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چکیده

اهشٍصُ ثِ فلت تغییشات ػشيـ خَاػتِّب ٍ ًیبصّبي هـتشيبى ٍ ّوچٌیي سقبثتيؿذى ثبصاسً ،یبص ثِ تَػقِ هحلَالت ،سؿذ چـنگیرشي
پیذا مشدُ اػت .هَفقیت دس تَػقِ هحلَل خذيذ ًیبصهٌذ ثِ دسك فویق هـتشيبى اػت ٍ ايي اهش هؼتلضم اثش هتقبثل ٍ فقبل ثب آىّرب
اػت .تَػقِ هحلَل خذيذ يل ساُ ثشاي گَؽدادى ثِ آًچِ مِ هـتشيبى هيخَاٌّذ ٍ پبػخگَيي ثرِ ًیبصّربي آىّرب اػرت .ايدربد
قبثلیت هـبسمت هـتشي ػجت ثشٍص ايذُّبيي ًَآٍساًِ ٍ مبسثشديؿذُ ٍ ؿشايظ سقبثتي ؿشمتّب سا ثْجَد هيثخـذ .اص اييسٍ ّذف ايي
هقبلِ ثشسػي تأثیش قبثلیت هـبسمت هـتشيبى ثش هَفقیت تَػقِ هحلَالت خذيذ ثرَدُ ٍ ثرب دس ًؾرش گرشفتي خرزة داًرؾ هـرتشي
ثِفٌَاى هتغیش هیبًدي ٍ ًقؾ تقذيل گش ؿنبف هٌبثـ ؿشمت ثِ تَػقِ هغبلقربت گزؿرتِ پشداخترِ ؿرذُ اػرت .ايري هقبلرِ اص ًؾرش
ّذف،مبسثشدي ٍ اص لحبػ سٍؽ ،تَكیفي اػت .اثضاس گشدآٍسي دادُّب ،پشػـٌبهِ اػت ٍ  30ؿشمت داًؾثٌیربى ؿْشػرتبى سؿرت دس
ايي پظٍّؾ هـبسمت داؿتِاًذ .ثشاي آصهَدى فشضیِّب اص سٍينشد هذلػبصي هقبدالت ػبختبسي اػتفبدُ ؿذُ اػت .يبفتِّبي پظٍّؾ
ًـبى هيدّذ ،قبثلیت هـبسمت هـتشي ثِعَس هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اص عشيق خزة داًؾ هـتشي ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ
تأثیش داسد ٍلي ًقؾ تقذيلمٌٌذُ ؿنبف هٌبثـ دس ساثغِ ثیي خزة داًؾ هـتشي ٍ هَفقیت تَػرقِ هحلرَل خذيرذ تأيیرذ ًـرذ .اص
اييسٍ ؿشمتّبي داًؾثٌیبى ثشاي هَفقیت دس تَػقِ هحلَل خذيذ الصم اػت مِ ثِ ايدبد قبثلیت هـبسمت هـتشيبى ٍ خزة داًرؾ
آىّب تَخِ ٍيظُ ًوبيٌذ تب ثتَاًٌذ دس فشكِ سقبثتي ٍ پَيبي ثبصاس اص خبيگبُ قبثل قجَلي ثشخَسداس گشدًذ.
واژگان کلیدی

قبثلیت هـبسمت هـتشي؛ هَفقیت تَػقِ هحلَل؛ خزة داًؾ؛ ؿنبف هٌبثـ.
ثِ ًیبصّبي هـتشيبى ٍمؼت هضيت سقبثتي ؿشمت دس هحریظ مؼرت ٍمربس

 -1مقدمه

پَيب ٍ ثب تَخِ ثِ تغییشات ػشيـ فٌبٍساًِ ،چشخِ فورش مَتربُ هحلرَالت ٍ

اهشٍصُ هحیظ مؼت ٍ مبس ثِعَس هذاٍم دس حبل تغییش اػت ٍ ؿشمتّب

خْبًيؿذى اهشي الصم ٍ ضشٍسي ثِ ًؾش هيسػرذ .پرظٍّؾّربي ثؼریبسي

ثشاي ايٌنِ ثِ ثْتشيي ًحَ هوني خَاةگَي تغییشات هحیغي ثبؿٌذ ،تَلیذ

تأمیذ مشدُاًذ مِ ثشاي اعویٌبى اص هَفقیرت دس تَػرقِ هحلرَل خذيرذ،

ٍ فشضِ ثشخي هحلَالت سا هتَقف هيمٌٌذ ٍ يب دس آىّب اكالحبت الصم سا

ايدبد قبثلیت هـبسمت هـتشي دس سًٍذ تَػرقِ هحلرَل خذيرذ ضرشٍسي

افوبل هيًوبيٌرذّ .وچٌریي ؿرشمتّرب ثرب تَخرِ ثرِ ؿٌبػربيي ًیبصّرب ٍ

اػت ] .[5اػبػبً ،هـبسمت هـتشي ،ثِمبسگیشي هـتشيبى دس فقبلیرتّربي

خَاػررتِّرربي هلررشفمٌٌررذگبى ،دس ثبصاسّرربي هختلررف ٍ ،دس خْررت

ؿشمتي اػت مِ هـتشيبى دس آى ثِ اؿتشاكگزاسي ًیبصّرب ٍ ساُحرلّربي

ثشآٍسدُم شدى ايي ًیبصّب ،تذاٍم ثخـیذى ثرِ تدربست ثلٌذهرذت ٍ افرضايؾ

هشثَط ثِ تَػقِ هحلَالت ؿشمت هيپشداصًذ .ايي فشايٌذ ؿبهل هـربسمت

سًٍق اقتلبدي دس ؿشمت ،اقذام ثِ تَػقِ هحلَل خذيرذ هريًوبيٌرذ ٍ اص

هـتشيبى دس فقبلیتّبي هختلرف ً NPDؾیرش اسائرِ ايرذُ ،هٌربثـ ٍسٍدي،

ايي عشيق ثِ حفؼ ٍ تَػقِ هضيت سقبثتي خرَد هريپشداصًرذ ] .[4تَػرقِ

تجبدل داًؾ ٍ تَػقِ ّونبسي هيثبؿذ ] .[7]،[6]،[5دس حبليمِ ثؼریبسي

هحلَل خذيذ 1ثِ هقٌي ايدبد يل هحلَل يرب خرذهت خذيرذ ٍ ًرَآٍسي

اص پظٍّؾّب ثِ تأثیش هثجت هـبسمت هـتشيبى دس تَػقِ هحلَل خذيذ اص

ؿذُ ٍ يب تَػقِ ٍ پیـشفتي من حلَل هَخَد هيثبؿذمِ ثشاي پبػخگَيي

عشيق مبّؾ ّضيٌِّبي ؿشمت ] ،[5ثْجَد دس فشايٌذ تلروینگیرشي ]،[9
افضايؾ داًؾ ٍ هٌبثـ هنول ] ٍ [4افضايؾ ًَآٍسي ثشاي هحلَالت خذيرذ

ًَ يؼٌذُ هؼئَل

)1. New Product Development(NPD

] [11اؿبسُ داسًذ ،تقذاد موي اص هغبلقبت ًـبى هيدٌّذ مرِ خٌجرِّربي

40

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل پبًضدّن ،ؿوبسُ  ،58ثْبس 1398

الگَي استقبي هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثشاػبع قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي ...
ٍؿنبئيًظاد ،اثشاّینپَس اصثشي ٍ دٍػتبس

هٌفي ًیض اص ادغبم ٍ هـبسمت هـتشيبى دس ٍ NPDخَد داسًذ .پظٍّؾّبي

تَػقِ هحلَل خذيذ ثِ دلیل افضايؾ تـبثِ ثب هَاسد هذًؾش هـتشي ثیـتش

قجلي ًـبى هيدٌّذ مِ هـبسمت هـرتشيبى هونري اػرت ثرِ فشايٌرذّبي

هيؿَدّ .وچٌیي ؿنبف هٌبثـ ػجت هيؿَد تب ثِ دلیل ٍخرَد هٌربثـ دس

ً NPDبمبسآهذ ٍ فولنشد  NPDپبيیيتش هٌدش ؿَد ] .[5ثشخري اص داليرل

دػتشع مبفي ثتَاى ساحتتش ثِ ًَآٍسي پشداخت ٍ هحلَالت سا تَػقِ داد.

احتوبلي ايي ديذگبُ ثِ ايي ػجت اػت مِ هـتشيبى گبّي فبقذ ايرذُّربي

هشٍس پیـیٌِ ٍ هجبًي ًؾشي پظٍّؾ ًـبى هيدّذ مِ پظٍّؾّبي داخلي

خالقبًِ ثَدُ ٍ يب تَاًبيي آؿنبسػبصي ًیبصّبي پٌْبى خَد سا ًذاؿرتِ ][12

اًذمي دس هَسد تأثیش ايدبد قبثلیت هـبسمت هـرتشي ثرش هَفقیرت تَػرقِ

مِ ايي اهش هيتَاًذ ػجت ؿَد تب آىّب هٌجـ هحذٍدي اص ًَآٍسي ثرِؿروبس

هحلَل خذيذ كَست گشفتِ اػت ٍ تبمٌَى پظٍّؾ داخلي مِ تأثیش خزة

سًٍذ ٍ پیچیذگي تَػقِ هحلَل خذيذ سا ثشاي ؿشمت افضايؾ دٌّذ ].[5

داًؾ هـتشي سا ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ٍ ؿنبف هٌبثـ سا ثرشاي

ثشاي دسك ًقؾ هـتشيبى دس ًَآٍسي خذهبت ،ايي پظٍّؾ ديذگبُ تئرَسي

تقذيل ساثغِ ثیي خزة داًؾ هـتشي ٍ هَفقیت تَػقِ هحلرَل دس ًؾرش

هشثَط ثِ ؽشفیت خزة 1داًؾ سا تلذيق هيًوبيذ ACAP .يرل فشايٌرذ

گشفتِ ثبؿذ ،اًدبم ًـذُ اػت .اص اييسٍ دس ايي پظٍّؾ ثرِ دًجربل ثشسػري

ثْیٌِػبصي داًؾ خبسخي دس ؿشمتّب اػت مِ اص عشيق ايدبد استجبط ثیي

تأ ثیش قبثلیت هـربسمت هـرتشي ثرش هَفقیرت تَػرقِ هحلرَل خذيرذ ثرب

تَاًبييّبي هشتجظ ثب خزةّ ،وؼبىػربصي ٍ تجرذيل داًرؾ خذيرذ ثرشاي

هیبًديگشي خزة داًؾ هـتشي ٍ تقذيلگشي ؿنبف هٌربثـ ّؼرتین ترب

ثْشُثشداسي اص خشٍخيّبي تدبسي ايفبي ًقؾ هيمٌذ ] .[14] ،[13خزة

ثتَاى ديذگبُ هٌبػجي ثشاي ؿشمتّبي داًؾثٌیبى ايدبد ًوَد تب ثب افضايؾ

ٍ ّوؼبىػبصي داًؾ ثذيي هفَْم اػت مِ ؿشمت قبدس ثِ تدضيِ ٍ تحلیل

هیضاى هَفقیت هحلَل خذيذ خَد ثتَاًٌذ فالٍُ ثش ثْجَد هَققیت خَد دس

ٍ تفؼیش داًؾ خذيذ اػت .دس ايي پظٍّؾ ،خزة داًؾ هـتشي ثِ اكالح

هحیظ سقبثتي ثِ سؿذ ٍ ؿنَفبيي اقتلبد مـَس ًیض مول ًوبيٌذ.

ٍ ثْجَد دس عي تَػقِ عشح ادسامي هحلَالت ٍ خرذهبت مرِ ؿرشمت دس
هَسد هـتشيبى خَدً ،یبصّبي آىّب ٍ ؿیَُّبيي مرِ خرذهبت ثرشاي آىّرب
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اسصؽ ايدبد هيمٌٌذ ،اؿبسُ داسد .هـبسمت هـرتشيبى مرِ ثرِفٌرَاى يرل

دس ايي ثخؾ ثِ تقشيف ّش يل اص هتغیشّبي پظٍّؾ پشداختِاين ٍ ػپغ

فشايٌذ مؼت داًؾ ؿٌبختِ ؿذُ اػت اص عشيق خزة داًؾ هـتشي ػجت

ثب تَخِ ثِ ادثیبت ًؾشي ثیبى ؿذُ فشضیِّبي پظٍّؾ اسائِ ؿذُ اػرت ٍ دس

ثْشُثشداسي داًؾ دس قبلت يل خذهت ٍ يب هحلَل خذيذ هَفق هيگرشدد

پبيبى پظٍّؾّبي داخلي ٍ خبسخي هشتجظ ثب هَضَؿ رمش ؿذُ اػت.

] .[15اًقغبف پزيشي هٌبثـ ثِ تَاًبيي ؿرشمت دس اًتقربل ٍ تٌؾرین هدرذد
هٌبثـ ؿشمت ثشاي هذيشيت ثیـتش تغییشات مول هيمٌذ .دس ؿشايظ فرذم
اعویٌبى ،اًقغبفپزيشي هٌبثـ ،ؿشمتّب سا قبدس هريػربصد ترب ساّجشدّربي
ًَآٍسي خَد سا ثشاي تقذيل ػشيـتش فقبلیرتّربي تَػرقِ ؿرشمت ثْجرَد
ثخـٌذ ] .[16دس ٍاقـ ؿنبف هَخَد دس هٌبثـ ًـبىدٌّذُ ٍضقیتي اػرت
مِ دس آى هٌبثـ ؿشمت ثیؾ اص هقذاس هَسد ًیبص ثشاي حوبيت اص فقبلیتّرب
دس دػتشع ثبؿذ ] .[17مبفيثَدى هٌبثـ هَخَد ػجت هيؿَد تب ؿشمتّب
ثتَاًٌذ ثِ تغییشات ،ػشيـتش پبػخ دٌّذ ٍ اص ػجت هَفقیت تَػقِ هحلَل
خذيذ ؿًَذ ] .[18اهشٍصُ هضيت سقبثتي ؿرشمتّرب تٌْرب دس فشايٌرذ تَلیرذ
ًْفتِ ًیؼت ٍ تَاًوٌذي دس تَػقِ هحلَل خذيرذ ،ينري اص قبثلیرتّربي
هضيتآفشيي هحؼَة هيؿَد؛ ثِ گًَِاي مِ ثؼیبسي اص ؿرشمتّربي ترشاص
اٍل خْبًي اص عشيق هذيشيت عشاحي ٍ تَػقِ هحلَالت ٍ خذهبت ،سقبثت
دس فشكِ خْبًي سا پیؾ هيثشًذ .تنیِ ثش اّشمّربي سقربثتي ػرٌتي هثرل
افررضايؾ میفیت،مرربّؾ ّضيٌررِ ٍ تورربيض دس هحلررَالت ٍ خررذهبت ثررشاي
هَفقیت دس هحیظ پَيب ثبصاس مبفي ًیؼت ٍ اهشٍصُ هفبّیوي هثل ػرشفت ٍ
اًقغبفپزيشيً ،وَد قبثل تَخِاي پیذا مشدُاًذ .اص ايي سٍ ًقرؾ هـربسمت
هـتشي دس اًتقبل ػشيـتش ٍ دقیقتش ًیبصّب ٍ خَاػرتِّرب پشسًر ترش ؿرذُ
اػت .اص عشيق خزة داًؾ هـتشي هريترَاى هیرضاى هـربسمت آىّرب دس
فشا يٌذّبي عشاحي ٍ تَػقِ هحلرَالت سا افرضايؾ داد ٍ هیرضاى هَفقیرت
)1. Absorptive Capacity(ACAP
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تَػقِ هحلَل خذيذ فجبست اػت اص هدوَفِ اقذاهبتي مِ ثب دسك يل
فشكت آغبص ٍ ثِ تَلیذ ،فشٍؽ ٍ تحَيل يل هحلَل ختن هيؿَد .تَػرقِ
هحلَل خذيذ ،هٌجقي حیبتي ثشاي ثشتشي سقبثتي يرل ؿرشمت اػرت مرِ
تَاًبيي ايدبد هضيت سقبثتي ،ايدبد هَاًـ ٍسٍدي ثشاي سقجب ،ثبصاسّبي خذيذ ٍ
دس ًْبيت افضايؾ دسآهذّب ٍ هٌبفـ سا ثرشاي ؿرشمتّرب ثرِ ّورشاُ خَاّرذ
داؿت .هحلَل خذيذ هَفق هيتَاًذ ثبفث افرضايؾ فرشٍؽ ٍ ػرَد ثرشاي
ؿشمتّب گشدد .ثشاي دػتيبثي ثِ فولنشد ثشتش دس ثبصاس يل هحیظ تدبسي
ؿذيذاً سقبثتي ،ؿشمتّب هلضم ثِ تَػقِ هحلَل خذيذ ٍ اػتفبدُ اص هٌربثـ
ٍ توبم قبثلیتّبي هَخَد ؿشمت دس خْت تَػقِ هٌبػرت آى هريثبؿرٌذ.
هَفقیت هحلَالت خذيذ ثِفٌَاى ثشتشيي فبهل ثشاي هَفقیت ؿشمتّرب ٍ
حتي ثقبي آىّب هحؼَة هيؿًَذ ] .[19خْرت ثشسػري هیرضاى هَفقیرت
هحلَل خذيذ هيتَاى دػتیبثي ؿشمت ثِ اّذاف هبلي ،فرشٍؽ ٍ افرضايؾ
ػْن ثبصاس سا ثشسػي ًوَد ]ّ .[20وچٌیي ،دسك كحیح اص هـتشي ٍ ثربصاس
ػجت هَفقیت ؿشمت خَاّذ ؿذ ] .[21ثب ايي حبل ،اگش ايي دسك هحرذٍد
ثِ ًیبصّبي آؿنبس ٍ ثیبى ؿذُ ثبؿذ ،ثیٌؾ خذيذي دس هرَسد فشكرتّربي
هَخَد ثشاي افضايؾ اسصؽافضٍدُ ايدبد ًخَاّذ مشد .دس فَم ،ثب ؿٌبػبيي
ًیبصّبي پٌْبى هـتشيبى ٍ ثشآٍسدُمشدى آىّب ػرجت افرضايؾ اسصؽ هرَسد
اًتؾبس هـتشي ؿذُ ٍ صهیٌِ ثشاي هَفقیت تَػقِ هحلَالت خذيذ فرشاّن
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هيگشدد ] .[22خْت افضايؾ آگبّي اص ًیبصّبي آؿرنبس ٍ پٌْربى هـرتشيبى،

هيؿَد تب هحلَالت ثِ ًیبصّبي هـتشيبى ًضديلتش ؿَد .ايي ٍيظگي ثشاي

ؿشمتّب ثِ دًجبل ايدبد هحیغي ّؼرتٌذ مرِ ثتَاًٌرذ اص عشيرق آى قبثلیرت

ّش ؿشمت ػجت هيؿَد تب ػبيش ؿشمتّب ًتَاًٌذ هحلَالت تقلیذؿرذُ سا

هـبسمت هـرتشيبى سا افرضايؾ دٌّرذ .هـرتشيبى ثرِفٌرَاى هٌربثـ ثرب اسصؽ

تَلیذ مٌٌذ .فالٍُ ثش ايي ّضيٌِ خؼتٍخَ دادُ ٍ تجذيل آى ثِ هحلرَل سا

اعالفبت ثَدُ ٍ ثِ دلیل اػتفبدُمشدى اص هحلَالت هيتَاًٌذ اعالفبت مبهلي

ًیض مبّؾ هيدّذّ .وچٌیي ثِ دلیل ثِدػت آٍسدى اعالفبت اص هـتشيبى،

اص ًحَُ مبسمشد ،میفیت ،هضيت هحلَل ًؼجت ثِ هحلرَالت ػربيش سقجرب دس

ؿشمتّب ثِ ًیبصّبي پٌْبى هـتشيبى خَد ًیض پي هيثشًذ ٍ اص ّوِ هْنترش

اختیبس ؿشمتّ ب قشاس دٌّذ ٍ ًرِ تٌْرب ثرش هیرضاى هَفقیرت هحلرَل خذيرذ

ثِ دلیل تغبثق ثب ًیبصّب ٍ خَاػتِّبي هـتشيبى ثش هَفقیت هحلَل خذيذ

ثیبفضايٌذ ،ثلنِ ّضيٌِ تحقیق ٍ تَػقِ هحلَالت سا ًیض مبّؾ دادُ ٍ فولنشد

خَد هيافضايٌذ ] .[28پظٍّؾّبي اخیرش ًـربى دادُ اػرت مرِ هـربسمت

ملي ؿشمت سا ثْجَد دٌّذ .دس ٍاقـ قبثلیت هـبسمت هـتشيبى ػجت هيؿَد

هـتشيبى هي تَاًذ ثِ اسائِ پیـٌْبدّبي خذيذي ثشاي هحلَالت ٍ خذهبت

تب سيؼل ًَآٍسي ٍ تَػقِ هحلَالت مبّؾ يبثذ .صيشا ؿشمت ثب آگبّي مبهل

هٌدش ؿَد مِ اص میفیت ثربالتش ٍ هضايربي ثیـرتش ًؼرجت ثرِ هحلرَالت ٍ

اص ًیبصّبي آؿنبس ٍ پٌْبى هـتشيبى اقرذام ثرِ تَػرقِ ٍ ًرَآٍسي هحلرَالت

خذهبت هَخَد ثشخَسداس اػت ٍ اص اييسٍ ثیـتش هَسد تَخِ هـتشيبى ثرَدُ

هيمٌذ ] .[23دس حبليمِ خزة داًرؾ هـرتشي ثرش خرذهبت ٍ هحلرَالت

ٍ ػجت افضايؾ فشٍؽ ؿشمت هيؿرَد ] .[24هـربسمت هـرتشي فشاترش اص

اسائِؿذُ تَػظ ؿشمت تأثیش هريگرزاسدّ ،وچٌریي الصم اػرت ترب اعویٌربى

خوـآٍسي ٍ ثِ اؿتشاكگزاسي اعالفبت خورـآٍسي ؿرذُ اص هـرتشي ٍ دس

حبكل ؿَد مِ خذهبت ٍ هحلَالت خذيذ هيتَاًٌذ ثرِعرَس هرؤثش تدربسي

هَسد اٍ اػت ] .[29دس ٍاقـ هـبسمت هـتشي ثِ هـبسمتي ًضديل اػت مِ

ؿًَذ .دسك آًچِ اسصؽ ثشاي هـتشيبى ايدبد هريمٌرذ ٍ ايريمرِ دس ًْبيرت

هـتشيبى دس ثشخي فقبلیتّبي  ،NPDاص خولِ عشاحي هحلرَل ،اسصيربثي

چگًَررِ هـررتشيبى اص ايرري خررذهبت ٍ هحلررَالت اػررتفبدُ هرريًوبيٌررذ ،ثررِ

مؼت ٍمبس ٍ ًوبيؾ هفَْم هحلَل ٍ خذهت ايفبي ًقؾ هيمٌٌرذ ].[11

ساّجشدّبي استجبعي ثیـتش ٍ هَققیتّبيي مِ ثِ هَفقیت مورل هريمٌٌرذ،

پظٍّؾّب ًـبى هيدٌّذ مرِ هحلرَالت تَلیذؿرذُ اص عشيرق هـربسمت

هٌدش خَاّذ ؿذ ] .[24خزة داًؾ هـتشي دس هشحلرِ ثبصاسيربثي هريتَاًرذ

هـتشي ،تغبثق ثیـتشي ثب ًیبصّبي هـتشيبى ًؼجت ثرِ هحلرَالت تَلیرذ

سٍؽّبي اػتفبدُ اص هحلَالت ٍ خذهبت سا افضايؾ دّرذ ،هضايربي ثیـرتشي

ؿذُ اص عشيق فقبلیتّبي داخلي ؿشمت داسد ] .[30هـتشيبى ثِفٌَاى يل

ثشاي ؿشمت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ٍ ػجت اؿتشاكگرزاسي تدربسة هـرتشي

هٌجـ خبسخي ،داًؾ ٍ اعالفبت هحیظ ثیشًٍي سا ثشاي ؿرشمت ثرِ اسهغربى

گشدد ] .[25ايي اهش ثؼیبس هْن اػت ،صيشا هـتشيبى ثخؾ خذاييًبپرزيشي اص

هيآٍسًذ ٍ ًؼجت ثِ مبسمٌربى دسٍى ؿرشمت داساي ايرذُّربي ًَآٍساًرِترش

ػیؼتن اسائِ خذهبت هيثبؿٌذ ٍ دس ثؼیبسي اص هَاسد ،اسائِ خذهبت دقیق ٍ ثب

ّؼتٌذ ] .[31ايذُّبي مبسمٌبى هوني اػت موتش ًَآٍساًِ ثبؿذ صيشا ثیـتش

اسصؽافضٍدُ ثبال ،دس ًقغِ تحَيل ػفبسؿي ٍ تنویل هيؿًَذ اص اييسٍ خرزة

ثش پبيِ هٌبثـ ؿشمت ٍ ثْجَد خغَط تَلیذ فقلي خْت خلَگیشي اص مبّؾ

ٍ ّوؼبىػبصي داًؾ هـتشي ثش هَفقیت هحلَل خذيذ هؤثش اػت.

عَل فوش هحلَل اػت ] .[32تَخِ ثِ ايي ايدربد ؿرشايظ هغلرَة ثرشاي
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هـبسمت هـتشي ثِفٌَاى هقذاس استجبط ،تقبهرل ،هـربسمت ٍ ّونربسي
ثیي هـتشي ،مبسثشاى يب افضبي مبًبل ٍ ؿشمت دس عَل يل فقبلیت خبف
(ثِفٌَاى هثبل :فشايٌذ تَػقِ هحلَل) تقشيف ؿذُ اػرت ] .[26هَفقیرت
يل ؿشمت ٍاثؼتِ ثِ تَاًبيي آى ثرشاي تَػرقِ هحلرَل خذيرذ اػرت .اص
عشيق ًَآٍسي ٍ هقشفي هحلَالت خذيذ ،ثبصاسّبي خذيذ سا ًیرض هريترَاى
ايدبد مشد ٍ ثب ثشآٍسدُمشدى ًیبصّبي هـتشيبى ٍ افضايؾ سضبيت آىّرب ثرِ
هَفقیت سػیذ اص اييسٍ ايدربد هحیغري مرِ ثترَاى دس آى هـرتشيبى سا دس
فشايٌذّبي مؼت ٍ مبس دسگیش ًوَد ثؼیبس ضرشٍسي اػرت ] .[27هـربسمت

قبثلیت هـبسمت هـتشي ضشٍسي اػت صيرشا هحلرَالت ٍ خرذهبت ثؼریبس
ًَآٍساًِ هي تَاًٌذ يل ؿشمت سا ثب هَققیت هتفبٍتي دس ثبصاس سٍثِ سٍ مٌٌرذ
مِ ػجت هَفقیت آى ؿشمتؿذُ ٍ هَققیت سقبثتي آىّب سا ثْجَد هيثخـذ
ٍ ايي دس حبلي اػت مرِ هحلرَالت موترش ًَآٍساًرِ چٌریي فولنرشدي سا
ًخَاٌّذ داؿت ] .[33ؿشمتّب هيتَاًٌذ ثب دس ًؾش گشفتي هـبسمت فقبالًِ
هـتشيبى دس تَػقِ هحلَالت ،دسگیشػربختي هـرتشيبى دس توربم هشاحرل
تَػقِ ٍ هتقبفذػبختي هـتشيبى ثِ هـبسمت دس تَػقِ ٍ ًرَآٍسي ،هیرضاى
قبثلیت هـبسمت هـتشيبى دس ؿشمت خَد سا ثشسػي ًوبيٌذ ].[35
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هـتشيبى ػجت عشاحي ثشتش هحلَل ٍ يب خذهت هَسد ًؾش ؿشمت خَاّرذ

پظٍّـگشاى ثیبى هيمٌٌذ مِ اعالفبت هـرتشيبى دس كرَستي ثرشاي تَػرقِ

ؿذ .هَفقیت دس تَػقِ ٍ ًَآٍسي هحلَل خذيذ اص عشيق قبثلیت هـبسمت

هحلَل خذيذ قبثل اػتفبدُ اػت مِ ثِ كَست هؼرتقین اص هـرتشيبى دسيبفرت

هـتشي ثِ هیضاى استجبط هتقبثلي مِ هیبى ؿشمت ٍ هـتشي ثشقشاس هيؿَد

ؿذُ ثبؿذ ] .[16خزة داًؾ يل فشايٌذ يبدگیشي اػت ٍ صهربًي س هريدّرذ

تب هحلَل خذيذ ثشاي هـتشي ايدربد اسصؽ مٌرذ ،ثؼرتگي داسد .دس ٍاقرـ

مِ اعالفبت ػبصهبىدّي ؿًَذ ،ػبختبس هتٌبػت سا پیذا مٌٌذ ٍ هقٌبي هرشتجظ

هـبسمت هـتشيبى دس هشاحل عشاحي ،آصهبيؾ هحلَل ٍ تَلیذ آى ػرجت

ثب هبّیت هَضَؿ سا دسيبثٌذ ]ٌّ .[34گبهيمِ اعالفبت خذيذ دس هَسد هـتشيبى

1. Customer Involvement Capability

2. Customer Knowledge Assimilation
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فشاّن ثبؿذ ٍ تَاًبيي تفؼیش آىّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،ػجت هيؿَد ترب ؿرشمت

مِ ًیبص ثِ يل سٍينشد اًقغبفپزيش داسد ] .[43ؿنبف هٌربثـ ًـربىدٌّرذُ

ثِ افتقبدات ٍاققي هـتشيبىً ،یبصّبي پٌْربى آىّرب ٍ هیرضاى اسصؽ ايدربدؿرذُ

يل ٍضقیت اػت مِ دس آى هٌبثـ هَخَد دس ؿشمت ثریؾ اص ًیربص اكرلي

ثشاي آىّب تَػظ هحلرَالت ٍ خرذهبت پري ثجرشد ] .[35هـربسمت هـرتشيبى

ثشاي حوبيت اص فقبلیتّبي ػبصهبى دس دػتشع ّؼتٌذ ] .[17ثذٍى ٍخَد

فشكت خزة داًؾ هـتشي سا افضايؾ هيدّذ .پظٍّؾّربي اخیرش ًـربى دادُ

ؿنبف هٌبثـ ،تین پشٍطُ ؿشمت ثبيذ هٌبثـ خذيذي سا پیذا مٌذ مِ هونري

اػت مِ هـبسمت ثِ تَلیذ ثیٌؾ دس هرَسد ًیبصّربي هـرتشي ٍ خَاػرتِّربي

اػت تَاًبيي خذهبت ٍ هحلَالت سا ثشاي سقبثت دس ثبصاس تحت ترأثیش قرشاس

آىّب مول هيمٌذ ] .[36خزة داًؾ دس ٍاقـ يني اص هشاحرل اػبػري فشايٌرذ

دّذ ] .[45] ،[44فالٍُ ثش ايي ،مـؾ ػبختبسي هيتَاًذ صهربًي س دّرذ

يبدگیشي اػت مِ دس ٍاقـ ًـبىدٌّذُ هیضاى تَاًبيي دس ؿٌبختّ ،وؼبىػبصي

مِ يل ؿشمت هٌبثـ مبفي ثشاي پیبدُػبصي توبم تغییشات ثربلقَُ ًذاؿرتِ

ٍ ثْشُثشداسي اص اعالفبت هَخَد دس هحریظ اػرت .ثٌربثشاييٍ ،خرَد ػیؼرتوي

ثبؿذ مِ ايي اهش هٌدش ثِ دسگیشي ٍ تضبد دس ٌّگربم تَػرقِ هحلرَالت ٍ

خْت خزة داًؾ هـتشي ثِ تَػقِ ٍ ًَآٍسي هحلَالت مول هيمٌرذ .ايري

خذهبت ؿذُ ٍ ؿبًغ هَفقیت دس تَػقِ هحلَالت ٍ خرذهبت ؿرشمت سا

ؿشايظ اص عشيق ايدبد قبثلیت هـبسمت هـتشيبى فشاّن هيؿَد .صيرشا هـربسمت

مبّؾ هريدّرذ ] . [46ايري اهرش ثرب اًتقربل مٌترشل اص هفْرَم خرذهبت ٍ

هـتشيبى ثِ تجبدل داًؾ ٍ يبدگیشي مول مشدُ ٍ ػرجت هريؿرَد ترب هیرضاى

هحلَالت ثِ هـتشيبى ثِفٌَاى ثخـري اص ّونربس دس عشاحري هحلرَالت

خزة داًؾ افضايؾ يبثذ .اص عشف ديگش داًؾ خزة ؿذُ ثِ ػجت ادغبم داًرؾ

ثشاي دػتیبثي ثِ اّذاف ًرَآٍسي ٍ تَػرقِ هحلرَالت تـرذيذ هريؿرَد.

ٍ اعالفبت فذُ صيبدي اص هـتشيبى ثِفٌرَاى هٌجرـ هْرن اعالفربتي ؿرشمت ثرِ

ثٌبثشايي ؿنبف هٌبثـ ،خزة داًؾ هـتشي ٍ تَػقِ هحلَالت ٍ خذهبت سا

حؼبة هيآيذ مِ اص ثیـتش ًیبصّب ،خَاػتِّب ٍ آسصٍّبي هـتشيبى آگبّي مبهرل

تحت تأثیش قشاس خَاّذ داد ] .[47دس ًتیدِ ٍخرَد هٌربثـ مربفي ،پبيرذاس ٍ

داؿتِ مِ ايي اهش ًیض صهیٌِ سا ثشاي تؼرْیل هَفقیرت تَػرقِ هحلرَل خذيرذ

تَاًبيي دػتشػي ثِ توبم هٌبثـ ؿشمت ثرشاي سػریذى ثرِ اّرذاف تَػرقِ

فشاّن هيمٌذ ] .[37هـبسمت هـتشي ثِ تین عشاحي ؿشمت ،مول هيمٌذ ترب

هحلَالت اص ػٌدِّبيي اػت مِ هيتَاًذ ؿنبف هٌبثـ سا ًـبى دّذ ].[48

ًیبصّبي هـتشي سا دسك ٍ تفؼیش ًوبيٌذ .ؿشمتّب هيتَاًٌذ ثب اػتفبدُ اص عیف
گؼررتشدُاي اص سٍؽّرربي هـرربسمت هـررتشي هقررذاس ٍ دقررت داًررؾ خررزة ٍ
ّوؼبىػبصي ؿذُ سا افضايؾ دٌّذ ] .[38الگَّب ٍ تفؼیشّبي خذيذ ٍ هقٌيداس
هيتَاًٌذ اص عشيق تشمیجي اص داًؾ خذيذ ثرب قغقربت اعالفربت هَخرَد ايدربد
ؿًَذ ثذيي تشتیت ،هـبسمت هـرتشي ،دسك فویرقترش ٍ دقیرقترش اص ًیبصّربي
پٌْبى هـتشي ايدبد هيًوبيذ ] .[39اص عشيرق ػرٌدِّربي گًَربگًَي اص قجیرل
ٍخَد ػبص ٍ مبسّبي دسًٍي دس ؿشمت ثشاي پيثشدى ثرِ ًیربص هـرتشيبىٍ ،خرَد
ٍاحذ فولیبتي ثشاي اًتقبل ًیبصّبي هـتشي ثِ ٍيظگي هحلَل ،اًتقبل تدشثرِ اص
يل هـتشي ثِ هـتشيبى ديگش تَػرظ ػیؼرتن استجربعي ؿرشمت ٍ ّوچٌریي
ػیؼتن استجبعي هٌبػت ثیي هـتشي ٍ ؿشمت ثشاي پيثشدى ثِ ًیبصّبي پٌْربى
هـتشيبى هيتَاى هیضاى خزة داًؾ هـتشي سا ثشسػي ًوَد ].[19
 -4-2شکاف منابع

 -5-2فزضیههای پژوهش
ثب تَخِ ثِ هجبًي ًؾشي ثیبىؿذُ فشضیِّربي پیـرٌْبدي پرظٍّؾ ثرِ
كَست صيش هيثبؿذ.
فشضیِ اٍل :هـبسمت هـتشي ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيرذ ترأثیش
هثجت ٍ هقٌبداسي داسد.
فشضیِ دٍم :هـبسمت هـتشي ثش خزة داًؾ هـتشي تأثیش هثجت ٍ هقٌبداسي داسد.
فشضیِ ػَم :خزة داًؾ ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ تأثیش هثجت
ٍ هقٌبداسي داسد.
فشضیِ چْبسم :ؿنبف هٌربثـ دس ساثغرِ ثریي خرزة داًرؾ هـرتشي ٍ
هَفقیت تَػقِ هحلَل ًقؾ تقذيلمٌٌذُ سا داسد.
 -6-2پیشینه پژوهش

1

يل هَضَؿ اػبػي ثشسػي ايي ٍاققیت اػت مِ تحرت چرِ ؿرشايغي
داًؾ خزةؿذُ اص هـتشيبى هيتَاًذ هَخت ثْشُثشدى ؿرشمت ؿرَد ].[5
پظٍّؾّب ًـبى دادُاًذ مِ اًقغبفپزيشي ساّجشدّب ٍ هٌبثـ ؿشمتّب ػجت

دس اداهِ ثِ هشٍس يبفتِّبي چٌذ پظٍّؾ داخلري ٍ خربسخي هرشتجظ ثرب
هَضَؿ پشداختِاين.
 -1-6-2پژوهشهای داخلی

ثْشُثشداسي اص داًؾ خذيذ هيؿَد ] .[41] ،[40اًقغبفپرزيشي هٌربثـ ثرِ

دٍ پظٍّـگش دس پظٍّـي ثِ ثشسػي هیضاى تأثیش ٍ اّویت هـبسمت هـرتشي

تَاًبيي ؿشمت دس اًتقبل ٍ تٌؾین هدذد هٌبثـ ثشاي هذيشيت ثْتش ٍ هؤثشتش

ثش تَػقِ هحلرَل خذيرذ دس كرٌبيـ مبؿري ٍ ػرشاهیل پشداخترِاًرذ .آىّرب

تغییشات مول هيمٌذ .دس ؿشايظ فرذم اعویٌربى ،اًقغربفپرزيشي هٌربثـ

هتغیشّبي فذم اعویٌبى فٌبٍسي ٍ پیبهذّبي فولیبتي اػت مِ داساي دٍ هتغیرش

ؿشمتّب سا قبدس هيػربصد ترب ساّجشدّربي ًَآٍساًرِ خرَد سا ثرشاي تقرذيل

ػشفت ًَآٍسي ٍ میفیت فٌي هيثبؿذ سا ًیض ثِفٌَاى هتغیش هیبًدي پرظٍّؾ دس

ػشيـتش فقبلیتّبي تَػقِ هحلرَالت ٍ خرذهبت ثْجرَد ثجخـرٌذ ].[42

ًؾش گشفتِاًذ .دس ًْبيت يبفتِّب ًـبى اص تأيیذ توبم فشضیبت پظٍّؾ داسد ].[2

عشاحي ٍ اسائِ خذهبت ٍ هحلَالت خذيذ يل فشايٌذ پیچیذُ ٍ هجْن اػت

پظٍّـگشاى دس پظٍّـي ثِ ثشسػي تأثیش گشايؾ مبسآفشيٌبًرِ ٍ گرشايؾ
ثبصاس ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثرب دس ًؾرش گرشفتي ًقرؾ هیربًدي

1. Resources Slack

ػیؼتنّبي مٌتشل داخلي دس ؿشمتّبي داًؾثٌیبى پشداختِاًذ .دادُّب اص
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الگَي استقبي هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثشاػبع قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي 43 ...
ٍؿنبئيًظاد ،اثشاّینپَس اصثشي ٍ دٍػتبس

عشيق پشػـرٌبهِاي مرِ تَػرظ ً 163فرش اص ثٌیربىگرزاساى ؿرشمتّربي

دس پظٍّـي ثِ ثشسػي ًقؾ هـبسمت هـتشيبى ٍ گشايؾ ثِ ًَآٍسي ثرب

داًؾثٌیبى تنویل ؿذُ ،خوـآٍسي ؿذُ اػت .يبفتِّربي پرظٍّؾ ًـربى

هیبًديگشي هذيشيت ٍ خزة داًؾ هـتشي ٍ تأثیشؽ ثش ًتربيح ثبصاسيربثي

هي دّذ مِ گشايؾ ثبصاس ٍ مبسآفشيٌبًِ دٍ استجبط مبهالً غیشّوؼَ ثرب هیرضاى

پشداختِ ؿذُ اػت .خبهقِ آهبسي پظٍّؾ آىّرب  210ؿرشمت اػرپبًیبيي

ثْجَد فقبلیت ّبي تَػقِ هحلَل داسًذّ .وچٌیي ثْجَد تَػرقِ هحلرَل

ثَدُ اػتً .تبيح پظٍّؾّبي ايي هغبلقرِ ًـربى هريدّرذ مرِ هـربسمت

خذيذ ثِ كَست هثجت تحت تأثیش مٌتشل ؿخلي ٍ ثِ كَست هٌفي تحت

هـتشيبى ٍ گشايؾ ثِ ًَآٍسي ثش هذيشت ثْتش ٍ خزة ثیـتش داًؾ هـتشي

تأثیش مٌتشل خشٍخي قشاس داسد .فالٍُ ثش ايي ؿشمتّبي داًؾثٌیربى ثبيرذ

هؤثش اػت ٍ ّن ثِ كَست هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اص عشيرق هیربًديگرشي

تَخِ مٌٌذ مِ گشايؾ مبسآفشيٌبًِ ػَدهٌذتش اص گشايؾ ثبصاس ثَدُ اػت ].[3

هتغیش هذيشت ٍ خزة داًؾ ػجت ثْجَد ًتبيح ثبصاسيبثي ًیض هيؿَد ].[52

 -2-6-2پژوهشهای خارجی

دٍ پظٍّـگش دس پظٍّـي ثِ دًجبل پبػخ ثِ ايي ػرؤال ثَدًرذ مرِ آيرب
استجبط هتقبثل ثب هـتشي ػجت افضايؾ هَفقیت هحلَل خذيذ هيؿَد .اص
اييسٍ كٌقت هبؿیيػبصي سا ثِفٌَاى خبهقِ آهبسي پظٍّؾ خَد اًتخربة
مشدًذً .تبيح پظٍّؾ آى دٍ ًـبى هيدّذ مِ هـبسمت ٍ استجبط هتقبثل ثرب
هـتشيبى دس ّش هشحلِ هـخق اص فشايٌرذ تَػرقِ هحلرَل خذيرذ ػرجت
افضايؾ هیضاى هَفقیت هحلَل خذيذ خَاّذ ؿذ ].[49
دس هقبلِاي ثِ ثشسػري ّفرت سٍؽ هختلرف دس ايدربد هحیغري ثرشاي
افضايؾ دسگیشمشدى هـتشيبى دس فشايٌذ تَػقِ هحلرَل خذيرذ پشداخترِ
ؿذُ اػتً .تبيح ثشسػي ًـبى هيدّذ مرِ سٍؽّربي هختلرف حوبيرت اص
دخبلت ٍ دسگیشمشدى هـتشيبى دس هشاحل هختلف فشايٌذ عشاحي ،ثِ ٍيرظُ
دس هشاحل تَػقِ هفَْهي ٍ ًوًَِػبصي دس هَفقیت هحلَل خذيرذ هرؤثش
اػت ٍ ؿشمتّبيي مِ توشمض ثیـرتشي ثرش هـربسمت هـرتشي دس فشايٌرذ
عشاحي هحلَالت داسًذ دس هحیظ سقبثتي هَفقتش فول هيمٌٌذ ].[50
پظٍّـگشي دس پظٍّـي ثِ ثشسػي ترأثیش ًقرؾ هـربسمت هـرتشيبى ثرش
فولنشد هحلَل خذيذ ثب دس ًؾش گشفتي ًقرؾ میفیرت اعالفربت ثرِفٌرَاى
هیبًدي ٍ ًقؾ خذيذثَدى هحلَل ٍ پیچیذُثَدى آى ثِفٌَاى تقذيلگرش دس
مؼت ٍ مبسّبي گًَبگَى پشداختِ اػتً .تبيح پظٍّؾ اٍ ًـبى هيدّرذ مرِ
هیبى هـبسمت هـتشيبى ٍ میفیت اعالفبت ساثغِ هؼرتقین ٍخرَد داسد ٍ دس
ًتیدِ میفیت اعالفبت ثش فولنشد هحلَل تأثیش ثؼضايي داسد .فالٍُ ثرش ايري
تٌْب صهبًي مِ هحلرَل ثرِ ؿرذت ًَآٍساًرِ ثرَدُ ٍ پیچیرذگي صيربدي داسد

دس پظٍّـي ثِ ثشسػي تأثیش ؽشفیت خزة داًؾ ٍ ػیؼتنّبي اعالفبت ثش
ًَآٍسي هحلَل پشداختِ ؿذُ اػت .دادُّبي خوـآٍسي ؿرذُ اص  276ؿرشمت
تَلیذي دس چیي هَسد آصهبيؾ قشاس گشفتِ اػت مِ ثش ايري اػربع ،يبفترِّربي
پظٍّؾ ًـبىدٌّذُ ايي اػت مِ ٍخَد ػیؼتنّبي اعالفبتي ثش سٍي ًرَآٍسي
هحلَل تأثیش هثجتي هيگزاسًذ ٍ ّوچٌیي ٍخَد ؽشفیت خزة داًؾ هـتشي
هَفقیت دس تَػقِ ٍ ًَآٍسي دس هحلَل سا افضايؾ هيدّذ ].[53
ثشسػيّبي اًدبمؿذًُ ،ـبى هيدّذ مِ پظٍّؾّبي اًذمي دسخلَف
تأثیش خزة داًؾ ٍ ّوچٌیي قبثلیت هـبسمت هـتشي دس هَفقیت تَػرقِ
هحلَل خذيذ دس داخل مـَس كَست گشفتِ اػرت .اص عشفري اًدربم ايري
پظٍّؾ ثِ ؿشمتّبي داًؾثٌیبى مول هيمٌذ تب ثب دسگیشمشدى هـتشيبى
ٍ دس ًؾش گشفتي آىّب ثِفٌَاى ّونبس دس عشاحي ٍ تَلیرذ ثرِ يرل هٌجرـ
اعالفبتي هٌبػت دػت يبثٌذ مِ ثب ؿٌبخت خَاػرتِّرب ٍ ًیبصّربي آىّرب
ثتَاًٌذ هحلَالت خَد سا ثِ كَست هرؤثشتش ثْجرَد ثخـرٌذ ٍ ّوچٌریي اص
عشيررق خررزة داًررؾ هـررتشيبى خررَد ًیررض ثررِ ػررجت ايٌنررِ ثررِفٌررَاى
هلشفمٌٌذگبى هحلَالت اص هضايب ٍ هقبيت هحلرَالت اعالفربت خربهـ ٍ
دقیقي داسًذ ثْشُ ثشدُ ٍ ثش هَفقیت تَػقِ هحلَالت خذيذ خَد ثیبفضايٌذ.
حبل ثب تَخِ ثِ هفبّین ٍ فشضیِّبي ثیبىؿذُ ،هذل هفَْهي پرظٍّؾ
ثِ كَست ؿنل  1عشاحي ٍ تجییي ؿذُ اػت .ايي هذل ًـبىدٌّذُ چْربس
فشضیِ پظٍّؾ اػت مِ تأثیش هؼتقین يب غیشهؼرتقین ٍ هثجرت يرب هٌفري
هتغیشّبي قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي ٍ ؿنبف هٌبثـ سا
ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ًـبى هيدّذ.

هيتَاى ساثغِ ثیي هـبسمت هـتشي ٍ میفیت اعالفبت سا تقذيل ًوبيذ ].[36
پظٍّـگشاى دس هقبلِاي ًقؾ هـبسمت هـتشيبى دس هشاحل اسائِ ايرذُ،
تَػقِ هحلَل ٍ تحَيل آى ثش فولنشد تَػقِ هحلَل خذيرذ ثرب دس ًؾرش
گشفتي ًقؾ ػشفت تحَيل ثِ ثبصاس ثِفٌرَاى هیربًدي دس ؿرشمتّربي ثرب
ػغح ثبال ٍ پبيیي فٌبٍسي پشداختِاًذ .ثشاػبع يبفتِّبي پظٍّؾ هـبسمت
هـتشيبى دس هشاحل اسائِ ايذُ خذيذ ٍ تحَيل هحلَل ثش هَفقیت فولنرشد
هحلَل خذيذ ثِ كَست هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اص عشيق افرضايؾ ػرشفت
تحَيل ثِ ثبصاس هؤثش اػت ٍلي هـبسمت دس هشحلِ تَػرقِ هحلرَل ػرجت
مٌذؿذى ػشفت تحَيل ثِ ثبصاس ؿذُ ٍ ثش هَفقیت فولنشد هبلي هحلرَل
خذيذ تأثیش هٌفي داسد .فالٍُ ثش ايي هـبسمت هـتشيبى دس تَػقِ هحلَل
خذيذ دس هحیظّبيي ثب فٌبٍسي پیـشفتِ ،مـَسّبي تَػقِيبفتِ ،كٌبيـ ثب
فٌبٍسي ػغح پبيیي ٍ مؼت ٍ مبسّبي مَچل ثؼیبس هؤثش اػت ].[51

ؿنل  -1هذل هفَْهي پظٍّؾ

 -3روششناسی پژوهش
ايي پظٍّؾ اص لحبػ خْتگیشيّبي پظٍّؾ ،مربسثشدي اػرت ٍ اص ًؾرش
ّذف تَكیفي هيثبؿذ .خبهقِ آهبسي ايي پظٍّؾ ؿشمتّربي داًرؾثٌیربى
فقبل دس صهیٌِ تَلیذ ٍ اسائِ هحلَل دس ؿْشػتبى سؿت هيثبؿذ .مرِ تقرذاد

44

الگَي استقبي هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثشاػبع قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي ...
ٍؿنبئيًظاد ،اثشاّینپَس اصثشي ٍ دٍػتبس
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آىّب ثب تَخِ ثِ ٍةػبيت سػوي ايي ػبصهبى ثشاثش ثب  50ؿشمت ثَدُ اػرت.

 -4یافتههای پژوهش

ثب تَخِ ثِ خرذٍل ّیرش ٍ ّونربساى حرذاقل تقرذاد ًوًَرِ الصم ثرشاي اًدربم

ثشاي ؿٌبخت ثْتش هبّیت خبهقِاي مِ دس تحقیق هغبلقِ ؿرذُ اػرت،

پظٍّؾ ثشاثش ثب  33ثَدُ اػت .اص اييسٍ تقذاد  45پشػـٌبهِ تَصيـ ؿذ ،مِ اص

ٍيظگيّبي خوقیتؿٌبختي پبػخدٌّذگبى ٍ ؿبخقّبي آهبسي هشتجظ ثب

ثیي پشػـٌبهِّبي تَصيـ ؿذُ ،تقذاد  30فذد آىّرب ثرِ دسػرتي تنویرل ٍ

هتغیشّبي پظٍّؾ دس ايي ثخؾ ثشسػي هيؿَد مِ دس ٍاقـ ثیبىگش ًتربيح

هَسد تدضيِ ٍ تحلیل قشاس گشفتِاًذ .ثب تَخِ ثِ ًشمافضاس  Gpowerمرِ اص ايري

ثِدػت آهذُ اص ثخؾ آهبس تَكیقي پظٍّؾ اػتً .تبيح تحلیل يبفتِ ّبي

عشيق حذاقل تقذاد ًوًَِ  21فذد ثِدػت آهرذُ ايري تقرذاد ًوًَرِ خْرت

خوقیتؿٌبختي ًـبى داد مِ تقشيجبً  33دسكذ پبػخدٌّرذگبى سا صًربى ٍ

تدضيِ ٍ تحلیل دادُّب مفبيت هيمٌذ .ثشاي گرشدآٍسي دادُّربي پرظٍّؾ اص

 67دسكذ سا هشداى تـنیل دادُاًذ .ثشاػبع تحلیالت افشاد داساي هرذسك

پشػـٌبهِاي حبٍي  13ػؤال اػتفبدُ ؿذُ اػت 3 .ػؤال دس هَسد ػرٌدؾ

مبسؿٌبػي ثب  44دسكذ ٍ هذسك مبسؿٌبػياسؿذ ثرب  39دسكرذ ثیـرتشيي

قبثلیت هـبسمت هـتشي 3 ،ػؤال هشثَط ثِ هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيرذ،

فشاٍاًي سا ثِ خَد اختلبف دادُاًرذّ .وچٌریي ًتربيح ثرِ دػرت آهرذُ اص

 4ػؤال دس ساثغِ ثب خزة داًؾ هـتشي ٍ ّوچٌیي  3ػؤال دس هَسد ؿنبف

ؿبخقّبي آهبسي هشتجظ ثب هتغیشّبي پظٍّؾ ًـبى هيدّذ مِ موتشيي

هٌبثـ ؿشمت هيثبؿذ .ثشاي عشاحي ايي ػؤاالت اص عیف لینشت  5گضيٌرِاي

هقذاس هیبًگیي ثِ هتغیش خزة داًؾ هـرتشي ٍ ثیـرتشيي هقرذاس ًیرض ثرِ

اػتفبدُ گشديذُ اػت .ثشاي ػٌدؾ پبيبيي هتغیشّبي پشػـٌبهِ ،اص دٍ سٍؽ

هتغیش ؿنبف هٌبثـ تقلق داسد .لزا ثرب تَخرِ ثرِ هیربًگیي هتغیشّرب ًـربى

ضشيت آلفبي مشًٍجب ٍ پبيبيي تشمیجي 1ثْشُ ثشدُايرن ٍ ثرب تَخرِ ثرِ افرذاد

هيدّذ ؿشمتّب دس ٍضقیت هتَػغي اص ايي هتغیشّب قشاس داسًذّ .وچٌیي

ثِدػت آهذُ تَػظ ًشمافضاس  PLSمِ ًـبى هيدّذ توربهي ضرشايت آلفربي

ثیـتشيي اًحشاف هقیربس هشثرَط ثرِ قبثلیرت هـربسمت هـرتشي ثرب ٍ 1/07

مشًٍجب ٍ پبيبيي تشمیجي اص  0/7ثیـتش اػت هيتَاى ًتیدِ گشفت مِ پبيربيي

موتررشيي ًیررض هشثررَط ثررِ خررزة داًررؾ هـررتشي ثررب هقررذاس  0/72اػررت.

پشػـٌبهِ هَسد تأيیذ اػت .دس خذٍل  1هٌبثـ ػرؤاالت پشػـرٌبهِ ،ضرشايت

ؿبخقّبي آهبسي هشتجظ دس خذٍل  2اسائِ ؿذُ اػت.

الفبي مشًٍجب هتغیشّبي پظٍّؾ ٍ پبيبيي تشمیجي آىّب اسائِ ؿذُ اػت.
ّوچٌیي ثشسػي سٍايي هحتَاي پشػـٌبهِ پظٍّؾ ،اص عشيق ًؾشخرَاّي اص
خجشگبى ٍ پظٍّـگشاى كبحتًؾرش دس قلورشٍ هَضرَفي ايري پرظٍّؾ كرَست
گشفتِ اػت ػپغ ثب افوبل ايي ًؾشات ،پشػـٌبهِ هَسد تأيیذ ٍاقـ ؿذ.
خْت تدضيِ ٍ تحلیل دادُّب دس ّش پرظٍّؾ هقورَالً اص دٍ سٍؽ آهربس
تَكیفي ٍ آهبس اػتٌجبعي اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ثخؾ تَكیفي ثب اػتفبدُ
اص ؿبخقّبي آهبس تَكیفي ثرِ خالكرِمرشدى ٍ عجقرِثٌرذي هتغیشّربي
پظٍّؾ پشداختِ ٍ هـخلبت خوقیتؿرٌبختي ًوًَرِ سا ثشسػري مرشدُ ٍ
ّوچٌیي دس ثخؾ آهبس اػتٌجبعي ،ثب اػتفبدُ اص هقبديش ثرِ دػرت آهرذُ اص
ًوًَِّب ،آهبسُّب سا هحبػجِ هيمٌٌذ ٍ ػپغ ثِ مورل تخوریي ٍ آصهرَى
فشم آهبسيً ،تبيح ثِدػت آهذُ اص آهبسُّب سا ثِ پبساهتشّبي خبهقِ تقورین
هيدٌّذ ٍ ثِ تأيیذ ٍ يب سد سٍاثظ فلت ٍ هقلَلي هیبى هتغیشّب هيپشداصًذ.
دس ايي پظٍّؾ خْت تدضيِ ٍ تحلیل دادُّبي گشدآٍسي ؿذُّ ،رش دٍ
سٍؽ آهبس تَكیفي ٍ اػٌتجبعي ثِمبس گشفتِ ؿرذُ اػرتّ .وچٌریي ثرشاي
آصهَى هذل هفَْهي پظٍّؾ اص سٍينرشد هرذلػربصي هقربدالت ػربختبسي

خذٍل  -2ؿبخقّبي آهبسي هشتجظ ثب هتغیشّبي پظٍّؾ
هتغیشّبي پظٍّؾ

تقذاد دادُ

هیبًگیي

اًحشاف هقیبس

قبثلیت هـبسمت هـتشي

30

3/47

1/03

خزة داًؾ هـتشي

30

3/53

0/72

هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ

30

3/56

0/83

ؿنبف هٌبثـ

30

3/64

0/78

دس ايي پظٍّؾ خْت تدضيِ ٍ تحلیل دادُّبي گشدآٍسي ؿذُ ٍ ًیض آصهَى
هذل هفَْهي پظٍّؾ اص سٍينشد هذلػبصي هقبدالت ػبختبسي ثش پبيرِ سٍؽ
حذاقل هشثقبت خضئي ) (PLSاػتفبدُ ؿذُ اػت .سٍؽ حذاقل هشثقبت خضئي
ثشاػبع سٍينشد ثیـیٌِ ٍاسيبًغ هتغیش ٍاثؼتِ عشاحي ؿذُ اػت ٍ صهبًيمرِ
حدن ًوًَِ مَچل اػت ٍ يب تَصيـ دادُّب ًشهبل ًیؼت ،مبسثشد داسد .دس اداهِ
دس اثتذا ثِ آصهَى ثشاصؽ هذل اًرذاصُگیرشي ،هرذل ػربختبسي ٍ هرذل ملري
پظٍّؾ پشداختِ ٍ ػپغ ًتبيح آصهَى فشضیِّبي پظٍّؾ ثیبى ؿذُ اػت.
 -1-4بزاسش مدل پژوهش
هذلّبي هَخَد دس هذلػبصي هقبدالت ػبختبسي ) (SEMهتـرنل اص

) (PLSاػتفبدُ ؿذُ اػت.
خذٍل  -1هٌبثـ ػؤاالت ،ضشايت آصهَى مشًٍجب ٍ پبيبيي تشمیجي پشػـٌبهِ پظٍّؾ
پبيبيي تشمیجي

هتغیشّبي پظٍّؾ

هٌبثـ

آلفبي مشًٍجب

قبثلیت هـبسمت هـتشي

][26

0/863

0/885

خزة داًؾ هـتشي

][36

0/791

0/796

هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ

][18

0/722

0/871

ؿنبف هٌبثـ

][33

0/888

0/722

دٍ ثخؾ هيثبؿذ .دس ثخؾ هذل اًذاصُگیشي ،چگرًَگي تَضریح ٍ تجیریي
هتغیشّبي پٌْربى ًـربى دادُ ؿرذُ اػرت .دس ثخرؾ ػربختبسي هـرخق
هيؿَد مِ چگًَِ هتغیشّبي پٌْبى دس پیًَذ ثب ينذيگش قشاس گشفتِاًرذ .ثرشاي
ثشاصؽ هذل اًذاصُگیرشي دس  PLSاص ؿربخقّربي پبيربيي ٍ سٍايري ّوگرشا
اػتفبدُ هيؿرَد .خْرت ثشسػري سٍايري ّوگرشا اص ضرشيت  AVEاػرتفبدُ
هيؿَد .هقذاس قبثل قجَل  ،AVEعجق يبفتِّبي پظٍّـرگشاى ثیـرتش اص 0/5
ثیبى ؿذُ اػت .دس خذٍل  3ؿربخقّربي  AVEهشثرَط ثرِ ثرشاصؽ هرذل

)1. Composite Reliability (CR

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل پبًضدّن ،ؿوبسُ  ،58ثْبس 1398

الگَي استقبي هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثشاػبع قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي 45 ...
ٍؿنبئيًظاد ،اثشاّینپَس اصثشي ٍ دٍػتبس

اًذاصُگیشي ًـبى دادُ ؿذُ اػت مِ ثشاي توربهي هتغیشّربي پٌْربى اص 0/5

هذل ملي پظٍّؾ ،ؿبهل ّش دٍ ثخؾ اًذاصُگیشي ٍ ػبختبسي اػرت ٍ

ثیـتش هيثبؿذ ٍ ًـبى اص هٌبػتثَدى هقیبس سٍايي ّوگشا ػبصُ پظٍّؾ اػت.

ثب تأيیذ ثشاصؽ آى هيتَاى ثیبى ًوَد مِ ثشسػي ثشاصؽ هذل تنویل ؿرذُ

خذٍل  -3ؿبخقّبي  AVEهشثَط ثِ ثشاصؽ هذل اًذاصُگیشي

اػت .خْت اسصيبثي ثشاصؽ ملي هرذل اص هقیربس  GoFاػرتفبدُ هريؿرَد.

هتغیش

قبثلیت هـبسمت
هـتشي

خزة داًؾ
هـتشي

هَفقیت تَػقِ
هحلَل خذيذ

ؿنبف هٌبثـ

AVE

0/783

0/613

0/730

0/640

پغ اص تأيیذ ثشاصؽ هذل اًذاصُگیشي ثرِ ثشسػري ثرشاصؽ هرذل ػربختبسي

پظٍّـگشاى ػِ هقرذاس  0/35 ٍ 0/25 ،0/01سا ثرِفٌرَاى هقربديش ضرقیف،
هتَػظ ٍ قَي ثشاي  GoFهقشفي ًوَدُاًذ ] .[1هقذاس  GoFهحبػجِ ؿذُ
ثشاي هذل پظٍّؾ ثشاثش ثب  0/42هيثبؿذ مِ ثیبًگش ثشاصؽ قَي ثشاي هرذل
هفَْهي پظٍّؾ حبضش اػت.

هيپشداصين .اص هقیربس  ٍ Q2 ،R2ضرشايت هقٌربداسي ) (T-valueثرشاي ػرٌدؾ

پغ اص اعویٌبى اص ثشاصؽ ثخؾ اًذاصُگیرشي ،ػربختبسي ٍ ملري هرذل

ثشاصؽ ثخؾ ػبختبسي اػتفبدُ هيؿَد .هقیبس ً R2ـبى اص تأثیشي داسد مِ يل

هيتَاى تأيیذ ٍ يب سد فشضیِّبي پظٍّؾ سا ثشسػري ًورَد .ثرذيي هٌؾرَس

هتغیش ثشٍىصا ثرش يرل هتغیرش دسٍىصا هريگرزاسد .هقربديش 0/67 ٍ 0/33 ،0/19

هيتَاى اص ضشايت هقٌبداسي  ٍ tضشيت هؼیش اػتبًذاسد ؿذُ ،اػتفبدُ ًوَد.

ثِفٌَاى هالك ثشاي تقییي هقبديش ضرقیف ،هتَػرظ ٍ قرَي  R2هقشفري ؿرذُ

اگش هقذاس آهبسُ  tخبسج اص ثربصُ ( -1/96ترب  )+1/96قرشاس گیرشد ،دس ػرغح

اػت .هقذاس  Q2ثیبى هيمٌذ مِ اگش دس يل هذل ،سٍاثظ ثیي ػبصُّب ثِ دسػتي

اعویٌبى  95هقٌبداس اػت ٍ اگش دسٍى ايي ثبصُ قشاس گیشد ،ضرشيت هؼریش

تقشيف ؿذُ ثبؿٌذ ،ػبصُّب قبدس خَاٌّذ ثَد تب تأثیش مربفي سا ثرش ؿربخقّربي

ثشآٍسدؿذُ هقٌبداس ًجَدُ ٍ فشضیِ هَسدًؾش تأيیذ ًويؿَد .دس ؿنل ؿوبسُ

ينذيگش گزاؿتِ ٍ اص ايي ساُ فشضیِّب ثِ دسػتي تأيیرذ ؿرًَذ .پظٍّـرگشاى دس

 2هقذاس ضشايت هقٌبداسي  ٍ tضشايت اػتبًذاسدؿذُ مِ ًـبى اص ؿذت تأثیش

ايي هَسد ػِ هقذاس ( 0/35 ٍ 0/15 ،0/02ثِ تشتیت اص قذست پیؾثیٌي ضرقیف

هتغیشّب ثش ينذيگش هيثبؿٌذً ،ـبى دادُ ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى

تب قَي) سا تقییي ًوَدُاًذ .افذاد هقٌبداسي ً tیض دس كرَستيمرِ ثیـرتش اص 1/96

ؿذُ ٍ افذاد ثِدػت آهبدُ هقذاس آهبسُ  tثشاي ؿنبف هٌبثـ موتش اص +1/96

ثبؿٌذ دس ػرغح اعویٌربى  95كرحت ساثغرِ ثریي ػربصُ ٍ دس ًتیدرِ تأيیرذ

اػت ،دس ًتیدِ دس ػغح اعویٌبى  95هَسد تأيیذ قشاس ًويگیشد ،اهب ػبيش

فشضیِّبي پظٍّؾ سا ًـبى هيدٌّذ ] .[1دس خذٍل  4ؿبخقّبي هشثرَط ثرِ

سٍاثظ تذٍييؿذُ ثشاي هتغیشّبي پظٍّؾ ؿبهل قبثلیت هـبسمت هـتشي،

ثشاصؽ هذل ػبختبسي ؿبهل هقبديش  ٍ Q2 ٍ R2دس ؿنل  2ضشيت هقٌربداسي t

هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ٍ خرزة داًرؾ هـرتشي تأيیرذ هريؿرَد.

ٍ ضشايت اػتبًذاسد ؿذُ هؼیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ اييمرِ هقرذاس

خذٍل ؿوبسُ  5خالكِ ًتبيح آصهَى فشضیِّبي پظٍّؾ ؿبهلT-Value ،

ضشيت هقٌبداسي ثشاي ؿنبف هٌبثـ موتش اص  1/96اػت فشضیِ هشثَط ثِ ًقرؾ

ٍ ضشيت تأثیش هشثَط ثِ آصهَى ّش يل اص فشضیِّبي پظٍّؾ ٍ ّوچٌریي

تقذيلگشي ايي هتغیش دس ايي قؼوت سد هيؿَد.

تأيیذ ٍ يب سد ؿذُ فشضیِّب سا ًـبى هيدّذ.

خذٍل  -4ؿبخقّبي هشثَط ثِ ثشاصؽ هذل ػبختبسي

خذٍل  -5خالكِ ًتبيح آصهَى فشضیِّبي پظٍّؾ

هتغیشّبي پظٍّؾ

R2

Q2

فشضیِّبي پظٍّؾ

قبثلیت هـبسمت هـتشي

-

-

قبثلیت هـبسمت هـتشي ثش هَفقیت تَػقِ
هحلَل خذيذ تأثیش هثجت داسد(H1) .

0/466

قبثلیت هـبسمت هـتشي ثش خزة داًؾ هـتشي
تأثیش هثجت داسد(H2) .

0/606

خزة داًؾ ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ
تأثیش هثجت داسد(H3) .

0/350

ؿنبف هٌبثـ ،ثش سٍاثظ ثیي خزة داًؾ هـتشي ٍ
هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ تأثیش داسد(H4) .

0/199

خزة داًؾ هـتشي

0/367

./182

هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ

0/655

0/368

ؿنبف هٌبثـ

-

-

ضشيت تأثیش T-value

ًتیدِ

 2/302تأيیذ فشضیِ
 5/689تأيیذ فشضیِ
 2/250تأيیذ فشضیِ
0/937

سد فشضیِ

ثب تَخِ ثِ خذٍل  ،5اص چْبس فشضیِ هغشحؿذُ تٌْب يل فشضیِ مِ ًقؾ
تقذيلمٌٌذُ ؿنبف هٌبثـ دس ساثغِ هیبى خرزة داًرؾ هـرتشي ٍ هَفقیرت
تَػقِ هحلَل خذيذ سا ثشسػي ًوَدُ اػت ،تأيیذ ًويؿَد .صيشا هقذاس آهبسُ
 T-Valueاص  1/96موتش اػت ٍ ًـبى اص تأيیذًـذى فشضیِ داسد.
 -5بحث و نتیجهگیری
ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ ًقؾ هـبسمت هـتشي دس هَفقیت تَػقِ هحلَل
ؿنل  -2ضشايت هقٌبداسي  ٍ tضشايت اػتبًذاسدؿذُ هؼیش

خذيذ ايي پظٍّؾ ثب ّذف ثشسػي ترأثیش هـربسمت هـرتشي ثرش هَفقیرت
تَػقِ هحلَل خذيذ ثب هیبًديگشي خزة داًؾ هـتشي ٍ تقرذيلگرشي

46
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الگَي استقبي هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ثشاػبع قبثلیت هـبسمت هـتشي ،خزة داًؾ هـتشي ...
ٍؿنبئيًظاد ،اثشاّینپَس اصثشي ٍ دٍػتبس

ؿنبف هٌبثـ اًدبم ؿذُ اػت .دس اداهِ ثِ ثحث ٍ ًتیدِگیشي دس ساثغِ ثرب

هؼیش هَفقیت تَػقِ ثب فذم اعویٌبى هَاخرِ اػرت .ايري فرذم اعویٌربى

ًتبيح آصهَى ّش يل اص فشضیِّبي پظٍّؾ پشداختِ هيؿَد.

هشثَط ثِ میفیت هحلَل ٍ هَفقیت تدبسي اص ؿشايظ هَخَد دس ثبصاس تأثیش

دس فشضیِ اٍل ثِ ثشسػي ساثغِ ثیي قبثلیت هـبسمت هـتشي ٍ هَفقیت

هيپزيشد .ثِ دػت آٍسدى اعالفبت هشثَط ثِ هـرتشيبى دس فشايٌرذ تَػرقِ

تَػقِ هحلَل خذيذ پشداختِ ؿذ ،قبثلیت هـربسمت هـرتشي ثرب ضرشيت

هحلَل خذيذ ثِفٌَاى ثْجَدي دس فولنشد مؼت ٍ مبس ؿرشمتّرب ػرجت

هؼیش  ٍ 0/466ضشيت هقٌبداسي  tثرِ هقرذاس  2/302ثرش هَفقیرت تَػرقِ

مبّؾ فذم اعویٌبى خَاّذ ؿذ .داؿتي اعالفبت هـتشيبى هيتَاًرذ يرل

هحلَل خذيذ تأثیش هثجت ٍ هقٌبداس داسد .صيشا عجرق قبفرذُ خغربي پرٌح

اسصيبثي دقیرق ٍ مبهرلترش اص ًیربص هـرتشيبى سا فرشاّن ًوبيرذ ٍ دس تَػرقِ

دسكذ ًبحیِ سد فشم كفش خربسج اص ثربصُ  1/96ترب  -1/96اػرت .ثرش ايري

هحلَل هتفبٍت ٍ ثشتش ٍ ّوچٌیي سػیذى ثِ هَفقیت هؤثش ثبؿذ ].[43

اػبع ّشچِ قبثلیرت هـربسمت هـرتشيبى افرضايؾ يبثرذ هیرضاى هَفقیرت

فشضیِ چْبسم پظٍّؾ مِ ثِ ثشسػي ًقؾ تقذيلگرش ؿرنبف هٌربثـ دس

هحلَل خذيذ ًیض افضايؾ پیذا هيمٌذً .تیدرِ حبكرل اص ايري فشضریِ ثرب

ساثغِ ثیي خزة داًؾ هـتشي ٍ هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ پشداخترِ

تقذادي اص پظٍّؾّب ّوچَى ]ّ [34] ٍ [47] ،[46] ،[2نخَاًي داسد .ايي

اػت ،ثب تَخِ ثِ ضشيت تأثیش  ٍ 0/199هقذاس آهبسُ  tثشاثش ثب  0/937مِ دس

پظٍّؾّب ثِ تأثیش هثجت ٍ هقٌبداسي مِ استجبط هتقبثل ثب هـرتشي ،ايدربد

خذٍل  5اسائِ ؿذُ ،تأيیذ ًويؿَد.

قبثلیت هـبسمت هـرتشي ٍ حوبيرت ٍ دسگیشمرشدى هـرتشيبى دس هشاحرل

ثشاػبع يبفتِّبي پظٍّؾ دس فشضریِ اٍل مرِ ًـربى اص ترأثیش هـربسمت

عشاحي ٍ تَلیذ هحلَالت ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيرذ دس كرٌبيـ ٍ

هـتشي ثش هَفقیرت تَػرقِ هحلرَل خذيرذ اػرت پیـرٌْبد هريؿرَد ترب

مؼت ٍ مبسّبي هختلف چَى هبؿیيػربصي ،مبؿري ٍ ػرشاهیل ٍ  ...داسد

ؿشمتّبي داًؾثٌیبى هیضاى هـبسمت هـتشيبى سا دس فشايٌذّبي اسائِ ايرذُ،

اؿبسُ داسًذ .صيشا ايدبد قبثلیت هـبسمت ثب هـتشي ثِ هقٌي دسيبفت اعالفبت

عشاحي ٍ تَلیذ هحلَالت ٍ خذهبت افضايؾ دٌّذ تب اص ايي عشيرق اص ثشخري

ٍ ثبصخَسد هشتجظ اػت ٍ ػجت هيؿَد تب ؿشمتّب ثتَاًٌذ میفیت اعالفبت

هـنالت فٌي خلَگیشي مٌٌذ ٍ هحلَالت ٍ خذهبت ػشيـتش ٍاسد ثبصاس ؿًَذ

خوـآٍسي ؿذُ خَد سا افضايؾ دّذ ٍ دس ًتیدِ دس فشايٌذ ًَآٍسي ٍ تَػقِ

تب ثتَاًٌذ سؿذ ػشيـتشي سا دس هحیظ سقبثتي ٍ پَيبي فقلي تدشثِ مرشدُ ٍ اص

هحلَل ثِ تغییشات ػشيـتش پبػخ دٌّذ ٍ سضبيت هـتشي سا ثْجَد ثجخـٌذ

عشيق هَفقیت دس تَػقِ هحلَل خذيذ ثِ اّذاف ؿشمت خَد دػت يبثٌذ.

] ،[48مِ ػشاًدبم ػجت هَفقیت فولنشد هحلَل خذيذ ؿًَذ.

ثشاػبع يبفتِّبي پظٍّؾ دس فشضیِ دٍم ،قبثلیت هـبسمت هـتشي ثرش

فشضیِ دٍم پظٍّؾ ًیض مِ تأثیش قبثلیت هـبسمت هـتشي ثش خزة داًؾ

خزة داًؾ هؤثش اػت ٍ ثش ايي اػبع پیـٌْبد هيؿرَد ترب ؿرشمتّربي

هـتشي سا ثشسػي هيمٌذ ثب تَخِ ثِ ضشيت تأثیش  ٍ 0/606هقذاس آهبسُ  tثشاثش

داًؾثٌیبى ثب افضايؾ قبثلیت هـبسمت اص عشيق دسگیشمرشدى هـرتشيبى دس

ثب  5/689مِ دس خذٍل  5اسائِ ؿذُ ،هَسد تأيیذ قشاس هيگیشدً .تیدِ ثِدػت

فشايٌذّبٍ ،خَد ػبهبًِ پیـٌْبدات ،دس ًؾرش گرشفتي صهربى ثرشاي هالقربت

آهذُ اص ايي فشضیِ ثب پظٍّؾ ] [49هتـربثِ اػرت .دس ايري پرظٍّؾ مرِ دس

حضَسي ثب هـتشي ٍ مبسگبُّبي آگبُػبصي هـرتشي اص هحلرَل خذيرذ ٍ

مؼت ٍمبسّبي گًَربگَى كرَست گشفترِ ثرِ ترأثیش هثجرت ٍ هقٌربداسي مرِ

ًحَُ اػتفبدُ اص آىّب ثش هیضاى خزة داًرؾ هـرتشي ثیبفضايٌرذ .ايري اهرش

هـبسمتدادى هـتشيبى ٍ گشايؾ ثِ ًَآٍسي ثرش خرزة داًرؾ هـرتشي داسد

ػجت هي ؿَد تب اثشثخـي قبثلیرت هـربسمت هـرتشي افرضايؾ يبثرذ ٍ دس

اؿبسُ ؿذُ صيشا ايدبد قبثلیت هـبسمت هـتشيبى دس فشايٌذّبي ؿشمت ػرجت

ًتیدِ اعالفبت هٌبػجي ثشاي ؿشمت فشاّن ؿَد.

هيؿَد تب ثتَاى خبيگضيي هٌبػجي ثشاي دسيبفت ثبصخَسد اص هـتشيبى دس هَسد

ثشاػبع ًتیدِ ثِ دػت آهذُ اص فشضیِ ػَم مِ ًـبى داد خزة داًرؾ

هحلَالت ٍ خذهبت ثِ دػت آٍسد ٍ هیضاى اعالفبت ؿشمت ًؼجت ثِ ًیبصّرب

هـتشي ًقؾ هیبًدي ثیي قبثلیرت هـربسمت هـرتشي ٍ هَفقیرت تَػرقِ

ٍ خَاػتِّبي هـرتشيبى ثرِخلرَف ًیبصّربي پٌْربى آىّرب افرضايؾ يبثرذ،

هحلَل خذيذ سا داسد ،ثْتش اػت مِ ؿشمتّبي داًؾثٌیبى ًقرؾ داًرؾ

ّوچٌیي هـتشيبى هٌجـ خبسخي هفیذي ثشاي ؿشمتّب ّؼرتٌذ ٍ ثرب ايدربد

هـبسمت سا خذي گشفتِ ٍ ثب افضايؾ هـربسمت هـرتشيبى هیرضاى هَفقیرت

قبثلیت هـبسمت آىّب هيتَاى خزة داًؾ سا افضايؾ داد ].[45

تَػقِ هحلَالت خَد سا ثبال ثجشًذ.

دس استجبط ثب فشضیِ ػَم مِ ثِ ثشسػي تأثیش هتغیش خزة داًؾ هـتشي

ثب تَخِ ثِ ايٌنِ فشضیِ چْبسم پظٍّؾ مِ ثیبى هيمٌذ ؿرنبف هٌربثـ

ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ پشداختِ اػتً ،تبيح ثرِدػرت آهرذُ ثرب

ثش خزة داًؾ هـتشي ٍ هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ هؤثش اػت ،تأيیرذ

تَخِ ثِ ضشيت تأثیش ٍ 0/350هقذاس آهبسُ  tثشاثش ثب  2/250مِ دس خذٍل 5

ًـذُ اػت ،پیـٌْبد هيؿَد تب فَاهلي مِ ػجت ثْجَد ساثغِ ثریي خرزة

اسائِ ؿذًُ ،ـبى اص تأيیذ فشضیِ پظٍّؾ هريدّرذً .تیدرِ حبكرل اص ايري

داًؾ ٍ هَفقیت تَػقِ هحلرَل خذيرذ هريؿرًَذ تَػرظ ؿرشمتّربي

فشضیِ ثب پظٍّؾ ]ّ [50وخَاًي داسد .پظٍّؾ گزؿتِ ثِ ايي ًنتِ اؿربسُ

داًؾثٌیبى ٍ ثبصاسيبثبى ؿٌبػبيي ؿًَذ .تْیِ ايي ًَؿ گضاسؽّب ٍ ؿٌبػبيي

داسد مِ خزة داًؾ هـتشي ػجت هيؿَد مِ ػیؼتن اكالفبتي قَيتش ٍ

فَاهل هؤثش ػجت هيؿَد تب ؿشمتّب ثتَاًٌذ هخبعشات تَػقِ هحلرَالت

هؤثشتشي ايدبد ؿَد ٍ دس ًتیدِ هشاحل ًَآٍسي ٍ تَػقِ هحلَالت ثب دقت

سا مبّؾ دادُ ٍ هؼیش سػیذى ثِ هَفقیت ٍ سؿذ سا ّوَاستش ًوبيٌذ.

ثیـتشي كَست گشفتِ ٍ ثش هَفقیت تَػقِ هحلَل خذيذ ترأثیش هثجرت ٍ
هقٌبداسي خَاّذ داؿت .ثِعَس ملي ّش پشٍطُ تَػرقِ هحلرَل خذيرذ دس
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