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چکیده 
یکی از عوامـ ارگذـرار ـگ ااـه ازه از ریـادرد یـ (همـگاه اکـ ،س اـوزمی د زر شـ ه از
اود کـار گا ن ریـادرد ااـت .ز ر ایـ پـهدهب ـا کمگکـز ـگ ا وـاز اـومی د زر شـ ه یویـی
اــلو ت کــار گزس اــگعت د کــاراییس شــک ریزیکــی که ـ همــگاه د هزییــن ااــه ازهس ــن کویــی
اد ویت د اهمیـت ایـ ا وـاز د شـا هـاد ن هـا پگزا هـن شـ ه ااـت .از ایـ رد اموـن نمـارد
ای ـ پــهدهبس زاکشــ ویا زاکشــهاههــاد کلــگا زر ک ــگ ذگرهــن ش ـ ه اا ـت .زازههــاد الزم از
طگیــ پگاشــیامن  51اــلا ی از  202ک ــگ کــن ــن رده کموکــنذیــگد غیــگ احهمــا ی از کــو زر
زاــهگا اکهبــان شـ ک س ذــگزندرد شـ  .لــت نزمــو رگضــینس از نزمــو رگیـ م ااــه ازه شـ .
کهایج کشا زاز کن ایـ ا وـاز از ظـاه اهمیـت د اد ویـت ـا یکـ یهگ ک ـادن مویـازارد زارکـ د زر
میــا ن هــا وــ اــگعت د کــارایی یشــهگی اهمیــت را زارز؛ یــا گای پیشــیلاز مــیشــوز کــن
ارائنزهی ذا ـ مت همـگاه اکـ ،ـن می ـور ارـزایب اـوزمی د ازرا شـ ه زر مشـهگیا کـاکو
مت قگار زهی .
کو ن د کمگکز وز را گ ارزایب اگعت د کارایی ای

همراهبانک؛سودمندیادراکشده؛سرعتوکارايی .

یدواژهها:

کل

کاریخ زریارت 5312/2/1س کاریخ پریگه 5312/1/51
*ااهازیارس زاکشهاه شلی لشهی.
** کارشیاای ارش س زاکشهاه شلی لشهی (کویسی ه مسئول .
E-mail: masoomemohammadipour@ yahoo.com

04

چشمانداز مديريت دولتی-شماره  - 51پايیز 5931

.1مقدمه

امگدزه ن ز ی اقهصاز لاکی کـو ظلـورس ک ـارن ا کهگدکیـ ،ـن یـ ،ـزر ضـگدرد از
ااهگاکهد ک ارن د ی ،کسلی کیی ه قود گاد کواون اقهصـازد ـ ل شـ ه ااـت .ریـادرد
اطالعان ی زر حال کب ی ش ن ی ،عام ملم زر کواون صیوت مان ما ی زر نیی ه
د ندیهه صیوت اکک ارد ااـت .پیشـگرت ریـادرد د کواـون ریـادردهـاد اـیار می ـگ ـن
شک ذیگد کو ی د از ک ارن ا کهگدکیکی ا عیوا ک ارن ایار ش ه ااـت .زر ایـ کـو
ک ارن ارکباطان نصورن اگیع د یایمی صورن میذیگز .ا د ـوز نککـن هیـوز سـیارد از
اوالها د ا لامهاد رییس ک ارد د قاکوکی زر زمیین ک ارن ایار اقی ماک ه اات اما امهیـازان
میظصگ نرگز ای پ ی ه می گ ن رش اگیع نکارذیگد ا زارهاد همگاه زر مبازالن ک ـارد د
ن کبع ن ازاریا ی کاالها د مانس حهی زر کشورهاد زر حال کواـون شـ ه ااـت .ـا رشـ
ضگیب ک وذ که همگاه د کواون ک ارن ایارس پگزا ت اـیار یـ ،کیـاز ا هیـانکاپـریگ ـگاد
پگزا ت هزییة کاالها د مان واه وز (زرهـگ کواـون ک ـارن ا کهگدکیکـیس  . 5332یـ،
صیوت اکک ارد ق رکمی زر هگ کشورد حائز اهمیت اات د میکواک از طگیـ ـ مان مـا ی
ارگ بب کأریگ نازایی گ حمایت از کواون اقهصازد هرارز .امگدزه اکک ارد ن مقـ ار سـیار
زیازد نصورن ا کهگدکیکی اک ام میذیگز د ا کو ن ن ضگیب ک وذ د اگعت اکهشار زیازد کن
که همگاه زر اگااگ لا زارزس ن را کب ی ن ی ،عگصن یـ د قا ـ کظسـی زر ارائـن
مان زر مظیط نکالی کموزه اات کن گ الف مان اکک ارد که یی ایهی کن کار گزهاد
مظ دزد ارائن میزه س همگاه اک ،ی ،پیبزمیین غیـی ـگاد اککـ ارد اکوماکیـ ،د اـایگ
مان ما ی اات .اکک ارد همگاه م لومی ی اات کن طـی اـالهـاد ا یـگ زر اقهصـاز
لاکی ظلور کموزه د گیاکی کو زر زمیین م ـاهیم ک ـارن د زازداـه ای ـاز شـ ه ااـت .زر
چشماک ازد کن ای م لوم ارائن میکی س کغییگاکی ییازی زر کمامی ا زاد ک ارن د مقو نهاد
دا سهن ن ن ای از واه ش (مهکی د همکارا  . 2055 ,اکک ارد همـگاهس یـ ،کاکـال ارائـن
مان یایم اات کن ا رگاهم ندرز امکا زاهگای «زر هگ ا د هگ زمـا » ـن ـ مان
اککیس گاد مشـهگیا ارزه ارـزدزه ای ـاز مـیکیـ ) .(Wessels & Drennan, 2010زر
سیارد از ک گینها از مهن زر ک زیندکظهی ک گین ررهار گکامنریزدش هس هگ یـ ،از عوامـ
کهگهس هی ارهاد ذهیی د زر ن کیهگل ررهار ازراکی ن مل نهاد کوچکهگد ک زین میشوک .
کهگه ن ررهار شام ان مل ـن اـازذاردس ازرا از اـلو ت کـار گز د ازرا از اـوزمی د
می اش  .ازرا از الو ت د ازرا از اوزمی دس از ا هود پـریگه ککیو ـو د اقهبـاا شـ ه
اات (قاضیزازه د همکارا س  . 5315پهدهبهاد سیار زیهـگد کیـز ـگ اهمیـت اـوزمی د
زر ش ه زر ااه ازه از ریادرد ی کاکی کموزهاک  .ازای رد پـهدهب حاضـگ اـوی زر کویـی
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اد ویت د اهمیت ا واز اوزمی د زر ش ه د شا هاد ای ب ا وـاز ن زارز د از نک ـا کـن
واکا همواره زر عگصن پریگه ریادرد ی پیشهازک س زاکش ویا وا زاکشهاههاد شـلگ
کلگا ن عیوا امون نمارد اکهبان ش ک .
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

ادراکشده.ازرا از م ی وز ن مویی میزاکی اات کن رگز کصور میکی کن

سودمندی
ااه ازه از ی ،ککیو و د اص مو ب لبوز عمهکگز اد میشوز (. Davis et al, 1989
مهغیگهاد «اک ازه د شک ا زارهاد مو ای »س «الو ت ااه ازه»س «اگعت د کارایی» د
«هزیین» گاد ای ب و «اوزمی د زر ش ه» مورز ااه ازه قگار واه ذگرت .


سهولتکاربرد.م لوم الو ت ااه ازه ازرا ش ه ا ه ا کواط زیویس ارائن ش د نعیوا
زر ناد کوگیف ش ه اات کن ی ،شب موهق اات ااه ازه از ی ،ایسهم اص کیاز ن
کاله زیازد ک ارز (حسییی د همکارا س  . 5315ای اازه زر  DTPB5د وز زاشت د زر
چارچون ارائنش ه ما کیز اقی ماک  .ازراکان رگز زر مورز الو ت ااه ازه ن زر ناد اطالق
میشوز کن شب موهق اات کن یازذیگد کظوه ااه ازه د کارکگز ا ی ،ایسهم اص
کیازمی کاله اک کی از ظاه ذهیی اات .پهدهبهاد اک امش هس کشا میزه ازرا از
الو ت ااه ازه گ قص ااه ازه کأریگ زارز کن ای کأریگ ممک اات نطور مسهقیم یا نطور
غیگمسهقیم از طگی ارگ ن گ م ی وز زر ش ه اش  .زر داقع ر ندردهاد اطالعاکی کن
ااه ازه از ن ها ناا ااتس گاد ارگازس کمهگ یبن کل ی کیی ذی زارک (حسییی د همکارا س
 . 5315
پهدهبهاد زیازد زر مباکی ک گد پریگه ر ندرد کشا میزه کن ازرا از م ی
وز د ازرا از الو ت ااه ازه کقب حیاکی د کویی کیی هاد زر پیب ییی ررهار
ااه ازهکیی ذا زر پریگه ر ندرد زارز (مظام پور د همکارا س  . 5331اااا م ل پریگه
ریادردس گ اااا ک گین عم میطقی ن ز د ریشبی  2د ک گین ررهار گکامنریزدش ه ن ز
اات .زر م ل یازش هس ازرا م ی وز د الو ت کار گز عوامهی هسهی کن گ ردد کمای
کار گ گاد ااه ازه از ی ،ریادرد ارگ زارک .
سرعتوکارايی  .اگعت اکهقال اطالعان کیز گ پریگه همگاه اک ،مورگ وزه د همچیی
یشهگ مشارکتکیی ذا احساا میکیی کن کارایی ایسهم همگاه اک ،ن مویاد ا گاد
1. Decomposed theory of planed behavior
2. Ajzen & Fishbein 1970
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زرات کار گزهاد پیچی هاد (الو ت ااه ازه اات کن گاد کار گا ا قوه ارزه ارزدزهاد
ن همگاه زاشهن اش ( . Malhotra, 2011کاراییس همچیی ن کوا مشهگیا ن مگا ون ن
دناایتس یاره مظصوالن مطهون د اطالعان مگ وط ن ن ها د کیهگل ن ا ح اق کالهس
اشاره میکی (. Wang, 2003

5

شکل فیزيکی  .گ اااا مطا وان ما لوکگا ( 2055کار گا همگاه اک ،اذعا کموزک کن
اک ازه کوچ ،د شک کامیااب ص ظن مو ای مو ب دارز کموز اطالعان اشهباه ش ه د
نطور موکوا گ کار گز همگاه اک ،کأریگ زارز .زرمیا کار گا که همگاه کن زرحال حاضگ
از همگاه اک ،ااه ازه کمیکیی س  51زرص ارگاز اک ازه کوچ ،ص ظن که همگاه وز را ن
عیوا ز یهی گاد ع م ااه ازه از همگاه اک ،عیوا کموزک ) . Federal Reserve, 2011


هزينهاستفاده.هزییة ی ،کوندرد شام ان زراات :هزییة گی س هزییة اکهقال د هزییة
ااه ازه .زر ای میا س هزییة ااه ازه ا کگخ نکارذیگد کوندردس را طن عکس زارز ( Lockett
 . & Littler, 1997می ور از هزیین زر پهدهب حاضگ هزیین اراال پیام ،یا کارمزز اک ،د
اپگاکور همگاه یا هزیین هاد مگ وط ن عمهیان اککی از طگی مو ای اات .کار گا همگاه اک،
همواره کهگا هزیینها د کارمززهاد اککی هسهی (. Malhotra, 2011

پیشینهپژوهش

ادراکشده .زر پهدهب زر زمیین پریگه ریادرد اطالعان ممک اات

ابعاد سودمندی 
گ ی از عوام ارگذرار نطور مسهقیم گ ااهقگار ریادرد اطالعان کأریگ هرارز د زر ااهقگار د
ع م ااهقگار ای ریادرد مورگ اش نعیوا کموکن را گز 5111( 2پیج دیهذی کوندرد را زر
نهیگ پریگه ن مورگ میزاک  .مزیت کسبی ( گزاشت از میزا گکگد کوندرد کسبت ن ای هاد
کوندرد ایهزی ن میشوز س اازذارد ( گزاشت از میزا هماهیهی کوندرد ا ک گ نهاد
پیشی د کیازهاد ذیگک ه کوندرد س پیچی ذی ( گزاشت از میزا زشوارد کار گز کوندرد س
نزمو پریگد ( گزاشت از میزا نزمو پریگد کوندرد س مشاه هپریگد (میزا نشکارد د
مهموا وز کهایج کوندرد د زر همی حال زیویس د همکارا  5131( 3زد مهغیگ گزاشت از
م ی وز (رای ه د گزاشت از الو ت کار گز را مسهقیماً زر ذگایب ن ااه ازهس قص ااه ازه
د ااه ازه داقوی از ریادرد اطالعان مورگ میزاکی ؛ کن و ها زر اصالحین دککاکب د
1. Malhotra 2011
2. Ragers 1995
3. Davis et al 1998
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زیویس 2000(5ذگایب ن ااه ازه حرف ش ه اات .یاکگ 2کیز زر اال  2001عوامهی همچو
کمای  ن ااه ازهس میزا اوزمی د زر ش هس میزا اازذی زر ش هس یسیتس کظصیالنس
کوندر وز س پیشیین ررهاردس زاکبس ررهار زر گا گ ریادردهاد مگکبط د ا را از عوام ملرگ
زاکسهن اات .ما لوکگا 2055( 3س ن لت ارزیا ی و اوزمی د زر ش هس مهغیگهاد هزیین
ااه ازهس اگعت د کاراییس الو ت ااه ازه د مسائ مگ وط ن شک ریزیکی مو ای را زر ک گ
ذگرهن اات .اکگ 2زر اال  2001عوامهی همچو کمای ن ااه ازهس میزا اوزمی د
زر ش هس میزا اازذی زر ش هس یسیتس کظصیالنس ررهار پیشی س ا د شغ را زر ک گ
ذگرهناات .
زر زمیین پریگه اکک ارد ایار زر ایگا میکوا ن زادرد د همکارا اشاره کگز کن
هگچی گاد پریگه ن کوصینهایی ارائن کگزک س اما م ل اص ایگا را کواون ک ازک .
یارهنهاد پهدهشی اک امش ه زر اک،هاد شیگازس یاکهگ ملرگ وز موارزد ک یگ الو ت
ااه ازهس م ی وز د اعهماز مشهگیا زر پریگه اکک ارد ا کهگدکی ،اات .ای پهدهبکشا
میزه میزا کظصیالن مشهگیا شوب مبههفس کأریگ مسهقیمی زر میزا پریگه  گزاشت
ذهیی از « اکک ارد ا کهگدکیکی» زارز (ا لی د همکارا س . 5315
پهدهب حاضگ گ اااا م ل ما لوکگا 2055س چلار مهغیگ الو ت کار گزس اگعت د کاراییس
شک ریزیکی که همگاه د هزیین ااه ازه را مهغیگهاد ضگدرد گاد مظاابن اوزمی د
زر ش ه زر ک گ میذیگز د زرص ز شیااایی اد ویت د اهمیت هگ ی ،از ای چلار مهغیگ از
زی مصگفکیی ذا ای ریادرد ی یویی همگاه اک ،اات .ازای رد رگضین اصهی زیگ کواون
مییا .
فرضیهاصلی.کگکیب اد ویت د اهمیت چلار مهغیگ الو ت کار گزس اگعت د کاراییس شک
ریزیکی د هزیین ااه ازه از زی مشهگیا همگاه اک ،مه ادن اات.
روشپژوهش

.3

ای پهدهب از ک گ ماهیتس کار گزد د از ک گ رده ذگزندرد زازههاس از کو کوصی ی د
همبسههی اات .امون نمارد ای پهدهب را زاکش ویا زاکشهاههاد کلگا س کشکی
میزهی  .ا ه ا ا ااه ازه از کموکنذیگد وشناد چلار زاکشهاه کلگا س شلی لشهیس عالمن
طباطباییس کگ یت م را اکهبان ش ک د اپس ا کو ن ن پگاکیب سیار االد ای ارگازس
1. Venkatesh & Davis 1989
2. Yang 2005
3. Malhotra 2011
4. Zhang 2009
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لت کموکنذیگد از رده غیگاحهما ی زر زاهگا ااه ازه ش  .گ ای اااا معندرد زازهها
ا اکباذ کموکناد شام  202ک گ از زاکش ویا س صورن ذگرت .گاد ای ب مهغیگها از
پگاشیامناد ااهاک ارز ا  51الالس ( 55الال کبصصی ا طیف یکگن پیج کقطناد د 1
الال مویتشیا هی ااه ازه ش  .ا ه ا 30پگاشیامن ن عیوا کموکن مق ماکی کوزیع ش د
پس از گرای اطالعان حاص از کموکند مق ماکیس ح م کموکن کلایی زر اطح طاد
 ،5/50ا مق ار z=5/11د داریاکس ح اکثگ ( p*q=0/25س گ اااا رگمول کوکگا  332ن
زات نم  .هگ ی ،از زاکشهاههاد کلگا س شلی لشهیس عالمن طباطبائی د کگ یت م را ن
کگکیب زاراد ح دزاًًَ 35000س 52100س  51000د  1000زاکش و می اشی ی کگکیب کسبت
کوزیع پگاشیامن کیز ن کگکیب ن صورن 511س 31س  500د  22ع ز پگاشیامن اات د زر
م مو  220پگاشیامن کوزیع ذگزی کن از ای کو از  202مورز قا هیت ااه ازه زاشهی ؛ یا گای
کگخ ازذشت  0/11مظاابن ذگزی .
پس از کگ من الاالن ااهاک ارزس گاد ومیاازد د حصول اطمییا از ردایی مظهواد
پگاشیامنس الاالن ن ا چی ک از اااکی د اعضاد هیئتعهمی زاکشهاه کیهگل ش  .ای
رگنیی می گ ن کأیی ردایی مظهواد پگاشیامن ذگزی  .ضگیب ن اد کگدکباخ گاد کهین
مهغیگهاد مکیو از ناهاکن  0/1االکگ وزه د گاد پگاشیامن کهی کیز گا گ ا  0/131اات کن
حاکی از پایایی میااب الاالن پگاشیامن اات .زر دل  5کو از الاالن طگاحیش ه گاد
ای ب هگ مهغیگ مکیو س ضگیب ن اد کگدکباخ د همچیی میبع ااهبگاج الاالن ارائنش ه
اات.
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دل .5مهغیگهاس کو مقیااس کو از الالهاس ن اد کگدکباخ د میبع ااهبگاج الالهاد پگاشیامن
متغیر 

نوعمقیاس 

 :EUالو ت
ااه ازه

یکگن پیج
کقطناد

 :SEاگعت د
کارایی

یکگن پیج
کقطناد

 :SDمسائ
مگ وط ن شک
ریزیکی که
همگاه

یکگن پیج
کقطناد

 :UCهزیین
ااه ازه

یکگن پیج
کقطناد





سؤالها 

 :EU1ااه ازه از همگاه اک ،راحتکگ از
اییهگکت د که را ت د یا مگا ون حضورد
ن شوب اات
 :EU2ا ااه ازه از همگاه اک،س از ک گ
زاهگای ن د وهم مشکهی ک ارم ن همی
ز ی ن را کسبت ن اایگ اکوا مان
اککی کگ یح میزهم
 :EU3یازذیگد ااه ازه از مو ای اک،
گاد م ناا اات
 :SE1ااه ازه از همگاه اک ،مو ب
میشوز اگیعکگ از مان اککی لگه بگم
 :SE2ن ک گ م همگاه اک ،اعث
صگرن ویی زر زما میشوز.
 :SE3ا ااه ازه از همگاه اک ،میکواکم
نراحهی عمهیان اککی وز را رقط ا زز
ی ،زکمن زر هگ مکا د هگ زما اک ام
زهم.
 :SD1کارهاد اککی کن از طگی که
همگاه میکوا اک ام زاز مظ دز اات م
مان یشهگد کیاز زارم
مان اککی زر ص ظن
 :SD2زی
کوچ ،که همگاه سیار زشوار اات.
 :SD3اک ازه کوچ ،ص ظن که همگاه
ممک اات مو ب دارز کگز اطالعان
اشهباه شوز
 :UC1هزیین کارمززد کن اککم گاد
همگاه اک ،زریارت میکی اعث یمیهی
م گاد ااه ازه از همگاه اک ،کمیشوز.
 :UC2هزییناد کن اپگاکور که همگاه
ا ت مان همگاه اک ،از م زریارت
میکی س اعث یمیهی م گاد ااه ازه از
همگاه اک ،کمیشوز.

آلفای
کرونباخ 

منبع 

0/153

پیکارایی د
همکارا (2002

0/122

پیکارایی د
همکارا (2002

0/152

ما لوکگا (2055

0/113

ما لوکگا (2055
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ويافتههایپژوهش 

.تحلیلدادهها

4

توصیفنمونه .گاد ای ب دضویت مویتشیا هی اعضاد کموکنس پیج الال مطگح ش .
کهایج حاکی از ن اات کن از ی  202پاابهوس  %21/3مگز د ح دز  %10/2ز هسهی  .از
ک گ ایی ح دز  %31از اعضاد کموکن را ارگاز زیگ 30اال د ما قی را ارگاز االد  30اال
کشکی میزهی  .ح دز  %11از زاکش ویا را ارگاز زر مقطع کظصیهی یساکس کشکی
میزهی د  %23از ن ها ارگازد ا کظصیالن االکگ هسهی  .ح دز  %51ن ها کارمی هسهی .
همچیی گرایها کشا میزه کن ح دز  %10از اعضاد کموکن زرنم د ی  5میهیو کا 2
میهیو کوما زارک  .زر دل  2صوصیان مویتشیا هی اعضاد کموکن ن صورن کام
ارائنش ه اات .
دل  .2دضویت مویتشیا هی کموکن
متغیر 
جنسیت 

تحصیالت 

سن 

سطوح 

درصد 

مگز
ز
کارشیاای
کارشیاای ارش

21/3
10/2
11/0
33/3

زکهگد

2/2

23-53
21-22
31-30
 31ن اال

13/3
33/2
55/0
2/0

متغیر 


وضعیت
اشتغال 
میزان
درآمد 
بهتومان

سطوح 

درصد 

کارمی
یکار
اکنزار 

51/3
21/1
0/1

اایگ 

33/1

کمهگ از  100هزار
 100هزار کا  5میهیو
 5میهیو کا  2میهیو
یب از  2میهیو

1/1
31/3
25/1
51/5

آزمونفرضیه.نزمو رگی م ی ،نزمو غیگ پارامهگد ن شمار میردز .ای نزمو زر داقع
موازل نزمو  Fااتس رگض کوزیع کگمال د گا گ وز داریاکس ضگدرکی ک ارز (کالکهگدس
5331س  . 510ا ااه ازه از نزمو رگی م میکوا شا هاد مورز گرای زر هگ ی ،از
مهغیگهاد کظقی را اد ویت ی د کموز .زر ای نزمو رگض ص گ د رگض مقا ن شگح زیگ
اات .
میاکهی رکبن کمام مهغیگها زر ی ذگدههاد مبههف یکسا اات =H0
= H1
میاکهی ی ،زدج از رکبنها ا هم ک ادن مویازار زارک
مطا ا زازههاد دل  3مق ار نماره نزمو مهغیگهـاد اـوزمی د زر شـ هس کمهـگ از
 0/01اات د زر کاحین رز رگض ص گ قگار ذگرهن اات؛ یا گای میکوا چیی کهی نذیگد کموز
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کن اد ویت ی د عوام ای مهغیگها ا یک یهگ مه ادن اات .ا کو ن ن میاکهی رکبن ا واز ایـ
مهغیگهاس کگکیب اد ویت ن ها مشب میشوز.
دل  .3کگکیب اد ویت ا واز مهغیگهاد کظقی
متغیرهای

ترتیباولويت

تحقیق 

ابعادمتغیر 

سودمندی
درکشده 

 .5اگعت د
کارایی
 .2الو ت کار گز
 .3شک ریزیکی
 .2هزیین ااه ازه

کایاسکور 

323/013

درجهآزادی 

3

ضريب

میانگین

رتبه

معناداری 

رتبه 

اکتسابی 

3/32

5

2/12
2/02
5/13

2
3
2

0/000

مطا ا زازههاد دل  3کگکیب اد ویت ا واز مهغیگ اوزمی د زر ش ه ی صورن
می اش  .5 :اگعت د کارایی  .2الو ت کار گز  .3شک ریزیکی که همگاه  .2هزیین ااه ازه.
ازای رد اگعت د کارایی یشهگی اهمیت را از زی مشهگیا همگاه اک ،ن وز ا هصاص
زازه اات.
شاخصهای متغیرها .گ اااا زازههاد دل  2مق ار نماره نزمو ا واز مهغیگ

رتبهبندی 
 
اوزمی د زر ش ه ن ز هزیین ااه ازه کمهگ از  0/01می اش د زر کاحین رز رگض ص گ قگار
زارز؛ یا گای میکوا کهی ن ذگرت کن اد ویت ی د شا هاد مورز گرای گاد ای ب
ا واز مهغیگهاد کظقی ا یک یهگ مه ادن اات .ا کو ن ن میاکهی رکبن شا ها کگکیب
اد ویت ن ها مشب میشوز .و هزیین ااه ازه زاراد  sigیب از  0/01می اش یا گای
زر کاحین کأیی رگض ص گ قگار زارز یا گای اد ویت ی د شا هاد مورز گرای ن گاد
ای ب و اوزمی د زر ش ه ا یک یهگ مه ادن کیسهی .
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دل  .2کگکیب اد ویت شا
ابعادمتغیر
سودمندی
درکشده 


شکل
فیزيکی 

سهولت
کاربرد 

سرعتو
کارايی 

هزينه
استفاده 

هاد ا واز مهغیگ اوزمی د زر ش ه

ترتیباولويت

کای

شاخصهایابعادمتغیر 


اسکور 

 :SD1داوت د ذسهگزذی
مان اککی قا ارائن از
طگی مو ای
 :SD2کوچ ،وز ص ظن
مو ای گاد اک ام مان
اککی
 :SD3اشهباه زر دارز کگز
اطالعان از طگی مو ای
 :EU1الو ت زر مقایسن ا
اایگ ا زارهاد اککی
 :EU2الو ت از ک گ
زاهگای ن د وه
 :EU3الو ت یازذیگد
 :SE1صگرن ویی زر زما
 :SE2زاهگای زر هگ زما د
هگ مکا
 :SE3اگعت لگه گزارد از
مان اککی
 :UC1هزیین کارمزز اک،
 :UC2هزیین کارمزز اپگاکور
که همگاه

درجه

ضريب

آزادی  معناداری 
/000
0

11/113

2

32/513

2

0/000

31/123

2

0/000

0/333

5

0/112

میانگین

رتبه

رتبه 

اکتسابی 

2/20

5

5/11

3

2/03

2

5/11

2

5/11

3

5/22
2/51

5
5

5/13

3

2/01

2

5/21

-

5/15

--

.5نتیجهگیریوپیشنهادها

کهایج نزمو رگی م ن می ور اد ویت ی د مهغیگهاد مورز گرای پهدهبس می گ ن کأیی
رگضین اصهی پهدهب مبیی گ د وز ک ادن زر اد ویت د اهمیت ا واز اوزمی د زر ش ه شـ .
ی کگکیب ک زیندکظهی زازهها کشا میزه کن :میاکهی رکبن مهغیگهاد اـلو ت کـار گزس
اگعت د کاراییس شک ریزیکی د هزیین ااه ازه زاراد ک ادن مویـازارد ـا یکـ یهگ هسـهی .
چیاککن ضگیب مویازارد نزمو رگی م ا واز کمهـگ از  0/01ااـت ( . sig = 0/000همچیـی
کگکیب اد ویت ا واز کیز ی صورن اات .5 :اـگعت د کـارایی  .2اـلو ت کـار گز  3شـک
ریزیکی که همگاه  2هزیین ااه ازه؛ کن همرااها ا مطا وان ما لوکگا ( 2055د عبـ ا ـ
عمگ ( 2055س کشا از اهمیت اگعت د کارایی گاد پریگک ذا ریادرد ی زارز .ضم اییکن
کهایج نزمو رگی م گاد شا هاد هگ ی ،از ا واز کیز یاکهگ ای اات کـن اد ویـت یـ د
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ز مهغیـگ هزییـن ااـه ازه ـا
شا هاد مورز گرای گاد ای ب ا واز مهغیگهاد کظقی
یک یهگ مه ادن اات چیاککن ضگیب مویازارد ن ها کوچکهگ از  0/01اات ( . sig = 0/000ا
کو ن ن میاکهی رکبن شا ها کگکیب اد ویت ن ها مشب میذگزز .ی صورن کن ـگاد
و الو ت کار گز کگکیب اد ویت شا ها ن کگکیب گا گ ااـت ـا .5 :اـلو ت یـازذیگد .2
الو ت زر مقایسن ا اایگ ا زارهاد اککی  .3الو ت از ک گ زاهگاـی ـن د ـوه .رکبـن یـ د
شا هاد و اگعت د کارایی گا گ اات ا .5 :صگرن ویی زر زما  .2اگعت لگه ـگزارد
از مان اککی  .3زاهگای زر هگ زما د هگ مکا ؛ د رکبن یـ د شـا هـاد وـ شـک
ریزیکی کیز عبارن اات از .5 :داوت د ذسهگزذی مان ـاککی قا ـ ارائـن از طگیـ که ـ
همگاه  .2اشهباه زر دارز کگز اطالعان از طگی که همگاه  .3کوچـ ،ـوز صـ ظن که ـ
همگاه گاد اک ام مان اککی.
و هزیین ااه ازه زاراد  sigیب از  0/01می اش ( sig = 0/564کن زر کاحین کأیی رـگض
ص گ قگار زارز یا گای اد ویت ی د شا هاد مورز گرای ن گاد ای ب و اـوزمی د
زر ش ه ا یک یهگ مه ادن کیسهی .
پهدهب زر زمیین اد ویت ی د د نشکار کگز میزا اهمیت مهغیگهاد ارگذرار گ پریگه
ریادرد ی ویهه همگاه اک،س روای کار گزد سیارد زارز .گ اااا کأیی رگضین اصهی
پهدهب میکوا ا کو ن ن کگکیب اهمیت مهغیگهاد مورز گرایس کاکو کو ن ارائنزهی ذا
همگاه اک ،را ن می ور ارزایب اوزمی د زر ش ه کواط مباطب کویی کموز .ن عیوا
مثال اد ویت ی د مهغیگها حاص از نزمو رگی م یاکهگ کگکیب اهمیت د اد ویت ای
مهغیگهاات کن زرمیا مهغیگهاد اوزمی د زر ش هس مهغیگ اگعت د کارایی زاراد االکگی
اد ویت اات کگکیب اد ویت شا هاد اگعت د کارایی کیز اهمیت صگرن ویی زر زما را
مان همگاه اک ،ای گ ارزایب اگعت
نشکار میاازز؛ ازای رد اک،ها د ارائنزهی ذا
رگایی ا گاد عمهیان اککی از طگی که همگاه د گدزرااکی اگیع کگاکیبهاد اک امش ه
قب از اایگ عوام کو ن کیی  .کسلی رگنیی ارائن مت ا اگعت میاابس د قطع ش
متس کقب
د پاابهویی اگیع زر صورن گدز مشک میکواک گ رن مشهگیا ن ای
نازایی ای ا کمای  .کگکیب اد ویت شا هاد مهغیگ الو ت کار گز گ اهمیت الو ت
یازذیگد پیب از اایگ شا هاد ای ب ن کاکی میکی ازای رد طگاحی کگمارزارها د
مان ن شیوهاد کار گ پسی س اازه د قا رلم کن گاد کار گ نراحهی قا یازذیگد اش ن
پریگه ککیو و د ی (همگاه اک ،کم ،میکمای  .زر ای زمیین نموزه کار گا د
مت یا ریادرد را اازه
شبصیاازد مان گاد ن ها ن ذوکناد کن لگهذیگد از ن
کمای میکواک م ک گ قگار ذیگز.
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همچیی کگکیب اد ویت شا هاد ای ب مهغیگ شک ریزیکی کیز اهمیت یشهگ
داوت د ذسهگزذی مان اککی قا ارائن از طگی که همگاه را کسبت ن اایگ
شا
شا هاد مورز گرای نشکار میکمای  .ازای رد ارائن طیف ذسهگزهکگد از مان قا ارائن
از طگی همگاه اک ،کسبت ن مان مو وز کیوکی گاد کار گا ای ریادرد میکواک می گ
ن ارزایب ازرا الو ت از اکب نکا ذگزز کن مهواقباًًَ می گ ن ارزایب کمای ن ااه ازه از
همگاه اک ،واه ذگزی .
ای پهدهب ا کو از  202کموکن نمارد زر چلار زاکشهاه از شلگ کلگا اک ام ذگرت کن
قا هیت کومیم کهایج ن را ن ک مویت ایگا ا مظ دزیت موا ن میکی .
از نک ا کن اوزمی د زر ش ه کیلا عام ارگذرار گ ااه ازه از همگاه اک ،کیستس کوصین
میشوز اایگ مهغیگهاد ازراکی همچو اعهماز د ریس ،کیز مورز گرای قگار ذیگز .ضم
اییکن زر ک گ ذگره مهغیگهاد زمییناد چو یسیت کیز میکواک کهایج زقی کگد را حاص
کمای .
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منابع
 کویـی عوامـ مـورگ زر پـریگه ریـادرد. 5315(  ا لیس شوبا س قیبگدس مظم حسامس شایا س عهی.5
.21 -21 س13  رصهیامن پهدهشیامن ازرذاکیس شماره.  از اود مشهگیا،مو ای اک
 گرای پـریگه اککـ ارد. 5315(  حسیییس میگزا حس س احم دکهازس مصط یس رارای زازهس حسی.2
 مـ یگیت ازرذـاکیس زاکشـک ه.اییهگکهی کواط مشهگیا ا ااه ازه از م ل اصالحش ه پریگه ریادرد
.31 -51 س52 س شماره2 م یگیت زاکشهاه کلگا س زدره
 کویی عوام مگکبط. 5315(  قاضی زازهس مصط یس اگزاردس احم س زک ینس زهگهس ردش قیاایس رقین.3
 راهبگزهـاد.  شـگکت قطارهـاد مسـارگد ر ـار:ا قص گی زر ک ارن ا کهگدکیکی (مطا ون مورزد
.551 -505 س5 ازرذاکی زد رصهیامن زاکشهاه شاه س اال کوززهمس زدره ی س شماره
 گراـی عوامـ مـلرگ ـگ پـریگه. 5331(  مظام پورس مگیمس مطمئ روالس زهگهس رسیقگدس مل د.2
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