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 مقذمٍ

 ّابی ثطًبهِ اظ یک ّیچ کِ عَضی ثِ. اؾت ثَزُ ّوطاُ خسی ثؿیبض ّبیًگطاًی ٍ ّبچبلف ثب اعالػبت، ػهط یکن ٍؿتثی قطى ثِ ٍضٍز

 اهاب  گصاضًس. خب ثط ًبقی تجؼبت ٍ هؿبئل ایي ضفغ زض ضا قبعؼی تأثیط اًسًتَاًؿتِ ثیؿتن قطى ًَیي فٌبٍضیْبی ٍ قسُ عطاحی ایتَؾؼِ

ِ  زض اؾبؾای  ًقف تَاًسهی اعالػبتی فٌبٍضیْبی اًقالة زلتوطزاى ٍ هسیطاى ققیي،هح نبحجٌظطاى، اظ ثؿیبضی ًظط ثِ  ایاي  ثاب  هَاخْا

 هٌْسؾای  اهکابى  زٌّس،هی قطاض هسیطاى ٍ زٍلتوطزاى ضٍی پیف فٌبٍضیْب ایي کِ ّبییفطنت تطیيهْن اظ یکی ثبقس. زاقتِ ّبچبلف

ِ  ثبقاس های  آى ؾبذتي پبؾرگَتط ٍ کبضآهسی تقَیت زؾتطؾی، قبثلیت افعایف ٍ زٍلت هؼوبضی هدسز  فطایٌاس  زض آى اظ اؾاتفبزُ  کا

-های  ظًاسگی  ػهطی زض کِ هَضَع ایي ثِ تَخِ ثب. اؾت قسُ الکتطًٍیک زٍلت ًبم ثِ ٍاقؼیتی قسى پبیساض ٍ پسیساض هَخت حکَهت

 ػاسم  ٍ هَفقیات  ػبهال  تَاًاس های  الکتطًٍیکی اضتجبعبت ثِ تَخِ لصا ظًسهی ضا اٍل حطف ؾطػت ٍ تغییط ثب ّوگبهی ٍ تغییط کِ کٌین

 اظ ّاب زٍلات  ّابی ثطًبهِ اٍلیي اظ الکتطًٍیک زٍلت تحقق ضاُ زض ثطزاقتي گبم. قَز ّبقکؿتي زٍلت ثبػث تَاًسهی ایسُ ایي ثِ تَخِ

ِ  ّبایي ًظبم ثطقطاضی زض ّبزٍلت اظ ایپبضُ هیبى ٍ حتی اؾت گطفتِ قطاض تَخِ هَضز یکن ٍثیؿت قطى اثتسای ِ  اظ یاگًَا  ًیاع  هؿابثق

ّابی  زٍلت الکتطًٍیک یکای اظ پسیاسُ   (.175، 1386هحؿٌی،  )ًساضز ٍخَز الکتطًٍیک زٍلت ضطٍضت زض قکی ثٌبثطایي قسُ، ثطقطاض

ؾبظی آى تحَلی ثؽ ػویق زض ًحَُ ظًاسگی، ازاضُ ٍ ضّجاطی   هْن حبنل اظ ثِ کبضگیطی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت اؾت کِ پیبزُ

تطکیجی اظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ قجکِ اعالع ضؾبًی ٍة اؾت کِ ّاسف آى، اضائاِ هؿاتقین ذاسهبت ثاِ قاْطًٍساى،       کكَضّب زاقتِ ٍ 

ّابی اعالػابتی ٍ   زٍلت الکتطًٍیاک ثاِ هؼٌابی اؾاتفبزُ اظ فٌابٍضی      .ّبی زٍلت اؾتتدبضی ٍ ؾبیط ثرف ّبیکبضکٌبى زٍلت، ثرف

ٍ ایدابز   کاطزى آى  تاط، کبضآهاستط ٍ پبؾارگَتط   ظ عطیق قبثال زؾاتطؼ  گطی اکطزى زٍلت ٍ فطایٌسّبی حکَهتاضتجبعی ثطای هتحَل

ضاؾتب ٍ ّوطاُ ثبقاس. ثلکاِ فطاتاط، یاک قایَُ ًاَیي ازاضُ       ؾبذت خسیسی اظ زٍلت اؾت کِ ثب خبهؼِ اعالػبتی ٍ قجکِ ّورَاى، ّن

ضٍ  ذَاٌّس قاس. اظ ایاي   تَؾؼِ، هحقق ّبیٍ ثطًبهِ ّبحلحکَهت ٍ ثطقطاضی اضتجبط ثب قْطًٍساى اؾت کِ زض ؾبیِ آى ثؿیبضی اظ ضاُ

 ؾبظی آى، اظ ضطٍضیبت اٍلیِ اؾت. اؾتطاتػی زٍلت الکتطًٍیک ثطای آغبظ پیبزُ ؾبظیآهبزُ

قطقی ثِ ػٌاَاى یاک قاطکت اضائاِ زٌّاسُ ذاسهبت هرابثطاتی زض ضاؾاتبی تَؾاؼِ          ثط ایي اؾبؼ قطکت هربثطات اؾتبى آشضثبیدبى

ًظاط زاقاتِ ٍ ؾاؼی زض خلات ضضابیت هكاتطیبى ٍ هتقبضایبى ٍ        ضُ ثْجَز هؿتوط ذسهبت ضا هسآٍضی اعالػبت، ّوَااضتجبعبت ٍ في

 پیابزُ ثِ ثطضؾی ػَاهل هاَثط ثاط    زض ایي تحقیقتطیي ظهبى هوکي ضا زاضز کِ زض ایي ضاؾتب ثطآٍضزُ کطزى ًیبظهٌسیْبی آًبى زض کَتبُ

 پطزاذتِ هی قَز. تجطیع قْط هربثطات قطکت زض الکتطًٍیک زٍلت ّبی عطح آهیع هَفقیت ؾبظی

 ادبیات تحقیق

ّبی کبض ٍ ظًاسگی قاْطًٍساى ضا تحات    افعایف تقبضبی زؾتطؾی ػوَهی ثِ ایٌتطًت ثطای زضیبفت اعالػبت ٍ ذسهبت اظ زٍلت ضٍـ

غطح گطزیسُ ای ثؿیبض گؿتطزُ زض خَاهغ پیكطفتِ هتبثیط قطاض زازُ اؾت. ثِ ّویي زلیل، یکی اظ هفبّیوی کِ زض عَل اذیط ثِ  گًَِ

آهیع ًیع ّواطاُ ثاَزُ اؾات هفْاَم     ٍ ؾپؽ زض ؾبیط خَاهغ ًیع ثب اقجبل ذَثی هَاخِ قسُ ٍ حتی زض ثؼضی هَاضز ثب اخطای هَفقیت

زٍلت الکتطًٍیک اؾت. ّوِ ایي هَاضز ثیبًگط اّویت اؾتقطاض زٍلت الکتطًٍیک اؾت کِ ذاَز هؿاتلعم قاٌبذت ّاط چاِ ثیكاتط اظ       

ؾابظی  تَاًس ثطای کكَض ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقاس. زض ػایي حابل پیابزُ    هعایب ٍ ذهَنیت هثجتی اؾت کِ هیهفَْم زٍلت الکتطًٍیک، 

 آهیع زٍلت الکتطًٍیک هؿتلعم قٌبؾبیی ػَاهل هَثط ثط آى اؾت کِ قهس ایدبز آى ضا زاضًس.  هَفقیت
 ثطای زؾتطؾی ٍ اؾتفبزُ ٍ اهکبى قَز قْطًٍساى ثِ زٍلتی ذسهبت ثْتط اضائِ هَخت تَاًسهی الکتطًٍیک زٍلت اهکبًبت اظ گیطیثْطُ

 زٍلتای  هاسیطیت  ایدبز ثِ هدوَع، زض ٍ آٍضز فطاّن ضا قْطًٍساى ؾبظیغٌی ٍ زضگیط ّبیعطف ثب تطاثطثركی تؼبهل قْطًٍساى، کلیِ

 فٌبٍضیْابی  ٍ اعالػابت  یفٌابٍض  اظ اؾاتفبزُ  هٌظاَض  ثِ ّبزٍلت ثطای ایقیَُ الکتطًٍیک زٍلت تطتیت، ایي ثِ. قَز هٌدط تطاثطثرف

 ّابی فطنات  اضائِ ٍ آًْب کیفیت انالح زٍلتی، ذسهبت ٍ اعالػبت ثِ هٌبؾت زؾتطؾی خْت الظم تؿْیالت افطاز ثِ کِ اؾت خسیس

ِ  اؾت الکتطًٍیک اضتجبعبت کلیِ اظ ایهدوَػِ ٍ زّسهی ؾبالض هطزم ًْبزّبی ٍ فطایٌسّب زض هكبضکت ثطای گؿتطزُ  زٍلات،  ثایي  کا

-قبیس ثتَاى گفت کِ یکی اظ اثعاض هْن ثطای تجسیل هسیطیت زٍلتی ؾٌتی، الگَی خسیس هاسیطیت  زّس.هی ضخ قْطًٍساى ٍ بّقطکت
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ثب تَخِ ثِ گصقت حسٍز یک زِّ اظ حطکت ایي اًسیكِ ًاَیي، زٍلات الکتطًٍیکای ًیاع      اعالػبت اؾت کِ هؿلوبًزٍلتی ًَیي فٌبٍضی

 .ّبی فطاٍاى زض هَضز ثِ کبضگیطی آى زض خبهؼِ ایطاًی ًیبظ زاضزبضثطزی هیساًی ٍ چبلفیک ثحث خسیس ذَاّس ثَز ٍ ثِ تحقیقبت ک

قاَز. ایاي هفْاَم، ًیابظ     ای خْبًی هحؿَة هیتطیي ػٌبنط ثطًبهِ انالح ثرف زٍلتی اؾت، پسیسُیکی اظ هْن کِ الکتطًٍیک زٍلت

گاَ ًكابى   ظی، خْبًی ؾبظی، ٍ تَؾؼِ خبهؼِ اعالػبتی پبؾدؾبّبی هطثَط ثِ هسضىّبی ثرف زٍلتی ضا زض هَاخِْ ثب چبلفؾبظهبى

ذَاّس زض قطى ثیؿت ٍ یکان  زّس. زٍلت الکتطًٍیک زیگط یک پسیسُ قبثل اًتربة ٍ تدوالتی ًیؿت ثلکِ ثطای ّط کكَضی کِ هیهی

بؼ زٍلت الکتطًٍیک اؾاتفبزُ  پبیِ ٍ اؾ (. 2 ،1391 قطثبًی، ٍ ؾطلک) قَز؟زض ػطنِ خْبًی ضقبثت کٌس، غیط قبثل اًکبض هحؿَة هی

کٌٌسگبى اظ ذغَط ایٌتطًتی، تؿْیالتی ضا اًتظبض زاضًس کاِ ثاِ آًْاب ایاي اهکابى ضا      ّبی الکتطًٍیکی اؾت. اؾتفبزُاظ ایٌتطًت ٍ ضؾبًِ

گی گًَاِ هحاسٍزیت ٍ پیچیاس   ّبی ذسهبتی ثِ ؾطػت ٍ ثسٍى ّایچ ّب ٍ هدوَػِفطاّن آٍضز کِ اظ ذسهبت اضائِ قسُ اظ ؾَی آغاًؽ

هٌس گطزًس، ثِ ػجبضت زیگاط هاطزم ذاسهبت ثْتاط ٍ زض ػایي حابل ثاب قافبفیت ثیكاتط، اظ هؿائَالى ذاسهبت ػواَهی اًتظابض              ثْطُ

(. تؼْس زٍلت الکتطًٍیک ًؿجت ثِ یک هسیطیت هؤثط ٍ ثب کیفیت ثِ ػٌَاى ضاّی کاِ اضائاِ ذاسهبت ضا ثاِ     7-9، 1383زاضًس)ضثیؼی، 

 (. 144، 2007 ّبی خْبًی قطاض گطفتِ اؾت) هیتطاکبؼ،، هَضز تَخِ ؾبظهبىکٌسّب تؿْیل هیقْطًٍساى ٍ ؾبظهبى

ضٍظ ّفتاِ)   7ؾبػتِ ٍ  24زٍلت الکتطًٍیک اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی اعالػبت ثِ هٌظَض تَظیغ ثْتط ذسهبت ٍ اعالػبت زٍلتی ثِ نَضت 

 (. 164، 2007ًَضیؽ، 

ؿئَلیت ثیكتطی ضا زض قجبل تأهیي کبضا ٍ هؤثط ًیبظّبی هكتطیبى ذَز زاقاتِ  زّس کِ هّب ایي اهکبى ضا هیزٍلت الکتطًٍیک ثِ زٍلت

-ّب، قْطًٍساى، اؾاتفبزُ ای ثطای تَؾؼِ ضٍاثظ خسیس زض ثیي زٍلتالکتطًٍیک، ظهیٌِزٍلت»(.  121، 2007ثبقٌس) ضازل ٍ چی چي، 

کٌاس. ایاي   تی ٍ اضتجبعبتی)فابٍا( خسیاس فاطاّن های    کٌٌسگبى اظ ذسهبت ٍ ؾبظهبًْبی تدبضی، اظ عطیق ثِ کبضگیطی فٌبٍضیْبی اعالػب

آٍضی ٍ تَظیغ اعالػبت ٍ ذسهبت ضا ّن زض زضٍى زٍلت ٍ ّن زض ثیطٍى اظ آى ) زض ضٍاثاظ زٍلات ثاب قاْطًٍساى،     فٌبٍضیْب، اهکبى خوغ

تؼبضیف ًؿاجتبً  « َزُ اؾت.گَیی، فطاّن ًوگیطی ٍ پبؾدّبی تدبضی، زٍلت ثب زٍلت ( ٍ ثب ّسف اضائِ ذسهبت، تهوینزٍلت ثب ؾبظهبى

ضا ثب اّاساف ػولیابتی ٍ کبضکطزّابی زٍلات الکتطًٍیاک تطکیات ًواَزُ اؾات، تَؾاظ           1خبهؼی اظ ایي هفَْم کِ ًگطقْبی فٌبٍضاًِ

زاًٌاس  ( ٍ ثطذی اظ اؾبتیس زاًكگبّْب اضائِ قسُ اؾت. ایي افطاز، زٍلت الکتطًٍیک ضا ثِ ػٌَاى عطیقی هی2003(  ٍ ثطاى)2002فبًگ)

ًفؼبى ضا ثِ ذاسهبت ٍ اعالػابت   کٌٌس تب زؾتطؾی آؾبى قْطًٍساى، ؾبظهبًْبی تدبضی ٍ ؾبیط شیآى زٍلتْب اظ فبٍا اؾتفبزُ هی زضکِ 

 (.11-2، 1387پصیط ًوبیٌس) قْطیبضی، زٍلتی فطاّن کٌٌس ٍ هكبضکت ّط چِ ثیكتط آًْب زض فطایٌسّبی زٍلتی ٍ زهَکطاتیک ضا اهکبى

 زٍلات  ثاب  اضتجابط  زض. هیسّاس  ضخ ٍ قاْطًٍساى  ؾبظهبًْب زٍلت، ثیي کِ اؾت الکتطًٍیکی اضتجبعبت اظ بیّ هدوَع الکتطًٍیک زٍلت

 زٍلات . اؾات  قاسُ  اقابضُ  قافبف ؾابظی  .3 هؿائَلیت پاصیطی  .2 پبؾارگَیی .1خٌجِ ّابی   ثِ هرتلف ّبی تؼطیف زض الکتطًٍیک،

اؾات)لَ ٍ   زٍلتای  کبضی ؾابظهبًْبی  فطایٌسّبی ٍ ؾبذتبضّب زض تغییط ایدبز ثطای اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی اظ الکتطًٍیک، اؾتفبزُ

 .(2009ّوکبضاى، 

 ديلت الکتزيویکی الشامات

 پاطٍغُ زٍلات   اخاطای  ثاب  کِ چطا اؾت، خبهؼِ زض حتی ٍ زٍلت زض ٍ ثؿیبضی اؾبؾی تغییطات هؿتلعم الکتطًٍیکی زٍلت پیبزُ ؾبظی

 ثطای ثبیس ٍیػگیْبیی ّوَاضُ الکتطًٍیکی زٍلت هَفقیت آهیع اخطای ثِ هٌظَض .هیکٌس تغییط آى اضتجبعبت ٍ زٍلت ؾبذتبض الکتطًٍیکی

 اػتوابز  ٍخاَز , پاصیطی هتقبثال   ػول قبثلیت ٍخَز, یگبًِ ٍضٍزی هسذل یک ٍخَز: ػجبضتٌس اظ ّب ٍیػگی ایي. قَز گطفتِ ًظط زض آى

 .(1382هكبضکت ّوگبًی)غضٌفطی ٍ ّوکبضاى،  ٍ زؾتطؾی اهکبى ٍ اعویٌبى

 ی پیادٌ ساسی ديلت الکتزيویکچالش َا

                                                           
5.Technological Views  
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 ًكاسُ  ًعزیک ذَز ٍاقؼی هفَْم ثِ اظ کكَضّب ثطذی زض الکتطًٍیک زٍلت کكَض، زض الکتطًٍیک زٍلت اؾتقطاض هتؼسز هعایبی ٍخَز ثب

 ؾابیت  ٍة زض هحاسٍزی  اعالػابت  هاَاضز،  ثْتاطیي  زض ٍ هیجبقاس  افعاضّاب  ذطیساضی ؾرت ثِ هحسٍز هؿئلِ ایي ًیع، زضایطاى. اؾت

 الکتطًٍیاک،  زٍلات  ؾابظی  پیبزُ ٍ تحقق ضاُ (.زض1387ی اعالع ضؾبًی، اؾت)زثیطذبًِ قَضا قسُ زازُ قطاض یب ٍظاضتربًِ ّب هبًْبؾبظ

 ؾابظهبًْبی  ٍ کبضکٌابى  هاسیطاى  ؾاغ   زض خبهؼِ زض هَخَز ًگطقْبی هبلی، ٍ اقتهبزی فٌبٍضاًِ، هحسٍزیتْبی اظ ثؿیبضی اػن هَاًغ

 اهٌیات،  ٍ اػتوبز ثِ هطثَط هؿبئل قبهل زٍلت الکتطًٍیک ؾبظی پیبزُ هَاًغ (2005اؾت)ثیٌَى،  ُهكبّس قبثل قْطًٍساى ٍ هرتلف

ِ  کابضثطاى  زؾتطؾای  الکتطًٍیک، چگًَگی زٍلت ٍخَز ثِ ًیبظ احؿبؼ ػسم ِ  ًحاَُ  ٍ الکتطًٍیاک  زٍلات  ثا  هَضزًیابظ  اعالػابت  اضائا

 (.2009ٍ القْتبًی،  هی ثبقس)ّبهٌط قْطًٍساى

 چارچًب وظزی تحقیق

ؾابظی  هَثط ثاط پیابزُ   ػَاهل الگَی آهیع عطحْبی زٍلت الکتطًٍیکؾبظی هَفقیتزض تحقیق حبضط ثطای ثطضؾی ػَاهل هَثط ثط پیبزُ

آهیع عطحْبی زٍلت الکتطًٍیک زض قطکت هربثطات قْط تجطیع کِ ثب هغبلؼِ کتت، هقبالت، تحقیقبت پیكایي ٍ کؿات ًظاط    هَفقیت

 ثِ ػٌَاى چبضچَة ًظطی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾتکبضقٌبؾبى اهط ثسؾت آهسُ اؾت؛ 

 پیادٌ ساسی مًفقیت آمیش طزح َای ديلت الکتزيویکعملیاتی  مذلطزاحی 

ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظطی پػٍّف ٍ گطزآٍضی اعالػبت اظ تحقیقبت پیكیي ٍ ّوچٌیي تحلیل ػابهلی اکتكابفی ٍ تبئیاسی های تاَاى      

 ثؼس  ثط اؾبؼ قکل ظیط تسٍیي قسُ اؾت.  5اظْبض زاقت کِ هسل ػولیبتی تحقیق حبضط زض 

 
 الکتطًٍیک زٍلت ّبی عطح آهیع هَفقیت ؾبظی پیبزُ : هسل ػولیبتی1ًوَزاض قوبضُ 

 
 
 

 سًاالت تحقیق 

 قطکت هربثطات قْطؾتبى تجطیع کساهٌس؟ زض الکتطًٍیک زٍلت عطحْبی آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ ثط ػَاهل هؤثط .1

 اؾت؟ قْطؾتبى تجطیع چگًَِ زض الکتطًٍیک زٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ ثط ثط هؤثط ػَاهل ثٌسی. اٍلَیت2

 ريش تحقیق

اظ ًظط ّسف: کبضثطزی؛ ضٍـ تَنیفی، اکتكبفی،؛ قیَُ پػٍّف: کوای؛ افاق     ضٍـ قٌبؾی ایي پػٍّف ثط اؾبؼ هسل پیبظ پػٍّف

ِ . (5، 1388)زاًبیی فطز ٍ ّوکبضاى، قسظهبًی: تک هقغؼی؛ ضٍیِ ٍ تکٌیک خوغ آٍضی زازُ: تَنیفی هی ثب تحقیاق  آهابضی   یخبهؼا

ی ظهبًی قسُ اظ ٍاحسّب هطثَعِ، تؼساز آًبى زض فبنلِثبقس. ثط اؾبؼ اعالػبت زضیبفتقطکت هربثطات قْط تجطیع هیکبضکٌبى  حبضط،
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ایاي اؾابؼ    . ثطسُ اؾتقاؾتفبزُ  .(1)فطهَل  اظ فطهَل کَکطاى ی آهبضیحدن ًوًَِ یثطای هحبؾجًِفط اؾت.  380اًدبم تحقیق، 

   (N=380 , p=q=0.5 , d=0.5 , t=1/96 , n=194) .اؾت ثِ زؾت آهسًُفط  194 ،آهبضی یًوًَِ حدن

                   (:1فطهَل )

)1(
1

1
2

2

2

2







d

pq
t

N

d

pq
t

n =194 

ّبی زٍلت الکتطًٍیک ثب تَخاِ ثاِ   عطح آهیعؾبظی هَفقیتؾَاالت ػَاهل هَثط ثط پیبزُثبقس. هی ًبهِاثعاض گطزآٍضی اعالػبت پطؾف

ّابی  ؾاؤال  آٍضی گطزیسُ اؾات. ّب ٍ تحقیقبت گًَبگَى خوغؾَال اؾت ٍ ثط اؾبؼ ًظطیِ 40تکٌیک تحلیل ػبهلی اؾت کِ زاضای 

س ٍ نابحت  ًبهِ ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ ًظاطات اؾابتی  ی پطؾفضٍای ای لیکطت تٌظین قسُ اؾت.گعیًٌِبهِ ثِ نَضت هقیبؼ پٌحپطؾف

 هَفقیات  ؾابظی  پیابزُ  ثاط  هَثط ػَاهلّبی ًیع ثط اؾبؼ آظهَى آلفبی کطًٍجبخ ثطای ؾؤالًبهِ ی پطؾفیپبیباؾت ًظطاى هَضز تأییس 

 ثبقس.، اظ پبیبیی ثبالیی ثطذَضزاض هیتحقیق ًبهِثِ زؾت آهسُ ٍ پطؾف 958/0پطؾكٌبهِ الکتطًٍیک  زٍلت ّبی عطح آهیع

 َای آماریٌريش تجشیٍ ي تحلیل داد

 اؾاتفبزُ  اؾاتٌجبعی  ٍ تَنایفی  آهابض  ضٍقْبی اظ قسُ، آٍضیخوغ ّبیپطؾكٌبهِ اظ آهسُ ثسؾت زازّْبی تحلیل ٍ تدعیِ هٌظَض ثِ

ِ  تبئیاسی  ٍ اکتكابفی  ػابهلی  تحلیل اظ پػٍّف ّبیفطضیِ آظهَى ٍ ّبزازُ تحلیل هٌظَض ثِ اؾتٌجبعی ؾغ  زض. اؾت قسُ ضٍـ  ثا

 ایپیچیسُ آهبضی ٍ ضیبضی تطکیت ضٍـ، ایي. اؾت قسُ اؾتفبزُ SPSS  ٍLISRELبذتبضی اظ ًطم افعاضّبی ؾ هؼبزالت یبثیهسل

 ایپیچیاسُ  ّابی پسیسُ تب اًسآهسُ ّن گطز پیچیسُ ؾیؿتن یک زض کِ اؾت هؿیط تحلیل ٍ هتغیطی چٌس ضگطؾیَى ػبهلی، تحلیل اظ

 زٌّس. قطاض تحلیل ٍ تدعیِ هَضز ضا

 

 َای آماریتىباطی دادٌتجشیٍ ي تحلیل اس

 الکتزيویک در شزکت مخابزات شُز تبزیش کذامىذ؟ديلت َایطزح آمیشمًفقیت ساسی:مؤثز بز پیاد1ٌسًال

الکتطًٍیک چَى هقساض پبیابیی ّاط ؾاَال زض هقاساض ؾاَاالت       زٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ ثطای قٌبؾبیی ػَاهل هَثط ثط

زض ایي ثراف   قَز.ثبقس. زض ًتیدِ اثتسا ثِ ًقف ّط یک اظ ؾَاالت زض پبیبیی کل هقیبؼ پطزاذتِ هییتحلیل ػبهلی تبییسی هَثط ه

 .حصف هیكًَس  هی ثبقس 3/0 اظ کوتط کِ ّبی گَیِ تؼییي ضطیت
 

 

 

 تحلیل عاملی اکتشافی

پیف فطو اٍلیِ هحقاق آى اؾات    ثٌبیی هدوَػِ ًؿجتبً ثعضگی اظ هتغیطّب اؾت ٍ زض تحلیل ػبهلی هحقق زضنسز کكف ؾبذتبض ظیط

 کِ ّط هتغیطی هوکي اؾت ثب ّط ػبهلی اضتجبط زاقتِ ثبقس. تحلیل ػبهلی زاضای چْبض هطحلِ اؾت:
 گیطیآظهَى کفبیت ًوًَِ -

 تكکیل هبتطیؿی اظ ضطایت ّوجؿتگی -

 اؾترطاج ػبهلْب اظ هبتطیؽ ّوجؿتگی -

 ثبقس. 5/0یطّب ٍ ػبهلْب کِ هقساض آى ثبیس ثیف اظ چطذف ػبهلْب ثِ هٌظَض ثِ حساکثط ضؾبًسى ضاثغِ هتغ -

 گیزی:آسمًن کفایت ومًوٍ

تاَاى اؾاتفبزُ کاطز ثاسیي هٌظاَض اظ      ّبی هَخاَز ثاطای تحلیال ضا های    زض تحلیل ػبهلی اثتسا ثبیس اعویٌبى حبنل قَز کِ آیب زازُ

 ٍ آظهَى ثبضتلت اؾتفبزُ قسُ اؾت. KMOقبذم
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 گیطی:: کفبیت ًو1ًَِخسٍل قوبضُ

 KMO 826/0قبذم

 199/4508 آظهَى ثبضتلت

 406 زضخِ آظازی

 000/0 زاضیؾغ  هؼٌی

ثبقس. ثبقس( تؼساز ًوًَِ ثطای تحلیل ػبهلی کبفی هیهی 6/0)قبذم هٌبؾت ثیكتط اظ  اؾت kmo 827/0 اظ آًدب کِ هقساض قبذم

زّس تحلیل ػبهلی ثطای قٌبؾبیی ؾبذتبض، كبى هیثبقس کِ ًنسم هی 5زاضی آظهَى ثبضتلت کوتط اظ ّوچٌیي هقساض ؾغ  هؼٌی

 هسل ػبهلی هٌبؾت اؾت.

 جذيل تبییه ياریاوس

هبًٌس. زض ایي خسٍل تؼساز ػَاهل ّبیی ّؿتٌس کِ زض تحلیل ثبقی هیکٌٌسُ ػبهلهطحلِ ؾَم اظ تحلیل ػبهلی اکتكبفی تؼییي

 SPSSقَز. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ذطٍخی ثطآهسُ اظ تحلیل هی قٌبؾبیی قسُ ٍ هیعاى تججیي ٍاضیبًؽ ثطای ّط کسام اظ آًْب هكرم

 هبًٌس.اٍل زاضای ثطزاضّبی ٍیػُ ثعضگتط اظ یک ّؿتٌس ٍ زض هسل ثبقی هی تَاى ثیبى کطز کِ زض ایٌدب قف ػبهلهی

 : خسٍل تجییي ٍاضیبًؽ2خسٍل قوبضُ 

 

 اخعاء

هقبزیط ٍیػُ ػَاهل اؾترطاخی ثسٍى  هقبزیط ٍیػُ

 چطذف

ػُ ػَاهل اؾترطاخی ثب هقبزیط ٍی

 چطذف

هقساض  هدوَع

 ٍاضیبًؽ

ٍاضیبًؽ 

 تدوؼی

هقساض  هدوَع

 ٍاضیبًؽ

ٍاضیبًؽ 

 تدوؼی

هقساض  هدوَع

 ٍاضیبًؽ

ٍاضیبًؽ 

 تدوؼی

1 582/12 386/43 386/43 58/12 38/43 38/43 11/7 54/24 54/24 

2 885/2 950/9 336/53 88/2 95/9 33/53 12/4 222/14 77/38 

3 951/1 727/6 063/60 95/1 72/6 06/60 79/3 1/13 87/51 

4 551/1 349/5 413/46 55/1 34/5 41/65 63/2 08/9 95/60 

5 962/0 273/4 686/69 23/1 27/4 68/69 90/1 565/6 51/67 

 

 الکتزيویکديلت َایطزح آمیشمًفقیت ساسیماتزیس چزخش یافتٍ عاملی پیادٌ

قَز کِ کسام ؾَال ثِ بفی هبتطیؽ چطذف یبفتِ ػبهلی ًبم زاضز. زض ایي هبتطیؽ هكرم هیتطیي ذطٍخی تحلیل ػبهلی اکتكهْن

قَز. ثطای ایي هٌظَض زض ّط ؾغط کِ ًوبیٌسُ ّط ؾؤال اؾت ثعضگتطیي ػسز ضا اًتربة کطزُ ٍ ػبهل هطثَعِ ضا کسام ػبهل هطثَط هی

 کٌین.هكرم هی

 الکتطًٍیک زٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ ؾَاالت هقیبؼ ثبضّبی ػبهلی هبتطیؽ چطذف یبفتِ :3قوبضُ  خسٍل

 ػَاهل
-ػلوی

 آهَظقی

هسیطیت

 ی
 اهٌیتی

ظیطؾبذتبض

 ی

 -فطٌّگی

 اختوبػی

 -اختوبػی

 فیعیکی

      705/0 آهَظـ ٍ آگبّی کبضکٌبى

      641/0 زاًف ٍ هْبضت کبضکٌبى

      859/0 ًیبظ ٍ تطخیحبت هكتطی
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      615/0 هٌبثغ اًؿبًی هترهم

      661/0 تَاًوٌسی ٍ فْن کبضکٌبى  

      531/0 ثِ ضٍظ ثَزى کبضکٌبى

      659/0 ٍ کبضهٌْسؾی هدسز کؿت

      524/0 یبزگیطی آؾبى

     602/0  هسیطیت هٌبؾت پطٍغُ

     520/0  ّبهسیطیت هٌبؾت زازُ

     687/0  هٌبثغ ؾبظهبًی الظم 

     470/0   هسیطیت هٌبؾت تغییطات

     478/0  کٌتطل فطایٌسّبی زاذلی 

     590/0  پصیطی عطحْب کٌتطل

    568/0   اهٌیت ٍ حطین ذهَنی

    403/0   تجلیغبت

    516/0   ؾبظیاػتوبز

    504/0   ًیبظّبی زاذلی ؾبظهبى

   669/0    ٍ تکٌَلَغیکیظیطؾبذتْبی فٌی

گاصاضی ػواَهی زض ظهیٌاِ    ؾطهبیِ

 ظیطؾبذت ٍ هٌبثغ اًؿبًی  

   510/0   

گصاضی هكاتط  ثاب ثراف    ؾطهبیِ

 ذهَنی

   532/0   

   524/0    ّبی ؾیبؾی ٍ اختوبػی پكتیجبًی

   825/0    ذسهبت پكتیجبًی  

   510/0    ّبتبهیي ثَزخِ عطح

   527/0    کبضای ٍ اثط ثركی ذسهبت  

  483/0     ّبؾَزهٌسی عطح

  605/0     ّبُ اظ عطحؾَْلت اؾتفبز

ظیااط  ثااب اًغجاابپ پااصیطی کبضکٌاابى

 ّبی هَخَز ؾبذت

    621/0  

 

پؽ اظ حصف ثطذی  الکتطًٍیک زٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُػَال ٍ اثؼبز  اؾت قسُ زازُ ًكبى 3 خسٍل زض کِ ّوبًغَض

 .زٌّسهی تكکیل اکتكبفی هطتجِ اٍل ضا ػبهلی لتحلی زض ّبگَیِ ثِ ایي تطتیت کل .اظ قبذم ّب ًكبى زازُ قسُ اؾت

 

  :سًال سًمبزرسی 

 چگًوٍ است؟ الکتزيویکديلت َایطزح آمیشمًفقیت ساسیپیادٌ عًامل مًثز بز  مقیاس شکل مطلًب الگًی

  ثبقس.طًسُ ًتبیح ظیط هیثطای تبییس ایي فطضیِ اظ آظهَى تحلیل ػبهلی تبییسی ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض لیعضل اؾتفبزُ قس کِ زض ثطگی
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 آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ ثِ هٌظَض تبئیس ؾبذتبض ػبهلی ثِ زؾت آهسُ ٍ آظهَى قسضت ٍ هؼٌبزاضی ؾْن ّطیک اظ هتغیطّب زض هقیبؼ

 اضائِ قسُ اؾت.   3ٍ 2ػبهلی تأییسی اًدبم گطفت کِ زض ًوَزاض  الکتطًٍیک، تحلیلزٍلت ّبیعطح

 الکتطًٍیک ثط اؾبؼ ثبض ػبهلیزٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیلی تأییسی هطتجِ زٍم هتغیط پیبزُػبه  : تحلیل2ًوَزاض قوبضُ

                                 

ساسی پیادُ

آهیش هَفقیت

دٍلت 

 الکتزًٍیک

آهَسضی-علوی  

 هذیزیتی 

اجتواعی  -فزٌّگی  

 اهٌیتی 

 سیزساختاری 

 آهَسش ٍ آگاّی

 داًص ٍ هْارت

 بِ رٍس بَدى 

 تَاًوٌذی ٍ فْن کارکٌاى 

 هٌابع اًساًی هتخصص

 ًیاس ٍ تزجیحات هطتزی

 یادگیزی آساى 

 

 هٌْذسی هجذد کسب ٍ کار 

ذیزیت هٌاسب پزٍصُه  

 کٌتزل پذیزی  طزح ّا 

 کٌتزل فزایٌذّای داخلی 

 هذیزیت هٌاسب تغییزات

 هٌابع ساسهاًی السم

ّاهذیزیت هٌاسب دادُ   

 ًیاسّای داخلی ساسهاى

 اهٌیت ٍ حزین خصَصی 

 تبلیغات

 اعتواد ساسی 

 تاهیي بَدجِ طزح ّا

 سیزساختْای فٌی ٍ تکٌَلَصیکی 

سزهایِ گذاری عوَهی در سهیٌِ سیز ساخت ٍ هٌابع 

 اًساًی 

 سزهایِ گذاری هطتزک با بخص خصَصی

 پطتیباًی ّای سیاسی ٍ اجتواعی 

 خذهات پطتیباًی 

بخطی ی ٍ اثز کارای

 خذهات
ّا سَدهٌذی طزح   

 سَْلت استفادُ اس طز ّا

اًطباق پذیزی کارکٌاى با سیز 

 ساختْای هَجَد 

11/0  

11/0  

11/0  

11/0  

11/0  

04/2  

11/0  

11/0  

14/0  

11/0  

10/0  

16/0  

11/0  

14/0  

16/0  

11/0  

11/0  

64/0  

11/0  

41/0  

11/0  

11/0  

11/0  

12/0  

11/0  

16/0  

66/0  

14/0  

14/0  

11/0  

11/0  

16/0  

61/0  
11/

0 

11/

0 

41/0  

41/0  

12/0  

11/0  

11/0  

41/0  

11/0  

12/0  

16/0  

42/

0 

41/

0 
40/0  

41/0  

11/0  

40/0  

41/0  

12/0  

16/0  

16/0  

11/0  

11/0  

11/0  

41/0  

11/0  

14/0  

11/0  
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 زاضیالکتطًٍیک ثط اؾبؼ ضطیت هؼٌبزٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیػبهلی تأییسی هطتجِ زٍم هتغیط پیبزُ  تحلیل: 3ًوَزاض قوبضُ 

                                                       

   

ساسی پیادُ

آهیش هَفقیت

دٍلت 

 الکتزًٍیک

آهَسضی-علوی  

 هذیزیتی 

اجتواعی  -فزٌّگی  

 اهٌیتی 

 سیزساختاری 

 داًص ٍ هْارت آهَسش ٍ آگاّی

 بِ رٍس بَدى 

 تَاًوٌذی ٍ فْن کارکٌاى 

 هٌابع اًساًی هتخصص

 ًیاس ٍ تزجیحات هطتزی

 یادگیزی آساى 

 

 هٌْذسی هجذد کسب ٍ کار 

ُهذیزیت هٌاسب پزٍص  

 کٌتزل پذیزی  طزحْا 

 کٌتزل فزایٌذّای داخلی 

 هذیزیت هٌاسب تغییزات

 هٌابع ساسهاًی السم

اهذیزیت هٌاسب دادُ ّ  

 ًیاسّای داخلی ساسهاى

 اهٌیت ٍ حزین خصَصی 

 تبلیغات

  یاعتواد ساس

 تاهیي بَدجِ طزح ّا

 سیزساختْای فٌی ٍ تکٌَلَصیکی 

سزهایِ گذاری عوَهی در 

ساخت ٍ هٌابع  سهیٌِ سیز

 اًساًی 

سزهایِ گذاری هطتزک با بخص 

 خصَصی
 پطتیباًی ّای سیاسی ٍ اجتواعی 

 خذهات پطتیباًی 

بخطی کارای ٍ اثز 

ّا سَدهٌذی طزح خذهات  

ّاحسَْلت استفادُ اس طز  

اًطباق پذیزی کارکٌاى با سیز ساختْای 

 هَجَد 

11/0  11/20  

61/1  

11/22  

14/22  

12/21  

11/20  

11/20  

21/20  

11./6  

11/6  

11/1  

41/6  

12/1  

22/1  

24/6  

20/20  

60/1  

 

02/22  
 

10/21  

16/22  

06/20\  

21/21  

24/6  

01/6  

11/62  

41/6  

14/22  

01/22  

آگاّیآهَسش ٍ   
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 ثبقٌس. هی هؼٌبزاض زضنس 95 احتوبل هؿیطّب ثب کلیِ تحلیل ػبهلی تبئیسی ًكبى هی زّس 3ًوَزاض قوبضُ 

 ػبهال  تؼاساز  تؼیایي  ّاسف  اٍل ٍّلِ زض. اؾت اٍلیِ ّبی هتغیط اظ کوتطی تؼساز ثب ًظط هَضز ّبی پسیسُ تجییي ػبهلی تحلیل ّسف

ِ  ًظاطی  یب نَضی اػتجبض کِ قَز زاقتِ ًگِ ثبیس ّبیی ػبهل االنَل ػلی. قَز هی زاقتِ ًگِ تحلیل زض کِ اؾت ّبیی ثبقاس.   زاقات

ِ  پٌْابى  یهتغیطّب کِ آًدب اظ. ثبقس هی( پٌْبى هتغیطّبی) هفبّین گیطی اًساظُ ٍ ؾٌدف ثطای ضاّی تبییس ػبهلی تحلیل  ذاَزی  ثا

 آقاکبض  هتغیطّابی  کواک  ثِ ػولیبتی تؼطیف ایي کِ زاز نَضت ػولیبتی تؼطیف آًْب ثطای ثبیؿت هی ًیؿتٌس گیطی اًساظُ قبثل ذَز

 زض. قَز هی گفتِ ػولیبتی تؼطیف اثْبم ضفغ ایي ثِ کِ زاضًس ًیبظ اثْبم ضفغ ثِ زض  ٍ فْن ثطای هتغیطّبیی چٌیي. . گیطز هی نَضت

 یاک  ثاب  گیاطی  اًاساظُ  قبثل کِ آقکبض یب هكبّسُ قبثل هتغیطّبی کوک ثِ ضا هتغیط آى هب هفَْم یب پٌْبى هتغیط یک ولیبتیػ تؼطیف

   .زّین هی ًكبى ّؿتٌس گیطی اًساظُ هقیبؼ

 ذغبی  ؾغ زض هؼٌبزاضی چَى. قَز هی اؾتفبزُ t-value ّوبى یب t آظهَى آهبضُ اظ هتغیطّب ثیي ضاثغِ ثَزى هؼٌبزاض ثطضؾی خْت

ِ  کاَچکتط  1.96 اظ t-value آظهاَى  ثاب  قسُ هكبّسُ ػبهلی ثبضّبی هیعاى اگط ثٌبثطایي قَز هی ثطضؾی 0.05 ِ  قاَز،  هحبؾاج  ضاثغا

 هغلاق  قاسض  ضاثغاِ،  یاک  ثاَزى  زاض هؼٌای  ثطای کِ آًدب اظ .قس ذَاّس زازُ ًوبیف قطهع ضًگ ثب لیعضل افعاض ًطم زض ٍ ًیؿت هؼٌبزاض

 اؾت. زاض هؼٌی ضٍاثظ ثیي هتغیطّب کِ گطفت ًتیدِ تَاى هی پؽ ثبقس، 96/1 اظ ثبالتط بیسث هؼٌبزاضی ضطیت  هقساض

 یاک  ٍ نفط ثیي هقساضی ػبهلی ثبض. قَز هی زازُ ًكبى ػبهلی ثبض ثَؾیلِ هكبّسُ قبثل هتغیط ٍ( پٌْبى هتغیط) ػبهل ثیي ضاثغِ قسضت

 قبثال  0.6 تاب  0.3 ثایي  ثبضػابهلی . قاَز  هی ًظط نطف آى اظ ٍ قسُ فتِگط زضًظط ضؼیف ضاثغِ ثبقس 0.3 اظ کوتط ػبهلی ثبض اگط. اؾت

 .اؾت هغلَة ذیلی ثبقس 0.6 اظ ثعضگتط اگط ٍ اؾت قجَل

ّابی هكابّسُ   ّبی ًیکَیی ثطاظـ الگَی حبنل تحلیل ػبهل تأییسی ضا کِ حبکی ذَثی ثطاظـ الگَ ثب زازُقبذم 5خسٍل قوبضُ 

ثب پاٌح هَلفاِ زض ایاي     الکتطًٍیکزٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت اخطای ؾبظیگط تؼطیف پیبزُزّس. ثِ ػجبضت زیقسُ اؾت ضا ًكبى هی

 ّب هغبثقت زاضز.تحقیق ثب زازُ
 

  الکتطًٍیکّبی زٍلتآهیع عطحهَفقیت ؾبظی اخطایّبی ًیکَئی ثطاظـ الگَی پیبزُ: قبذم5خسٍل قوبضُ

  

 هدصٍض ذی
CHI-

SQUARE 

 زضخِ آظازی
D .F 

ؾغ  

ضیهؼٌبزا  

P.VALUE 

ضیكِ ذغبی هیبًگیي 

 هدصٍضات تقطیت

) RMSEA( 

 قبذم ًیکَیی ثطاظـ

)GFI( 

قبذم ًیکَیی ثطاظـ 

 )AGFIانالح قسُ (

56/2223  345 000/0  168/0  43/0  41/0  

 

گیاطز. ػاسم   ذی اؾت. ایي آهبضُ هیعاى تفبٍت هبتطیؽ هكبّسُ قسُ ٍ ثطآٍضز قسُ ضا اًاساظُ های  تطیي آهبضُ ثطاظـ آهبضُ هدصٍضهْن

ًوًَاِ اؾات، یؼٌای زض     زّس ٍلی ایطاز ایي آهبضُ حؿبؼ ثَزى ًؿجت ثِ حدان ّب ًكبى هیهؼٌبزاضی ایي آهبضُ ثطاظـ هسل ضا ثب زازُ

هیابًگیي هداصٍضات   ثطای قبذم ضیكِ ذغابی  05/0یبثس. هقساض کوتط اظ ّبی ثب حدن ثبال اهکبى ػسم هؼٌبزاضی آى کبّف هیًوًَِ

ّبی اًغجابپ الگاَ ثاب    ثطای قبذم ًیکَیی ثطاظـ ٍ قبذم تؼسیل قسُ ًیکَیی ثطاظـ ثِ ػٌَاى هال  9/0بالتط اظ ٍ هقبزیط ثتقطیت

 قَز.  ّبی هكبّسُ قسُ زض ًظط گطفتِ هیزازُ

 ثبقس.هی الکتطًٍیک ثب پٌح ػبهل هَضز تبئیس ّبی زٍلتآهیع عطحؾبظی هَفقیتزض ًتیدِ ایي هسل ثطای پیبزُ

 
 

 الکتزيویکديلت َایطزح آمیشمًفقیت ساسیعًامل پیادٌايلیًت بىذی فزیذمه مزبًط بٍ  وتایج آسمًن
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 الکتطًٍیکزٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیػَاهل زض پیبزُ  اعالػبت آهبضی آظهَى فطیسهي هطثَط ثِ :6خسٍل قوبضُ

 
 

 

 

 

ِ     قَز ثِ زلیل ایٌکِ ؾغ  هؼٌیزیسُ هی6ضی کِ زض خسٍلّوبًغَ ّاب زاضای ضتجاِ   زاضی کوتط اظ پاٌح زضناس اؾات، ثٌابثطایي هَلفا

 یکؿبًی ًیؿتٌس.

 الکتطًٍیکزٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیپیبزُ: ًتبیح آظهَى فطیسهي ػَاهل 7خسٍل قوبضُ 

 هیبًگیي ضتجِ ّبهَلفِ ضزیف

 65/3 آهَظقی -ػبهل ػلوی 1

 49/3 اختوبػی -ػبهل فطٌّگی 2

 3 ػبهل اهٌیتی 3

 45/2 ػبهل ظیطؾبذتبضی 4

 40/2 ػبهل هسیطیتی 5

الکتطًٍیک ثاِ تطتیات اّویات    زٍلت ّبیعطح آهیعهَفقیت ؾبظیقَز، ػَاهل هَثط زض پیبزُهكبّسُ هی 7ّوبًغَضی کِ زض خسٍل 

 زاضای ثیكتطیي اّویت ٍ ػبهل یک زض ضتجِ آذط قطاض گطفتِ اؾت. ثٌسی ٍ اضائِ گطزیسُ اؾت. زض ایي خسٍل ػبهل زٍضتجِ

 گیزیبحث ي وتیجٍ

 ثاب  الکتطًٍیک زٍلت ّبی عطح آهیع هَفقیت ؾبظی پیبزُ ثب هطتجظ ًتبیح حبنل اظ ثطضؾی ؾؤاالت تحقیق حبضط ًكبى زٌّسُ ػَاهل

 اظ اؾاتفبزُ  ثب ٍ قٌبؾبیی اٍلیِ نَضت ثِ ػبهل 40 زض اهط کبضقٌبؾبى اظ ًظط کؿت ٍ پیكیي تحقیقبت هتؼسز، هقبالت کتت، هغبلؼِ

 -فطٌّگای  ٍ ظیطؾابذتبضی  اهٌیتای،  هاسیطیتی،  آهَظقای،  -ػلوی زؾتِ پٌح زض ٍ قٌبؾبیی ػبهل 28 اکتكبفی ػبهلی تحلیل تکٌیک

ػابت ٍ اضتجبعابت   اعالّبی هْن حبنل اظ ثِ کابضگیطی فٌابٍضی  الکتطًٍیک یکی اظ پسیسُهَضَع زٍلت .گطزیس ثٌسی تقؿین اختوبػی

ؾبظی آى تحَلی ثؽ ػویق زض ًحَُ ظًسگی، ازاضُ ٍ ضّجطی کكَضّب زاقاتِ ٍ تطکیجای اظ فٌابٍضی اعالػابت ٍ قاجکِ      اؾت کِ پیبزُ

ّبی زٍلات  ّبی تدبضی ٍ ؾبیط ثرفاعالع ضؾبًی ٍة اؾت کِ ّسف آى، اضائِ هؿتقین ذسهبت ثِ قْطًٍساى، کبضکٌبى زٍلت، ثرف

قاْطًٍساى ضا   یکابض ٍ ظًاسگ   یاعالػبت ٍ ذسهبت اظ زٍلت، ضٍقْب بفتیزض یثطا ٌتطًتیثِ ا یػوَه یؾتطؾز یتقبضب فیافعااؾت. 

ِ یگؿاتطزُ زض خَاهاغ پ   بضیثؿا  یاثِ گًَِ طیکِ زض عَل زِّ اذ یویاظ هفبّ یکی ل،یزل يیقطاض زازُ اؾت. ثِ ّو طیتحت تبث  كاطفت

ّواطاُ   عیا ً یعیا آهتیهَفق یاظ هَاضز ثب اخطا یزض ثؼض یَاخِ قسُ ٍ حته یاقجبل ذَث ثب عیخَاهغ ً طیٍ ؾپؽ زض ؾب سُیهغطح گطز

زض ّط کكَض اؾت کِ ذاَز هؿاتلعم    کیالکتطًٍاؾتقطاض زٍلت تیاّو بًگطیهَاضز ث يیاؾت. ّوِ ا کیالکتطًٍثَزُ اؾت، هفَْم زٍلت

کكَضّب ثاِ ّواطاُ زاقاتِ ثبقاس.      یًس ثطاتَایاؾت کِ ه یهثجت بتیٍ ذهَن بیهعا ک،یالکتطًٍاظ هفَْم زٍلت كتطیقٌبذت ّطچِ ث

آى ضا زاضًس ٍ آى  دبزیاؾت کِ قهس ا ییکكَضّب یتْبیٍ ظطف ْبیاظ تَاًوٌس یهؿتلعم آگبّ کیالکتطًٍزٍلت یؾبظبزُیحبل، پ يیزضػ

اؾتقطاض  یطاث یهتؼسز یهسلْب ٌِیظه يیزض ا يیاًدبم زاز. ّوچٌ ،یزضؾت اهکبى ؾٌد لیتحل کیکِ ثتَاى آى ضا ثسٍى  ؿتیگًَِ ً

اناغالحبت ذابل ذاَز اؾاتفبزُ      بیاظ ًبهْب ٍ  ٌسیفطا يیا یهؼطف یاظ آًْب ثطا کیقسُ اؾت کِ اگطچِ ّط ییقٌبؾب کیالکتطًٍزٍلت

( ثیابى  1383) ٍ یؼقاَثی  زض هقبیؿِ ثب ًتبیح تحقیقبت قجلی، ظاّسی هفَْم ّؿتٌس. کیّوِ آًْب ثبظگَکٌٌسُ  تیًْب زض یاًس ٍلکطزُ

 طیا ػَاهال ًظ  طیٍ ؾاب ی اًؿابً ػَاهال  ،یطؾبذتیٍ ظی ًْبزاؾتطاتػیک، ػَاهلؾبذتبضی، ػَاهلفٌی، ؾیبؾی، ػَاهلػَاهل کٌٌس کِهی

 ( ػَاهلی چَى1384) الکتطًٍیک هَثط اؾت. ّوچٌیي ػلیطضب هقسؾیؾبظی زٍلت ثط پیبزُ ...ٍ تیطیٍ ًگطـ هسؾبذتبض حبکن، تفکط

( ًیاع هؼتقاس اؾات    1384) زاًاس. ػلاَی  الکتطًٍیک هی ؾبظی زٍلتی ضا هَثط ثط پیبزُهبل -یزٍ اقتهب یتیطیهس ،یاختوبػ -یفطٌّگ

 هقساض قطح

 194 تؼساز

 4 زضخِ آظازی

 000/0 زاضیؾغ  هؼٌی
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الکتطًٍیک هَثط اؾت. کِ ّن ضاؾتب ثاب ًتابیح   ثط اؾتقطاض زٍلت (یؾبظهبً ،یاقتهبز ،یتکٌَلَغ ،ی)اًؿبً ػَاهل چْبضگبًِ، ػَاهلی چَى

 .ثسؾت آهسُ اظ تحقیق حبضط اؾت

هتحاَل ؾابظز.    ضا گطیّاب ثاب ّواس   تؼبهل هطزم )قْطًٍساى( ثب زٍلت ٍ زٍلات  َُیاؾتؼساز آى ضا زاضز کِ قک الکتطًٍیّبی زٍلتعطح

ثركاس ٍ  یضا ثْجاَز ها   یذاَز ٍ اضائاِ ذاسهبت زٍلتا     یهطزم ثِ اعالػبت ؾَزهٌس زض هَضز ظًاسگ  یزؾتطؾ ظیقطا کیالکتطًٍزٍلت

زض  کیا الکتطًٍکِ زٍلات  بثسییتحقق ه یغیزض قطا يیا اهب .زّسیه اضائِ یبؾیؾ یٌسّبیهكبضکت زض فطا یضا ثطا یسیخس یّبفطنت

 یتَاًس هٌدط ثِ کبضآهسیًو سُیچیپ یّبِیضٍ یّب ٍ ًِ ذَزکبضؾبظبًِیهٌدط قَز، ًِ اؾتفبزُ اظ ضا کیالکتطًٍ یگطثِ حکَهت تیًْب

کاِ قاْطًٍس ضا ثاِ     یَاًؿبالضاًیز تیشٌّ یکیتکٌَلَغ یّبضاُ حل یگطزز. توطکع نطف ضٍ یثْجَز هكبضکت هسً بیتط زض زٍلت فیث

یکی اظ ثْتطیي فَایس  زٌّس ضا ػَو ًرَاّس کطز.یهَضز ًظط قطاض ًو یطیگنیکٌٌسُ زض تهوزٍلت ٍ ثِ ػٌَاى هكبضکت یػٌَاى هكتط

َاًٌاس کبضهٌاساى ٍ   تالکتطًٍیک، ػجبضت اظ انالح ثَضٍکطاؾیْبی پیچیسُ ٍ )کبضگط ثاط( کٌاًَی اؾات. زٍلتْاب های     ایي هطحلِ اظ زٍلت

ثٌاسی ٍ  ّابیی ًظیاط هبلیابت   ّب ٍ فطایٌسّب، ثِ ٍیػُ زض ظهیٌِکبضگطاى کوتطی ضا اؾترسام کٌٌس. ثب اتَهبتیک کطزى ٍ ضٍاى کطزى ضٍیِ

ٌس ّب ضا ثْجَز ثركا گیطی ضا تب حس ظیبزی ضیكِ کي کٌٌس، زضآهستَاًٌس فؿبز ٍ ضقَُّب هیگیطی، اػغبی هدَظّب ٍ غیطُ زٍلتهبلیبت

 ٍ زض ػیي حبل اػتوبز ػوَهی ثِ زٍلت ضا افعایف زٌّس
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