولیبتی، ثب هطتجظ ؾبذتي تهویوبت ثَزخِ ثبقٌس. زض ٍالغ ثَزخِ

ّبؾت: خبیگبُ  ضیعی ػولیبتی زض پی پبؾرگَیی ثِ ایي پطؾف آیٌس ثَزخِوٌس. ثغَض ولی فط لبًًَگصاضاى ٍ هطزم ضا تمَیت هی

« ذَاّین ودب ثبقین؟ چگًَِ ثبیس ثِ ایي اّساف ثطؾین؟ چگًَِ ثبیس پیكطفت ذَز ضا ثؿٌدین؟ وًٌَی هب ودبؾت؟ هی

 (.1384)پٌبّی،

لِ زض وكَض هب هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ضیعی زض ؾغح ٍؾیؼی زض خْبى اظ خو ضیعی ػولیبتی ثِ ػٌَاى ضٍـ ثَزخِ اوٌَى ثَزخِ

وٌس. اظ آًدب وِ اذتهبل  خَیی ٍ اثط ثركی ضا ثِ اثؼبز ؾٌتی ثَزخِ ضیعی اضبفِ هی ضیعی ػولیبتی ػَاهل نطفِ اؾت. ثَزخِ

ی تَاًس ضوي قفبف ؾبظی ًحَُ تَظیغ هٌبثغ، اهىبى پبیف ػولیبتی ٍ اًتظبض ثطا ّبی ّط ؾبظهبى هی ّسفوٌس اػتجبض ثِ فؼبلیت

ضیعی ػولیبتی گبم هَثطی زض افعایف وبضآئی ٍ اثط ثركی ّب ضا فطاّن ؾبظز، اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثَزخِ زؾتطؾی ثِ ًتبیح ّعیٌِ

 (.1386پَض ٍ ظیٌبلی، ذساهی) اػتجبضات ذَاّس ثَز

زخِ ؾبالًِ وِ ضاثغِ ضیعی ػولیبتی ػٌَاى قسُ اؾت، ػجبضت اؾت اظ ثطًبهِ ؾبالًِ ثِ ّوطاُ ثَ ثط اؾبؼ تؼبضیفی وِ اظ ثَزخِ

زّس. ایي ثساى هؼٌی اؾت وِ ثب  ترهیم یبفتِ ثِ ّط ثطًبهِ ٍ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ آى ثطًبهِ ضا ًكبى هی  هیبى هیعاى ٍخَُ

ضیعی (. ثَزخ11ِ، 1384)پٌبّی،  ّط هیعاى هربضج اًدبم قسُ زض ّط ثطًبهِ، ثبیس هدوَػِ هؼیٌی اظ اّساف تأهیي قَز

ّبی لبثل ؾٌدف ّبی آى اؾت وِ فطایٌسی ضا خْت تجسیل زازُِ ضاّجطزی ؾبظهبى ثب تَخِ ثِ اّساف ٍ هبهَضیتػولیبتی، ثطًبه

(. ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ثِ زًجبل ایدبز 2000، 1)هلىطظ ٍ ٍیالثی آٍضزّب فطاّن هیثِ اعالػبت هؼٌی زاض زض ذهَل ًتبیح ثطًبهِ

تَاًٌس ؾیبؾت اؾت ّط چٌس چٌیي پیًَسّبیی اغلت ضؼیف ّؿتٌس ٍلی هی ّبی ػولىطز ٍ ترهیم هٌبثغپیًَس هیبى قبذم

، 2)زیبهًَسثب هربضج ػوَهی ضا افعایف زٌّس  ای ضا تؿْیل ٍ ًظبضت ٍ لبًَى گصاضی ثط ًتبیح ٍ زؾتبٍضزّبی هطتجظگصاضی ثَزخِ

2002.) 

ّبی ذَز تَخِ زاضًس. فمساى  بت زض اؾتطاتػیؾبظی اعالػ گصاضاى ثط اّویت قفبف زض هحیظ تالعن اهطٍظی، ثؿیبضی اظ ؾطهبیِ

اعالػبت ٍ یب ػسم اعویٌبى زضثبضُ آًْب، اهطٍظُ تجسیل ثِ یه هكىل اؾبؾی زض ثبظاضّبی هبلی قسُ اؾت )آزهبتی ٍ پفلیسض، 

2000). 

یت تأثیط هثجتی ثط گصاضاى ضا اضتمب زّس. قفبف تَاًس قطایظ هغوئٌی ضا ایدبز وطزُ ٍ اػتوبز ؾطهبیِ قفبفیت گعاضقگطی هبلی هی

ّبی هبلی هجْن هیعاى ثسّی قطوت ضا پٌْبى وطزُ ٍ  تَاًس اظ هٌبفغ ؾْبهساضاى حفبظت وٌس. نَضت ّب زاضز ٍ هی ػولىطز قطوت

هبًس. اظ ایي ضٍ، قفبفیت زاضای خصاثیت ظیبزی ثطای  چٌبًچِ قطوت زض آؾتبًِ ٍضقىؿتگی ثبقس، ایي قطایظ پٌْبى هی

(.  ثط اؾبؼ هفبّین ًظطی حؿبثساضی، انل افكبء یىی اظ انَل اؾبؾی پصیطفتِ 2005، 3ؽ ٍ ّوىبضاى)فطاًؿی ؾْبهساضاى اؾت

                                                           
1 Melkers and Willoughby 
2 Diamond 
3 Francis and et al 
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ّبی  وٌس وِ توبهی ٍالؼیت قسُ حؿبثساضی اؾت وِ ثط توبهی خَاًت گعاضقگطی هبلی تأثیط زاضز. انل افكبء ایدبة هی

 قىل هٌبؾت ٍ وبهل گعاضـ قَز. ّبی التهبزی ثِ ّبی هبلی ثٌگبُ ثباّویت هطثَط ثِ ضٍیسازّب ٍ فؼبلیت

ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت ثب تَخِ ثِ هغبلت هغطٍحِ هؿئلِ انلی ایي تحمیك ایي اؾت وِ آیب اؾتمطاض ثَزخِ

 اعالػبت هبلی زؾتگبّْبی اخطایی هغبلؼِ هَضزی: ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز؟

 

 اَذاف تحقیق 

 َذف کلی: 

 ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی زؾتگبّْبی اخطایی. تمطاض ثَزخِتؼییي تبثیط اؾ

 اَذاف فرعی: 

  .ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَضتؼییي تبثیط هیعاى تَاًبیی ثَزخِ

 .ضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَضضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اتؼییي تبثیط هیعاى اذتیبضات ثَزخِ

 .ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَضتؼییي تبثیط هیعاى پصیطـ ثَزخِ 
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 مذل مفًُمی تحقیق
 (.1398ػبت هبلی ثط اؾبؼ تحمیك )قىطی، پبن هطام، قفبفیت اعال -( 1998ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز )قِ، ثَزخِ

 

 بت تحقیقفرضی

 فرضیٍ َبی اصلی:

 ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.ثَزخِ

 َبی فرعی:فرضیٍ
 بظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾهیعاى تَاًبیی ثَزخِ

 ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.هیعاى اذتیبضات ثَزخِ

 ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.هیعاى پصیطـ ثَزخِ

 

 

ضفبفیت اطالعبت  ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز

 مبلی

 هیعاى تَاًبیی

 هیعاى اذتیبضات

 هیعاى پصیطـ
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 مببوی وظری  -2

 ریسی مبتىی بر عملکرد یر مستقل: بًدجٍمتغ
ضیعی ػولیبتی یه ثطًبهِ ؾبالًِ اؾت وِ زض آى ضاثغِ ثیي هٌبثغ هبلی ترهیم یبفتِ ٍ ًتبیح حبنل اظ اخطای ّط ثطًبهِ ثَزخِ

یم قَز. ثَزخِ ػولیبتی هٌبثغ ضا ثط هجٌبی ًیل ثِ ًتبیح هكرم ٍ لبثل ؾٌدف ترهثب قبذهْبی وویت پصیط ًكبى زازُ هی

 (.  3، 1383 )پٌبّی، زّسهی

ؾبظهبى َّاقٌبؾی  قطایظ ثب هجتٌی ثط ػولىطز ضیعیثَزخِ ثط اثؼبز هؤثط ٍتٌبؾت خبهؼیت اضتجبط، ثِ ثبتَخِ پػٍّف زض ایي

 ضیعیثَزخِ هَثط ثط فطآیٌس ػٌَاى اثؼبز ثِ ٍ پصیطـ اذتیبض ثؼستَاًبیی، ؾِ ثط هسل اؾت. ایي قسُ ثطگعیسُ 4قِ هسل وكَضی،

 (.1998)قِ،  زاضز یبتی تبویسػول

 : ضفبفیت اطالعبت مبلیمتغیر يابستٍ

افتس  ؾبظی هبلی ضا ثِ هفَْم نطاحت، ضٍقٌی ٍ لبثلیت زضن زض هَضز آى چیعی وِ زض قطوت اتفبق هی قفبف 5آًبًیوَؼ

ؾت وِ ثِ ٍخَز ؾبظی هبلی، ضفتبضی ا وٌس وِ قفبف ثیبى هی (1998)فلَضیٌی،  تؼطیف وطزُ اؾت. ّوچٌیي ٍی ثِ ًمل اظ

 آٍضًسُ هؿئَلیت هٌبؾت اؾت.

ػَاهل  -ػَاهل لَاًیي ٍ اؾتبًساضزّب -ػَاهل فطزی -: ػَاهل ؾبظهبًیّبی قفبفیت اعالػبت هبلی هتكىل اظزض ایي تحمیك هَلفِ

 (.1398هطام، )قىطی، پبن ثبقسػَاهل تَاًوٌسؾبظی وبضوٌبى( هی -ًگطـ وبضوٌبى
 

 قسُ پیكیٌِ تحمیمبت اًدبم -1جذيل 

 وًیسىذٌ عىًان وتیجٍ

ّبی هَخَز ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ثط پبؾرگَیی وِ ظیطؾبذت

هبلی زض ثرف ػوَهی تأثیطی ًساضز، زض نَضتی وِ تأثیط هٌفی ثط 

پبؾرگَیی ػولیبتی زاضز. اؾتمطاض ظیطؾبذت ّبی ثَزخِ ضیعی ثط 

یعی هجٌبی ػولىطز ٍ ثِ وبضگیطی ضٍیىطز هكبضوتی زض اهط ثَزخِ ض

هَخت اضتمبی ؾغح هؿؤٍلیت پبؾرگَیی زٍلت زض ثرف ػوَهی هی

 قَز.

 
ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ٍ ثَزخِ

 پبؾرگَیی زض ثرف ػوَهی

 
وطزؾتبًی ٍ ّوىبضاى 

(1395) 

ّبی اؾتبى وِ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ثط ػولىطز هبلی قْطزاضی

ٍ  هبظًسضاى تبثیطگصاض اؾت. ّوچٌیي، ػَاهل هحیغی؛ ػَاهل ؾبذتبضی

ػَاهل اًؿبًی ثط ػولىطز هبلی قْطزاضیْبی اؾتبى هبظًسضاى تبثیطگصاض 

 .ثَزُ اًس

ضیعی ػولیبتی ثط ثطضؾی تبثیط ثَزخِ

 ػولىطز هبلی قْطزاضیْب

ضیبئی ثیگسلی؛ 

ویویبضٍزی ٍ 

 (1394ویویبضٍزی، )

ّبی ًِ گبًِ ثطاخطای ثَزخِ ضیعی وِ ّوِ اثؼبزؾِ گبًِ ٍهَلفِ

ضالة تبثیطزاضًس. ثِ ػالٍُ، تَاًبیی، زضهطتجِ ػولیبتی زضقطوت آة ٍفب

یىن تبثیط ثطثَزخِ ضیعی ػولیبتی ثَزُ ٍاذتیبضٍپصیطـ زضهطتجِ ّبی 

زٍم ٍؾَم لطاضگطفتِ اًس.ثِ ایي تطتیت، لجل اظّطالساهی ثطای اخطای 

ضیعی ػولیبتی ثبیس تَاًبیی آى اظلحبػ تَاًبیی آهیع ثَزخِهَفمیت

 ٌی ٍتَاًبیی ًیطٍی اًؿبًی ثِ ٍخَز آیس.تَاًبیی ف اضظیبثی ػولىطز،

اضظیبثی ٍضتجِ ثٌسی اثؼبز ٍ هَلفِ ّبی 

اخطای ثَزخِ ثٌسی ػولیبتی زض 

 قطوتْبی آة ٍ فبضالة ایطاى

وطاهتی ٍ ثیبت 

(1395) 

وِ وٌتطلْبی هحیغی، ازاضی ٍ ػولیبتی ثطای اخطای ثَزخِ ضیعی 

هبًؼی ثطای  ّبػولیبتی ضطٍضی ّؿتٌس ٍ ػسم ٍخَز آًْب زض ؾبظهبى

اًس وِ اظ ضیعی ػولیبتی هی ثبقس. ّوچٌیي ثیبى ًوَزُاخطای  ثَزخِ

ثبقس ٍ ػَاهل ػَاهل پیف گفتِ، ػبهل هحیغی هَثطتطیي ػبهل هی

 وٌتطلی ٍ اخطایی زض اٍلَیت ّبی ثؼسی لطاض زاضًس.

ثٌسی ػَاهل هَثط ثط قٌبؾبیی ٍ اٍلَیت

ضیعی ػولیبتی زض قطوت ثَزخِ

فبزُ اظ ضٍـ هربثطات ثب اؾت
TOPPIS 

پبن هطام ٍ ّوىبضاى 

(2012) 

ّبی تفهیلی زضثبضُ ضیعی ػولىطزوِ قبهل زؾتَضالؼوللبًَى ثَزخِ

تَؾؼِ، گعاضقگطی ٍ اؾتفبزُ زازُ ّبی ػولىطز ثبقس ثِ اؾتفبزُ لَیتط 

 قَز.اظ ؾیؿتن ّبی ثَزخِ ضیعی ػولىطز زض ایبالت هٌدط هی

سُ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض ایبالت هتح

ـ آًچِ وِ لبًَى ثطای اخطای آى العام 

 ًوَزُ اؾت

 6یی لَ ٍ ّوىبضاى

(2011) 

 

                                                           
4 Shah 
5 Anonymous 
6 Yi Lu & et.al 
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 ريش ضىبسی پژيَص -3
ّب ثبقس. خوغ آٍضی زازُّب تَنیفی ٍ اظ ًَع ّوجؿتگی هیتحمیك حبضط اظ لحبػ ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًظط ًحَُ خوغ آٍضی زازُ

وبضوٌبى ٍ وبضقٌبؾبى ؾبظهبى َّاقٌبؾی پػٍّف  یخبهؼِ آهبضسُ اؾت. ثِ قىل هیساًی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض پطؾكٌبهِ اخطا ق

، هی ثبقس تنیآ 43وال  كیتحم یّبِیتؼساز گَ ٌىِیثب تَخِ ثِ ا كیتحم يیزض اثبقٌس . ًفط وبضهٌس هی 440تؼساز وِ  وكَض ،

-یه  430حساوثط آى ًیع ثطاثط ثب  ٍ 215ثطاثط ثب حسالل تؼساز ًوًَِ ًوًَِ گیطی ثط اؾبؼ ضٍـ هسلیبثی هؼبزالت ؾبذتبضی، 

 ًفط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. 310 یتؼساز ًوًَِ آهبض يیوِ اظ ا ثبقس

 

 خوؼیت قٌبذتیٍیػُ گی ّبی   -2جذيل 

 تعذاد متغیر جمعیت ضىبسی

 211 هطز جىسیت

 99 ظى

 

 تحصیالت

 37 زیپلن ٍ فَق زیپلن

 166 لیؿبًؽ

 107 فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط

 

 سه

 110 ؾبل 25-35

 130 ؾبل 35-45

 65 ؾبل 45ثبالی 

 

ضیعی ثط هجٌبی زض ایي پػٍّف ثط اؾبؼ ؾَال اظ زٍ  پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ػجبضتٌس اظ : پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز ثَزخِ

ی ًیطٍی اًؿبًی ٍ ای اظ هیعاى تَاًبیی )تَاًبیی اضظیبثی ػولىطز، تَاًبیعجمِ ثٌسی ؾِ گبًِوِ   7ػولىطز ثط اؾبؼ هسل قِ

ای( ٍ هیعاى پصیطـ )پصیطـ ؾیبؾی، پصیطـ تَاًبیی فٌی(، هیعاى اذتیبضات )اذتیبض ؾبظهبًی، اذتیبض لبًًَی ٍ اذتیبض ضٍیِ

ثٌسی ایي همیبؼ اظ وبهال هربلفن تب وبهال هَافمن زضخِ ّبیگَیِّب زض توبم پبؾد، گَیِ 21هسیطیتی ٍ پصیطـ اًگیعقی( ٍ ثب 

هَلفِ ػَاهل فطزی،  5ٍ زض لبلت ( 1398هطام، قفبفیت اعالػبت هبلی اظ پطؾكٌبهِ )قىطی، پبنطؾكٌبهِ زٍم . پقسُ اؾت

 ،گَیِ هی ثبقٌس 22ػَاهل لَاًیي ٍ اؾتبًساضزّبی ؾبظهبى، ػَاهل ؾبظهبًی، ػَاهل ًگطـ وبضوٌبى ٍ  ػَاهل تَاًوٌس ؾبظ  ٍ ثب 

 ظهَى لطاض گطفتِ ٍ تبییس قسُ اؾت.وِ ضٍایی ٍ پبیبئی آى زض چٌس پطؾكٌبهِ هَضز آ
 

 ًَع هتغیطّبی تحمیك – 3جذيل 

 َبتعذاد گًیٍ متغیر ابعبد متغیر متغیر مًرد مطبلعٍ

ریسی بر مبىبی بًدجٍ

 عملکرد

  تَاًبیی اضظیبثی ػولىطز

 هؿتمل

 
 

 تَاًبیی ًیطٍی اًؿبًی 21

 تَاًبیی فٌی

 ضفبفیت اطالعبت مبلی

 ٍاثؿتِ ػَاهل فطزی
 

22 

 ػَاهل لَاًیي ٍ اؾتبًساضزّبی

 ػَاهل ؾبظهبًی

 ػَاهل ًگطـ وبضوٌبى

 ػَاهل تَاًوٌس ؾبظ

 
 

                                                           
7 sheh   
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ّب اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ آٍضی زازُّب زض زٍثرف هدعا السام قسُ اؾت، پؽ اظ خوغزض ایي تحمیك خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

ّبی تَنیفی وِ قبهل همساض حسالل، حساوثط، زاذتِ قسُ اؾت. اثتسا آهبضُّب پطتىٌیه ّبی آهبض تَنیفی ثِ تَنیف زازُ

 SPSSافعاضّبی ثبقس، ثطای هتغیطّبی تحمیك اضائِ قسُ ٍ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمهیبًگیي ٍ ٍاضیبًؽ ٍ چَلگی ٍ وكیسگی هی

 ٍPLS3 Smart ،ِّبی تحمیك هَضز آظهَى لطاض گطفتِ اؾت.فطضی 
  

 َبی پژيَص یبفتٍ -4
 پطزاظین.هی PLSایي لؿوت ثِ ثطضؾی آظهَى فطضیبت انلی  تحمیك ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  زض

-گیطی تحمیك، ثِ ثطضؾی ضطایت ثبضّبی ػبهلی، ضطایت آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هیثِ هٌظَض ثطضؾی پبیبیی هسل اًساظُ

 پطزاظین.
 

 
 

 طایت ثبضّبی ػبهلیهسل ؾبذتبضی فطضیبت انلی تحمیك ّوطاُ ثب ض -1ضکل 

 

 ضطیت ثبض ػبهلی -4جذيل 

  متغیر ببرَبی عبملی

 ػَاهل فطزی 0.665
ی

مبل
ت 

عب
ال

اط
ت 

فی
فب

ض
 

 ػَاهل لَاًیي ٍ اؾتبًساضزّبی 0.583

 ػَاهل ؾبظهبًی 0.747

 ػَاهل ًگطـ وبضوٌبى 0.817

 ػَاهل تَاًوٌس ؾبظ 0.674

 تَاًبیی اضظیبثی ػولىطز 0.907

جٍ
ًد

ب
ی ب

یس
ر

ر  رد
لک

عم
ی 

ىب
مب

 

 تَاًبیی ًیطٍی اًؿبًی 0.771

0.854 
 تَاًبیی فٌی

 

زض خسٍل فَق توبهی اػساز ضطایت ثبضّبی ػبهلی ؾؤاالت  .ثبقسهی 0.4همساض هالن ثطای هٌبؾت ثَزى ضطایت ثبضّبی ػبهلی، 

 ثیكتط اؾت وِ ًكبى اظ هٌبؾت ثَزى ایي هؼیبض زاضز. 0.4اظ 
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 بت انلی تحمیك ّوطاُ ثب ضطایت هؼٌبزاضیهسل ؾبذتبضی فطضی -2ضکل 

 

 آلفبی کريوببخ، پبیبیی ترکیبی

، ثؼس اظ ؾٌدف ثبضّبی ػبهلی ؾؤاالت، ًَثت ثِ هحبؾجِ ٍ گعاضـ ضطایت آلفبی PLSّب زض هغبثك ثب الگَضیتن تحلیل زازُ

 ضؾس، وِ ًتبیح آى زض خسٍل ظیط آهسُ اؾت. وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هی

 

 ؼیبض آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هتغیطّبی پٌْبى تحمیكًتبیح ه -5جذيل

 ضریب پبیبیی ترکیبی

(CR>0.7) 
 

 ضریب آلفبی کريوببخ

(Alpha>0.7) 
 متغیر

 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثَزخِ 0.800 0.882

 قفبفیت اعالػبت هبلی 0.744 0.827

 
ّبی خسٍل فَق ایي هؼیبضّب زض اؾت ٍ هغبثك ثب یبفتِ 0.7ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض هٌبؾت ثطای آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی 

 تَاى هٌبؾت ثَزى ٍضؼیت پبیبیی پػٍّف ضا تأییس ًوَز.اًس، هیهَضز هتغیطّبی هىٌَى همساض هٌبؾجی ضا اتربش ًوَزُ

 ريایی َمگرا 
گیطی، ضٍایی ّوگطا اؾت وِ ثِ ثطضؾی هیعاى ّوجؿتگی ّط ؾبظُ ثب ؾؤاالت ّبی اًساظُثطاظـ هسل هؼیبض زٍم اظ ثطضؾی

 پطزاظز.ّب( ذَز هی)قبذم

 

 ًتبیح ضٍایی ّوگطا هتغیطّبی پٌْبى تحمیك -6جذيل

 میبوگیه ياریبوس استخراجی

(AVE>0.5) 
 متغیر 

 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثَزخِ 0.715

 هبلی قفبفیت اعالػبت 0.502

 

ّبی خسٍل فَق ایي هؼیبض زض هَضز هتغیطّبی هىٌَى اؾت ٍ هغبثك ثب یبفتِ AVE8 ، 0.5ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض هٌبؾت ثطای

 قَز.اًس، زض ًتیدِ هٌبؾت ثَزى ضٍایی ّوگطای پػٍّف تأییس هیهمساض هٌبؾجی ضا اتربش ًوَزُ

 R2یب   R Squaresمعیبر 
ظای )ٍاثؿتِ( هطثَط ثِ هتغیطّبی پٌْبى زضٍى  R2هسل ؾبذتبضی زض یه پػٍّف ضطایت  زٍهیي هؼیبض ثطای ثطضؾی ثطاظـ

ثِ  0.67ٍ  0.33، 0.19ظا زاضز ٍ ؾِ همساض ظا ثط یه هتغیط زضٍىهؼیبضی اؾت وِ ًكبى اظ تأثیط یه هتغیط ثطٍى  R2هسل اؾت. 

-ثطای ؾبظُ R2، همساض 1-4قَز. هغبثك ثب قىل یزض ًظط گطفتِ ه R2ػٌَاى همساض هالن ثطای همبزیط ضؼیف، هتَؾظ ٍ لَی 

تَاى هٌبؾت ثَزى ثطاظـ هسل ؾبذتبضی ضا تأییس ّبی زضًٍعای پػٍّف هحبؾجِ قسُ اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ؾِ همساض هالن، هی

 ؾبذت.
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 ظازضٍى ثطای ؾبظُ R2ًتبیح هؼیبض  -7جذيل

 R2 متغیرَبی مکىًن

 000/0 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثَزخِ

 0.491 یت اعالػبت هبلیقفبف

 

 برازش مذل کلی

 GOF8  معیبر
ثِ ػٌَاى همبزیط ضؼیف،  0.36ٍ  0.25، 0.01قَز وِ ؾِ همساض اؾتفبزُ هی  GOFثطای ثطضؾی ثطاظـ هسل ولی اظ هؼیبض 

 هؼطفی قسُ اؾت.  GOFهتَؾظ ٍ لَی ثطای

 گطزز:ایي هؼیبض اظ عطیك فطهَل ظیط هحبؾجِ هی

 
             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آیس.اظ هیبًگیي همبزیط اقتطاوی هتغیطّبی پٌْبى پػٍّف ثِ زؾت هی ̅

 

 هتغیطّبی تحمیك Communality  ٍR2هیعاى  -8جذيل

R2  Communality متغیرَبی مکىًن 

 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثَزخِ 0.715 000/0

 قفبفیت اعالػبت هبلی 0.502 0.491

 

 ًتبیح ثطاظـ هسل ولی -9جذيل

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  GOF 

608/0 245/0 386/0 

 

 قَز.، ثطاظـ ثؿیبض هٌبؾت هسل ولی تأییس هی 386/0ثِ هیعاى  GOFثب تَخِ ثِ همساض ثسؾت آهسُ ثطای 

2
RiescommunalitGOF 
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 هسل ؾبذتبضی فطضیبت فطػی  تحمیك ّوطاُ ثب ضطایت  ثبض ػبهلی -4ضکل

 

 
 وطاُ ثب ضطایت هؼٌبزاضیهسل ؾبذتبضی فطضیبت فطػی  تحمیك ّ -5ضکل
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 انلی پػٍّفهؿتمین ٍ ضطایت هؼٌبزاضی فطضیبت  ضاثغۀًتبیح  -11جذيل

ضریب  ريابط علی بیه متغیرَبی پژيَص فرضیٍ

 (β)مسیر

 معىبداری
(T-Value) 

وتیجٍ 

 آزمًن

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ثَزخِ انلی

 زاضز. ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط
701/0 547/23 

 تبییس

فطػی 

 اٍل

 ثیي تدطثِ ثطًس ٍ ٍفبزاضی ثِ ثطًس ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز

166/0 112/2 

تبییس 

فطضیِ 

 فطػی

فطػی 

 زٍم

 ثیي تدطثِ ثطًس ٍ قرهیت ثطًس ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز

688/0 115/21 

تبییس 

فطضیِ 

 فطػی

فطػی 

 ؾَم

ثطًس ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز  ثیي قرهیت ثطًس ٍ ٍفبزاضی ثِ

 573/2 187/0 زاضز

تبییس 

فطضیِ 

 فطػی

فطػی 

 چْبضم

 ثیي تدطثِ ثطًس ٍ اػتوبز ثِ ثطًس ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز

294/0 172/5 

تبییس 

فطضیِ 

 فطػی

فطػی 

 پٌدن

ثیي اػتوبز ثِ ثطًس ٍ ٍفبزاضی ثِ ثطًس ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز 

 955/3 220/0 زاضز

تبییس 

 فطضیِ

 فطػی

 

 بحث ي وتیجٍ گیری  -5

 ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.هیعاى تَاًبیی ثَزخِ

ضیعی هجتٌی )ضطیت هؿیط( ثیي زٍ هتغیط)هیعاى تَاًبیی ثَزخِ ضطیت اؾتبًساضز قسُ، 4ثط اؾبؼ ًتبیح ثسؾت آهسُ زض فهل  

ثبقس. ٍ ضطیت هؼٌبزاضی )آهبضُ تی( ثیي هی =β 213/0ضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض( ثطػولىطز ثط ا

ضز   H0زّس ایي ضاثغِ هؼٌبزاض اؾت. ثٌبثطایي فطضیِ ( وِ ًكبى هی1.96ثَزُ )ثیكتط اظ لسضهغلك  =112/3tایي زٍ هتغیط ًیع 

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی هیعاى تَاًبیی ثَزخِتَاى ًتیدِ گطفت قَز ٍ هیتأییس هی H1ٍ فطضیِ 

ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز. ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك ثب ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ تحمیمبت یی لَ ٍ ّوىبضاى 

 ( ّورَاًی زاضز. 1386) پَض ٍ ظیٌبلی(، ذساهی1395( وطاهتی ٍ ثیبت )2011)

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز. ثط اؾبؼ اذتیبضات ثَزخِهیعاى 

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ، ضطیت اؾتبًساضز قسُ)ضطیت هؿیط( ثیي زٍ هتغیط)هیعاى اذتیبضات ثَزخ4ًِتبیح ثسؾت آهسُ زض فهل 

ثبقس. ٍ ضطیت هؼٌبزاضی )آهبضُ تی( ثیي ایي زٍ هی =β 274/0قٌبؾی وكَض( ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّا

ضز ٍ   H0زّس ایي ضاثغِ هؼٌبزاض اؾت. ثٌبثطایي فطضیِ ( وِ ًكبى هی1.96ثَزُ )ثیكتط اظ لسضهغلك  =600/5tهتغیط ًیع 

لىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت ضیعی هجتٌی ثطػوتَاى ًتیدِ گطفت هیعاى اذتیبضات ثَزخِقَز ٍ هیتأییس هی H1فطضیِ 

ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك ثب ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ تحمیك لسین پَض ٍ عطیمی هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز. 

 ّورَاًی زاضز.  (2012(، پبن هطام ٍ ّوىبضاى )1388) ثبثبخبًی، (1388)

تمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز  ثط اؾبؼ ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضهیعاى پصیطـ ثَزخِ

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ، ضطیت اؾتبًساضز قسُ)ضطیت هؿیط( ثیي زٍ هتغیط)هیعاى پصیطـ ثَزخ4ًِتبیح ثسؾت آهسُ زض فهل 

ضی )آهبضُ تی( ثیي ایي زٍ ثبقس. ٍ ضطیت هؼٌبزاهی =β 389/0ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض( 

ضز ٍ   H0زّس ایي ضاثغِ هؼٌبزاض اؾت. ثٌبثطایي فطضیِ ( وِ ًكبى هی1.96ثَزُ )ثیكتط اظ لسضهغلك  =714/5tهتغیط ًیع 

ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی تَاى ًتیدِ گطفت هیعاى پصیطـ ثَزخِقَز ٍ هیتأییس هی H1فطضیِ 
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ضاى ٌبؾی وكَض تبثیط زاضز.  ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك ثب ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ تحمیمبت  یی لَ ٍ ّوىبؾبظهبى َّاق

 ( ّورَاًی زاضز.2012(، پبن هطام ٍ ّوىبضاى )1388) ، ثبثبخبًی(1395( وطاهتی ٍ ثیبت )2011)

 21بؾی وكَض تبثیط زاضز. ایي فطضیِ ثِ ٍؾیلِ ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌثَزخِ

-ثبقس، اًساظُهیقفبفیت اعالػبت هبلی ؾَال پطؾكٌبهِ  22ٍ ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثَزخِؾئَال پطؾكٌبهِ وِ هطثَط ثِ 

ػبت ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالگیطی قسُ اؾت .ضطیت اؾتبًساضز قسُ )ضطیت هؿیط( ثیي زٍ هتغیط )ثَزخِ

ثَزُ  =t 547/23ثبقس. ٍ ضطیت هؼٌبزاضی )آهبضُ تی( ثیي ایي زٍ هتغیط ًیع  هی =701/0βهبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض(، 

قَز ٍ تأییس هی H1ضز ٍ فطضیِ   H0زّس ایي ضاثغِ هؼٌبزاض اؾت. ثٌبثطایي فطضیِ ( وِ ًكبى هی1.96)ثیكتط اظ لسضهغلك 

ًتبیح تٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی ؾبظهبى َّاقٌبؾی وكَض تبثیط زاضز. ضیعی هجتَاى ًتیدِ گطفت ثَزخِهی

( ضیبئی ثیگسلی؛ ویویبضٍزی ٍ 1395ثِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك ثب ًتبیح ثسؾت آهسُ تحمیمبت وطزؾتبًی ٍ ّوىبضاى )

 ( ّورَاًی زاضز.2005(، خَضزى ٍ ّبوجبضت )2003(، یبًگ )1394ویویبضٍزی، )

 پیطىُبدات در راستبی وتبیج تحقیق

 :ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی(پیكٌْبز ثطای فطضیِ اٍل )تَاًبیی ثَزخِ

 .هطثَط همطضات ٍ لَاًیي قسى اخطایی ضاؾتبی زض الظم ضوبًت ایدبز

 زض ػولىطز هسیطیت ًظبم ًیبظّبی پیف احیعط ٍ ؾبظهبى ًیبظّبی قٌبؾبیی ٍ ثطضؾی زضذهَل ترههی ّبیوبضگطٍُ تكىیل

 .زضآیس اخطا ثِ ٍ قَز اًسیكیسُ الظم هسیطیتی ضاّىبضّبی ٍ گطفتِ لطاض اهَض ضأؼ زض ػولىطز ثط ضیعی هجتٌیثَزخِ اؾتمطاض خْت

 :ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی(پیكٌْبز ثطای فطضیِ زٍم )اذتیبضات ثَزخِ

 زض یىپبضچگی ّوچٌیي هٌبؾت ٍ ؾبظهبًی اؾتطاتػی تْیِ هٌظَض ثِ ًَیي فٌبٍضی اظ اؾتفبزُ ثب ػولىطز هسیطیت مًظب اؾتمطاض

 .هصوَض اضظیبثی ًتبیح

 لیوت اضظیبثی ٍ تؼْسی ًمسی ثِ اظ حؿبثساضی ؾیؿتن تغییط ضاؾتبی زض هٌبؾت هبلی گعاضقگطی ٍ حؿبثساضی ؾیؿتن ایدبز

 .ّبثطًبهِ ٍ ّبعطح اضظقیبثی طل،وٌت ًظبضت، ّب، فؼبلیت قسُ توبم

  :ضیعی هجتٌی ثطػولىطز ثط اضتمبء قفبفیت اعالػبت هبلی(پیكٌْبز ثطای فطضیِ ؾَم )پصیطـ ثَزخِ

 ٍ ؾیؿتن ایي ؾبظی خْت پیبزُ ؾبظی فطٌّگ هٌظَض ثِ هتؼسزی ّبیثطًبهِ ٍ خلؿبت قَز هی پیكٌْبز ؾبظهبى هسیطاى ثِ

 .زٌّس اًدبم آى اؾتمطاض

 وبضثطزی ّبیپطٍغُ ٍ ّبثطًبهِ وطزُ ٍ تَخِ ػولىطز ثط هجتٌی ضیعیثَزخِ ثِ خسی عَض ثِ اخطایی ّبی زؾتگبُ قَزهی پیكٌْبز

 تجییي هسیطاى ثطای ثَزخِ ضیعی ایي ضطٍضت ٍ زاًف ثبیس ضاؾتب اثتسا ایي زض ٍ ًوبیٌس اخطا ٍ تؼطیف ذهَل ایي زض ضا ػولیبتی ٍ

 .گطزز
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