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درهياى ٍرسػ ّای گًَاگَى فَزثال تِ ػٌَاى جذاب ززیي ٍ خز طزفذارززیي ٍرسػ دًيا هؼزفی ؽذُ 

ػَاهل  یتزرط خضٍّؼ ىیا اس ّذفّزچٌذ ػَاهل تغياری در زماضای تاسار زين ّای فَزثال هَضز اعر اها . اعر

زين ّای هلَاى اًشلی ٍ عديذرٍد رؽر اس دیذگاُ زواؽاچياى ایي رؽسِ فَزثال  یّا میتاسار ذ یهَضز تز زماضا

 میذایي دٍ َّاداراى  ُیخضٍّؼ را  کل یجاهؼِ آهار. اعر  یػیهایج -یفیاس ًَع زَؿ قیرٍػ زحك. ٍرسؽی اعر

تا . اًسخاب ؽذًذ  یًوًَِ آهار تِ ػٌَاى ًفز 384اعاط جذٍل هَرگاى  زؾکيل هی دادًذ کِ تز 97-98در عال  

خزعؾٌاهِ زَسیغ ؽذ کِ ّوگی تطَرکاهل زجشیِ ٍ زحليل  400 ،در ًظز گزفسي احسوال خاعخگَیی ًالـ تِ اتشار

 ؽذُ ُیزِ( 2010) ٍ ّوکاراى ىیزَعط تَاس ًَع همياط خٌج ارسؽی ليکزذ اعر کِ  قیخزعؾٌاهِ زحك. ؽذًذ

 یسهاًثٌذ ستاى،یم میذ یّا یصگیٍ"تؼذ  7، در  یلَم ذیفالح ٍ اضافِ کزدى تؼذ َّززجوِ، اخظ اس  ٍ تَد

 ذیٍ َّ ینیسیٍ ٍ ف یهال الحطاذفَزثال، م یػوَم یّای صگیٍ ،یهْواى، اطالع رعاى میذ یّا یصگیهغاتمِ، ٍ

س اعازيذ هذیزیر ٍرسؽی ٍ خایایی آى ًفز ا 10اتشار زَعط  یهحسَا ییرٍا .هَرد اعسفادُ لزار گزفر  "یلَم

 لیاتسذا تا اعسفادُ اس رٍػ زحل. دیگزد دیٍ زائ یتزرط(  0.87تا ضزیة آلفای گزًٍثاخ ) SPSSتَعيلِ ًزم افشار 

هؼادالذ  یٍ عدظ اس رٍػ هذل عاس دیتَد حذف گزد 0.4عَاالزی کِ تار ػاهلی آًْا کوسز اس  یاکسؾاف یػاهل

ًؾاى داد کِ ػَاهل هَضز تز  جیًسا. ؽذ عسفادُاتؼاد ا یدیزأئ یػاهلجْر زحليل   PLS در ًزم افشار  یعاخسار

 ،یٍ هْواى، اطالع رعاى ستاىیم میذ یّا یصگیهغاتماذ، ٍ یزَاى در سهاًثٌذ یفَزثال را م یّا میتاسارذ یزماضا

کِ ّوِ آًْا تز  کزددعسِ تٌذی  یذیلَم یّا یصگیٍ ٍ ینیسیٍ ف یفَزثال، هالحظالذ هال یػوَم یّا یصگیٍ

 یّا یصگیٍ بیضوٌأ تِ ززذ. داؽسٌذ  یدار یهؼي ریرؽر  زاش درٍدیٍ عح یهلَاى اًشل یّا میزماضا تاسار ذ

تاؽگاُ  ذیریهذ ىیتٌاتزا. تاسار تَد یتز زماضا ریزاش ساىیم ىیؽسزیب یدارا یاطالع رعاىػَاهل هززثط تا ،  یذیلَم

تا ایجاد کاًال ّای ارزثاطی هٌاعة تا زواؽاگزاى ٍ َّاداراى خَد، ًٍيش اطالع رعاًی هٌاعة در هَرد  دیّا تا

.  هغاتماذ تاػص جذب تيؾسز زواؽاگزاى تِ ٍرسؽگاُ ّا ؽًَذ
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