
  چکیده
تَاًوٌذ ساسی ، ّذف اس اًجام ایي تحقیك بزرسی اثز تَاًایی ادراک هذیزاى بز استفادُ اس سیستن بْایابی

 ػَاهل اثز بز تاکیذ با کِ است ایي تحقیك ایي ّذف. . هذیزاى هی باضذرٍاًطٌاختی ٍ ػولکزد ٍظیفِ ای 

. یابذ تَسؼِ پیطیي تحقیقات آى ساسی پیادُ اس پس بْایابی سیستن اس استفادُ بز رفتاری/ رٍاًطٌاختی

 بِ بْایابی سیستن یك اس هذیزاى ادراک چگًَِ دّذ ًطاى کِ گزدد فزاّن هذارکی ضَد هی سؼی خصَصاٌ

 ای ٍظیفِ ػولکزد ٍ رٍاًطٌاختی تَاًوٌذساسی سیستن اس ایطاى استفادُ) ادراک تَاًایی (تَاًایی یك ػٌَاى

 بِ ضذت افشایص اسطزیك هذیزاى درک تَاًایی ػولکزدی اثز رٍد هی اًتظار رٍ ایي اس. ساسد هی هتاثز را

ضذُ در بَرس اٍساق جاهؼِ آهاری در ایي تحقیك ضزکت ّای پذیزفتِ . هیطَد ضٌاسایی سیستن کارگیزی

. رٍش ًوًَِ گیزی ّن اس ًَع ًوًَِ گیزی غیز احتوالی اس ًَع در دستزس هی باضذ. بْادار تْزاى هی باضذ

با تَجِ بِ ایٌکِ جاهؼِ هَرد هطالؼِ اس ًَع ًاهحذٍد است اس فزهَل جاهؼِ ًاهحذٍد بزای اًتخاب ًوًَِ 

بزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّای حاصل اس تَسیغ . ضذهی با 583استفادُ ضذُ است ٍ تؼذاد ًوًَِ بزابز با 

پزسطٌاهِ اس تکٌیك هذل ساسی هؼادالت ساختاری با رٍیکزد هزبؼات جشئی استفادُ ضذُ ٍ بطَر کلی 

ًتیجِ فزضیِ اصلی تحقیك حاکی اس آى است . اًجام ضذُ است  spssتجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اس ًزم افشار 

اثز تَاًایی ادراک ضخصی هذیز اس سیستن بْایابی ٍ هیشاًی کِ ّز هذیز بزای  کِ تاثیز هثبت ٍ هؼٌاداری بیي

کٌتزل ّشیٌِ اس سیستن بْایابی استفادُ هی کٌذ ٍجَد دارد ٍ ّوچٌیي رابطِ هثبت ٍ هستقیوی هیاى تَاًایی 

ستقیوی ادراک هذیز اس سیستن بْایابی ٍ تَاًایی رٍاًطٌاختی ایطاى ٍجَد دارد ٍ ّوچٌیي رابطِ هثبت ٍ ه

ساسی رٍاًطٌاختی هیاى ضذتی کِ یك هذیز اس سیستن بْایابی بزای هذیزیت ّشیٌِ استفادُ هی کٌذ ٍ تَاًوٌذ

 . ٍی ٍجَد دارد
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