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چکیذٌ:
ّذف ّ -ذف ایي همبلِ تؼییي ایي اػت وِ آیب ػیؼتنّبی اعالػبتی ( )ISػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی سا ثیـتش اص
ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی تحت تبثیش خَد لشاس دادُ اػت؟
عشاحی  /سٍؽ ؿٌبػی  /سٍیىشد – یه ایویل پشػـٌبهِ ثِ فبسؽ التحلیالى یه هذسػِ وؼت ٍ وبس فشاًؼِ هـغَل ثِ
وبس دس ثخؾ ؿشوت ّبی  ISفشػتبدُ ؿذً .وًَِای اص  100ؿشوت فشاًؼَی گشدآٍسی ؿذ.
یبفتِ ّب ً -تبیح هغبلؼِ ًـبى هیدّذ وِ  ISثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًؼجت ثِ ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی تبثیش
ًؼجتب ثیـتشی ثِ خلَف سٍی اًحلبس ٍ اخضای ایدبد اسصؽ ؿبیؼتگی اكلی داسد.
هحذٍدیتّبی تحمیك  /هفبّین  -اوثش ؿشوتّبی  -اًتخبثی -دس ثخؾ كٌؼت ّؼتٌذ .ایي اهش هیتَاًذ ثشای تىشاس
یبفتِّب دس ّوِ ًوًَِّبی ؿشوتّب وِ دس آًْب ثیي خذهبت ٍ ثخؾّبی كٌؼتی ثِ عَس هؼبٍی تَصیغ ؿذُ ،ثشای اّذاف
همبیؼِ ،هفیذ ثبؿذّ .وچٌیي ،ایي اهش هیتَاًذ ثشای هغبلؼِ ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی ثب اػتفبدُ اص
هؼیبسّبی ػٌدؾ ػیٌی ،خبلت ثبؿذ.
هفبّین ػولی  -ایي همبلِ ًـبى هیدّذ صهبًی وِ  ISدس ؿشوتّب یىپبسچِ هیؿَدً ،گشؽ هذیشیت اسؿذ ٍ وبسوٌبى
ًؼجت ثِ  ISثبیذ هحبػجِ ؿَد.
اكبلت  /اسصؽ  -هغبلؼبت هتؼذد ثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش  ISثش سٍی ػولىشد ؿشوتّب اًدبم ؿذ .ایي همبلِ تبثیش  ISثش
سٍی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی سا ثشسػی هیوٌذ .هَضَػی وِ ٌَّص وـف ًـذُ اػت.
مقذمٍ
هغبلؼبت هتؼذدی ثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش ػیؼتنّبی اعالػبتی ( )ISسٍی ػولىشد ؿشوتّب (دٍع ػبًتَع ٍ ّوىبساى،
1993؛ هحوَد ٍ هبى1993 ،؛ ثشیي خَلفؼَى ٍ ّیت1996 ،؛ ػیشوبس ٍ ّوىبساى  )2000اًدبم ؿذُ اػت .ایي هغبلؼبت
ًـبى داد ثشخی اص ًتبیح هثجت ٍ لبثل تَخِ ٍ ّوچٌیي ثشخی اص ًتبیح هٌفی اػتّ .ذف اص هغبلؼِ حبضش ،تؼییي ایي اػت وِ
آیب ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی ًؼجت ثِ ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی اص  ISتأثیش پزیشتش اػت .هَضَػی وِ ٌَّص وـف ٍ
Information Systems
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وبٍؽ ًـذُ اػت .هغبلؼِ هب سٍی یه ًوًَِ ثضسي ( )N = 100دس ؿشوتّبی خلَكی ٍ ػوَهی فشاًؼِ اًدبم ؿذُ اػت
ٍ پبػخ دٌّذگبى ،وبسوٌبى هـغَل ثِ وبس دس ثخؾ  ISثَدًذ.
مزير ادبیات
ضایستگی اصلی

تؼشیف ؿبیؼتگی اكلی ثیي پظٍّـگشاى هتفبٍت اػت .ػلضًیه ( ٍ )1957هبیىل پَستش ( :)1986ؿبیؼتگی اكلی اخبصُ
هیدّذ تب یه ؿشوت اص سلجبی خَد دس ّوبى صهیٌِ وبسی هتوبیض ثبؿذَّ .فش ٍ اػچٌذل (ّ ،)1978یض ٍ ٍیل سایت (،)1979
سیذ ٍ دفیلیپی ( ،)1990اػتبن ٍ ّوىبساى ( ،)1992الدٍ ٍ ٍیلؼَى (ّ ،)1994لِلَیذ ٍ ػیوًَیي (ّ ،)1994بهل ٍ ّیٌِ
( ،)1994دٍػی ٍ تیؼِ ( )1998ؿبیؼتگی اكلی سا ثِ ػٌَاى هْبستّب ٍ هٌبثؼی وِ اخبصُ هیدّذ یه ؿشوت ثِ اّذافؾ
ثشػذ ،تؼشیف وشدُاًذّ .بهل ٍ پشاّبلذ ( )1990ؿبیؼتگی اكلی سا داًؾ ؿشوت هیداًٌذ.
تؼشیف هب ثشای ؿبیؼتگی اكلی دس ایي همبلِ ثشگشفتِ اص تؼبسیف ػلضًیه ( ،)1957پَستش (ّ ،)1986بهل ٍ پشاّبلذ ()1990
اػت .هب دس ایي همبلِ ؿبیؼتگی اكلی سا ثِ ػٌَاى تخلق یه ؿشوت وِ خبف آى اػت ٍ ثِ آى اخبصُ ایدبد اسصؽ ٍ
اسائِ هحلَالتی هٌحلش ثِ فشد ٍ دؿَاس ثشای تملیذ سلجب دس هیبى هذت هیدّذ ،تؼشیف هیوٌین.
اػتفبدُ اص  ISهیتَاًذ ؿبیؼتگی اكلی سا ثَػیلِ ایٌىِ آًشا هٌحلش ثِ فشد تش ٍ اسصؽ آفشیٌبًِ تش هیػبصد ،پـتیجبًی وٌذ.
اهب ایي ػْن ثؼیبس هْوی ًیؼت ،صیشا ؿبیؼتگی اكلی هخلَف ّوِ ؿشوتّب اػت ٍ ایدبد اسصؽ ٍظیفِ ایي تخلق
اػت .ایي اهش هب سا سٌّوَى ثِ ایي فىش اػت وِ تبثیش  ISثش سٍی ؿبیؼتگی اكلی ثؼیبس هْن ًیؼت.
فعالیتَای حمایتی

پَستش ٍ هیالس ( )1985هیگَیٌذ :فؼبلیتّبی حوبیتیً ،یشٍی هلشف ؿذُ ٍ صیشػبخت ّبیی وِ اخبصُ ایدبد فؼبلیت ّبی
اٍلیِ سا هیدّذ ،فشاّن هیوٌذ .پَستش ( )1986هؼتمذ اػت وِ فؼبلیتّبی حوبیتی ثْشٍُسی فؼبلیتّبی اٍلیِ سا ثْجَد هی-
دّذ .ػبًچض ٍ ّوىبساى ( )1996فؼبلیتّبی حوبیتی سا ثِ ػٌَاى اخضای افضٍدُ لبثل تَخِ اص یه هحلَل ًْبیی یب ثبصاسیبثی
ٍ فؼبلیتّبی اداسی ًؼجتب ػبدُ وِ فشٍؽ خشٍخی اخضا سا فشا هیگیشد ،تؼشیف هیوٌذ.
تؼشیف هب اص فؼبلیت ّبی حوبیتی ثشگشفتِ اص تؼشیف پَستش ٍ هیالس ( )1985اػت .هب دس ایي همبلِ فؼبلیت ّبی حوبیتی سا
ثِ ػٌَاى فؼبلیت ّبیی وِ اخبصُ هی دّذ ؿبیؼتگی اكلی ثذٍى ػْن لبثل تَخْی دس فشایٌذ ایدبد اسصؽ ایدبد ؿَد ،تؼشیف
هیوٌین.
فؼبلیتّبی حوبیتی ػبدُاًذ ،اػتبًذاسد ٍ هٌحلش ثِ ؿشوت ًیؼتٌذ ٍ اص ثشًبهِّبی وبسثشدی وبهپیَتش ثِ هٌظَس تؼْیل
ػولىشدّبی سٍصاًِ ٍظبیف ،صهبى حلَل ٍ ػولىشد ثْتش اػتفبدُ هیوٌذ .ثب اػتفبدُ اص  ،ISثٌبثشایي فؼبلیت ّبی حوبیتی هی
تَاًذ ثِ افضایؾ ثْشُ ٍسی ووه وٌذ .ایي اهش هب سا سٌّوَى ثِ ایي فىش اػت وِ  ISتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد فؼبلیت-
ّبی حوبیتی داسد.
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دیذگبُ هجتٌی ثش هٌبثغ ( )RBVیه ؿشوت وِ دس صهیٌِ هذیشیت اػتشاتظیه هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد ،دس تحمیك هب
اتخبر ؿذ RBV.اػتذالل هیوٌذ وِ ؿشوتّب هٌبثغ سا دس تلشف داسًذ ،یه صیش هدوَػِای وِ آًْب سا لبدس ثِ دػتیبثی ثِ
هضیت سلبثتی ٍ ،یه صیش هدوَػِ دیگشی وِ هٌدش ثِ ػولىشد ثلٌذ هذت ثشتش هیؿَد (ثبسًی ،1991 ،گشاًت ،1991 ،پٌشٍص،
1959؛ ٍسًشفلت RBV .)1984،دس پظٍّؾّبی  ISدس اٍاػظ  1990آؿىبس ؿذ .پیبدُ ػبصی همبالت تئَسی  RBVدس دٍسُ-
ّبی هختلفی ثشای ثحث دس هَسد هٌبثغ ؿشوتّب اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ؿبهل ؿبیؼتگی ّب (ّبهل ٍ پشاّبلذ،)1990 ،
هْبستّب (گشاًت ،)1991 ،داساییّبی اػتشاتظیه (آهیت ٍ اػىَهیىش ،)1993 ،داساییّب (ساع ٍ ّوىبساى ٍ ّوىبساى،
 ٍ )1996ػْبم (وبپشى ٍ ّبلٌذ )1999 ،هیؿَد .اتخبر عشح عجمِ ثٌذی گشاًت ثشای هٌبثغ ،هٌبثغ ولیذی هجتٌی ثشفٌبٍسی
اعالػبت ( )ITوِ ثِ هٌبثغ هلوَع  ،ITهٌبثغ اًؼبًی  ٍ ITهٌبثغ ًبهحؼَع تَاًوذ اص  ،ITعجمِثٌذی ؿذُاًذ .هٌبثغ هلوَع
 ITؿبهل اخضای صیشػبخت فیضیىی ITاػت .هٌبثغ اًؼبًی  ITهْبستّبی هذیشیتی ٍ فٌی سا  ITدسثش هیگیشد .هٌبثغ
ًبهحؼَع تَاًوذ اص  ITهٌبثؼی اص لجیل داًؾ ،اػتجبس ؿشوت ٍ ،غیشُ سا تشویت وشدُاػت .دس پظٍّؾ ،هب سٍی ثشخی اص
هٌبثغ هلوَع ٍ اًؼبًی  ITثِ هٌظَس هغبلؼِ تبثیش  ISثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیتّبی حوبیتی توشوض هیوٌین.
سزمایٍ گذاری در  ISي عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیت َای حمایتی
ػشهبیِ گزاسی دس  ISتبثیش لبثل تَخْی ثش سٍی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد ،اهب تبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد فؼبلیت
ّبی حوبیتی داسد.
تخلق یه ؿشوت یه داًؾ ضوٌی اػت وِ دس عَل ػبل ّب ثِ دػت آهذُ اػت .داًؾ ؿشوت ثِ ساحتی تحت
تبثیش ػشهبیِ گزاسی دس ً ISیؼت ،اصایٌشٍ ایي داًؾ هخلَف ّوبى ؿشوت اػت .ثِ ّویي دلیل اػت وِ داًؾ ؿشوت
تَػظ سلجبی خَد ثِ ساحتی ًؼخِ ثشداسی ٍ تملیذ ًـذُ اػت ،اص ایي سٍ ثِ اًحلبس خَد ووه هیوٌذ .دس همبثل ،فؼبلیتّبی
حوبیتی اص  ISدس ػولىشدّبی سٍصاًِ فؼبلیتّب اػتفبدُ هیوٌٌذ .اص ایي سٍ ًفَر ػشهبیِ گزاسی دس  ،ISثش ػولىشد فؼبلیت
ّبی حوبیتی:
 .H1aػشهبیِ گزاسی دس  ،ISتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد.
 .H1bثب ػشهبیِ گزاسی ثبالتش دس  ISػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی ثْتش اػت.
مُارت َای مذیزیتی  ITي عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیت َای حمایتی
هْبستّبی هذیشیتی  ITثِ ػبخت ٍ اػتفبدُ اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی  ITاحتیبج داسًذ (وبپَى ٍ گلیضس .)1987 ،هْبست-
ّبی هذیشیتی  ITػجبست اص تَاًبیی هذیشیت ثشای ثبسٍس ؿذى ،تَػؼِ ٍ ثْشُ ثشداسی اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی فٌبٍسی
اعالػبت ثِ هٌظَس حوبیت ٍ ثْجَد ػولىشدّبی وؼت ٍ وبس دیگش اػت .هْبست ّبی هذیشیتی  ITػجبستٌذ اص:

RBV: Resource-based View
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 تَاًبیی هذیشاى فٌبٍسی اعالػبت ثشای فْن ٍ دسن ًیبصّبی وؼت ٍ وبس ػبیش هذیشاى ػولیبتی ،تبهیيوٌٌذگبى ٍهـتشیبى؛
 تَاًبیی ثشای وبس ثب ایي هذیشاى ػولیبتی ،تبهیي وٌٌذگبى ٍ هـتشیبى ثشای تَػؼِ ثشًبهِ ّبی وبسثشدی هٌبػتفٌبٍسی اعالػبت؛
 تَاًبیی ّوبٌّگی فؼبلیتّبی فٌبٍسی اعالػبت دس ساُّبیی وِ ػبیش هذیشاى ػولیبتی سا حوبیت هیوٌذ ،تبهیيوٌٌذگبى ٍ هـتشیبى؛
 ٍ تَاًبیی پیؾ ثیٌی ًیبصّبی آیٌذُ فٌبٍسی اعالػبت هذیشاى ػولیبتی ،تبهیي وٌٌذگبى ٍ هـتشیبى.اص ایي سٍ ،هْبستّبی هذیشیتی  ITهیتَاًذ ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتیای وِ اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی وبهپیَتش سٍصاًِ
دس ػولىشد ٍظبیف اػتفبدُ هیوٌٌذ ،سا ثْجَد ثخـذ .ثش همبثل ،هْبستّبی هذیشیتی  ،ITتبثیش لبثل تَخْی ثش سٍی
ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد:
 .H2aهْبست هذیشیتی  ،ITتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد.
 .H2bهْبستّبی هذیشیتی  ،ITتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی داسد.
مُارت َای فىی  ITي عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیتَای حمایتی
تَاًبیی ّبی فٌی وبسوٌبى  ISثش ػولىشد لبثلیت ّبی ػبصهبًی تبثیش داسد (ثٌجبػبت ٍ ّوىبساى.)1980 ،
فؼبلیت ّبی حوبیتی وِ اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی وبهپیَتشی دس ػولىشد سٍصاًِ ٍظبیفـبى اػتفبدُ هیوٌٌذ ،اگش وبسوٌبى
 ISالیك ٍ ؿبیؼتِ ثبؿٌذ ػولىشد ثْتشی خَاٌّذ داؿت .وبسوٌبى ٌّگبهی وِ اص  ISاػتفبدُ هیوٌٌذ ثب هـىالت فٌی سٍثشٍ
هیؿًَذ .اص ایي سٍٍ ،اوٌؾ ٍ هْبستّبی ثخؾ  ISثشای حل ایي هـىالت ایي اهىبى سا هیدّذ وِ وبسوٌبى صهبى ثِ
دػت آٍسدُ ٍ ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی سا ثْجَد ثخـٌذ .اص ػَی دیگش ،حوبیت ثخؾ  ISتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد
ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد:
 .H3aهْبست ّبی فٌی  ITتبثیش هؼٌبداسی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًذاسد.
 .H3bهْبست ّبی فٌی  ITػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی سا ثْجَد خَاّذ ثخـیذ.
تأثیز کاربزان بز  ISي عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیتَای حمایتی
ساثی ٍ ّوىبساى ( )1989تأثیشی وِ اػضبی یه ػبصهبى ثش تلویوبت هشثَط ثِ عشاحی ًْبیی یه  ISهیگزاسًذ سا
تؼشیف هیوٌٌذ ٍ هـبسوت اػضبی یه ػبصهبى هٌتخت دس فؼبلیتّبی هشثَط ثِ تَػؼِ ػیؼتنّب سا تؼشیف هیوٌٌذ .ایي
تأثیش ثَاػغِ هـبسوت دس فؼبلیتّبی هشثَط ثِ تَػؼِ ػیؼتنّبیی اػت وِ وبسثشاى هیتَاًٌذ ثش تَػؼِ ػیؼتن ثغَس هَثش
ػول وٌٌذ .ثذٍى ایي هـبسوت تأثیشی هیتَاًذ ًجبؿذ .ثب ایي حبلً ،مغِ همبثل اهىبى پزیش اػت .اصایٌشٍ ،وبسثشاى لبدس ثِ
هـبسوت دس تَػؼِ ػیؼتن ،ثذٍى اػوبل ّش گًَِ ًفَر ٍ تأثیش ٍالؼی ّؼتٌذ .هـبسوت دس ایي هَسد ثیاثش ٍ ثیفبیذُ هیؿَد
(هبسوَعٌّ .)1983 ،گبهی وِ وبسثشاى لبدس ثِ تبثیش گزاسی ثش تلوینّبی هشثَط ثِ تَػؼِ ػیؼتنّب ّؼتٌذ ،هـبسوت آًبى
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اسصؿوٌذ ٍ گشاًجْب هیؿَد .اگش وبسثشاى ثخَاٌّذ اص ثشًبهِّبی وبسثشدی ًشم افضاس ّبی خبف اػتفبدُ وٌٌذ یب چٌذیي خلؼِ
آهَصؿی ثِ هٌظَس ثْجَد هْبستّبی وبهپیَتشی خَد داؿتِ ثبؿٌذ ایي هغبلجبت ثش ػْذُ هذیشیت اسؿذ اػت ٍ ،ػپغ
فؼبلیتّبی حوبیتی اص آًدبیی وِ آًْب اص ثشًبهِّبی وبسثشدی وبهپیَتشی اػتفبدُ هیوٌٌذ ،اص  ISهتأثش خَاّذ ؿذ .فؼبلیت-
ّبی حوبیتی اص ثشًبهِّبی وبسثشدی وبهپیَتشی وِ ثشای ثؼیبسی اص وبسهٌذاى دس ؿشوت ؿٌبختِ ؿذُ اػت ،اػتفبدُ هیوٌٌذ.
ایي هَسد ثشای ؿبیؼتگی اكلی وِ اص ثشًبهِّبی وبسثشدی خبف وبهپیَتش اػتفبدُ هیوٌٌذ وِ تَػظ ثشخی اص افشاد دس
ؿشوت ؿٌبختِ ؿذُ اػت ،كبدق ًیؼت:
 .H4aتبثیش وبسثشاى ثش  ISثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی لبثل تَخِ ًیؼت.
 .H4bتأثیش ثیـتش وبسثشاى ثش  ISثشػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی ثْتش اػت.
تخصص کاربز در  ISي عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیتَای حمایتی
ثؼیبسی اص هحممبى پیـٌْبد وشدُاًذ وِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ وبسثشاى ثش ػولىشد ػبصهبًی تبثیش داسد (هٌتظوی .)1988 ،اگش
وبسوٌبى اص یه ػغح خَة فٌی ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی وبهپیَتش ثِ خَثی اػتفبدُ وٌٌذ ،ػولىشد فؼبلیت-
ّبی حوبیتی ثِ دلیل ایٌىِ ایي فؼبلیتّب دس وبس سٍصاًِ خَد اص  ISاػتفبدُ هیوٌٌذ ،ثْتش خَاّذ ؿذ .اص ػَی دیگش،
تخلق وبسثش دس  ISتبثیش لبثل تَخْی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی وِ اص ثشًبهِ ّبی وبسثشدی ػغح ثبال ٍ پیچیذُ اػتفبدُ
هیوٌذً ،خَاّذ داؿت .اص ایي سٍ ،وبسوٌبى ًیبص ثِ داؿتي داًؾ فٌی هغوئٌی ثشای اػتفبدُ اص ایي ًَع اص ثشًبهِ ّبی
وبسثشدی داسًذ:
 .H5aتخلق وبسثش دس  ISتبثیش هؼٌبداسی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ًخَاّذ داؿت.
 .H5bتخلق وبسثش دس  ISػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی سا ثْجَد هیثخـذ.

ريشَا
خصًصیات ومًوٍ ي تُیٍ پزسطىامٍ

خوغ آٍسی اعالػبت اص عشیك پشػـٌبهِ اًدبم ؿذ .یه ثؼتِ ؿبهل  2000ایویل ثِ فبسؽ التحلیالى اًتخبة ؿذُ اص
یه هذسػِ وؼت ٍ وبس فشاًؼِ هـغَل ثِ وبس دس ثخؾ  ISفشػتبدُ ؿذ .یه ًوًَِ اص  100ؿشوت خلَكی ٍ دٍلتی
فشاًؼِ خوغ آٍسی ؿذ .ایي ثؼتِ ؿبهل دٍ هَسد ثَد :یه ًبهِ ٍ پشػـٌبهًِ .بهِ ّذف اص ثشسػی سا ؿشح هیداد ٍ پبػخ
دٌّذگبى سا اص هحشهبًِ ثَدى ٍ ًبؿٌبع هبًذى اص پبػخ خَد هغوئي هیوشد .اص  2000پشػـٌبهِ اسػبلی 100 ،پشػـٌبهِ
وبهال پبػخ دادُ ؿذُ ،ؿبهل  70ػذد دس ثخؾ كٌؼت ٍ  30ػذد دس ثخؾ خذهبت ثِ دػت آهذ .دس هدوَع 40 ،پبػخ
دٌّذُ دس كٌؼت خَدسٍ ،پٌح ًفش دس هَاد غزایی ٍ هحلَالت لجٌی ،پٌح ًفش دس هَاد ؿیویبیی ٍ هحلَالت ٍاثؼتًِ 13 ،فش
دس كٌؼت ػغشّ ،فت ًفش دس كٌؼت ؿیـًِ 20 ،فش دس ثخؾّبی ثبًىذاسی ٍ ثیوِ ٍ دس ًْبیت دُ ًفش دس هـبٍسُ ؿشوتّب
هـغَل ثِ وبس ثَدًذّ .وِ ؿشوتّب دس ایي ًظشػٌدی دس پبسیغ ٍ حَهِ آى لشاس داؿتٌذ.
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سىجصَای IS

یىی اص هـىالت پیؾ سٍ دس ایي تحمیك ثشای تؼییي چگًَگی اًذاصُ گیشی تبثیش  ISثش سٍی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ
فؼبلیتّبی حوبیتی ثَد .هحممبى دس ایي صهیٌِ اص الذاهبت هختلف  ISاػتفبدُ وشدُاًذ .هبتب ٍ ّوىبساى ( )1995پٌح ٍیظگی
فٌبٍسی اعالػبت وِ ( )1هـتشی ّضیٌِّبی آًْب سا ثش هیگضیٌذ  )2( ،ػشهبیِ هَسد ًیبص ثشای تَػؼِ ٍ وبسثشد )3( ،IT
تىٌَلَطی اختلبكی )4( ،هْبست ّبی فٌی  )5( ٍ ITهْبستّبی هذیشیتی فٌبٍسی اعالػبت،دس تحمیمبت خَد هَسد هغبلؼِ
لشاس دادًذ .ثْشادٍاج ( )2000فٌبٍسی اعالػبت سا ثِ ػٌَاى یه لبثلیت ػبصهبًی ایدبد ؿذُ تَػظ تؼبهل صیشػبختّبی
فٌبٍسی اعالػبت ،هٌبثغ اًؼبًی  ٍ ITهٌبثغ ًبهحؼَع تَاًوٌذ اص فٌبٍسی اعالػبت هـخق وشدُ اػتٍ .یل وبوغ ٍ فیٌی
( 9 )1998لبثلیت اكلی  ISسا وِ ثِ پـتیجبًی پیگیشی ثشًبهِّبی وبسثشدی ثب اسصؽ افضٍدُ ثبال اص فٌبٍسی اعالػبت ٍ
ػشهبیِ گزاسی دس تَاًبیی ثبصاس خبسخی وِ ثشای اسائِ خذهبت هَثش ٍ اسصؿوٌذ فٌبٍسی اعالػبت ًیبصهٌذ ّؼتٌذ ،هـخق
وشدُاًذ 9 .لبثلیت اكلی  ،ISسّجشی ،تفىش ػیؼتن وؼت ٍ وبس ،ایدبد سٍاثظ ،ثشًبهِ سیضی هؼوبسی ،ػبخت وبس فٌآٍسی،
خشیذ آگبّبًِ ،تؼْیل لشاسدادً ،ظبست ثش لشاسداد ٍ تَػؼِ فشٍؿٌذُ هیثبؿذ .دس ًْبیت ،ساع ٍ ّوىبساى ( )1996ػِ ًَع اص
داساییّبی فٌبٍسی اعالػبت وِ هیتَاًٌذ هضیت سلبثتی پبیذاس اص عشیك فٌبٍسی اعالػبت تَلیذ وٌٌذ ،هـخق وشدُاًذ .ػِ
داسایی  ،ITیه هٌجغ اًؼبًی ثؼیبس ؿبیؼتِ  ٍ ،ITیه پبیِ في آٍسی لبثل اػتفبدُ هدذد ٍ یه ساثغِ ّوىبسی لَی ثیي IT
ٍ هذیشیت وؼت ٍ وبس ّؼتٌذ .ثش اػبع یه ثشسػی اص پظٍّؾّبی لجلی ،پٌح الذام  ،ISثشای اػتفبدُ دس ایي هغبلؼِ
اًتخبة ؿذًذ " :ػشهبیِ گزاسی  " ،"ISهْبستّبی هذیشیتی " ،" ITهْبستّبی فٌی " ،"ITتأثیش وبسثش ثش سٍی ٍ "IS
"تخلق وبسثش دس  ."ISایي هتغیشّب ثشای تؼییي ایٌىِ آیب اثؼبد هبلی ٍ اًؼبًی  ،ISهیتَاًذ تبثیش دس ػولىشد ؿبیؼتگی
اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی داؿتِ ثبؿذ ،اًتخبة ؿذُ ثَدًذ .هتغیش اٍل (ػشهبیِ گزاسی ً )ISـبى هیدّذ وِ چمذس یه
ػبصهبى ّضیٌِ  ISهیوٌذ .هتغیشّبی دٍم ٍ ػَم (هْبستّبی هذیشیتی  ٍ ITهْبستّبی فٌی  )ITهٌؼىغ وٌٌذُ ًگشؽ
هذیشیت اسؿذ ًؼجت ثِ  ISاػت ٍ .چْبسهیي ٍ پٌدویي هتغیش (تأثیش وبسثش ٍ تخلق وبسثش دس  )ISتَكیف ًگشؽ وبسوٌبى
ًؼجت ثِ :IS
 .1هتغیش "ػشهبیِ گزاسی  "ISثَػیلِ دسكذ دسآهذ كشف ؿذُ ثش سٍی  ISاًذاصُ گیشی هیؿَد.
 .2هتغیش "هْبست ّبی هذیشیتی  "ITثب اػتفبدُ اص همیبع پٌح ًمغِای ثِ ًوبیٌذگی اص عیف ٍػیؼی اص "ثِ ؿذت
هخبلف" ثِ "وبهال هَافك" اًذاصُ گیشی هی ؿَد .ایي هتغیش ثب پشػیذى اص پبػخ دٌّذگبى وِ آیب هذیشاى ثبیذ هْبست ّبی
هَسد ًیبص  ITثشای اثشگزاس ثَدى دس فشایٌذ تلوین ػبصی دس هَسد  ISسا داؿتِ ثبؿٌذ ،اًذاصُ گیشی هیؿَد.
 .3هتغیش "هْبست ّبی فٌی  "ITثب اػتفبدُ اص همیبع پٌح ًمغِای ثِ ًوبیٌذگی اص عیف ٍػیؼی اص "ثِ ؿذت هخبلف" ثِ
"وبهال هَافك" ثشای تؼییي ایٌىِ آیب ثخؾ  ISثِ خَاػتِ ّبی وبسثشاى ٍاوٌؾ ًـبى هیدّذ ،اًذاصُ گیشی هیؿَد.
 .4هتغیش "تأثیش وبسثش ثش سٍی  "ISثب تبثؼیت اص دٍ هَسد اًذاصُ گیشی هیؿَد :اٍل ،ثب دس ًظش گشفتي خَاػتِّبی وبسثشاى
دس خلَف  ٍ ISدٍم ،سًٍذ هحبػجِ هغبلجبت وبسثشاى دس هَسد .IS
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 .5هتغیش "تخلق وبسثش دس  "ISثب پشػیذى اص پبػخ دٌّذگبى وِ آیب آًْب اص ثشًبهِّبی وبسثشدی ػغح ثبالی  ISاػتفبدُ
هیوٌٌذ،اًذاصُ گیشی هی ؿَد.
ثِ هٌظَس آصهَى پبیبیی ،ضشیت  αسا ثشای اًذاصُ گیشی هتغیشّبی  ISهحبػجِ هیوٌین .ػٌدؾّبی  ISیه ضشیت
 ،α=0.533وِ سٍایی همیبع سا تأییذ هیوٌذً ،ـبى هیدّذ.
اوذاسٌ گیزی عملکزد ضایستگی اصلی ي فعالیتَای حمایتی

هحممبى لجلی اص ًؼجتْبی هبلی ثشای اًذاصُ گیشی ػولىشد ػبصهبًی اػتفبدُ هیوشدًذ .دس ایي هغبلؼِ ،چْبس هَسد ثشای
اًذاصُ گیشی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی اػتفبدُ هی ؿَد :اٍل ،وبّؾ ّضیٌِ ،دٍم ،اًحلبس فؼبلیت،
ػَم ،ایدبد اسصؽ افضٍدُ ٍ چْبسم ،ثْجَد ثْشُ ٍسی .ایي چْبس هَسد ثب یه همیبع پٌح ًمغِای ثِ ًوبیٌذگی اص عیف ٍػیؼی
اص "ثِ ؿذت هخبلف" ثِ "وبهال هَافك" اًذاصُ گیشی هی ؿَد.
الالهی وِ ثشای اًذاصُ گیشی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی اػتفبدُ ؿذًذ ،یه ضشیت  ٍ α=0.668الالهی وِ ثشای اًذاصُ
گیشی ػولىشد فؼبلیت ّبی حوبیتی اػتفبدُ ؿذًذ یه ضشیت  α=0.76وِ سٍایی همیبع سا تأییذ هیوشد ًـبى دادًذ.
وتایج
ًتبیح ثِ دػت آهذُ دس خذٍل ً Iـبى هی دّذ وِ ّوجؼتگی هثجت ثیي اًذاصُ گیشی هتغیشّبی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی
ٍ اًذاصُ گیشی هتغیشّبی ػولىشد ثِ فؼبلیت ّبی حوبیتی ٍخَد داسد .ػالٍُ ثش ایيٍ ،خَد یه ساثغِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ثیي
ّش هتغیش اًذاصُ گیشی ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ هتغیش هشثَط ثِ اًذاصُ گیشی ػولىشد فؼبلیتّبی حوبیتی سا ًـبى هیدّذ.
اص ایي سٍ ،هب ّش اًذاصُ ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی سا ثب اًذاصُ هشثَط ثِ ػولىشد فؼبلیت ّبی حوبیتی ثِ هٌظَس اًدبم تدضیِ ٍ
تحلیل هَلفِّبی اكلی دػتِ ثٌذی وشدُاین.
دٍ ػبهل اص تدضیِ ٍ تحلیل هَلفِ ّبی اكلی ثِ دػت آهذُ ثَدًذ F1 .وِ لَیب ثِ هتغیش "وبّؾ ّضیٌِ" " ،ایدبد اسصؽ
افضٍدُ " ٍ "ثْجَد ثْشٍُسی" ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیتّبی حوبیتی هشتجظ اػت ٍ  F2وِ ثِ هتغیش "اًحلبس" ؿبیؼتگی
اكلی ٍ فؼبلیتّبی حوبیتی هشتجظ اػتّ ،وبًغَس وِ دس خذٍل ً III ٍ IIـبى دادُ ؿذُ اػت.
 F1هی تَاًذ ثِ ػٌَاى ػبهل ػَدآٍسی ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ً F2ـبى دٌّذُ
اًحلبس ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیت ثبؿذ.
اص آًدب وِ ً F2ـبى دٌّذُ تٌْب یه هتغیش اػت" ،اًحلبس" ،دس تدضیِ ٍ تحلیل سگشػیَى گٌدبًذُ ًوی ؿَد .اص ایي سٍ،
سگشػیَى ثیي  ٍ F1هتغیشّبی هؼتمل اػوبل هی ؿَد.
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ًتبیح دس خذٍل ً IVـبى هیدٌّذ وِ هتغیشّبی هؼتمل  17.4دسكذ اص تغییش  F1سا ؿشح دادُاًذّ .وچٌیي ،هتغیشّبی
هْبست هذیشیتی  "،)0.344(" ITتخلق وبسثش دس  "ٍ )0.717(" ISتأثیش وبسثش ثش سٍی  )0.390(" ISهتغیشّبیی ّؼتٌذ وِ
ثیـتشیي تَضیح تغییش  F1سا هیدٌّذ.
ثِ هٌظَس افتشاق تبثیش  ISثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی اص تبثیش آى ثش ػولىشد فؼبلیت ّبی حوبیتی ،دٍ سگشػیَى اضبفی
اخشا ؿذ .اٍلیي ثبس ثیي هتغیشّبی هؼتمل ٍ  F1ػبهل ػَدآٍسی ؿبیؼتگی اكلی ٍ دٍهیي ثبس ثیي هتغیشّبی هؼتمل ٍ F1
ػبهل ػَدآٍسی فؼبلیتّبی حوبیتی اخشا ؿذً .تبیح ثِ دػت آهذُ دس خذٍل ً VI ٍ Vـبى هی دّذ وِ تبثیش  ISثشػولىشد
ؿبیؼتگی اكلی ًؼجت ثِ تأثیش آى ثش ػولىشد فؼبلیت ّبی حوبیتی هْن تش اػت.
خذٍل ً VIIـبى هی دّذ وِ فشضیِ  H1aهؼتجش اػت دس حبلی وِ فشضیِ  H5b ٍ H4B ،H4a ،H3b ،H2bتب حذی
هؼتجش ّؼتٌذ .دس ًْبیت ،فشضیِ  H5a ٍ H3a ،H2a ،H1bسد ؿذًذ.
خذٍل ً VIIـبى هی دّذ وِ " هْبست هذیشیتی " ،"ITتأثیش وبسثش ثش سٍی  " ٍ "ISهْبستّبی فٌی  " ITثشػولىشد
ؿبیؼتگی اكلی دس دٍسُّبی "وبّؾ ّضیٌِ"" ،اًحلبس"" ،ایدبد اسصؽ افضٍدُ" ٍ "ثْجَد ثْشُ ٍسی " تبثیش داسد .اص ػَی
دیگش" ،تخلق وبسثش دس  ،ISثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی دس دٍسُّبی" ایدبد اسصؽ افضٍدُ "ٍ" ثْجَد ثْشُ ٍسی " تبثیش
داسد.
ّوچٌیي ،خذٍل ً VIIـبى هی دّذ وِ "هْبست ّبی هذیشیتی  "ITداسای تبثیش ثش سٍی "ایدبد اسصؽ افضٍدُ" ٍ
"ثْجَد ثْشُ ٍسی" فؼبلیتّبی حوبیتی اػت " .تأثیش وبسثشی ثش سٍی  "ISثش سٍی" وبّؾ ّضیٌِ "" ،ایدبد اسصؽ افضٍدُ
"ٍ" ثْجَد ثْشُ ٍسی " فؼبلیت ّبی حوبیتی تبثیش داسد" .تخلق وبسثش دس  "ISداسای تبثیش ثش سٍی "وبّؾ ّضیٌِ" ٍ
"ثْجَد ثْشُ ٍسی" فؼبلیت ّبی حوبیتی اػت .دس ًْبیت " ،هْبستّبی فٌی  " ITداسای تبثیش ثش سٍی "وبّؾ ّضیٌِ" ٍ
"ثْجَد ثْشُ ٍسی" فؼبلیت ّبی حوبیتی اػت.
بحث
مفاَیم وظزی ي عملی

هغبلؼبت هختلفی ثشای ثشسػی تبثیش  ISثش سٍی ػولىشد ؿشوت ّب اًدبم ؿذ .دس ایي هغبلؼِ ،تبثیش  ISثش سٍی ػولىشد
ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیت ّبی حوبیتی سا ثشسػی وشدین ،هَضَػی وِ ٌَّص وـف ًـذُ اػتً .ـبى دادین وِ ساثغِ لَیب
هثجت ٍ لبثل تَخِ ثیي  ٍ ISػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍخَد داسدّ .وچٌیي ،ایي هغبلؼِ ًـبى داد وِ ًگشؽ هذیشیت اسؿذ
ٍ وبسوٌبى ًؼجت ثِ  ISدس ؿشوتّب ٌّگبهیوِ ػیؼتنّبی اعالػبتی دس ؿشوت یىپبسچِ هیؿَد ،ثبیذ هحؼَة ؿَد.
ػالٍُ ثش آىً ،ـبى دادین وِ ؿبیؼتگی اكلی اص ٍ ISلتی فؼبلیتّبی حوبیتی اص ػیؼتن اعالػبتی هَثش اػتفبدُ هی وٌذ،
ثْشُ هیثشد .ػالٍُ ثش ایي ،سّجشاى ثبیذ اص اّویت ػیؼتنّبی اعالػبتی آگبُ ثبؿٌذ ٍ خلؼبت آهَصؿی ثشای وبسوٌبى ثِ
هٌظَس ثْجَد هْبستّبی فٌی  ITآًْب پیـٌْبد دٌّذ .دس ًْبیت ،اگش  ISدسػت اػتفبدُ ؿَد ،هی تَاًذ ثِ ؿشوتّب ثشای
دػتیبثی ثِ یه هضیت سلبثتی ٍ هتوبیض ثَدى اص سلجبی خَد ووه وٌذ.
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محذيدیتَا ي وتیجٍ گیزی

ایي پظٍّؾ ثذٍى هحذٍدیتّبی آى ًیؼت .اٍلیي هحذٍدیت هشثَط ثِ هبّیت ًوًَِ اػت .تَكیِ هیوٌین وِ یبفتِ-
ّبی هب دس ػشاػش یه ًوًَِ اص ؿشوتّب وِ ثِ عَس هؼبٍی هیبى خذهبت ٍ ثخؾ ّبی كٌؼتی ثشای ّذف همبیؼِ تَصیغ
ؿذُ تىشاس ؿًَذّ .وچٌیي ،ایي اهش هی تَاًذ ثشای اػتخشاج هتغیشّبی هشثَط ثِ تٌظین اػتشاتظیه  ISخبلت ثبؿذ .اص ایي
سٍ ،ایي اهش هی تَاًذ ثشای هغبلؼِ تبثیش هوىي اػتشاتظی  ٍ ISػبختبس ػبصهبًی ثش ػولىشد ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیتّبی
حوبیتی خبلت ثبؿذ .دس ًْبیت ،ایي هغبلؼِ ثش اػبع لضبٍت ػوذتب رٌّی اص وبسوٌبى  ITاػت ٍ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه
اًگیضُ اػبػی ثشای تحمیمبت خجشُتش ثىبس آیذ .ثِ عَس خبف ،اػتفبدُ اص ًؼجتّبی هبلی ثشای اًذاصُ گیشی ػولىشد
ؿبیؼتگی اكلی ٍ فؼبلیتّبی حوبیتی تشخیح دادُ هیؿَد.
هغبلؼِ هب هتفبٍت اص ػبیش هغبلؼبت اػت وِ ٍخَد ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی داسی ثیي  ٍ ISػولىشد ؿبیؼتگی اكلی سا
ًـبى هیدّذ.

خذٍل  :Iضشیت ّوجؼتگی ثیي هتغیشّبی ٍاثؼتِ

خذٍل  :IIهمبدیش ػبهلّبی F2 ٍ F1
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F2 ٍ F1

خذٍل  :IVثبصگـت ثیي  ٍ F1هتغیشّبی هؼتمل

خذٍل  :Vثبصگـت ثیي ػبهل  F1ػَدثخـی ؿبیؼتگی اكلی ٍ هتغیشّبی هؼتمل
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خذٍل  :VIثبصگـت ثیي ػبهل  F1ػَدثخـی فؼبلیتّبی حوبیتی ٍ هتغیشّبی هؼتمل

خذٍل  :VIIخالكِ ًتبیح



