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پذیزش مقاله89/15/52:

چکیده
چاتىی قأُ ٔدٕٖٝٛای اظ تٛإ٘ٙسیٞا  ٚقایؿتٍیٞا اؾت و ٝتاٖث تما  ٚپیكرطفت ؾراظٔاٖ زض ٔحریٍ
وؿةٚواض ٔیقٛز .چاتىی تأثیط غیطلاتُا٘ىاضی زض ٔٛفمیت ؾاظٔاٖٞا زض ٖهط و٘ٛٙی ایفا ٔیوٙرس .زض چٙریٗ
قطایُی ِع ْٚتٛخٚ ٝیػ ٜت ٝاضتما چاتىی زض ؾاظٔاٖٞرای تحمیمراتی ٚظاضد زفرأ ورٔ ٝؿروِٛیت ٞرسایت ٚ
ضاٞثطی ،آٔٛظـ ،تحمیك  ٚتٛؾٗ ٝنٗٙت زفاٖی وكٛض ضا ٖٟسٜزاض ٔیتاقٙس ،تیفاظپیف ٔٛضز إٞیرت لرطاض
ٔیٌیطز .زض ایٗ تحمیك اتٗازی ٘ٓیط اتٗاز ٔاِی ،غیطٔاِی  ٚحٕایتی ٟ٘ازٞایی ٔٛضزتٛخ ٝلطاضٌطفتر ٝاؾرت ورٝ
ٔیتٛا٘س تط چاتىی ایٗ ؾاظٔاٖٞا تأثیط لاتُتٛخٟی تٍصاضز؛ تٙاتطایٗ اشٖاٖ ٔیقٛز و ٝتٟثٛز  ٚاضتمای ّٖٕىطز
ایٗ ٟ٘از ،ت ٝچاتهتط قسٖ ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ زؾتیافتٔ ٝیقٛز.
پػٞٚف حايط تٛٓٙٔ ٝض تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾرٗ ٝفٙراٚضیٞرای
زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ  ٚپكرتیثا٘ی ٘یطٞٚرای ٔؿرّ ا٘دراْقرس ٜاؾرت .ضٚـ
پػٞٚف تٛنیفی-پیٕایكی ٔی تاقس .خأٗ ٝآٔاضی پػٞٚف قأُ ٔسیطاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی
ٚظاضد زفأ ٔیتاقس .زض ٔطاحُ ٘رؿت تحمیك ،ت ٝقٙاؾرایی اتٗراز ٔ ٚفِفرٞٝرای چراتىی زض ؾراظٔاٖٞرای
تحمیماتی ٚزخا پطزاذت ٝقس .زض ازأ ٝتٛٓٙٔٝض پاؾرٍٛیی ت ٝؾفاالد پػٞٚف  ٚآظٔ ٖٛفطيیٞٝرای تحمیرك،
خٟت ٌطزآٚضی زازٜٞای ٔٛضز٘یاظ اظ اتعاض پطؾكٙأ ٝوٕه ٌطفتر ٝقرس  ٚتطضؾریٞرای ضٚایری  ٚپایرایی آٖ
نٛضد پصیطفت .تٛٓٙٔ ٝض قٙاؾایی ؾاذتاض ظیطتٙایی ٖٛ ٚأُ ٔىٕٞ ٚ ٖٛٙچٙیٗ آظٔرٔ ٖٛرسَ ا٘رساظٌٜیرطی
ٔتغیطٞای تحمیك  ٚتطضؾی اُ٘ث اق تیٗ ؾاظٓ٘ ٜرطی  ٚؾراظ ٜتدطتری ،اظ تحّیرُ ٖرأّی اوتكرافی  ٚتأییرسی
اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .تحّیُ اَالٖاد تا اؾتفاز ٜاظ ضٚـٞای آٔاض اؾتٙثاَی  ٚتٛؾٍ ٘رطْافعاضٞرای ٚ SPSS22
 AMOSنٛضد پصیطفت .یافتٞٝای حانُ اظ پػٞٚف تیاٍ٘ط تأثیط ٔٗٙریزاض ّٖٕىرطز نرٙسٚق حٕایرت اظ
تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ ٔیتاقس.
واصگان کلیدی :چاتکی ،عولکزد ،تحقیك ٍ تَسعِ ،ساسهاى تحقیقاتی ،صٌذٍق حوایت
 1اؾتازیاضٔ ،سیطیت ضاٞثطزی ،زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعیٛ٘( ،یؿٙسٔ ٜؿوTarhani@ iauctb.ac.ir )َٛ

 2زوتطی ٔسیطیت ضاٞثطزی ٘ٓأی زا٘كٍاٖ ٜاِی زفأ ّٔی
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مقدمه
تا تغییط قطایٍ نٗٙتی زض ؾاَ ٞای اذیط ،ؾاظٔاٖ ٞا زض خؿتدٛی تٛإ٘ٙرسی ٞرای خسیرسی خٟرت
تُثیك ؾطیٕ  ٚزلیك تا قطایٍ زض حاَ تغییط تطآٔرس ٜا٘رس  ٚاظآ٘درایی ور ٝؾراظٔاٖ ٞرای ٔرتّر

زض

ٔحیُی ت ٝضلاتت ٔی پطزاظ٘س و ٝتطذالف ٌصقت ،ٝت٘ ٝح ٛچكٓ ٌیطی تحت ترأثیط ضلاترت ذراضخی،
تغییط ؾطیٕ فٙاٚضی ،چطذٞ ٝای وٛتإٖ ٜط ٔحهٛالد ٓ٘ ٚایط آٖ ٞا لطاض زاضز ،يطٚضد تٛخر ٝترٝ
چاِفٞای خسیس تا ضٚیىطزی ٘ٛیٗ َّة ٔیقٛز.
حمیمت ایٗ اؾت و ٝأطٚظ ٜضلاتت زض ٌؿتط ٜخٟا٘ی نٛضد ٔیٌیطز  ٚزض چٙیٗ فًایی وكرٛضٞرا
 ٚؾاظٔاٖ ٞایی لازض ت ٝتٟط ٜتطزاضی اظ فطنت ٞای تاظاض خٟرا٘ی ذٛاٙٞرس ترٛز ور ٝتٛا٘رایی ذّرك ٚ
تٛؾٗٔ ٝعیت ضلاتتی ضا زاقت ٝتاقٙسٔ( .كثىی  ٚزیٍطاٖ )1395 ،تٙاتطایٗ ؾاظٔاٖ ٞا تطای اُ٘ثراق ترا
تغییطاد پیف ض ٚ ٚحفّ ّٖٕىطز ذٛز ٘اچاض٘رس ور ٝاظ ٔفطٚيراد  ٚضٚیىطزٞرای لرسیٕی زؾرت
وكیس ٚ ٜتا ایداز انِٛی و ٝاُ٘ٗاف پصیطی ،اؾتفاز ٜاظ فٙاٚضی اَالٖادٔ ،سیطیت زا٘رف  ٚاُ٘ثراق
ٔسا ْٚتا تغییطاد ٔحیُی خسیس ضا ٔٛضز تأویس لطاض ٔی زٙٞسّٕٖ ،ىطز ذٛز ضا اضتما  ٚزض ؾُٛح تاال
حفّ وٙٙس( .اٚت ٚ َٛزیٍطاٖ .)2009 ،زض ٔحیٍ و٘ٛٙی أطٚظ ؤ ٝكرهر ٝانرّی آٖ تغییرط اؾرت،
ؾاظٔاٖ ٞا ّٔعْ ت ٝزاقتٗ ضاٞثطز ٞای اُ٘ثاق پصیط ٔی تاقٙس .زضٚالٕ پاؾد ت ٝایٗ ٔؿوّ ٝو ٝؾاظٔاٖ ٞا
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ٙس زض ٔحیُی پٛیا  ٚغیطلاتُپیفتیٙی ٔٛفرك قر٘ٛسٛٔ ،يرٖٛی اؾرت ور ٝترٖٙٝرٛاٖ
ٔ ٟٓتطیٗ چاِف ز٘یای أطٚظ قٙاذتٔ ٝی قٛزٞ .طچٙس ضا ٜواضٞای ٔرتّفی ٔا٘ٙس تِٛیرس ترٍٙٞ ٝراْ ٚ
ؾاظٔاٖٞای ٔداظی ٔٗطفیقسٜا٘س ،أا چاته قسٖ ؾاظٔاٖ تٖٛٙٝاٖ پاضازایٕی ٘ ٛاظ ٟٔٓترطیٗ آٖٞرا
ٔحؿٛب ٔی قٛز .زض چٙیٗ ٔحیُی ،چاتىی لاتّیت تؿیاض ٕٟٔی ٔی تاقس ور ٝترأثیطاد تؿریاضی ترط
ّٖٕىررطز ؾرراظٔاٖ زاضز( .ضاٚیچا٘ررسضاٖ )2007 ،چرراتىی قررأُ ٔدٕٖٛررٝای اظ تٛإ٘ٙررسیٞررا ٚ
قایؿتٍی ٞا اؾت و ٝتاٖث تما  ٚپیكطفت ؾاظٔاٖ زض ٔحیٍ وؿرة ٚوراض (ورٚ ٝیػٌری اؾاؾری آٖ
تغییطاد زائٕی ٖ ٚسْ إَیٙاٖ اؾت) ٔیقٛز( .ذٛـؾیٕا  ٚزیٍطاٖ)1385 ،
چاتىی زض لطٖ تیؿت ٚیهٛٔ ،يٖٛی ا٘تراتی تطای ؾاظٔاٖ ٞای تداضی ٘یؿت .چاتىی ؾراظٔا٘ی ٚ
تٛا٘ایی پاؾرٍٛیی ؾطیٕ تٔ ٝحیٍ ذاضخی تثسیُ ت ٝيطٚضتی قس ٜاؾت و ٝؾاظٔاٖ ٞرای ٔٛفرك ضا
اظ ؾاظٔاٖ ٞایی و ٝزؾت ٚپاقىؿت ٚ ٝت ٝظحٕت ت ٝخّ ٛحطوت ٔیوٙٙس ،تفىیه ٔریوٙرس .تغییرطاد
پایررساض ٔٛخررٛز زض ٔحرریٍ وٙرر٘ٛیٔ ،ؿررتّعْ ؾرراظٌاضی  ٚلاتّیررت پاؾرررٍٛیی ؾررطیٕ اؾررت.

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ
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(ٞطضافٞ )2015،یچ فطٔ َٛاؾاؾی تطای تٛؾٗ ٝیه قطوت چاتره ٚخرٛز ٘رساضز .چراتىی ،یره
فطآیٙس ٔسإٞ ْٚچ ٖٛتٟثٛز ٔؿتٕط اؾت( .آِفطٚتی  ٚزیٍطاٖ2011 ،؛ ٚیّیأع  ٚزیٍطاٖ)2013 ،
اظ َطفی زض ٔحیٍ پیچیس ٜأطٚظ ،ؾاظٔاٖ ٞا تا چاِف ٞای ٔتٗسزی ٔٛاخٞ ٝؿتٙس وّٕٖ ٝىرطز آٖ ٞرا
ضا تحت تأثیط لطاض ٔی زٞس .زض چٙیٗ ٔحیُی اضظیاتی ٔ ٚسیطیت ّٖٕىطز تؿیاض پیچیس ٜذٛاٞس ترٛز.
اضظیاتی ّٖٕىطز ؾاظٔاٖ تَٛ ٝض خإٔ  ٚزضذٛض اٖتٕراز ٕٞرٛاض ٜیىری اظ زغسغرٞ ٝرای انرّی ٞرط
ؾاظٔا٘ی ٔی تاقس .اضظیاتی ّٖٕىطز تاٖث آٌاٞی اظ ٔیرعاٖ پیكرطفت زض تٟثرٛز ّٖٕىرطز ؾراظٔاٖ ٚ
ایداز اٍ٘یع ٚ ٜفطنت الظْ خٟت اضتمای ویفیت ّٖٕىطز ؾراظٔاٖ ٔری قرٛز .خٟرت ا٘دراْ چٙریٗ
ؾٙدكی تٔ ٝدٕ ٖٝٛای اظ قاذم ٞا ٗٔ ٚیاضٞا ٔتٙاؾة تا ٘ ٔٛؾاظٔاٖ  ٚنٗٙت ذال آٖ ؾراظٔاٖ
ٔٛضز٘یاظ اؾتِ .صا ضٚقی و ٝتتٛا٘س ت ٝزضؾتی ایٗ ٔٗیاضٞا  ٚقراذم ٞرا ضا زض اضظیراتی ٕٞرٝخا٘ثرٝ
ّٖٕىطز ؾاظٔاٖ زض ٘ٓط ٌیطزٛٔ ،ضزتٛخٚ ٝالٕ ٔیقٛز.
تا تٛيیحاد تیاٖقسٔ ،ٜی تٛاٖ ٌفت و ٝچاتىی تأثیط غیطلاتُ ا٘ىاضی زض ٔٛفمیت ؾاظٔاٖٞا زض ٖهط
و٘ٛٙی ایفا ٔیوٙس .زض چٙیٗ قطایُی ِع ْٚتٛخٚ ٝیػ ٜت ٝاضتمرا چراتىی زض ؾراظٔاٖٞرای تحمیمراتی
ٚظاضد زفأ  ٚپكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿّ وكٛض ؤ ٝؿوِٛیت ٞسایت  ٚضاٞثطی ،آٔرٛظـ ،تحمیرك ٚ
تٛؾٗ ٝنٗٙت زفاٖی وكٛض ضا ٖٟسٜزاض ٔیتاقٙس ،تیفاظپیف ٔٛضز إٞیت لطاض ٔیٌیرطز .اظ خٟرت
زیٍطٛٔ ،فمیت یه ؾاظٔاٖ ،ت٘ ٝحّٕٖ ٜٛىطز اخعای آٖ تؿتٍی زاضز؛ تٙاتطایٗ ؾفاَ انّی پرػٞٚف
حايط ایٗ اؾت و ٝآیا ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗ ٝفٙاٚضی ٞای زفاٖی
تأثیط ٔٗٙی زاضی تط چاتىی ؾاظٔاٖ ٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ  ٚپكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿرّ زاضز؟ ترا
تٛخ ٝت ٝإٞیت ٔٛي ٔٛچاتىی زض ؾاظٔاٖ ٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ  ٚپكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿرّ ،
تطاٖ قسیٓ تا زض ایٗ پػٞٚف ت ٝتطضؾی تأثیط ّٖٕىطز ایٗ نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖ ٞای تحمیماتی
ٚظاضد زفأ تپطزاظیِٓ .صا زض ایٗ ُٔاِٗر ٝترا اؾرتفاز ٜاظ ضٚـ ٞرا  ٚفٙر ٖٛآٔراضی ،ضٚاترٍ ٔٛخرٛز
ٔٛضزتطضؾی  ٚقٙاؾایی لطاضٌطفتٔ ٚ ٝتٗالة آٖ ت ٝتطضؾی تأثیط ّٖٕىطز تٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیرط ٔؿرتمُ ترط
چاتىی تٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیط ٚاتؿت ٝپطزاذتٝقس ٜاؾتٟ٘ .ایتاً تا تٟرطٌٜیرطی اظ ٘ترایح حانرُ اظ پرػٞٚف،
پیكٟٙازاد اخطایی  ٚپػٞٚكری زض خٟرت تٟثرٛز چراتىی ؾراظٔاٖٞرای تحمیمراتی ٚظاضد زفرأ ٚ
پكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿّ  ٚتٟثٛز ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیماد اضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ترا
ٖٙایت ت ٝایٗ ٔٛي ٔٛو ٝاوثط پػٞٚف ٞای ا٘داْ ٌطفت ٝزض ؾرُ وكرٛض زض حرٛظ ٜچراتىیٔ ،ا٘ٙرس
ازتیاد غاِة ایٗ حٛظ ،ٜزض تؿتط قطوت ٞا  ٚتٍٙاٞ ٜای تِٛیسی نٛضد پصیطفتر ٝاؾرتِ ،رصا خٙثرٝ
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٘ٛآٚضی پػٞٚف حايط ضا ٔی تٛاٖ زض اخطای ایرٗ پرػٞٚف زض ؾرُ یره ؾراظٔاٖ غیرط تِٛیرسی
(ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی) ٌ ٚؿتطـ ازتیاد ایٗ حٛظ ٜزا٘ؿت.
مبانی نظزی
 پیطینه ضناسی:1

چاتىی ؾاظٔا٘ی تٖٛٙٝاٖ یه ٔفٔ ْٟٛسیطیتی ،اتتسا زض یه تؿتط تِٛیسی  ٚتٝذهٛل ٘ٓاْٞای
تِٛیس ُٔٗٙ

قىُ ٌطفت  ٚتٗسٞا ت ٝزیٍط حٛظٜٞای وؿةٚواض ؾطایت وطز  ٚتٖٛٙٝاٖ یىی اظ

ٚیػٌیٞای ؾاظٔا٘ی ُٔطح قس .تا ت ٝأطٚظ تالـٞای فطاٚا٘ی زض خٟت فطا ٓٞوطزٖ تٗطی
چاتىی نٛضد پصیطفت ٝاؾت؛ أا تا تٛخ ٝت ٝخسیس تٛزٖ ٔثحث چاتىی ،تٗطیفی وٛٔ ٝضز تائیس
ٍٕٞاٖ تاقس ٚخٛز ٘ساضز .اظ ؾاَ  1991ت ٝتٗس ٔحمماٖ تؿیاضی زض ایٗ ظٔی ٝٙفٗاِیت وطزٜا٘س ٚ
ٞطوساْ تٗاضیفی اظ چاتىی اضائ ٝوطزٜا٘سّٖ .یضغٓ تیاٖ ٔتفاٚد ،تٕأی آٖٞا ت٘ ٝحٛی ت ٝتغییط ٚ
ٖسْ إَیٙاٖ ز٘یای و٘ٛٙی اقاضٔ ٜیوٙٙس  ٚؾطٖت زض ٚفك یافتٗ تا آٖٞا ضا اظ قط ٌٚانّی چاتىی
ٔیزا٘ٙسٚ .اغ ٜچاته زض فطِ ًٙٞغت ،تٙٗٔ ٝای "حطوت ؾطیٕ ،چاالن ،فٗاَ"  ٚچاتىی "تٛا٘ایی
حطوت تٝنٛضد ؾطیٕ  ٚآؾاٖ"  ٚلازض تٛزٖ ت ٝتفىط تٝنٛضد ؾطیٕ  ٚتا ضٚقی ٛٞقٕٙسا٘ ٝتٝ
واض ٌطفتٝقس ٜاؾت .تٙا تٖ ٝمیس ٜظیٗ ٕٞ ٚىاضا٘ف 2چاتىی ،پاؾد ت ٝچاِفٞای تحٕیُقسٜ
تٚٝؾیّٔ ٝحیٍ وؿةٚواضی اؾت و ٝذٛز تٛؾٍ تغییط ٖ ٚسْ إَیٙاٖ احاَٝقس ٜاؾت( .ظیٗ ٚ
زیٍطاٌّٖ )2005 ،سٔٗ٘ ،اخُ  ٚپطیؽ 3چاتىی ضا تٛا٘ایی یه ؾاظٔاٖ تطای ضقس  ٚقىٛفا قسٖ زض
یه ٔحیٍ ضلاتتی تا تغییطاد ٔسا ٚ ْٚغیطلاتُپیفتیٙی تٚٝؾیّ ٝتِٛیس ذسٔاد ٔ ٚحهٛالد
ٔٛضز٘ٓط ٔكتطی ٔیزا٘ٙس (ٌّسٔٗ  ٚزیٍطاٖ .)1995 ،زا ،ٚچاتىی ضا تٛا٘ایی یه ؾاظٔاٖ تطای پاؾد
ؾطیٕ اثطترف  ٚواضا ت٘ ٝیاظٞا  ٚفطنت ٞای وٙكی  ٚفطاوٙكی زض ٔٛاخ ٝتا ٔحیٍ ٘إُٔوٗ ٚ
غیطلاتُپیفتیٙی تٗطی

ٔیوٙس (زاٛٔ .)1999 ،ٚضٌاٖ  ٚپاي٘ )2008( 4یع چاتىی ضا تٛا٘ایی

حٕایت  ٚازاض ٜتغییطاد ٘اٌٟا٘ی ٔؿتٕط ،تٛٓٙٔٝض تٟطٜتطزاضی اظ فطنتٞای تاظاضٞای تٝؾطٖت زض
حاَ تغییط تكطی ٔیوٙٙس.

1 Organization Agility
2 Zain Et Al
3Goldman, Nagel & Preiss
4 Morgan & Pug
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 -مفهومضناسی:

تٗاضی

ضایح پصیطفتٝقس ،ٜچاتىی ضا ت ٝتٛا٘ایی ؾاظٔاٖٞا تطای پاؾد ؾطیٕ  ٚتَٛٝض ٔفثط تٝ

تغییطاد زض تمايای تاظاض ،تاٞسف یافتٗ ٘یاظٔٙسیٞای ٔكتطی ،تطحؿة لیٕت ،ذهٛنیاد،
ویفیت ،وٕیت  ٚتحٛیُ ٔطت ٌٛوطز ٜاؾت .تٍٙاٜٞای چاته ت ٝتاظاضٞای ٔتغیط تا ؾطٖت  ٚتَٛٝض
ٔفثط ٚاوٙف ٘كاٖ ٔیزٙٞسٖ .ال ٜٚتط ایٗ ،چاتىی لاتّیتٞای ؾاظٔاٖ ضا تطای تِٛیس  ٚتحٛیُ
ٔحهٛالد خسیس تا ٞعی ٝٙتٟطٜٚض ،تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس .واٞف ٞعیٞٝٙای تِٛیس ،افعایف
ضيایت ٔكتطی ،اظ تیٗ تطزٖ فٗاِیتٞای فالس اضظـافعٚز ٚ ٜافعایف ضلاتت ،اظخّٕٔ ٝعایایی اؾت
ؤ ٝیتٛا٘س اظ َطیك ضاٞثطز چاتىی ت ٝزؾت آیس (تٛتا٘ی)1:2009،
تطای خٕٕتٙسی تٗاضی

اضائٝقس ٚ ٜزضن تٟتط ایٗ ٔٗا٘یٔ ،یتٛاٖ آٖ ضا تا ٘ٓطی ٝتىأُ زاضٚیٗ

تُاتك زاز .زاضٚیٗ زض وتاب ذٛز تٛيی ٔیزٞس وٌٞٝ٘ٛ ٝا زض َ َٛظٔاٖ تغییط ٔیوٙٙس تا تا ٔحیٍ
ٔتٙاؾة ق٘ٛس ٌٞٝ٘ٛ ٚایی و ٝتالی ٔیٔا٘ٙس ٌٞٝ٘ٛای لٛیتط یا تاٛٞـتط ٘یؿتٙس ،تّى ٝآٖٞایی
ٞؿتٙس و ٝتیكتط  ٚتٟتط ت ٝتغییطاد پاؾد ٔیزٙٞس  ٚتُاتك ٔییاتٙس( .زاضٚیٗ )2006 ،ایٗ أط ضا زض
ز٘یای تِٛیس ّٕٖ ٚیاد ٔیتٛاٖ تسیٗنٛضد ٔٗٙىؽ ٕ٘ٛز و ٝتغییط ٖٚسْ إَیٙاٖ ٘ؿثت تٔ ٝحیٍ،
أطٚظ ٜتٝنٛضد یىی اظ اؾاؾیتطیٗ ظٔیٞٝٙا  ٚتؿتطٞای ضلاتت زضآٔس ٜاؾت  ٚقطوتٞایی أىاٖ
تمای تیكتطی زاض٘س و ٝتٔ ٝحیٍ ٔتالَٓ  ٚغیطلاتُپیفتیٙی ،تا ٚفك زازٖ ضفتاضٞای ذٛز تٝنٛضد
پٛیا ،پاؾد ؾطیٕتط ٙٔ ٚاؾةتطی زٙٞس؛ تٙاتطایٗ پای ٝتٕاْ تٗاضی

چاتىی ،پاؾدٞای پیف وٙكی تٝ

تغییطاد ٔحیٍ وؿةٚواض ٔیتاقس و ٝایٗ أط اظ َطیك ف ٚ ٖٛٙقیٜٞٛایی اظخّٕ ٝاؾتفاز ٜاظ
اضتثاَاد ٔداظی ،افطاز ُٔٗٙ

 ٚچٙس ٟٔاضتٔ ،ٝسیطیت زا٘ف ٓ٘ ٚایط آٖٞا أىاٖپصیط ذٛاٞس تٛز.

(ی٘ٛؿیفط)1390 ،
اظ ظٔاٖ پیسایف ٔثحث چاتىی تاؤ ،ٖٛٙسَٞای ٔرتّفی اظ چاتىی ؾاظٔا٘ی اضائٝقس ٜاؾت .تٝظٖٓ
تطذی اظ ٔحمماٖ ،زض تیٗ پیكی ٝٙتحمیماد ٔطتثٍ تا چاتىی ،خإٔتطیٗ  ٚزضٖیٗحاَ زلیكتطیٗ
چٟاضچٛب تٛؾٍ قطیفی  ٚغاً٘ ٔٗطفیقس ٜاؾت و ٝزض آٖ ؾ ٝتٗس انّی تطای چاتىی
قٙاؾاییقس ٜاؾتٔ :حطنٞای چاتىی ،1تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی ٚ 2تٛإ٘ٙس ؾاظٞای چاتىی.3

1Agility Drivers
2Agility Capabilities
3 Agility providers
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قىُٔ :1سَ ٔفٟٔٛی پیكٟٙازقس ٜتٛؾٍ قطیفی  ٚغاً٘ ()2001

ٔحطنٞای چاتىی ٖٙانط ٔحیُی  ٚفكاضٞای تیط٘ٚی ٞؿتٙس و ٝت٘ ٝحٛی ؾاظٔاٖٞا ضا تطای تما
٘اٌعیط اظ چاته قسٖ ٔیوٙٙس( .ضٖ  ٚزیٍطاٖ ،2003 ،قطیفی  ٚزیٍطاٖ ،2000 ،یٛؾ

 ٚزیٍطاٖ،

 .)1999تٛإ٘ٙسیٞای چاتىیٖٙ ،انطی تٙیازیٗ ٞؿتٙس و ٝؾاذتاضی انِٛی اظ ؾاظٔاٖ چاته ضا
تكىیُ ٔیزٙٞس .ایٗ تٛإ٘ٙسیٞا ؾاظٔاٖ ضا لازض ٔیؾاظ٘س تا زض اؾطٔ ٚلت ت ٝتغییطاد ایدازقسٜ
زض ٔحیٍ تداضی  ٚتاظاض پاؾد زٞسٌ٘ٛ( .اؾىاضاٖ1999 ،؛ قطیفی  ٚزیٍطاٖ1999 ،؛ یٛؾ

ٚ

زیٍطاٖ1999 ،؛ تٛتا٘ی ٚ )2009 ،زضٟ٘ایت تٛإ٘ٙس ؾاظٞای چاتىی و ٝزض حىٓ اتعاضٞای ّٖٕیاتی
تطای زؾتیاتی ت ٝتٛإ٘ٙسیٞای چاتىی ٔحؿٛب ٔیق٘ٛس٘( .داتیاٖ)1391 ،
زض ازتیاد تحمیك ،تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی تا ٖٙاٚیٙی ٕٞچ ٖٛلاتّیتٞای چاتىیٔ ،1فِفٞٝای چاتىی،2
ٔكرهٞٝای چاتىی ٚ ،3قاذمٞای چاتىی٘ 4یع قٙاذتٔ ٝیق٘ٛس .زض یه َثمٝتٙسی خإٔ اظ
تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی و ٝتٛؾٍ یٛؾ
تٗطی

ٕٞ ٚىاضاٖ ٚی ( )1999نٛضد ٌطفت 32 ،تٛإ٘ٙسی چاتىی

 ٚاضائ ٝقس .ایٗ  32تٛإ٘ٙسی زض َ 10ثم ٝزؾتٝتٙسیقسٜا٘س .تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی اضائٝقسٜ
1Agile Capabilities
2Agile Profiles
3Agile Attributes
4Agile Indices
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تٛؾٍ یٛؾ

ٕٞ ٚىاضاٖ ا ٚت ٝزِیُ خأٗیت ،زض تؿیاضی اظ پػٞٚفٞا ُٔ ٚاِٗاد تٗسی تا ت ٝأطٚظ

٘یع ٔٛضزاؾتفاز ٜلطاضٌطفتٝا٘س(تٛتا٘ی .)2009 ،پاتطیه ٕٞ ٚىاضاٖ ٚی تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی ضا
پاؾرٍٛیی ،1قایؿتٍی ،2اُ٘ٗاف ٚ3ؾطٖتٔ 4یزا٘ٙس( .پاتطیه  ٚزیٍطاِٖ )2006 ،یٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ا ٚتا
آٖٞا

تطضؾی تحمیماد ٔرتّ  ،تٛإ٘ٙسیٞای چاتىی ضا ٕٞچ ٖٛفٛق ٔٗطفی  ٚالساْ ت ٝتٗطی

ٔیوٙٙسِ( .یٗ  ٚزیٍطاٖ )2006 ،پاؾرٍٛیی ٖثاضد اؾت اظ تٛا٘ایی تكریم تغییطٚ ،اوٙف ؾطیٕ ٚ
فٗاال٘ ٝت ٝآٖ  ٚاظ ظیط تاض فكاض تغییط تٝؾالٔت زضآٔسٖ .قایؿتٍی ٖثاضد اؾت اظ تٛا٘ایی تكریم
ٔفثط  ٚواضای اٞساف ؾاظٔاٖ .اُ٘ٗافپصیطی ٖثاضد اؾت اظ زؾتیاتی ت ٝواال یا ذسٔاد ٔتفاٚد تا
أىا٘اد ٔٛخٛز  ٚزضٟ٘ایت ؾطٖت ا٘داْ ْٚای

ّٕٖ ٚیاد زض حسالُ ظٔاٖ ٕٔىٗ اقاض ٜزاضز.

روشضناسی
پػٞٚف حايط اظ حیث ٞسف واضتطزی  ٚاظِحاِ قیٌ ٜٛطزآٚضی زازٜٞا پػٞٚكی تٛنیفی-
پیٕایكی ٔیتاقس و ٝتط اؾاؼ آٖ اتتسا ازتیاد ٔٛخٛز زضظٔیٔ ٝٙتغیطٞای تحمیك ُٔاِٗٚ ٝ
تطضؾیقس ٜاؾت ،ؾپؽ اتعاض تحمیك (پطؾكٙأ )ٝتٟی ٚ ٝپؽ اظ تأییس ذثطٌأٖ ،یاٖ پاؾدزٙٞسٌاٖ
تٛظیٕقس ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝتٗس زازٜٞا خٕٕآٚضی  ٚتطاظـ قسٟ٘ ٚ ٜایتاً ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاضٌطفتٚ ٝ
٘تایح تحمیك اؾتٙثاٌ قس ٜاؾت.
زض ایٗ پػٞٚف خٟت خٕٕآٚضی زازٜٞای ٔطتثٍ تا ٔثا٘ی ٘ٓطی تحمیك  ٚقٙاؾایی ٖٛأُ ٚ
قاذمٞای اِٚی ٝاظ ٔٙاتٕ وتاترا٘ٝای اؾتفازٜقس ٜاؾت ٘ ٚؿثت ت ٝتىٕیُ ازتیاد تحمیك  ٚتطضؾی
ٔثاحث ٘ٓطی ٔطتثٍ تا ٔٛي ٔٛالساْ قس ٜاؾت .خٟت خٕٕآٚضی اَالٖاد اظ خأٗ ٝآٔاضی خٟت
تدعیٚٝتحّیُ  ٚآظٔ ٖٛفطيیاد اظ اتعاض پطؾكٙأ ٝاؾتفاز ٜقس .ؾفاالد انّی پطؾكٙأ ٝقأُ 38
ؾفاَ ٞؿت و 11 ٝؾفاَ آٖ ٔطتثٍ تا ٔتغیط ّٖٕىطز  27 ٚؾفاَ آٖ ٔطتثٍ تا چاتىی اؾت.
ؾفاالد تا اؾتفاز ٜاظ ُٔاِٗاد وتاترا٘ٝای َطاحی ٌطزیس  ٚزضٟ٘ایت پؽ اظ تطضؾیٞای ٔتٗسز ٚ
وؿة ٘ٓط اظ ذثطٌا ٖ  ٚاؾاتیس ایٗ حٛظ ،ٜتغییطاد الظْ نٛضد ٌطفت  ٚزضٟ٘ایت پؽ اظ تأییس
ٟ٘ایی ،ت ٝتٗساز ٕ٘ ٝ٘ٛتٟی ٚ ٝتٛظیٕ ٌطزیس.

1 Responsiveness
2 Competency
3 Flexibility
4 Speed
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روایی و پایایی ابشار تحقیكٔ :طاز اظ ضٚایی آٖ اؾت و ٝاتعاض ا٘ساظٌٜیطی ترطای ٞرسف ٔرٛضز٘ٓط یٗٙری
ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط تحمیك اظ واضایی الظْ تطذٛضزاض تاقس .تٖٝثاضدزیٍط ٔمهرٛز اظ ضٚایری آٖ اؾرت
وٚ ٝؾیّ ٝا٘ساظٌٜیطیٚ ،الٗراً تتٛا٘رس ذهیهرٔ ٝرٛضز٘ٓط ٘ ٚر ٝذهیهر ٝزیٍرطی ضا ا٘رساظ ٜتٍیرطز
(حافّ٘یا .)1377 ،خٟت تٗییٗ اٖتثاض ا٘ساظٌٜیطی ،اظ ؾ ٝضٚـ اٖتثراض ٔ-1حترٛا-2 ،اٖتثراض ٔالوری
 -3ٚاٖتثاض ؾاظ ٜاؾتفازٔ ٜیقٛز زض ایٗ پػٞٚف خٟت تطضؾی ضٚایری اترعاض ،اظ ضٚـٞرای ضٚایری
ٔحتٛا  ٚؾاظ ٜاؾتفازٜقس ٜاؾت.
رٍایی هحتَا :ایٗ ضٚایی إَیٙاٖ ٔییاتس و ٕٝٞ ٝاتٗاز ٔ ٚفِفٞٝایی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٔفٛٔ ْٟٛضز٘ٓط ضا
ا٘ٗىاؼ زٙٞس ٔس٘ٓط لطاضٌطفت ٝقس ٜاؾت .فطایٙس قٙاؾایی ٔتغیطٞای تحمیك و ٝحانُ ُٔاِٗٝ
ٌؿتطز ٜازتیاد  ٚپیكیٛٔ ٝٙي ٔٛتٛز ٜاؾت ٔ ٚطاحُ تٟی ٝاتعاض ٌطزآٚضی زازٜٞا (تٟی ٝاتتسایی تط
اؾاؼ ازتیاد تحمیك ،اؾتفاز ٜاظ زیسٌاٞ ٜكت ٘فط اظ ذثطٌاٖ خٟت اضظیاتی آٖ ،تٛظیٕ ٔمسٔاتی ٚ
پایایی ؾٙدی ،انالح  ٚت ٝتأییس ٔدسز ضؾا٘سٖ) ٔیتٛا٘س ٌٛا ٜاظ ضٚایی زازٜٞای خٕٕآٚضیقسٜ
تاقس .زض٘تید ٝزض ٔطحّ ٝاِٚی ٝاظ ضٚـ اٖتثاض ٔحتٛا تطای ؾٙدف ٔیعاٖ اٖتثاض پطؾكٙأ ٝاؾتفازٜ
قس.
رٍایی ساسُ 2زض ایٗ تحمیك خٟت إَیٙاٖ اظ اٖتثاض ؾاظ ،ٜاظ تحّیُ ٖأّی اؾتفاز ٜقس .تا اؾتفازٜ
اظ تحّیُ ٖأّی ٔیتٛاٖ ٔكرم وطز و ٝپطؾكٙأ ٝقاذمٞای ٔٛضز٘ٓط ضا ا٘ساظٌٜیطی ٔیوٙس یا
ذیط .زض تحّیُ ٖأّی ،پطؾفٞای َطحقس ٜتطای اضظیاتی یه قاذم یا نفت ،تایس تاض ٖأّی
ٔكتطن زاقت ٝتاقٙسٕٞ .چٙیٗ ،تحّیُ ٖأّی تأییسی زض لاِة ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی تطای ؾاظٜٞای
ٔىٔ ٖٛٙسَ نٛضد ٌطفت ٘ ٚتایح آٖ زض ترف ٔطت َٝٛاضائٝقس ٜاؾت.
پایاییٛٓٙٔ :ض اظ پایایی آٖ اؾت و ٝاٌط اتعاضی تٝزفٗاد ٔٛضزاؾتفاز ٜلطاض ٌیطز٘ ،تایح حانّٔ ٝكاتٝ
یىسیٍط تاقس( .ؾطٔس  ٚزیٍطاٖ )1394 ،ترٓٙٔٝرٛض تٗیریٗ لاتّیرت اٖتٕراز یرا ٕٞراٖ پایرایی اترعاض
ا٘ساظٌٜیطی ،ضٚـٞای ٔرتّ

ٔ ٚتٗسزی ٚخٛز زاضز و ٝیىی اظ آٖٞا ؾرٙدف ؾراظٌاضی زض٘ٚری

اؾت .اظ ٟٔٓتطیٗ  ٚپطواضتطزتطیٗ ضٚـٞای ٔحاؾثٔ ٝیعاٖ پایائی اتعاض ا٘رساظٌٜیرطی ،ضٚـ آِفرای
وط٘ٚثاخ اؾت .تٛٓٙٔٝض تٗییٗ پایایی  ٚؾٙدف ؾاظٌاضی زض٘ٚی اترعاض پرػٞٚف ،اظ يرطیة آِفرای
وط٘ٚثاخ اؾتفازٜقس ٜاؾت .زض حاِت وّی ،چٙاٖ چٔ ٝمساض ٔحاؾثٝقس ٜایرٗ يرطیة ترعضيترط یرا
ٔؿاٚی  0/7تاقس ،اتعاض ا٘ساظٌٜیطی اظ پایائی لاتُ لثِٛی تطذرٛضزاض اؾرتَ .ثرك ٘ترایح حانرّ ٝزض
خس ،1 َٚتٕأی ؾاظٜٞای ٔٛخٛز زض ٔسَ پػٞٚف اظِحاِ پایایی (ؾاظٌاضی زض٘ٚی) زض ٚيرٗیت
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تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ

ُّٔٛب لطاض زاض٘س ٔ ٚمساض يطیة آِفای تٕأی ؾاظٞ ٜای ٔصوٛض زض زأُّٛٔ ٝٙتیت لطاض زاضزِ .رصا
اتعاض پػٞٚف اظ پایایی لاتُ لثِٛی تطذٛضزاض اؾت.
خس :1 َٚيطایة آِفای وط٘ٚثاخ ٔتغیطٞای پػٞٚف
ضزیة آلفای

حَسُ پزسشٌاهِ

تعذاد سؤاالت

چاتىی

27

0/739

ّٖٕىطز

11

0/848

کزًٍثاخ

هتغیزّای هکٌَى

ضزیة آلفای
کزًٍثاخ

ؾطٖت

0/847

اُ٘ٗافپصیطی

0/768

پاؾرٍٛیی

0/809

قایؿتٍی

0/915

ٔاِی

0/718

غیطٔاِی  ٚحٕایتی

0/832

جامؼه و نمونه آماری :خأٗ ٝآٔاضی تحمیك قأُ ٔسیطاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ ؾاظٔاٖٞای تحمیمراتی ٚظاضد
زفأ ٔیتاقس .تٛٓٙٔٝض تٗییٗ حدٓ ٕ٘ 1ٝ٘ٛاظ خسٛٔ َٚضٌاٖ  ٚچطؾی 2اؾتفاز ٜقرس .زض قرطایُی
و ٝ٘ ٝاظ ٚاضیا٘ؽ ٔتغیط ٔٛضزُٔاِٗ ٝزض خأٗ ٝاَالٖی زض زؾتطؼ تاقس  ٝ٘ ٚاظ احتٕاَ ٔٛفمیت یرا
ٖسْ ٔٛفمیت ٔتغیطٕ٘ ،یتٛاٖ اظ فطَٔٞٛای آٔاضی تطای تطآٚضز حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاؾتفاز ٜوطزِ .صا زض ایٗ
قطایٍ اظ خسٛٔ َٚضٌاٖ اؾتفازٔ ٜی قٛز و ٝحساوثط تٗرساز ٕ٘٘ٛر ٝالظْ ضا زض اذتیراض ٔحمرك لرطاض
ٔیزٞس .زض ایٗ تحمیك حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز٘یاظ تحمیك تا تٛخ ٝتر ٝخأٗر ٝآٔراضی یازقرس٘ 256 ٜفرط
ا٘تراب ٌطزیس .ت ٝخٟت افطایف إَیٙاٖ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز٘ٓط ،تٗساز ٘ 290فرط ا٘ترراب  ٚپطؾكرٙأ ٝزض
ٔیاٖ آٖٞا تٛظیٕ ٌطزیس .اظ ایٗ ٔیاٖ تٗساز  264پطؾكرٙأ ٝتطٌكرت زاز ٜقرس  ٚزازٜٞرای ٔطتَٛرٝ
ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفت.
ٕٞچٙیٗ تٛٓٙٔٝض تیكتط وطزٖ قثاٞت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛخأٗ ٚ ٝافعایف زلت ٕ٘ٝ٘ٛتطزاض  ٚزذاِت زازٖ
ٚیػٌیٞای خأٗ ٝزض ٕ٘ ،ٝ٘ٛاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی َثمٝای اؾتفازٜقس ٜاؾت .زضضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
َثمٝایٚ ،احسٞای خأٗٛٔ ٝضزُٔاِٗ ٝزض َثمٞٝایی و ٝاظ٘ٓط نفت ٔتغیط ٍٕٗٞتط ٞؿتٙس،
ٌطٜٚتٙسی ٔیق٘ٛس تا تغییطاد آٖٞا زض زضٌ ٖٚطٜٞٚا وٕتط قٛز .پؽاظآٖ ،اظ ٞطیه اظ َثماد
1Sample size
2 Krejcie & Morgan
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تٗسازی ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تراب ٔیقٛز .تسیٗ ٔٛٓٙض پؽ اظ تمؿیٓ خأٗ ٝآٔاضی پػٞٚف تٞ ٝفت ؾاظٔاٖ
ٚزخا تٗساز ٕ٘ ٝ٘ٛت٘ ٝؿثت تٗساز ٔسیطاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ ٞط ؾاظٔاٖ ٔكرم قس  ٚزضٟ٘ایت تا
اؾتفاز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهازفی ،اظ ذثطٌاٖ ٔٛضز٘ٓط ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ت ُٕٖ ٝآٔس .خس َٚظیط
٘تایح حانُ اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی َثمٝای ضا ٘كاٖ ٔیزٞس.
خس :2َٚخأٗ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝآٔاضی پػٞٚف
هَسسِ

داًشگاُ

َّافضا

صٌایع دریا

صا ایزاى

سپٌذ

ساصذ

هجوَع

تٗساز تمطیثی ذثطٌاٖ

100

50

100

100

150

50

200

750

 %زض خأٗٝ

%13

%6/5

%13

%13

%20

%6/5

%27

%100

تٗساز زض ٕ٘ٝ٘ٛ

34

17

34

34

52

17

68

256

مدل مفهومی پضوهصٔ :سَ ٔفٟٔٛی تحمیك اٍِٛیی اؾت و ٝتٕاْ تحمیك تط ضٚی آٖ تٙاقس ٜاؾت  ٚاظ
َطیك آٖ پػٞٚكٍط تیٗ ٖٛأّی و ٝزض ایداز ٔؿوّ ٝتحمیك ٔٞ ٟٓؿتٙس ،اضتثاٌ تطلطاض ٔیوٙس.
(ذاویٔ )1384 ،سَ ظیط اظ تطآیٙس ُٔاِٗاد ا٘داْقس ٚ ٜوؿة ٘ٓط ذثطٌاٖ ،تٖٛٙٝاٖ ٔسَ ٚ
چٟاضچٛب ٔفٟٔٛی پػٞٚف ا٘تراب قس.

قىُ ٔ :2سَ ٔفٟٔٛی تحمیك

پؽ اظ ٍ٘اضـ َطح تحمیكٔ ،طٚض ازتیاد خٟت قٙاؾایی اتٗاز ٔفِفٞٝای ٔتغیطٞای تحمیك نٛضد
ٌطفت .خٟت ؾٙدف چاتىی ؾاظٔا٘ی ،اظ چٟاضچٛب قطیفی  ٚغاً٘ اؾتفاز ٜقس .زض ایٗ ٔیاٖ
پؽ اظ تطضؾی ازتیاد  ٚپیكی ٝٙتحمیكٌٛ 12 ،ی ٝتطای تٗس اُ٘ٗافپصیطیٌٛ 15 ،ی ٝتطای تٗس
قایؿتٍیٌٛ 6 ،ی ٝتطای تٗس پاؾرٍٛیی ٌٛ 10 ٚی ٝتطای تٗس ؾطٖت اظ اتٗاز چاتىی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٌٛ 18ی ٝتطای ٔتغیط ّٖٕىطز قٙاؾایی قس .زضٟ٘ایت پؽ اظ تطٌعاضی خّؿاد  ٚا٘داْ ٔهاحثاد
تا ٘ 10فط اظ ذثطٌاٖ  ٚاؾتازاٖ حٛظ ٜچاتىی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚزخا ،تیؿتٞٚفت ٌٛیٝ
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تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ

تطای ؾٙدف چاتىی ؾاظٔا٘ی  ٚیاظزٌٛ ٜی ٝخٟت ؾٙدف ّٖٕىطز ؾاظٔا٘ی ا٘تراب ٛٔ ٚضز تأییس
لطاض ٌطفت.
تجشیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیك
تا تٛخ ٝتٞ ٝسف پػٞٚف ،خٟت تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞا تَٛٝض ٖٕس ٜاظ ضٚـٞای آٔاض اؾتٙثاَی
اؾتفازٜقس ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝا َٚتٛٓٙٔٝض ٔكرم وطزٖ اتٗاز  ٚؾاذتاض ٔتغیط ّٖٕىطز اظ تحّیُ
ٖأّی اوتكافی اؾتفاز ٜقس  ٚزضٟ٘ایت ٖٛأُ ظیطتٙایی ایٗ ٔفٔ ْٟٛكرم ٌطزیس .پؽاظآٖ
تٛٓٙٔٝض آظٔٔ ٖٛسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیطٞای تحمیك  ٚتطضؾی اُ٘ثاق تیٗ ؾاظٓ٘ ٜطی  ٚؾاظ ٜتدطتی
اظ تحّیُ ٖأّی تأییسی تٟط ٜتطز ٜقس .زضٟ٘ایت تٛٓٙٔٝض آظٔ ٖٛفطيیٞٝای تحمیك اظ ضٚـٞای
ٕٞثؿتٍی  ٚضٌطؾی ٖٛخٟت تطضؾی ضٚاتٍ ّٖی ٔیاٖ ٔتغیطٞای تحمیك اؾتفازٌ ٜطزیس.
تحلیل ػاملی اکتطافی :0خٟت ا٘داْ تحّیُ ٖأّی اوتكافی خٟت قٙاؾایی ٖٛأُ ٔى ٖٛٙپطؾكٙأٝ
ّٖٕىطز ،اظ ٘طْافعاض  SPSSاؾتفازٜقس ٜاؾت .وّیٔ ٝتغیطٞای ایٗ ترف قأُ ٌٛ 11ی ٝتٛز ٜوٝ
زضٟ٘ایت پؽ اظ تحّیُ ٖأّی اوتكافی تیٗ زٖ ٚأُ تٛظیٕ ٌطزیسٜا٘س.
خسٔ :3 َٚتغیطٞای اِٚیٝ
عالهت اختصاری

ًام هتغیز

P.1

ظٔاٖ زؾتیاتی تٔ ٝحه ٚ َٛیا فٙاٚضی خسیس

p.2

اثطتركی پطٚغٜٞای تٛؾٗ ٝفٙاٚضی زفاٖی

p.3

واٞف ٞعیٞٝٙای پطٚغٜٞای تحمیماتی

p.4

خصب ؾطٔای ٝزضظٔی ٝٙحٕایت ٔاِی اظ َطحٞای ٘ٛآٚضا٘ٝ

p.5

تٟطٜتطزاضی  ٚاؾتفاز ٜاظ ْطفیتٞای ترف ذهٛنی

p.6

ٓٞضاؾتایی فٗاِیتٞای نٙسٚق تاؾیاؾتٞای والٖ  ٚاٞساف ضاٞثطزی ؾاظٔاٖ

p.7

حُ ٔكىالد  ٚضفٕ ٘یاظٞای ٚالٗی ؾاظٔاٖ

p.8

اثطتركی تؿٟیالد ٚ ٚاْٞای اُٖایی نٙسٚق

p.9

ویفیت َطحٞا  ٚپطٚغٜٞای ٔٛضزحٕایت نٙسٚق

p.11

حٕایت  ٚپكتیثا٘ی اظ َطحٞای ٘ٛآٚضا٘ٝ

p.11

تٗأُ فٗاَ  ٚاثطٌصاض تا قطوتٞا  ٚؾاظٔاٖٞا

تٛٓٙٔٝض اخطای تحّیُ ٖأّی اوتكافی اتتسا ٔمساض آٔاض ٜتاضتّت ٚ
قاذم

KMO

KMO

ٔحاؾث ٝقسٔ .مساض

تطاتط تا  ٚ 0/812ؾُ ٔٗٙیزاضی آظٔ ٖٛتاضتّت تطاتط تا  0/003ت ٝزؾت آٔس وٝ

1 Exploratory Factor Analysis
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٘كاٖ اظ وفایت زازٜٞای تحمیك ٙٔ ٚاؾة تٛزٖ حدٓ زازٜٞا خٟت اخطای تحّیُ ٖأّی اوتكافی
تٛز .زضٟ٘ایت پؽ اظ اخطای تحّیُ اظ تٗساز ٌٛ 11یٖ 2 ٝأُ قٙاؾایی قس٘س و ٝایٗ ٖٛأُ زض
وٙاض یىسیٍط  87/06زضنس اظ ٚاضیا٘ؽ وُ ٌٛیٞٝا ضا تثییٗ ٔیوطز٘س  ٚتٛظیٕ ٔتغیطٞا تا تٛخ ٝتٝ
تاض ٖأّی آٖٞا ت ٝایٗ زٖ ٚأُ اذتهال زاز ٜقس .خس َٚظیط ٘تایح حانُ اظ تٛظیٕ ٌٛیٞٝا ضا
٘كاٖ ٔیزٞس.
خس :4 َٚتٛظیٕ ٌٛیٞٝا تٖٛ ٝأُ
عاهل

ًام عاهل

هتغیزّای تخصیصیافتِ

1

ٔاِی

 p.3و p.4و p.8

2

غیطٔاِی  ٚحٕایتی

 P.1و  p.2و  p.5و  p.6و  p.7و  p.9و  p.11و
p.11

تحلیل ػاملی تأییدی :0تٛٓٙٔٝض تطضؾی ضٚایی ٔتغیطٞای ُٔطحقس ٜزض ٔسَ پػٞٚف و ٝتطای آٖٞا
ؾفاالتی زض پطؾكٙأ ٝزض ٘ٓط ٌطفتٝقس ٜاؾت ،اظ تحّیُ ٖأّی تأییسی تا تٟطٜتطزاضی اظ ٘طْافعاض
آٔٛؼ 2اؾتفازٜقس ٜاؾت .زض تحّیُ ٖأّی تأییسی ٔحمك ٔیزا٘س چ ٝؾفاِی ٔطت ٌٛت ٝچ ٝتُٗسی
اؾت .تٖٝثاضدزیٍط زض تحّیُ ٖأّی تأییسی ٔسَ ٔفٟٔٛی تطای ٞطیه اظ ٔفاٞیٓ یا ٔتغیطٞای
تحمیك ٚخٛز زاضز .زض تطضؾی ٞطوساْ اظ ٔسَٞا ؾفاَ اؾاؾی ایٗ اؾت و ٝآیا ٔسَٞای ا٘ساظٌٜیطی
ٔٙاؾة ٞؿتٙس  ٚتٖٝثاضدزیٍط آیا زازٜٞای تحمیك تا ٔسَ ٔفٟٔٛی ٕٞرٛا٘ی زاض٘س یا ذیط .تطای
ٞطوساْ اظ ٔتغیطٞا ،تحّیُ ٖأّی تأییسی اخطا ٔ ٚمازیط قاذمٞای

2

،GFI ،RMSEA ،

ٔ CFI ،NFI ،AGFIحاؾث ٝقسٚ .؛ ٟ٘ٚایت تطاظـ ٔسَ ٔٛضزتطضؾی لطاض ٌطفت.
تحلیل ػاملی تأییدی متغیز انؼطاف پذذیزی:

زض قرىُ ظیرط ٔرسَ تحّیرُ ٖرأّی تأییرسی ٔتغیرط پٟٙراٖ

اُ٘ٗافپصیطی اضائٝقس ٜاؾت .تا تٛخ ٝت ٝآ٘ى ٝتاضٞای ٖأّی تٕأی ٌٛیرٞٝرا تراالتط اظ ٔمرساض 0/5
ٔیتاقس٘ ،یاظی ت ٝحصف ٞیچیه اظ ٌٛیٞٝا اظ ٔسَ ٘ثٛز ٜاؾت؛ تٙاتطایٗ قاذمٞای تطاظـ ٔرسَ
ٔٛضزتطضؾی لطاضٌطفتٝا٘س .تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح تٝزؾتآٔسٔ ٚ ٜمایؿر ٝآٖ ترا زأٙر ٝلاترُلثر ،َٛتٕرأی
قاذمٞای تطاظ٘سٌی ٔسَ زض زأ ٝٙلاتُلثٔ َٛیتاقٙس ٔ ٚسَ ا٘ساظٌٜیرطی ٔتغیرط اُ٘ٗرافپرصیطی
ٔٛضز تأییس ٔیتاقس.

1 Confirmatory Factor Analysis
2 Analysis of Moments Structures

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ
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قىُ ٔ :3سَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٖٛأُ اُ٘ٗافپصیطی
خس :5 َٚقاذمٞای تطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط اُ٘ٗافپصیطی
شاخص

CMIN/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

زأٔ ٝٙمثَٛ

˂3
2/346

˂0 1
0/073

˃0 9
1/00

˃0 9
0/99

˃0 9
0/98

˃0 9
0/99

٘تیدٝ

تحلیل ػاملی تأییدی متغیز ضایستگی :زض قىُ ظیط ٔسَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٔتغیط پٟٙاٖ قایؿتٍی
اضائٝقس ٜاؾت .تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح تٝزؾتآٔسٔ ٚ ٜمایؿ ٝآٖ تا زأ ٝٙلاتُلث ،َٛتٕأی قاذمٞای
تطاظ٘سٌی ٔسَ زض زأٛٔ ٝٙضزلث َٛلطاضٌطفتٝا٘س ٔ ٚسَ ٔٛضز تأییس ٔیتاقس.

قىُ ٔ :4سَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٖٛأُ قایؿتٍی
خس :6 َٚقاذمٞای تطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط قایؿتٍی
شاخص

CMIN/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

دامنه مقبول

˂3
1/748

˂0 1
0/06

˃0 9
0/93

˃0 9
0/97

˃0 9
0/99

˃0 9
0/95

نتیجه
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تحلیل ػاملی تأییدی متغیز سزػت

قىُ ٔ :5سَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٖٛأُ ؾطٖت
خس :7 َٚقاذمٞای تطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط ؾطٖت
شاخص

CMIN/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

زأٔ ٝٙمثَٛ

˂3
2/264

˂0 1
0/018

˃0 9
0/95

˃0 9
0/98

˃0 9
0/98

˃0 9
1/00

٘تیدٝ

تحلیل ػاملی تأییدی متغیز غیزمالی و حمایتی :قىُ ظیط ٘كاٖزٙٞسٔ ٜسَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٔتغیط
غیطٔاِی  ٚحٕایتی تا ٌٛ 8یٔ ٝیتاقس .تا تٛخ ٝت ٝتاضٞای ٖأّی ٔحاؾثٝقسٔ ٚ ٜمازیط تاالی 0/5
تطای تٕأی ٔمازیطٞ ،یچیه اظ ٌٛیٞٝا اظ ٔسَ حصف ٘كسٜا٘س.

قىُ ٔ :6سَ تحّیُ ٖأّی تأییسی ٖٛأُ غیطٔاِی
خس :8 َٚقاذمٞای تطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیط غیطٔاِی  ٚحٕایتی
شاخص

CMIN/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

زأٔ ٝٙمثَٛ

˂3
2/142

˂0 1
0/054

˃0 9
0/97

˃0 9
0/99

˃0 9
0/98

˃0 9
1/00

٘تیدٝ

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
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خس َٚظیط ٘تایح حانُ اظ تطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیطٞای تحمیك ضا ٘كاٖ ٔیزٞس .تا تٛخ ٝتٝ
آ٘ى ٝزض تحّیُ ٖأّی تأییسی حسالُ تٗساز ٌٛی ٝالظْ خٟت تطضؾی ٔتغیط ٔٙى ٖٛٙچٟاض ٌٛیٝ
ٔیتاقسِ ،صا تحّیُ ٖأّی تأییسی ٔتغیطٞای پاؾرٍٛیی ٔ ٚاِی تا ؾٌٛ ٝی ٝنٛضد ٍ٘طفت ٝاؾت.
خس :9 َٚقاذمٞای تطاظ٘سٌی تحّیُ ٖأّی تأییسی (ٔ )CFAتغیطٞای پػٞٚف
شاخص تٌاسة

داهٌِ هقثَل

اًعطافپذیزی

شایستگی

سزعت

غیزهالی ٍ حوایتی

CMIN/df

˂3

2/346

1/748

2/264

2/142

RMSEA

˂0 1

0/073

0/06

0/018

0/054

GFI

˃0 9

1/00

0/93

0/95

0/97

AGFI

˃0 9

0/99

0/97

0/98

0/99

1/98
1/99

1/99
1/95

1/98
1/11

1/98
1/11

NFI
CFI

˃1 9
˃1 9

آسمون فزضیههای پضوهص
فزضیِ اصلی تحقیك
خس :10 َٚفطيی ٝپػٞٚكی  ٚآٔاضی انّی
تیاى سؤال ،فزضیِ پژٍّشی ٍ فزضیات آهاری

سؤال پژٍّشی 2آیا ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی
ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚازاضی زاضز؟
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت
ٕ٘یتاقس.
فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

خس٘ :11 َٚتایح تطاظـ ٔسَ
ضزیة ّوثستگی

ضزیة تعییي

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

خطای استاًذارد تزآٍرد

0/602

0/362

0/359

5/7252

فهّٙأُٔ ٝاِٗاد زفاٖی اؾتطاتػیه  -ؾاَ ٞدس ،ٓٞقٕاض ،80 ٜتاتؿتاٖ 1399
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تا تٛخ ٝت ٝخسٔ .9 َٚمساض يطیة تٗییٗ تٗسیُقس ٜتطاتط تا ٔ 0/359یتاقس و ٝتیاٍ٘ط آٖ ٔیتاقس
ؤ ٝتغیط ٔؿتمُ ّٖٕىطز  35/9زضنس اظ تغییطاد ٔتغیط ٚاتؿت ٝچاتىی ضا تٛا٘ؿت ٝاؾت تثییٗ وٙس؛
تٙاتطایٗ ٔاتمی ایٗ تغییطاد ( 64/1زضنس) تحت تأثیط ٔتغیطٞای ذاضج اظ ٔسَ ٔیتاقس.
خس -12 َٚيطایة تأثیط ضٌطؾی٘ٛی

ضزایة تأثیز استاًذاردشذُ
Beta
ٔمساض
ثاتت
0/602

ّٖٕىطز

ضزایة تأثیز استاًذارد ًشذُ
Std. Error

B

هقذار t

سطح
هعٌیداری

3/113

60/987

19/594

0/000

0/071

0/860

12/190

0/000

يطیة ٔتغیط ّٖٕىطز زض خس َٚفٛق تطاتط ٔ 0/860یتاقس  ٚتیاٍ٘ط آٖ اؾت و ٝت ٝاظای یه زضنس
تغییطاد زض ٔتغیط ّٖٕىطز 0/86 ،زضنس تغییطاد زض ٔتغیط چاتىی ایداز ٔیقٛز .خٟت آظٖٔٛ
ٔٗٙیزاضی اثط ّٖٕىطز تط چاتىی آظٔ ٖٛفطو  B=0ضا زض ٘ٓط ٔیٌیطیٓ .زض ایٗ آظٔ ٖٛؾُ
ٔٗٙیزاضی تطاتط تا ٔمساض  0.000تٝزؾتآٔس ٜاؾت  ٚایٗ تسیٗ ٔٗٙاؾت ؤ ٝتغیط ّٖٕىطز تط چاتىی
تأثیط ٔٗٙیزاضی زاضز؛ تٙاتطایٗ فطيی ٝتحمیك ٔثٙی تط تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای
تحمیماتی ٚظاضد زفأ زض ؾُ إَیٙاٖ  95زضنس تأییس ٔیٌطززٕٞ .چٙیٗ ٔٗازِ ٝذٍ ضٌطؾی٘ٛی
تطاتط ذٛاٞس تٛز تا ٔمساض ثاتت ٔ ٚ 60.987مساض يطیة ضٌطؾی٘ٛی .0.860
ضاتُ:1 ٝ

ّٖٕىطز 0 860

60 987

چاتىی

آسهَى فزضیات فزعی تحقیك
فزضیِ فزعی اٍل
خس-13 َٚفطيی ٝفطٖی ا٘ ٚ َٚتایح آٖ
تیاى سؤال ،فزضیِ پژٍّشی ٍ فزضیات آهاری
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط ؾطٖت زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت ٕ٘یتاقس.

فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط ؾطٖت زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ
ازأ ٝخس-13 َٚفطيی ٝفطٖی ا٘ ٚ َٚتایح آٖ
هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/674

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

0/453

هقذار F

218/683

سطح هعٌیداری

0/000

هقذار t

14/788

سطح هعٌیداری

0/000

هعادلِ خط رگزسیًَی

0 354

10 643

تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُ ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜتطای آٔاض t ٜوٕتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقسِ ،صا فطيی ٝآٔاضی
ٔثٙی تط تأثیط ٔتغیط ٔؿتمُ ّٖٕىطز تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝؾطٖت تأییس ٔیٌطزز.

فزضیِ فزعی دٍم
خس-14 َٚفطيی ٝفطٖی ز٘ ٚ ْٚتایح آٖ
فزضیِ فزعی دٍم
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط اُ٘ٗافپصیطی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت ٘یؿت.

فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط اُ٘ٗافپصیطی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/294

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

0/083

هقذار F

24/805

سطح هعٌیداری

0/000

هقذار t

4/980

سطح هعٌیداری

0/000

هعادلِ خط رگزسیًَی

0 157

23 282

تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُٛح ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜوٕتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقٙسِ ،صا فطيی ٝآٔاضی ٔثٙی تط تأثیط
ٔتغیط ٔؿتمُ ّٖٕىطز تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝؾطٖت تأییس ٔیٌطزز.
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فزضیِ فزعی سَم
خس .15 َٚفطيی ٝفطٖی ؾ٘ ٚ ْٛتایح آٖ
فزضیِ فزعی سَم
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط پاؾرٍٛیی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت ٕ٘یتاقس.

فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط پاؾرٍٛیی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/386

سطح هعٌیداری

0/098
تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری

تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُٛح ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜتیكتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقٙسِ ،صا ٚخٛز ضاتُٔ ٝیاٖ ٔتغیط
ّٖٕىطز  ٚپاؾرٍٛیی  ٚتأثیط آٖ تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝضز ٔیٌطزز.

فزضیِ فزعی چْارم
خس .16 َٚفطيی ٝفطٖی چٟاضْ ٘ ٚتایح آٖ
فزضیِ فزعی چْارم
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط قایؿتٍی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت ٕ٘یتاقس.

فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز نٙسٚق تط قایؿتٍی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/492

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

0/239

هقذار F

83/748

سطح هعٌیداری

0/000

هقذار t

9/151

سطح هعٌیداری

0/000

هعادلِ خط رگزسیًَی

0 520

11 865

تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُٛح ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜوٕتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقٙسِ ،صا فطيی ٝآٔاضی ٔثٙی تط تأثیط
ٔتغیط ٔؿتمُ ّٖٕىطز تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝقایؿتٍی تأییس ٔیٌطزز.

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
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فزضیِ فزعی پٌجن
خس .18 َٚفطيی ٝفطٖی پٙدٓ ٘ ٚتایح آٖ

فزضیِ فزعی پٌجن
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز ٔاِی نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت
ٕ٘یتاقس.
فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز ٔاِی نٙسٚق تط چاتىی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٙٗٔ ٚیزاضی
زاضز.
فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/439

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

0/190

هقذار F

62/539

سطح هعٌیداری

0/000

هقذار t

7/908

سطح هعٌیداری

0/000

هعادلِ خط رگزسیًَی

1 843

84 539

تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُٛح ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜوٕتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقٙسِ ،صا فطيی ٝآٔاضی ٔثٙی تط
تأثیط ٔتغیط ٔؿتمُ ّٖٕىطز ٔاِی تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝچاتىی تأییس ٔیٌطزز.
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فزضیِ فزعی ششن
خس .18 َٚفطيی ٝفطٖی قكٓ ٘ ٚتایح آٖ
تیاى سؤال ،فزضیِ پژٍّشی ٍ فزضیات آهاری
فزض صفز پژٍّشیّٕٖ 2ىطز غیطٔاِی نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیطی ٘ساضز یا ایٗ تأثیط ٔثثت ٕ٘یتاقس.

فزض یك پژٍّشیّٕٖ 2ىطز غیطٔاِی نٙسٚق تط چاتىی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی تأثیط ٔثثت ٔٗٙیزاضی زاضز.

فزض صفز آهاری2
فزض یك آهاری2

0
0

هحاسثات آهاری اًجامشذُ
ضزیة ّوثستگی تیي دٍ هتغیز

0/613

ضزیة تعییي تعذیلشذُ

0/374

هقذار F

157/998

سطح هعٌیداری

0/000

هقذار t

12/570

سطح هعٌیداری

0/000

هعادلِ خط رگزسیًَی

1 189

55 679

تجشیٍِتحلیل هحاسثات آهاری
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؾُٛح ٔٗٙیزاضی ٔحاؾثٝقس ٜوٕتط اظ ٔمساض ٔ 0/05یتاقٙسِ ،صا فطيی ٝآٔاضی ٔثٙی تط تأثیط ٔتغیط
ٔؿتمُ ّٖٕىطز غیطٔاِی  ٚتؿٟیٍّطی نٙسٚق تط ٔتغیط ٚاتؿت ٝچاتىی تأییس ٔیٌطزز.

نتیجهگیزی و پیطنهاد:
الف – نتیجهگیزی:

زض ز٘یای و٘ٛٙی ،تغییط یىی اظ ٚیػٌیٞای انّی ٔحیُی اؾت و ٝؾاظٔاٖٞای أطٚظی زض آٖ تٝ
فٗاِیت ٔكغٞ َٛؿتٙس .وٕتط ؾاظٔا٘ی ضا ٔیتٛاٖ یافت و ٝزض یه زٚض ٜؾ ٝتا قفٔا ،ٝٞتغییطی ضا
زض ٔحیٍ ذٛز قاٞس ٘ثاقس .زض ایٗ ٔیاٖ ،چاتىی ،تیاٍ٘ط یه اضظیاتی وّی اظ ؾُ پاؾرٍٛیی یا
ٚاوٙكی تٛزٖ ؾاظٔاٖ زض ٔماتُ حدٓ تاالی تغییطاد ٖ ٚسْ لُٗیتٞا ٔیتاقس؛ تٙاتطایٗ ِعْٚ
پطزاذتٗ تٝچاتىی زض ٞط ؾاظٔا٘ی تیفاظپیف ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز .ایٗ اِعاْ زض ؾاظٔاٖٞای
تحمیماتی ،تیكتط ت ٝچكٓ ٔیذٛضز .چطاو ٝؾطٖتتاالی تغییطاد زض ٔحیٍ ضلاتتی آٖٞا تیكتط تٛزٜ
ِ ٚع ْٚتُثیك ؾطیٕتط ضا َّة ٔیوٙس .تا ٍ٘اٞی تٔ ٝأٔٛضیت ْٚ ٚیف ٟٓٔ ٝؾاظٔاٖٞای تحمیماتی
ٚظاضد زفأ  ٚپكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿّ زض تٛؾٗ ٝنٗٙت زفاٖی وكٛضٔ ،یتٛاٖ تٝيطٚضد ٚ

تطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی ٚ
تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ
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إٞیت اضتما چاتىی زض آٖٞا پی تطزِ .صا ٞسف اظ ایٗ ُٔاِٗ ٝتطضؾی تأثیط ّٖٕىطز نٙسٚق حٕایت
اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ
تٛز ٜاؾت .تسیٗ ٔٛٓٙض زض فطيیاد تحمیك ت ٝتطضؾی  ٚآظٔ ٖٛایٗ ٔ ٟٓپطزاذت ٝقس٘ .تایح حانُ
اظ فطيیٞٝای تحمیك تیاٍ٘ط تأثیط ٔٗٙیزاض ّٖٕىطز نٙسٚق تط چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚزخا
ٔیتاقس  ٚتا تٛخ ٝت٘ ٝتایح حانُ اظ فطيیاد پٙدٓ  ٚقكٓ تحمیك ،تیكتطیٗ تٗس تأثیطٌصاض تط
چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ،تٗس غیطٔاِی ّٖٕىطز نٙسٚق ٔیتاقس.
ٕٞچٙیٗ تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح حانُ اظ فطيیاد فطٖی ا َٚتا چٟاضْ تحمیك تیكتطیٗ تأثیط ّٖٕىطز
نٙسٚق تط تٗس ؾطٖت اظ اتٗاز چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚزخا تٛز ٜاؾت .اظ خٟت زیٍط تا
تٛخ ٝت٘ ٝتایح حانّ ٝاظ ضتثٝتٙسی اتٗاز چاتىی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ و ٝزض
ضاؾتای ٕٞیٗ پػٞٚف نٛضد ٌطفت ،ضٚقٗ قس وٟٓٔ ٝتطیٗ تٗس چاتىی زض ؾاظٔاٖٞای
تحمیماتی ٚظاضد زفأ تٗس ؾطٖت ٔیتاقس؛ تٙاتطایٗ تا تٛخ ٝت ٝآ٘ى ٝتیكتطیٗ تأثیط نٙسٚق تط تٗس
ؾطٖت زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚزخا ٔیتاقس  ٚؾطٖت زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٟٔٓتطیٗ تٗس اظ
اتٗاز چاتىی ت ٝقٕاض ٔیضٚزٔ ،یتٛاٖ ت٘ ٝمف ٔ ٟٓنٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗٝ
فٙاٚضیٞای زفاٖی زض اضتما  ٚتٟثٛز چاتىی ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ اقاضٕٛ٘ ٜز.
ب -پیطنهاد:

 -1خٟت اضتما  ٚتٟثٛز ؾُ چاتىی زض ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚزخا ،ت ٝتٟثٛز  ٚتمٛیت ّٖٕىطز
نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمادٛ٘ ،آٚضی  ٚتٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای زفاٖی پطزاذت ٝقٛز.
 -2تٛنیٔ ٝیٌطزز اتٗاز ٔاِی ،غیطٔاِی  ٚحٕایتی نٙسٚق ٔٛضزتٛخ ٝلطاضٌطفت ٚ ٝتا تٟثٛز ٚ
اضتمای ّٖٕىطز نٙسٚق اظ ایٗ ٔٓٙط ،ت ٝچاتهتط قسٖ ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی وٕه ٚیػٜای وطز.
 -3تٛٓٙٔٝض چاتهتط قسٖ ؾاظٔاٖٞای تحمیماتی ٚظاضد زفأ ،تط٘أٝای ٔس ٖٚزض ضاؾتای اضتمای
آٖ ٍ٘اقت ٝقس ٚ ٜت ٝتطضؾی ٖٛأُ ٔفثط تط ایٗ ٔف ْٟٛزض ایٗ ؾاظٔاٖ پطزاذت ٝقٛز .ؾٙدف ٚ
اضظیاتی ؾُ

و٘ٛٙی چاتىی  ٚتطضؾی ٔیعاٖ ٘یاظ  ٚفٛضیت چاتىی و ٝؾاظٔاٖٞای تحمیماتی

ٚظاضد زفأ  ٚپكتیثا٘ی ٘یطٞٚای ٔؿّ ت ٝآٖ ٘یاظ زاض٘سٔ ،یتٛا٘س تٔ ٝحاؾث ٝقىافی و ٝتیٗ ؾُ
و٘ٛٙی  ٚؾُ ٔٛضز٘یاظ اؾت ٔٙدط قس ٚ ٜزضٟ٘ایت تا قٙاؾایی ٔؿیطٞای تٟثٛز زض خٟت اضتماء
چاتىی ؾاظٔاٖ ٌاْ تطزاقت ٝقٛز.
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ٚ ضیٚآٛ٘ ،ق حٕایت اظ تحمیمادٚسٙتطضؾی تأثیط ّٖٕىطز ن

229

ٔظاضد زفاٚ ای تحمیماتیٖٞای زفاٖی تط چاتىی ؾاظٔاٞضیٚاٙ فٝٗؾٛت
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