فصلوبمٍمطبلعبتمبلیيثبوکساریاعالمی
مؤسسه عالی آموزش بانکدا ری اریان
دوره  ،4شماره 9
اتبستان 1397
صفحه 1-31

ارزیابی نقش مؤلفههای رقابتی بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران

1

احمد قدس الهی
2
فرید تندنویس

چکیسٌ
أطٚظ ٜثب تٛسً ٝتزبضت اِىتط٘ٚیه  ٚنٟٛض اِعأبتی ٔب٘ٙس فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ ثب٘ىی  ٚافعایص زضآٔسٞبی وبضٔعزی
زض غًٙت ثب٘ىساضی ،تٛسً ٝضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚثٟطٜٙٔسی اظ ٔٙبفى آٖ إٞیت ثبالیی زاضز .ثب تٛر ٝثٝ
ٔكّٛثیت زضآٔسٞبی وبضٔعزی ثطای ثب٘هٞب ،یىی اظ ثط٘بٔٞٝبی اغّی آٖٞب زض ایطاٖ ،تٕطوع ثط ثٟطٜثطزاضی ثیطتط اظ
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚسطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ حٛظ ٜثطای حؿٛض زض ٔیساٖ ضلبثت زاذّی  ٚذبضری است .ثط ٕٞیٗ اسبس
ٞسف اغّی تحمیك حبؾط اضظیبثی ٘مص ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚتأحیط ٞط یه اظ ایٗ ٔؤِفٞٝب زض
ضلبثتپصیطی ثب٘هٞب استٛ٘ .و تحمیك تٛغیفی -پیٕبیطی است  ٚربًٔ ٝآٔبضی آٖ ضا وبضضٙبسبٖ ستبز ثب٘هٞبی
ذػٛغی ایطاٖ تطىیُ ٔیزٙٞس .زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ تحمیك اظ قطیك تٛظیى پطسص٘بٔ ٝثیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضز ٘هط  ٚزض
زستطس حبغُ ضس  ٚاظ تحّیُ يبّٔی تأییسی ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثٟطٌ ٜطفت ٝضس٘ .تبیذ تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ
ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض زض ز ٚثًس سرت ٘ ٚطْ  ٚفطاتط اظ ظیطسبذتٞبی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی ،ثط ضلبثتپصیطی ثب٘هٞب زض
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی تأحیط ٔیٌصاضز ٛٔ ٚفمیت زض ضلبثتپصیطی ٘یبظٔٙس ٞسایت ضاٞجطزی زض ایٗ ظٔی ٝٙاست.
ياصٌَبیکلیسی :ضلبثتپصیطی ،تحّیُ يبّٔی ،ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی.
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فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ

مقسمٍ 
ثب٘هٞب ث ٝيٛٙاٖ یه ثٍٙب ٜا٘تفبيی زض پی وست سٛز ثیطتط  ٚافعایص زضآٔسٞبی ذٛز ٞستٙس.
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی یىی اظ حٛظٜٞبی فًبَ  ٚپٛیب زض زضآٔسظایی ثب٘هٞب است و ٝثستطی اضظضٕٙس
ثطای اضائ ٝوّی ٝذسٔبت ثب٘ىساضی ثٝضٕبض ٔیآیس .ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ضبُٔ ٞطٌ ٝ٘ٛذسٔبت ثب٘ىی
است و ٝثطای ٔطتطی ٔحسٚزیت حؿٛض فیعیىی زض ٔىبٖ ذبغی ضا ایزبز ٘ىٙس  ٚذسٔبت ثب٘ىی ثب
ثٝوبضٌیطی اثعاضٞبی اِىتط٘ٚیىی اضائ ٝضٛز (٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1396 ،ثسیبضی اظ وست  ٚوبضٞبی
ثعضي  ٚوٛچه زض پی وست ٔعیت ضلبثتی زض وست  ٚوبض ٔطتجف ذٛز ٞستٙس تب ثتٛا٘ٙس اظ ٘تبیذ آٖ
ثٟطٜٙٔس ض٘ٛس ،ظیطا زض يّٕىطز  ٚثٟطٜٚضی وست  ٚوبض احطٌصاض است .ثب٘هٞب ٘یع زضغسز٘س ثب ٌستطش
فًبِیت ٞبی ذٛز زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىیٔ ،عیت ضلبثتی  ٚس ٟٓثبظاض ذٛز ضا افعایص زاز ٚ ٜزضآٔسٞبی
وبضٔعزی ذٛز ضا ثٝيٛٙاٖ یىی اظ ٔٙبثى زضآٔسٞبی پبیساض اضتمبء زٙٞس .تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی
ٔیتٛا٘س ٔعایبی ثسیبضی ضا زض حٛظ ٜافعایص زضآٔسٞب  ٚوبٞص ٞعیٞٝٙب ثطای ثب٘هٞب فطا ٓٞآٚضز وٝ
ایٗ أط ٔستّعْ تغییط فطایٙسٞبی اضائ ٝذسٔبت  ٚا٘تمبَ اضظش ثٔ ٝطتطیبٖ است  ٚزض يّٕىطز ضلبثتی
ثب٘ه زض ایٗ حٛظ ٜتجّٛض ٔییبثس .ثب ٚرٛز ایٗ ،ؾطٚضی است و ٝثب٘هٞب ثطای ٔٛفمیت زض فؿبی
ضلبثتی ٔٛرٛز ،ثٚٝیژ ٜزض غًٙت ثب٘ىساضی ثیص اظ پیص ث ٝضٚیىطزٞب ،قطحٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی ثبظاضٌطایب٘ٝ
زض رٟت ذّك اضظش ثطای ٔطتطیبٖ ضٚی ثیبٚض٘س .ظیطثٙبی ثبظاضیبثی زض ٞط وست  ٚوبضٔ ،یعاٖ ثبٚض ٚ
تٛرٔ ٝسیطیت آٖ ثٔ ٝم ِٝٛثبظاضٌطایی است (افطبٖ  ٚضطیف.)2016 ،1
زستیبثی ث ٝيّٕىطز يبِی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ٌط ٚذّك ٔعیت ضلبثتی  ٚاضائ ٝاضظش ثطتط
ثطای ٔطتطیبٖ است و ٝایٗ أط ٔتٙبنط ثب ثبظاضٌطا ثٛزٖ ثب٘ه زض حٛظ ٜاضائ ٝذسٔبت ٔ ٚحػٛالت
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی است .یىی اظ ؾطٚضیبت وّیسی ثطای ٔٛفمیت ثب٘هٞب زض ٔحیف ضلبثتی،
چٍٍ٘ٛی زست یبفتٗ ثٔ ٝعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی است (غبِح٘یب.)1389 ،
أطٚظٔ ٜسئّ ٝحبئع إٞیت ثطای ثب٘هٞب آٖ است و ٝچٍ ٝ٘ٛزض یه ثرص ثبظاض زیسٔ ٜیض٘ٛس،
اضظشٞبی آٖٞب چ ٝچیعٞبیی ٞستٙس  ٚتػٛیط وّی ذسٔبت ٔ ٚحػٛالت آٖٞب ثیٗ ٔطتطیبٖ چٍٝ٘ٛ
است .ایٗ تػٛیط اظ قطیك يّٕىطز ضلبثتی ثب٘ه زض ثبظاض ضىُ ٔیٌیطز  ٚآ٘چ ٝو ٝثطای ثب٘ه زض
ضىُزٞی يّٕىطز ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ٔیبٖ ٔطتطیبٖ ٔ ٟٓاست ،تجییٗ يٛأُ ٔؤحط ثط ٔعیتٞبی
ضلبثتی استٔ ،عیتٞبیی و ٝثب ثٝوبضٌیطی آٖٞب ،اضظشٞبی ٔٛضز ا٘تهبض ٙٔ ٚحػط ثٝفطز زض حٛظٜ
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ث ٝثبظاض اضائٔ ٝیضٛز .ثب تٛر ٝث ٝضست ضلبثت زض غًٙت ثب٘ىساضی  ٚثٝوبضٌیطی
Afshan & Sharif
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اضظیبثی ٘مص ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض غًٙت ثب٘ىساضی ایطاٖ
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ثب٘ىساضی ربٔى زض ثب٘هٞب  ٚاِعاْ ث ٝتٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ایٗ غًٙت ،ثطضسی ٘مص
ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىیٔ ،یتٛا٘س ثب٘ه ضا زض سطٔبیٌٝصاضی ثط ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط زض
ٔیساٖ ضلبثت ثب٘ىی یبضی وٙس .زض حبَ حبؾط ،ض٘ٚس تٛسً ٝضلبثت زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثط تٛسًٝ
اثعاض  ٚتزٟیعات ٌ ٚبٞی ٔحػٛالت  ٚذسٔبت اِىتط٘ٚیىی زض ثب٘هٞبی وطٛض ٔتٕطوع است،
ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثب٘هٞب ثب تٛسً ٝظیطسبذتٞب  ٚاثعاضٞب زضغسز افعایص س ٟٓثبظاض ذٛز ٞستٙس .ض٘ٚسی
و ٝزض تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض پیص ٌطفت ٝضس ،ٜثیطتط ض٘ٚسی ٔكبثك ثب استب٘ساضزٞبی
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثٛز ٜاست  ٚوٕتط ث ٝسٕت ذّك اضظشٞبی ٚیژ ٜثطای ٔطتطیبٖ ٞسف  ٚوست
ٔعیت ٞبی ضلبثتی ٘سجت ث ٝضلجب حطوت وطز ٜاست .ثطآیٙس ض٘ٚس فًّی ،ایزبز ظٔی ٝٙفًبِیت زض ثب٘ىساضی
اِىتط٘ٚیىی ثب ٚیژٌیٞب ٔ ٚطرػبت تمطیجبً ٔطبث ٝثطای  ٕٝٞثب٘هٞب ثٛز ٜاست و ٝوٕتط ٔیتٛاٖ
ثب٘ىی ضا زض غًٙت ثب٘ىساضی ایطاٖ ضغس وطز ؤ ٝعیت ضلبثتی ذٛز ضا ثط ٔجٙبی ذسٔبت ثب٘ىساضی
اِىتط٘ٚیىی تًییٗ وطز ٜثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ است و ٝاضظشٞبی ٚیژ ٜثطای ٔطتطیبٖ زض ثب٘ىساضی
اِىتط٘ٚیىی ث٘ٝسضت زض يّٕیبت ثط٘سی ًٙآٖٞب زیسٔ ٜیضٛز  ٚلبثّیت ایزبز تٕبیع اظ قطیك فطآٞ
ٕ٘ٛزٖ اضظشٞبی ٚیژٔ ٜطتطیبٖ زض حٛظ ٜثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا ثٝقٛض وبُٔ ٘ساض٘س.
چبِص اسبسی زض ایٗ حٛظ ٜيسْ تجییٗ ٘مط ٝضا ٚ ٜاٍِٛی ٔٛضز ٘هط ثب٘هٞب ثطای ضسیسٖ ثٔ ٝعیت
ضلبثتی است و ٝ٘ ٝتٟٙب وبضایی  ٚاحطثرطی ترػیع ٔٙبثى ٔبزی  ٚظٔب٘ی ضا ثطای ثب٘هٞب وبٞص
ٔیزٞس ،ثّىٛٔ ٝلًیت ضلبثتی آٖٞب ضا زض ثبظاض ضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی تحت تأحیط لطاض ذٛاٞس زاز.
ثط ٕٞیٗ اسبس ،زض ایٗ تحمیك لػس زاضیٓ تب ثب ثطضسی ٘مص ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثط ضلبثت ثب٘هٞب
زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىیٔ ،ؤِفٞٝبی احطٌصاض ضا تجییٗ ٛ٘ ٚو احط آٖٞب ضا ثط ٔؤِفٞٝبی يّٕىطزی ضلبثتی
ٔطرع ٕ٘بییٓٔ .ؤِفٞٝبی ٔٛضز ٘هط ثب ضٚیىطز لبثّیتٞبی پٛیب زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ٘هط
ٌطفتٔ ٝیضٛز تب ایزبز اضظشٞبی ٚیژ ٜثطای ٔطتطیبٖ ثٟجٛز یبثس .ثب زض ٘هط زاضتٗ ٔؤِفٞٝب  ٚتأحیط
آٖٞب ،ثب٘هٞب لبزض ذٛاٙٞس ثٛز ثط٘بٔٝضیعیٞبی الظْ ثطای ترػیع ٔٙبثى وبضآٔس زض ضا ٜتٛسًٝ
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا ثٌٝ٘ٛٝای تسٚیٗ وٙٙس ؤ ٝعیت ضلبثتی اظ قطیك ثٟجٛز يّٕىطز سبظٔبٖ زض
غًٙت ثب٘ىی حبزث ٌطزز.
مجبویوظزیيپیؾیىٍتحقیق
 ٕٝٞسبظٔبٖٞب ثٝز٘جبَ رصة ٔطتطی  ٚافعایص ضؾبیتٔٙسی اٞ ٚستٙس ،ایٗ ٔسئّ ٝثٚٝیژ ٜزض
ثب٘هٞب و ٝزض اضتجبـ زائٓ ثب ٔطتطیبٖ ٞستٙس إٞیت ٚیژٜای زاضز  ٚاظ قطفی ضلبثت ثیٗ ثب٘هٞب ٚ
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فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ

ٔؤسسبت لطؼاِحس ٚ ٝٙسبیط اضىبَ رصة ٔٙبثى پِٛی ،ض ٚث ٝافعایص استِ ،صا ایزبز ٔعیت ضلبثتی
ثطای ثمبی ثب٘هٞب الظْ  ٚؾطٚضی ث٘ٝهط ٔیضسس .اظ سٛی زیٍط ،إٞیت ایزبز زضآٔس ثبالتط  ٚضضس ٚ
تٛسً ٝثب٘هٞب ٍٙٞبٔی ثبضظتط ٔیضٛز و ٝزضٔییبثیٓ ثمب ،ضضس  ٚتحمك اٞساف ٔؤسسبت ٌ٘ٛبٌٖٛ
التػبزی اظ رّٕ ٝثب٘هٞب ث ٝوست زضآٔسٞبی پبیساض  ٚافعایص آٖ ٚاثست ٝاست .ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی
ث ٝيٛٙاٖ یىی اظ ٔٙبثى ایزبز وٙٙس ٜزضآٔسٞبی پبیساض ثب٘ىی ،ث ٝسالحی ضاٞجطزی ثطای ثب٘هٞب تجسیُ
ضس ٜاستٚ .غف اِىتط٘ٚیه پٛستٝای ثط لبٔت ثب٘ىساضی است و ٝاٌط تب أطٚظ ًٔیبضی ثطای تفىیه
ثب٘ىساضی سٙتی اظ ٔسضٖ ثٛز ،اظ أطٚظ ثبیس  ٕٝٞثب٘ىساضی ضا زضثطٌیطز.
تب پبیبٖ ز 90 ٝٞپطضضستطیٗ حسبةٞبی ثب٘ىی ،آٖٞبیی ذٛاٙٞس ثٛز و ٝزض ثستط ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی
ایزبز ٔیض٘ٛس  ٚغبحجبٖ آٖ ث٘ ٝسضت ث ٝضًج ٝثب٘ه ٔطارًٔ ٝیوٙٙس (٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1396 ،زض
وطٛضٞبی پیططفتٔ ٝیعاٖ ٔطارً ٝفیعیىی ث ٝضًت ثب٘ىی تب حسٚز  90زضغس وبٞص یبفت ٝاست؛ چطا
ؤ ٝطزْ زیٍط ٘یبظی ث ٝایٗ ٌٔ ٝ٘ٛطارًبت ٘ساض٘س  ٚایٗ ٕٞبٖ تغییط ضفتبض ٔطزْ ٔ ٚطتطیبٖ ثب٘ىی است
و ٝسیط تحٛالت ٘هبْ ثب٘ىی ضا ضىُ ٔیزٞس (آِیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ .)2013 ،1إٞیت ایٗ أط زض ایطاٖ ٘یع
اظ سٛی ثب٘ه ٔطوعی زض ٘مط ٝضأ 1400 ٜتجّٛض ٌطت ٝاست .زض ایٗ ٘مط ،ٝزض ٔحٛض ز ْٚثط حٛظٜٞبی
٘ٛیٗ وست  ٚوبض ثب تٛر ٝث ٝسبٔب٘ٞٝبی پطزاذت تٕطوع ضس ٜاست ،زض ٔحٛض چٟبضْ ٘مط ٝضا ٜثب٘ه
ٔطوعی ،ثٝقٛض ذبظ ثط فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ ز٘یب تبویس ضس ٜاست ٛٞ ٚضٕٙسی فؿبی وست  ٚوبض ٚ
ایزبز پبیٍب ٜزاز ٜضا ٔكطح ٔیوٙس (٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1396 ،ثٙبثطایٗ ؾطٚضت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی
ثطای ثب٘هٞب ضا ٔیتٛاٖ اظ زٙٔ ٚهط ثطضسی وطز:
٘رست ،ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثٝيٛٙاٖ یه اِعاْ  ٝ٘ ٚیه ا٘تربة ،سپس تٛسً ٝزضآٔسٞبی پبیساض ثب٘ىی.
زض ٌبْ ٘رست ،تٛر ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝؾطٚضی است و ٝاضائ ٝذسٔبت استب٘ساضز ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثطای
ٔطتطیبٖ يبّٔی ثٟساضتی است ٝ٘ ،اٍ٘یعضی  ٚثط ایٗ اسبس ٔیتٛاٖ ثیبٖ وطز ثب٘ىی و٘ ٝتٛا٘س
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ذٛز ضا ثب پیططفت  ٚتٛسً ٝثبظاض ٔكبثك وٙس زض آیٙس ٜتٛا٘ی ثطای ضلبثت زض
غًٙت ثب٘ىی وطٛض ٘رٛاٞس زاضت .اظ سٛی زیٍط ،ثب٘ىی ٔیتٛا٘س زض غًٙت ثب٘ىساضی پیططٚ ٚ
پیطٍبْ ثبضس و ٝثط ظٔیٞٝٙبیی تٕطوع وٙس ؤ ٝجتٙی ثط ٘یبظٞب  ٚذٛاستٞٝبی ٔطتطیبٖ ثبضس.
زض ٌبْ زٔ ْٚیتٛاٖ ؾطٚضت افعایص س ٟٓزضآٔسٞبی وبضٔعزی زض وُ زضآٔسٞبی ثب٘ه ضا ٘بْ
ثطز٘ .تبیذ یه ثطضسی ٔمبیسٝای ٔیبٖ ثطذی ثب٘هٞبی زِٚتی ایطاٖ  ٚتًسازی اظ ثب٘هٞبی ٔكطح
ثیٗإِّّی ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتٛسف س ٟٓوبضٔعز زضیبفتی ث ٝزضآٔسٞبی حبغُ اظ سٛز تسٟیالت زض
Aliyu et al.
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ثب٘هٞبی ذبضری ٔٛضز٘هط٘ ،عزیه ث ٝپٙذ ثطاثط ثب٘هٞبی ایطا٘ی است .ایٗ اذتالف فبحص ثب٘هٞبی
زاذّی زض ٔمبیس ٝثب ثب٘هٞبی ثیٗإِّّی ٔصوٛض ،ظٔب٘ی ٕ٘ٛز ثیطتطی پیسا ٔیوٙس و ٝثب وبٞص پی زض
پی ٘طخ سٛز تسٟیالت ثب٘هٞبی زاذّی ،یىی اظ ز ٚضا ٜيٕس ٜوست زضآٔس ثب٘هٞب یًٙی زضیبفت سٛز
ثبثت پطزاذت تسٟیالت ثب وبٞص چطٍٕیطی ٔٛارٔ ٝیضٛز  ٚتٟٙب ضا ٜثبلیٔب٘س ٜزض ٔمبثُ ثب٘هٞب
زضیبفت وبضٔعز اضائ ٝذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی است .تزٟیع سیستٓٞبی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه
ٔستّعْ غطف ٞعیٞٝٙبی ٌعافی است و ٝثبظز ٜآتی آٖ سبَٞب ق َٛذٛاٞس وطیس .چٙب٘چ٘ ٝسجت
وبضٔعزٞبی اذص ضس ٜثٔ ٝزٕٛو زاضاییٞبی یه ثب٘ه زض ٔمبیس ٝثب ضلجب وٕتط ثبضسٕٔ ،ىٗ است
٘طب٘ی اظ ٘بوبضایی ثبضس .ثب تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚزضآٔسٞبی حبغُ اظ آٖ أىبٖ استٕطاض ض٘ٚس
اضظشآفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ فطأ ٓٞیآیس .ثٙبثطایٗ ؾطٚضت زاضز ثب تطسیٓ ٘مط ٝضا ٜوست ٔعیت
ضلبثتی زض ایٗ ٔسیط ،زضآٔسٞبی حبغُ اظ آٖ ثب تٛر ٝث ٝافعایص س ٟٓثبظاض ،اضتمب یبثس.
الف-ثبوکساریالکتزيویکیثبسارگزا

ٔكبًِبت حٛظ ٜثبظاضیبثی ٌٛیبی ایٗ حمیمت است و ٝیه سبظٔبٖ ثطای وست ٔٛفمیت ثبیس
٘یبظٞبی ٔطتطیبٖ ضا ٘سجت ث ٝضلجبی ذٛز ثٝقٛض ٔؤحطتطی تأٔیٗ وٙس ٔ ٚسیطاٖ ضٚضٙفىط ًٔتمس٘س وٝ
ثبیس ٞطٌ ٝ٘ٛفًبِیت سبظٔبٖ ث ٝسٛی ٔطتطی ثبضس  ٚثط٘بٔٝضیعی ایٗ فًبِیتٞب غطفبً ثبیس زض رٟت
ذسٔبتضسب٘ی ثب ویفیت ،ایزبز تػٛیط شٙٞی ٔخجت ،رّت ايتٕبز ٔطتطیبٖ ٔ ٚب٘سٌبض وطزٖ آٖٞب غٛضت
پصیطز .سٛزآٚضی یه ثب٘ه ثٙٔٝهٛض پبیساضی زض ٔحیف ضلبثتی ،ثٚ ٝفبزاضی ٍٟ٘ ٚساضی ٔطتطیبٖ ثسیبض
ٚاثست ٝاست (آح ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،1ثب٘هٞب زض ٌط ٚذّك اضظشٞبی ٔتٙبست ثب ٘یبظ ٔطتطیبٖ
ٔی تٛا٘ٙس ث ٝيّٕىطز ٔٙبست ثطای سبظٔبٖ ٔ ٚطتطیبٖ ذٛز زست یبثٙس .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔم ِٝٛایزبز
اضظش الظْ است ثب٘هٞب ثب زض ٘هط ٌطفتٗ ایٗ ٔسئّ ،ٝزضغسز ایزبز اضظش زض ٔحػٛالت  ٚذسٔبت
ذٛز  ٚضاٜٞبی اضائ ٝآٖٞب ثٔ ٝطتطیبٖ ثطآیٙس .قی چٙس ز ٝٞاذیطسیستٓٞبی پطزاذت اِىتط٘ٚیىی
ثٝتسضیذ زضحبَ ربیٍعیٙی ثب سیستٓٞبی پطزاذت سٙتی ٞستٙس و ٝزض ایٗ ٔیبٖ ثب٘هٞب ٘یع ثب حطوت
ث ٝسٛی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه  ٚيطؾ ٝذسٔبت ٔبِی رسیس ٘مص ضبیبٖ تٛرٟی زض افعایص حزٓ
تزبضت اِىتط٘ٚیىی زاضتٝا٘س .اظ ٘هط ضلبثتی  ٚزض سكح رٟب٘یٔ ،عیتٞبی ثب٘ىی ثٚٝیژ ٜاظ قطیك
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ایٗ فطغت ضا فطأ ٓٞیآٚضز تب ثب٘هٞب ثتٛا٘ٙس ثب ٔؤسسبت ثعضي ٔبِی ضلبثت
وٙٙس .ثب تٛر ٝثٔ ٝعایبیی و ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثطای ثب٘هٞب فطأ ٓٞیآٚضزٔ ،یتٛاٖ ثب اقٕیٙبٖ
App et al.
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فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ

وبُٔ ثیبٖ وطز و ٝحطوت ثٝسٛی اضائ ٝذسٔبت ٔ ٚحػٛالت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثطای ثب٘هٞب
وبٔالً ٔكّٛة است  ٚا٘زبْ سطٔبیٌٝصاضیٞبی ثّٙسٔست زض ایٗ ظٔیٔ ،ٝٙعایبی ثسیبضی ضا ثطای ثب٘هٞب
زض پی ذٛاٞس زاضت (افطبٖ  ٚضطیف.)2016 ،
زض غًٙت ثب٘ىساضی وطٛض ثب٘هٞبیی یبفت ٔیض٘ٛس و ٝپیطی ٝٙثّٙسٔستی زض ایٗ غًٙت زاض٘س ٚ
ث ٝزِیُ حؿٛض ذٛز زاضای وب٘بَٞبی تٛظیى فیعیىی (ضًج )ٝثیطتطی ٞستٙس  ٚلبثّیت رصة ٔطتطیبٖ
ثیطتطی ضا ٘سجت ث ٝثب٘هٞبی زیٍط ثب سبثم ٝفًبِیت وٕتط زض ایٗ غًٙت زاض٘س .اظ سٛی زیٍط،
ٔحسٚزیتٞبی لب٘٘ٛی ٔٛرٛز ٘یع أىبٖ تٛسً ٝوب٘بَٞبی تٛظیى فیعیىی ضا فطإ٘ ٓٞیآٚضز ،ثٙبثطایٗ
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ٔیتٛا٘س ثب پٛضص ایٗ ٔحسٚزیتٞب ،لبثّیت ضلبثت ثطای  ٕٝٞثب٘هٞب ضا ایزبز
وٙس .أب ٘ىت ٟٓٔ ٝو ٝایٗ است و ٝایٗ أط ضلبثت ضا زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی سٍٙیٗ ٔیوٙس  ٚضیسه
اظ زست زازٖ ٔطتطیبٖ ثب٘ه ضا سجت ٔیضٛز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزضآٔسٞبی ٘بضی اظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی
رع ٚزضآٔسٞبی غیطٔطبو ثب٘هٞب  ٚزضآٔسٞبی وٓضیسه آٖٞب ثٝضٕبض ٔیآیسٙٔ ،بثى ثسیبض ذٛثی ثطای
زضآٔسٞبی پبیساض است .ثب تٛر ٝثٔ ٝكّٛثیت ایٗ ٘ٛو اظ زضآٔسٞب ثطای ثب٘هٞب ،تٕطوع ثط ثٟطٜثطزاضی
ثیطتط اظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚسطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ حٛظ ٜثطای حؿٛض زض ٔیساٖ ضلبثت ،یىی اظ
ثط٘بٔٞٝبی اغّی ثب٘هٞب زض ایطاٖ است.
زض ٕٞیٗ ضاستب  ٚثب ٞسف ثطضسی تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،ثب تٛر ٝثٔ ٝعایبیی و ٝثطای آٖ
ثیبٖ ضس ،پژٞٚصٞبی ٔتًسزی غٛضت پصیطفت ٝاست .آِیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( )2013ثب٘ىساضی ثطذف ٚ
ذسٔبت لبثُ اضائ ٝثٔ ٝطتطیبٖ ضا زض ٔبِعی ثطضسی وطز٘س .ایٗ ٘ىت ٝزض ایٗ تحمیك ٔٛضز ٘هط لطاض
ٔیٌیطز و ٝثب تٛسً ٚ ٝضٚاد ذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،ویفیت ایٌٗ ٝ٘ٛاظ ذسٔبت ثٝزِیُ
احطٌصاضی آٖ ثط يّٕىطز وست  ٚوبض اظ إٞیت ٚیژٜای ثطذٛضزاض ضس ٜاست .آٖٞب پٙذ يبُٔ ضا زض
اثًبز ٞعی ،ٝٙضاحتی ،أٙیت ،ثب٘ىساضی ثطذف  ٚذسٔبت لبثُ اضائ ٝثٔ ٝطتطیبٖ ٔیسٙزٙسٚ .یٛوب٘ب٘ساٖ ٚ
ربیبسٙب )2012( 1زض تحمیك ذٛز ٚاوٙص  ٚپبسد ٔطتطیبٖ ضا ث ٝتسٟیالت  ٚذسٔبتی و ٝتٛسف
ثب٘هٞب ثب استفبز ٜاظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی اضائٔ ٝیضٛز ،ثطضسی وطز٘س٘ .تبیذ تحمیك آٖٞب ٘طبٖ زاز
وٚ ٝیژٌیٞبیی و ٝثیطتط ٔٛضز زضذٛاست ٔطتطیبٖ است ،زلت  ٚأٙیت ذسٔبت است.
سبّ٘ی ٛٞ ٚثیى )2015( 2ٌّٛٛتٛسً ٝثب٘ىساضی ایٙتط٘تی ضا ثٝيٛٙاٖ یىی اظ وب٘بَٞبی رسیس تٛظیى
زض تطوی ٝثطضسی وطز٘س .آٖٞب یىی اظ ذٛاستٞٝبی ٔطتطیبٖ ضا ٔحػٛالت ثب٘ىی ٔجتٙی ثط ٚة
Vivekanandan & Jayasena
Sanli & Hobikoglu
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ضٙبسبیی وطزٜا٘س ؤ ٝطتطیبٖ ذٛاستبض زستیبثی ثٔ ٝحػٛالت اظ قطیك ٚة ثٝغٛضت سطیىٔ ،ؤحط ٚ
ثٟطٜٚض ٞستٙس .ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثطای ثب٘هٞب ٔعیت ضلبثتی ایزبز ٔیوٙس  ٚایٗ ٔعیت ٔیتٛا٘س
ثط ٔجٙبی ظٔبٖٔ ،حُ یب ٞعی ٝٙذسٔبت ٔ ٚحػٛالت ضىُ ثٍیطز .آٖٞب ثطاسبس ٔطبٞساتی و ٝاظ
ٔحیف ٔ ٚطتطیبٖ زست یبفتٝا٘س ،ث ٝثطضسی تٛسً ٝاثعاضٞبی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض غًٙت ثب٘ىی
تطویٔ ٚ ٝحػٛالت ٔٙتذ اظ ایٗ اثعاضٞب پطزاذتٙسٟٔ .سی غفطپٛضٛٔ )2016( 1ا٘ى تٛسً ٚ ٝا٘كجبق
ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ایطاٖ ضا ضٙبسبیی  ٚقجمٝثٙسی وطز ٜاست٘ .تبیذ تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝتبویس
ثط ٔجبحج فطٍٙٞی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ٔیتٛا٘س زض تٛسً ٝآٖ ثسیبض احطثرص ثبضسٕٞ .چٙیٗ
آٔٛظش ٔطتطیبٖ ٔیتٛا٘س ثسیبض ٔؤحط ٚالى ضٛز .زض تحمیك زیٍطی استب٘یسال )2016( 2ٚيٛأُ
تأحیطٌصاض ثط تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا زض ِٟستبٖ ثطضسی وطز .ا ٚثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ٚ
ثب٘ىساضی ایٙتط٘تی ضا یه اغُ ؾطٚضی ثطای تٛسً ٝوست  ٚوبض اِىتط٘ٚیه  ٚربًٔ ٝاِىتط٘ٚیه
ٔیزا٘سٕٞ .بٖقٛضو ٝزض تحمیكٞبی پیطیٗ ٔطٟٛز ثٛز ،ثب٘هٞب زض پی آٖ ٞستٙس تب ثب ثٟجٛز اضتمبی
ذسٔبت ذٛز  ٚثٚٝیژ ٜذسٔبت ٔجتٙی ثط ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی لسضت ضلبثتی ذٛز ضا زض ثبظاض ثب٘ىساضی
ثٟجٛز زٙٞس  ٚضلبثتپصیطی ذٛز ضا تمٛیت وٙٙس.
مجبویرقبثتپذیزی

ة-

ضطوتٞب ثبیس ثتٛا٘ٙس ٘هط ٔطتطیبٖ ضا ث ٝذٛز رّت  ٚثٟتط اظ ضلجب ٘یبظٞب  ٚفطایٙسٞبی ذطیس ضا
زضن وٙٙس .زض غٛضت يسْ اضائ ٝذسٔبت ٔٛضز ا٘تهبض ٔطتطیبٖ٘ ،بضؾبیتی زض ٔطتطیبٖ ایزبز ٔیضٛز ٚ
ٔعیت ضلبثتی سبظٔبٖ ؾًیف ذٛاٞس ضس .ثب زض ٘هط زاضتٗ ضؾبیت ٔطتطیبٖ  ٚيٛأّی و ٝایٗ ضؾبیت
ضا ایزبز ٔیوٙس ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاضت و ٝضطوتٞب آٖ ظٔبٖ اظ ٔعیت ضلبثتی ثطذٛضزاض ٔیض٘ٛس وٝ
ثتٛا٘ٙس ثب اضائ ٝاضظضی ثطتط ربیٍب ٜذٛز ضا زض ثبظاض ٔٛضز ٘هط تخجیت وٙٙسٔ .عیت ضلبثتی ضا ٔیعاٖ
ثبظٌطت ثبالتط اظ ٔتٛسف تًطیف وطزٜا٘س .اسبسبً ٔحٛض تحمیمبت ٔسیطیت استطاتژیه زض پبسد ث ٝایٗ
پطسص است و ٝچٍ ٝ٘ٛتًسازی اظ ضطوتٞب ٔیتٛا٘ٙس ثٔ ٝعیت ضلبثتی زست پیسا وٙٙس ،زضحبِیوٝ
زیٍطاٖ يّٕىطز ؾًیفتطی زاض٘س یب اظ غح ٝٙضلبثت حصف ٔیض٘ٛس .ث ٝایٗ تطتیتٔ ،عیت ضلبثتی ثٝ
اغّیتطیٗ ٔتغیط ٚاثست ٝزض تحمیكٞبی ضاٞجطزی تجسیُ ضس ٜاست (حیسضی  ٚسیسوالِی.)1395 ،
ثطاسبس ازثیبت ٔٛؾٛؤ ،یتٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝس ٝتئٛضی يٕس ٜزضثبضٔ ٜعیت ضلبثتی ٚرٛز زاضز:
Safarpour
Stanislaw

1
2
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تئٛضی سبظٔبٖ غًٙتی (ٔٛلًیت زض ثبظاض) ،تئٛضی ٔٙجى ٔساض (ٔجتٙی ثط ٔٙبثى)  ٚتئٛضی ضٔٛپتط( 1تٛاٖ
ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی) .ثطاسبس تئٛضی سبظٔبٖ غًٙتیٌ ،طایص ث ٝثبظاضٙٔ ،جًی ٔ ٟٓزض ثٝزست آٚضزٖ
ٔعیت ضلبثتی  ٚحتی ٔعیت ضلبثتی پبیساض است (غبِح٘یب .)1389 ،زض ایٗ ضٚیىطز ،سبذتبض غًٙت،
يبّٔی ٔؤحط ثط وست تٛاٖ ضلبثتی آٖ ثٝضٕبض ٔیآیس .زیسٌبٔ ٜجتٙی ثط لبثّیتٞب یب ٔٙبثى ثط ٘مص
يٛأُ زاذّی سبظٔبٖٞب  ٚغٙبیى ثط تٛاٖ ضلبثتی آٖٞب تأویس زاضز .ایٗ زیسٌب ،ٜاسبسبً يّٕىطز سبظٔب٘ی
ٛٔ ٚلًیت ثبظاض آٖ ضا تبثى ٚیژٌیٞبی سبظٔب٘ی ٔیزا٘س  ٚضاثك ٝثیٗ ٔطرػٞٝبی سبظٔب٘ی ٘ ٚتبیذ
يّٕىطزی ضا ثطضسی ٔیوٙس .اغُ ٔحٛضی زیسٌبٔ ٜجتٙی ثط ٔٙبثى ایٗ است و ٝسبظٔبٖٞب ٔتطىُ اظ
ٔزٕٛيٙٔ ٝبثًی ٞستٙس و ٝإٞیت ثبالیی زض وست ٔعیت ضلبثتی زاض٘س ٚ ٚیژٌیٞب  ٚذػٛغیبت
ٔٙبثى ،چٍٍ٘ٛی ٔعیت  ٚحس پبیساضی آٖ ضا تًییٗ ٔیوٙس .زیسٌب ٜس ،ْٛزیسٌبٔ ٜجتٙی ثط تٛاٖ ذاللیت
ٛ٘ ٚآٚضی است و ٝزضثطٌیط٘س ٜتٛاٖ تحمیك  ٚتٛسً ،ٝثٝوبضٌیطی فٙبٚضی اقاليبت ٔ ٚسیطیت زا٘ص
است .ایٗ زیسٌب ٜضا ٔیتٛاٖ ثٛ٘ ٝيی رعء زیسٌبٔ ٜجتٙی ثط ٔٙبثى ٘یع ث ٝضٕبض آٚضز ،ظیطا ٔیتٛاٖ ٔٙبثى
ضا ث ٝز ٚزستٔ ٝحسٛس ٘ ٚبٔحسٛس قجمٝثٙسی وطز  ٚزض ایٗ قجمٝثٙسی ،تٛاٖ ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی ضا
زض ظٔطٙٔ ٜبثى ٘بٔحسٛس ثٝضٕبض آٚضز .تٛاٖ ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضیٕٔ ،ىٗ است ٔٙسٛة ثٙٔ ٝبثى ا٘سب٘ی
یب زاضاییٞبی سبظٔب٘ی ثبضس.
ثب زض ٘هط زاضتٗ زیسٌبٜٞبی شوط ضسٔ ٜیتٛاٖ ث ٝپژٞٚصٞبی ٔتًسزی زض ایٗ ظٔی ٝٙاضبض ٜوطز.
ثب تٛر ٝث ٝزیسٌب ٜأ َٚیتٛاٖ تحمیك ٔیطظایی ٛٔ ٚض )2014( 2ضا ٘بْ ثطز و ٝزض آٖ ٘یطٞٚبیی ضا ثطضسی
وطز٘س و ٝيبُٔ ایزبز ضلبثت زض ٔیبٖ ٌطٜٞٚبی زضآٔسی ٔرتّف وطٛضٞب ٞستٙس .زض ایٗ ٔیبٖ یه
سیستٓ ثب٘ىساضی ٔتٕطوع ،ضلبثت ضا زض التػبزٞبی زض حبَ تٛسً ٝث ٝذكط ٔیا٘ساظز .زض وطٛضٞبی
وٕتط تٛسًٝیبفت ٝزض غًٙت ثب٘ىی ،تٛسًٔ ٝؤسسبت ،ضلبثت ضا افعایص ٔیزٞس .ذٛضضیس ٛ٘ ٚرٛاٖ ()1392
ضلبثترٛیی  ٚا٘تربة استطاتژی ضلبثتی ضا ٔجتٙی ثط ٔسَ ٘یطٞٚبی ضلبثتی پٛضتط 3ثطضسی وطز٘سٞ .سف
ایٗ تحمیك ،سٙزص  ٚتحّیُ ضلبثترٛیی ضطوت ایطاٖ ذٛزض ٚثب استفبز ٜاظ ٔسَ ٘یطٞٚبی ضلبثتی
پٛضتط ثطای ا٘تربة یه استطاتژی ضلبثتی ثٛز .ثب تٛر ٝث٘ ٝیطٞٚبی ثیط٘ٚی ،ضفبفیت اقاليبتی یىی
زیٍط اظ يٛأّی ثٛز و ٝاظ سٛی ٔحممبٖ ثطضسی ضس ٜاست .ا٘سضیٛسىبیب  ٚسٕٛٙا )2016( 4ث ٝضفبفیت
اقاليبت ثب٘ه  ٚتأحیط آٖ ثط ضلبثتپصیطی ثب٘ه پطزاذتٝا٘س.
1

Schumpeter's Theory
Mirzaei & Moore
3
Porter 5F
4
Andrievskaya & Semenova
2

اضظیبثی ٘مص ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض غًٙت ثب٘ىساضی ایطاٖ

9

زضذػٛظ زیسٌب ٜز ْٚو ٝضایذتط اظ ز ٚزیسٌب ٜزیٍط است٘ ،یع پژٞٚصٞبی ثسیبضی ا٘زبْ ضسٜ
است .وبٔٛوبٔب٘ )2013( 1مص سطٔبیٞٝبی زا٘طی ضا ثط وست ٔعیت ضلبثتی ثطضسی وطز ٜاستٞ .سف
ا ٚثطضسی ٔیعاٖ ٘مص ارعای سطٔبیٞٝبی زا٘طی ثط وست ٔعیت ضلبثتی زض غٙبیى ذطز ٔبِی اٌٚب٘سا
است .اٚضب٘بسی )2008( 2ثب ثطضسی ٔعیت ضلبثتی پبیساض ٔ ٚعیت ضلبثتی ٔٛلت ،ایٗ ٘ىت ٝضا ِحبل
ٔیوٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛازضاوبت سبظٔبٖ اظ استطاتژیٞبی ٟٔٓتط ٔیتٛا٘س ایٗ أط ضا ثٟجٛز ثرطس .اظ سٛی
زیٍط ،آح ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2012ثب ٍ٘بٞی ٔتفبٚت ثٙٔ ٝبثى  ٚلبثّیتٞبی سبظٔب٘ی ،ث ٝثط٘سیً سطٔبیٝ
ا٘سب٘ی پطزاذتٙس  ٚثیبٖ وطز٘س ؤ ٝسیطیت پبیساض سطٔبی ٝا٘سب٘ی ٔیتٛا٘س ثطای سبظٔبٖ ٔعیت ضلبثتی
ضا زض ثبظاضی و ٝوبضوٙبٖ ثب ویفیت ثبال إٞیت زاض٘س ،ایزبز وٙس .ثطاسبس زیسٌب ٜس٘ ْٛیع آذیسبض ٚ
ٕٞىبضاٖ )2015( 3يّٕىطز ثب٘هٞب ضا اظ ٘هط ٘ٛآٚضیٞب زض ایٗ حٛظ ٜثطضسی وطز٘س .آٖٞب ثطای تحمیك
ذٛز ثٝقٛض ذبظ تأحیط ٘ٛآٚضیٞب زض ظٔی ٝٙذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا ثط يّٕىطز  ٚسٛزآٚضی ثب٘ه
اضظیبثی وطز٘سِ .یبئٛ٘ )2016( 4ٛآٚضیٞبی ٔجتٙی ثط ٔحیف ضا ضاٞی ثسیبض ٔ ٟٓثطای سبظٔبٖٞب زض رٟت
ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ تمبؾبی ٔطتطیبٖ ٔیزا٘س .ا ٚزض تحمیك ذٛز ضاثك ٝثیٗ زضن ٔٛلًیت ٛ٘ ٚآٚضی ضا ثط
ٔعیت ضلبثتی ضطوتٞب ثطضسی وطز ٜاست .ثب زض ٘هط زاضتٗ پژٞٚصٞبی پیطیٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاضت
و ٝضایذ تطیٗ زیسٌب ٜزض ایٗ ظٔی ،ٝٙزیسٌبٔ ٜجتٙی ثط ٔٙبثى است .ثب تٛر ٝث ٝایٗ زیسٌب ،ٜزیسٌبٜ
لبثّیتٞبی پٛیب ثب ٞسف پٛضص فمساٖٞبی زیسٌبٙٔ ٜجى ٔحٛض اضائ ٝضس ٜاست .ثطاسبس ایٗ زیسٌب،ٜ
زیسٌبٙٔ ٜجى ٔحٛض زض پبسد ث ٝثطذی پطسصٞب ٘بتٛاٖ است ،اظ رّٕ ٝزض تٛؾیح ایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛثطذی
ضطوتٞبی ٔٛفك ٔیتٛا٘ٙس ثٛٔ ٝلى ث ٝتغییطات ٔحیكی پبسد زٙٞس ،زض ٘ٛآٚضی ٔحػ َٛچبثه ثبضٙس
 ٚلبثّیت الظْ ضا ثطای ٕٞبٍٙٞی  ٚایزبز لبثّیتٞب  ٚضبیستٍی ثطای سبظٔبٖ زاضت ٝثبضٙس .لبثّیتٞبی
پٛیب ث ٝتٛا٘بیی سبظٔبٖ رٟت ایزبز ٔٙبثى رسیس  ٚثبظآفطیٙی لبثّیتٞبی فًّی رٟت تمبثُ ثب چبِصٞبی
ثطٚظ ضس ٜزض ٔحیف ثیط٘ٚی اضبض ٜزاضز (تیس  ٚض .)1997 ،5ٖٛیه لبثّیت وبضا سبظٔبٖ ضا زض غطف
ٔٙبثى وٕتط  ٚیب ایزبز ذطٚریٞبی ثیطتط ٘سجت ث ٝضلجبیص تٛا٘ب ٔیوٙس  ٚلبثّیتٞبی پٛیب لبثّیتٞبی
سبظٔب٘ی ضا زض رٟت تكبثك ٔٙبستتط ثب فطغتٞب تٛإ٘ٙس ٔیسبظز (ِی ِ ٚی .)2014 ،6ٛاضظش اغّی
لبثّیتٞبی پٛیب تٛإ٘ٙسسبظی سبظٔبٖ ثطای زضن ثٟتط فطغتٞب  ٚتٟسیسٞبی ٔحیكی ثطای ایزبز
1

Kamukama
Oshannassy
3
Akhisar et al.
4
Liao
5
Teece & Shuen
6
LI & Liu
2
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تػٕیٕبت زض ظٔبٖ ٔٙبست  ٚثب اضظش آفطیٙی ٔٙبست است .ثطذی اظ پژٞٚصٞبی اذیط زض ضاثك ٝثب
اضظیبثی ٔعیت ضلبثتی ،ثط ایٗ زیسٌبٔ ٜتٕطوع ثٛز ٜاستًٕ٘ .تی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )1392سَ ٔعیت ضلبثتی
ضطوتٞبی تِٛیسی ضا ثط ٔجٙبی تئٛضی لبثّیتٞبی پٛیب  ٚچبثىی ضاٞجطزی زض ضاستبی تٛسً ٝالتػبزی
ضٟط سٕٙبٖ قطاحی وطزٜا٘س .زض ٕٞیٗ ذػٛظ ،حیسضی  ٚسیس والِی ( )1392ضٚیىطز لبثّیتٞبی
پٛیب ضا زض ظٔی ٝٙضطوتٞبی ٔطبٚضٔ ٜسیطیت ٘یع ثىبض ٌطفتٝا٘سٞ .سف تحمیك اوتطبف فطایٙس
تأحیطٌصاضی لبثّیتٞبی پٛیبی سبظٔب٘ی ثط ٔعیت ضلبثتی ضطوتٞبی ٔطبٚضٔ ٜسیطیت استٕٞ .چٙیٗ
اوجطی  ٚاسٕبيیُظاز٘ )1392( ٜمص لبثّیتٞبی پٛیب زض ذّك ٔعیت ضلبثتی ضا ثطضسی وطزٜا٘س.
مؤلفٍَبیپًیبزرثبوکساریالکتزيویکی

ج-

ثب ثطضسی ازثیبت ٔٛؾٛو  ٚپژٞٚصٞبی ٔطتجف زض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙثب تٛر ٝثٔ ٝؤِفٞٝبی ٔكطح ضسٜ
ٔیتٛاٖ ٔؤِفٞٝبیی ضا ثطای وست ٔعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ٘بْ ثطز .ثب تٛر ٝث ٝپیچیسٌی
تجییٗ اِعأبت وست ٔعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثطای ثب٘هٞب ،لبثّیتٞبی ٔتفبٚتی ثبیستی
زض ٘هط ٌطفت ٝضٛز تب ثٝيٛٙاٖ یه اٍِ ٛثطای وست ٔعیت ضلبثتی زض ایٗ حٛظ ٜثطای ثب٘هٞب ٔكطح
ضٛز .زض پژٞٚصٞبی ٔتًسزی ث ٝتٛسً ٝاثعاض پطزاذت  ٚتطاوٙص ثٝيٛٙاٖ یىی اظ اِعأبت اسبسی
ثطای ٞسف ٔصوٛض اضبض ٜضس ٜاست (ٛٞثیٍ ٚ ِٛٛسبّ٘ی2015 ،؛ استب٘یسال .)2016 ،ٚاظ سٛی زیٍط،
تٛسًٌ ٚ ٝستطزٌی ایٗ اثعاضٞب ثطای وست ٔعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض وٙبض ثستطٞبی
ٔتٛٙو اضتجبقی ،ث ٝيٛٙاٖ وب٘بَ اضائ ٝذسٔبت ثب٘ىی ثٔ ٝطتطیبٖ ًٔطفی ضس ٜاست .زض ایٗ ثیٗ
ظیطسبذتٞبی ٘طْافعاضی ثطای اضائ ٝذسٔبت سطیى  ٚثس ٖٚذكب ثٔ ٝطتطیبٖ ٘یع ٔیتٛا٘س ٘مص ٕٟٔی
ایفب وٙس و ٝایٗ أط زض وبض ٔحممبٖ پیطیٗ ٘یع یبفت ٔیضٛز (ظٚاضٕٞ ٚ ٜىبضاٖ .)2012 ،اظ سٛی زیٍط
تحمیمبتی ٘یع ث ٝظیطسبذتٞبی سرت افعاضی ثٝيٛٙاٖ ٔٙبثًی رٟت اضظش آفطیٙی ثطای ٔطتطیبٖ
اضبض ٜزاضتٙس (ٛٞثیٍ ٚ ِٛٛسبّ٘ی.)2015 ،
ثطاسبس ازثیبت ٔعیت ضلبثتی ،ایزبز ٘ٛآٚضی  ٚذاللیت یىی اظ پیططاٖٞبی اسبسی ثطای وست
ٔعیت ضلبثتی است؛ ثٝذػٛظ زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی  ٚثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،پیطٍبٔی زض فٙبٚضی
ٔیتٛا٘س زض رصة ٔطتطیبٖ  ٚاٍ٘یعش ٔطتطیبٖ ثطای استفبز ٜاظ ذسٔبت ثب٘ه ٔخٕط حٕط ٚالى ضٛز
(ِیبئ2016 ،ٛ؛ ٚاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ .) 2015 ،1زض وٙبض ایٗ يٛأُ و ٝثطای وست ٔعیت ضلبثتی يٛأُ
اسبسی ثٝضٕبض ٔیأیٙسٔ ،جبحج ٔطثٛـ ثٛٞ ٝیت ثط٘س ثب٘ه ٘یع ٔكطح ٔیضٛز و ٝاظ رٛا٘ت ٔرتّف زض
Wang

1
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تحمیمبت پیطیٗ ٔٛضز ٘هط لطاض ٌطفت و ٝثیطتطیٗ تٕطوعضبٖ ثط تجّیغبت پیطجطز فطٚش ثٛز ٜاست
(آح ٕٞ ٚىبضأٖ .) 2012 ،زٕٛي ٝایٗ يٛأُ ث ٝایزبز اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ ٔٙزطذٛاٞس ضس،
اضظضی و ٝزض حبِتٞبی ٔرتّف اظ سٛی پژٞٚطٍطاٖ (قٛقیبٖ  ٚا٘ػبضی1395 ،؛ ٚضیسیٕ)2016 ،1ٛ
ث ٝآٖ اضبض ٜضس ٜاست و ٝثٝيٛٙاٖ اضظشٞبی ا٘تمبِی ثٔ ٝطتطیبٖ ٔٛضز ٘هط لطاض ٌطفت ٝاست .ثطاسبس
ٔسَ ٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396ضاٞجطزٞبی ٔتفبٚتی ضا ٔیتٛاٖ زض ثٟطٜثطزاضی اظ لبثّیتٞب ٙٔ ٚبثى زض
٘هط ٌطفت.
ایزبز چبثىی يّٕیبتی ثٝيٛٙاٖ یه ضاٞجطز ؾطٚضی زض ثب٘ه ٔیتٛا٘س اظ ز ٚثًس اغّی ٔٛضز ٘هط
لطاض ٌیطز و ٝزض ثًس اٚ َٚاوٙص  ٚاً٘كبفپصیطی زض ٔمبثُ ذٛاستٞٝبی ٔطتطیبٖ ٔكطح ٔیضٛز وٝ
ثٚٝیژ ٜزض ایزبز اِعأبت اِىتط٘ٚیه ٔطثٛـ ث ٝضطوتٞبی ثعضي  ٚوٛچه ٔكطح است  ٚزض ثًس زْٚ
ٚاوٙص  ٚاً٘كبفپصیطی زض لجبَ تغییطات  ٚض٘ٚسٞبی ٔحیكی است ؤ ٝجتٙی ثط زیسٌب ٜثبظاض ٔحٛض
ٔكطح ٔیضٛز .ایزبز چبثىی يّٕیبتی فًبِیتٞبی ٔجتٙی ثط قطح  ٚتٛسً ٝو ٝتٕطوع اغّی آٖ ثط
تحمیمبت ثبظاض ،ایزبز تٕبیع  ٚثبظاضٌطایی زض ذسٔبت ثب٘ىی است ،یىی اظ ضاٞجطزٞبی اسبسی ثطای ایٗ
ٔٙهٛض است .ایٗ أط ث ٝتٛسً ٝذسٔبت اضظش افعٚز ٜثب٘ىی وٕه ٔیوٙس تب زض قطاحی فطایٙسٞبی
ثبضٍبٔ ٜطتطیبٖ ث ٝثبالتطیٗ ثٟطٜٚضی زست یبثس .چبثىی يّٕیبتی  ٚثستطسبظی زض قطح  ٚتٛسً،ٝ
تٛسف سطٔبیٞٝبی ا٘سب٘ی زا٘طی ا٘زبْ ٔیٌیطز .ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ذسٔبتی غًٙت ثب٘ىی ،سطٔبیٝ
ا٘سب٘ی زا٘طی ثرص ٕٟٔی اظ پبظَ ٔٛضز ٘هط ضا تطىیُ ٔیزٞس .سطٔبی ٝزا٘طی ثطای ٘یُ ثٔ ٝعیت
ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،اظ ٓٞافعایی ٔترػػبٖ ثبظاضیبثی  ٚفٙبٚضی ضىُ ذٛاٞس ٌطفت.
ثٟطٌ ٜیطی ٘یطٞٚبی ٔصوٛض ٔستّعْ ٘هبٔبت ٔسیطیتی ذبغی است ؤ ٝسیطیت اضضسی ثب حجبت ثٝ
ٕٞطا ٜتفىط استطاتژیه ،اظ رصة  ٚتٛإ٘ٙسسبظی سطٔبی ٝزا٘طی ذٛز ،ثطای ٘یُ ث ٝاٞساف استطاتژیه
ذٛز حٕبیت الظْ ضا ثٕٙبیس .تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض ٌط ٚتٛسً ٝذسٔبت ثب٘ىی است و ٝزض
وٙبض ذسٔبت اضائ ٝضس ٜاظ ایٗ وب٘بَ تىٕیُ ٔیضٛز .پیبٔسٞبیی و ٝثطای ثب٘ه اظ قطیك ارطای
ضاٞجطزٞب ٔتػٛض ٔیثبضس ،اضتمبی ثٟطٜٚضی است و ٝثب ضفى ٘یبظ ٔطتطی اظ حؿٛض زض ضًج ٝثٝزِیُ ٟٔیب
ٕ٘ٛزٖ سٛپطٔبضوت ذسٔبت ٔبِی اِىتط٘ٚیه حبزث ٔیٌطزز و ٝوبٞص لیٕت تٕبْ ضس ٜپ٘ َٛمص
اسبسی ضا زض ایٗ ٔٛضز ثط يٟس ٜزاضز.
ذسٔتضسب٘ی اظ قطیك ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ٚ ٚیژٌیٞبی آٖ ٔیتٛا٘س ثطای
شی٘فًبٖ ثب٘ه اضظش ثیص اظ پیص ضا ث ٝاضٔغبٖ آٚضزٛٔ ٕٝٞ .اضز شوط ضس ٜزض لبِت ٞفسٔ ٜم ِٝٛاغّی
Verisimo
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ثٝيٛٙاٖ ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ٔكطح ٔیضٛز و ٝتحت پسیسٔ ٜحٛضی ذّك
اضظش ثطای ٔطتطیبٖ ضىُ ٔیٌیطز (٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396 ،
مسلتحقیق
ثطاسبس ازثیبت ٔٛؾٛو  ٚثطضسی اضظشٞبی ا٘تمبِی ثٔ ٝطتطیبٖ  ٚزیسٌبٜٞبی ٔتفبٚت زضذػٛظ
ٔٙبثى ایزبزوٙٙسٔ ٜعیت ضلبثتیٔ ،سَ تحمیك ثب ثٟطٌٜیطی اظ ٔسَ ٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396زض ضىُ ()1
قطح ٔیضٛزٔ .سَ ٔصوٛض اظ ضص ثرص اغّی تطىیُ ضس ٜو ٝایٗ ضص ثرص ثط ٔجٙبی ٘هطی ٝزازٜ
ثٙیبز ضىُ ٌطفت ٝاست .ایٗ ٘هطی ٓٞ ٝقطح تحمیك  ٓٞ ٚضٚضی ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی ذبْ
رٕىآٚضی ضس ٜاست .ضٚش تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی رٕىآٚضی ضس٘ ٜبضی اظ پژٞٚصٞبی ارتٕبيی
ثب ضٚیىطز ویفی  ٚتفسیطٌطایب٘ ٝتحّیُ ضس ٚ ٜثٝغٛضت استمطایی٘ ،هطیٝای ثطای زضن  ٚفٛٔ ٟٓلًیت
ٔٛضز تحمیك اضائٔ ٝیضٛز ٘ ٚهطی ٝزاز ٜثٙیبز ٔبٚضای تٛغیف است  ٚث ٝایزبز یب وطف تئٛضی
ٔیپطزاظز .زض وطف تئٛضی یب ٔسَ اظ ضص ثرص ثٟطٌ ٜطفتٔ ٝیضٛز و ٝيجبضتا٘س اظ:
 -1ضطایف يّی :ایٗ ضطایف ث ٝایزبز  ٚضىٌُیطی پسیس ٜیب قجمٔ ٝحٛضی ٔیا٘زبٔس؛
 -2ضطایف ظٔیٝٙای :سّسّ ٝضطایف ذبغی و ٝزض آٖ ضاٞجطزٞب  ٚتًبٔالت ثطای ازاض ،ٜوٙتطَ  ٚپبسد
ث ٝپسیس ٜغٛضت ٔیٌیطز؛
 -3ضطایف ٔساذٌّٝط :ضطایكی وّی ٚ ٚسیًی ٞستٙس و ٝثط چٍٍ٘ٛی فطایٙسٞب  ٚضاٞجطزٞب احط ٔیٌصاض٘س.
ضطایف ٔساذٌّٝط ثٔ ٝخبث ٝثستطی يُٕ ٔیوٙس و ٝثبيج ترفیف یب تطسیس پسیسٜٞب ٔیضٛز؛
 -4ضاٞجطزٞب  ٚتًبٔالت :ثیبٍ٘ط ضفتبضٞبٚ ،الًیتٞب  ٚتًبٔالت ٞسفزاضی ٞستٙس و ٝتحت تأحیط ضطایف
ٔساذٌّٝط  ٚضطایف ظٔیٝٙای ،ثٝزست ٔیآیٙس .ضاٞجطزٞبی ایزبز ضس ٜثطای وٙتطَ ،ازاض ٚ ٜثطذٛضز
ثب پسیسٜای ،تحت ضطایف ٔطبٞس ٜضسٜای ذبظ ٞستٙس؛
 -5پیبٔس٘ :تیز ٚ ٝحبغُ ضاٞجطزٞب  ٚتًبٔالت ٞستٙس؛
 -6پسیسٔ ٜحٛضیٔ :فٟٔٛی اغّی و ٝسبیط ٔمٛالت تجییٗوٙٙس ٚ ٜتططیحوٙٙس ٜآٖ ٞستٙس (اضتطاٚس
 ٚوٛضثیٗ.)1998 ،1
ضطایف ٔساذٌّٝط ث ٝرطح  ٚتًسیُ ضطایف يّی ٔیپطزاظز  ٚثط ضاٞجطزٞب  ٚوٙصٞبی ٔتمبثُ تأحیط
ٔیٌصاضز .ایٗ ضطایف زض ضاستبی تسٟیُ یب ٔحسٚزیت ضاٞجطزٞب زض ظٔی ٝٙذبظ ٔٛضز ٘هط يُٕ
ٔیوٙٙسٔ .مِٞٝٛبیی و ٝثٝيٛٙاٖ ٔساذٌّٝط زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ٔٛضز٘هط لطاض ٔیٌیط٘س اظ ز ٚثًس
Strauss & Corbin
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سبظٔب٘ی ٔ ٚحیكی تأحیط ٔیپصیط٘س .زض ثرص ٔحیكی آٔٛظشٞبیی و ٝثٔ ٝطتطیبٖ اضائٔ ٝیضٛز،
ٔیتٛا٘س تسٟیُوٙٙس ٜاستفبزٔ ٜطتطیبٖ اظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ثبضس اظ سٛی زیٍط٘ ،حٓٞ ٜٛافعایی
زیٍط ذكٛـ وست  ٚوبض ثب٘ه ٕٞچ ٖٛثب٘ىساضی ذطز  ٚضطوتی یب اذتػبغی ٔیتٛا٘س زض رٟت
ٔحسٚزیت یب استفبزٔ ٜطتطیبٖ اظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ثٚٝاسك ٝآٖٞب تأحیطٌصاض ثبضس ؤ ٝطتجف ثب
٘مص اضائٔ ٝحػٛالت  ٚذسٔبت زض ثب٘ه زض لبِت یه ظ٘زیط ٜاست .ثٝيجبضت زیٍط ،ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه
ثٝيٛٙاٖ یه ثستط ٔیتٛا٘س ٘مص تسٟیٌُطی زض سبیط ذسٔبت اضائ ٝضس ٜزض ثب٘ه زاضت ٝثبضس .اظ
سٛی زیٍط ،ظٔب٘ی ٔطتطیبٖ ضاغت ث ٝاستفبز ٜاظ ذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ذٛاٙٞس ثٛز و ٝذسٔبت
ٔ ٚحػٛالت ٔٛضز ٘هطضبٖ ضا زض ثب٘ىساضی ذطز ،ضطوتی  ٚاذتػبغی زضیبفت وطز ٜثبضٙس .ثٝيٛٙاٖ
ٔخبَ ،ثب٘ىی و ٝذسٔبت سپطزٜای  ٚتسٟیالتی ثٟتطی اضائٔ ٝیوٙس ،ضب٘س ثیطتطی ضا زض تٛسً ٝسٟٓ
ثبظاض ذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ذٛز زاضا است .يٛأُ ٔطتجف ثب ضطایف ٔساذٌّٝط اظ ٔػبحج ٝثب
ذجطٌبٖ  ٚاظ قطیك سٔ ٝطحّ ٝوسٌصاضی ثبظٔ ،حٛضی  ٚا٘تربثی ثٝزست آٔس ٜاست .وسٌصاضی ض٘ٚس یب
فطایٙسی است و ٝقی آٖ زازٜٞبی ذبْ تفىیهٔ ،فْٟٛثٙسی  ٚتطویت ٔیض٘ٛس ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝحبغُ
ایٗ فطایٙس ثتٛا٘س ٘هطی ٝظٔیٝٙای ٟ٘بیی ضا اضائ ٝوٙس .زض فطایٙس وسٌصاضیٚ ،احس تحّیُ ٔف ْٟٛاست ٚ
ثٕٞٝیٗ ٔٙهٛض اظ تطویت زاز ،ٜوسٞب یب ثطچست ٞب تِٛیس ٔیضٛز  ٚاظ تطویت آٖٞب ٔفبٞیٓ  ٚاظ تطویت
ٔفبٞیٓ ٔمِٞٝٛبیی ضىُ ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ سًی ضس ٜاست زض تجییٗ ٔمِٞٝٛبی ضطایف ٔساذٌّٝط ٕٝٞ
يٛأُ زستٝثٙسی  ٚتطویت ضٛز و ٝذطٚری آٖٞب زض لبِت زٔ ٚم ِٝٛاغّی ث ٝتأییس ضسیس ٜاست.
ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝسَ ٔٛضز ثطضسی تحمیك اظ قطیك ضٚش زاز ٜثٙیبز قطاحی  ٚتجییٗ ضس ،ٜسبذتبض
ایٗ ضٚش ثٌٝ٘ٛٝای است ؤ ٝمٔ ِٝٛحٛضی ثٝغٛضت ٔستمیٓ زضٌیط ثب ٔسئّ ٝاغّی تحمیك است.
ایٗ پسیس ٜثبیس ٔحٛضیت زاضت ٝثبضس ،ثٝيجبضت زیٍط ٔ ٕٝٞمِٞٝٛبی اغّی زیٍط ثتٛا٘ٙس ث ٝآٖ ٔطتجف
ض٘ٛس .ایٗ أط ثسیٗ ًٔٙی است ؤ ٝیتٛاٖ زض ٛٔ ٕٝٞاضز ٘طب٘ٞٝبیی ضا یبفت و ٝثٔ ٝف ْٟٛپسیسٜ
ٔحٛضی اضبض ٜزاضز .تٛؾیحی و ٝث ٝتسضیذ ثب ضثفزٞی ٔمِٞٝٛب ضضس پیسا ٔیوٙس ٙٔ ٚكمی ٔ ٚستسَ
ٔیٌطزز .ایزبز اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ ثٝيٛٙاٖ پسیسٔ ٜحٛضی  ٚاغّی ٔكطح ٔیضٛز و ٝسبیط
ٔمٛالت تجییٗ وٙٙس ٚ ٜتططیحوٙٙس ٜآٖ ٞستٙس ٔ ٚیتٛا٘ٙس ثب آٖ اضتجبـ زاضت ٝثبضٙس  ٚزض ضاستبی
زستیبثی ثٔ ٝعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیه ایٗ أط اظ قطیك ایزبز اضظش ثطای ٔطتطیبٖ حبغُ
ذٛاٞس ضسٞ .سف ثب٘هٞب اظ وست ٔعیت ضلبثتی زض ثبظاض غًٙت ثب٘ىی ،ثٟجٛز  ٚاضتمبی ثطذی اظ
ضبذعٞبی وّیسی يّٕىطز است و ٝث ٝض٘ٚس اضظش آفطیٙی آٖ ثب٘ه ثطای شی٘فًب٘ص اظ قطیك
ٔحمك ضسٖ پسیسٔ ٜحٛضی وٕه ٔیوٙس .زض ٚالى ضاٞجطزٞب زض ٔمبثّ ٝثب ،یب ثطای ازاض ٚ ٜوٙتطَ
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پسیسٜای غٛضت ٔیٌیط٘س  ٚپیبٔسٞبیی زاض٘س .زض غٛضتیو ٝضاٞجطزٞب ث ٝذٛثی زض ثستطٞبی ٔطتجف
ارطا ض٘ٛس ،ثب٘هٞب لبثّیت ثٟتط زض پبسد ٌٛیی ث٘ ٝیبظ ٔطتطیبٖ ذٛز زاض٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثب٘هٞبی
وطٛض زاضای ٔطتطیبٖ ٞسف ثب ٘یبظٞب  ٚذٛاستٞٝبی ٔتفبٚتی ٞستٙسٞ ،ط چ ٝضٙبسبیی ٘یبظٞبی ٔطتطیبٖ
ث٘ ٝح ٛثٟتطی ضٙبسبیی ضٛز ،اضظش آفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ ٔ ٚیعاٖ ضؾبیت آٖٞب اضتمب ٔییبثس .زض
وٙبض ایٗ أط ثب ثٟجٛز لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی  ٚثٟجٛز لبثّیتٞبی حفم ٔطتطیبٖ ثطذی ٞعیٞٝٙبی
يّٕیبتی وبٞص ٔییبثس و ٝضبٞس ثٟطٜٚضی ثبالتطی ثطای ثب٘ه ذٛاٞیٓ ثٛز .اظ سٛی زیٍط ،ظٔب٘ی وٝ
ٞعیٞٝٙب وبٞص زازٔ ٜیضٛز ،افعایص زضآٔسٞب اظ قطیك رصة ٔطتطیبٖ ثٚٝاسك ٝضاٞجطزٞبی رصة ٚ
تحطیه ٔطتطیبٖٔ ،یتٛا٘س ث ٝسطيت اضتمبی ثٟطٜٚضی ثیبفعایس .زض ایٙزبست ؤ ٝفٔ ٚ ْٟٛم ِٝٛاغّی
تحمیك ًٔٙب ٔی یبثس .ث ٝيجبضت زیٍط ،ایٗ اضظش آفطیٙی ثبیستی ثب تٛر ٝث ٝثطذی اظ پیبٔسٞبی حبغُ
ثطای ثب٘ه ضٚی زٞس و ٝزض ثرص ا٘تٟبیی ٔسَ  ٚثب يٛٙاٖ اضتمبی ثٟطٜٚضی  ٚاضظش آفطیٙی ثطای
شی٘فًبٖ تجییٗ ٔیضٛز.
ؽکلٔ :1سَ تحمیك (٘هطی ٕٞ ٚىبضاٖ)1396 ،
*ذسٔبت ربٔى ٔبِی ٔجتٙی
ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ
*٘هبٔبت ٔسیطیتی

H10,H11,H12,H13

*اضتمبی ثٟطٜٚضی
*اضظش آفطیٙی
ثطای شی٘فًبٖ

*سطٔبیٌٝصاضی ثط
ثستطٞبی زا٘طی
*چبثىی يّٕیبتی

H4,H5

*ذّك اضظش

H1,H2,H3

ضلبثتی ثطای
ٔطتطیبٖ

H14,H15,H16,H17
H6,H7,H8,H9

*ٓٞافعایی ٔسَٞبی وست
 ٚوبض
*آٔٛظش  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی

*ظیطسبذتٞبی
ٔجتٙی ثط فٙبٚضی
اقاليبت
*ٛٞیت ثط٘س
*ظ٘زیط ٜاضظشضسب٘ی
اظ ثًس ذسٔبت ٚ
اضتجبقبت

اضظیبثی ٘مص ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض غًٙت ثب٘ىساضی ایطاٖ
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ثط ایٗ اسبس فطؾیٞٝبی تحمیك ثسیٗ غٛضت تسٚیٗ ٔیضٛز:
 :H1ظیطسبذتٞبی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی اقاليبت تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ذّك اضظش ضلبثتی ثطای
ٔطتطیبٖ زاضز.
ٛٞ :H2یت ثط٘س تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ زاضز.
 :H3ظ٘زیط ٜاضظش تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ زاضز.
 :H4ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط سطٔبیٌٝصاضی زض ثستطٞبی زا٘طی زاضز.
 :H5ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط چبثىی يّٕیبتی زاضز.
ٓٞ :H6افعایی ٔسَٞبی وست  ٚوبض تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز سطٔبیٌٝصاضی زض ثستطٞبی
زا٘طی زاضز.
 :H7آٔٛظش  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط سطٔبیٌٝصاضی زض ثستطٞبی زا٘طی زاضز.
ٓٞ :H8افعایی ٔسَٞبی وست  ٚوبض تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجط چبثىی يّٕیبتی زاضز.
 :H9آٔٛظش  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز چبثىی يّٕیبتی زاضز.
 :H10ذسٔبت ربٔى ٔبِی ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز سطٔبیٌٝصاضی زض
ثستطٞبی زا٘طی زاضز.
٘ :H11هبٔبت ٔسیطیتی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز سطٔبیٌٝصاضی زض ثستطٞبی زا٘طی زاضز.
 :H12ذسٔبت ربٔى ٔبِی ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ تسحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز چبثىی يّٕیبتی زاضز.
٘ :H13هبٔبت ٔسیطیتی تسحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی ثط ضاٞجطز چبثىی يّٕیبتی زاضز.
 :H14ضاٞجطز سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی زض اضتمبی ثٟطٜٚضی زاضز.
 :H15ضاٞجطز چبثىی يّٕیبتی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی زض اضتمبی ثٟطٜٚضی زاضز.
 :H16ضاٞجطز سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی زض اضظش آفطیٙی ثطای
شی٘فًبٖ زاضز.
 :H17ضاٞجطز چبثىی يّٕیبتی تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚیزاضی زض اضظش آفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ زاضز.
ريػتحقیق
پژٞٚص حبؾط اظ ٘هط ٘تیز ،ٝوبضثطزی  ٚاظ ٘هط ٞسف ،تٛغیفی است .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝؾٛو اغّی
تحمیك ،ربًٔ ٝآٔبضی ضا ٔسیطاٖ  ٚوبضضٙبسبٖ اضضس ستبز ثب٘هٞبی ذػٛغی تطىیُ ٔیزٙٞس وٝ
غفبت ٔطرػٝای زاض٘س .ؾطٚضی است و ٝایٗ افطاز زض یىی اظ ثرصٞبی قطح  ٚتٛسً ،ٝاستطاتژی،
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ثبظاضیبثی  ٚفٙبٚضی اقاليبت  ٚثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض حبَ فًبِیت ثبضٙسٕٞ .چٙیٗ اظ رٟت سبثمٝ
وبضی ٘یع حسالُ زاضای ز ٚسبَ سبثم ٝوبضی ٔطتجف ثب حٛظٜٞبی ٔصوٛض ثبضٙس .يال ٜٚثط ایٗ ٘یبظ است
تب ایٗ افطاز زاضای سٕت وبضضٙبسی زض ثب٘ه ٔٛضز فًبِیت ثبضٙس .زض ربًٔ ٝآٔبضی ؤً ٝطفی ضس ثٝ
ز٘جبَ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ثطای زضیبفت اقاليبت ٔٛضز ٘یبظ تحمیك ٞستیٓ .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝاقاليبت زض
زستطس پژٞٚطٍط ٔٙتٟی ث ٝتًساز ثب٘هٞب  ٚسبذتبض سبظٔب٘ی آٖٞبست ،اقاليبت وبفی اظ فٟطست
افطاز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔطرػبت آٖٞب اظ ٘هط سٕت  ٚحٛظ ٜوبضی زض زستطس ٕ٘یثبضس .ایٗ أط أىبٖ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػبزفی ضا ثطای ٔحمك ٘بٕٔىٗ ٔیٕ٘بیس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اظ سطضٕبضی ثٟط ٜذٛاٞیٓ
ٌطفت ٔ ٕٝٞ ٚربقجب٘ی ضا و ٝزاضای ٔطرػبت فٛقاِصوط زض ثب٘هٞبی ذػٛغی ٔطتجف ثب ربًٔٝ
آٔبضی ٞستٙسٞ ،سف لطاض ٔیزٞیٓ .ثسیٗ ٔٙهٛض ٘یبظ است ثطآٚضز اِٚیٝای ثطای تٛظیى پطسص٘بٔٞٝب زض
٘هط ٌطفت ٝضٛز .ثب تٛر ٝث ٝضٚش ًٔبزالت سبذتبضی  ٚتحّیُ يبّٔی زض تحمیك حبؾطٔ ،یتٛاٖ اظ ایٗ
٘ىت ٝثٟطٌ ٜطفت و ٝزض تحّیُ يبّٔی تًساز ٕ٘ٞٝ٘ٛب حسالُ ثبیس ز ٜثطاثط تًساز ٔتغیطٞب ثبضس (ٔٙٔٛی ٚ
فًبَ .)1394 ،ثٙبثطایٗ ثب زض ٘هط ٌطفتٗ ٔ 63تغیط٘ ،یبظ ث 630 ٝپطسص٘بٔ ٝوبُٔ ثطای ثٟطٜثطزاضی زض
تحمیك است.
ثب تٛر ٝث ٝأىبٖ ثطلطاضی اضتجبـ ثب وبضضٙبسبٖ ثب٘ىی ٘ ٚیبظ ث ٝاحطاظ ضطایف ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضز
پطسص اظ ِحبل ربًٔ ٝآٔبضی ،ث ٝثطذی ثب٘هٞبی ربًٔ ٝآٔبضی اظ قطیك وبضضٙبس ٔطتجف ثطای اضائٝ
پطسص٘بٔٔ ٝطارً ٝضس  ٚثطای ثطذی اظ ثب٘هٞب ث ٝزثیطذب٘ ٝثب٘ه ثطای اضائ ٝثٚ ٝاحسٞبی ٔطتجف
اضربو زاز ٜضس .اظ تًساز  630پطسص٘بٔ ٝتٛظیى ضسٛٔ ٜضز ا٘تهبض ٔحمك ،تًساز  152پطسص٘بٔ ٝثٝ
ٔحمك ثبظٌطت زاز ٜضس ،تًسازی اظ پطسص٘بٔٞٝب ضطایف ٔٛضز ٘هط ربًٔ ٝآٔبضی ضا احطاظ ٕ٘ٛٙز٘س  ٚزض
ٟ٘بیت تًساز  131پطسص٘بٔ ٝتىٕیُ ضس ٜغحیح تٛسف ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضز ٘هط تحمیك زضیبفت ضس.
یبفتٍَبیتحقیق

پیص اظ استفبز ٜزازٜٞب ثطای تحّیُ يبّٔی ،آظٔ ٖٛثبضتّت  ٚوبیعض ثط ضٚی زازٜٞب ا٘زبْ ضس تب
وفبیت زازٜٞب ثطای ٚضٚز ث ٝتحّیُ يبّٔی تأییس ضٛز٘ .تبیذ ایٗ آظٖٔٞٛب زض رس )1( َٚاضائ ٝضسٜ
استٔ .مبزیط پبییٗتط اظ  0/7ثطای آظٔ ٖٛوبیعض زالِت ثط ایٗ زاضز و ٝا٘زبْ تحّیُ يبّٔی ثطای زازٜٞب
ٕٔىٗ ٘جٛز ٜیب ٘تبیذ ٔفیسی اظ تحّیُ يبّٔی ایٗ زازٜٞب ثٝزست ٕ٘یآیسٕٞ .بٖقٛض و ٝآظٔ ٖٛوفبیت
ٕ٘ ٝ٘ٛوبیعض ثب ٔمساض ٘ 0/884طبٖ ٔیزٞس ،تحّیُ يبّٔی ثطای ایٗ زازٜٞب أىبٖپصیط است .ظٔب٘یوٝ
ٔمساض آظٔ ٖٛثبضتّت زض سكح ذكبی وٛچهتط اظ ًٙٔ 0/05یزاض ثبضس ،اضتجبـ ًٔٙیزاضی ثیٗ ٔتغیطٞب
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ٚرٛز زاضز  ٚأىبٖ وطف سبذتبض رسیس اظ زازٜٞب ٕٔىٗ است (حجیتپٛض  ٚغفطی .)1391 ،سكح
ًٔٙیزاضی زض رس٘ َٚطبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ٔمساض وٕتط اظ  0/05استِ ،صا تحّیُ يبّٔی ثطای وطف
سبذتبض رسیس اظ زازٜٞب ٔٙبست است.
جسيل :1آظٔ ٖٛوبیعض  ٚثبضتّت
0/884
7666/882
1785
0/000

ؽبذصکفبیتومًوٍ(کبیشرمیزايلکیه)

1

کای دو
درجه آزادی

آسمًنکزيیثًزنثبرتلت

2

معنیداری

مىجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ثب تٛر ٝث ٝتًساز ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔ ٚحسٚزیت ٔحمك زض ٌطزآٚضی تًساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضز ٘هط ثطای تحّیُ
زض ِیعضَ ،3ثطای ثطضسی فطؾیبت ٔسَ اظ ٔسَسبظی ًٔبزالت سبذتبضی ثب ضٚیىطز حسالُ ٔطثًبت رعئی
استفبز ٜضس ٜاست .ثطذالف ضٚیىطز ٔجتٙی ثط وٛاضیب٘س ایٗ ضٚیىطز تٛا٘بییٞبیی ٔب٘ٙس پیصثیٙی
ٔسَ ،تٛسًٔ ٝسَٞبی رسیس ،پطتیجب٘ی اظ ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی تطویجی  ٚاً٘ىبسی ،يسْ حسبسیت ثٝ
٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب ،يسْ حسبسیت ث ٝحزٓ ٕ٘٘ ٚ ٝ٘ٛیع تٛا٘بیی زض ارطای ٔسَٞبی پیچیس ٚ ٜتًییٗ
٘مص ٔتغیطٞبی تًسیٍّط ضا زاضز .ایٗ ضٚش ٔیتٛا٘س تأحیطات ٔتغیطٞبی ٔستمُ ضا ثط ٔتغیط ٚاثستٝ
ث ٝغٛضت یه ٔسَ ضٌطسی٘ٛی یب سبذتبضی ثطاظش وٙس .اظ ِحبل تىٙیىی فطق ایٗ ضٚش ثب سبیط
ضٚشٞبی ضٌطسی٘ٛی ایٗ است و ٝث ٝربی زض ٘هط ٌطفتٗ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ،اظ قطیك ضٚش تحّیُ
ٔؤِفٞٝبی اغّیٔ ،تغیطٞبی ٔستمُ زض چٙس يبُٔ وّیتط لطاض ٔیٌیط٘س ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝایٗ يبُٔٞب
ثیطتطیٗ تغییطات ٔتغیط ٚاثست ٝضا تجییٗ ٔیوٙٙس (اسفیسا٘ی ٔ ٚحسٙیٗ.)1393 ،
ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝتًساز پطسص٘بٔٞ ٝبی وبُٔ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔعایبیی و ٝثطای ضٚش ٔصوٛض يٛٙاٖ
ضس ،زض ایٗ تحمیك ثطای تحّیُ فطؾیٞٝبی ٔسَ ٘ ٚیع آظٔ ٖٛضٚاثف ثیٗ ٔتغیطٞب ،اظ ضٚیىطز
ٔسَسبظی ًٔبزالت سبذتبضی ٔجتٙی ثط حسالُ ٔطثًبت رعئی ( )PLSاستفبزٔ ٜیضٛز .اضظیبثی ٔسَ
ٔسیط  PLSضبُٔ سٔ ٝطحّ ٝاست .زض ٔطحّ٘ ٝرست ،اضظیبثی ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی (ثیط٘ٚی) ٔكطح ٔیضٛز
1

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity
3
LISREL
2
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و ٝزض ایٗ ٔطحّ ٝپبیبیی  ٚضٚایی سبظٜٞبی اغّی تطىیُزٙٞسٔ ٜسَ تًییٗ ٔیضٛز .زض ٔطحّ ٝز ،ْٚثٝ
آظٔٔ ٖٛسَ سبذتبضی (زض٘ٚی) ٔطارًٔ ٝیضٛز  ٚزض ٟ٘بیت ًٔیبض اضظیبثی وّی ٔسَ ٔسیط PLS
ٔحبسج ٝذٛاٞس ضس.

تحلیلمسلَبیاوساسٌگیزی

الف-

ایٗ ٔطحّ ٝاظ ٔسَ ضبُٔ سٌ ٝبْ اغّی  ٚچٙس ضبذع است:
 -1آظٔ ٖٛپبیبیی ٔسَٞبی ا٘ساظٍٞیطی :ثطضسی آظٔ ٖٛپبیبیی ٔسَ اظ آٖ رٟت و ٝزض ٔسَٞبی
ا٘ساظٌٜیطی اً٘ىبسی یه ٔزٕٛئ ٝتغیطٞبی ٔطبٞسٜپصیط ًٔٙىسوٙٙسٔ ٜتغیط پٟٙبٖ ٔٙحػط ثٝ
فطزی ٞستٙس ،ثبیستی ضطـ ٍٕٙٞی  ٚته ثًسی ثٛزٖ آٖ ٔسَ ثطلطاض ثبضس .ثطای ایٗ ٔٙهٛض زض
سكح وبضثطزی ،ز ٚضبذع ٔتفبٚت یب ًٔیبض ٔتفبٚت ثطای ثطضسی پبیبیی یه ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی
اً٘ىبسی ٚرٛز زاضز؛ پبیبیی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔطبٞسٜپصیط  ٚپبیبیی ٔطوت .زض ٔٛضز پبیبیی
ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ٔمبزیط ثبالی ٘ 0/7طبٖزٙٞس ٜسبظٌبضی زض٘ٚی ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی اً٘ىبسی
است .ضبذع پبیبیی ٔطوت  ٚآِفبی وط٘ٚجبخ ثٝتطتیت ثطای وّیٔ ٝتغیطٞب ٔكبثك ثب رس،)2( َٚ
٘طبٖ اظ سبظٌبضی زض٘ٚی ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی تحمیك است.
 -2آظٔ ٖٛضٚایی ٍٕٞطای ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی :ثطای آظٔ ٖٛضٚایی ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ،یه آظٖٔٛ
ضٚایی ٍٕٞطا  ٚیه ضبذع ا٘ساظٌٜیطی ٔیضٛز .ثطای ثطضسی ضٚایی ٔتغیطٞبی ٔسَ قجك ضبذع
تٛسف ٚاضیب٘س استرطاد ضسٔ ،1ٜمبزیط ثبالی ٘ 0/5طبٖزٙٞسٕٞ ٜسب٘ی یب ايتجبض زض٘ٚی ٔسَ
ا٘ساظٌٜیطی اً٘ىبسی است .افع ٖٚثط ایٗ ،زض غٛضتی ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔسِی  ٍٕٗٞذٛاٞس ثٛز وٝ
لسضٔكّك ثبض يبّٔی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔطبٞسٜپصیط ٔتٙبنط ثب ٔتغیط پٟٙبٖ آٖ ٔسَ زاضای
حسالُ ٔمساض  0/4ثبضس ٘ ٚیع زض سكح ٔٛضز ٘هط ًٔٙیزاض ثبضسٔ .كبثك ثب رس )3( َٚوّی ٝثبضٞبی
يبّٔی ٔسَٞب ثطاسبس زازٜٞبی رٕىآٚضی ضس ،ٜثبالی  0/5ثٛز ٚ ٜزض سكح اقٕیٙبٖ  95زضغس
ًٔٙیزاض ٔیثبضٙس .


AVE

1
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جسيلٔ :2مبزیط ضٚایی  ٚپبیبیی سبظٜٞبی ٔسَ
الفبی

متًعطياریبوظ 

ضزیتتعییه

پبیبییمزکت

0/871534
0/860857

0/732711
-

0/903272
0/899584

0/609179
0/642092

0/678538

-

0/860206

0/754914

0/849454
0/863851

0/773568

0/888461
0/901766

0/570559
0/647601

0/760354

-

0/862305

0/676268

0/890331

-

0/912743

0/567599

0/891916

-

0/917470

0/649678

0/918792
0/806481


0/852850

0/932793
0/874195

0/606991
0/636461

0/887024

0/824541

0/913246

0/637192

0/734622

0/800454

0/849916

0/653944

کزيوجبخ

اعترزاجؽسٌ

وبممتغیزَبیمسل

چبثىی يّٕیبتی
ٛٞیت ثط٘س
ٓٞافعایی ٔسَٞبی
وست  ٚوبض
ظ٘زیط ٜاضظش
ذّك اضظش ضلبثتی
ذسٔبت ربٔى ٔبِی
ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ
ظیطسبذتٞبی ٔجتٙی ثط
فٙبٚضی اقاليبت
آٔٛظش  ٚیبزٌیطی
سبظٔب٘ی
٘هبٔبت ٔسیطیتی
اضتمبی ثٟطٜٚضی
سطٔبیٌٝصاضی ثط
ثستطٞبی زا٘طی
اضظش آفطیٙی
ثطای شی٘فًبٖ

Agile
BrEqu
Buss
ChainV
ComV
Fins

Infra

Learn
MngSys
Prod
RD

StakVAl

مىجع :یبفتٞٝبی تحمیك

 -3آظٔ ٖٛضٚایی ٚاٌطای ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی :ضٚایی ٚاٌطا تٛا٘بیی یه ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ضا زض ٔیعاٖ
تٕبیع ٔتغیط پٟٙبٖ آٖ ٔسَ ثب سبیط ٔتغیطٞبی ٔٛرٛز زض ٔسَ ٔیسٙزس .ضٚایی تطریػی زض ٚالى
ٔىُٕ ضٚایی ٍٕٞطا است و ٝتٕبیع یه ٔتغیط پٟٙبٖ اظ سبیط ٔتغیطٞب ضا زض ٕٞبٖ ٔسَ سبذتبضی
٘طبٖ ٔیزٞس .ثطای ایٗ ٔٙهٛض اظ ًٔیبضآظٔ ٖٛفٛضُ٘-الوط 1استفبزٔ ٜیضٛز .قجك ایٗ ًٔیبض یه
ٔتغیط پٟٙبٖ زض ٔمبیس ٝثب سبیط ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ،ثبیس پطاوٙسٌی ثیطتطی ثیٗ ٔطبٞسٜپصیطٞبی
ذٛز زاضت ٝثبضس ،تب ثتٛاٖ ٌفت ٔتغیط پٟٙبٖ ٔس٘هط ضٚایی تطریػی ثبالیی زاضز .زض اغكالحبت
Fornell-Larcker

1

فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ
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آٔبضی رصض ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘س استرطاد ضسٞ ٜط ٔتغیط پٟٙبٖ ثبیس ثیطتط اظ حساوخط ٕٞجستٍی آٖ
ٔتغیط پٟٙبٖ ثب ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ زیٍط ثبضس ،یب ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘س استرطاد ضسٞ )AVE( ٜط ٔتغیط
پٟٙبٖ ثبیس ثیطتط اظ تٛاٖ زٕٞ ْٚجستٍی آٖ ٔتغیط پٟٙبٖ ثب سبیط ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ثبضس (فٛضُ٘ ٚ
الوط .)1981 ،قجك آظٔ ٖٛفٛضُ٘-الضوط ،چٙب٘چٔ ٝمبزیط لكط اغّی (رصض  )AVEثطای ٞط ٔتغیط
پٟٙبٖ اظ ٕٞجستٍی آٖ ٔتغیط ثب سبیط ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ اً٘ىبسی ٔٛرٛز زض ٔسَ ثیطتط ثبضس ،ضٚایی
ٚاٌطا ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی اً٘ىبسی تأئیس ٔیطٛز (اسفیسا٘ی ٔ ٚحسٙیٗ .)1393 ،ثط ٕٞیٗ اسبس ٚ
ثطاسبس ٘تبیذ رسٔ )4( َٚیتٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝضٚایی تطریػی ٔتغیطٞبی پژٞٚص ٔٛضز تأئیس
است ٔ ٚیبٖ ٔطبٞسٜپصیطٞبی ٔتغیط پٟٙبٖ ثب سبیط ٔطبٞسٜپصیطٞبی ٔٛرٛز تٕبیع ٚرٛز زاضز.




جسيل :3ثبض يبّٔی ٔتغیطٞب
ثبرعبملی

0/787
0/788
0/805
0/853
0/768
0/685
0/794
0/738
0/845
0/724
0/775
0/729
0/725
0/772
0/816
0/836
0/829
0/792
0/844
0/897
0/838

مىجع:یبفتٞٝبی تحمیك

متغیز
BrEq1
BrEq2
BrEq3
BrEq4
BrEq5
Infra1
Infra2
Infra3
Infra4
Infra5
Infra6
Infra7
Infra8
StakVal1
StakVal2
StakVal3
Fins1
Fins2
Fins3
BUSS1
BUSS2

ثبرعبملی

0/845
0/805
0/812
0/773
0/785
0/800
0/814
0/808
0/747
0/735
0/773
0/802
0/767
0/763
0/776
0/837
0/776
0/784
0/783
0/717
0/828

متغیز

ثبرعبملی

متغیز

ComV1

0/801
0/803
0/792
0/841
0/793
0/754
0/822
0/792
0/771
0/785
0/825
0/839
0/739
0/762
0/719
0/786
0/758
0/763
0/864
0/678
0/808

RD1

ComV2
ComV3
ComV4
ComV5
Agile1
Agile2
Agile3
Agile4
Agile5
Agile6
MngSys1
MngSys2
MngSys3
MngSys4
MngSys5
MngSys6
Mngsys7
MngSys8
MngSys9
Prod4

RD2
RD3
RD4
RD5
RD6
LEARN1
LEARN2
LEARN3
LEARN4
LEARN5
LEARN6
ChainVal1
ChainVal2
ChainVal3
ChainVal4
ChainVal5
ChainVal6
Prod1
Prod2
Prod3
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جسيل :4ضٚایی افتطالی ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی تحمیك
Stak

Prod

Agile

-

-

-

-

-

-

-

-

Val

RD

0/753
0/532 0/785
0/401 0/421 0/789
0/503 0/532 0/428 0/803

Com

Mng

V

Sys

Learn

Buss

-

-

-

-

-

-

Fins

Chain

 BrEq

Infra

-

-

-

0/746

0/731
0/53

-

-

0/773

0/485

0/5

 Val

0/497 0/461 0/446 0/761
0/505 0/499 0/457 0/474 0/744
0/519 0/511 0/463 0/446 0/457 0/77
0/346 0/315 0/252 0/314 0/279 0/337 0/732
0/52 0/485 0/476 0/477 0/482 0/488 0/308 0/81
0/544 0/527 0/492 0/47 0/493 0/514 0/339 0/5
0/54 0/507 0/494 0/512 0/509 0/5 0/382 0/508
0/453 0/43 0/39 0/453 0/42 0/411 0/256 0/391
0/519 0/512 0/464 0/502 0/499 0/491 0/304 0/497

Infra
 BrEq
Chain
Val
Fins
 MngSys
ComV
Buss
Learn
RD
Agile
Prod
StakVal

ة-تحلیلمسلعبذتبری 

زض تحّیُ ٔسَٞبی سبذتبضی ث ٝوٕه ضٚیىطز حسالُ ٔطثًبت رعئی ،اظ ضبذع ؾطیت تًییٗ ثٝ
ٔٙهٛض تٛا٘بیی ٔتغیطٞبی ٔستمُ زض پیصثیٙی ٔتغیطٞبی ٚاثست ،ٝیب ث ٝيجبضتی تٛا٘بیی ٔسَ ضٌطسی٘ٛی
استفبزٔ ٜیضٛز؛ ث ٝيجبضتی ًٔیبض اسبسی اضظیبثی ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزض٘ٚعای ٔسَ ،ؾطیت تًییٗ است.
زض رسٔ ،)5( َٚمساض ؾطیت تًییٗ ثٝزست آٔس ٜثطای ٔتغیطٞبی تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمساض ثٝزست
آٔس ٜثطای ٔتغیطٞبی ٔصوٛض زض سكح چطٍٕیطی لطاض زاض٘س  ٚایٗ حبوی اظ تٛاٖ پیصثیٙیوٙٙسٌی
لٛی ٔتغیطٞبی ٔسَ است ٘ ٚطبٖ ٔیزٞس تغییطات ٔتغیط زض٘ٚعا تٛسف ٔتغیط ثط٘ٚعا غٛضت ٔیٌیطز.

فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ
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جسيل:5ضبذع ؾطیت تًییٗ
ضزیتتعییه

0/732711
0/773568
0/852850
0/824541
0/800454

وبممتغیزَبیمسل
Agile
ComV
Prod
RD
StakVAl

چبثىی يّٕیبتی
ذّك اضظش ضلبثتی
اضتمبی ثٟطٚ ٜضی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
اضظشآفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ

مىجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ج-آسمًنرياثطمسل 

ؾطایت ٔسیط یب ٕٞبٖ ؾطایت ضٌطسی٘ٛیٔ ،یعاٖ ضست احط ٔتغیطٞبی ٔستمُ ثط ٔتغیط ٚاثست ٝضا
٘طبٖ ٔیزٞسًٙٔ .یزاضی ؾطایت ٔسیط ٔىُٕ ثعضٌی  ٚرٟت يالٔت ؾطیت ثتبی ٔسَ است.
چٙب٘چٔ ٝمساض ثٝزست آٔس ٜثبالی حسالُ آٔبض ٜزض سكح ٔٛضز اقٕیٙبٖ  95زضغس ( )1/96زض ٘هط
ٌطفت ٝضس ٜثبضس ،آٖ ضاثك ٝتأئیس ٔیضٛز .زض سكح ًٔٙیزاضی  95زضغس ،ؾطایت ٔسیط ٔسَ ٚ
ًٔٙیزاضی آٖٞب ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝوساْیه اظ ضٚاثف ٔسَ تحمیك تأئیس یب ضز ضس ٜاست .ثطاسبس ٔسَ
٘یبظ است تب ضٚاثف ٔیبٖ ٔمِٞٝٛب اضظیبثی ضٛز .ثطای ایٗ ٔٙهٛض فطؾیبتی ثطای ٔسَ ٔكطح ضس ٜاست
و ٝاظ قطیك ٔسَ  ٚآٔبض ٜثٝزست آٔس ،ٜتأییس یب ضز ذٛاٞس ضس.
ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚ ٚاثستٔ ٝطثٛـ ثٞ ٝط فطؾی ٚ ٝآٔبضٞ ٜبی ٔطثٛـ ث ٝآٖ زض رس )6( َٚاضائٝ
ضس ٜاست .ثطاسبس رسٔ )6( َٚطبٞس ٔیضٛز و ٕٝٞ ٝضٚاثف تأییس ضس٘س  ٚتٟٙب ضاثكٓٞ ٝافعایی
ٔسَ ٞبی وست  ٚوبض ثط چبثىی يّٕیبتی ضز ضس .ایٗ ضاثك ٝاحط ٔتغیط ظیطٔزٕٛي ٝضطایف ٔساذٌّٝط ضا
ثط ضاٞجطزٞب ٔیسٙزس .ثٛ٘ ٝيی ایٗ ضاثك ٝثیبٖ ٔیوٙس وٞ ٝطچ ٝذكٛـ وست  ٚوبض (و ٝزض ثب٘هٞب
ٔیتٛاٖ ثب يٛٙاٖ ثب٘ىساضی اذتػبغی ،ضطوتی  ٚذطز ثیبٖ وطز)ٓٞ ،افعایی ثیطتطی ایزبز وٙس،
ٔیتٛا٘س ٔٙزط ث ٝثٟجٛز ذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضٛز.
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جسيلٚ :6ؾًیت ضز یب تأییس فطؾیٞٝب
ؽمبرٌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

متغیزمغتقل

ظیطسبذتٞبی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی
اقاليبت
ٛٞیت ثط٘س
ظ٘زیط ٜاضظش
ذّك اضظش ضلبثتی
ذّك اضظش ضلبثتی
ٓٞافعایی ٔسَٞبی وست  ٚوبض
آٔٛظش  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی
 ٓٞافعایی ٔسَٞبی وست  ٚوبض
آٔٛظش  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی
ذسٔبت ربٔى ٔبِی ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ
٘هبٔبت ٔسیطیتی
ذسٔبت ربٔى ٔبِی ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ
٘هبٔبت ٔسیطیتی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
چبثىی يّٕیبتی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
چبثىی يّٕیبتی

متغیزياثغتٍ 

ضزیت مقسارآمبرٌ

وتیجٍ

ثتب

معىیزاری


ذّك اضظش ضلبثتی

0/21

3/815

يسْ ضز

ذّك اضظش ضلبثتی
ذّك اضظش ضلبثتی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
چبثىی يّٕیبتی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
چبثىی يّٕیبتی
چبثىی يّٕیبتی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
سطٔبیٌٝصاضی ثط ثستطٞبی زا٘طی
چبثىی يّٕیبتی
چبثىی يّٕیبتی
اضتمبء ثٟطٜٚضی
اضتمبء ثٟطٜٚضی
اضظش آفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ
اضظش آفطیٙی ثطای شی٘فًبٖ

0/3
0/431
0/104
0/288
0/169
0/339
0/067
0/284
0/144
0/322
0/302
0/265
0/376
0/602
0/479
0/472

3/690
5/438
2/037
2/857
1/995
3/859
0/125
2/965
2/209
2/927
3/032
2/605
6/673
11/054
7/35
7/089

يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز
يسْ ضز

اظ سٛی زیٍط ضاٞجطز ثب٘ه ثطای تٛسً ٝذسٔبت ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ذٛز زض حٛظ ٜچبثىی زض زٚ
ثًس پبسد ث ٝتغییطات ٔحیكی  ٚپبسد ث٘ ٝیبظٔٙسیٞبی ذبظ ٔطتطیبٖ استٓٞ .افعایی ٔسَٞبی
وست  ٚوبض ثبیس ث ٝثٟجٛز ضطایف چبثىی ا٘زبٔس ؤ ٝكبثك ثب تحّیُ يبّٔی ضاثك ٝآٖ تأییس ٘طسٜ
است ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز وٞ ٝط چٔ ٝكّٛثیت ٔسَٞبی وست  ٚوبض زض ثب٘ه ثیطتط ثبضس،
ٕٔىٗ است ثبيج تٛسً ٝضاٞجطزٞب  ٚتمٛیت آٖٞب ضٛز؛ أب ثٙب ثط ٘تیز ٝتحمیك ٕ٘یتٛا٘س سٕٟی زض
ثٟجٛز چبثىی يّٕیبتی ثب٘ه ایفب ٕ٘بیس .زض ٔسَسبظی ًٔبزالت سبذتبضی ث ٝوٕه ضٚش PLS
ثطذالف ضٚش وٛاضیب٘س ٔحٛض ،ضبذػی ثطای سٙزص وُ ٔسَ ٚرٛز ٘ساضزِٚ ،ی ضبذػی ث٘ ٝبْ
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٘یىٛیی ثطاظش تٛسف تٟٙٙبٚسٕٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2005پیطٟٙبز ضس ٜاست .ایٗ ضبذع ٞط زٔ ٚسَ ا٘ساظ-ٜ
ٌیطی  ٚسبذتبضی ضا ٔس٘هط لطاض ٔیزٞس  ٚثٝيٛٙاٖ ًٔیبضی ثطای سٙزص يّٕىطز وّی ٔسَ ثٝوبض ٔیضٚز.
حسٚز ایٗ ضبذع ثیٗ غفط  ٚیه است  ٚسٔ ٝمساض  0/36 ٚ 0/25 ،0/01ث ٝتطتیت ثٝيٛٙاٖ ٔمبزیط
ؾًیفٔ ،تٛسف  ٚلٛی ثطای ٘یىٛئی ثطاظش زض ٘هط ٌطفتٔ ٝیضٛز .ایٗ ضبذع ثٝغٛضت ٔیبٍ٘یٗ ؾطیت
تًییٗ ٔ ٚتٛسف ضبذع ٔمبزیط اضتطاوی ثٝغٛضت زستی ٔحبسجٔ ٝیضٛز (اسفیسا٘ی ٔ ٚحسٙیٗ)1393 ،
√

√

ایٗ ضبذعٔ ،زصٚض ؾطة زٔ ٚمساض ٔتٛسف ٔمبزیط اضتطاوی ٔ ٚتٛسف ؾطیت تًییٗ است و ٝزض
رس 7 َٚآٔس ٜاست .ضبذع ٘یىٛئی ثطاظش ایٗ ٔسَ ثب ٔمساض  0/71اظ ٔكّٛثیت ذٛة آٖ حىبیت زاضز.
جسيل:7ضبذع ٔكّٛثیت وّی ٔسَ
0/637707
0/796825
0/774

ٔتٛسف ٔمبزیط اضتطاوی
ٔتٛسف ؾطایت تًییٗ
٘یىٛئی ثطاظش

مىجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ثحثيوتیجٍگیزی
زض ایٗ تحمیك سًی ضس تب ٘مص ٔؤِفٞٝبی ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی تجییٗ ضٛز تب ثب
ضٙبسبیی ٔسَ ضلبثتی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىیٔ ،سیط ٘یُ ثٔ ٝعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض
غًٙت ثب٘ىساضی ایطاٖ تجییٗ ضٛزٔ .سِی و ٝثٚٝاسك ٝآٖ ثتٛاٖ ثط٘بٔٝضیعیٞبی الظْ ثطای ترػیع
ٔٙبثى وبضآٔس زض ضا ٜتٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا ثٌٝ٘ٛٝای تسٚیٗ وطز ؤ ٝعیت ضلبثتی اظ قطیك
ثٟجٛز يّٕىطز سبظٔبٖ زض غًٙت ثب٘ىی حبزث ضٛز٘ .تبیذ تحمیك حبوی اظ آٖ است و ٝتٛسً ٝثب٘ىساضی
اِىتط٘ٚیىی  ٚوست ٔعیت ضلبثتی زض ایٗ حٛظ ٜفطایٙسی ظٔبٖثط است و٘ ٝیبظٔٙس سطٔبیٌٝصاضی ثّٙس
ٔست ثب٘هٞبست.
ٕٞبٖقٛض و ٝزض ٔسَ تحمیك ٘یع ٕ٘بیبٖ ضس ،ایٗ أط تٟٙب زض ٌط ٚتٛسً ٝاثعاضٞب  ٚوب٘بَٞبی اضائٝ
ذسٔبت اِىتط٘ٚیه ٘یست ،ثّى ٝتٛسً ٝاثعاضٞب ثرطی اظ ایٗ فطایٙس است  ٚيٛأُ زیٍطی ٘یع زض ایٗ
Tenenhaus
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فطایٙس ٘مص تًییٗوٙٙس ٚ ٜاسبسی زاض٘س٘ .ىت ٝحبئع إٞیت ِع ْٚتفىط ضاٞجطزی ثطای ٔسیطاٖ ثب٘ىی
است و٘ ٝیبظٔٙس ایزبز یه ثط٘بٔ ٝاستطاتژیه سبظٔب٘ی است و ٝتًٟس  ٚحٕبیت ٔسیطیت  ٚسٟبٔساضاٖ
اغّی ثب٘ه ضا ٔیقّجس .ثط٘بٔٝای و ٝثب ِحبل ٕ٘ٛزٖ رٟتٌیطیٞبی ثب٘ه ث ٝسٛی وست ٔعیت
ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ٕٝٞ ،يٛأُ ٔسَ تحمیك ضا زض ثطٌطفت ٝثبضس  ٚسبظٔبٖ ثب زض ٘هط
زاضتٗ ٘تبیذ استطاتژیه ثّٙسٔست  ٚثب ارطایی ٕ٘ٛزٖ ٚحست ضٚی ،ٝثط٘بٔٔ ٝصوٛض ضا اظ ٌع٘س تغییطات
ٔسیطیتی ٔحفٛل زاضز٘ .ىتٝای و ٝثبیس زض ٔٛضز زض ٘هط زاضتٗ يٛأُ ِحبل ضٛز ،تٛسًٕٞ ٝعٔبٖ اثًبز
٘طْ  ٚاثًبز سرت ٔسَ است ،ثٌٝ٘ٛٝای ضاثكٝای تًبّٔی ثیٗ ایٗ يٛأُ ٚرٛز زاضز ؤ ٝیتٛا٘س ٓٞ
افعایی ارعای ٔسَ ضا اضتمب زٞس .اظ سٛی زیٍط ،ثب زض ٘هط ٌطفتٗ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثٝيٛٙاٖ
ثستطی ثطای سبیط ذكٛـ ثب٘ىساضی ،اظ لجیُ ثب٘ىساضی اذتػبغی ،ثب٘ىسای ضطوتی ،ثب٘ىساضی
سطٔبیٌٝصاضی  ٚثب٘ىساضی ذطز ،ظٔب٘ی ثٟطٜثطزاضی اظ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی تٛسًٔ ٝییبثس و ٝزض ایٗ
ذكٛـ ثب٘ىساضی ٔحػٛالت  ٚذسٔبت ٔجتٙی ثط ٘یبظ ٔطتطیبٖ تطٚیذ ٌطزز .ث ٝيجبضت زیٍطٔ ،یتٛاٖ
ثیبٖ زاضت و ٝضاثكٔ ٝىّٕی ثیٗ ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی  ٚسبیط ذكٛـ ثب٘ىساضی ٚرٛز زاضز وٝ
ٔیتٛا٘ٙس یىسیٍط ضا اضتمب زٙٞس.
تٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثس ٖٚتٛسً ٝذسٔبت ثب٘ىساضی ذطز ،ضطوتی  ٚیب اذتػبغی ثٝغٛضت
ضلبثتی أىبٖپصیط ٘یست .ثطای ارطای يٛأُ ٔسَ  ٚثط٘بٔٝضیعی ثطای زستیبثی ث ٝآٖٞب ،ثب٘ه ٘یبظٔٙس
ٔسیطاٖ ثب تفىط ٘ٛیٗ  ٚاستطاتژیه است .یىی اظ يٛأُ ثبظزاض٘س ٜتٛسً ٝثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی زض
ثب٘هٞبی ایطاٖ ٚرٛز ٔسیطا٘ی ثب تفىط سٙتی ثب٘ىساضی  ٚتفىط ٔحؽ ث ٝثب٘ىساضی ضًجٔ ٝحٛض است.
ٚرٛز ایٗ افطاز تٛسً ٝثط٘بٔٞٝبی ٔجتٙی ثط ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ضا زچبض ذسضٔ ٝیٕ٘بیس  ٚثٟطٜٚضی
ثط٘بٔٝضیعیٞبی ایٗ حٛظ ٜضا وبٞص ٔیزٞس .اظ سٛی زیٍط٘ ،ىت ٝضبیبٖ تٛر ٝثطای ٔسیطاٖ ثب٘ىی،
ایزبز ظ٘زیط ٜاضظش ٔستمُ است و ٝثٝقٛض ذبظ زض ایطاٖ زض وست ٔعیت ضلبثتی ٘مطی اسبسی
زاضزٍ٘ .ب ٜث ٝثب٘ه ثٝيٛٙاٖ یه ِٛٞسی( ًٙو ٝزاضای ضطوتٞبی ظیطٔزٕٛيٝای است ؤ ٝیتٛا٘ٙس
ظ٘زیط ٜاضظش ثب٘ه ضا وبُٔ وٙٙس)ٚ ،ضٚز ضلجب ضا زض ایٗ غًٙت سرتتط ٔیوٙس .يال ٜٚثط ایٗ اضظضی
و ٝثٚٝاسك ٝظ٘زیط ٜاضظش ثب٘هٔ ،تطىُ اظ ترػعٞبی وست  ٚوبض ٔتفبٚت ،ثٔ ٝطتطیبٖ اضائٝ
ٔیضٛزٞ ،عی ٝٙتغییط سبظٔبٖ ضا ثطای ٔطتطیبٖ افعایص ٔیزٞس .زض ٔیبٖ ایٗ ظ٘زیط ،ٜضطوتٞبی
ٔجتٙی ثط فٙبٚضی اقاليبت و ٝزض ایزبز سیستٓ ٔتٕطوع ثب٘ىساضی ٔستمُ ٘ ٚطْافعاضٞبی ثطٚظ فًبِیت
ٔیوٙٙس ،ثٝيٛٙاٖ ثبظضٚی يّٕیبتی لسضتٕٙس زض وٙبض ثب٘ه زض وست ٔعیت ضلبثتی ٘مصآفطیٙی ٔیوٙٙس.
ایٗ أط ٔیتٛا٘س ٘ٛآٚضی  ٚلبثّیت ایزبز تٕبیع  ٚتٛٙو ضا زض اضائ ٝذسٔبت ثطای ثب٘ه فطا ٓٞآٚضز.
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ثطاسبس ازثیبت ٔعیت ضلبثتی ،ایزبز ٘ٛآٚضی  ٚذاللیت یىی اظ پیططاٖٞبی اسبسی ثطای وست ٔعیت
ضلبثتی است؛ ثٚٝیژ ٜزض ظٔی ٝٙفٙبٚضی  ٚثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،پیطٍبٔی زض فٙبٚضی ٔیتٛا٘س زض رصة
ٔطتطیبٖ  ٚاٍ٘یعش ٔطتطیبٖ ثطای استفبز ٜاظ ذسٔبت ثب٘ه ٔخٕط حٕط ٚالى ضٛز .ایزبز یه سیستٓ
ٔتٕطوع ثب٘ىساضی افع ٖٚثط ایزبز لبثّیت ٘ٛآٚضیٞبی پبیساض ٔیتٛا٘س زض ظٔی ٝٙثٟطٌٜیطی اظ زاز ٜوبٚی
ث ٝثب٘ه وٕهٞبی ضبیب٘ی ٕ٘بیس.
زض ٕٞیٗ ذػٛظ ،وبٞص ٞعیٞٝٙبی اقاليبتی  ٚزاز ٜوبٚی  ٚزستیبثی ث ٝزازٜٞب اظ قطیك ایزبز
یه سیستٓ ٔتٕطوع ثب٘ىساضی ٔستمُ ثطای ثب٘ه أىبٖپصیط ٔیضٛز .ثب زض ٘هط زاضتٗ سیستٓٞبی
ثب٘ىساضی  ٚظیطسبذتٞبی ٔطثٛق ،ٝایزبز چبثىی يّٕیبتی زض ثب٘ه ٔیتٛا٘س ث ٝایزبز اضظش ضلبثتی
ثطای ٔطتطیبٖ ربٔ ٝيُٕ ثپٛضب٘س .زض ثب٘هٞبی ایطاٖ سطيت تغییطات ثب سطيت تغییطات زض ضفتبض
ٔطتطیبٖ ،فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ  ٚتغییطات ٔحیكی ٕٞسبٖ ٘یست .ثسیبضی اظ ٔسیطاٖ زض تكبثك ثب ایٗ
تغییطات ث ٝزِیُ ٚرٛز سیستٓٞبی ازاضی پیچیس ،ٜفًبِیت رعیطٜای  ٚسطيت ٕٞبٍٙٞی پبییٗ ،اظ ٌٛز
ضلبثت ثبظ ٔیٔب٘ٙس ٕ٘ ٚیتٛا٘ٙس زض ایزبز تغییطات  ٚچبثىی پیطط ٚثبضٙس.
چبثىی ٔٛضز ٘هط ثطای ایزبز اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ ضا ٔیتٛاٖ اظ ز ٚثًس اغّی ٔٛضز تٛرٝ
لطاض زاز .زض ثًس ٘رستٚ ،اوٙص  ٚاً٘كبفپصیطی زض ٔمبثُ ذٛاستٞٝبی ٔطتطیبٖ ٔكطح ٔیضٛز وٝ
ایٗ أط ث ٝذػٛظ زض ایزبز اِعأبت اِىتط٘ٚیه ٔطثٛـ ث ٝضطوتٞبی ثعضي  ٚوٛچه ٔكطح
ٔیٌطزز  ٚزض ثًس زٚ ،ْٚاوٙص  ٚاً٘كبفپصیطی ث ٝتغییطات  ٚض٘ٚسٞبی ٔحیكی است .ثٙٔٝهٛض ایزبز
چبثىی يّٕیبتی ،فًبِیتٞبی ٔجتٙی ثط قطح  ٚتٛسً ٝو ٝتٕطوع اغّی آٖ ثط تحمیمبت ثبظاض ،ایزبز
تٕبیع  ٚثبظاضٌطایی زض ذسٔبت ثب٘ىی است ،یىی اظ ضاٞجطزٞبی اسبسی ٔیثبضس ٔ ٚیتٛا٘س وٕه
ضب یب٘ی ثطای ضٙبسبیی تغییطات ث ٝثب٘ه وٙس .ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ذسٔبتی غًٙت ثب٘ىی ،سطٔبی ٝا٘سب٘ی
زا٘طی ثرص ٕٟٔی اظ پبظَ ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖ ضا تطىیُ ٔیزٞس .سطٔبی ٝزا٘طی
ثطای ٘یُ ثٔ ٝعیت ضلبثتی زض ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ،اظ ٓٞافعایی ٔترػػبٖ ثبظاضیبثی  ٚفٙبٚضی ضىُ
ذٛاٞس ٌطفت ،ز ٚثًس سرت ٘ ٚطْ اظ سطٔبی ٝا٘سب٘ی و ٝثٟتطیٗ تطویت ضا ثطای ٞسف ٔٛضز٘هط
تطىیُ ٔیزٙٞس٘ .ىتٝای و ٝثطای ٔسیطاٖ زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙتػٛض استِ ،ع ْٚثٝوبضٌیطی ٔترػػبٖ ٚ
ٔسیطیت استًسازٞبست و٘ ٝیبظٔٙس ٘هبٔبت ٔسیطیتی ذبغی زض ٔسیطیت ذسٔبت رجطاٖ ٔیثبضس.
اظ سٛی زیٍط ،ثطاٍ٘یرتٗ اٍ٘یع ٜوبضوٙبٖ ٘ ٚرجٍبٖ زض سبظٔبٖ ث ٝقطق ٔرتّف ٔیتٛا٘س زض ثٟطٌٜیطی
اظ يٛأُ  ٚظٔیٞٝٙبی ٟٔیب ضس ٜزض ذّك اضظش ضلبثتی ،ثطای ٔطتطیبٖ ثسیبض ثبإٞیت ثبضس٘ .ىت ٟٓٔ ٝزیٍط
زض ثحج يٛأُ احطٌصاض زض ذّك اضظش ضلبثتی ثطای ٔطتطیبٖٔ ،یعاٖ اضتجبقبت سبظٔب٘ی است و ٝثب٘ه
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ٔیتٛا٘س ثب سبظٔبٖٞبی ذسٔبتی زیٍط ثطلطاض وٙس .ایٗ أط ٔیتٛا٘س ظٔیٞٝٙبی الظْ ضا ثطای تٛسًٝ
فًبِیتٞبی ثب٘ىساضی اِىتط٘ٚیىی ثب٘ه ٟٔیب وٙسٕٞ .چٙیٗ ایٗ أط ث ٝا٘حػبض ذسٔبت اِىتط٘ٚیه لبثُ اضائٝ
اظ سٛی ثب٘ه ٔٙزط ٔیضٛز ؤ ٝتًبلت آٖ تٛسً ٝس ٟٓثبظاض  ٚزضآٔسٞبی ٘بضی اظ آٖ ضا زض پیص ذٛاٞس
زاضت ٔ ٚیتٛاٖ آٖ ضا زض ظٔط ٜأتیبظات ضاٞجطزی سبظٔبٖ پٙساضت.

فػُ٘بٔٔ ٝكبًِبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اسالٔی ،زٚض ٜچٟبضْ ،ضٕبضٟٓ٘ ٜ
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مىبثعيمآذذ 
الف.مىبثعفبرعی 
اسفیسا٘یٔ ،حٕس ضحیٓ  ٚضٟطیبض ٔحسٙیٗ ( :)1393معبزالت عبذتبری مجتىی ثز ريیکزز

حساقلمزثعبتجشئیثٍکمکوزمافشار ،Smart PLSتٟطأٖٟ ،طثبٖ.
وقؼقبثلیتَبیپًیبزرذلقمشیترقبثتی،

اوجطیٔ ،حسٗ ٔ ٚحٕس اسٕبيیُ ظاز:)1392( ٜ
چطٓا٘ساظ ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی .15:127-144
حجیت پٛض ،وطْ  ٚضؾب غفطی ( :)1391راَىمبیجبمعکبرثزز SPSSزرتحقیقبتپیمبیؾی،
تٟطاٖ :ضاٞجطز پیٕبیص.
حیسضی ،يّی ٘ ٚبزض سیس والِی ( :)1395ارائٍ مسل مشیت رقبثتی ؽزکتَبی مؾبيرٌ
مسیزیتثزاعبطوظزیٍقبثلیتَبیپًیبٔ ،سیطیت ثبظضٌب٘ی.8 )2( 317-338 ،

ذٛضضیس ،غسیم ٚ ٝغٕس ٘ٛرٛاٖ ( :)1392تحلیلرقبثتجًییياوتربةاعتزاتضیرقبثتی
مجتىیثزمسلویزيَبیرقبثتیپًرتز،تحلیلعلغلٍمزاتجیفبسیيتحلیلپًؽؾیزازٌ،
ٔكبًِبت ٔسیطیت غًٙتی.11 )28( :61-97 ،
غبِح ٘یبٙٔ ،یژ :)1389( ٜجبیگبٌیبثیاعتزاتضیکيؽىبعبییمىبثعزعتیبثیثٍمشیترقبثتی
پبیسار ،زٔٚیٗ وٙفطا٘س ثیٗإِّّی ثبظاضیبثی ذسٔبت ٔبِی ،تٟطأٖ ،طوع ثبظاضیبثی ذسٔبت ٔبِی.
قٛقیبٖٔ ،حٕس  ٚآشض٘ٛش ا٘ػبضی ( :)1395عىجؼ تأثیز مؾتزی محًری ،مغئًلیت
اجتمبعیؽزکتيکیفیتزرکؽسٌ،ثزرضبیتمؾتزی(مًرزمطبلعٍ:ثبوکپبعبرگبز)،
تحمیمبت ثبظاضیبثی ٘ٛیٗ.20)1( 179-200،

ٔؤٔٙیٙٔ ،ػٛض  ٚيّی فًبَ لیٔٛی ( :)1394تحلیلَبیآمبریثباعتفبزٌاس ،SPSSتٟطاٖ.
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 مسلعبسیکغتمشیترقبثتی:)1396( یِٟ احٕس لسس اٚ ز ویٕبسیًٛ ٔحسٗ؛ ٔس،٘هطی
.ٜ ضسٝ ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی پصیطفت،زرثبوکساریالکتزيویکثبثُزٌگیزیاسمفًُمعبسیثىیبزی
 طزاحیمسلمشیترقبثتیؽزکتَبی:)1392(  ایٕبٖ ذّمیٚ ٕتیٞ ٓ ٔحٕسيّی؛ ٔطی،ًٕ٘تی
تًلیسی ثز مجىبی تئًری قبثلیتَبی پًیب ي چبثکی راَجززی زر راعتبی تًععٍ اقتصبزی
.1)2( :75-86 ،طیٟ ٔسیطیت ضٚ  التػبز،ؽُزعمىبن
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