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 هدیکچ
 هک ماجنا رد عیرست و یگنهامه هب طوبرم لئاسم زا یرایسب رب دنا هتسناوت تاطابترا و تاعالطا یروانف یریگراکب اب اه نامزاس هزورما
 ناشن جیاتن .دوب سیوید یروانف شریذپ همانشسرپ زین تاعالطا یروآ عمج رازبا .تفرگ تروص رامش لک تروص هب یریگ هنومن

 شرگن نیب و یروانف شناد شریذپ اب یروانف زا هدافتسا تلوهس و یروانف ندوب دیفم زا نانکراک ینهذ تشادرب نیب هک داد
 و شزرو تارادا ناریدم اهتنا رد .دراد دوجو یرادانعم طابترا یروانف شریذپ اب یروانف زا هدافتسا تلوهس و یروانف هب نانکراک
 هرهب شیازفا و یروانف هعاشا تهج رد یبسانم یاه ماگ نآ بسانم شزومآ و زور یروانف شناد یریگراک هب اب دنناوت یم ناناوج
  .دنرادرب یرو
 
 هرادا ،یروانف هب شرگن و ینهذ تشادرب ،یروانف شناد ،تاطابترا و تاعالطا یاه یروانف :یدیلک ناگژاو
 هاشنامرک یندب تیبرت لک
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 همدقم
 فلتخم یاه هصرع و هداد ییاناد و تاعالطا رصع رد ناهج تالوحت هب یرتشیب باتش ،تاعالطا یروانف شیادیپ
 تیفیک ندرب الاب و یرو هرهب دوبهب یارب تاطابترا و تاعالطا یروانف .تسا هداد رارق ریثأت تحت ار عماوج یگدنز
 تاطابترا و تاعالطا یروانف .(1647 ،6بوبحم) دشاب یم هعسوت لاح رد یاهروشک یارب یمهم هلئسم یگدنز
 هک دراد یتلود یاهداهن و اهنامزاس رد یا هدننک نییعت شقن و تسا ایند یاهروشک هعسوت رد رثوم و دنمناوت یرازبا
 ،ناراکمه و داشون) درک هراشا تکراشم شیازفا و هنیزه شهاک ،نایرتشم هب تامدخ لیهست ،تیفیک اقترا هب ناوت یم
9396) 
 میمصت زا ینابیتشپ رد هنایار شقن نایب روظنم هب (1936) رلرزیاو تیول یوس زا راب نیلوا تاعالطا یروانف هژاو
 و تخبون) دش هتفرگ راک هب رازفا ناسنا و رازفا تخس ،رازفا مرن هطیح هس اب نامزاس رد تاعالطا شزادرپ و اه یریگ
 یاه تشادرب و فیراعت نآ عیرس شرتسگ و دشر و تاعالطا یروآ نف هاتوک اتبسن رمع دوجو اب .(9396 ،ناراکمه
 یریگ هجیتن کی رد اما .دوش یم راکشآ اهنآ نیب ییاه یراگزاسان قیقد و قیمع یهاگن اب .دراد دوجو نآ زا یتوافتم
 ینابیتشپ و یزاس هنیهب تهج رد هک تسا ییاهرازبا و نونف هعومجم تاعالطا یروانف تفگ ناوت یم یلک
  .(4396 ،یزاریش و ییامغی) دوش یم هتفرگ راک هب شناد و تاعالطا روحم رب دارفا و نامزاس یاه تیلاعف
 هعسوت تعرس هب و دش یناهج هعماج دراو 43 ههد رد دیدج یروانف کی ناونع هب تاطابترا و تاعالطا یروانف
 هک ینعم نیا هب ،دراد یساسا توافت اه یروانف ریاس اب نآ ندوب یمومع لیلد هب یروانف نیا .(6396 ،یدوعسم) تفای
 ندرب الاب و روما ماجنا لیهست رد یئازسب تاریثات یاهتیلاعف لک رد هکلب ،تسین راذگریثات دوخ تیلاعف هزوح رد اهنت
 ناوت یم (7ICT) تاطابترا و تاعالطا یروانف عونتم فیراعتزا رظن فرص .دراد اه نامزاس و دارفا یئاراک و یرو هرهب
 ،ریوصت ،توص زا معا تاعالطا رشن و هریخذ ،یهدنامزاس ،یروآدرگ زا دنترابع تاطابترا و تاعالطا یروانف تفگ
 رازبا قیمع ریثات و ایند رد ICT عیرس تفرشیپ اب .دریذپ تروص تارباخم و یا هنایار رازبا زا هدافتسا اب هک ددع ای نتم
 دربراک و لیاسو هنوگنیا تیمها رب زور ره ،هنیزه و تقو رد ییوج هفرص و اهراک عیرست و لیهست رد تازیهجت و
  .(1447 ،9ردیانشا) دوش یم هدوزفا اهنآ
 اب قابطنا هب رداق هک ییاهروشک .تسا یتاعالطا هعماج یریگ لکش دنیآرف رد دیلوت روتکاف نیرتمهم ،تاعالطا
 تیلباق زا زین و دنتسه دیدج یطیحم طیارش زا هتفرگرب یاه یگژیو هب ندش زهجم و ناهج رد عیرس تارییغت
 دوخ هب مکی و تسیب نرق رد هژیوب ار ینایاش یاه تیقفوم ،دنرادروخرب نیون تاعالطا زا هدافتسا و دیلوت ،یسرتسد
 ،دننک یم زاربا ار یتوافتم تارظن ناهج حطس رد ناسانشراک و نارظنبحاص .(3447 ،0رسیک و ریاب) دنا هداد صاصتخا

 ریثات هنیمز رد تاعلاطم رتشیب .دننک یم نایب ار تیعقاو هک دینش یعقاو ماقرا و رامآ نابز زا دیاب ار رظن نیرتهب یلو
 و یرو هرهب رب یروآ نف نیا راد ینعم و تبثم رثا زا یکاح هتفای هعسوت یاهروشک رد تاطابترا و تاعالطا یروآنف
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 رد ار یتبثم هطبار نینچ تاعلاطم یخرب .(9647 ،7ناراکمه و نیالدلا ؛3647 ،6ناراکمه و ینایپآ) تسا ییاراک
 اب هعسوت لاح رد یاهروشک رد صوصخ هب یسررب هنیمز زونه اما ،دننک یم دییات زین هعسوت لاح رد یاهروشک
 تروص هب .(1396 ،ناراکمه و داژن یرگسع) دراد دوجو ناش یتخاسریز فیعض و نزاوتمان یاه یگژیو هب هجوت

 یروانف نیا یریگراکب هجرد یصوصخ و یتلود زکارم و تارادا و اه نامزاس زیامت لیالد نیرتمهم زا یکی رتدرخ
  .(6396 ،یدوعسم) تسا هعسوت لاحرد و هتفرشیپ یاهروشک زیامت لیالد زا یکی لماع نیا ،دشاب یم
 و اه تشادرب دننام یدرف لماوع .تسا یدرف لماوع شقن تاعالطا یروانف یریگراکب رد هک لماوع نیرتمهم زا
 رب هک دنتسه یلماوع هلمج زا اهنآ یتخانش تیعمج یاه یگژیو و تاعالطا یروانف هب تبسن نانکراک یاه شرگن
 یروانف یریگراکب رد تیقفوم .(9647 ،9اواسای) دنراذگ یم ریثات یروانف نیا زا نانکراک ی هدافتسا و شریذپ نازیم
 دنریگ یم راک هب ار نآ هک یدارفا صصخت و تراهم حطس هب مه یروانف یاه یگژیو هب مه تاطابترا و تاعالطا
 دوش یم لرتنک راک طیحم زا جراخ لماوع اب مه یروانف زا هدافتسا هب طوبرم راتفر رگید ترابع هب ،دراد یگتسب
 ،سنج) یدرف یاه یگژیو مه و ( ...یکیزیف و یرکف شمارا ،یریذپ تیلوئسم ،لغش هنماد ،لغش یاه یگژیو دننام)
 و قیبطت دروم رد تاقیقحت .(9396 ،دنو ینیز و یدنوخرس) دنراذگ یم رثا (کاردا و شرگن ،تالیصحت حطس
 ی هنیمز رد یدیفم یاه شهوژپ و تسا هدش ماجنا یبوخ هب یدرف حطس رد تاطابترا و تاعالطا یروانف شریذپ
 رد یعیسو روطب هک یلدم .(1647 ،0بیلک و یرتنومارو) تسا هدمآ لمعب تاعالطا یروانف زا هدافتسا و قیبطت لماوع
 یروانف شریذپ لدم .(9396 ،ناراکمه و یدنر) تسا هدش هتفرگ راکب تاطابترا و تاعالطا یروانف شریذپ ی هنیمز
(TAM)9 لمع یروئت هیاپ رب 1136 لاس رد سیوید ار لدم نیا .دزادرپ یم یدرف حطس رد لماوع یسررب هب هک تسا 
 لدم نیا .درک یفرعم ناربراک طسوت تاطابترا و تاعالطا یروانف شریذپ عوضوم یزاس لدم یارب 1(TRA) یقطنم
 نیا ساسا .تسا یدرف لماوع حطس رد یلدم و هداد هئارا ناربراک طسوت هنایار شریذپ رثوم لماوع یارب ار یحیضوت
 هب تبسن دارفا شرگن رب لماع ود نیا .دهدیم لیکشت درف کاردا و ندوب دیفم زا ینهذ تشادرب لماع ود ار لدم
  .(0196 ،ادخان) دوش یم یروانف نآ زا هدافتسا یارب یریگ میمصت بجوم و هتشاذگ ریثات یروانف زا هدافتسا
 هتفریذپ یتاعالطا یاه یروانف ،نآ تحت هک یطیارش داجیا و دنوش یم یروانف کی شریذپ بجوم هک یلماوع کرد
 یروانف کی ،دارفا ارچ هک هلأسم نیا یترابع هب .تسا تاعالطا یروانف هنیمز رد مهم یاهشهوژپ زا دنوش یم
 نیرتمهم زا دننک یمن هدافتسا نآ زا و دنریذپ یمن ار نآ ،سکعرب ای و دننک یم هدافتسا نآ زا و دنریذپ یم ار یتاعالطا
 نامدنار نتفر الاب و یروانف یریگراکب نیب طابترا .(9647 ،ناراکمه و نیالدلا) تسا یتاعالطا یاهمتسیس ثحابم
 ای الاب اب یروانف زا هدافتسا نامتک لباق ریغ یراذگ ریثات ینعی یصوصخ و یتلود تارادا و اه نامزاس اهتکرش یراک
 و داعبا ناوت یم صوصخ نیا رد مجسنم یا هعلاطم دوبن هب هجوت اب هک ،نامزاس یاه صخاش راک نامدنار ندنام نییاپ
 کرد روظنم هب هدمآرب تاعالطا زا و دومن یسررب هاشنامرک ناناوج و شزرو لک هرادا رد ار یروانف شناد یایاوز
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 ناونع هب شزرو و یندب تیبرت هعسوت ام روشک رد .درب هرهب اه یریگ میمصت یارب یرایعم داجیا و رتهب تیعقوم
 هجیتن رد ،دیآ یم رامش هب یلم هعسوت یاه همانرب زا یشخب تسردنت و ملاس یناسنا یورین تیبرت و نیمات زاس هنیمز
 ناکما داجیا هعماج یتسردنت و طاشن هعسوت و یشزرو تیلاعف هب مدرم نتخادرپ لیهست تهج مزال رتسب داجیا
 بانتجا همه یارب یتامدخ و یشهوژپ یریگدای فادها هب یبایتسد یارب تاعالطا یروانف زا هدافتسا یلک یاهاضف
 تاطابترا دوبهب ،اه هنیزه شهاک هب رجنم دناوت یم تاطابترا و تاعالطا یروانف تسا ملسم هک هچنآ .تسا ریذپان
 ام قیقحت نیا رد .(7396 ،یردناوید) دوش نایرتشم هب ییوگخساپ دنور دوبهب و تیفیک شیازفا ،هدوزفا شزرا ۀریجنز
 هچ هکنیا و تاعالطا و تاطابترا یروانف یریگراکب رد یناسنا لماوع شقن یسررب لابند هب لدم نیا زا هدافتسا اب
 لماوع زا کیمادک اب تیولوا و دوش یم ناناوج و شزرو لک هرادا نانکراک یوس زا یروانف شریذپ ثعاب یلماوع
 ییاسانش ،دشاب یم هعسوت لماوع زا لماع نیا هکنیا و یروانف هعسوت و دشر یالاب تعرس هب هجوت اب .تسا شریذپ
  .دشاب یم تاعالطا و شناد روحم ساسا رب دارفا و نامزاس تامیمصت زا رتشیب یرورهب و ینابیتشپ ثعاب لماوع نیا
  یروانف شریذپ لدم
 تاعالطا یروانف شریذپ عوضوم یزاس لدم یارب لدتسم لمع یروئت ساسا رب 1136 لاس رد سیوید ار لدم نیا
 رب رثؤم لماوع یارب ار یحیضوت ،لدم نیا رد .(2447 ،6وئار) تسا هدرک یفرعم شیارتکد هلاسر رد ،ناربراک طسوت
 و لدم نیا دنور ۀدنهد ناشن (6) لکش .تسا یدرف لماوع حطس رد یلدم و هداد هئارا ناربراک طسوت هنایار شریذپ
  .تسا نآ درکلمع ۀوحن
 زا یرایسب دندش هجوتم ناراذگتسایس .تفای هعسوت هنایار زا هدافتسا راتفر حیرشت یارب یروانف شریذپ ۀیرظن

 ،ینف یاهلاکشا ،یروانف یگنهک لیبق زا یلیالد هب یهاگشناد و یشهوژپ یاه هسسؤم رد هناروانف یاهیراذگ هیامرس
 ات دش ثعاب تسد نیا زا ییاهشلاچ .(2447 ،وئار) تسا هدنام یقاب هدافتسا نودب ...و لّممکم هناروانف یاهرازبا دوبن
 هعسوت ار ،تاعالطا یروانف شریذپ هزوح رد اه هیرظن نیرت یدربراک زا ،یروانف شریذپ ۀیرظن 3136 لاس رد سیوید
 هاگره هنافسأتم .تسا یلغش درکلمع یاقترا ،یتاعالطا یاهماظن رتشیب فده ،تسا دقتعم (9336) سیوید .دهد
 طسوت یروانف شریذپ .دهد یم رارق ریثأت تحت ار درف درکلمع ،دوش یم هتشاذگ رانک ربراک طسوت یتاعالطا یاهماظن
 لدم ،ور نیا زا .دور یم رامش هب یتاعالطا ماظن کی تسکش ای تیقفوم رد هدننک نییعت و یرورض یلماع ،ربراک
 یور رب ربراک شریذپ یراذگریثأت ۀوحن و ربراک طسوت یتاعالطا یرواّننف در ای شریذپ ییارچ ،یروانف شریذپ

 طسوت یروانف رب ینتبم تمدخ کی نتفریذپن لیالد حیرشت هب اهنت هن لدم نیا .دنک یم یسررب ار ماظن تایصوصخ
 و یدنر) دزادرپ یم ماظن یحارط قیرط زا ناربراک شریذپ نازیم یاقترا یگنوگچ یسررب هب هکلب ،دزادرپ یم ناربراک
  .(9396 ،ناراکمه
 هدرب راک هب تاعالطا یروانف یاه متسیس تاعلاطم رد و هتفرگ تأشن یتخانش ناور تاعلاطم زا یروانف شریذپ یوگلا

 عون کی تسا نکمم ناربراک ارچ ،هک دمآ دوجو هب لاوئس نیا کیروئت حیرشت یارب یروانف شریذپ یوگلا .تسا هدش
 زا هدافتسا اب ار یروانف زا هدافتسا ای یروانف شریذپ ،وگلا نیا ؟دننک در ار نآ هک نیا ای دنیامن باختنا ار یروانف زا

                                                           
1 Rao 
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 یوگلا .(1647 ،6ناراکمه و دراوراه) دنک یم حیرشت هدش کرد یدنمدوس و هدش کرد هدافتسا تلوهس یازجم میهافم
 هدافتسا (هدش کرد هدافتسا تلوهس و هدش کرد یدنمدوس ینعی) یساسا یاهرواب زا یا هعومجم زا یروانف شریذپ
 کی هک دوش یم فیرعت یا هجرد ناونع هب هدش کرد یدنمدوس .تسا هدافتسا لباق نوگانوگ یاه تیعقوم رد هک هدومن
 هدافتسا تلوهس رگید نایب هب .داد دهاوخ شیازفا ار یو یلغش درکلمع یصاخ یروانف زا هدافتسا هک تسا دقتعم درف
  .(1447 ،7ناراکمه و گنو) تسا دقتعم درف کی هک هدش فیرعت یا هجرد ناونع هب هدش کرد
 لیلد (6447) 9سیوید داقتعا هب .تسا هدافتسا تلوهس کرد و یدنمدوس کرد ،یروانف شریذپ لدم یلصا رصانع
 لیامت هکنیا تسخن .تسا هدننک نییعت لماع ود عاعشلا تحت دراوم بلغا رد یتاعالطا یروانف کی در ای شریذپ
 نانآ یا هفرح فیاظو رتهب یارجا رب ماظن ریثأت ۀرابرد اهنآ هاگدید هب ،ماظن کی زا ندرکن هدافتسا ای هدافتسا هب دارفا
 زا هدافتسا و هتشاد ناعذا ماظن کی یدنمدوس هب هوقلاب ناربراک هک یتروص رد یتح ،یدنمدوس کرد مود .دراد یگتسب
 نیا زا .دهد یم تسد زا ار دوخ شزرا ،نآ زا هدافتسا یگدیچیپ تهج هب ماظن یدنمدوس ،دننک روصت لکشم ار نآ
 درف هک تسا یا هجرد یانعم هب زین یدنمدوس کرد .تسا ماظن اب راک تلوهس کرد رصنع ریثأت تحت یدنمدوس ،ور
 هب هدافتسا تلوهس کرد ،سکع رب .دناد یم دنمدوس دوخ یلغش درکلمع یاقترا یارب ار صاخ ماظن کی زا هدافتسا
  .(1447 ،ردیانشا) دراد زاین دربراک یارب شالت لقادح هب صاخ ماظن کی هک دوش یم قالطا یا هجرد
 یلصا یاه هدننک نییعت ،هدافتسا تلوهس و یدنمدوس یاهرواب ،هشیمه هک تسا نیا رب ضرف یروانف شریذپ لدم رد
 دننک هدافتسا ییاهرواب زا دنتساوخ یم ناراکمه و سیوید هک اجنآ زا .(1447 ،نو) دنتسه یروانف زا هدافتسا میمصت
 ود باختنا نیاربانب ،دشاب هتشاد تیمومع و دربراک ،ناربراک توافتم یاه هورگ و فلتخم یاه یروانف هعلاطم یارب هک
 ،ناراکمه و یدنر) دسر یم رظن هب یقطنم و هنادنمشوه اهنآ باختنا هک دش هدافتسا تلوهس و یدنمدوس رواب

9396).  

 (9891) سیوید یروانف شریذپ لدم (1) لکش

  یسانش شور
 ناناوج و شزرو لک ی هرادا رد 2396 لاس ناتسمز رد هک دشاب یم یعطقم عون زا یگتسبمه -یفیصوت هعلاطم نیا

 ناتسرهش یندب تیبرت لک هرادا نانکراک لماش هعلاطم نیا رد شهوژپ هعماج .تسا هدش ماجنا هاشنامرک ناتسرهش

                                                           
1 Harvard et al.  
2 Wang et al.  
3 Daivis  
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 اب ربارب هنومن مجح رتالاب ییاور اب جیاتن هب یبایتسد روظنم هب هک دوب رفن 796 لماش یرامآ هعماج لک .دوب هاشنامرک
 .دش هدافتسا (6447) سیوید تاعالطا یروانف همانشسرپ زا تاعالطا یروآ عمج روظنم هب .دش باختنا هعماج لک
 ،نس لیبق زا درف یکیفارگومد تاعالطا لماش همانشسرپ لوا شخب هک تسا هدش لیکشت شخب ود زا همانشسرپ نیا

 هک دشاب یم یناسنا لماوع هب طوبرم تالاؤس ،مود شخب و ؛ینامزاس تسپ و یلیصحت کردم ،تمدخ هقباس ،سنج
 و یروانف هب شرگن ،هدافتسا تلوهس هب ینهذ تشادرب ،ندوب دیفم هب ینهذ تشادرب) شخب 0 هب دوخ زین تمسق نیا
 فیط ساسا رب هک دشاب یم هیوگ 79 یاراد همانشسرپ عومجم رد تسا هدش یدنب میسقت (هدافتسا نازیم هب شرگن
 71/4 خابنورک یافلآ شور هب امنهار هعلاطم رد همانشسرپ نیا ییایاپ .تسا هدش یدنب هقبط ترکیل یشزرا جنپ
 لک هرادا هب هعجارم اب زین تاعالطا یروآ عمج روظنم هب .تسا قیقحت رازبا بسانم ییایاپ رب لاد هک دیدرگ هبساحم
 و تاعالطا .دندش یروآ عمج همانشسرپ 476 تیاهن رد و عیزوت قیقحت یاه همانشسرپ هاشنامرک ناتسا یندب تیبرت
  .تسا هدش رکذ همادا رد نآ هصالخ هک دندش لیلحت و هیزجت 97 هخسن SPSS رازفا مرن کمک هب زین قیقحت یاه هتفای
 اه هتفای
 :تسا هدش رکذ قیقحت هعماج هب طوبرم یفیصوت یاه هتفای زا یرصتخم همادا رد
 لداعم رفن 62 و نز دصرد 1 .40 لداعم رفن 30 دادعت نیا زا هک تسا هدش لیکشت رفن 476 زا شهوژپ یرامآ هعماج •
  .دشاب یم درم دصرد 7 .39
 تکرش نس نیرتمک ،دشاب یم 111/4 رایعم فارحنا هک دشاب یم لاس 12/99 یسررب تحت دارفا نس نیگنایم روط هب •
  .تسا هدوب نس لاس 71 اب یدرف قیقحت رد هدننک تکرش درف نیرت نسم و نس لاس 16 اب یدرف قیقحت رد هدننک

 یاراد (%77) رفن 27 ،ینادراک کردم یاراد (%19) رفن 09 ،ملپید کردم یاراد (%97) ناگدننک تکرش زا رفن 17 •
  .دنتسه یرتکد کردم یاراد (%7) رفن 9 و سناسیل قوف کردم یاراد (%96) رفن 16 ،سناسیل کردم
 و لاغتشا لاس کی اب درف نیرتمک هک دنشاب یم لاس 10/2 یاراد ناگدننک تکرش یتمدخ هقباس نیگنایم روط هب  •
  .دشاب یم لاغتشا لاس 49 اب یدرف هب طوبرم تاونس نیرتشیب

 :تسا لیذ حرش هب قیقحت نیا رد رضاح یاضعا دادعت و اه شخب فیصوت •
  قیقحت رد رضاح نانکراک دادعت و اه شخب (1) لودج

 یعمجت یناوارف دصرد یدصرد طاقن دصرد یناوارف 

 

 2/6 2/6 2/6 7 هناخباتک تامدخ

 9/9 2/6 2/6 7 هجدوب و یلام روما

 9 2/6 2/6 7 اه تیلاعف تیاده و لرتنک

 46 9 9 1 نارگید اب طابترا

 97 96 96 16 تاعالطا یوجتسج

 1/99 1/46 1/46 96 تاشرافس

 2/10 1/46 1/46 96 شرازگ نیودت

 2/61 96 96 16 یسیون همان

 1/92 7/06 7/06 26 یبایزابو هریخذ

 9/11 9/76 9/76 96 یریگ میمصت

 1/43 9/7 9/7 9 تاعالطا لیلحتو هیزجت

 1/93 9 9 1 یزیر همانرب و ینیب شیپ

 446 7/0 7/0 9 تالکشم لیلحت و هیزجت

  446 446 476 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 :تسا لیذ حرش هب نانکراک طسوت هدافتسا دروم یاه یازفا مرن •
 نانکراک طسوت هدافتسا دروم یاهرازفا مرن (2) لودج

 یعمجت یناوارف دصرد یدصرد طاقن دصرد یناوارف 

 

 9/7 9/7 9/7 9 یا هناخباتک یاهرازفا مرن

 9/1 1/9 1/9 2 نیالنآ تاطابترا

 2/69 9/97 9/97 17 اهزادرپ هژاو

 9/70 1/46 1/46 96 یتاعالطا یاه هاگیاپ

 9/19 96//1 96//1 36 یکیفارگ یاهرازفا مرن

 1/92 9/26 9/26 67 یرامآ یاهرازفا مرن

 1/41 9 9 1 یسیون همانرب نابز

 2/61 1 1 6 یصصختو یدربراک رازفا مرن

 2/63 46 46 76 بو یناهج هکبش

 446 9/1 9/1 46 یکینورتکلا تسپ

  446 446 476 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :تسا لیذ حرش هب نانکراک طسوت هدافتسا دروم یاهرازفا مرن دادعت •
 نانکراک طسوت هدافتسا دروم یاهرازفا مرن دادعت (3) لودج

 یعمجت یناوارف دصرد یدصرد طاقن دصرد یناوارف 

 

 9/2 9/2 9/2 3 رازفا مرن کی

 9/20 40 40 10 رازفا مرن ود

 2/62 7/07 7/07 37 رازفا مرن 9-9

 91 9/96 9/96 16 رازفا مرن 1-46

 446 96 96 16 رازفا مرن 46 زا رتشیب

  446 446 476 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لیذ لودج حرش هب نآ جیاتن هک دش یسررب قیقحت یاه هفلوم نیب لباقتم طابترا ادتبا تایضرف یسررب روظنم هب
 :تسا

 قیقحت یاه هفلوم یگتسبمه سیرتام (4) لودج
 یروانف شناد زا هدافتسا رد میمصت یروانف شناد زا هدافتسا تیلباق یروانف زا هدافتسا تلوهس یروانف هب تبثم شرگن یروانف شناد هرمن 
 یروانف شناد هرمن

 یرادانعم حطس
6 
 

231/4 
644/4 

13/4 
644/4 

03/4 
644/4 

3/4 
644/4 

 یروانف هب تبثم شرگن
 یرادانعم حطس

231/4 
644/4 

6 
 

191/4 
644/4 

92/4 
644/4 

642/4 
644/4 

 یروانف زا هدافتسا تلوهس
 یرادانعم حطس

13/4 
644/4 

191/4 
644/4 

6 231/4 
644/4 

661/4 
644/4 

 یروانف شناد زا هدافتسا تیلباق
 یرادانعم حطس

603/4 
644/4 

92/4 
644/4 

231/4 
644/4 

6 391/4 
644/4 

 یروانف زا هدافتسا رد میمصت
 یرادانعم حطس

3/4 
644/4 

642/4 
644/4 

661/4 
644/4 

391/4 
644/4 

6 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 همه اب یروانف شناد هرمن هک هداد ناشن ،تسا روهشم شهوژپ یاه هفلوم یگتسبمه سیرتام لودج هب هک (0) لودج
 دهاش یروانف شناد هرمن حرط رد لقتسم یاه ریغتم زا مادک ره شیازفا اب ینعی .دراد میقتسم طابترا نومزآ یاه ریغتم
  .دوب میهاوخ یروانف هرمن دوبهب و شیازفا
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 حرش هب نآ جیاتن هک دش هدافتسا نویسرگر نومزآ زا اهریغتم زا مادکره یگتسبمه قیقد یسررب روظنم هب نینچمه
  .تسا لیذ

 یروانف هب تبثم شرگن یراذگریثات هب طوبرم لدم هصالخ (5) لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ هدش لیدعت نیعت بیرض نییعت بیرض توافت یگتسبمه بیرض

231/.  941/.  941/.  693/9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یروانف تبثم شرگن یراذگریثات هب طوبرم یاونآ نومزآ (6) لودج
  .F Sig هرامآ تاعیرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم

340/9392 6 340/9392 310/110 644/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 31/4 یروانف هرمن و یروانف شناد هب تبثم شرگن نیب یگتسبمه بیرض رادقم (9) و (0) لودج هب هجوت اب
 هدنهد ناشن 644/4 یراد انعم حطس و دشاب یم ریغتم ود نیا نیب یوق اتبسن طابترا هدنهد ناشن نیا هک دشاب یم
  .تسا طابترا نیا یرادانعم

 یروانف شناد زا هدافتسا رد تلوهس یراذگریثات هب طوبرم لدم هصالخ (7) لودج

 یگتسبمه بیرض هدش لیدعت نیعت بیرض نیعت بیرض

673/.  473/.  13/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یروانف شناد زا هدافتسا تلوهس یراذگریثات هب طوبرم یاونآ نومزآ (8) لودج
  .F Sig هرامآ تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم

130/1111 
24/102 
9/9903 

6 
166 
366 

930/1111 
379/1 

091/7296 44/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 13/4 یروانف هرمن و یروانف شناد زا هدافتسا تلوهس نیب یگتسبمه بیرض رادقم (2) و (1) لودج هب هجوت اب
 هدنهد ناشن 644/4 یراد انعم حطس و دشاب یم ریغتم ود نیا نیب یوق اتبسن طابترا هدنهد ناشن نیا هک دشاب یم
  .تسا طابترا نیا یرادانعم

 یروانف شناد زا هدافتسا تیلباق یراذگریثات هب طوبرم لدم هصالخ (9) لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ هدش لیدعت نیعت بیرض نییعت بیرض توافت یگتسبمه بیرض

603/.  911/.  011/.  994/9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یروانف شناد زا هدافتسا تیلباق یراذگریثات هب طوبرم یاونآ لودج (11) لودج
  .F Sig هرامآ تاعیرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم

430/3091 
461/9146 
9/9903 

6 
166 
366 

430/3091 
747/3 

129/243 44/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 03/4 یروانف هرمن و یروانف شناد زا هدافتسا تیلباق نیب یگتسبمه بیرض رادقم (46) و (3) لودج هب هجوت اب
 هدنهد ناشن 644/4 یراد انعم حطس و دشاب یم ریغتم ود نیا نیب یوق اتبسن طابترا هدنهد ناشن نیا هک دشاب یم
  .تسا طابترا نیا یرادانعم
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 یروانف زا هدافتسا هب میمصت یراذگریثات هب طوبرم لدم هصالخ (11) لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ هدش لیدعت نیعت بیرض نییعت بیرض توافت یگتسبمه بیرض

43/.  341/.  141/.  143/9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یروانف زا هدافتسا هب میمصت یراذگریثات هب طوبرم یاونآ لودج (21) لودج
  .F Sig هرامآ تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم

923/0912 
979/4416 
9/9903 

6 
166 
366 

923/0912 
297/96 

970/449 644/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3/4 یروانف هرمن و یروانف شناد زا هدافتسا هب میمصت نیب یگتسبمه بیرض رادقم (76) و (66) لودج هب هجوت اب
 هدنهد ناشن 644/4 یراد انعم حطس و دشاب یم ریغتم ود نیا نیب یوق اتبسن طابترا هدنهد ناشن نیا هک دشاب یم
  .تسا طابترا نیا یرادانعم
 یریگ هجیتن و ثحب
 هتفای نیا .دنراد نآ رب یتبثم رثا و دنتسه رادانعم یروانف شریذپ لدم یاه هفلوم یمامت هک داد ناشن قیقحت جیاتن
 و داشون ،(9396) ناراکمه و یدنر ،(6396) یدوعسم ،(7396) یردناوید ،(0196) ادخان تاقیقحت جیاتن اب یقیقحت
 یدمص و شنم یقداص ،(3447) رسیک و ریاب ،(2447) وئار ،(1447) ردیانشا ،(1396) رویدک ،(9396) ناراکمه
  .دراد یناوخمه (3647) ناراکمه و ینایپآ و (1647) بوبحم ،(9647) اواسای ،(0647)
 زا هدافتسا تلوهس زا ینهذ تشادرب و ندوب دیفم زا ینهذ تشادرب ،تسا صخشم زین قیقحت لدم رد هک هنوگنامه
 هدافتسا هب شرگن رب و دنتسه راذگ ریثات یروانف نابطاخم هیلوا یاه تشادرب یریگ لکش رب هک دنتسه یلماوع هلمج
 یروانف زا هاشنامرک رهش ناناوج و شزرو لک هرادا رد یددعتم یاه شخب هکنیا هب هجوت اب ورنیا زا .دنراذگ یم ریثات
 هداد شزومآ یبوخ هب تمسق ره یصصخت یاهرازفا مرن ات تسا یرورض ،دننک یم هدافتسا یطابترا و یتاعالطا

 و تاعالطا یروانف زا هدافتسا هب تبسن شرگن دوبهب هب رما نیا و دنوش انشآ یبوخ هب نآ طیحم اب ناربراک ات دنوش
 یروانف یاه تراهم بسانم شزومآ و دوبهب هک دندقتعم صوصخ نیا رد (3447) رسیک و ریاب .دماجنیب تاطابترا
 هباشم ات تسین یرورض یروانف اب راک طیحم و اهرازفا مرن .دراد نانکراک طسوت نآ شریذپ رب ییازسب ریثات تاطابترا
 زاین دروم یاه یربراک هب هجوت اب ار دوخ زاین دروم یاهرازفا مرن دناوت یم ینامزاس ره هکلب ،دشاب هدنزاس یاه لدم اب
 یندب تیبرت تارادا رد دوجوم یاه تیلاعف عونت هب هجوت اب زین اجنیا رد .(1647 ،بوبحم) دیامن یزادنا هار و هعسوت

 رد نانکراک زاین دروم یاهرازفا مرن همانرب ات دوش ییاسانش یبوخ هب شخب ره رد نانکراک یاهزاین ات تسا یرورض
 هلمج زا نانکراک نس و یتمدخ قباوس ،راک یگدیچیپ ،تالیصحت حطس نیا رب هوالع .دنبای هعسوت اتسار نیمه
 زا یا هدمع شخب هزورما .(1396 ،رویدک) دراذگ یم ریثات یروانف زا رتمک ای رتشیب هدافتسا نازیم هب هک تسا یلماوع
 لسن هک یا هنوگ هب .دوش یم لقتنم نابطاخم هب یگدنز کبس و یرکف شرگن ریثات تحت یروانف هب طوبرم شناد
 رما نیا ورنیا زا ،(0647 ،یدیمح و شنم یقداص) دراد تاطابترا و تاعالطا یروانف هب یرتشیب یرکف تبارق رتناوج
  .دشاب اهرهش ناناوج و شزرو تارادا رد ییارگ ناوج تهج رد یبسانم هیجوت دناوت یم
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 زا ینهذ تشادرب و هدافتسا یناسآ زا ینهذ تشادرب هدنزاس و یلصا لماع ود هب طوبرم یاه هیضرف دییأت هب هجوت اب
 دوبهب یارب شهوژپ هعماج رظن زا تاعالطا یروانف هب هتسباو متسیس کی هچ ره هک تفرگ هجیتن ناوت یم ندوب دیفم
 نیا ،عقاو رد .دریگ یم رارق هدافتسا دروم رتشیب ،دوش هداد صیخشت رتناسآ یریگدای رظن زا و رتدیفم ناشیراک درکلمع
 نآ زا هدافتسا یارب یریگ میمصت بجوم و هتشاذگ ریثأت متسیس نآ زا هدافتسا هب تبسن نانکراک شرگن رب لماوع
 رد روما ماجنا تیفیک دوبهب رب ینهذ یاه تشادرب تیمها صوصخ رد (4647) ناراکمه و ریهز .دوش یم متسیس
 هک تسا یلماوع هلمج زا تاطابترا و تاعالطا یروانف یاه متسیس یگچراپکی و یگنهامه هک دندقتعم نامزاس
 و تاعالطا یروانف هچراپکی یاه متسیس یحارط ورنیا زا .دیامن یم تیوقت ناربراک رد ار ندوب دیفم هب تشادرب
 اجنیا رد .دشاب هتشاد نانکراک رد اه شرگن دوبهب هب ینایاش کمک دناوت یم ناناوج و شزرو تارادا رد تاطابترا
 یمامت هب دنناوتب نانکراک یمامت هک تسین انعم نیا هب تاطابترا و تاعالطا یروانف هکبش یگچراپکی زا روظنم
 هئارا و تاروتسد بسک روظنم هب یقفا تاطابترا ییاسانش یگچراپکی زا روظنم هکلب ،دنشاب هتشاد یسرتسد تاعالطا
 و لیهست روما ماجنا یاهدنیارف ات تسا نامزاس یاضعا رگید اب بروم ای یقفا تاطابترا داجیا نینچمه و تاشرازگ
 نانآ یتحار هب ناوت یمن و دنتسه یصخش الماک ینهذ یاه تشادرب هک تشاد رظن رد دیاب نیا رب هوالع .دنوش عیرست
 و دراوراه) دشاب توافتم رگیدکی اب نانکراک هاگن رد ندوب دیفم هب طوبرم میهافم تسا نکمم و دومن یسررب ار
 کمک هب ناوت یم ،دنهد یم لیکشت ناوناب ار قیقحت نیا رد رضاح هنومن %40 هکنیا هب هجوت اب .(1647 ،ناراکمه
 رد ییاراک دوبهب و یردام فادها یاتسار رد هک تفرگ رظنرد ناوناب یارب ار یتالیهست تاطابترا و تاعالطا یروانف
 تراظن تیلباق ردام نآ کمک هب هک دومن یحارط ار یرازفا مرن اهنآ یاه متسیس یور رب ناوت یم الثم .دشاب راک طیحم
 لغاش ناوناب یارب یتادیهمت نینچ هک یتروص رد .ددرگ علطم نانآ تیعضو زا و دشاب هتشاد ار شیوخ نادنزرف رب
 ،دنشاب هتشاد ار دوخ ناکدوک زا یرادهگن و تظافح هغدغد نانکراک زا هورگ نیا ات تسین مزال رگید ،دوش هدیشیدنا
  .ددرگ نانآ رد یرو هرهب بجوم و دیامن ینایاش کمک رشق نیا رد یروانف هب شرگن دوبهب هب دناوت یم رما نیا
 7 زا طقف هاشنامرک رهش ناناوج و شزرو هرادا نانکراک %49 هب کیدزن قیقحت یفیصوت یاهرامآ هب هجوت اب نینچمه
 مدع ناوت یم یدربراک یاهرازفا مرن دایز دادعت هب هجوت اب هک دننک یم هدافتسا دوخ روما ماجنا یارب رازفا مرن 6 ای
 هب ار نانکراک نامزاس یاهزاین هزورما .تسناد عونتم یاهرازفا مرن زا کدنا هدافتسا لیلد ار بسانمان شرگن ای ییانشآ
 هرهب نآ زا موزل تروص رد ات دنشاب هتشاد لماک هطاحا رازفا مرن دنچ هب نامزمه تروص هب هک دنک یم تیاده یتمس
 کی ناونع هب دناوت یم ددعتم یاهرازفا مرن اب نانکراک ییانشآ تاقیقحت هب انب .(1647 ،بیلک و یرتنومارو) دنوش دنم
 رد ،تشاد دهاوخ یرتشیب یرو هرهب دوخ فادها هب یبایتسد تهج رد نامزاس و دوش بوسحم نامزاس یارب تیزم
 .(3647 ،ناراکمه و ینایپآ) دنوش یم یقلت نامزاس یارب یتباقر تیزم کی الاب یروانف شناد اب نانکراک هک لاح نیع
 یاهرازفا مرن اب هجدوب فرصم یزاس هنیهب و یرو هرهب یاقترا روظنم هب دیاب زین ناناوج و شزرو تارادا نانکراک
  .دشاب یروانف شناد اب طبترم یاه تیلاعف یخرب یراپسنورب هب یرتمک زاین موزل تروص رد ات دنبای ییانشآ ددعتم
 رد و دنیامن هدافتسا رتدیدج یاه یروانف زا ات دوش یم داهنشیپ اه ناتسرهش ناناوج و شزرو تارادا ناریدم هب اهتنا رد
 یفرط زا و دوش هداد ششوپ هراومه متسیس یاهزاین ات دنهد رارق رظن دم ار یناسر زورب هلئسم هراومه هنیمز نیا



 334 ...شزرو هرادا نانکراک شرگن یسررب

 هب تبثم شرگن ات دنیامن انشآ دیدج یاه یربراک اب ار اهنآ ،ناربراک یارب بسانم یشزومآ یاه هرود یرازگرب اب رگید
  .دوش تیوقت نانکراک نیب رد یروانف
 عبانم
 هدنهد هئارا یاه متسیس تیفیک رب رثؤم یدیلک لماوع نییبت یارب یموهفم لدم ی هئارا .(7396) .س ،هدازرصان و .ا ،یدباع ؛.ع ،یردناوید

  .19- 36 ،6 ،9 ،تاعالطا یروانف تیریدم .تلم کناب نوماریپ یشیامیپ یتنرتنیا یرادکناب تامدخ ی
 شریذپ لدم هب هجوت اب ناریا رد یتنرتنیا نایرتشم دیرخ راتفر رب رثؤم لماوع .(9396) .ب ،یموصعم ، .م ،شوایس نوخ ، .و ،یدنر

  .346-166 ،(همان هژیو) 1 ،لوحت و هعسوت تیریدم هلجم ،(TAM) یروانف
 یللملا نیب هرگنک ،کچوک یاهراکو بسک رد یلام درکلمع رب تاعالطا یروانف یلماعت شقن .(9396) .ر ،دنو ینیز و ، .س ،یدنوخرس

  .یگنهرف یسدنهم و ینیرفآراک ،داصتقا ،تیریدم هزوح رد هعماج یزاسدنمناوت
 نیلوا ،ناگدننک فرصم دیرخ راتفر و یبایرازاب رد تاعالطا یروانف شقن .(1396) .پ ،این تداشر و ، .ه ،یرضاح ، .ب ،یرون داژنرگسع

  .تایلمع رد قیقحت یناریا نمجنا - یناوریشون یتعنص هاگشناد ،لباب ،راکو بسک تیریدم و اه متسیس یزاس هنیهب یللملا نیب سنارفنک
 یعامتجا هکبش :یدروم هعلاطم) هدنشورف هب دامتعا قیرط زا هدننک فرصم دیرخ راتفر رب یزاجم یاه هکبش داعبا ریثأت .(1396) .م ،رویدک

  .دنمشیدنا یلاع شزومآ هسسؤم ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،"(مارگاتسنیا
 هاگشناد دشرا یسانشراک ی همان نایاپ .اه یژتارتسا ندرک هلومرف روظنم هب درکلمع ینوریب و ینورد لماوع یسررب (6396) .ز ،یدوعسم

  .تاقیقحت مولع دحاو دازآ
 یسانشراک همان نایاپ .نارهت هاگشناد یاه هناخباتک نارادباتک طسوت تاعالطا یروانف درباک رب رثوم یدرف لماوع یسررب .(0196) .م ،ادخان

  .نارهت هاگشناد ،یتیبرت مولع و یسانشناور هدکشناد ،یناسر عالطا و یرادباتک دشرا
 رد شزرو کچوک و طسوتم یاهراکو بسک تیقفوم رب رثؤم لماوع .(9396) .م ،یریما و ، .ه ،نایچ هزوک ، .م ،یناسحا ، .ف ،تخبون

  .راکو بسک تیریدم رد نیون یاهدرکیور یلم سنارفنک ،ناریا
 ارس شیامه نیمود ،کارا سراپ نگاو تکرش یلام درکلمع یور رب تاعالطا یروانف ریثأت .(9396) .ا ،کلرس و ، .م ،یمساق ، .م ،داشون

  .یرادباسح و تیریدم مولع رد یدیلک ثحابم یرس

 هعاشا لدم ساسارب متسیس نیازا هدافتسا هب تبسن یناتسرامیب تاعالطا متسیس ناربراک لیامت یسررب (4396) .م ،یزاریش و .ف ،ییامغی
  .47-66 ،10 ،06 .تمالس تیریدم ،زاوها یزار ناتسرامیبرد یروآون
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