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Abstract 

Companies increasingly support their project portfolio management processes with specific software, and 

the market for IT solutions is growing. While project portfolio management information systems (PPMIS) 

promise to improve the quality of the management process and eventually portfolio performance, it is 

unclear whether they actually deliver on this promise. We lack empirical evidence regarding the actual 

benefits of PPMIS and knowledge on the conditions under which PPMIS application is most beneficial. 

Using a sample of 040 project portfolios, this study shows for the first time that PPMIS application is 

overall positively associated with the quality of portfolio management processes and project portfolio 

success. However, moderation analyses further reveal that these effects only materialize when 

formalization of single project management, project portfolio management, and risk management are 

sufficiently high. Surprisingly, the benefits of PPMIS application do not depend on portfolio complexity 

(size, project interdependency, dynamics). 

Keywords: Project portfolio management information systems project portfolio success 

management quality process formalization complexity.  
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 چنیذُ

 ضاٞىبضٞبیذٛز ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض ذبل پكتیجب٘ی ٔی وٙٙس ٚ ثبظاض  اظ فطآیٙس ٞبی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ قطوت ٞب ثیف اظ پیف

، ثٟجٛز ویفیت فطآیٙس ٔسیطیت (PPMIS) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٌٜطچٝ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ازض حبَ ضقس اؾت.  فٗ آٚضی اعالفبت

ٚ زض ٟ٘بیت فّٕىطز ؾجس ضا تضٕیٗ ٔی وٙس، ِٚی ٔكرم ٘یؿت وٝ آیب آٟ٘ب زض فُٕ ٘یع ٔی تٛا٘ٙس ایٗ وبض ضا ا٘دبْ زٞٙس یب ذیط. 

ٜ اظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ٚخٛز قٛاٞس تدطثی وٕی زضثبضٜ ٔعایبی فّٕی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ٚ اعالؿ اظ قطایظ ثؿیبض ؾٛزٔٙس اؾتفبز

ؾجس پطٚغٜ ثطای اِٚیٗ ثبض ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثٝ عٛض وّی اؾتفبزٜ اظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثب  181زاضز. ایٗ پػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ 

كبٖ ٔی ویفیت فطآیٙس ٞبی ٔسیطیت ؾجس ٚ ٔٛفمیت ؾجس پطٚغٜ اضتجبط ٔثجت زاضز. ثب ایٗ ٚخٛز، تحّیُ ٞبی تقسیُ وٙٙسٜ ثیكتط ٘

ٔسیطیت پطٚغٜ ٚاحس، ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ٚ ٔسیطیت ضیؿه ثٝ ا٘ساظٜ  ضؾٕیتزٞس وٝ ایٗ تبثیطات تٟٙب ظٔب٘ی تحمك ٔی یبثس وٝ 

وبفی ثبال ثبقٙس. خبِت ایٗ وٝ، ٔعایبی اؾتفبزٜ اظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ تبثـ فٛأُ پیچیسٌی ؾجس )ا٘ساظٜ، ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ٚ پٛیبیی( 

 ٘یؿت. 
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 هقذهِ. 1

 ٔی وٙس چٙسٌب٘ٝپطٚغٜ ٞبی  ؾجسٔسیطیت ا٘دبْ ؾبظٔبٖ ٞب ضا ّٔعْ ثٝ  وٝاؾت  ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ٚ زض حبَ تساْٚ پطٚغٜ ؾبظی قطوت

 پطٚغٜ ؾجسافعایف إٞیت ٔسیطیت (. ثب 2018ٚ فطیسٌطؾٖٛ،  ٍٙبؾٖٛ؛ اؾىٛپط، ٚاِس، ای1995؛ ٔیسِط، 2006)ثطزیٗ ٚ ؾٛزضال٘س، 

(PPM) ،ایٗ ٚ ثبظاض  ضا پیكٟٙبز وطز٘سپطٚغٜ  ؾجسٔسیطیت  اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ضاٞىبضٞبیاؿ ا٘ٛ، فطٚقٙسٌبٖ ٘طْ افعاض ذیّی اظ

( 2005) (. ثب ایٙحبَ، ٔبیط2013ٚ اؾتبً٘،  ؛ ٞٙسِط2005؛ ٔبیط، 2013، 2009، )إّٞبٖ ثٝ ؾطفت زض حبَ ضقس اؾتؾیؿتٓ ٞب 

پطٚغٜ ذٛز  ؾجس٘طْ افعاض ذبنی ثطای ٔسیطیت زاضای ، تحمیك ذٛز زضنس ؾبظٔبٖ ٞبی تحت ثطضؾی 20ٝ وٕتط اظ بٖ زاز و٘ك

. وٙٙساظ ٘طْ افعاض ذبنی اؾتفبزٜ ٔی  ٚاحس ٔسیطیت پطٚغٜ ثٙسی ٚ ٔسیطیت ظٔبٖ زض طای ظٔبٖث زضنس آٟ٘ب 83، أب حسٚز ٞؿتٙس

)ثٙؿط ٚ  تٕطوع زاض٘سٚاحس فٙبٚضی اعالفبت ٔسیطیت پطٚغٜ  ضاٞىبضٞبیٔغبِقبت خسیستط ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ قطوت ٞب ٞٙٛظ ٞٓ ثط 

 (. 2012ٞبثع، 

ٍبْ ثٟجٛز تهٕیٓ ٌیطی زضثبضٜ ٕٞ چكٓ ا٘ساظٜ پطٚغٜ ٚٔست عی  افعایف قفبفیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ضبٔٗ

، ظیطا ٞؿتٙس ، غیط لبثُ افتٕبزٞب تضٕیٗایٗ  ٔٙتٟب. ثبقٙسثٙسی، ترهیم ٔٙبثـ ٚ ٔسیطیت ضیؿه ٔی  اِٚٛیت، ضاٞجطزیؾبظی 

فبلس ثّٛك الظْ ثطای اؾتفبزٜ اثطثرف اظ  قبیس وٝ( 2013اؾت )ٔبضتیٙؿیٛ،  ٘بلم یٔسیطیت انُٞٙٛظ ٞٓ یه  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ٞبی ز ٝ ٔسیطیتی پیچیسٜ اؾت ٚ ثٝ ضٚیىطیه ٚؽیف ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ، فالٜٚ ثط ایٗثبقس.  فٙبٚضی اعالفبتٔعایبی پكتیجب٘ی 

وٝ زض ٔطاحُ  قٛززچبض ٔؿبئُ ٚ ٔكىالتی  قبیسؾت ٚ ٘ٛپب وبٔالً فقّی ٕٞچٙبٖ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوٝ  پیكطفتٝ ٘یبظ زاضز، زض حبِی

پیبزٜ ؾبظی زض  قىؿت٘كبٖ زٞٙسٜ  پیكیٙٝ پػٚٞف(. ثٝ عٛض وّی، 2018)خٕب٘سٖ، ِٟٙط ٚ وبضن،  ٜ ٚخٛز زاضزاِٚیٝ ایدبز پطٚغ

-)ثبلی ظازٜ، ؾىع ی ایٗ ؾیؿتٓ ٞبؾتض ثٝ ٔعایبوؿت ٚ وب فٙبٚضی اعالفبتپطٚغٜ ٞبی ٚ فسْ زؾتیبثی  ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی

 (.2019؛ ایٟٙٛضٖ، ٔبض٘ٛیه ٚ ٔطزیؽ، 2019یه، ٚ چالٌٛیٗ، وىٕب٘ٛٚ

ثٝ تحّیُ وبضثطز زؾت ( 2008ٚ  2012) ٚخٛز ٘ساضز. ثؿٙط ٚ ٞبثع ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٔعایبی  زاَ ثطقٛاٞس تدطثی  ٞیچ تبوٖٙٛ

 :)ٔب٘ٙس وطز٘سزض اضتجبط ثب قیٜٛ ٞبی ٔسیطیت قٙبؾبیی ضا پطٚغٜ  ؾجس ا٘ٛاؿ ٔرتّفٚ  ظز٘سٜ یف ٚؾیقی اظ اثعاضٞبی ٔسیطیت پطٚغع

ثب اؾتفبزٜ اظ یه ٔغبِقٝ ٔٛضزی  (2015) وبضن ٚ زاً٘ (. ِی ِیٛؾجسٜ تب ٕ٘بیف ٕ٘ٛزاضی پطٚغ ؾجسیت پطٚغٜ، تحّیُ ٛضتجٝ ثٙسی اِٚ

وٝ س ثیبٖ ٔی وٌٙطچٝ ایٗ ٔغبِقبت ا. ا٘دبْ زاز٘س پیچیسٜ چٙسٌب٘ٝٔسیطیت پطٚغٜ  ثطضؾیؾیؿتٓ اعالفبتی پیكطفتٝ ثطای  هی

 .ضا اضظیبثی ٕ٘ی وٙٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ یفّٕىطزتبثیط س ٞؿتٙس، ٙزض فُٕ، ؾٛزٔ پطٚغٜٔسیطیت ؾجس 

 آٟ٘ب ٝ ا٘س ٚ تبثیطات فّٕىطزی ٔثجتپطزاذت ٚاحسٔسیطیت پطٚغٜ  فٙبٚضی اعالفبت ضاٞىبضٞبیثٝ تحّیُ ظیبزی ٔغبِقبت ثب ایٗ ٚخٛز، 

٘كبٖ ضا ٔؿتمیٓ ثب ٔٛفمیت پطٚغٜ ( ضاثغٝ غیط2008) ( ٚ ضایٕٛ٘س ٚ ثطٌط2008ٖٚٔب٘ی) فّی، ا٘جبضی ٚ ؛ثٝ عٛض ٔثبَ .ٌعاضـ زاز٘سضا 

عی  فٙبٚضی اعالفبت٘كبٖ زاز٘س وٝ اؾتفبزٜ ثیكتط اظ اثعاضٞبی  (2007) زاز٘س. زض حٛظٜ ٔسیطیت ٘ٛآٚضی، ثبضظان، ؾّغبٖ ٚ ٞبِتیٙه
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فبزٜ تیه ضاثغٝ ٔثجت ثیٗ اؾ (2018) طٚح، التدٗ، ٌّٛثٛوٙیه ٚ چبِتعو اض اضتجبط زاضز.ٔطاحُ تٛؾقٝ پطٚغٜ ٞب ثب فّٕىطز ثبالتط ثبظ

٘كبٖ زاز٘س وٝ اؾتفبزٜ ثیكتط ٘یع ( 2017) ٔبضٞٛفط، اؾتطیؽ ٚ ثطتُفّٕىطز ٘ٛآٚضی ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. ٚ  فٙبٚضی اعالفبتثیكتط اظ 

 تبثیط ٔثجت زاضز. وب٘یّع ٚ ثبوٙٙع قٝ ٔحهَٛ خسیس، ثط تٛؾفٙبٚضی اعالفبتافعایف قبیؿتٍی اٞطٔی  ثب فٙبٚضی اعالفبتاظ اثعاض ٞبی 

 اضتجبط ٔثجت زاضز. ب ویفیت تهٕیٓ ٌیطی ٔسیطاٖ پطٚغٜٔسیطیت پطٚغٜ ث ی( ٘كبٖ زاز٘س وٝ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت2012)

اذتٝ پطٚغٜ ٘پطز ؾجسثطای ٔسیطیت  یٞیچ ٔغبِقٝ تدطثی ثٝ تحّیُ ٘تبیح فّٕىطز ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتخبیی وٝ ٔب ٔی زا٘یٓ،  تب

 ؾجسثط ٔٛفمیت  یؾبظٚوبض چٝچٍٛ٘ٝ ٚ ثب  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜپطزاظز: ٔی  ذال ٔٛخٛزثٝ ثطضؾی ثب ایٗ ؾٛاالت  تحمیك حبضطاؾت. 

ویفیت ٔسیطیت یبفتٗ ثب ثٟجٛز  ٔؿتمیٓثٝ عٛض غیط ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوٝ ثٝ وبضٌیطی  ٔب ایٗ اؾتتبثیط ٔی ٌصاضز. فطضیٝ  پطٚغٜ

؛ تّط،آٍ٘ط، وبن ٚ ٌٕب٘سٖ، 2013)خٛ٘بؼ، وبن، ٌٕب٘سٖ،  پطٚغٜ ضا افعایف ٔی زٞسٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ، ٔٛفمیت  ؾجسفطآیٙس 

2012.) 

ثطای ثطذٛضزاضی اظ قطوت ٞب پیكٟٙبز ٔی وٙیٓ  ضا ٘كبٖ ٔی زٞس: اثتسا ٟٔٓ انُٔب زٚ تحمیك فالٜٚ ثط ایٗ، چبضچٛة ٘ؾطی 

ٚ پطٚغٜ ذٛز زؾت  ؾجسٔسیطیت ضیؿه  ،پطٚغٜ ؾجسذٛز،  ٚاحسٔسیطیت پطٚغٜ ٞبی زض فطآیٙس وبفی ثبیس ثٝ ثّٛك  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ثیٗ  اضتجبعیٞب افعایف یبثس. چٙیٗ  ثب ثّٛك ایٗ فطآیٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٔثجت یه  یا٘تؾبض زاضیٓ وٝ تبثیط فّٕىطزآٍ٘بٜ یبثٙس. 

ٔطثٛط ثٝ ؾیؿتٓ ٞبی  تحمیمبتحیبتی زض  ضطٚضتثٝ فٙٛاٖ یه  ٞبٞبی ؾبظٔب٘ی ٔٙبثـ ٚ لبثّیت  ٚ فطآیٙس یؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت

 . اثجبت قسٜ اؾت (2011)تٟٙیبال،  ( ٚ تحمیك زض فّٕیبت2001)ثطٌطٖٚ، ضایٕٛ٘س ٚ ضیٛاضز،  یاعالفبت

ٚ  ٔتمبثُٚاثؿتٍی ، ؾجساظ ٘ؾط ا٘ساظٜ ٘یع ٚ پیچیسٌی ٚؽبیف  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثٝ وبضٌیطیوٝ ثیٗ  ٓا٘تؾبض زاضی ایٗ وٝ زْٚ

ٚاثؿتٍی  ثط وٝ (2001)زٚ٘بِسؾٖٛ،  ی ؾبظٔب٘ی اؾتالتضبی ٘ؾطیٝٚخٛز زاقتٝ ثبقس. ایٗ اؾتسالَ ٔجتٙی ثط اضتجبط پٛیبیی فٛأُ 

 )ٔب٘ٙس آقفتٍی ؾبظٔب٘ی(. ٞب٘یف ٚ ٚاِس زاضززالِت )ٔب٘ٙس تٕطوع( ثٝ ٔٛلقیت زاذّی ٚ ذبضخی ؾبظٔبٖ  ؾٛزٔٙسی اثعاضٞبی ؾبظٔب٘ی

٘س وٝ ٔٛفمیت قیٜٛ ٜ اطزطزٜ زاضز ٚ تحمیمبت تدطثی اثجبت وزض ٔسیطیت پطٚغٜ وبضثطز ٌؿت زاز٘س وٝ ضٚیىطز التضبئی( ٘كبٖ 2012)

 ؾجسپیچیسٌی  ٔب٘ٙس ؛، ضخٛؿ وٙیس(2013ط ثٝ ٔبضتیٙؿٛ، )ثطای ٔغبِٝ ثیكت اؾت یتبثـ قطایغ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٞبی ؾبظٔب٘ی زض 

٘طْ  ؾٛزٔٙسی ،ؾجس(. ثٙبثطایٗ، ٕٔىٗ اؾت افعایف پیچیسٌی 2013)ٚاؼ ٚ وبن،  ی( یب آقفتٍی ٔحیغ2012)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ضا افعایف زٞس.  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜافعاض وبضثطزی 

٘فطٜ ثطضؾی  181ٜ غپطٚ ؾجسیه  ٚ پبؾد زٞٙسٌبٖ٘فطٜ ٔتكىُ اظ  362ٕ٘ٛ٘ٝ اؾتفبزٜ اظ یه ثب ایٗ فطضیٝ ٞب ضا ٛض تدطثی ثٝ عٔب 

٘تبیح وٕی اضائٝ ٔی زٞیٓ وٝ ( 1پطٚغٜ ٘مف زاضز: ) ٔسیطیت پطٚغٜ ٚ ؾجسٔسیطیت  تحمیمبت. ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ چٙس عطیك زض وطزیٓ

ٔسیطیت وٝ  وطزیٓضا ٔكبٞسٜ  ؾبظٚوبض ٞبیی( 2پطٚغٜ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس؛ ) ؾجسٚ ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوبضٌیطی ٝ ثضاثغٝ ثیٗ 

ا٘ٛاؿ ٔرتّف  زض ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اؾتفبزٜ اظ ٔىُٕ اثط( 3پطٚغٜ تبثیط ٔی ٌصاضز، ) ؾجسٔٛفمیت  ثطثب اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب  ؾجس پطٚغٜ
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ٔی  ٘كبٖ ؾجسا٘ٛاؿ ٔرتّف پیچیسٌی  تضبیی تبثیطات فّٕىطزی ضا زض( فٛأُ ال4ضا تحّیُ ٔی وٙیٓ ٚ ) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ایدبز

 زٞیٓ.

 ؾجسچٍٛ٘ٝ فٙبٚضی اعالفبت ٔی تٛا٘س اظ ٔطاحُ فطآیٙس  وٝ تٛنیف ٔی وٙیٓ اثتسا: زض ازأٝ ثٝ قطح ظیط ازأٝ ٔی یبثسٔمبِٝ ایٗ 

پطٚغٜ فطضیٝ ؾبظی ٔی  ؾجسثط ویفیت ٚ ٔٛفمیت ٔسیطیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطیزض ٔٛضز تبثیط  ؾپؽپطٚغٜ پكتیجب٘ی وٙس. 

زض غطح ٔی وٙیٓ. ٔ ؾجسپیچیسٌی وٙٙسٜ ٚ تبثیط تقسیُ  ٔسیطیت پطٚغٜ ایدبزتبثیطات ٔىُٕ  ثبضٜزض التضبیی ضیٝفطچٙس آٍ٘بٜ یٓ. وٙ

ٔمبِٝ ضا  ٚ زض آذط ثب ثحث ٚ ٘تیدٝ ٌیطی ٔی ؾٙدیٓ زازٜ ٞبپؽ اظ تٛنیف ضٚـ ٞب ٚ فطضیٝ ٞبی ذٛز ضا ٔب ثٝ عٛض تدطثی ٟ٘بیت، 

 ثٝ پبیبٖ ٔی ضؾب٘یٓ.

 

 ٍُصپز سبذهذیزیت  یسیستن ّای اطالعات .2

 پزٍصُ  سبذ. هزاحل هذیزیت 2.1

ثٝ ٌطٚٞی اظ پطٚغٜ ٞب اقبضٜ زاضز وٝ ثطای ٔٙبثـ ٔكتطن ضلبثت ٔی وٙٙس. ایٗ پطٚغٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙس پطٚغٜ ٞبی زاذّی پطٚغٜ  ؾجس

ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ثٝ ٔكتطیبٖ ذبضخی وٝ  یب پطٚغٜ ٞبی ذبضخی ٚ پكتیجب٘ی ٔی وٙٙس ثبقٙس وٝ اظ وؿت ٚ وبض ٔحٛضی ؾبظٔبٖ

ٕٞطاٜ  ؾجسٞساف وّی ایسٜ اِٚیٝ تب تحمك آٟ٘ب ٚ تٕطوع ثط ا ٘بقی اظپطٚغٜ  اثتىبضات ثب تٛاْ ؾجسیه  ٔرتمِٔسیطیت  اضائٝ ٔی زٞٙس.

ِٛیت ثٙسی ٔی وٙس ٚتهٕیٓ ٔی ٌیطز وٝ آیب یه پطٚغٜ ثطای اخطا ا٘تربة ٔی قٛز یب ذیط، ثیٗ پطٚغٜ ٞب ا پطٚغٜ ؾجس. ٔسیطیت اؾت

 وطزٜ ٚ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ ٔی وٙس، ثیٗ پطٚغٜ ٞب ضا قٙبؾبییٞٓ افعایی ، پطٚغٜ ضا ٞسایت ؾجسٚ ثط اؾبؼ آٖ ٔٙبثـ ترهیم ٔی زٞس، 

)ثّیچفّت ٚ  ٔی ثركس ؾطفتٚ تٛؾقٝ قبیؿتٍی ضا  ای پطٚغٜ چٙسٔسیطیت ٔی وٙس ٚ یبزٌیطی  وُ پطٚغٜ ضا زض ؾجس ضیؿه

ٔی تٛاٖ زض چٟبض ضا  وبضثطز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ(. حٛظٜ ٞبی ٟٔٓ 2013؛ تّط ٚ وبن،2016؛ پبزٚا٘ی ٚ وبضٚاِٟٛ، 2008اؾىطٚز، 

؛ خٛ٘بؼ، 2013)ثطیٍٙط، خٛ٘بؼ ٚ وبن،  ؾجسٚ یبزٌیطی  ٞسایت، ترهیم ٔٙبثـ، ؾجس ثٙسی : ؾبذتبضوطزثٙسی  زؾتٝٔطحّٝ 

 اؾت وٝ ثقسٞب ثٝ ثطضؾی آٟ٘ب ٔی پطزاظیٓ. ٜپطٚغٜ ٕٞطا ؾجسچبِف ٞبیی ثطای ٔسیطیت  (. ٞط ٔطحّٝ ثب2010

قٛز یب  ا٘تربة پطٚغٜ خٟت تبٔیٗ ٔبِی ایٗ اؾت وٝ تهٕیٓ ثٍیطز آیب ایسٜ یه ؾجسٚؽیفٝ انّی ٔسیطیت  :ؾجس ثٙسیؾبذتبض اِف( 

ٛیت ثٙسی عطح ٞبی ِٚ(. ثسیٗ ٔٙؾٛض، ؾبظٔبٖ ٞب ضٚـ ٞبی ٔرتّفی ثطای اضظیبثی ٚ ا2001)وٛپط، ازٌت ٚ وّیٗ اؾٕیت،  ذیط

ٔٙبفـ  ثیكیٙٝب٘ٙس تٙبؾت اؾتطاتػیه، ٔ ،ا٘ٛاؿ اٞساف ثبِمٜٛ ٔتضبز ثبظتبةِ ایٗ ضٚیىطزٞب ٞسفبز ٕ٘ٛزٜ ا٘س. اید پیكٟٙبزی پطٚغٜ

تقبزَ ثٟیٙٝ )ٔب٘ٙس ثٟطٜ ٌیطی ٚ ثٟطٜ ثطزاضی، ضیؿه ٚ ؾٛزآٚضی یب ثبظزٜ وٛتبٜ ایدبز ٚ  تىٕیّیٌیطی اظ پطٚغٜ ٞبی ٜ التهبزی، ثٟط

فی زض ا٘تربة پطٚغٜ ٔكبضوت زاض٘س وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب (. فالٜٚ ثط ایٗ، شیٙفقبٖ ٔرت2001ّ)وٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔست ٚ ثّٙس ٔست( ٔی ثبقس
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(. ثٙبثطایٗ، ٔؿئّٝ ٟٔٓ 2007؛ ٚیٙچ، 2013)ثطیٍٙط ٚ ٕٞىبضاٖ، ل ذٛز ضا زاقتٝ ثبقٙسبُٕ ٞبی ذقزؾتٛضاِ ٕٔىٗ اؾت

ی فقبٖ ٔطثٛعٝ ضٚقٗ ٚ پصیطفتٝ قسٜ اؾت تب پطٚغٜ ضا ثٝ نٛضتزٞی پطٚغٜ ایدبز یه ضٚیىطز ٔكتطن اؾت وٝ ثطای ٕٞٝ شیٙؾبذتبض

 ثٙسی وٙٙس. اِٚٛیتاضظیبثی ٚ  ٔكبثٝ

خطثطا٘ت،  ٚ)ایٍٙٛاَ  ؾبظٔبٖ ٞب اؾت ی ثطای٘كبٖ زٞٙسٜ چبِف ٟٕٔ پطٚغٜ ٞبی ٔرتّف زض ترهیم ٔٙبثـ :ترهیم ٔٙبثـة( 

پطٚغٜ  ؾجسزض ٞب پطٚغٜ  یاخطا تقییٗ وٙٙسٜ ٔٙبثقی ثب ؽطفیت ٔحسٚز وٝ ، یقٙیثٝ ٔٙبثـ ٔحسٚز زؾتیبثی ثٝ عٛض ذبل(. 2003

پطٚغٜ ٞبی ٔسیطیت ؾجس فالٜٚ ثط ایٗ، . ٔی ثبقٙس ٚ پطٚغٜ ؾجسٔٛفمیت  الظٔٝ ،(2008)ٔبِچیٛضظ، ِئٛؼ، وطیٕطظ، ٚ وِٛیچ،  ٞؿتٙس

یت زضثبضٜ ٘یبظ قفبف وؿت(. ثٙبثطایٗ، ٞسف ٔسیطیت ٔٙبثـ 2008چفّت ٚ اؾىطٚز، )ثّی وٙستّمی ٕ٘ی  ٔبظازؽطفیت ٔٙبثـ ضا  وٛچه

 ٘كبٖ زٞٙسٜٔی ثبقس. فالٜٚ ثط ایٗ، ترهیم ٔٙبثـ ثٝ عٛض ایسٜ آَ ٔٙبثـ زؾتطؾی ٚ قبیؿتٍی ٞبی  چٙیٗٚالقی ٔٙبثـ ٚ ٕٞ

  ٞبی پطٚغٜ ٔی ثبقس. اِٚٛیت

 ٔغبثك ثب اٞساف ؾبظٔبٖثبیس پطٚغٜ تغییطات ٕٞبًٞٙ ٚ ٞسایت قٛز.  یىسؾتپطٚغٜ ٞبی خبضی ثبیس ثٝ عٛض  ؾجس :ؾجسٞسایت ج( 

ضا ٔی  ا٘فطازی ٚ ٔكتطن ٞبی ٜپطٚغ ذغطات ٔتقسز(. 2018)اٍ٘بیبٖ، ویّٗ، وبن ٚ ٌٕب٘ست،  ٚاحسیه پطٚغٜ فمظ ٘ٝ  ثطضؾی قٛز

یه تقبٔالت ثطای اؾتفبزٜ اظ ٔعایب ٚ بیس ٔسیطاٖ ث(. 2014تّط، وبن ٚ ٌٕب٘سٖ، ) ٔسیطیت وطز ؾجسثرف زض ؾغح  تٛاٖ ثٝ عٛض اثط

ٔؿبئُ پیف ضٚ ضا ثٝ نٛضتی  پطٚغٜ ٞب ٚ اظ پطٚغٜ ٞبی ٔرتّف پطزاظـ ٚثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ اعالفبت ضا  پطٚغٜ ٔٙؿدٓ ٚ ٕٞبًٞٙ ؾجس

  اضظیبثی وٙٙس. ٔٙؿدٓ

ضا ایدبز قسٜ ٚ تٛا٘ف ثٙبثطایٗ، زا٘ف  پؽ اظ تىٕیُ ٔٙحُ ٔی قٛ٘س. وٝؾبظٔب٘ی ٞؿتٙس  ٔٛلت السأبتپطٚغٜ ٞب  :ؾجسیبزٌیطی ز( 

زضٖٚ پطٚغٜ ای ٚ ثٟطٜ یبزٌیطی وطزٖ  تؿٟیُ(. 2004)ثطازی ٚ ٚیٛیؽ،  اظ آٖ اؾتفبزٜ وطز زٚثبضٜٚ زض ؾبظٔبٖ ٔٙتكط ٚ  حفؼثبیس 

؛ 2016)اٌطات، وبن ٚ ٌٕب٘سٖ،  وٝ ثٝ زلت ٔسیطیت قٛز اؾت فطآیٙسیٔؿتّعْ ایدبز  وؿت قسٜ تٛا٘فثطزاضی اظ زا٘ف ٚ 

ض٘س اتطان ثٍصتب زا٘ف قرهی ذٛز ضا ثجت ٚ ثٝ اق ثطاٍ٘یرتٝ ٔی قٛ٘س اغّتحبَ، افضبی تیٓ پطٚغٜ  ثب ایٗ (.2001پط٘ؿیپی ٚ تُ، 

 (.2013اؾتفبزٜ وٙٙس )ثبضتچ، اثطظ ٚ ٔبضض،  ٚ ثجت قسٜ فطاٌطفتٝثٝ عٛض اثطثرف اظ زضؼ ٞبی  سٕ٘ی تٛا٘ٙٚ ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞب 

 ٚاثؿتٍی اظ عطیكاؾت ثبِمٜٛ ٔجٟٓ  چٙسٌب٘ٝ ٚ پیچیسٌی ٘بقی اظ اٞساف تؿّظ یبفتٗ ثطپطٚغٜ  ؾجسٔسیطیت ٞسف ثٝ عٛض ذالنٝ، 

ت پصیطی زا٘ف ٚ یٚ آؾ ٔٙبثـثٝ فسْ قفبفیت زض ظٔیٙٝ ترهیم ٚ زؾتطؾی ٞبی فبزی،  ثیٗ پطٚغٜ ٞب ٚ ؾبظٔبٖ ٔتمبثُ پطٚغٜ ٞب یب

 ه پكتیجبٖؿتٓ ٞبی اعالفبت ثٝ فٙٛاٖ یؾی اؾتفبزٜ اظ ٕٔىٗ اؾت اظ ؾجسیطاٖ سٔ . زض ٘تیدٝ،طٚغٜ ٞبزض پ تٛا٘ف ٞبی ایدبز قسٜ

 ثطذٛضزاض قٛ٘س. اظ ٔعایبی آٖ 
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 ی پزٍصُسبذ. سیستن اطالعاتی هذیزیت 1خذٍل 

هزحلِ 

هذیزیت 

 سبذ پزٍصُ

حَسُ ّای ماربزدی اصلی بزای 

  اطالعاتیسیستن ّای 

 (... )سیستن ّای اطالعاتی بزای

هذیزیت سبذ هشایای  چالص ّای اصلی

 )ًوًَِ ّا( پزٍصُ

 

 

 ثٙسیؾبذتبض 

 ؾجس

 

 

ِٛیت ٚا ،ا٘تربة پطٚغٜ) ِٛیت ثٙسیٚا-

  (ٚ غیطٜ ثٙسی

ِٛیت ثٙسی ٚایدبز یه ضٚیىطز ثبثت ثطای اضظیبثی ٚ ا-

 (2018)ًٌٙ ٚ ٕٞىبضاٖ،  پطٚغٜ ٞب

ِٛیت ثٙسی عطح ٞبی پیكٟٙبزی پطٚغٜ ٚ ا٘تربة ٚا-

 (2015)وبؾتب٘تیٙٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،  پطٚغٜ ٞب ثطای اخطا

 اثطثرف ؾجسقٙبؾبیی تبثیطات -

ٔسَ ٞبی ضیبضی ثطای -

 اضظیبثی ٚ ا٘تربة پطٚغٜ

 ٞب ؾجستهٛیطؾبظی -

 تحّیُ ؾٙبضیٛٞب-

قفبفیت ٚ لبثّیت -

 ؾجسضزیبثی تهٕیٕبت 

 

ترهیم 

 ٔٙبثـ

رهیم ٔٙبثـ ٚ )ت ترهیم ٔٙبثـ-

 (قٙبؾبیی ٔحسٚزیت ٞب

قبیؿتٍی ثجت ) ٔسیطیت قبیؿتٍی-

 *ٞبی وبضوٙبٖ(

ٞب ٚ قبیؿتٍی ٞبی  اِٚٛیتترهیم ثط اؾبؼ -

 (2015)آثطا٘تیؽ ٚ فیٍٛضیسٚ،  وبضوٙبٖ

)ّٔچیٛضظ ٚ ٕٞىبضاٖ،  قٙبؾبیی ٔحسٚزیت ٞبی ٔٙبثـ-

2018) 

 خٕـ آٚضی اعالفبت-

ٞبی  تحّیُ ٔحسٚزیت-

 ٔٙبثـ

 قفبفیت ٟٔبضت-

 

 

 

ٚ  ؾجسٞسایت 

ٔسیطیت 

 ضیؿه

 

 

 ؾجس٘ؾبضت ثط فّٕىطز ) ؾجسٞسایت -

 (پطٚغٜ

قٙبؾبیی ضیؿه ٚ ) ٔسیطیت ضیؿه-

 پطٚغٜ ٔب( ؾجساضظیبثی زض 

٘ؾبضت ثط فّٕىطز ٚ قٙبؾبیی پطٚغٜ ٞبی زاضای فّٕىطز 

 (2019)ایٛة ٚ ٕٞىبضاٖ،  )فؿد( ٘بٔٙبؾت

)ویّٗ ٚ  قٙبؾبیی ٚ ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٞٓ افعایی ٞب-

 (2019ودبض، 

ٞٓ  ؾجساختٙبة اظ ضیؿه ٞبی قٙبؾبیی ٚ وبٞف/-

 ذٛقٝ ثٙسی ضیؿه ٞبافعایی زض ٔسیطیت ضیؿه/

؛ ٘بٔیط ٚ 2019ٚ ٌٕٛ٘سٖ،  یبخبٚیس، فبعٕی ٘-احٕسی)

 (2018ٕٞىبضاٖ، 

 

 

 ٌعاضقٍطی یىپبضچٝ-

ٔمبیؿٝ پصیطی ثیٗ -

 پطٚغٜ ٞب

ٔسِٟبیی ثطای تحّیُ -

 ؾجسضیؿه 

 تحّیُ ؾٙبضیٛٞب-

 

 ؾجسیبزٌیطی 

قبیؿتٍی ثجت ) ٔسیطیت قبیؿتٍی-

 *ٞبی وبضوٙبٖ(

ٔؿتٙس ؾبظی ٚ ا٘تمبَ یبزٌیطی پطٚغٜ )-

 (آٔٛذتٝ قسٜزضؼ ٞبی 

 ظی ٚ ا٘تمبَ زضؼ ٞبی آٔٛذتٝ قسٜٔؿتٙس ؾب-

 (2016زافیّس ٚ ٚیتی، )

قٙبؾبیی ٚ ایدبز قفبفیت زضثبضٜ قبیؿتٍی ٞبی -

 (2018)ًٌٙ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثسؾت آٔسٜ

 خٕـ آٚضی اعالفبت-

 زؾتطؾی ثٝ اعالفبت-

 قفبفیت قبیؿتٍی-

 ا٘تكبض زا٘ف-
 . ؾجسثٝ وبض ثطزٜ ٔی قٛز: ترهیم ٔٙبثـ ٚ یبزٌیطی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜزض زٚ ٔطحّٝ  "ثجت قبیؿتٍی ٞبی وبضوٙبٖ "ٔٛاضز*

 ی پزٍصُسبذبزای هذیزیت  ی.سیستن ّای اطالعات2.2

ٞبی ٔرتّفی ثطای  ٚ ٔقیبض ثٝ وبض ٔی ضٚ٘سزقٛاض قطایظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت ثٝ عٛض وّی ثطای ثٟجٛز پطزاظـ اعالفبت ٚ اضظیبثی 

ٔسَ ٔٛفك ذٛز زض  (1992 ٚ 2003) زِٖٛ ٚ ٔه ِیٗ (.1992 ٚ 2003)زِٖٛ ٚ ٔه ِیٗ،  ٘كبٖ زازٖ ایٗ تبثیطات عطاحی قسٜ ا٘س

ٔسیطیت ؾجس ٖ ثطای تٛا ٔثجت ضا ٔی اتتبثیطفمیت یه ؾیؿتٓ اعالفبتی اظ عطیك وبضثطز آٖ ٔحمك ٔی قٛز. ایٗ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔٛ

ٞبی ترههی ثطای فقبِیت ىبض ضاٞپیچیسٜ تب  وبٔالَىبض ٞبی ضاٞ وّیٝزض  فٕالًضا ٔی تٛاٖ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ٘یع فطو وطز.  پطٚغٜ

وٝ قطوت ٞب ثطای  ثٝ وبض ثطز قغّی ٞبی وبضثطزتب ثطای ٔسیطیت قبیؿتٍی(،  ثٝ عٛض ٔثبَ) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ قرهی ٞبی

ٚ حٛظٜ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٔطاحُ  1(. خسَٚ 2019)ٔبیط، اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس اظ آٟ٘ب ذٛز  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜپكتیجب٘ی اظ ٔطاحُ 
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ضا ذالنٝ ٔی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ٘كبٖ ٔی زٞس، چبِف ٞبی ٟٔٓ ثطای ٞط ٔطحّٝ  یضا ثطای ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت ٟٔٓٞبی وبضثطزی 

ٞط ٔی تٛا٘س اظ  پطٚغٜ ؾجسٔسیطیت ٘كبٖ ٔی زٞس. اظ ایٙطٚ،  اذتهبنیزٜ زض ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی وٙس ٚ ٔعایبی آٖ ضا ثطای اؾتفب

 :ٌیطزثٟطٜ  یاذتهبن یاؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت ثبٔی ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ تٛنیف قسٜ یه اظ ٔطاحُ 

ٚ ایدبز قفبفیت ٚ لبثّیت  ف ثبِمٜٛ ٔتضبز زض ٔسَ ٞبی ضیبضیثب ٞسایت پیچیسٌی ا٘ٛاؿ اٞسا اذتهبنیی ٓ ٞبی اعالفبتیؿتؾ -

)وبؾتب٘تیٙٛ، زی ٌطاٚیٛ ٚ ٘ب٘یٙٛ،  ٙسپكتیجب٘ی و ؾجس ثٙسیؾبذتبض س اظ ٚؽبیفٔی تٛا٘ وٙٙسٜثطای تٕبْ عطفیٗ قطوت پیٍیطی 

تب حسی اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضیتٓ ٞبی ذٛز آٔٛظ، ٔٙبثـ زازٜ ثبیس  زض نٛضت(. حتی 2015؛ ویّٗ ٚ ودبض، 2018؛ ًٌٙ ٚ ٕٞىبضاٖ، 2015

ثبیس ثٝ زلت ٔسیطیت قٛز تب اظ ضٚاثظ غّظ  ٔٛضز اؾتفبزٜ ٞبی لبثُ پیف ثیٙی ضا ٔحبؾجٝ وطز ٚ اعالفبتىبض ضاٞ وٝظیبز ثبقس 

 (.2015)وبؾتب٘تیٙٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،  اختٙبة قٛز

ٙس ؾبظی ٘یبظ ٚ ؽطفیت ٚؽبیف ترهیم ٔٙبثـ ثب اضائٝ یه پبیٍبٜ زازٜ ثطای ٔؿتٔی تٛا٘ٙس اظ  یؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت اذتهبن -

ی ٞب ؽطفیتٚ  ت ٞبضبا٘تمبَ ٍٟٔٞٙبْ ٔحسٚزیت ٞب ٚ پیٍیطی ٚ  قٙبؾبیی ظٚز خٟتآٟ٘ب  ٔٛخٛزیثطای تحّیُ ٚ ٘ؾبضت ثط  ٔٙبثـ

ٌطچٝ ٘كبٖ زازٖ تٕبْ زا٘ف ٚ پیچیسٌی ٞبی ا(. 2018؛ ّٔچیٛضظ ٚ ٕٞىبضاٖ، 2015)آثطا٘تیؽ ٚ فیٍطزٚ،  پكتیجب٘ی وٙٙس ٔٙبثـ

تٛا٘س اظ تهٕیٓ ٌیطی پكتیجب٘ی  یٔ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ِٚی (،2018)ٔبچیٛضظ ٚ ٕٞىبضاٖ،  فطآیٙس اذتهبل ٔٙبثـ أىبٖ پصیط ٘یؿت

 وٙس.

ٚ  ؾجسثطضؾی ٞبی خٕـ آٚضی  ثب ٚ ؾجس ٚاحسٜ ٞبی غٔی تٛا٘ٙس ثب خصة ٚ ازغبْ اعالفبت پطٚ یؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت اذتهبن -

، ؾیؿتٓ ٞبی ؾجسٔسیطیت ضیؿه  ذهٛل زض(. 2019)ایٛة، تبٞیٓ ٚ آالح،  پكتیجب٘ی وٙٙس ؾجساظ ٚؽبیف ٞسایت  تحّیُ ٞب

تحّیُ  تبپكتیجب٘ی وٙٙس  ی ٔتمبثُٚ ٚاثؿتٍی ٞب ؾجسضیؿه ٞبی ، لبثّیت پیٍیطی پطٚغٜ، س اظ فطآیٙس قٙبؾبییٙٔی تٛا٘ یاعالفبت

؛ ٘بٔیٙط، 2019ٚاؼ، ِٚىط ٚ ٚأّیٙه، ز , ثٛی2019بعٕی ٘یب ٚ ٌٕب٘سٖ، خبٚیس، ف، )احٕسیقٛز أىبٖ پصیط  ؾجسخبٔـ ضیؿه 

 (.2018ضازظٚیُ ٚ ٌبضیعی، 

 ؾبظی ؽطفیتیبفتٗ زا٘ف ٚ ، اقتطان ٌصاضیاضائٝ یه پبیٍبٜ زازٜ ثطای ٔؿتٙس ؾبظی،  ثٛؾیّٝ اذتهبنیؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت  -

تٟٙب (. ؾیؿتٓ ٔی تٛا٘ٙس 2016پكتیجب٘ی وٙٙس )زافیّس ٚ ٚیتی،  ؾجسٔی تٛا٘ٙس اظ ٚؽبیف یبزٌیطی  ،پطٚغٜ ٞبثطای ؾبیط ؾبظٔبٖ ٞب ٚ 

 (.2016)زافیّس ٚ ٚیتی،  ضا اضتمب زٞس حتی اظ اقتجبٞبتیبزٌیطی  اظ ا٘تمبَ زا٘ف پكتیجب٘ی وٙس، اٌط فطًٞٙ قطوت

تفهیّی آٖ پطزاذتٙس. ثط اؾبؼ ایٗ  وبضآٔسیٚ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜطای ٞبی ٘طْ افعاضی ث ىبضثٝ ثطضؾی ضاٞ (2014ٔبیط ٚ آِٟٕبٖ )

تقطیف ٔی وٙیٓ وٝ اظ  اذتهبنیؾیؿتٓ ٞبی فٙبٚضی اعالفبت ثٝ فٙٛاٖ ضا  ٜغپطٚ ؾجسٔسیطیت  یٔالحؾبت، ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت

ٚؽبیف وٝ  اؾت تب حسی پطٚغٜٔسیطیت ؾجس  وبضثطزٙس. ٙپكتیجب٘ی ٔی و ٜانّی پطٚغ ؾجسٔطاحُ ٔسیطیت عی  قسٜ ٚؽبیف تٛنیف

 پكتیجب٘ی قٛ٘س. اذتهبنیٜ تٛؾظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت پطٚغ ؾجسٟٔٓ ٔسیطیت 
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 . چارچَب هفَْهی ٍ فزضیِ ّا3

 ؾجسٔسیطیت  پكتیجبٖ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اؾتفبزٜ اظثیبٖ ٔی وٙیٓ وٝ  ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. ثٝ عٛض وّی تحمیكچبضچٛة ایٗ  1قىُ 

پطٚغٜ ٘مف زاضز. ایٗ وبض ضا ٔی تٛاٖ ثب ثٟجٛز وبضایی ٚ ویفیت تهٕیٕبت ٔسیطیتی ا٘دبْ زاز  ؾجسزض ٔٛفمیت  ،ٚ اظ ایٙطٚ اؾتپطٚغٜ 

فالٜٚ ثط  (.2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔی قٛز ضاٜ ا٘ساظی وٙٙسٜثٝ فٙٛاٖ یه تقسیُ پطٚغٜ  ؾجسوٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ویفیت ٔسیطیت 

تبثیط ٘یبظ زاضز، ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اؾت وٝ ایٗ ٜ ٔكرم ثطای ٘كبٖ زازٖ پطٚغٜ ٚ پطٚغ ؾجسٞبی  فطآیٙسثٝ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜایٗ، 

ٔسیطیت وٝ ٔس ٘ؾط لطاض ٔی زٞیٓ زض آذط، ٔحیغی ضا  ٚخٛز زاضز. ؾجس ضاٜ ا٘ساظییه تبثیط تقسیُ وٙٙسٜ ٔثجت اظ  وٙیٓ فطو ٔی

زض ٔٛضز ٞط  ثٝ تفهیُ. زض ظیط، ٚالـ قٛزؾٛزٔٙس تط  ؾجسُ وٙٙسٜ پیچیسٌی یسٕٔىٗ اؾت ثب ٌٙدب٘سٖ تبثیطات تقزض آٖ  ؾجس پطٚغٜ

 یه اظ فطضیٝ ٞب ثحث ٔی وٙیٓ.

 

، ٔسیطیت ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜپطٚغٜ  ؾجس، ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٜ پطٚغ ؾجسٛة ٔفٟٛٔی. ٔسیطیت چبضچ. 1قىُ

 تحمیك ٚ تٛؾقٝ، تحمیك ٚ تٛؾقٝ PM، ٔسیطیت ضیؿه SPM ٚاحس پطٚغٜ

 

 فٌاٍری اطالعاتپطتیباًی  ی. تاثیز عولنزد3.1

(. ثٝ تجقیت 216: 2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔی قٛز ٌفتٝپطٚغٜ  ؾجست فطآیٙس ٔسیطی تىٕیُزضخٝ  پطٚغٜ ثٝ ؾجسویفیت ٔسیطیت 

ضی، ویفیت ٕٞطاٜ ؾٝ ثقس ویفیت ٕٞىبٝ (، ویفیت ایٗ فطآیٙس ضا ث2013) (، خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضا2006ٖ) اظ زأط، ٌٕب٘سٖ ٚ ِتُ

زض وُ  زضخٝ وٕبَ ٚ پكتیجب٘ی زٚ عطفٝ فجبضت اؾت اظ ویفیت ٕٞىبضیتقطیف فْٟٛ ؾبظی ٔی وٙیٓ. ٔ اعالفبت ٚ ویفیت ترهیم

پطٚغٜ ٞبی یه  ٌؿتطٜقفبفیتی اؾت وٝ زض وُ  (. ویفیت اعالفبت218: 2013بضاٖ، )خٛ٘بؼ ٚ ٕٞى پطٚغٜ ؾجسفطآیٙس ٔسیطیت 
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 ٛزتبٔیٗ ٔی ق ٚ پطٚغٜ نفؾظ ٔسیطاٖ پطٚغٜ وٝ تٛاعالفبت ٚ زؾتطؾی پصیطی ٚ لبثّیت افتٕبز  ثسؾت ٔی آیس ذبل ؾجس

ویفیت ترهیم ثٝ ٔقٙبی ترهیم ٚ تٛظیـ ٔدسز اثطثرف، وبضا ٚ لبثُ افتٕبز ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زض (. 2013:217)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ثٝ ٘بْ ویفیت زیٍطی اظ  قسثُذٛاؾتبض ( 2012:678) ٚ خٛ٘بؼ ن، ٌٕب٘سٖٛآٍ٘ط، و ،217 :2013ؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٛ٘بی پطٚغٜ اؾت ؾجس

تٛلف یه پطٚغٜ زالِت ثط اثطثركی فطآیٙس . زٔی قٛ اعالقیٓ ٌیطی تهٕٔیعاٖ ویفیت ٚ  فؿدوٝ ثٝ فطآیٙس  قس٘س فؿدویفیت 

زٞس، اٌط زیٍط اضظقی پطٚغٜ ٔی تٛا٘س پطٚغٜ ٞب ضا پبیبٖ  ؾجساضظیبثی ٔی وٙس تب چٝ ا٘ساظٜ ٔسیطیت  فؿدویفیت . زض ٘تیدٝ، زاضز ٚاحس

اظ  خساپطٚغٜ ضا  ؾجسویفیت فطآیٙس ٔسیطیت  ٚ ثٝ عٛض ٔكتطن زاض٘س ی أب ٔدعاییاضتجبط ٘عزیى ثب یىسیٍط ثقس 4تٕبْ  ایدبز ٘ىٙٙس.

 (.2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،  تقییٗ ٔی وٙٙس ٞبی ذبل ٔسیطیت فقبِیت

ؾیؿتٓ  ثىبضٌیطیقسٜ اؾت وٝ  ثبثتپكتیجب٘ی ٔی وٙٙس.  ؾجساظ ٔسیطیت  خصة ٚ پطزاظـ اعالفبت ٔطتجظ ثب ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ٔسیطاٖ ضا لبزض  ثّىٝ ،ظیبزی ایدبز ٕ٘ی وٙس وٝ ٔب٘ـ اظ تهٕیٕبت ٔسیطیت قٛز خطیبٖ اعالفبت ،ٚاحسٞبی اعالفبتی ٔسیطیت پطٚغٜ 

ٔب (. 2019؛ ِیٛ، چٗ، یبً٘، ظٚ ٚ ِیٛ، 2012)وب٘یّع ٚ ثبوٙع،  طی اتربش وٙٙستهٕیٕبت ثٟت س ثط ٔجٙبی اعالفبت ٔطتجظ ٚ خبٔـٙٔی و

ثٙسی پطٚغٜ ٞب، ترهیم ٔٙبثـ ٚ قٙبؾبیی  اِٚٛیت ثب ٞسف ٔٙبؾتاظ عطیك خصة ٚ پطزاظـ اعالفبت  ٔٛضٛؿفىط ٔی وٙیٓ وٝ ایٗ 

ٔی تٛا٘س  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطی. فالٜٚ ثط ایٗ، ثٝ وبض ٔی ضٚز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثطای  ٜ ٞبی زض خطیبٖغٔٛا٘ـ ٚ اضظیبثی پطٚ

ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثط ویفیت ٕٞىبضی تبثیط ٔثجت ایٗ (، 2007)آضتٛ ٚ زیتطیچ،  پطٚغٜ ضا تمٛیت وٙس ؾجسزلت ٚ قفبفیت فطآیٙس ٔسیطیت 

تبثیط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜفیت ثط وی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطی(. ثٙبثطایٗ، ا٘تؾبض زاضیٓ وٝ 2012)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔی ٌصاضز

پكتیجب٘ی  اذتهبنی یپطٚغٜ ثیكتطی تٛؾظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت ؾجسا٘تؾبض زاضیٓ وٝ ٞط چٝ ٚؽبیف ٔسیطیت ٔب ٔثجت ثٍصاضز. 

 افعایف یبثس. فؿدترهیم ٚ  ویفیت اعالفبت، ٜ اظ ٘ؾط ٕٞىبضی،پطٚغ ؾجسٛز، ویفیت ٔسیطیت ق

 اضتجبط ٔثجت زاضز. ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثب ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطی .فزضیِ الف

)وٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ،  ؾبذتبض چٙس ثقسی زاضزثؿیبض ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ایٗ ِٔٛفٝ یه  تحمیمبتٜ زض غپطٚ ؾجسٔٛفمیت 

ِٔٛط، ٔبضتیٙؿٛ ؛ 2010ٔؿىٙساَ، ؛ 2017؛ وبپٕٗ، وبن، ویّٗ ٚ ٌٕب٘سٖ، 2014؛ وؿتط، ٞبِتیٙه ٚ ٌطیفیٗ، 2010؛ خٛ٘بؼ، 2001

ثٝ حساوثط  ضا ٔٛفك ٔی زا٘ٙس وٝ ثتٛا٘س یؾجس (1999ٚ  2001(. وٛپط ٚ ٕٞىبضا٘ف )2015؛ پتطٚ ٚ ٌبضیٙط، 2008ٚ ثالٔىیؿت، 

ثب تٛخٝ ثٝ ٚیػٌی ٚ  ت ٚ وبض قطوت ضا ٔٙقىؽ وٙسیه وؿٞبی اؾتطاتػ اِٚٛیت آٖ ؾبذتبضاضظـ اظ ٘ؾط اٞساف قطوت زؾت یبثس، 

ٜ ٞبی تٛنیفی زض ثطاثط اوتكبفی یب ٔعایبی پطٚغٜ ٚ ضیؿه پطٚغٜ ثٝ عٛض ٕٞبًٞٙ ٔتٛاظٖ ثبقس. زض ایٗ ٔغبِقٝ، ٞبی ذبل ٔب٘ٙس پطٚغ

؛ 2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،  پطٚغٜ تٕبیع لبیُ ٔی قٛز ؾجسثقس ٔٛفمیت  5وٝ ثیٗ تجقیت ٔی وٙیٓ اظ تحمیمبت تدطثی اذیط ٔب 

اظ یه ؾٛ،  (:2013؛ ٚاؼ ٚ وبن، 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013تّط ٚ وبن،  ؛2013؛ تّط ٚ وبن، 2015وبن، ٞیؿیًٙ ٚ ٌٕب٘سٖ، 

ٚ  ؾجستٙبؾت ثیٗ  ، زض ٘ؾط ٌطفتٗا٘تربة پطٚغٜ ٞبی ٔٙبؾت ثطحؿتپطٚغٜ  ؾجساثطثركی  فجبضت اؾت اظ:ٔٛفمیت ؾجس پطٚغٜ 
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)ٔؿىیٙساَ،  ٞبی وٛتبٜ ٚ ثّٙس ٔست(فطنت  آٚضی،)ضیؿه ٞب، ٘ٛ ؾجسٚ تٛاظٖ ثیٗ تٛاٖ آٔبزٌی ؾجس زض آیٙسٜ  اؾتطاتػی، ٔیعاٖ

بْ نحیح پطٚغٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛفمیت دا٘ ثب احتؿبةضا پطٚغٜ  ؾجساثطثركی  ایٗ تقطیفؾٛی زیٍط، (. اظ 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2010

 (.2013 ؛ ٚاؼ ٚ وبن،2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، زض ثط ٔی ٌیطز ی ٞب ثیٗ پطٚغٜ ٞب ٜ ٞب ٚ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ ٞٓ افعایغتٕبْ پطٚ

؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ،  پطٚغٜ ٔحؿٛة ٔی قٛز ؾجسثطای ٔٛفمیت  یپطٚغٜ پیكبیٙس ٟٕٔ ؾجسویفیت ٔسیطیت 

یقٙی ویفیت ثبالتط اعالفبت، ٕٞىبضی ثٟتط ثیٗ شیٙفقبٖ، ترهیم ؾطیقتط  ،ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ(. ثٝ عٛض وّی، ویفیت ثٟتط 2012

 پطٚغٜ ضا ثٟجٛز ذٛاٞس زاز ؾجسٚ زض ٘تیدٝ ٔٛفمیت  ؾجستهٕیٓ ٌیطی  ،ٔٛضز ٘یبظ ٚ تٛا٘بیی اخطای فؿد پطٚغٜ بٔٙبثـ ثٝ پطٚغٜ ٞ

زض یه ٔغبِقٝ عِٛی  (2013) (. خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضا2012ٖ؛ آٍ٘ط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 قٛاٞس ( ٘یع زض یه ٔغبِقٝ ٔمغقی2012) ٚ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ ٝ اضائٝ زاز٘سدطثی ثطای ایٗ ضاثغقٛاٞس ت ٞبی پطٚغٜ، ؾجس زضثبضٜ

( ٘كبٖ زاز٘س وٝ ویفیت فؿد ثب تٙبؾت اؾتطاتػیه اضتجبط لٛی زاضز. زض ضاؾتبی 2012اضائٝ وطز٘س. آٍ٘ط ٚ ٕٞىبضاٖ ) یٔكبثٟ

 اضائٝ ٔی زٞیٓ:تحمیمبت لجّی، فطضیٝ ظیط ضا 

 پطٚظٜ اضتجبط ٔثجت زاضز. ؾجسثب ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت  .فزضیِ ب

پطٚغٜ ٔی ثبقس. زض ٘تیدٝ،  ؾجس٘كبٖ زٞٙسٜ ثطتطی فقبِیت ٞبی ٔسیطیت زض عَٛ وُ فطآیٙس ٔسیطیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت 

 ؾجسٔٛفمیت  ثب( ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٔسیطیت ثٟجٛز فطآیٙس )ٔب٘ٙس وبضثطز ٞبی قیٜٛ  ثیٗ ضاثظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت  احتٕبالَ

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثٝ  ضا زلیمبَ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت ٔفْٟٛ ( 2013) ( ٚ خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضا2006ٖ) . زأط ٚ ٕٞىبضاٖاؾتپطٚغٜ 

پطٚغٜ  ؾجسمیت ٔؿتمیٓ ٔب٘ٙس ٔٛفوٝ ٞسف آٖ ثٟجٛز ٘تبیح غیطوطز٘س  ٔغطحفٙٛاٖ ٔقیبض ٔؿتمیٓ ثطای تبثیطات قیٜٛ ٞبی ٔسیطیت 

ویفیت  غیطٔؿتمیٓ تبثیط ٌصاضینطفبً  ثٙبثطایٗ ٚ ؾجسثٟجٛز ٚ پكتیجب٘ی اظ فقبِیت ٞبی ٔسیطیت  اعالفبت ٚضیفٙبٞسف . اؾت

 فطو ٔی وٙیٓ:ضا  یه تبثیط ٔیب٘دیٚخٛز  ٔب ضٚ، . اظ ایٗاؾت ؾجسثط ٔٛفمیت  ٔسیطیت

 .ثبقسپطٚغٜ ٔی  ؾجسٚ ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطیثیٗ  ضاثظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت  فزضیِ ج.

 

 رسویت. ًقص تعذیل مٌٌذُ 2.3

ٞبی وؿت ٚ  ٚ فطآیٙس فٙبٚضی اعالفبت، ثب ایٙحبَی وؿت ٚ وبض ٔی ثبقس. ٚ ضٚـ ٞب ٞب پكتیجب٘ی اظ فطآیٙس فٙبٚضی اعالفبتٞسف 

ازغبْ ٔی  فٙبٚضی اعالفبتىبض یه ضاٞ ثٝ ٔٙؾٛض تحمك قطایظٞبی وؿت ٚ وبض  وبض ثط یىسیٍط تبثیط ٔی ٌصاض٘س. اظ یه ؾٛ، فطآیٙس

ا٘بیی ٞبی وبُٔ ذٛز ضا ٘كبٖ تب تٛ ی ٞؿتٙسفطآیٙس ٞبی نطیح ٔؿتّعْ ٚخٛز فٙبٚضی اعالفبتٞبی ىبض . اظ ؾٛی زیٍط، ضاٞقٛ٘س

 زٞٙس.
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تقطیف  ٔكرم تحمیك ٞبیضٚیٝ ٞب ٚ ضٚـ ، فطآیٙسٞبٚ تقطیف  تهطیح ٔیعاٖضا  ضؾٕیتٔب (، 2012) تّط ٚ ٕٞىبضٖ٘ؾطیٝ ثط اؾبؼ 

 ،ثٙبثطایٗ، تٕبْ ٔسیطاٖ پطٚغٜ اضائٝ زٞٙس.لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚ ٔقتجط ،ضؾٕی تط، اعالفبت ثیكتط یا٘تؾبض زاضیٓ وٝ فطآیٙس ٞب ٚ ٔی وٙیٓ

زض ذهٛل ؾبظٌبضی ٚ زضن ٞبی ضؾٕی  زضن یىؿب٘ی زاض٘س. فطآیٙس اظ وبضثطاٖ ایٗ اعالفبت، ٌیط٘سٌبٖٔسیطاٖ نف ٚ تهٕیٓ 

، ٔسَ حفؼ وطز(. اٌط ویفیت اعالفبت ضا ٘تٛاٖ ثب فطآیٙسٞبی ثّٛك 2016)وبن ٚ ٌبٔب٘سٖ،  اعٕیٙبٖ ٔی زٞٙسوبُٔ اعالفبت ثٝ ٔب 

وٝ  ٔی وٙٙس ثبثتنٛضت ٌطفتٝ ٔغبِقبت  ثؿیبضی اظذطٚخی اقتجبٜ قٛ٘س. ٚضٚزی اقتجبٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙس تجسیُ ثٝ ٔسَ ٞبی 

؛ تٛضّ٘ی، 2004)خفطی ٚ ِّیِٛس، قٛ٘س ٔی  فٙبٚضی اعالفبتٚ لبثّیت ٞبی  ی ؾبظٔبٖویفیت زازٜ ٞب ثبفث افعایف فطآیٙسٞبی ضؾٕی

، تّط ٚ وبن، اِف2019)اؾىبِتع، ٌّٛثبوٙیه، وبن ٚ ؾبِٛٔٛ،  تٔؿتمیٓ ضؾٕی فالٜٚ ثط تبثیط فّٕىطز (.2019وطاِٚی ٚ آقٛضؾت، 

 ثبقٙس:  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطی ثبفث تىٕیُفطآیٙس ٞبی ٟٔٓ ظیط  تضؾٕیا٘تؾبض زاضیٓ وٝ ٔب (، 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013

 ٚ پطٚغٜ. ؾجسپطٚغٜ ٚ فطآیٙس ٔسیطیت ضیؿه  ؾجسآیٙس ٔسیطیت طفٚاحس، فطآیٙس ٔسیطیت پطٚغٜ 

ٔی ثبقس  ٔسیطیت یىپبضچٝٚ  ٚاحس ٔسیطیت پطٚغٜ فطآیٙسٞبی اؾتب٘ساضز ؾبظی ٔیعاٖثٝ ٔقٙبی  ٚاحسٔسیطیت پطٚغٜ  ضؾٕیت-

اعالفبت ضبٔٗ یىسؾت، وبُٔ، لبثُ ٔمبیؿٝ ٚ خسیس ثٛزٖ  ضؾٕیتایٗ ٘ٛؿ (. 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 . ضت زاضزضطٚ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜاثطثرف اعالفبت زض ؾغح پطزاظـ ثطای  أطایٗ  .اؾتپطٚغٜ 

ٔتكىُ اظ ؾبذتبض یه  تجقیت اظٚ  وبٔالَ ؾجس پطٚغٜ ٔسیطیتفطآیٙس وبُٔ  ٔكرم ثٛزٖ ٔیعاٖیقٙی ٜ پطٚغ ؾجسٔسیطیت  ضؾٕیت-

اظ ضٚـ ٞب،  یتب زضن یىؿبٖ ٚ یىٙٛاذتأىبٖ ٔی زٞس تٕبْ شیٙفقبٖ ثٝ (. ایٗ أط 2012تهٕیٓ ٌیطی )تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔطاحُ 

اظ ثبیس  ؾجس پطٚغٜ ٔسیطیت(. زض ٘تیدٝ، 2018)اوطٚت، ض٘ه، وبن ٚ ٌٕب٘سٖ،  زاقتٝ ثبقٙس ؾجسٔطاحُ ویفیت ٚ اِعأبت تهٕیٕبت 

ٙس ٚ ٕٞىبضی زٚ خب٘جٝ ضا ثٟجٛز ثیٙی پصیطی فطآی ، پیفٞب ٚ قفبفیت تهٕیٓ ٌیطی ٞب ثبقستهٕیٓ  پكتیجبٖ٘ؾط ویفیت اعالفبت 

 زٞس.

اظ  ٘ٝ تٟٙب ایٗ قیٜٛ ٞب(. 2013)تّط ٚ وبن،  ؾجسٔسیطیت ضیؿه ٚ ضٚـ ٞبی لٛا٘یٗ  اخطای ٔیعاٖیقٙی ٔسیطیت ضیؿه  ضؾٕیت-

اعالفبت ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثّىٝ ،تحّیُ ؾٙبضیٛ( ٚ ؾجس)ٔب٘ٙس تحّیُ ٞبی ضیؿه  ٔٙتفـ ٔی قٛ٘س ؾجس پطٚغٜٔسیطیت 

 پطزاظـ قسٜ ضا غٙی ٔی وٙٙس.

ٔسیطیت  ثىبضٌیطیٔىُٕ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜاظ ٘ؾط تبثیط آٖ ثط ویفیت  ؾٝ فطآیٙس زض ٞط ضؾٕیتٓ وٝ و ٔی وٙیثٝ عٛض وّی، فط

 (.ٚ ثبِقىؽ ضا تؿطیـ ٔی وٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وبضثطز نحیح ضؾٕیت)یقٙی  ذٛاٞس ثٛز ؾجس پطٚغٜ

ٔسیطیت  ضؾٕیت (1 وٝ ٔثجت اؾتٍٞٙبٔی ثیكتط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٚ ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وبضثطزضاثغٝ ثیٗ  .فزضیِ الف

 . (ٔثجت تقسیُ) ثبقسثبال ٔسیطیت ضیؿه  ضؾٕیت( 3 ٚ ٚاحسٔسیطیت پطٚغٜ  ضؾٕیت( 2، ؾجس پطٚغٜ
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 سبذپیچیذگی  تعذیل مٌذگی. ًقص 3.3

ثط ایٗ ٔب )تقساز پطٚغٜ ٞبی ٔكبثٝ(، ا٘ٛاؿ پطٚغٜ ٞب ٚ ٚاثؿتٍی ٞبی ٔتمبثُ پطٚغٜ ٔتفبٚت ٞؿتٙس.  ٞبی پطٚغٜ اظ ٘ؾط ا٘ساظٜ ؾجس

 پػٚٞكٍطاٖ. زض ٘ؾط ٔی ٌیطیٓٚؽیفٝ انّی ایٗ ٘ؾطیٝ ثٝ فٙٛاٖ ضا پیچیسٌی ؾجس  (2001، تئٛضی التضبیی )زٚ٘بِسؾٖٛ، اؾبؼ

ٚیػٌی ٟٔٓ پیچیسٌی ٚؽیفٝ یه . (2011؛ ؾٛزضال٘س، 2012چ ٚ ٚاِس، )ٞب٘یا٘س اظ تئٛضی التضبیی اؾتفبزٜ وطزٜ  اغّتٔسیطیت پطٚغٜ 

؛ 2004؛ ٞبٌُ، ٚیٙىبف ٚ ٌٕب٘سٖ، 2013تبثیطٌصاض اؾت وٝ عطح ؾبظٔب٘ی ثبیس زض ؾبظٔب٘سٞی پطٚغٜ ٞب )زیتطیچ، وبخبال ٚ آضتٛ،  ٚ

 ( اؾتفبزٜ قٛز.2013؛ ٚاؼ ٚ وبن، 2012)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٞبی پطٚغٜ ؾجس( یب 2001قٟٙبض، 

 ،(ؾجسٚ تقسیالت زض  ت)یقٙی تقساز تغییطاپٛیبیی فٛأُ تمبثُ ٚ ا٘ساظٜ، ٚاثؿتٍی ٔ حیثپطٚغٜ اظ  ؾجس افعایف پیچیسٌی ٚؽیفٝ بث

طٚغٜ ٔٙدط ثٝ وبٞف پ ؾجسثبیس افعایف یبثس. افعایف پیچیسٌی ٘یع  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثط ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜتبثیط ٔثجت 

(، 2003قسٜ زِٖٛ ٚ ٔه ِیٗ ) تقسیُذٙثی قٛز. ثط اؾبؼ ٔسَ ٕٔىٗ اؾت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوٝ ثب اؾتفبزٜ اظ  قفبفیت ٔی قٛز

ؾیؿتٓ تبثیط ٔثجت ذٛاٞس  فّٕیٚ اؾتفبزٜ  ٞسفتٓ اعالفبتی ثط ؿویفیت اعالفبت، ویفیت ؾیؿتٓ ٚ ویفیت ذسٔبت یه ؾی

ٔثجت ذٛاٞس زاقت. فطضیٝ ٔب ثط  یٚ ؾبظٔب٘ی تبثیط فطزیؾغح  ؾٛز ذبِم زضثط تبثیطی ٔثجت  ٌصاقت. ایٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز

فطو ٔی ٔب بزٜ وطزٜ ایٓ. اؾتف ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜضاٜ ا٘ساظی  ٍٞٙبْ بٔقیبضٞ ایٗاظ اؾبؼ ویفیت ؾیؿتٓ عطح ٔی قٛز ٚ زض ٚالـ 

 .ٔی یبثسافعایف  ٔسیطیتی تدطثٝ وبضثط ٚ پیچیسٌی ٚؽبیفاؾتفبزٜ اظ ثب  اذتهبنی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜفّٕىطز وٙیٓ وٝ اضظـ 

ٚاثؿتٍی ٞبی ٔتمبثُ  س. فالٜٚ ثط ایٗ، اعالفبت زضثبضٜ، وؿت اعالفبت ٔقتجط ٚ خسیس زقٛاضتط ذٛاٞس قٚؽیفٝ ثب افعایف پیچیسٌی 

ٔتمبثُ ٕٔىٗ اؾت ٚخٛز ٘یع ٕٔىٗ اؾت زقٛاض ثبقس. ثٙبثطایٗ، زٚ تبثیط  ٚاحسثیٗ پطٚغٜ ٞب ثطای وؿت اعالفبت زضثبضٜ پطٚغٜ ٞبی 

ثطای  تالـأب اظ ؾٛی زیٍط،  .ثبیس افعایف یبثس٘یع  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٔعایبی  ،ثب افعایف پیچیسٌی ٚؽبیفاظ یه ؾٛ،  .زاقتٝ ثبقس

 فاعالفبت ٕٔىٗ اؾت ثب افعایف پیچیسٌی ٚؽبی نحتافتجبض، اعٕیٙبٖ ٚ  . ِٚیٕٔىٗ اؾت افعایف یبثس وؿت اعالفبت ثٍٟٙبْ ٘یع

 تبثیط لٛی تط ذٛاٞس ثٛز، زقٛاض اؾت. وٝ وساْ وبٞف یبثس. اضظیبثی ایٗ

ٔغبِقبتی  ثٝٔی تٛا٘یٓ ٚ  ٔی پطزاظز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٝ ثٝ تحّیُ تبثیطات وٝ ٔی زا٘یٓ، ٔغبِقٝ ٔب اِٚیٗ پػٚٞكی اؾت و تب خبیی

( 2008ٕىبضاٖ )پطزاذتٝ ا٘س. ثٝ عٛض ٔثبَ، فّی ٚ ٞ الفبتی ٔسیطیت پطٚغٜ ٚاحساعتٓ ٞبی ؿیوٙیٓ وٝ ثٝ تحّیُ پكتیجب٘ی ؾ تىیٝ

ضا تٓ ؿؾی وبضثطزؾغٛح ثبالتط  ای ٞؿتٙس وٝ ثیكتط پطٚغٜ، فٛأُ تقییٗ وٙٙسٜ ویفیت ثیكتط اعالفبت ٚ پیچیسٌیزضیبفتٙس وٝ 

ثب فّٕىطز زضن قسٜ ٔسیطاٖ پطٚغٜ اضتجبط ٔثجت زاضز. فالٜٚ ثط ایٗ،  ٚ اؾتفبزٜ ثیكتط اظ ٘طْ افعاض ٔسیطیت پطٚغٜ تجییٗ ٔی وٙٙس

(. 2008)فّی ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٘طْ افعاض ٚ فّٕىطز زاضز وبضثطزثب افعایف اضتجبط ٔثجتی  ،اظ آٖ ثبالتط ؾیؿتٓ ٚ ؾِٟٛت اؾتفبزٜوبضایی 

 س.٘ٔثجت ٚخٛز زاض تقسیّیثٙبثطایٗ، فطو ٔی وٙیٓ وٝ تبثیطات 
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( 2، )ؾجس( ا٘ساظٜ 1ظٔب٘ی ٔثجت اؾت وٝ ) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٚ ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اؾتفبزٜ اظضاثغٝ ثیٗ  .جفزضیِ 

 .ثبال ثبقس ؾجسپٛیبیی  (3یب ) ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ پطٚغٜ

   ضٌاسی . رٍش4

 ٍ دادُ ّا گیزی . ًو4.1ًَِ

پطٚغٜ قطوت )یب یه ٚاحس وؿت ٚ وبض زض یه  ؾجستحّیُ ٔب ٔغبِقٝ ذٛز ضا زض ٔدٕٛفٝ ای اظ نٙبیـ إِٓبٖ ا٘دبْ زازیٓ. ٞسف ٔب 

پطٚغٜ ضا ثطضؾی وطزیٓ تب ٔغٕئٗ قٛیٓ وٝ قطوت ٞب ثب چبِف ٞبی ٔسیطیت  20ٞبی پطٚغٜ ای ثب حسالُ  ؾجسٔب قطوت ثعضي( ثٛز. 

 ٌیط٘سٜ اَٚ )تهٕیٓپبؾد زٞٙسٜ اظ ؾغٛح ٔرتّف ٔسیطیت پطزاذتیٓ. پبؾد زٞٙسٜ ، ثٝ ثطضؾی زٚ ؾجسٔٛاخٝ ٞؿتٙس. زض ٞط  ؾجس

، اذتیبض تهٕیٓ ٔسیطیت ؾجس زضثبضٜ قطٚؿ یب فؿد پطٚغٜ( ثرف تحمیك ٚ تٛؾقٝ فبُٔ، ٔتهسی اضقس اعالفبت، ضئیؽ ٔب٘ٙس ٔسیط ای

ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ٔب٘ٙس ضئیؽ ٘مف زْٚ )پبؾد زٞٙسٜ . زاقتٙسپطٚغٜ  ؾجس ، اعالفبتی زضثبضٜ ٔٛفمیتپبؾد زٞٙسٌبٌٖیطی زاقت. ایٗ 

 اعالفبتیوٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ افطاز ٔسیطیت زاقت. ٚ  ؾجس اقطاف ذٛثی ثٝ فطآیٙس ٞبی( ٌطٜٚ ، ٔسیطؾجس، ٔسیط زفتط ٔسیطیت پطٚغٜ

ٌبٜ ٞبی ؾّؿّٝ ٔطاتجی سزی ایٗ ضٚیىطز .زٞٙسویفیت آٖ اضائٝ ٔی  ٚ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٞبی  زضثبضٜ ؾبذتبضٞب، ضٚـ ٞب ٚ فطآیٙس

ثٝ ثطضؾی  ٔرتّف ثطای ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٝ ٚ ٔؿتمُ پبؾد زٞٙسٌبٖاضائٝ زاز ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تحمیك ٔرتّفی زضثبضٜ ضٚـ ٞب ٚ ٘تبیح 

  پطزاذت. ؾٌٛیطی ضٚـ ٔتسٚاَ

ٔب وٙیٓ. ثٝ فٙٛاٖ یه ٔكٛق، ٞب ضا آٌبٜ  آٖ ٓ تب زضثبضٜ ٔغبِقٝ ٚ خّت ٔكبضوتایٕیُ اضتجبط ثطلطاض وطزی اظ عطیكقطوت  850ثب ٔب 

ثطای اعالؿ اظ یبفتٝ ٞبی زض یه وٙفطا٘ؽ ثٝ آٟ٘ب ٖ ٚفسٜ یه ٌعاضـ تفضیّی اذتهبنی ٚ فطنت حضٛض ٔكبضوت زٞٙسٌب ثٝ تٕبْ

 پبؾد زٞٙسٌبٖ٘فط اظ  332 تقساز .ثطلطاض وطزیٓتٕبؼ تّفٙی ثٝ ٔٙؾٛض پیٍیطی ٖ تحمیك زازیٓ. پؽ اظ اضؾبَ ایٕیُ، بض پبیزذٛز 

حبوی اظ ٞبی ٔب  پیٍیطی ثبظ ٞٓزضیبفت ٕ٘ٛز٘س.  یفانغالحبت ٚ تقبضقطح حبٚی تٛضیح پطؾكٙبٔٝ ٞب ثب ٔمسٔٝ  ثجت قسٜ، ایٕیُ

پطؾكٙبٔٝ اظ تهٕیٓ  189) زضیبفت ٕ٘ٛزیٓ تىٕیُ قسٜپطؾكٙبٔٝ  348 تقساز ثٛز. ثٝ عٛض وّی،قطوت وٙٙسٌبٖ افعایف ٘طخ پبؾد 

. قسپبؾد زٞٙسٜ ٞط زٚ ٘ٛؿ ؾجس پطٚغٜ ثب زازٜ ٔغبثك ظٚج  184 تكىیُ وٝ ٔٙدط ثٝ پطؾكٙبٔٝ اظ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٌبٖ( 195ٌیطاٖ ٚ 

  پطٚغٜ ثٛز. ؾجس 181 قبُٕٔ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی زض ٘تیدٝ، زاقتٙس. ثطذی پطؾكٙبٔٝ ٞب زازٜ ٔفمٛز 

نٙبیـ ٔرتّف ٚ  اظٔتكىُ . قطوت ٞب اضائٝ ٔی زٞسٞب اعالؿ  ؾجسٚیػٌی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ٕ٘بیف ٔی زٞس ٚ زضثبضٜ ا٘ٛاؿ  2خسَٚ 

قبُٔ ٚاضیب٘ؽ لبثُ تحمیك ٌٛ٘ٝ وٝ ٔی ثیٙیس، ٕ٘ٛ٘ٝ  )وبضوٙبٖ ٚ زضآٔس(. ٕٞبٖ اظ ٘ؾط ا٘ساظٜ قطوت ٞؿتٙس ٔمجِٛیٜ زاضای ٌؿتط

ٚؾیقی اظ  تحمیك عیف( ٔی ثبقس. ثٝ عٛض وّی، ٕ٘ٛ٘ٝ ؾجس)تقساز پطٚغٜ ٞبی ٔكبثٝ ٚ ثٛزخٝ  ٚ ا٘ساظٜ ؾجساظ ٘ؾط تٕطوع ثط  یتٛخٟ

 زض ثط ٔی ٌیطز. ٞب ٚ پطٚغٜ ٞب ضا  قطوت
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 . ٍیضگی ّای ًو2ًَِذٍل خ

 

 اًذاسُ گیزی .4.2

 12پیف آظٔٛ٘ی ٔتكىُ اظ اؾتفبزٜ وطزیٓ.  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ؾٙدف وبضثطزثطای  تحمیك نطفبَزض ازثیبت ٞبی ٔٛخٛز  ٔب اظ ٔقیبض

ٔغٕئٗ قٛیٓ، خّٕٝ ثٙسی آیتٓ ضا ثٟجٛز  ضٚایی ؽبٞطی ؾبذتبضٞباظ تب  ٌطاٖ ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطفتٝ قسٚ نٙقت  یبٖاظ زا٘كٍبٞ ٘فط

، ٔال ٔٛافك(وب;7;وبٔال ٔربِف تب 1) وطزیٓ٘مغٝ ای ِیىطت اؾتفبزٜ  7 تٕبْ ٔقیبضٞب اظ ٔمیبؼٔب زض ضفـ وٙیٓ.  ضا بتٚ اثٟبٔ ثركیٓ

 .زٞیٓ٘كبٖ ٔی  ضا زض ثرف پیٛؾت ٞبخّٕٝ ثٙسی زلیك ٞط ِٔٛفٝ ٔب . قسٜ ثبقس ٍٔط ایٙىٝ غیط ایٗ ٌفتٝ

(، ٚاؼ ٚ وبن 2013ثقس ثطٌطفتٝ اظ تّط ٚ وبن ) 5ثط حؿت  ٜ ثٝ فٙٛاٖ یه ؾبذتبض ٔطتجٝ زْٚغپطٚ ؾجسٔٛفمیت  .ٍابستِ هتغیز

 زؾت یبفتاخطای ٔٛفك ضاٞجطز قطوت ٔیعا٘ی ثٝ  اخطای ضاٞجطز وٝ فجبضتٙس اظ: ا٘ساظٜ ٌیطی قس( 2015) ( ٚ وبن ٚ ٕٞىبضا2013ٖ)

 زالِت ثط ؾجستٛاظٖ  ،(ٔٛضز 3) ٔٛخٛز ؾجسؽطفیت ٞبی ایدبز قسٜ زض آیٙسٜ تٛؾظ  ٔیعاٖ اضظیبثییقٙی  آیٙسٜ زضآٔبزٌی ، (ٔٛضز 4)

 ؾجسٔٛفمیت تدبضی ضا زض تٕبْ پطٚغٜ ؾٙدف  پطٚغٜ ٔیبٍ٘یٗ ثبظزٜ ،(ٔٛضز 3)زاضز  ٚ ٘ٛآٚضیٞب  ضیؿه عجكثط  ؾجس تٛظاٖ ٔٙبؾت

ؾٙدف ٔدٕٛؿ آٖ ثٛؾیّٝ اضظقٕٙس تط ثٛزٖ آٖ ٘ؿجت  ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔیعاٖافعایی  اظ ٞٓاؾتفبزٜ  زض آذط، .(ٔٛضز 4)ثط فٟسٜ زاضز 

پطٚغٜ ضا  ؾجس(. تهٕیٓ ٌیط٘سٜ ٔٛفمیت ٔٛضز 3) یب ذیطٔی قٛز ٚ اظ ٔىطضات اختٙبة حٕبیت تقبٔالت زضٖٚ پطٚغٜ اظ ایٗ وٝ آیب 

 تب ٚاضیب٘ؽثٝ ایٗ ٔٙؾٛض اضظیبثی وٙٙس ٚ ٚاثؿتٝ ضا  ٔؿتمُ ٞبیٔتغیطثتٛا٘ٙس ٔرتّف پبؾد زٞٙسٌبٖ زض ٘تیدٝ  تب اضظیبثی ٔی وٙس
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پطٚغٜ ضا  ؾجسافتجبض ؾٙدی، اظ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٌبٖ ٘یع ذٛاؾتیٓ تب ٔٛفمیت  ٞسف ٔب ثبثب ایٗ ٚخٛز، ضٚـ ٔكتطن وبٞف یبثس. 

 اعٕیٙبٖ ٔی زٞس.(، وٝ زضثبضٜ ضٚایی ثٝ ٔب r=0.57 ،p˂0.57) زٚ اضظیبثی ٕٞجؿتٍی ثبالیی زاقتٙسایٗ اضظیبثی وٙٙس. 

تب ویفیت ٔسیطیت  وطزیٓ( اؾتفبزٜ 2012) ( ٚ تّط ٚ ٕٞىبضا2013ٖ) خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ چٙس ثقسی اظ ؾبذتٔب . هتغیز هیاًدی

، ویفیت اعالفبتتٛنیف وطز٘س: ظیط اثقبز  ثطعجكٜ ضا ا٘ساظٜ ٌیطی وٙیٓ. آٟ٘ب ؾبذتبض ضا ثٝ فٙٛاٖ یه ٔتغیط فطآیٙسی پطٚغ ؾجس

ت اعالفبؾطیـ ٚ آؾبٖ ثٝ  زؾتطؾی اظ حیثضا  ؾجسقفبفیت  ( ٔیعأٖٛضز 4) . ویفیت اعالفبتویفیت ترهیم ویفیت ٕٞىبضی ٚ

طاٖ پطٚغٜ زض نٛضت یٔسحٕبیت ٔؿتمیٓ ٔیعاٖ ٘كبٍ٘ط ( ٔٛضز 3وُ چكٓ ا٘ساظ پطٚغٜ تٛنیف ٔی وٙس. ویفیت ٕٞىبضی ) ٔٛخٛز زض

ٔٙبثـ یىٙٛاذت ترهیم  چٍٍٛ٘ی( ٔٛضز 4. ویفیت ترهیم )ٔی ثبقس پطٚغٜ ٞبٔست زض عَٛ آٟ٘ب ٕٞىبضی  ٘حٜٛٔكىالت ٚ ثطٚظ 

ثط اؾبؼ تحمیمبت زض ظٔیٙٝ فؿد ٔب . ٞؿتٙس آٖ اِعاْ آٚضثٙسی اؾت ٚ تقٟسات  اِٚٛیتفطآیٙس ٔجتٙی ثط  . ایٗضا ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی وٙس

وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ  (ٔٛضز 4(، ٔقیبض چٟبضْ ثٝ ٘بْ ویفیت فؿد ضا اضبفٝ ٕ٘ٛزیٓ )2012)آٍ٘ط ٚ ٕٞىبضاٖ،  ؾجسپطٚغٜ زض قطایظ یه 

 .ٔی وٙسضا اضظیبثی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت آٌبٜ . ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ اؾت پطٚغٜ ٞب زض نٛضت ضطٚضت فؿد ٔیعاٖ

ٔقیبضی عطح ٕ٘ٛزیٓ وٝ ٔب . ثٙبثطایٗ، ا٘ساضائٝ ٘سازٜ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثىبضٌیطیثطای ٔقیبضی ٌصقتٝ  تحمیمبت. هتغیز هستقل

 اِٚٛیتثطای  ٔٛضز 6اظ ٔب . زٞسٔی ٘كبٖ  پطٚغٜ ؾجسفطآیٙس ٔسیطیت  زضفبتی ضا ثط اؾبؼ تحّیُ انّی اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ٞبی اعال

تب ثطضؾی وٙیٓ  ٜ ٕ٘ٛزیٓفبزٚ یبزٌیطی پطٚغٜ اؾت ؾجسثٙسی فقبِیت ٞب، ترهیم ٔٙبثـ، ٔسیطیت قبیؿتٍی، ٔسیطیت ضیؿه، ٞسایت 

ٞبی ٘طْ افعاضی ىبض اظ آ٘دب وٝ تقساز ظیبزی ضاٞس یب ذیط. ٘پكتیجب٘ی ٔی قٛ اذتهبنیؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی  ثبآیب ایٗ فقبِیت ٞب وٝ 

. زض حٕبیتی قسیٓ فقبِیت ٞبی ذبلذٛاٞبٖ ا٘دبْ ، ثّىٝ  ٘كسیٓاثعاضٞبی ذبل ذٛاؾتبض ٞسفٕٙس  نٛضتثٝ ٔب ٔرتّف ٚخٛز زاضز، 

 س.ٙضا ٘كبٖ ٔی زٞ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثطای فقبِیت ٞبی انّی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ٔیعاٖ اؾتفبزٜ اظ ٔٛضز 6ٔدٕٛؿ، ایٗ 

ضا ٔی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜفطآیٙس قفبفیت  ٔیعاٖ آیتٓ( 4پطٚغٜ ) ؾجسٔسیطیت ثٝ  ضؾٕیتٔقیبض ٞبی  .تعذیل مٌٌذُّای  هتغیز

ٔسیطیت ثٝ  ضؾٕیت(. 2012)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ،  پیطٚی ٔی وٙسٌیطی ٔطاحُ ٚ ٘مبط تهٕیٓ  ٔتكىُ اظ ٚ اظ یه ؾبذتبض ٔقیٗؾٙدس 

ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی وٙس. ایٗ ضا  ض قطوتز یىٙٛاذت ٔسیطیتٞبی ٔسیطیت پطٚغٜ ٚ  فطآیٙس اؾتب٘ساضؾبظی ٔیعاٖ( ٔٛضز 5) پطٚغٜ ٚاحس

 5)ٔسیطیت ضیؿه  ثٝ ضؾٕیت( التجبؼ قسٜ اؾت. 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013ؾبذتبض اظ تحمیمبت لجّی )خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٚخٛز  ؾجسفطآیٙس ٔسیطیت ضیؿه  زض چٝ ٔیعاٖ ضٚیٝ ٞب ٚ لٛا٘یٗ ضؾٕیوٝ  ( اضظیبثی ٔی وٙس2013ّط ٚ وبن، ثطٌطفتٝ اظ ت ٔٛضز

 . (2013:823)تّط ٚ وبن،  ٚ خطیبٖ ٞبی وبضی اؾتب٘ساضزٞب ٔب٘ٙس ٚخٛز فطْ ، زاضز

ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضیتٓ ثٛزخٝ  ؾجساضظیبثی ٔی قٛز. ا٘ساظٜ  ؾجسی ؾٝ ٔتغیط ا٘ساظٜ، ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ پطٚغٜ ٚ پٛیبی ثب ؾجسپیچیسٌی 

پطٚغٜ ٞب تبثیطپصیطی ٚ تبثیطٌصاضی ٔیعاٖ  فجبضت اؾت اظاضظیبثی ٔی قٛز. ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ پطٚغٜ  ٔیّیٖٛ یٛضٚ ٘ؿجت ثٝ ؾجسؾبال٘ٝ 

فجبضت ٚ  قس( ا٘ساظٜ ٌیطی 2012) ثطٌطفتٝ اظ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ ٔٛضز 4(. ایٗ ٔتغیط ثب 2012: 601، )تّط ٚ ٕٞىبضاٖ ٔسیطیت ؾجسزض 
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)ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ  ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ(، اؾتفبزٜ ٔدسز اظ زا٘ف) ٘ؾط اظ ٔٙبثـ ثیٗ پطٚغٜ ٞب، نطف ٚاثؿتٍی ٞبی ٔتمبثُ اؾت اظ

 ؾجسپٛیبیی  ،)ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ثبظاض(. زض آذط ٔكتطیبٖ ٔكتطن ثب وٙٙسٌبٖپطٚغٜ ٞبی ٔٛخٛز ٚ تبٔیٗ تطتیجی(، تجبزَ زٚ خب٘جٝ ثیٗ 

)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، ٝ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی قٛز عی زٚضٜ یه ؾبِپطٚغٜ  ؾجسزض  تقسیالتثطای اضظیبثی تقساز تغییطات ٚ  ٔٛضززٚ  ثط اؾبؼ

2014.) 

 

 سبذ پزٍصُ. ّوبستگی ّا ٍ آهارّای تَصیفی آیتي ّا بزای ماربزد هذیزیت 3خذٍل 

 

N=181 ،M ٗٔیبٍ٘ی ،SD  ،ٔقٙبزاض ٞؿتٙس 0.15اظ  ثیف ی، تٕبْ ٕٞجؿتٍی ٞبٔسیطیت ؾجس پطٚغٜا٘حطاف ٔقیبض (p˂0.05) 

 

 

 ّای تَصیفی . ّوبستگی ّا ٍ آهار4خذٍل 

 

N=040 ،M ٗٔیبٍ٘ی ،SD  ،ؾجسؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜپطٚغٜ،  ؾجسٔسیطیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜا٘حطاف ٔقیبض 

 (p˂0.05) ٔقٙبزاض ٞؿتٙس 0.15ٔسیطیت ضیؿه. تٕبْ ٕٞجؿتٍی ٞب ثعضٌتط اظ  RMٔسیطیت پطٚغٜ ٚاحس،  SPMپطٚغٜ، 
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پطٚغٜ تبثیط ٔی  ؾجسٚ ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٓ وٝ ثٝ عٛض ثبِمٜٛ ثط ویفیت ضا وٙتطَ وطزیٔتغیط  3 ٔب .هتغیزّای مٌتزل

ایدبز أىبٖ أب  ،ثجت زاقتٝ ثبقساضتجبط ٔ پطٚغٜ ؾجسثّٛك پطٚغٜ ٚ لبثّیت ٞبی ٔسیطیت ا٘ساظٜ قطوت ٕٔىٗ اؾت ثب  اثتساس. ٌ٘صاض

ا٘ساظٜ قطوت ضا ثب ٍِبضیتٓ عجیقی ٔب ضاحتتط ثبقس.  ٕٔىٗ اؾت زض قطوت ٞبی وٛچىتط ؾجسویفیت ثبال ٚ قفبفیت زض  اضتجبط ثب

ٕٔىٗ  ؾجس، ٘ٛؿ پطٚغٜ ٞب زض ؾجسخسای اظ پیچیسٌی  ایٗ وٝ یطیٓ. زْٚا٘ساظٜ ٔی ٌ وؿت ٚ وبضت یب ٚاحس تقساز وبضوٙبٖ زض قطو

ثب فسْ اعٕیٙبٖ ٚ پیچیسٌی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط پطٚغٜ  تحمیك ٚ تٛؾقٜٝ ٞبی . پطٚغثٍصاضزٚ ٚاثؿتٝ تبثیط  اؾت ثط ٔتغیط ٔیب٘دی

 ;1تب  0)ٔتغیط اظ  ؾجسزض  تحمیك ٚ تٛؾقٝزضنس پطٚغٜ ٞبی  احتؿبةا ثب ض ؾجس تحمیك ٚ تٛؾقٝتٕطوع ٔب . ثٙبثطایٗ، ٔٛاخٝ ٞؿتٙسٞب 

قطوت  ،پطٚغٜ ایٗ اؾت وٝ آیب ٔكتطیبٖ پطٚغٜؾْٛ ٚیػٌی (. 2013طَ وطزیٓ )ٚاؼ ٚ وبن، وٙت زضنس( ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیط وٙتطَ 100

ٔحؿٛة  ؾجسزض  ی اخطاییٜ ٞبپطٚغذبضخی ضا ثٝ فٙٛاٖ زضنس ٞبی كتطی تٕطوع ٔٔب زاذّی.  ٞبی ذبضخی ٞؿتٙس یب قطوتٞبی 

 (.2013)ٚاؼ ٚ وبن، ثٛز٘س ثٝ ٔكتطیبٖ قطوت ٞبی ذبضخی  ٔتغیط وٙتطَ ٟ٘بیی تٕبیُوطزیٓ وٝ 

 اًذاسُ گیزی سٌدص .3.4

آِفبی آظٖٔٛ  ( ضا اخطا ٚ ٔمبزیطPCFA)وبضثطز  ِٔٛفٝ ٞبی انّیتحّیُ  ٘رؿت، ثطای اعٕیٙبٖ اظ ضٚایی ٚ پبیبیی ا٘ساظٜ ٌیطی ٞب

ٕٞٝ ٔٛاضز ٔطثٛط زض ِحبػ ایٗ ٔؿبِٝ ثطضؾی وطز وٝ آیب ثب  ضا ثٛزٖ ٞط ٔمیبؼ یثقسته ایٗ تحّیُ  وطٚ٘جبخ ضا ٔحبؾجٝ وطزیٓ.

ٚ  قسٜ ا٘س ثبضٌصاضی فٛأُ ٔطثٛعٝ ذٛزثط  ٔٛاضز٘كبٖ ٔی زٞس وٝ تٕبْ تحمیك ٘تبیح قسٜ ا٘س یب ذیط.  ثبضٌصاضیٔمبزیط ذٛز 

(. ضخٛؿ وٙیس ثٝ ثرف پیٛؾتبض) ثٛز 0.7 ثیكتط اظآِفبی وطٚ٘جبخ ثطای تٕبْ ٔتغیط ٞب آظٖٔٛ  0.3 ٔمساض ثبضٌصاضی ٔتمبعـ ثیف اظ

. قس اؾتزض ضٕیٕٝ ٘كبٖ زازٜ  ایٗ تحّیُاخطا وطزیٓ. ٘تبیح  ٟ٘فتٝ( ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٔتغیطٞبی CFAؾپؽ تحّیُ فبّٔی تبییسی )

ؾبذتبض ٔطتجٝ زْٚ افتجبض ثٝ ذهٛل تحّیُ فبّٔی تبییسی لبثُ لجَٛ اؾت. ٔب (، ا٘ساظٜ ٌیطی 1998) تقطیف ٔقیبض ٞیٛ ٚ ثٙتّط عجك

ٔطتجٝ ثبال ٚ ٔقٙبزاض ثبضٌصاضی فبُٔ ٔتٙبؾت ثب ٚ یه ٔسَ لبثُ لجَٛ تطؾیٓ ضا ثب  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜپطٚغٜ ٚ ویفیت  ؾجسٔٛفمیت 

 .ثٛز ضضبیت ثرف ا٘ساظٜ ٌیطیایٗ ٛض وّی، . ثٝ عوطزتبییس  زْٚ

زض ٔقطو ؾٌٛیطی ضٚـ  ٕٔىٗ اؾت وٕبوبٖ حبنّٝ٘تبیح ِٚی ، وطزیٓاؾتفبزٜ  پبؾد زٞٙسٌبٖاظ زٚ ٘ٛؿ ٔب زض تحمیك ذٛز ٌطچٝ ا

تحّیُ فبّٔی تبییسی ٚ  (PCFA) ِٔٛفٝ ٞبی انّیتحّیُ ٔكتطن ثبقس. ثٙبثطایٗ، آظٖٔٛ ته فبّٔی ٞطٔبٖ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ 

(CFA)  ْٔسَٔی ثبقسزضنس ٚاضیب٘ؽ  22 ٚلٛؿ زِیُ٘كبٖ زاز وٝ فبُٔ اَٚ  ِٔٛفٝ ٞبی انّیتحّیُ ا٘دبْ زازیٓ.  ٔٛاضزثطای تٕب . 

 :٘كبٖ زاز پبییٙی ضثؿیبتٙبؾت  تحّیُ فبّٔی تبییسی

(𝜒2 [740] = 2770.1; CFI = 0.36; TLI = 0.32; RMSEA = 0.118; SRMR = 0.118). 

  ثطای ضٚایی ٘تبیح ٔب ٘یؿت.٘كبٖ زاز وٝ ؾٌٛیطی ضٚـ ٔكتطن تٟسیس خسی ٌیطی ٞط زٚ ٘تیدٝ 
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 تحقیق  . ًتایح5

 . یافتِ ّای تَصیفی1.5

قسٜ ٘كبٖ زازٜ  3خسَٚ  عی، (PPMIS) ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثطای ٔٛاضز ثىبض ضفتٝ زض ٞبی تٛنیفی  آٔبض

ثطذٛضزاض٘س.  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثیكتطی تٛؾظاظ پكتیجب٘ی  قبِیت ٞب ٘ؿجت ثٝ زیٍط فقبِیت ٞب. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی ثیٙیس، ثطذی فا٘س

اظ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس تب ثیكتط  ؾجسثٙسی، ترهیم ٔٙبثـ ٚ ٘ؾبضت ثط  اِٚٛیتثٝ عٛض ٔثبَ، قطوت ٞب اظ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ثطای 

ب یىسیٍط ثٝ عٛض ٔقٙبزاضی ث ایٗ ٔٛاضزتٕبْ زضؼ ٞبی آٔٛذتٝ قسٜ. ثب ایٗ ٚخٛز،  وؿتٔسیطیت قبیؿتٍی، ٔسیطیت ضیؿه ٚ 

تب تٟٙب زض یه ٔٛضز  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜض فقبِیت ٞبی ٔرتّف ٞب ثیكتط ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ضا زقطوت  یقٙیٕٞجؿتٍی زاقتٙس، 

 (.0.73)آِفبی وطٚ٘جبخ; ضا تٛخیٝ ٔی وٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ؾبذتبض ٚاحس زضتطاوٓ ٚخٛز . ایٗ ٕٞجؿتٍی ثٝ وبض ٔی ثط٘س ٔٙترت

 ثٝ ضغٓ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٗ یبفتٝ ٚ ٚاضیب٘ؽ آٟ٘ب ثبال ثٛز. ایپبییٗ  ٘ؿجتبَ ٔٛاضزیبفتٝ خبِت زیٍط ایٗ اؾت وٝ ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ تٕبْ 

اظ أب ؾبیط قطوت ٞب  ٞٓ ٞؿتٙس، فٙبٚضی اعالفبتپكتیجب٘ی  ثسٖٚ، قطوت ٞبیی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوبضثطز پبییٗ  ٘ؿجتبً ٔیبٍ٘یٗ

ٛفمیت ٔٚ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثب ویفیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ. زض آذط، تٕبْ فقبِیت ٞبی ثطذٛضزاض٘سلٛی  اعالفبتفٙبٚضی پكتیجب٘ی 

٘كبٖ زٞٙسٜ ٚ  إٞیت آٟ٘بوٝ ٔٛیس  اؾت ٔكبثٝلبثُ  ٔٛضز 6 ایٗ ٕٞجؿتٍی زض تٕبْ تٛاٖ ٚ پطٚغٜ ٕٞجؿتٍی ٔقٙبزاضی زاضز، ؾجس

 ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس. تٕبْ ؾبذتبض زضٞبی تٛنیفی ضا  آٔبضٕٞجؿتٍی ٚ ٔیعاٖ  4. خسَٚ زیٍط اؾت یه تطاوٓ

 . آسهَى فزضیِ ّا2.5

ویفیت  اظ ؾٙدف حبنّٝ ٘تبیح 5ٖ فطضیٝ ٞب اؾتفبزٜ وطزیٓ. خسَٚ زاظ تحّیُ ضٌطؾیٛ٘ی چٙسٌب٘ٝ ثطای آظٔٛٔب زض تحمیك ذٛز 

ٚ ثب  زاضزٔثجت وبضوطزی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ  1ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ٘كبٖ ٔی زٞس. ٔسَ  ضا ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ؾبیط  ٙس، حتی اٌطٞؿت (. ایٗ ٘تبیح پبیبp˂0.01 ،0.22 :)ضطیت اؾتب٘ساضز ٘كسٜاؾت اضتجبط زض  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت 

 عجك، ٌٛ٘ٝ وٝ ا٘تؾبض ٔی ضٚز . ٕٞبٖقٛ٘س زضج (p˂0.05، 0.09) 2ٞب( زض ٔسَ وٙٙسٜ ٚ وٙتطَ ٞب  تقسیُ وٙٙسٔتغیطٞبی ٔؿتمُ )

ثٝ ٔسیطیت  ضؾٕیت(، p˂0.01، 0.15) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ضؾٕیت(، 2013( ٚ تّط ٚ وبن )2012تحمیمبت لجّی تّط ٚ ٕٞىبضاٖ )

اضتجبط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٍٜٕٞی ثب ویفیت  (p˂0.05، 0.09)ٔسیطیت ضیؿه  ضؾٕیتٚ  (0.21 ،p˂0.01) (SPM) ٚاحس پطٚغٜ

  ٔثجت زاض٘س.

فٛأُ زاضز.  ضؾٕیتٞبی  ایٗ ؾبذتبض تبثیط ٔثجت ثط ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜیٙس لٛی ثٛزٜ اؾت، وبضثطز آفطیه  ضؾٕیت ٌطچٝ تأثیطاتا

زض  .٘ساضز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اضتجبط ٔقٙبزاضی ثب ویفیت ،(ؾجسپٛیبیی فٛأُ پطٚغٜ ٚ  ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ، ؾجسثٛزخٝ ) ؾجسپیچیسٌی 

ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس  .زاضز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثط ویفیت (p˂0.01، 0.07-) ٞبی وٙتطَ تٟٙب ا٘ساظٜ قطوت تبثیط ٔقٙبزاضی ٔتغیط ضاثغٝ ثب
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زضنس  43 ٔٛیس ٔسَایٗ  ،عٛض وّی . ثٝثبالتط اؾت تطوٛچى تدبضیٞبی  ٚ ٚاحس قطوت ٞبزض  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜیٙس آویفیت فط وٝ

ثب ویفیت اضتجبط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وٝ وبضثطز ٙسوٙ تبییس ٔیضا  اِففطضیٝ  ثٝ عٛض وّی، ایٗ ٘تبیح .ٔی ثبقساظ ٚاضیب٘ؽ ویفیت 

 .ٔثجت زاضز

 پزٍصُ سبذ.  ًتایح رگزسیَى بزای میفیت هذیزیت 5خذٍل 

 

ٞؿتٙس. ضطایت ضٌطؾیٖٛ ٔحٛض ٔیبٍ٘یٗ  ٞٓ افعایی ٞب، ٔتغیطٞب زض n=181 :(OLS) ٔقِٕٛیحسالُ ٔطثقبت  ؾّؿّٝ ٔطاتجی ضٌطؾیٖٛتحّیُ 

,p˂0.10اؾتب٘ساضز ٘كسٜ ٌعاضـ ٔی قٛ٘س؛ 
*
p˂0.05,

**
p˂0.01†  پطٚغٜ  ؾجس)زٚ ؾٛیٝ(، ٔسیطیت(PPM) ؾجس، ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت 

(PPMIS)ٚاحس؛ ٔسیطیت پطٚغ ٜSPM ؛ ٔسیطیت ضیؿه   .RM  

 

ٞط زٚ ٔتغیط تقبُٔ ٔب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.  ٔتغیطٞبی تقسیُ وٙٙسٜٚ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜوبضثطز  تبثیطزض خسَٚ فٛق،  8تب  3ٞبیٔسَ 

تقبُٔ ضطیت ٔقٙبزاضی زاضای  قٛ٘س،حٕبیت  تقسیُ وٙٙسٜفطضیٝ ٞبی اٌط  ٚ زض ٘ؾط ٌطفتیٓ وٝ وطزیٓٔیبٍ٘یٗ تٙؾیٓ  اؾبؼضا ثط 

٘كبٖ ٔی زٞس وٝ تقبُٔ ثب ٞط ؾٝ  5ٚ  4، 3(. ٔسَ 1996)آیىٗ ٚ ٚؾت، زاضز  یٔقٙبزاض زِیُٚاضیب٘ؽ ٚ ٕٞچٙیٗ افعایف  ٞؿتٙس

ثطای  SPM ٚ ،0.04 ضؾٕیتثطای  0.06، ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ضؾٕیتثطای  0.05) ٔثجت ٚ ٔقٙبزاض اؾت ثٝ نٛضت ضؾٕیتٔقیبض 

ثؿیبض تبثیط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜضا ثٝ تبییس ٔی وٙس: وبضثطز  2فطضیٝ  ثٝ عئط وبُٔ (. ایٗ یبفتp˂0.05ٝ ;ٔسیطیت ضیؿه ضؾٕیت

 ضؾٕی تىٕیُ ٔی قٛز(. ٞبی وبٔالً فطآیٙس اظ عطیك اٌطزاضز،  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜثط ویفیت  یٔثجت

ایٗ  .زضنس اؾت 95فٛانُ اعٕیٙبٖ  حبوی اظ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ  ٞط ؾٝ فبُٔ ضا ثب ذغٛط تیطٜ ای حبقیٝ ٞبیٕ٘ٛزاض 2قىُ 

ثط  ضا ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وبضثطز اثطٌصاضی ،سٙتهٛیط زلیك تطی ٘ؿجت ثٝ ٕ٘ٛزاض ٞبی قیت زاض ؾبزٜ ٘كبٖ ٔی زٞوٝ  ٕ٘ٛزاضٞب

 ضؾٕیت ،ثبقس 4.5اظ  وٕتط پطٚغٜ ؾجس ضؾٕیت. اٌط سٙ٘كبٖ ٔی زٞافٕبَ قسٜ  تقسیالتٞط ٔمساض  ثٝ اظایٔسیطیت ؾجس  ویفیت
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اضتجبط زیٍط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وبضثطز ، یقٙیذٛاٞس ثٛز 3.7اظ  ٔسیطیت ضیؿه وٕتطضؾٕیت ٚ  5.1اظ  پطٚغٜ وٕتطٚاحس ٔسیطیت 

پكتیجب٘ی فطآیٙس ضؾٕیت حسالُ  ٌٛیبی ٘تبیحغیط ٔٛثط اؾت(. ایٗ  ،)ثٝ فجبضت زیٍط ٘ساضز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت  ٔقٙبزاضی ثب

ٞبی تقسیُ  ٔتغیطٞط ٔمساض اظ  ٔصوٛض ثٝ اظایتبثیط ٔیعاٖ  ،ثب ایٗ ٚخٛز .ثبقسٔی ثطای اثطثركی زض ٔسیطیت پطٚغٜ  فٙبٚضی اعالفبت

 ٔقٙبزاضی ٘كس. ٔٙفی وٙٙسٜ

 اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی ٔمساض ؾبظٔبٖ، فعایف پیچیسٌی اثب  وٝ ثیبٖ ٔی وٙس. ایٗ فطضیٝ ضا تبییس وٙیٓ 3تٛا٘ؿتیٓ فطضیٝ ٘ٔب 

، ضطایت تقبُٔ ؾجسٔثجت تط ذٛاٞس ثٛز. ٞیچ وساْ اظ ؾٝ ٔتغیط پیچیسٌی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜویفیت  ثٝ اظای ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ثب ٞبی  ؾجسزض  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اؾتفبزٜ اظقبیس . ایٗ یبفتٝ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٘كبٖ ٘ساز 8یب  7، 6زض ٔسَ ٞبی ضا ٔقٙبزاضی 

 .یىؿب٘ی ٞؿتٙساضظـ زاضای زضخٝ ٞبی ٔرتّف ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ٚ تغییط پصیطی ٔرتّف، ثب ا٘ساظٜ ٞبی ٔرتّف، 

 پزٍصُ سبذ. ًتایح رگزسیَى بزای هَفقیت 6خذٍل 

 

  .ٖٛ اؾتب٘ساضز ٘كسٜ ٌعاضـ ٔی قٛ٘سیت ضٌطؾی، ضطn=181، (OLS) حسالُ ٔطثقبت ٔقِٕٛیؾّؿّٝ ٔطاتجی  ضٌطؾیٖٛثٛؾیّٝ تحّیُ 
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p˂0.10,
 *

p˂0.05,
 **

p˂0.01†  ٚپطٚغٜ ؾجس، ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت پطٚغٜ ؾجسٔسیطیت  ، ؾٛیٝ()ز (PPMIS) ؛

پطٚغٜ  ؾجسثط ٔٛفمیت  فٙبٚضی اعالفبتٔؿتمیٓ پكتیجب٘ی ، تبثیط غیطRM ؛ ٔسیطیت ضیؿهSPM ٔسیطیت پطٚغٜ ٚاحس

 اؾت. *0.04

آظٖٔٛ فطضیٝ ٞبی ٔیب٘دی ضا أىبٖ پصیط  وٝپطٚغٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس  ؾجس اظ ٔٛفك تحّیُ اؾتفبزٜ 6خسَٚ 

اضتجبط ٔثجت زاقت، حتی ظٔب٘ی وٝ  ٘یعپطٚغٜ  ؾجسثب ٔٛفمیت  ؾجس پطٚغٜؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت وبضثطز  اثتسأی ؾبظز. 

 ،وطزیٓ 3ٚاضز ٔسَ  ضا ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ظٔب٘ی وٝ ویفیت (.p˂0.05، 0.10ضا وٙتطَ وطزیٓ ) 2ؾبیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ٔسَ 

زض ضاؾتبی ٚ  (p˂0.05، 0.44)پطٚغٜ  ؾجسثب ٔٛفمیت  یاضتجبط لٛی ٚ ٔقٙبزاض ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ویفیت .ایٗ تأثیط ثی ٔقٙب قس

٘تبیح  ،ثٝ عٛض وّی اضز.ز یپطٚغٜ اضتجبط ٔثجت ؾجسثب ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ وٙس ویفیتثیبٖ ٔیوٝ زاقت  ةفطضیٝ  تبییس

تٛؾظ غائٛ، ِیٙچ ٚ  پیكٟٙبز قسٜ 1ٌیطی  ٕ٘ٛ٘ٝ  ثبظثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔب  ( ضا تىٕیُ ٕ٘ٛز.1986) ٖ ٚ وٙیٔقیبض ٔیب٘دی تٛؾظ ثبضٚ

تبثیط . پطٚغٜ ضا ٘یع ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛزیٓ ؾجسثط ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ تأثیط غیطٔؿتمیٓ وبضثطزتىطاض،  1000ثب  (2010چٗ )

ٔسیطیت تبییس قس. اظ آ٘دب وٝ تأثیط غیطٔؿتمیٓ وبضثطز ج  ثٝ عٛضوّی، فطضیٝ ٔیب٘دی ٔقٙبزاض ثٛز. (p˂0.05، 0.04ٔؿتمیٓ )غیط

( یب 2010ٔؿتمیٓ )غائٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، تٛا٘س ثٝ نٛضت ٔیب٘دی غیط ٘دی ٔیایٗ ٘ٛؿ ٔیب ،پطٚغٜ ٔقٙبزاض اؾت ؾجسثط ٔٛفمیت  ؾجس پطٚغٜ

 .فُٕ وٙس( 1986ٔیب٘دی وبُٔ )ثبضٖٚ ٚ وٙی، ثٝ نٛضت 

 

 

                                                           
0
 . Bootstrapping procedure  
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 . تاثیزات حاضیِ ای بزای تعذیل گزّای هعٌادار2ضنل 

 

  ٍ ًتیدِ گیزی  . بحث6

زازٜ ثب اؾتفبزٜ اظ  (PPMIS) پطٚغٜ ؾجسالتضبیی ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ٔسیطیت  ٞب ٚ قطایظ ٝ آظٖٔٛ تدطثی پیبٔسٞسف ایٗ ٔغبِق

ثٝ نٛضت وٕی  (1) اؾت وٝ تحمیمیتب آ٘دب وٝ ٔی زا٘یٓ ایٗ ٔغبِقٝ اِٚیٗ پطٚغٜ اؾت.  ؾجس 181اظ  ٔرتّفٞبی چٙس پبؾد زٞٙسٜ 

 وٝ تٛؾظ آٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞسٞبیی  ؾبظٚوبض (2، )پطٚغٜ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ؾجسٚ ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜضاثغٝ ثیٗ ٔیعاٖ 

ا٘ٛاؿ ثط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ تبثیط ٔىُٕ (3، )پطٚغٜ تبثیط ٔی ٌصاضز ؾجسثط ٔٛفمیت  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی 

 ؾجسا٘ٛاؿ ٔرتّف پیچیسٌی  زض قطایظ التهبزی تبثیطات فّٕىطزی ضا (4) ٚضا تحّیُ ٔی وٙس،  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ضؾٕیتٔرتّف 

 .ثطضؾی ٔی وٙس

 . ماربزدّای ًظزی6.1

 فٙبٚضی اعالفبتزٞس وٝ پكتیجب٘ی اثتسا ٘تبیح ٔب ٘كبٖ ٔی .پطٚغٜ زاضز ؾجسثطای تحمیك زض ٔسیطیت  ٟٔٓ یٞبی وبضثطزٔغبِقٝ ٘تبیح 

ثط ویفیت تهٕیٕبت ضا  فٙبٚضی اعالفبتٌطچٝ ثؿیبضی اظ تحمیمبت تبثیطات ٔثجت اپطٚغٜ إٞیت زاضز.  ؾجسزض ٔحیظ ٞبی  فٕالَ

ثط  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبت ٔب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ وبضثطز ٘تبیح وٕیِٚی (، 2012ٔب٘ٙس وب٘یّع ٚ ثبوٙع، )٘كبٖ زا٘س 

پطٚغٜ وٙتطَ وٙیٓ،  ؾجسپطٚغٜ تبثیطات ٔثجتی زاضز. اٌط فٛأُ ٔٛفمیت قٙبذتٝ قسٜ زیٍطی ضا ٘یع زض ٔسیطیت  ؾجسفّٕىطز ٔسیطیت 

؛ آٍ٘ط ٚ ٕٞىبضاٖ، ة2019قبِتع، ٌطا، ؾبِٛٔٛ ٚ وبن، ؛ 2007)ٔبضتیٙؿٛ ٚ ِتٛ٘ٗ،  ٚاحسپطٚغٜ  ضؾٕیتٔب٘ٙس ؛ ایٗ ٘تبیح ثطلطاض اؾت

ٔسیطیت ضیؿه )تّط ٚ وبن،  ضؾٕیت( ٚ 2012؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2019پطٚغٜ )وبن ٚ ٌٕب٘سٖ،  ؾجسٔسیطیت  ضؾٕیت( 2012

فّٕىطز  ٘كب٘ٝثٝ ٔطاتت ثٟتطیٗ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی وبضثطز وٝ ٔب ٘یع ٔكبٞسٜ وطزیٓ  ثب ایٗ ٚخٛز،(. 2013
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آٟ٘ب ٚاضیب٘ؽ  ٔیعاٖ ٚ فّٕىطز زاضز ٚ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜضؾٕی ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ تبثیط ٔثجت ثیكتطی ثط ویفیت  ٞبی٘یؿت. فطآیٙس

، ٔٛثط ثٝ زضؾتی اؾتفبزٜ قٛزپّتفطْ اظ أب اٌط  ،وبفی ٚ الظْ اؾت ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی . وبضثطز ثیكتط اؾت

 اؾت.

تجییٗ ٔی ضا  (PPMIS) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  وبضثطز حساوثط ؾٛزٔٙسی قطایظ حبضط ٔغبِقٝوٝ  زْٚ ایٗ

ثٝ فطآیٙس  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  زٞٙس وٝ تبثیط ٔثجت وبضثطزٔی ٘كبٖ ثٝ وّیٞبی تقسیُ وٙٙسٜ  حّیُوٙس. ت

فبت ٌعاضـ قسٜ ثطای ثٙبثطایٗ اعال .ضؾٕی ثبقس ثٝ لسض وبفیثبیس  پطٚغٜ ٚاحسٔسیطیت . ثٝ عٛض ٔثبَ، ثؿتٍی زاضز ٔىُٕضؾٕی 

ثٟتط ضا أىبٖ  تهٕیٓ ٌیطی فٙبٚضی اعالفبتٞبی  اثعاض آ٘ٛلت اؾت وٝ ؾت.پطٚغٜ ٔكبثٝ ازض وُ یىٙٛاذت ٚ  ؾجس تهٕیٓ ٌیطی

ؾیؿتٓ ٞبی اؾتفبزٜ اثطثرف تط اظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ، أىبٖ ٚ ٔكرم  ثٝ ٕٞیٗ ٘حٛ، یه فطآیٙس ضؾٕیس. ٘پصیط ٔی ؾبظ

 .آٟ٘ب وٕه ٔی وٙسثیٗ ٞب ٚ ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ پطٚغٜ ؾبظیتهٛیط ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطایٔی وٙس وٝ  فطاٞٓضا  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتی

اؾتفبزٜ ٔٛثط اظ ایدبز قطایظ ضطٚضی ثطای  ثبفث ثطای اضظیبثی ضیؿه ییىٙٛاذت ٚ ٔقیبض ٔكره زضنوٝ ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس  ٕٞچٙیٗ

تٙبؾت پیكٟٙبزی  انُٔٛیس  تحمیكایٗ  ٘تبیحثٙبثطایٗ، ضا فطاٞٓ ٔی آٚضز. ( PPMIS)ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ  اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی 

 ٟ٘ب زضوبضثطز احتٕبِی آٚ ٔیعاٖ  فٙبٚضی اعالفبتپیبزٜ ؾبظی اثعاضٞبی وٝ زض  ثبقسٔی  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی 

ٔسیطیت  اؾتفبزٜ اظ ،قٛ٘س نوبفی پیبزٜ ؾبظی ٚ ثٝ ذٛثی زضا٘ساظٜ ثٝ  ٝٞبی ٔطثٛع یٙسآتٟٙب اٌط فط .زاضزتبثیط چٙسیٗ پطٚغٜ  ٔحیظ

 فٙبٚضی اعالفبتپكتیجب٘ی  ،ٔی زٞٙس٘كبٖ  2ٕ٘ٛزاض ٞبی حبقیٝ ای زض قىُ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٕٞبٖ ،زض ٚالـ .ٔی ثبقسٔٙغمی  ؾجس پطٚغٜ

تبثیط وّی حتی ٔی تٛا٘س  ،ٞعیٙٝ پیبزٜ ؾبظی زضذهٛل .ضزٔقٙبزاضی ثط ویفیت ٔسیطیت ٘سا تبثیطٞطٌع پبییٗ  ضؾٕیتقطایظ  زض

ثؿیبضی اظ  ،اضتجبط زاضز (1999ؾبٔٙط،  ؛1999 )ٞٛال٘س، الیت ٚ ٌیجؿٖٛ، ؾبیط حٛظٜ ٞبی ثب یبفتٝ ٞب ایٗ ٘تبیحٌطچٝ ا .ٔٙفی ثبقس

 ظیبز وبضآٔسیتقساز ٚ  .زض ٘ؾط ٔی ٌیط٘س ٔؿبئُ چٙس پطٚغٜ ای ذٛز ثطایضاٞىبض  فٙٛاٖ یهضا ثٝ  فٙبٚضی اعالفبت پػٚٞكٍطاٖ اغّت

 ،ٞب ضا زضیبفتیٓضاٞىبض ایٗ  تبثیط ٔثجتٔیبٍ٘یٗ ٔب  ٞطچٙس .حتی ٔی تٛا٘س ایٗ تبثیط ضا ثیكتط وٙس فٙبٚضی اعالفبتٔٛخٛز  ضاٞىبضٞبی

 .اظ ایٗ ٘تبیح اؾتفبزٜ وطزثبیس ثب احتیبط ثبظ ٞٓ 

 ٔسیطیت اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی تبثیطات فّٕىطز ٕٔىٗ اؾت  ی ضا اضظیبثی ٔی وٙس وٟٕٝٔ التضبئبتثطذی حبضط ٔغبِقٝ وٝ ایٗ  ؾْٛ

 پطٚغٜ ٔی ثبقس ؾجسٔطثٛط ثٝ ٔسیطیت  ی ٟٔٓ زض تحمیمبتئیه فبُٔ التضب ؾجسپیچیسٌی ؾجس پطٚغٜ زضآٟ٘ب ثیكتط اؾت. 

 ؾجساٌط  زٞس وٝ ثٝ عٛض ٔثبَفتٝ ٞبی لجّی ٘كبٖ ٔی(. یب2013وبن،  ؛ ٚاؼ 2012ٚ، 2014؛ تّط ٚ ٕٞىبضاٖ، 2013)ٔبضتیٙؿٛ، 

ثٝ ضٚاثظ ا٘تؾبض زاضیٓ  ،ثٙبثطایٗ(. 2012)تّط ٚ ٕٞىبضاٖ،  تط اؾت ؾٛزٔٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜزض فطآیٙس  ضؾٕیت ،پیچیسٜ تط ثبقس

فٙبٚضی ٘تٛا٘ؿتیٓ تبثیطات تقبّٔی ٔقٙبزاضی اظ پكتیجب٘ی اؾت وٝ . خبِت زؾت یبثیٓ فٙبٚضی اعالفبتپكتیجب٘ی ثب زأٙٝ ٔكبثٟی 

 ٔٛضٛؿ ثبای  ؾٝ عطفٝ تقبٔالتٔب ٕٞچٙیٗ آظٖٔٛ  .زؾت یبثیٓ ؾجس پٛیبییفٛأُ یب  پطٚغٜثؿتٍی ٔتمبثُ ، ٚاؾجسثب ثٛزخٝ  اعالفبت
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ذغبی چٖٛ ِٚی  زا٘ؿت،تبثیط  ٘جٛز فٙٛاٖثٝ ضا ٔقٙب  ثیٞبی  یبفتٕٝ٘ی تٛاٖ  ٌطچٝا .أب تبثیطات ٔقٙبزاضی ٘یبفتیٓ ،ٌطفتیٓ ضؾٕیت

أب  ،ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ٔی تٛا٘ستبثیطات ٔثجت تقسیُ وٙٙسٜ ٚ قبیس ٔحؿٛؼ ثبقس، فّت زیٍطی ٚخٛز زاضز. كسٜ ٘٘ٛؿ زْٚ وٙتطَ 

 ،وبٞف یبثس زاضزأىبٖ ویفیت اعالفبت ٘یع  ،ثب افعایف پیچیسٌی .وٙس ذٙثیضا  ٟبثیكتط ٕٔىٗ اؾت آ٘ ،ٔٙفیوٙٙسٜ تبثیطات تقسیُ 

ؾٛز  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اؾتفبزٜ اظلبثُ افتٕبز ٘رٛاٞس ثٛز.  آتی پطٚغٜ ٞب ی پیكطفت ٞبیپیف ثیٙی ٞب پٛیبیی،افعایف  ثب چٖٛ

  .ثٝ تحمیمبت ثیكتط ٘یبظ اؾت بثیطاتایٗ ت ٔطتت ؾبظیثطای قٙبؾبیی احتٕبِی ٚ  .ذبِم وٕتطی ذٛاٞس زاقت

ٔسیطیت ؾجس فّٕىطز وبضثطز  اتتبثیطٜ ٔیب٘دی وبُٔ ٔسیطیت ؾجس پطٚغ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ویفیتحبضط ٔغبِقٝ  ،ٟ٘بیتزض 

. ٘كبٖ ٔی زٞسپطٚغٜ ضا  ؾجس ثٟجٛز ٔٛفمیتثٝ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیضؾب٘ی ؾیؿتٓ ٞبی وٕه   ؾبظٚوبضٚ  اؾت پطٚغٜ

ترهیم  ،زض اضتجبط اؾت ٚ ثب افعایف ویفیت اعالفبتویفیت فطایٙس ٔسیطیت پطٚغٜ ثب  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی 

ثٙبثطایٗ،  .ٟٔٓ اؾت حبَ ثب ایٗ أب ،ٔؿتمیٓتبثیط فّٕىطز غیط .ٔی یبثسثٟجٛز پطٚغٜ  ؾجسٕٞىبضی ٚ تهٕیٓ ٌیطی ثیكتط ، ٔٙبثـ

 ٔی ضؾس ؾجسٞبی ٔسیطیت  فطآیٙس ی اظطزضن ثٟت ثٝ٘تیدٝ فّٕىطز ٟ٘بیی ثط  ٘ٝ فمظ ٚ ثب تٕطوع ثط ویفیت ٔسیطیتتحمیك فقّی 

ٔقطفی آیٙسٜ تحمیمبت زض  یضا ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ٟٕٔ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ٚ وبضثطز (2013)خٛ٘بؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 .ٔی وٙس

 ٍ تحقیقات آتی ی هطالعِ. هحذٍدیت ّا6.2

ثطای ی یثطذی اظ ایٗ ٔحسٚزیت ٞب فطنت ٞب .ٍٞٙبْ تفؿیط ٘تبیح ثبیس ٔس ٘ؾط لطاض ٌیطززض ایٗ ٔغبِقٝ ٔحسٚزیت ٞبیی زاضز وٝ 

فطآیٙس  زض فٙبٚضی اعالفبت حٛظٜ ٞبی ٔرتّف وبضثطز ثٝ ثطضؾیٌطچٝ ٔب ا ٘رؿتیٗ ٔحسٚزیت ایٗ اؾت وٝ .اؾت آیٙسٜتحمیمبت 

ؾبیط ٔی تٛا٘س اظ  فٙبٚضی اعالفبت پكتیجب٘ی .ثطضؾی ٘ىطزیٓ پكتیجبٖ وٙٙسٜ ای ضا ٞط فقبِیتِٚی  پطزاذتیٓ،پطٚغٜ  ؾجسٔسیطیت 

ضا ثٝ  فٙبٚضی اعالفبتاثطثركی ٞبی ٔرتّف  قیٜٛ ٔب .پكتیجب٘ی وٙس٘یع ٔسیطیت اضظـ  ٚٔب٘ٙس ٔعایب  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜٚؽبیف 

ٚ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ویفیت زض ظٔیٙٝٔكبثٟی  ، تبثیطاتٔٙحهط ثٝ فطز ٔٛاضز اظ تحّیُ ٞبی ٕٞجؿتٍی .نطاحت ٔمبیؿٝ ٘ىطزیٓ

لبئُ  ؾجس پطٚغٜوبضثطزی ٔسیطیت ثیٗ  تٕبیع ٔكرم تطی ستٛا٘ٔیآتی تحمیمبت  ،ثب ایٗ ٚخٛز .زٞٙس٘كبٖ ٔیضا پطٚغٜ  ؾجسٔٛفمیت 

زض حبِی وٝ ؾبیط  ،ٔحسٚز ٔی پطزاظزی وبضثطزٞبی  تٟٙب ثٝ ثطضؾی حٛظٜ فٙبٚضی اعالفبتٞبی ىبضثطذی ضاٞ ،س. ثٝ عٛض ٔثبَ٘قٛ

ٚ زض ؾیؿتٓ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖ ازغبْ  سٙضا پٛقف زٞ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ثیكتطی اظٞب ٕٔىٗ اؾت اثقبز  ضاٞىبض

ٔسیطیت ؾجس  آٟ٘ب زض فطایٙس ٞبیازغبْ ٚ ٔیعاٖ زض فُٕ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ٍیچٍٛ٘ثٝ زضن  سا٘تٛ تحمیمبتی ٔی چٙیٗ .س٘قٛ

ٔی تٛا٘س اضظـ ؾٛز، ٔربضج ٚ فٖٙٛ اخطای ٔٛثط ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ؾیؿتٓ ٞبی ٔٛضزی ، ٔغبِقبت فالٜٚ ثط ایٗ وٕه وٙس. پطٚغٜ

 ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ضا وكف ٕ٘بیٙس. اعالفبتی
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ٔیعاٖ  ٔب .اؾتغح ٔسیطیت پطٚغٜ فّٕیبتی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٚ ؾ ثیٗ ؾغح ضاثظ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ایٗ اؾت وٝ زْٚٔحسٚزیت 

 اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ضاٞىبضٞب زضثطذی ٌطچٝ ا ضا تحّیُ ٘ىطزیٓ.ٗ یب پبییٗ ثٝ ثبال اظ فّؿفٝ ثبال ثٝ پبیی ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜتجقیت 

ؾبظی  اؾتطاتػیه ٚ تهٛیط اعالفبت ٞبی اثعاض ز٘جبِٝٞب ىبضؾبیط ضاٞ ،تىبُٔ یبفتٝ ا٘س ظ اثعاض ٔسیطیت پطٚغٜ ٚاحسا ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

ٔطثٛعٝ ٕٔىٗ  ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ أب تبثیط ،سٙٚخٛز زاقتٝ ٚ ٔىُٕ یىسیٍط ثبق ٔٙؾط ٔسیطیتاظ ٞط زٚ ضٚیىطز  ٕٔىٗ اؾت .ٞؿتٙس

ثط قیٜٛ ٞبی  ٞب ٚ تبثیط آٖ ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیٝ ؾیؿتٓ ٞبی ٔی تٛا٘س فّؿف آیٙسٜ تحمیمبت ،ثٙبثطایٗ .اؾت ٔتفبٚت ثبقس

 .خعئیبت ثیكتطی ثطضؾی وٙس بضا ث ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ

 .٘ؾط لطاض زازیٓ ضا ٔس فقّیٞبی  ضٚیٝ ثّىٝ ٕٞچٙیٗضا ثطضؾی ٘ىطزیٓ، یٙس پیبزٜ ؾبظی آفط٘ٝ تٟٙب  ٔب ؾْٛ ایٗ اؾت وٝ ٔحسٚزیت

ٌطچٝ ٔی ا. اؾت وٝ زض ٟ٘بیت فّٕىطز آٟ٘ب ضا تقییٗ ٔی وٙسٕٞطاٜ پیبزٜ ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی خسیس ثب چبِف ٞبیی 

ٚ فطآیٙس  ٚاحس ضؾٕیت یبفتٝپطٚغٜ ٔسیطیت ( ٘یبظٔٙس PPMIS) ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ٓ ٘كبٖ زٞیٓ وٝتٛا٘ؿتی

تحمیمبت ٌصقتٝ  .٘پطزاذتیٓ ٞبثط ایٗ فطآیٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ پیبزٜ ؾبظی ٔب ثٝ تحّیُ ٘حٜٛ تبثیطس پطٚغٜ اؾت، جٞبی ٔسیطیت ؾ

ٞبی  افعاضی ٚ ٕٞؿٛ ؾبظی فطآیٙس اِعأبت ٘طْ تبقىُ ٔی ٌیط٘س  ثب ایٗ ٞسف اغّت ٞبی وؿت ٚ وبض ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ فطآیٙس

؛ وبیؿط، اَ اضثی ٚ 1999؛ ٞٛال٘س ٚ ٕٞىبضاٖ، 1999)ثیٍٙی، قبضٔب ٚ ٌٛزٞب،  ثطآٚضزٜ وٙٙس ٔٛفكثطای پیبزٜ ؾبظی ضا وؿت ٚ وبض 

 (.1999؛ ؾبٔٙط، 2015إِٓبٖ، 

ثطای  ثّىٝ، ٌیطاٖٚ تهٕیٓ ؾجسفمظ ثطای ٕٞبًٞٙ وٙٙسٌبٖ  )٘ٝ وبضثطیٔب٘ٙس پصیطـ وبضثطی یب ٔٛضٛؿ ؾبیط اثقبز ٟٔٓ  ،ٟ٘بیتزض 

فطاتط اظ  ،ضٚـ ٞبی ٔسیطیت ثط٘بٔٝ ٔثبَ اؾتفبزٜ اظ ثطای ،ضؾٕیتؾبیط اثقبز  .٘ؾط لطاض ٍ٘طفت زض ایٗ ٔغبِقٝ ٔس (ٔسیطاٖ پطٚغٜ

 .ثپطزاظز زیٍطٞبی  وٙٙسٜثٝ ثطضؾی ایٗ فٛأُ ثٝ فٙٛاٖ تقسیُ  ی تٛا٘سٔغبِقبت آتی ٔ .اؾت تحمیكایٗ حیغٝ ٞبی 

 هذیزیتی هفاّین. 6.3 

ذٛاٞبٖ افعایف فّٕىطز ؾیؿتىٓ ٔسیطیت  فّٕی پیف ضٚی ٔسیطاٖ فطاٞٓ ٔی آٚضز وٝچٙس ٔفْٟٛ ایٗ تحمیك  ٘تبیح ،ثٝ عٛض وّی

ثّىٝ زض یه  ،ضٚایی ٘یؿتٙس ٘ٝ تٟٙب (PPMIS) پطٚغٜٔسیطیت ؾجس  اعالفبتیت ؾیؿتٓ ٞبی تبثیطات ٔثجؾجس پطٚغٜ ذٛز ٞؿتٙس. 

ؾغح ، ثب فطو سیطیت ؾجس پطٚغٜٔ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  وٝ وبضثطزیٓ ٘كبٖ زازٔب . ا٘سلبثُ ٔكبٞسٜ  ثٝ عٛض تدطثی ٕ٘ٛ٘ٝ ثعضي

ٔسیطیت ؾجس  اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی  ٔسیطاٖ ثبیس ثسا٘ٙس وٝ ،ثب ایٗ ٚخٛز. ٞؿتٙس ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ ؾٛزٔٙسٔقیٙی اظ ضؾٕیت فطآیٙس، 

ٞبی ٔسیطیت  ثط ویفیت فطآیٙس تٛا٘س ٔی فٙبٚضی اعالفبتس وٝ ٙزٞٔب ٘كبٖ ٔیتحمیك ٘تبیح  .زاض٘س ٔؿتمیٓغیط تبثیط فّٕىطز، پطٚغٜ

ثسٖٚ  اعالفبتفٙبٚضی  ٞبیضاٞىبض اضائٝ .ٚ اخطا قٛ٘س تقییٗٞب ثبیس ثٝ عٛض وبُٔ  أب ایٗ فطآیٙس تبثیط ٔثجت زاقتٝ ثبقس، ؾجس

ثب  ذٛز ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ اعالفبتیؾیؿتٓ ٞبی ٞبی  فطایٙسی اخطا ٍٞٙبْٔسیطاٖ ثبیس  ذٛاٞس ثٛز. یٙس ثی ٘تیدٝآفط ضؾٕیت
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اٌط آٖ فطآیٙس ٞب فبلس ثّٛك الظْ ٞؿتٙس، ا٘تؾبض ؾٛز ذیّی ظیبز ٘ساقتٝ ایٗ وٝ یب زضخٝ ثبال ٞكیبض ثبقٙس  فٙبٚضی اعالفبتپكتیجب٘ی 

    ثبقٙس. 

 

 اعالم تضاد هٌافع

قرهی وٝ ثط اثط ٔىتٛة فقّی اثط ٔتضبز ضٚاثظ یب  ٔبِیقٙبذتٝ قسٜ ٞیچ تقبضو ٔٙبفـ  وٝ افالْ ٔی زاض٘س ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ حبضط

 ثٍصاضز، ٘ساض٘س.

 

 ی تحقیق : هعیار ّاپیَست. 7

  ( 𝜒2 = 041412 [df = 441; p < 2422]; RMSEA = 242.4; SRMR = 24230; CFI = 24.1؛فبُٔ ٔطتجٝ زْٚ) هَفقیت سبذ پزٍصُ

 :(𝝀= 0.78، ثبضٌصاضی ٔطتجٝ زْٚ 𝜶= 0.85 ،آظٖٔٛ وطٚ٘جبخ آِفب) پیادُ ساسی استزاتضی

ترهیم  ؾجس پطٚغٜ ٔب ثٝ ٘حٛ ایسئبَ اخطا قس.ثب آیٙسٜ قطوت زاضز. اؾتطاتػی قطوت ثٛؾیّٝ  یؾجس پطٚغٜ اضتجبط یىسؾت

    پیبزٜ ؾبظی اؾتطاتػی ٔٛفمیت ثعضٌی زض ؾبظٔبٖ ثٝ حؿبة ٔی آیس. ٔٙبثـ ثٝ پطٚغٜ ٞب ٌٛیبی اٞساف اؾتطاتػیه ٔبؾت. 

 (𝜶= 8800, 𝝀= 8800)  آهادگی بزای آیٌذُ

ثب  ٛی ضلبثتی ثٝ ؾزض پطٚغٜ ذٛز ٔغطح وطزیٓ وٝ ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ایٗ پطٚغٜ ٞب ٌبٔ یٔب فٖٙٛ یب لبثّیت ٞبی خسیس

 ثط ٔی زاضیٓ وٝ ثٝ ٔب أىبٖ قىُ زٞی آیٙسٜ نٙقت ضا ٔی زٞس. ٔحهٛالت، فٙبٚضی ٞب یب ذسٔبت خسیس

  (.:𝜶= 58.9, 𝝀= 58) تَاسى سبذ

ظٔیٙٝ ٞبی وبضثطزی لسیٓ ٚ خسیس، فٙبٚضی ٞبی فقّی ٚ لسیٓ، ٚ ضیؿه ٞبی پطٚغٜ ثطلطاض ؾجس پطٚغٜ ٔب تٛاظٖ ذٛثی ثیٗ 

 وطزیٓ.

   (.:𝜶= 58.., 𝝀= 58) پزٍصُهیاًگیي ًتیدِ 

 ٔٛفمیت پطٚغٜ ٞبی تىٕیُ قسٜ ضا اضظیبثی وٙیس:  ٔیبٍ٘یٗذٛاٞكٕٙسیٓ 

 اٞساف ؾٛززٞی ٔٛضز ا٘تؾبض )ٔب٘ٙس ؾٟبْ ثبظاض(،ثبظاض  ٔٛضز ا٘تؾبضاٞساف  ،ٟ٘بیی٘تبیح ٔحهٛالت پطٚغٜ ٔب ثٝ ٞعیٙٝ ٞبی 

 زض ایٗ پطٚغٜ زؾت یبفت.ٔٛضز ا٘تؾبض اؾتٟالن  ٚ زٚضٜ (ROI٘طخ ثبظٌكت ؾطٔبیٝ )ٔب٘ٙس 

  (𝜶= 58.., 𝝀= 5865) بْزُ بزداری اس ّن افشایی
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ٞٓ  ٚ (اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٞب، پّت فطْ ٞب، فٙبٚضی ٞب ٚ غیطٜ ٕ٘ٛ٘ٝثطای ٞٓ افعایی تٛؾقٝ زض عَٛ ٔست اخطای پطٚغٜ )اظ 

ٔب  تب حس ظیبزی ثٟطٜ ثطزاضی قس. (ٔكتطن ٚ غیطٜوب٘بَ ٞبی ثبظاضیبثی ٚ فطٚـ ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ افعایی پؽ اظ تىٕیُ پطٚغٜ )

 تمطیجبً وبض ٔضبفف ٚ تٛؾقٝ وبضی ظائس ٘ساقتیٓ. 

 (𝜒2 = 42140. [df = 02; p < 2422]; RMSEA = 2423.; SRMR = 24233; CFI = 24.0فبُٔ ٔطتجٝ زْٚ: ) میفیت هذیزیت سبذ پزٍصُ

 (𝜶= 58.5, 𝝀= 58:9) میفیت اطالعات

زؾتطؾی ؾطیـ ٚ آؾبٖ ثٝ ٕٞٝ اعالفبت ٔطتجظ ثب ٔٙجـ یب ٚضقیت قفبفیت ثبال ٚیػٌی چكٓ ا٘ساظ پطٚغٜ ٔب ٔی ثبقس.  

اعالفبت ٔطثٛط ثٝ چكٓ ا٘ساظ وّی اضائٝ اعالفبت ثٝ ؾغح ثبالی ٔسیطیت ثٝ نٛضت یىسؾت ٔی ثبقس. پطٚغٜ ٕٔىٗ اؾت. 

 پطٚغٜ ٕٞٛاضٜ زض اذتیبض ٔسیطاٖ پطٚغٜ ٚ ٔسیطاٖ نف فطاٞٓ ٔی ٌطزز. 

  (𝜶= 5866, 𝝀= 5896)میفیت ّوناری

ٔسیطاٖ پطٚغٜ زض  (.ٔٙجـ ٚ ٔؿبئُ ٔحتٛایی ٔحسٚزیت ٞبیزض ٔٛاخٝ ثب افضبی تیٓ پطٚغٜ ٔب ٕٞسیٍط ضا حٕبیت ٔی وٙٙس ) 

زض ٔدٕٛؿ، ؾغح ٕٞىبضی ذٛثی ثیٗ پطٚغٜ ثیٗ ذٛزقبٖ زاض٘س. ٔكىالت ؾقی زض حُ ؾطیـ ٚ ٔؿتمیٓ آٟ٘ب ٔٛاخٟٝ ثب 

 ٞبی ٔب ٚخٛز زاضز. 

    (𝜶= 5869, 𝝀= 58.9) میفیت تخصیص

ٕٞبٍٞٙی ٞبی تٕطیٙی  ٘بچبض ثٛزیٓ وٝ اظٔٛفك ثٝ ترهیم ؾطیـ ٚ ٔغٕئٗ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ثٝ پطٚغٜ ٞبیٕبٖ قسیٓ. ٔب 

ثب اعٕیٙبٖ ترهیم ٔٙبثـ  فجٛض وٙیٓ. ٔقىٛؼٔٙبثـ ٕٔىٗ ثیٗ پطٚغٜ ٞبی  ؾغح ترهیمزؾتیبثی ثٝ  ثطایذیّی زقٛاض 

 ٚفسٜ ٞبی اِعاْ آٚض ثطای ترهیم ٔٙبثـ ثٝ ٔسیطاٖ پطٚغٜ زازٜ قس.  ثط اؾبؼ اِٚٛیت ثٙسی ٔقیٗ نٛضت ٌطفت. 

    (𝜶= 5865, 𝝀= 5886) ِمیفیت خاتو

ٔب زض ٔٛلـ تهٛیت پطٚغٜ، پطٚغٜ ٞبی غیطضطٚضی زض ٔطحّٝ ٘رؿت تحمیك قٙبؾبیی قس٘س ٚ ثب لغقیت ذبتٕٝ یبفتٙس.  

 ٚ ذبتٕٝ پطٚغٜ ضا ثٝ فٙٛاٖ قىؿت زض ٘ؾط ٕ٘ی ٌیطیٓ.  تّمی وطزیٓ( ٔقىٛؼآٖ ضا ذبتٕٝ یبفتٝ )فمظ 

     (𝜒2 = 110402 [df = 032; p < 2422]; RMSEA = 24231; SRMR = 24230; CFI = 24.0)  ّای هستقل ٍ تعذیل مٌٌذُ هتغیز

  (𝜶= 5867) هذیزیت پزٍصُ اطالعاتیماربزد سیستن ّای 
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ضجظ ، ترهیم ٔٙبثـ ٚ وكف ٔحسٚزیت ٞب، ا٘تربة ٚ اِٚٛیت ثٙسی پطٚغٜٔٛاضز ظیط اؾتفبزٜ وطزیٓ: ٔب اظ ٘طْ افعاض اذتهبنی ثطای 

زضٚؼ  ٔؿتٙس ؾبظی ٚ ا٘تمبَ فّٕىطز ؾجس پطٚغٜ، ٚ پبیفتقییٗ ٚ اضظیبثی ضیؿه ٞبی ٔٛخٛز زض ؾجس پطٚغٜ، ، وبضوٙبٖلبثّیت ٞبی 

 آٔٛذتٝ. 

  (𝜶= 58.7) رسویت هذیزیت سبذ پزٍصُ

ثٝ ٔطاحُ ٔٛفمیت فطآیٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ ذیّی ٔكرم ؾجس پطٚغٜ ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س.  خّؿبتعَٛ تهٕیٕبت اؾبؾی پطٚغٜ زض 

ٔب ایٗ فطآیٙس ضا ثٝ نٛضت فطآیٙس ٔسیطیت ؾجس پطٚغٜ تحمیك ٔب ذیّی ٔكرم قسٜ اؾت. زض ٔدٕٛؿ، ذیّی ٔقیٗ تمؿیٓ ٔی قٛز. 

 ذیّی ؾبذتبض یبفتٝ اخطا وطزیٓ. 

     (:.𝜶= 58) رسویت هذیزیت ٍاحذ پزٍصُ

یه ٔسَ فطآیٙسی اؾتب٘ساضز ایدبز ٚ تٛؾظ  ثطٚظ ضؾب٘ی قس.یه ثط٘بٔٝ پطٚغٜ ٔفهُ ثطای ٞط پطٚغٜ ایدبز ٚ تب ظٔبٖ تىٕیُ پطٚغٜ 

اؾتب٘ساضز ٞبی ٔسیطیت پطٚغٜ ٔب ٚ نالحیت ذیّی ثبالیی ٔسیطاٖ پطٚغٜ آقٙبیی ذیّی ظیبزی ثب  ٕٞٝ قطوت وٙٙسٌبٖ پطٚغٜ اخطا قس.

ٔب یه پطٚغٜ ٚاحس زض ٔدٕٛؿ،  پیكطفت قغّی ٔقیٗ زاضز.ٞط پطٚغٜ یه وٕیتٝ ضإٞٙب ٚ ٔؿیط ٞبی ثطای ا٘دبْ ٚؽبیف قبٖ زاض٘س. 

  ذیّی حطفٝ ای ضا اخطا وطزیٓ. 

         (𝜶= 58.6) رسویت هذیزیت ریسل

تقییٗ ٔمساض اضظـ ٞط ؾغح ٚ ٔقیبض ٞبی ٔكرم ثطای ٔب اظ یه وبتبِٛي وّی حبٚی تٕبْ ضیؿه ٞبی ضطٚضی ثبِمٜٛ 

اضظیبثی یىؿب٘ی اظ ٕٞیٗ ضیؿه ٞب زاقتٙس. افطاز ٔرتّفی وٝ پبؾرٍٛی ٔسیطیت ضیؿه ثٛز٘س، ضیؿه اؾتفبزٜ وطزیٓ. 

زضن ٔكتطوی اظ ضیؿه فُٕ وطز٘س ٚ ٔؿئِٛیت ٞبی ٔٛخٛز زض ٞط ثط٘بٔٝ ٔسیطیت ضیؿه ثٝ عٛض نطیح  آٟ٘ب ثط اؾبؼ

 ٔكرم قس٘س.

 (𝜶= 58.6)   ٍابستگی ّای درًٍی پزٍصُ

زض ٞسف ٞط پطٚغٜ ثط اخطای ؾبیط پطٚغٜ ٞب تبثیط ٔی ٌصاضز.  ثب تٛخٝ ثٝ اٞساف آٟ٘ب ٘یبظ اؾت. تغییطاتزضخٝ ثبالیی اظ تٙؾیٓ پطٚغٜ ٞب 

تبذیط زض اخطای ٞط پطٚغٜ ثٝ حتٓ ؾبیط پطٚغٜ ٞب  پطٚغٜ ٞب اغّت فمظ ظٔب٘ی ازأٝ ٔی یبثٙس وٝ ٘تبیح ؾبیط پطٚغٜ ٞب زض زؾتطؼ ثبقٙس.

 بثیط لطاض ٔی زٞس. ضا تحت ت

   (𝜶= 5866) پَیایی سبذ

 ؾجس پطٚغٜ ضا زض عَٛ زٚضٜ یه ؾبِٝ انالح ٔی وٙیٓ.  ؾجس پطٚغٜ ٔب زض عَٛ زٚضٜ یه ؾبِٝ تغییطات ٟٕٔی وطز. ٔب اغّت
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     هٌابع. 8
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