
 59-70( 1396) 31هجلِ هسیطیت تَؾقِ ٍ تحَل 

59 
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  ایطاى، تْطاى، ٍُ هٌْسؾی هقسىگط، زاًكگبُ تطثیت هسضؼ، وبضقٌبؾی اضقس 3

 1396 آشض پصیطـ:، 1396 هْط انالحیِ:، 1396ذطزاز  زضیبفت: تبضید
 

 چکیده: 

 وِیاضائِ زٌّسُ ذسهبت ث یاوِیث یّبقطوت زضاؾت وِ  یىیالىتطًٍ وِیثط اؾتفبزُ اظ ث بىیٍ زضن هكتط تیقره طیتبثّسف اظ اًجبم ایي تحمیك ثطضؾی 

ًوبیٌس وِ اؾتفبزُ هیّبی اضائِ زٌّسُ ثیوِ الىتطًٍیه وِ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زض قطوت اؾت ی اًجبم قس. جبهقِ آهبضی قبهل ولیِ هكتطیبًیىیالىتطًٍ

 اظ حبضط پػٍّف. گطزیس اًتربة وَوطاى فطهَل عجك ًفط 200 تقساز ثِ ای ًوًَِ، ؾبزُ تهبزفی گیطی ًوًَِ ضٍـ ثِ افطاز ایي ثیي ًفط ثَز. اظ 420قبهل 

ّب ٍ آٍضی زازُپطؾكٌبهِ ثطای جوـ زض ایي پػٍّف اظ اؾت. ّوجؿتگی ًَؿ اظ تَنیفی ّب زازُ آٍضیجوـ ًحَُ لحبػ اظ ٍ وبضثطزی، تحمیك ّسف لحبػ

زؾت آهس وِ ِث 7/0ثبالی  اؾتفبزُ قس ٍ آلفبی وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ SPSSافعاض جطگبى ٍ ثطای ؾٌجف پبیبیی اظ ًطمثطای تأییس ضٍایی پطؾكٌبهِ اظ ًؾطات ذ

ٍ هسل تحلیل هؿیط اؾتفبزُ گطزیس. ًتبیج  SPSS  ٍLISRELافعاضّبی ّب اظ ًطمًكبى اظ پبیبیی ثبالی پطؾكٌبهِ ثَز. زض ایي پػٍّف جْت تحلیل زازُ

ثقُس اجتوبفی ٍ ثقُس اهٌیت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی تبثیطگصاض ، ثقُس لبثلیت اؾتفبزُ، حبنل اظ ثطضؾی فطضیبت تحمیك ًكبى زاز وِ ثقُس قرهیت

 اؾت.

 ثیوِ الىتطًٍیىی ، اهٌیت ثقس، ثقس اجتوبفی، ثقس لبثلیت اؾتفبزُ، ثقس قرهیت واژگان کلیدی:

  مقذمٍ -1

ای ضا ثیي نطفِثِزؾتیبثی آؾبى ٍ اضتجبط ًؿجتبً همطٍى، ؽَْض ایٌتطًت

قطوت ٍ هكتطیبًف ایجبز وطزُ اؾت ٍ فطنتی ضا ثطای اؾتفبزُ اظ 

 .فٌبٍضی اعالفبت جْت پكتیجبًی اظ ذسهبت هكتطی فطاّن ًوَزُ اؾت

ایٌتطًت پیَؾتِ زض حبل ضقس ثَزُ اؾت ٍ ثؿیبضی اظ ، ّبی اذیطزض ؾبل

اًس ٍ اظ ایي عطیك یه ضاُ جسیس ٍجَز آٍضزُِپبیِ ٍة ث ثطضا وبضثطزّب 

ّب اًس ٍ ثِ ؾبظهبىّب زض جْت حفؼ هكتطیبى ایجبز وطزُثطای ؾبظهبى

زٌّس وِ ثِ هكتطیبى ذسهبت ٍ هحهَالت جسیس ٍ ثْتط ایي اهىبى ضا هی

زٍ گطٍُ هغطح قسُ )هكتطیبى ٍ  گیطی ّطهٌؾَض ثْطُثِ .[15]اضائِ وٌٌس

الظم ٍ ضطٍضی اؾت ، ّب( اظ هعایبی ایي وبضثطزّبی ثط پبیِ ایٌتطًتؾبظهبى

وِ ثطزاقت ٍالقی ٍ زالیل انلی توبیل هطزم زض ثىبضگیطی ایي 

فٌَاى ًیع ثِّب ٍ ثیوِ[ 17]ذَثی هَضز ثطضؾی لطاض گیطزّب ثِتىٌَلَغی

اظ ، وٌٌسٍ هبلی فقبلیت هی ذسهبتیّبی هرتلف ض حَظُهؤؾؿبتی وِ ز

 .اًسًجَزُ یتثٌؿایي اهط ه

ضا ثِ نَضت الىتطًٍیىی ٍ اظ  ثیوِی ذسهبت ولیِ، الىتطًٍیىی ثیوِ

تَاًٌس اظ ایي هی ّبثیوِزّس ٍ زض ضوي اضائِ هی، ّبی ایويعطیك ٍاؾغِ

ْن ؾزٌّس ٍ ثِ حفؼ ٍ افعایف ذسهبت ضا ثب وبضایی ثیكتط اضائِ، عطیك

اؾتفبزُ اظ ثیوِ ایٌتطًتی هٌجط ثِ وبّف ّعیٌِ ٍ  ثبظاض ذَز ثپطزاظًس.

ضٍظ ٍ حتی ایبم ؾبفت قجبًِ 24زؾتطؾی آؾبى ثِ ذسهبت زض عَل 

 1. [24]قَزتقغیل هی

ّبی ثب زضًؾطزاقتي پیكطفت، قوؿی 90ٍ  80ّبی ایطاى ًیع اظ زِّ

، نٌقت ثیوِؾطیـ فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت ٍ ثىبضگیطی آى زض 

 ثیوِای زض ّبی ضایبًِّبی ظیبزی ضا زض جْت اؾتفبزُ اظ ؾیؿتنتالـ

زض اثتسا ضًٍس پصیطـ ثیوِ الىتطًٍیىی زض ثیي هكتطیبى ثِ  اًجبم زاز.

وٌسی نَضت گطفت ٍلی پؽ اظ گصقت هست ظهبًی اظ اجطای آى ٍ تَجِ 

هكتطیبى ثِ ، ایبیی وِ ایي فٌبٍضی ثطای هكتطیبى ثِ ّوطاُ زاقتثِ هع

فبهل ولیسی زض پصیطـ ثیوِ ضًٍس. ؾَی اؾتفبزُ اظ ایي ثیوِ پیف هی

عَض اؾت وِ ثِ ثیوِافتوبز ٍ ضضبیت هكتطی ًؿجت ثِ ، الىتطًٍیه

گصاضز. اظ ؾَی زیگط الىتطًٍیه تأثیط هی ثیوِغیطهؿتمین ثط پصیطـ 

الىتطًٍیه ثؿیبض اّویت زاضز؛ چطا وِ  ثیوِض پصیطـ تطی زكبضوت هكه

قَز. ایي اهط ؾجت وبّف ٍ یب حصف تقبهالت ثیي ؾبظهبى ٍ هكتطی هی

هٌسی ضضبیت، فبهلی اؾت وِ ثط ویفیت ذسهت ثیوِهكبضوت هكتطی ٍ 
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ًگطاًی ، اؾبؼ تحمیمبت ثط .[22]گصاضزهی ٍ ًْبیتبً حفؼ هكتطی تأثیط

الىتطًٍیىی ٍ  ثیوِ یًساقتي آگبّی زضثبضُ ؾپؽی اهٌیت ٍ زضثبضُ

 ثیوِتفبزُ ًىطزى اظ ایي ًَؿ ذسهت ؾتطیي فَاهل اهْن، هعایبی آى

، ًساقتي زؾتطؾی ثِ ایٌتطًت ٍ وبهپیَتط، ًبفبزالًِ لیوت ٌس.ّؿت

 ّبی ثقس لطاضثطی هكىل زض جبیگبُپبیساضی زض همبثل تغییط ٍ وبض

  .[21]زاضًس

اؾت وِ یه هسل اظ فَاهل هَثط ثط اؾتفبزُ ثیوِ ًَآٍضی تحمیك زض ایي 

فطو وِ ذطیس ثط اؾبؼ ایي پیف ٍ الىتطًٍیه ضا تَؾقِ زازُ اؾت

تط اظ ذطیس ذسهبت زض حبلت ؾٌتی ذسهبت ثب اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت ضیؿىی

تَاى هسًؾط لطاض زازُ اؾت. پؽ هی، ثیي فوَم پصیطفتِ قسُ اؾتضا 

ّبی ضاؾتب نَضت ًگطفتِ وِ جٌجِگفت وِ تب حبال پػٍّكی زض ایي 

، ظهبى، هبلی، وِ فجبضتٌس اظ فولىطز ضا قسُ زضنهرهَنی اظ ضیؿه 

قرهی ٍ ضیؿه ولی ضا ثب تئَضی پصیطـ ٍ اؾتفبزُ ، اجتوبفی، اهٌیتی

. ایي زض حبلی اؾت وِ تحمیمبت لجلی ثبقستىٌَلَغی ثِ ّن ٍنل وطزُ 

الىتطًٍیىی ٍ ایٌتطًتی ثط ثىبضگیطی ذسهبت ثیكتط ضٍی فبوتَضّبی هَثط 

زض هَضز ثىبضگیطی ّوعهبى فبوتَضّبی هثجت  تَجِ ووتطیثَزُ اؾت ٍ 

ّبی ٍ فبوتَضّبی هٌفی )همبٍهت( ثطای ثىبضگیطی ٍ اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن

 ثیوِ الىتطًٍیه تَؾظ هكتطیبى ٍجَز زاضز.

ایي اؾت ، ثٌبثطایي ّسف انلی ایي پػٍّف ثب تَجِ ثِ هَاضز هغطح قسُ

الىتطًٍیىی فالٍُ ثط  ثیوِاؾتمطاض ًؾبم وِ اهطٍظُ فلت انلی ثىبضگیطی ٍ 

زض ؾبیط اثقبز ، ی التهبزیثطٍظ اثطات هثجت ٍ لبثل تَجْی زض ظهیٌِ

الىتطًٍیىی زض  ثیوِضٍ ثب تَجِ ثِ ایي وِ . اظ ایيثَزُ اجتوبفی ٍ ... ًیع

فَاهل ثبیس لصا هی، تط اؾتضٍ فمتایطاى ًؿجت ثِ ؾبیط وكَضّبی پیف

قٌبؾبیی ٍ ثط اؾبؼ آى ضاّىبضّبی هَضز ًؾط ضا ثِ ، هؤثط ثط پصیطـ آى

ٍ تبییس قسُ ّبی ًؾطی هَجَز . ایي تحمیك اظآى جبیی وِ هسلوبض ثؿت

ثؿیبض  ،تلفیك وطزُ اؾت قسُ زضنفبهل ضیؿه اظ لحبػ تجطثی ضا ثب 

وٌس وِ ا هیثبقس. ایي اّویت هَلقی ًوَز ثیكتطی پیسحبئع اّویت هی

فٌَاى یه قبذهِ هْن وِ زض ثىبضگیطی ٍ ضا ثِ قسُ زضنه هب ضیؿ

تَاًس ثؿیبض اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ٍ ذسهبت اظ ایي لجیل هی

 ّبیتَاًس قطوتایي تحمیك هی، زض ًؾط ثگیطین. ثٌبثطایي ،تبثیطگصاض ثبقس

وِ ضٍی وبضثطاى ٍ اؾتفبزُ ضا وٌٌسُ ثیوِ ضا ووه وٌس تب فَاهل تقییي

وٌٌسگبى تبثیطگصاض اؾت زضن وٌٌس ٍ ّوچٌیي لَاًیي ٍ الساهبت زضؾت 

 زض جْت جصة هكتطیبى ثطای اؾتفبزُ اظ ایي ذسهبت ضا ایجبز وٌٌس. 

 ّب ٍ ّوچٌیي هكتطیبى زض ایي توبیل قطوت، ّبفالٍُ ثط ایي هعیت

ّبی آًالیي ًبلثبقس وِ هؿیط اضتجبط ذَز ضا اظ ققت ثیوِ ثِ وبهی

ّسایت وٌٌس تب ّط زٍ عطف ثِ ثبظزُ ثیكتط ٍ نطفِ التهبزی ثْتطی 

 زؾت پیسا وٌٌس.

ایي ّبی هجَْل ٍ هجْن زض ایي ظهیٌِ پبؾد ثِ ثب ٍجَز ایي یىی اظ جٌجِ

 وِیثط اؾتفبزُ اظ ث بىیٍ زضن هكتط تیقرهؾَال اؾت وِ تَجِ ثِ 

 یب ذیط؟ اؾتگصاض ی تبثیطىیالىتطًٍ

 مباوی وظزی ي پیطیىٍ پژيَص -2

 بیمه الکترونیکی:  -2-1

 یگطاى ذبضجوِیث تیگطی زض ایطاى ثِ قىل هسضى آى ثب فقبلوِیث تیفقبل

آغبظ  یضٍؾ بوَفیگطی ثِ الظاض پَلوِیث بظیاهت ثب ٍاگصاضی 1270اظ ؾبل 

، ایٌگؿتطاخ اظ جولِ یذبضج یوِیّبی ثقطوتزیگط گطزیس. هتقبلجبً 

 تیاؾتبض یَضوكبیط ... ثب اذص هجَظ هجبزضت ثِ اًجبم فقبل ایگل، بًؽیآل

 .گطی ًوَزًسوِیث

 1ثیوِ الىتطًٍیىی ثِ هقٌبی فبم ثِ وبضثطز ایٌتطًت ٍ تىٌَلَغی اعالفبت

 تَاىهقٌبی ذبل هی ثِقَز ٍ ای گفتِ هیزض تَلیس ٍ تَظیـ ذسهبت ثیوِ

ّبیی ًبهِثیوِ ای اظ عطیكثیوِ الىتطًٍیىی ضا اثعاض تبهیي پَقف ثیوِ

تقطیف وطز وِ ثِ نَضت آًالیي هَضز زضذَاؾت ٍ هصاوطُ ٍالـ قسُ ٍ 

 قَز.لطاضزاز آًْب هٌقمس هی

 اعالفبت فٌبٍضی ٍ ایٌتطًت وبضثطز فٌَاىثِ فبم هقٌبی ثِ الىتطًٍیه ثیوِ

 ثیوِ ذبل هقٌبی زض ٍ گطزیسُ اعالق ایثیوِ ذسهبت تَظیـ تَلیس ٍ زض

  عطیك اظ ایثیوِ پَقف یه تأهیي فٌَاىتَاى ثِهی ضا الىتطًٍیه

 ٍ هصاوطُ، پیكٌْبز، ثطذظ زضذَاؾت نَضت ثِ وِ زاًؿت ایًبهِثیوِ

 ایٌتطًت عطیك چَى اظ ّبًبهِثیوِ ًَؿ ایي گطزز. ثِهی هٌقمس آى لطاضزاز

 فالٍُ پطزاذت گَیٌس. ثِهی ًیع ایٌتطًتی ثیوِ قًَسهی فطٍذتِ ٍ فطضِ

 ثطذظ تَاًٌسهی ذؿبضت پطزاذت پطزاظـ ٍ ًبهِثیوِ تَظیـ، حك ثیوِ

 . [6]اًجبم گیطًس

 سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه از دو دیذگاه ضرورت پیاده -2-1-1
 دیذگاه فشارهای محیطی -

ای پط ضلبثت اؾت وِ اظ فبوتَضّبی ثیوِ هجوَفِ، زض زًیبی ًَیي تجبضت

هٌؾَض هَفمیت ّطچِ ثیكتط ثْطُ ثِالتهبز اجتوبفی ٍ فٌبٍضی ، ثبظاض

وٌٌسگبى ٍ هكتطیبى افعٍزُ ثگیطز. زض ایي هحیظ لسضت ٍ تَاًبیی ههطف

یبثٌس. اهب فبوتَضّبی شوط قسُ ثِ تطی هیقسُ ٍ آًْب لسضت اًتربة ٍؾیـ

ّبی ٍاوٌف ؾطفت زض حبل تغییط ّؿتٌس ٍ ؾطفت ایي تغییطات ًیبظهٌس

ّبی زًیبی تجبضت تغییطات ؾطیـ هَلفِثبقس. ّبی ثیوِ هیؾطیـ قطوت

تلفی قسُ اؾت. لصا ثِ زلیل حجن ّب ٍ تْسیسّبی هرثبفث ایجبز فطنت

ّبی توبهی قطوت، سُ تغییطات ٍ فسم اعویٌبى ثِ ثبظاض ضلبثتی آیٌسُفو

ثب ؾطفت ثبالتط ٍ ، ای ثیكتطثیوِ ًبچبضًس ثِ ؾوت ایجبز هحهَالت ثیوِ

ّبی تبض حبنل فكبضی اؾت وِ قطوتهٌبثـ ووتط حطوت وٌٌس. ایي ضف

 قًَس.هرتلف ثیوِ اظ زًیبی ًَیي ٍ ثِ قست ضلبثتی تجبضت هتحول هی
 

 های بیمهدیذگاه نوع مکان شناسی شرکت -
ّبی ثیوِ ضا ثب تَجِ ثِ تَاى قطوتهی ًیعقٌبؾی ًَؿ هىبى اظ زیسگبُ

زالیل  ل لطاض زازُ ٍزٌّس هَضز تجعیِ ٍ تحلیًَؿ فقبلیتی وِ اًجبم هی

 ثطضؾی ًوَز. ؾبظی ثیوِ الىتطًٍیىی زض ایي نٌقت ضا ضطٍضی پیبزُ

ّبی ثیوِ قٌبؾی قطوتلجل اظ ّط چیع ثِ قطح هىبى، هٌؾَضایيثِ
                                                           
1. Information technology(IT) 
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ّبیف ًوبیٌسگی ؾظَتّبی قطوت ثیوِ قَز. هحَض فقبلیتپطزاذتِ هی

 .قَززض حبل حبضط تَؾظ چٌس قطوت ذبل اًجبم هی وِ قساًجبم هی

 : تیشخصبعُذ  -2-2
قرم  هیفطز ثِ ثِهٌحهط یّبیػگیاظ ٍ یافٌَاى هجوَفِثِ قرهیت

تَؾظ  یٍ ضفتبضّب ّبعُیاًگ، ًگطـ فطز، همبنس، ثطزاقت تقطیف قسُ وِ

 زّس.هی لطاض طیاٍ ضا تحت تبث بیاٍ ٍ  تیقره

قرهیت هفَْم جصاة ٍ گیطایی زاضز. ثقُس زض زًیبی ثبظاضیبثی اهطٍظ 

 گیطیتطیي هتغیط زض تهوینقرهیت ضا ّؿتِ هطوعی ٍ ًعزیهثقُس  [11]

ثٌسی احتیبجبت اًؿبى زض اضتجبط ثب ضتجِ .زاًسهكتطی زض ٌّگبم ذطیس هی

ؾقی ثط آى اؾت وِ هحهَالت ضا زض ؾغَح ثبالی ، ثط اؾبؼ هسل هبظلَ

ثقُس فكك ٍ احتطام لطاض زّس. الجتِ ، اضضبی احتیبجبت هثل زاضایی ٍ اهَال

قَز؛ ثب ایي ثِ عطق هرتلف ٍ ثب اثعاضّبی گًَبگَى ؾبذتِ هیقرهیت 

 طوت اؾت. هقوَالً ًیبظهٌس اضتجبعبت فقبل قحبل ذلك قرهیت 

  :تیامنبعُذ  -2-3
ثبقس. تطیي هَضَفبت زض هجبزالت آًالیي هیاهٌیت قجىِ اظ هْن

ّبی پطزاذت ٍ حفؼ حطین قرهی ذَز تنؿهكتطیبى ًگطاى اهٌیت ؾی

 .[17]قَزؾبیت ثیكتط هیی ضضبیت اظ ٍةثبوبّف ایي ًگطاًّؿتٌس ٍ 

ٍ ایٌىِ ثساًٌس اعالفبت قرهیكبى  یٌتطًتیا یثبًىساض ٌِیظه افطاز زضتهَض 

 .[17]ثبقسهی هْنگطزز هحفَػ هبًسُ ٍ تَؾظ زیگطاى ّه ًوی

 ی: اجتماع بُعذ -2-4
 وَقس هی ،هكتطی ثطای افعایف اضظـ ثط هجتٌی ضٍـ اجطای زض قطوت

 ضٍاثظ عطیك اظ وبض ایي، ًوبیس تمَیت ضا ثب هكتطی ذَز اجتوبفی ًفَش

 گطزز. ًفَش اجتوبفی هی ایجبز هكتطی ثب نویوی ٍ فطزی، قرهی

تَؾظ افطاز  فطز الساهبت بی ٍ احؿبؾبت فطز، سیوِ فمب زّسهیضخ  ظهبًی

 .[18]گطززّسایت هی گطیز
 عطیك  اظ هكتطیبى ثب ثلٌسهست ضٍاثظ ایجبز ثِ اقبضُ پیًَس ًَؿ ایي

 زٌّسُ ًكبى اجتوبفی پیًَسّبی .زاضز فطزی ثیي ٍ اجتوبفی ّبیقجىِ

 وِ . ٌّگبهی[9]اؾت فطٍقٌسگبى ٍ ذطیساضاى ثیي فطزی ضٍاثظ هیبى

 ٍاثؿتِ یىسیگط ثِ آًْب، زاضز ٍجَز فطٍقٌسُ ٍ ذطیساض ثیي ًعزیىی تقبهل

 .زٌّس  هی لطاض تأثیط تحت ضا یىسیگط افتوبز ٍ تقْس، ضضبیت ٍ قًَس هی

 استفاده: قابلیتبعُذ  -2-5
ای ًجَزُ ٍ هقوَالً ثِ قیَُ یهؿبلِ پیچیسُ ٍ هجْو ،پطزاذت آًالیي

العاهبتی وِ زض هَضز  1[2003، ]گَتطًبىگیطز هی آؾبى ٍ لبثل اجطا نَضت

 ؾیؿتن پطزاذت الىتطًٍیه هَضز ثحث لطاض گطفت ثطای اؾتفبزُ اظ آى

ٍضی بوبضثط اظ اؾتفبزُ اظ یه ؾیؿتن یب فٌ ثبقس. هطثَط ثِ تَاًبیی هی

 ٍضی بـبزُ اظ فٌـل ٍاوٌف قرم ثِ اؾتفـس ٍ زض انـثبقبل هیـذ

 .[13]ثبقسهی
                                                           
1. Guttrnann 

 : 2شذه درک ریسک -2-6
پصیطی زض ضیؿهقبهل توبیالت ؾغح قطوت ٍ اهیبل پیكیي ًؿجت ثِ 

جطزی ٍ ضٍیىطزّب اؾت ّبی یتفقبل عَض ثبلمَُ ثِ ضیؿه. [23، 20]ضّا

 ّب یطیگلغقیت هتهل ثِ ًتبیج ثبلمَُ هثجت ٍ یب هرطة تهوینهؿتلعم فسم

زاللت ثط فمساى زاًف ٍ وٌتطل ٍ ًبتَاًی زض وِ  اؾت ّب یتٍ یب فقبل

زٌّسُ هیعاى پصیطـ ذغط ًكبى .[19]تَؾقِ اًتؾبضات ثطای ًتبیج اؾت

 ثبقس.افعاض هیاظ ؾَی هكتطی زض اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ًطم

 تحقیق َایفزضیٍ -3

: آظازی فول هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی 1فطضیِ 

 زاضز.

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضن: اهٌیت 2فطضیِ 

 الىتطًٍیىی زاضز.

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضن: فبیسُ 3aفطضیِ 

 الىتطًٍیىی زاضز.

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضن: آؾبًی b 3فطضیِ 

 الىتطًٍیىی زاضز.

: ًگطاًی ؾجع هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی 4فطضیِ 

 زاضز.

پصیطی هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ : ضیؿه5فطضیِ 

 الىتطًٍیىی زاضز.

ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضن: فبیسُ a 6فطضیِ 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ ضنز

ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضن: آؾبًی b 6فطضیِ 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ زضن

ٍ  قسُ زضن: ًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت c 6فطضیِ 

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

فبیسُ  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضن: اهٌیت a 7فطضیِ 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ زضن

آؾبًی  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضن: اهٌیت b 7فطضیِ 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ زضن

ًگطاًی ؾجع ٍ  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضن: اهٌیت c 7فطضیِ 

 الىتطًٍیىی زاضز.اؾتفبزُ اظ ثیوِ 

 

 

 

  
                                                           
2. Perceived risk 
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 مذل مفًُمی تحقیق -4

یَى ٍ  ّبی تحمیكهسل تحمیك حبضط یه هسل تلفیمی اؾت ٍ اظ هسل

، اؾتفبزُ قسُ اؾت (2012)اض گعظازُ ٍ ذسهتحٌبفی، (2013) اؾتیج

حبل تحمیمی ثب ایي ِ چطاوِ هَضَؿ تحمیك یه هَضَؿ ًَ ثَزُ ٍ تب ث

زٌّسُ ذسهبت ّبی ثیوِ اضائِفٌَاى زض جبهقِ آهبضی هَضزًؾط )قطوت

 الىتطًٍیىی( اؾتفبزُ ًكسُ اؾت. 

 ّبی هتغیطّبی هؿتملثبقس وِ ظیطقبذِهسل پبییي یه هسل جبهـ هی

تَاى اظ هسل چٌیي هی، قَزٍاثؿتِ ٍ هیبًجی تحمیك ضا ًیع قبهل هی

ثقس اهٌیت ٍ ، ثقس اجتوبفی، اؾتٌجبط وطز وِ ثیي هتغیطّبی قرهیت

زاضی ٍجَز ُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ضاثغِ هقٌبزُ ثب اؾتفبزثقس لبثلیت اؾتفب

زاضز. ثسیي هقٌب وِ ثب ٍجَز اثقبز هصوَض اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًیع 

 یبثس.حبنل قسُ یب افعایف هی

 

 (3113ار )سادٌ ي خذمتگشحىافی، (3112مىبع: یًن ي استیج )(: 1ضىل )

 ضىاسی پژيَصريش -5

 بىیٍ زضن هكتط تیقره طیتبث یثطضؾثب تَجِ ثِ ایٌىِ ایي پػٍّف ثِ 

زٌّسُ ذسهبت اضائِ یاوِیث یّبقطوتزض  یىیالىتطًٍوِیض اؾتفبزُ اظ ثز

پػٍّف »ثٌبثطایي ایي پػٍّف زض ظهطُ  ،زپطزاظهی یىیالىتطًٍوِیث

ّب آٍضی زازُّبی جوـگیطز. اظ عطفی ثط هجٌبی ضٍـلطاض هی «وبضثطزی

 ثبقس.هی )تَنیفی( ّبی غیطآظهبیكیپػٍّف حبضط اظ ًَؿ پػٍّف

 ّوچٌیي اظ آًجب وِ ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی اضتجبط ثیي هتغیطّب

اهٌیت ٍ ، )هتغیطّبی هؿتمل فجبضتٌس اظ: قرهیت ٍ ًفَش اجتوبفی

لبثلیت اؾتفبزُ ٍ هتغیط ٍاثؿتِ ایي تحمیك فجبضت اؾت: اؾتفبزُ اظ ثیوِ 

آٍضی اعالفبت ذجطگبى ٍ هترههبى السام بزُ اظ جوـالىتطًٍیه( ثب اؾتف

 قبذِ ّوجؿتگی اؾت.  ذَاّس وطز زض ضزیف هغبلقبت تَنیفی اظ

 ّبیجبهقِ آهبضی قبهل ولیِ هكتطیبًی وِ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زض قطوت

، پبضؾیبى، زاًب، ایطاى، الجطظ، زٌّسُ ثیوِ الىتطًٍیه وِ فجبضتٌس اظ: )آؾیباضائِ

ثطای  ًوبیٌس.هلت ٍ ًَیي( اؾتفبزُ هی، هقلن، وبضآفطیي، ؾیٌب، ضاظی، زی

ّب ثب هطاجقِ ثِ زفبتط هطوعی ّط یه اظ قٌبؾبیی هكتطیبى ایي قطوت

تقساز هكتطیبًی وِ زض ثبظُ ظهبًی یه هبُ ، ّب زض تْطاىایي قطوت

قًَس ثطاثط اؾت هٌس هی( اظ ذسهبت ثیوِ الىتطًٍیىی ثْط1394ُ، )هطزاز

زض ایي پػٍّف  ًفط وِ ثب اؾتفبزُ اظ جسٍل هَضگبى تقییي گطزیس. 420ثب 

گیطی تهبزفی ؾبزُ اؾتفبزُ قس ٍ ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاى اظ ضٍـ ًوًَِ

 اًس.فٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًُفط ثِ 200

اؾتبًساضز  اعالفبت الظم اظ پطؾكٌبهِ وتجی ٍ ّب ٍ آٍضی زازُ ثطای جوـ

 قَز.اؾتفبزُ هی (2012)اض عذسهتگ ظازُ ٍحٌبفی، (2013) یَى ٍ اؾتیج

ثطای ؾٌجف فبیسُ ، گَیِ 4ایي پطؾكٌبهِ ثطای ؾٌجف آظازی فول 

ثطای ، گَیِ 4اظ  قسُ زضنثطای ؾٌجف آؾبًی ، گَیِ 4 قسُ زضن

 4 قسُ زضنثطای ؾٌجف ًگطاًی اهٌیت ، گَیِ 4ؾٌجف ًگطاًی ؾجع 

زض  گیطز.گَیِ زض ًؾط هی 2گَیِ ٍ ثطای ؾٌجف اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی 

 ثبقس ثطاثط هی گَیِ 26ثقُس ٍ  5ًتیجِ همساض آلفبی پطؾكٌبهِ وِ زاضای 

  ثِ زؾت آهسُ اؾت وِ ایي همساض ثیبًگط پبیبیی پطؾكٌبهِ اؾت. 7910.

زض ایي تحمیك ثطای ثطضؾی ؾَاالت تحمیك زض جبهقِ اظ آهبض تَنیفی ٍ 

آهبضی هَضز اؾتفبزُ زض ایي ّبی اؾتٌجبعی اؾتفبزُ قسُ اؾت. ضٍـ

 تحمیك فجبضتٌس اظ:

زض ایي تحمیك اظ آهبض تَنیفی ثطای ًوبیف اعالفبت  الف( آمار توصیفی:

اعالفبت جوقیت ، جوقیت قٌبذتی اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثطای ایي هٌؾَض

 قٌبذتی ثب اؾتفبزُ اظ جساٍل فطاٍاًی ًكبى زازُ ذَاّس قس.

ظ اؾتٌجبط آهبضی هطثَط ثطای تجعیِ ٍ زض ایي تحمیك ا ب( آمار استنباطی:

قَز. زض هطحلِ اٍل ًطهبل ّب ٍ آظهَى فطضیبت ثْطُ گطفتِ هیتحلیل زازُ

اؾویطًَف ٍ اضتجبط ثیي  –ّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى وَلوَگطٍف ثَزى زازُ

گیطز. زض هتغیطّب ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت ّوجؿتگی هَضز ثطضؾی لطاض هی

ّبی هٌتج اظ آًْب ثب یطّبی تحمیك ٍ قبذمهطحلِ ثقس ضٍایی ؾبظُ هتغ

گیطز. اؾتفبزُ اظ آظهَى تحلیل فبهلی تبییسی هَضز ثطضؾی لطاض هی

ای اظ زضًْبیت ثب اؾتفبزُ اظ هسل هقبزالت ؾبذتبضی وِ زض حمیمت آهیعُ

ّبی ثِ آظهَى فطضیِ، ًوَزاض تحلیل هؿیط ٍ تحلیل فبهلی تبییسی اؾت

ّبی پػٍّف اظ ؾَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُهٌثِ قَز.تحمیك پطزاذتِ هی

  ًؿرِ اؾتفبزُ ذَاّین وطز. SPSS  ٍLISRELافعاضّبی ًطم

ّبی آهبضی وِ ّسفف ای اظ ضٍـتحلیل فبهلی تكىیل قسُ اظ هجوَفِ

تحلیل ، فلَم اجتوبفی ّبؾت. زضؾبزُ وطزى یه هجوَفِ پیچیسُ اظ زازُ

ضٍز. زض ازثیبت تحلیل فبهلی زض هَضز ّوجؿتگی ثیي هتغیطّب ثِ وبض هی

ای اظ ضٍاثظ یب ؾبظُ اؾت ٍ ثیبى هَجع ٍ فكطزُ فبهلی اؾبؾب یه فبهل

ای ؾبظُ، فجبضت زیگط یه فبهلثبقس. ثِای اظ هتغیطّب هیهیبى هجوَفِ
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قَز ٍ عَض فولیبتی ثَؾیلِ ثبضّبی فبهلی ذَز تقطیف هیاؾت وِ ثِ

 [.8]اؾتّوجؿتگی یه هتغیط ثب یه فبهل ، ثبضّبی فبهلی
 

آلفای وزيوباخ جُت محاسبٍ پایایی  آسمًنوتایج حاصل اس  :(1جذيل)

 پزسطىامٍ

 آلفاکزًثاخ عٌَاى ردیف

 776/0 آسادی عول 1

 788/0 ریسک پذیزی 2

 793/0 ًگزاًی سثش 3

 782/0 شدُ درکاهٌیت  4

 787/0 شدُ درکفایدُ  5

 784/0 آساًی استفادُ 6

 782/0 استفادُ اس تیوِ 7

 تجشیٍ ي تحلیل -6

% ضا 64زٌّسگبى ظى ٍ  پبؾد % اظ36ثط اؾبؼ ًتبیج تَنیفی پػٍّف 

زٌّسگبى زض گطٍُ اًس. اظ لحبػ ؾي ًیع ثیكتط پبؾدهطزاى تكىیل زازُ

% ًوًَِ ضا تكىیل 43ًفط هقبزل 86ؾبل لطاض زاضًس وِ  30تب  20ؾٌی 

وبضقٌبؾی  زاضای هسضن زضنس افطاز 48اًس. اظ لحبػ تحهیالت ًیع  زازُ

 67ًفط هقبزل  134اًس ًفط وِ ثِ پطؾكٌبهِ پبؾد زازُ 200ّؿتٌس. اظ 

اًس. زض ثرف آهبض زضنس هجطز ثَزُ 33ًفط هقبزل  66زضنس هتبّل ٍ 

وٌین ٍ ثطای ایي ؾبظی هقبزالت ؾبذتبضی اؾتفبزُ هیاظ هسلاؾتٌجبعی 

ؾبذتبضی اظ ؾبظی هقبزالت این. هسلثْطُ گطفتِ Lisrel افعاضوبض اظ ًطم

ثبقس. گیطی ٍ هسل ؾبذتبضی هیتكىیل قسُ وِ هسل اًساظُ ءزٍ جع

  یثبقس وِ ثِ ًحَُی اظ هسل ؾبذتبضی هیجعئ، گیطیهسل اًساظُ

گیطی هتغیط پٌْبى ثب اؾتفبزُ اظ زٍ یب تقساز ثیكتطی هتغیط اًساظُ

همیبؼ ووی اظ ، قسُ تقطیف قسُ اؾت. تحلیل فبهلی تبییسیهكبّسُ

ی اظ هسل وٌس. هسل ؾبذتبضی جعئّب ضا فطاّن هیافتجبض ٍ پبیبیی ؾبظُ

زّس هتغیطّبی پٌْبى چگًَِ ثط هقبزلِ ؾبذتبضی اؾت وِ ًكبى هی

ضاثغِ ؾبذتبضّبی هسلی وِ ثِ  ،گصاضًس. هسل ؾبذتبضییىسیگط اثط هی

ؾبظی هقبزلِ وٌس. هسلّب نَضت گطفتِ ضا تقییي هیٍؾیلِ فطضیِ

ّب ٍجَز زاضز ٍ ثِ آیب ضٍاثغی ثیي ؾبظُ وِ وٌسي هیؾبذتبضی تقیی

ّبی ذَز ّوطاُ تحلیل فبهلی تبییسی پػٍّكگط ضا ثِ پصیطـ یب ضز تئَضی

 ؾبظز.تَاًوٌس هی

  عاملی تأییذی تحلیل6-1
اثتسا ثبیس اظ ایي هؿبلِ اعویٌبى حبنل قَز وِ ، زض اًجبم تحلیل فبهلی

ثطای  .تحلیل هَضز اؾتفبزُ لطاض زازّبی هَجَز ضا ثطای تَاى زازُهی

قَز. ثب اؾتفبزُ اظ ایي اؾتفبزُ هی KMOاعویٌبى اظ ایي اهط اظ قبذم 

ایي قبذم . گیطی اعویٌبى حبنل ًوَزتَاى اظ وفبیت ًوًَِآظهَى هی

، اگط همساض قبذم ًعزیه ثِ یه ثبقس، زض زاهٌِ نفط تب یه لطاض زاضز

نَضت فبهلی هٌبؾت ّؿتٌس ٍ زض غیطایيّبی هَضز ًؾط ثطای تحلیل زازُ

 .[8]ثبقسّبی هَضز ًؾط چٌساى هٌبؾت ًویًتبیج تحلیل فولی ثطای زازُ

ّب هجٌی ثط ایٌىِ اظ ؾَی زیگط ثطای اعویٌبى اظ هٌبؾت ثَزى زازُ

گیطز زض جبهقِ ثطاثط ثب ّبیی وِ پبیِ تحلیل لطاض هیهبتطیؽ ّوجؿتگی

1نفط ًیؿت اظ آظهَى ثبضتلت
 .ایناؾتفبزُ وطزُ 

گیطی ٍ آظهَى ثبضتلت ثطای ثطای وفبیت ًوًَِ KMOهقیبض  (2)جسٍل 

هٌبؾت ثَزى ّوجؿتگی ثیي هكبّسات جْت اؾتفبزُ اظ تحلیل فبهلی ضا 

زاضی  ٍ هقٌی KMOزّس. ثب تَجِ ثِ همساض ثبالی قبذم ًكبى هی

ؿتگی تقساز ًوًَِ ثطای اًجبم تحلیل فبهلی وبفی ٍ ّوج، آظهَى ثبضتلت

 ثیي هكبّسات هٌبؾت اؾت.
 

 تحلیل عاملی KMOي ضاخص  بارتلتآسمًن  (:3)ل جذي
 

 

قَز. زض ازاهِ ثِ تحلیل فبهلی تأییسی هتغیطّبی تحمیك پطزاذتِ هی

هیعاى تبثیط ّطوسام اظ ثبضّبی فبهلی هسل زض حبلت ترویي اؾتبًساضز 

ّب ضا زض تَضیح ٍ تجییي ٍاضیبًؽ ًوطات هتغیط یب فبهل هتغیطّب ٍ یب گَیِ

فجبضت زیگط ثبض فبهلی ًكبى زٌّسُ هیعاى زّس. ثِانلی ًكبى هی

ّوجؿتگی ّط هتغیط هكبّسُ قسُ )ؾَال پطؾكٌبهِ( ثب هتغیط هىٌَى 

زاضی ى ؾٌجف هقٌیوِ همساض آهبضُ آظهَثبقس. زض نَضتیّب( هی)فبهل

زٌّسُ ایي اؾت وِ گَیِ زض ًؾط گطفتِ ًكبى، ثبالتط ثبقس 1/96هتغیط اظ 

 ًتبیج  قَز.نَضت گَیِ حصف هیزاض اؾت ٍ زض غیط ایيقسُ هقٌی

زٌّس وِ همساض ثبض فبهلی ثطای آهسُ اظ هحبؾجِ ثبض فبهلی ًكبى هی زؾتِث

ثبالتط اؾت ٍ ایي اهط زاللت ثط ایي  0/4زض ًؾط گطفتِ قسُ اظ  ّبیگَیِ

زاض ثَزى ّبی زض ًؾط گطفتِ قسُ زض نَضت هقٌیزاضز وِ گَیِ

هتغیطّبی تأثیطگصاضی ثطای تجییي هتغیطّبی تحمیك ّؿتٌس. زض ازاهِ 

زاضی هسل ًكبى زازُ ثطای ؾٌجف هقٌی tًتبیج حبنل اظ هحبؾجِ آهبضُ 

 قسُ اؾت.
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بز استفادٌ اس بیمٍ  ضذٌ درني آساوی  ضذٌ درنفایذٌ ، امىیت، وگزاوی سبش، پذیزیریسه، سىجص تأثیز ضخصیت -بزاسش مذل مفًُمی بٍ مطاَذات (:3)ضىل

  الىتزيویىی )ضزایب(

ثبالتط  1/96زاضی هتغیطّب اظ ثطای ؾٌجف هقٌی tهمساض آهبضُ آظهَى 

ّبی زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت ٍ ایي اهط زاللت ثط ایي زاضز وِ ّوِ گَیِ

زاض ّؿتٌس. ذالنِ ًتبیج ثِ ثطای ؾٌجف هتغیطّبی تحمیك هقٌی

 زؾت آهسُ زض ازاهِ ًكبى زازُ قسُ اؾت.
 

 

بز استفادٌ اس بیمٍ  ضذٌ درني آساوی  ضذٌ درنفایذٌ ، امىیت، وگزاوی سبش، پذیزیریسه، سىجص تأثیز ضخصیت -بزاسش مذل مفًُمی بٍ مطاَذات (:2)ضىل

  (tالىتزيویىی )ممذار آمارٌ 
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 بزرسی فزضیات پژيَص -7

آظازی فول هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی  :1فرضیه 

 زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 آظازی فول هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی :

 ًساضز.

H1 آظازی فول هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی :

 زاضز.

بزرسی معىاداری تاثیز آسادی عمل مطتزی بز استفادٌ اس بیمٍ  (:2)جذيل

 الىتزيویىی

ضزیة  هتغییز ٍاتستِ هتغییز هستقل

 هسیز

t-value  ًِتیج

 فزضیِ

آسادی عول 

 هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 

57/0 
 

56/12 
 

 تایید

 

ٍ  0/57س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثط زًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

 1زٌّس وِ اگط اؾت. ایي اهط ًكبى هی 12/56همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیه ، افعایف پیسا وٌسآظازی فول هكتطی ٍاحس 

وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همساض آهبضُ ٍاحس افعایف پیسا هی 0/57ثِ هیعاى 

َز تأثیط تَاى گفت فطو نفط فسم ٍجهی، ثبالتط اؾت 1/96آظهَى اظ 

% ضز 95زض ؾغح اعویٌبى اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی آظازی فول ثط 

 قَز. هی

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضناهٌیت  :2فرضیه 

 الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی  قسُ زضن: اهٌیت

 ًساضز.

H1 هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی  قسُ زضن: اهٌیت

 زاضز.
 

ضذٌ مطتزی بز استفادٌ اس  درنبزرسی معىاداری تاثیز امىیت (: 4) جذيل

 بیمٍ الىتزيویىی

ضزیة  هتغییز ٍاتستِ هتغییز هستقل

 هسیز

t-value  ًِتیج

 فزضیِ

اهٌیت درک 

 شدُ هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 تایید 92/9 55/0

 

ٍ  0/55س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثط زًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

 1س وِ اگط زّاؾت. ایي اهط ًكبى هی 9/92همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

اؾتفبزُ اظ ثیوِ ، افعایف پیسا وٌسهكتطی  قسُ زضناهٌیت ٍاحس 

وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ٍاحس ثْجَز پیسا هی 0/55الىتطًٍیىی ثِ هیعاى 

تَاى گفت فطو نفط فسم هی، ثبالتط اؾت 1/96همساض آهبضُ آظهَى اظ 

زض  هكتطی ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی قسُ زضنٍجَز تأثیط اهٌیت 

 قَز. % ضز هی95ؾغح اعویٌبى 

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضنفبیسُ  :3aفرضیه 

 الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 ُهكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی  قسُ زضن: فبیس

 ًساضز.

H1 ُهكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ زضن: فبیس 

بزرسی معىاداری تاثیز فایذٌ درن ضذٌ مطتزی بز استفادٌ اس (: 5) جذيل

 بیمٍ الىتزيویىی

 
 

ٍ  0/51س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثط زًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

ٍاحس  1س وِ اگط زّاؾت. ایي اهط ًكبى هی 6/52همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

ثیوِ الىتطًٍیىی ثِ  اؾتفبزُ اظ، هكتطی افعایف پیسا وٌس قسُ زضنفبیسُ 

وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همساض آهبضُ آظهَى پیسا هی ٍاحس ثْجَز 0.51هیعاى 

تَاى گفت فطو نفط فسم ٍجَز تأثیط فبیسُ هی، ثبالتط اؾت 1/96اظ 

% 95اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زض ؾغح اعویٌبى  هكتطی ثط قسُ زضن

 .قَزضز هی

هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ  قسُ زضنآؾبًی  :3bفرضیه 

 الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی  قسُ زضن: آؾبًی

 ًساضز.

H1 ًٍیىی زاضز. قسُ زضن: آؾبًی ِ الىتط ُ اظ ثیو  هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبز

بزرسی معىاداری تاثیز آساوی درن ضذٌ مطتزی بز استفادٌ اس  (:6) جذيل

 بیمٍ الىتزيویىی

متغیز 

 مستمل
 متغیز يابستٍ

ضزیب 

 مسیز
t- value 

وتیجٍ 

 فزضیٍ

آساًی درک 

 شدُ هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 تایید 36/3 63/0

ضزیة  هتغییز ٍاتستِ هتغییز هستقل

 هسیز

t-
value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

فایدُ درک 

 شدُ هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 تایید 52/6 51/0
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ٍ  0/63س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثط زًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

 1س وِ اگط زّاؾت. ایي اهط ًكبى هی 3/36همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

 الىتطًٍیىیاؾتفبزُ اظ ثیوِ، افعایف پیسا وٌسهكتطی  قسُ زضنآؾبًی ٍاحس 

وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همساض آهبضُ ٍاحس افعایف پیسا هی 0/63ثِ هیعاى 

تَاى گفت فطو نفط فسم ٍجَز تأثیط هی، ثبالتط اؾت 1/96آظهَى اظ 

زض ؾغح  هكتطی ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی قسُ زضنآؾبًی 

 قَز. % ضز هی95اعویٌبى 

 ًگطاًی ؾجع هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. :4فرضیه 

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی : ًگطاًی ؾجع

 ًساضز.

H1 ًگطاًی ؾجع هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی :

 زاضز.

ش مطتزی بز استفادٌ اس بیمٍ ببزرسی معىاداری تاثیز وگزاوی س (:7) جذيل

 الىتزيویىی

هتغیز 

 هستقل
 هتغیز ٍاتستِ

ضزیة 

 هسیز
t- value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

ًگزاًی سثش 

 هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی
 تایید 10/6 64/0

 

ٍ 0/64 س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثطزًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

 1س وِ اگط زّاؾت. ایي اهط ًكبى هی 6/10همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ، افعایف پیسا وٌسًگطاًی ؾجع هكتطی ٍاحس 

وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همساض آهبضُ ٍاحس افعایف پیسا هی 0/64 هیعاىثِ 

تَاى گفت فطو نفط فسم ٍجَز تأثیط هی، ثبالتط اؾت 1/96آظهَى اظ 

زض ؾغح اعویٌبى  ًگطاًی ؾجع هكتطی ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی

 . قَز% ضز هی95

ثیوِ الىتطًٍیىی پصیطی هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ضیؿه :5فرضیه 

 زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 :پصیطی هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ضیؿه

 ًساضز.

H1 :پصیطی هكتطی تأثیط هثجت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ضیؿه

 زاضز.

مطتزی بز استفادٌ اس بیمٍ پذیزی بزرسی معىاداری تاثیز ریسه (:8) جذيل

 الىتزيویىی

 متغیز يابستٍ متغیز مستمل
ضزیب 

 مسیز
t- value 

وتیجٍ 

 فزضیٍ

ریسک پذیزی 

 هشتزی

استفادُ اس تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 تایید 63/7 47/0

ٍ  0/47س وِ همساض ضطیت هؿیط ثطاثط زًّتبیج ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی

 1س وِ اگط زّاؾت. ایي اهط ًكبى هی 7/63همساض آهبضُ آظهَى ثطاثط 

الىتطًٍیىی اؾتفبزُ اظ ثیوِ، افعایف پیسا وٌسپصیطی هكتطی ضیؿهٍاحس 

همساض آهبضُ  وٌس. ثب تَجِ ثِ ایٌىٍِاحس افعایف پیسا هی 0/47ثِ هیعاى 

تَاى گفت فطو نفط فسم ٍجَز تأثیط هی، ثبالتط اؾت 1/96آظهَى اظ 

زض ؾغح اعویٌبى  الىتطًٍیىیُ اظ ثیوِپصیطی هكتطی ثط اؾتفبزضیؿه

 قَز. % ضز هی95

 قسُ زضنًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنفبیسُ :  6aفرضیه 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 : ُقسُ زضنًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنفبیس  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 : ُقسُ زضنًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنفبیس  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

ومص میاوجی فایذٌ درن ضذٌ در رابطٍ تاثیز  معىاداریبزرسی (: 9) جذيل

 ز استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىیببیه امىیت درن ضذٌ 

 هتغیز

 هستقل

 هتغییز

 هیاًجی
هتغیز 

 ٍاتستِ

ضزیة هسیز 

 غیز هستقین

ضزیة 

هسیز غیز 

 هستقین

t- value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

فایدُ  اهٌیت

 درک شدُ

استفادُ اس 

تیوِ 
 الکتزًٍیکی

 تایید 82/8 55/0 525/0

 

زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنًتبیج ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف فبیسُ 

هؿتمین اهٌیت ثط س وِ اثط غیطزٍّ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًكبى هی

اؾت زض حبلی وِ اثط هؿتمین  0/525اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

اؾت ٍ ایي اهط زاللت  0/55اهٌیت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

زض ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ  ًمف هیبًجی قسُ زضنثط ایي زاضز وِ فبیسُ 

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. 

ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنآؾبًی :  6bفرضیه 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. قسُ زضن

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 : قسُ زضنًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنآؾبًی  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 : قسُ زضناهٌیت  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضنآؾبًی  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.
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بزرسی معىاداری تاثیز ومص میاوجی آساوی درن ضذٌ در رابطٍ  (:11) جذيل

 الىتزيویىیبیه امىیت درن ضذٌ بز استفادٌ اس بیمٍ 

هتغیز 

 هستقل

هتغییز 

 هتغیز ٍاتستِ هیاًجی
ضزیة هسیز 

 غیز هستقین

ضزیة 

هسیز غیز 

 هستقین

t- value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

 

 اهٌیت

 

آساًی 

 درک شدُ 

استفادُ اس 

تیوِ 

 الکتزًٍیکی

 

34/0 

 

55/0 

 

89/6 

 

 تایید

 

زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  قسُ زضنًتبیج ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف آؾبًی 

زٌّس وِ اثط غیطهؿتمین اهٌیت ثط ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًكبى هی

اؾت زض حبلی وِ اثط هؿتمین  0/34اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

اؾت ٍ ایي اهط زاللت  0/55اهٌیت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

زض ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ  ًمف هیبًجی قسُ زضنثط ایي زاضز وِ آؾبًی 

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. 

ٍ  قسُ زضنًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت  :6cفرضیه 

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 : اؾتفبزُ  قسُ زضنًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ

 اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 :قسُ ٍ اؾتفبزُ ًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي اهٌیت زضن

 الىتطًٍیىی زاضز.اظ ثیوِ 

 در رابطٍ بیه  وگزاوی سبش بزرسی معىاداری تاثیز ومص میاوجی(: 11جذيل )

 امىیت درن ضذٌ بز استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی

هتغیز 

 هستقل

هتغییز 

 هتغیز ٍاتستِ هیاًجی
ضزیة هسیز 

 غیز هستقین

ضزیة 

هسیز غیز 

 هستقین

t- value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

ًگزاًی  اهٌیت

 سثش

اس تیوِ  استفادُ

 الکتزًٍیکی

 تایید 22/8 55/0 73/0

 

زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف ًگطاًی ؾجع زض ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ ًتبیج ثِ 

هؿتمین اهٌیت ثط غیطس وِ اثط زّاؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًكبى هی

اؾت زض حبلی وِ اثط هؿتمین  0/73اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

اؾت ٍ ایي اهط زاللت  0/55اهٌیت ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

زض ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ اؾتفبزُ  ثط ایي زاضز وِ ًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی

 اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 فبیسُ  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضناهٌیت  :7aفرضیه  

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.قسُ ٍ زضن

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 :قسُزضن فبیسُ ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُ زضن اهٌیت  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 :قسُ زضن فبیسُ ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُ زضن اهٌیت  ٍ

 الىتطًٍیىی زاضز.اؾتفبزُ اظ ثیوِ 

بزرسی معىاداری تاثیز ومص میاوجی امىیت درن ضذٌ در رابطٍ  (:13) جذيل

 ضذٌ بز استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی درنبیه فایذٌ 

هتغیز 

 هستقل

هتغییز 

هتغیز  هیاًجی

 ٍاتستِ

ضزیة 

هسیز غیز 

 هستقین

ضزیة 

هسیز 

غیز 

 هستقین

t- value 

ًتیجِ 

 فزضیِ

 فایدُ

 درک

 شدُ

استفادُ اس  اهٌیت

تیوِ 

 لکتزًٍیکیا

 تایید 84/7 51/0 52/0

 

زض ضاثغِ ثیي فبیسُ  قسُ زضنًتبیج ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف اهٌیت 

هؿتمین س وِ اثط غیطزًّكبى هی ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی قسُ زضن

اؾت زض حبلی وِ  0/52ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط  قسُ زضنفبیسُ 

اؾت  0/51ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط  قسُ زضناثط هؿتمین فبیسُ 

زض ضاثغِ ثیي  ًمف هیبًجی قسُ زضنٍ ایي اهط زاللت ثط ایي زاضز وِ فبیسُ 

  اهٌیت ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 قسُ زضنآؾبًی  ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیي قسُ زضناهٌیت  :7bفرضیه 

 ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 :قسُ زضنآؾبًی  ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُ زضن اهٌیت  ٍ

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 :قسُ زضنآؾبًی  ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُ زضن اهٌیت  ٍ

 اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.اؾتفبزُ 
 

 

 

 

 
 



 الىتطًٍیىی وِیثط اؾتفبزُ اظ ث بىیٍ زضن هكتط تیقره هسلی ثطای تقییي هیعاى تبثیطضضب احتكبم ضاثی ٍ ّوىبضاى / 
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 ضذٌ درنبزرسی ومص امىیت  -مطاَذاتبزاسش مذل مفًُمی بٍ  (:4) ضىل

 (tضذٌ ي استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی )ممذار آمارٌ در رابطٍ بیه آساوی درن

 

ضذٌ در بزرسی ومص امىیت درن -بزاسش مذل مفًُمی ٍب مطاَذات (:5) ضىل

 (tضذٌ ي استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی )ممذار آمارٌ رابطٍ بیه آساوی درن

قسُ زض ضاثغِ ثیي آؾبًی ًتبیج ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف اهٌیت زضن

هؿتمین زٌّس وِ اثط غیطٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًكبى هی قسُزضن

اؾت زض حبلی وِ  0/29ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط  قسُزضنآؾبًی 

اؾت  0/62قسُ ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط اثط هؿتمین آؾبًی زضن

زض ضاثغِ ثیي  قسُ ًمف هیبًجیٍ ایي اهط زاللت ثط ایي زاضز وِ آؾبًی زضن

 اهٌیت ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. 

ٍ  ًگطاًی ؾجع قسُ ًمف هیبًجی زض ضاثغِ ثیياهٌیت زضن :7cفرضیه 

 اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز.

 وٌین:اثتسا فطضیبت ضا ثِ فطم فطو نفط ٍ همبثل تقطیف هی

H0 :ًگطاًی ؾجع ٍ اؾتفبزُ  ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُزضن اهٌیت

 اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًساضز.

H1 :ًگطاًی ؾجع ٍ اؾتفبزُ  ثیي ضاثغِ زض هیبًجی ًمف قسُزضن اهٌیت

 الىتطًٍیىی زاضز.اظ ثیوِ 

 
 

 

 

 
 

ضذٌ بزرسی ومص امىیت درن -بزاسش مذل مفًُمی بٍ مطاَذات (:7)ضىل 

 (tدر رابطٍ بیه وگزاوی سبش ي استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی )ممذار آمارٌ 

بزرسی ومص امىیت  -بزاسش مذل مفًُمی بٍ مطاَذات(: 6) ضىل

درن ضذٌ در رابطٍ بیه وگزاوی سبش ي استفادٌ اس بیمٍ الىتزيویىی 

 ()ممذار آمارٌ 
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قسُ زض ضاثغِ ثیي ًتبیج ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًمف اهٌیت زضن

زٌّس وِ اثط ًگطاًی ؾجع ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ًكبى هی

 اؾت 0/66غیطهؿتمین ًگطاًی ؾجع ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

زض حبلی وِ اثط هؿتمین ًگطاًی ؾجع ثط اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی ثطاثط 

زض  اؾت ٍ ایي اهط زاللت ثط ایي زاضز وِ ًگطاًی ؾجع ًمف هیبًجی 0/64

 ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ اؾتفبزُ اظ ثیوِ الىتطًٍیىی زاضز. 

 قَز. ّب اضائِ هیّبی ًیىَیی ثطاظـ هسلزض ازاهِ قبذم

 مذل اوذاسٌ گیزی بزاسشَای ضاخص(: 12) جذيل

 هدل
RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

  

    

تحلیل 

 عاهلی
039/0 89/0 87/0 91/0 045/0 

41/1 

1 039/0 89/0 87/0 91/0 045/0 41/1 

2 024/0 90/0 88/0 93/0 038/0 29/1 

3 038/0 89/0 87/0 92/0 046/0 43/1 

4 042/0 88/0 86/0 90/0 044/0 40/1 

5 024/0 90/0 88/0 93/0 038/0 29/1 

6 038/0 89/0 87/0 92/0 046/0 43/1 

7 042/0 88/0 86/0 90/0 044/0 40/1 

 
ّبی ًیىَیی ثطاظـ زض فبنلِ هغلَة لطاض اظ آًجبیی وِ همساض قبذم

 تَاى گفت هسل اظ ثطاظـ هٌبؾت ثطذَضزاض اؾت.زاضًس هی
 

 تحقیقات مطابٍَا با وتایج مقایسٍ وتیجٍ آسمًن فزضیٍ -8

 ًتبیج تحمیك حبضط ثب تحمیمبت شیل ّورَاًی زاضز:

تأثیط اًتؾبضات هكتطی ثط  "تحمیمی تحت فٌَاى زض (2014)یَى ٍاٍؾٌب 

اًجبم زازًس. ًتبیج تحمیك  "اؾتفبزُ اظ ثبًىساضی ایٌتطًتی ثب تلفي َّقوٌس

میك هحممبى ورَاًی زاضز. چطا وِ زض ّط زٍ تحآًبى ثب تحمیك حبضط ّ

آؾبًی اؾتفبزُ ثط اؾتفبزُ اظ ذسهبت ، فبیسُ، اشفبى زاقتٌس؛ اهٌیت

 ایٌتطًتی تأثیطگصاض اؾت.

تَؾقِ یه هسل ووی اظ  "تحمیمی تحت فٌَاىزض  (2013) یَى ٍ اؾتیج

اًجبم زازًس. ًتبیج  "تأثیط قرهیت ٍ اًتؾبضات ثط اؾتفبزُ اظ ثبًىساضی ایٌتطًتی

َاًی زاضز؛ چطا وِ ًتبیج ّط زٍ تحمیك یَى ٍ اؾتیج ثب تحمیك حبضط ّور

( ٍ قسُ زضنتحمیك ًكبى زٌّسُ ایي اهط اؾت وِ اؾتفبزُ آؾبى )آؾبًی 

 ایٌتطًتی تأثیطگصاض اؾت. ثط اؾتفبزُ اظ ذسهبت قسُ زضناهٌیت 

اضظیبثی فَاهل تقییي وٌٌسُ  "تحمیمی تحت فٌَاىزض  (2012) ؾیٌگ

اضائِ  "تىٌَلَغی پصیطـ ثبًىساضی الىتطًٍیىی زض ؾٌگبپَض هسل پصیطـ

ًوَز. ًتبیج تحمیك حبضط ثب ًتبیج تحمیك ؾیٌگ اظ آى جْت ّورَاًی 

 قسُ زضنفبیسُ  زاضز: ًتبیج ّط زٍ تحمیك؛ ًكبى زٌّسُ ایي اهط اؾت وِ

ثط پصیطـ ٍ اؾتفبزُ ذسهبت الىتطًٍیىی تَؾظ  قسُ زضنٍ آؾبًی 

 هكتطی تأثیطگصاض اؾت.

پصیطـ ثبًىساضی الىتطًٍیىی  "تحمیمی تحت فٌَاى زض (1386) هَغلی

اًجبم زاز. ًتبیج ّط زٍ تحمیك  "ّبی قْط قیطاظزض ثیي هكتطیبى ثبًه

)آؾبًی  ؾـَْلت اؾـتفبزُهغبثمت زاضز؛ چطا وِ زض ّط زٍ تحمیك 

ٍالـ قسُ  الىتطًٍیه هؤثط ذسهبتهفیـس ثـَزى زض پصیطـ ، (قسُ زضن

 .اؾت

فَاهل هؤثط ثط  "تحمیمی تحت فٌَاىزض  (2013) ضحوتی ٍ ّوىبضاى

اضائِ  "ّبی قْط افالم(پصیطـ ثبًىساضی ایٌتطًتی )هغبلقِ هَضزی: ثبًه

ًوَزًس. ًتبیج ّط زٍ تحمیك ثب یىسیگط هغبثمت زاضز؛ ظیطا زض ّط زٍ 

اهٌیت ثط ضفتبض هكتطی هجٌی ثط ، آؾبًی اؾتفبزُ، قسُ زضنتحمیك فبیسُ 

 لىتطًٍیه هَثط اؾت.پصیطـ ٍ اؾتفبزُ اظ ذسهبت ا

 گیزی وتیجٍ -9

زّس وِ ثیي هتغیط هؿتمل ٍ هتغیط ٍاثؿتِ هحبؾجبت آهبضی ًكبى هی

ّن افعایف پیسا زیگطی یقٌی ثب افعایف یىی  ؛ضاثغِ هقٌبزاضی ٍجَز زاضز

ثْجَز ویفیت ، ّبی نَضت گطفتِثبتَجِ ثِ پػٍّف وٌس ٍ ثطفىؽ.هی

اضائِ هحهَالت نحیح اظ ، اضائِ ذسهبت نحیح ثِ ّط هكتطی، ذسهبت

ّبی نحیح ثِ ّط هكتطی ٍ اضائِ هحهَالت نحیح زض ظهبى عطیك وبًبل

نحیح ثِ ّط هكتطی ٍ افعایف ؾغح ضضبیتوٌسی هكتطیبى ٍ حفؼ 

 .[16]هكتطیبى ٍفبزاض اظ پیبهسّبی ثىبضگیطی ذسهبت الىتطًٍیىی ثیوِ اؾت

ًٍیىی ثیوِ ثطاؾبؼ تحمیمبت نَضت گطفتِ زض اضتجبط ثب ذسهبت الىتط

تَاى گفت وِ ثىبضگیطی ؾیؿتن ذسهبت الىتطًٍیه هٌبفـ ٍ هعایبی هی

تَاى ثِ اهىبى ظیبزی ثطای ؾبظهبى ثِ ّوطاُ زاضز. اظ جولِ ایي هی

تط هكتطیبى ٍ تط ٍ هَثطجلت ؾطیـ، قٌبؾبیی الگَّبی ههطف هكتطیبى

ّب اقبضُ وطز وِ هَجت افعایف ّبی آىزضن ثْتط اظ ًیبظهٌسی

 .[14]قَزتوٌسی هكتطیبى هیضضبی

قَز وِ ؾبظهبى اعالفبت ٍجَز ؾیؿتن ذسهبت الىتطًٍیه هَجت هی

زلیك ٍ وبهلی زض هَضز هكتطیبى زاقتِ ثبقس. هكتطیبى اًتؾبض زاضًس وِ 

ّبی هبلی ٍ یب تطاوٌف، ّب ًؾیط هَجَزی حؿبةاعالفبت قرهی آى

طؼ افطاز زیگط تّب زض ؾبظهبى هحطهبًِ ثوبًس ٍ زض زؾهكرهبت فطزی آى

ّبی ایٌتطًتی هطتجظ ثب زض ٌّگبم عطاحی وبًبلثِ ّویي ذبعط  .لطاض ًگیطز

 ، نَضت اذتیبضی ثبقسِ ثثبیس هكتطی اذص ثطذی اعالفبت اظ هكتطی 

ثبیؿت ثب ترهیم وس هرتم ثِ ّط هكتطی ٍ قوبضُ پیگیطی فالٍُ هیِث

ثٌبثطایي زض ضاؾتبی زضن هٌبؾت ٍی اظ اهٌیت حبون ثط فضب گبم ثطزاقت. 

قَز وِ افتوبز ٍ اعویٌبى هكتطیبى ثِ ذسهبت الىتطًٍیه هَجت هی

 ّب اؾت ٍ ایي هؿبلِ ثبفث هكتطیبى احؿبؼ وٌٌس وِ ؾبظهبى اهیي آى

ذسهبت الىتطًٍیه زض ؾبظهبى ضضبیت زاقتِ  قَز وِ هكتطیبى اظهی

 [.4]ثبقٌس

زض ، ّبی ثیوِ اضائِ زٌّسُ ذسهبت الىتطًٍیىیهسیطیت ثبظاضیبثی زض قطوت

ضاؾتبی ؾبذت ؾٌبضیَّبی تجلیغبتی ثط نطف ظهبى اًسن تَؾظ هكتطیبى 
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تب ثسیي )هكتطیبى( تبویس ًوبیٌس.  ٍ اهىبى هسیطیت وبهل اهَض تَؾظ آًْب

هٌؾَض فَایس اؾتفبزُ اظ ذسهبت ِضاؾتبی الٌبؿ ًوَزى هكتطی ثعطیك زض 

وِ اظ  ایّبی ثیوِفالٍُ ثِ قطوتِالىتطًٍیىی گبم هَثطی ثطزاقتِ قَز. ث

گطزز وٌٌس؛ پیكٌْبز هیذسهبت الىتطًٍیىی زض ؾغح هحسٍز اؾتفبزُ هی

آهَظقی ٍ ... اظ ایي هٌجـ ، ّبی الظم ًؾیط فَاهل فٌیثب تجْیع ظیطؾبذت

، وِ ثب تحمك ایي اهط )اضائِ ذسهبت الىتطًٍیىی(چطا ؛ای ًوبیٌساؾتفبزُ گؿتطزُ

ظهبًی ٍ افعایف اًقغبف ، ّبی جغطافیبییتَاى ثب قىؿتي هحسٍزیتهی

پصیطی زض اضائِ ذسهبت ثِ افعایف حجن فطٍـ ٍ زض ًْبیت ؾَز فبیسی 

 قطوت هٌجط قس.

ثِ تْیِ ، ثبیؿتهیهسیطیت ثبظاضیبثی ثب ّوىبضی ثرف تحمیك ٍ تَؾقِ 

ولیپ تجلیغبتی هجٌی ثط آهَظـ فوَم جْت اؾتفبزُ اظ ذسهبت 

ثطزى ولوبت ٍ تهبٍیط  وبضِ الىتطًٍیىی السام ًوبیٌس ٍ زض ایي ولیپ اظ ث

یبزآٍضی آى ًیع ثِ ؾَْلت ، ًبهفَْم پطّیع قَز تب فالٍُ ثط زضن آؾبى

 اتفبق افتس.
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