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  بررسي ويژگي هاي هوش تجاري در دانشگاه الكترونيكي

 

1سعيد روحاني
 
 ***3محمدعلي شاه حسيني ،**2سيده زهرا شاهوران ،*

  تهران، ايران دانشكده مديريت دانشگاه تهران، گروه مديريت فناوري اطالعات، عضو هيات علمي -1

  تهران، ايران لي مهرالبرز،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات، موسسه آموزش عا -2

 ، تهران، ايراندانشكده مديريت دانشگاه تهران MBAگروه  عضو هيات علمي -3

 

 خالصه
 

اهطٍظُ ثيكتط ؾبظهبى ّب ثِ اؾتفبزُ اظ َّـ تدبضي ثطاي اتربش تهويوبت ثْتط تدبضي، هتوبيل گكتِ اًس. زاًكگبُ 

خبهؼِ زض ض خبهؼِ، وِ اظ  ثبالتطيي هطوع اًسيكِ ٍضظي ٍ تَليس ػلن فؼبل ز ّبي الىتطًٍيىي ًيع ثِ ػٌَاى يىي اظ ًْبزّبي

ثطضؾي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض  زض پػٍّف حبضط ثِهٌظَض هحؿَة هي قًَس، اظ ايي لبػسُ هؿتثٌي ًيؿتٌس. ثسيي 

 39ي زض لبلت خبهغ ازثيبت هَضَػي، ٍيػگي ّبي َّـ تدبض ثطضؾي ثب پطزاذتِ هي قَز. ايي تحميك  زاًكگبُ الىتطًٍيىي

 :قبهلثِ تطتيت هيعاى اّويتكبى وِ  تمؿين قسًس، ػبهل 7هتغيط اؾترطاج ٍ ؾپؽ ثب اًدبم تحليل ػبهلي، ايي هتغيطّب ثِ 

اًتمبل  -5ثهطي ؾبظي زازُ ّب،   -4يىپبضچگي زازُ ّب،   -3ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب،  -2لبثليت تحليل زازُ ّب،  -1

هي ثبقٌس. ثٌبثطايي ثب اؾتفبزُ اظ ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي هغطح قسُ ٍ لبثليت اػتوبز  -7، زضگبُ ّبي اػالى -6زاًف، 

ثْجَز ػولىطز،  بتهَخجهي تَاى  زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي تطتيت اٍلَيت ثٌسي آى ّب ثط حؿت هيعاى اّويتكبى

 فطاّن وطز. هسيطيت ثْتط ٍ هؤثطتط ٍ پكتيجبًي اظ فضبي  تهوين گيطي

 

 َّـ تدبضي، زاًكگبُ الىتطًٍيىي، تحليل ػبهلييدي: كلمات كل

 

 

 مقدمه  .1
 

اهطٍظُ پيكطفت فٌبٍضي اعالػبت ٍ اضتجبعبت، تحَالت قگطفي ضا زض ًظبم آهَظقي خْبى ايدبز وطزُ اؾت ٍ هَخجبت 

ًظبم خسيس، ًظبم ظَْض زاًكگبُ ّب ٍ ًْبز ّبيي ثب ًظبم ّبي خسيس يبززّي ٍ يبزگيطي ضا فطاّن ًوَزُ اؾت. ًوًَِ ثبضظ ايي 

ز هيالزي ثط هي آهَظـ هدبظي ٍ زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي اؾت وِ لسهت آى ثِ اٍاذط زِّ ّكتبز ٍ اٍايل زِّ ًَ

 وطزُ پيسا ثطٍظ ٍ ظَْض تىويلي، تحهيالت ثطاي ًيطٍهٌس ٍ لَي زيسگبُ يه ػٌَاى ثِالىتطًٍيىي  ّبي زاًكگبُ .]1[گطزز

. ]2[ثطًس هي ؾَز آهَظـ ؾبذت ظيط ؾبظي زٍثبضُ ثطاي اضتجبعبت تىٌَلَغي ٍ خسيس اعالػبت اظ اي ضيكِ عَض ثِ ٍ اًس

ظَْض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي هعايبي ثيكوبضي چَى نطفِ خَيي زض ٍلت ٍ ّعيٌِ، فطاّن وطزى يه آهَظـ ضاحت ٍ 

زض ًمبط هرتلف خْبى، زاقتي ؾبػتِ(، تَظيغ ػبزالًِ هَلؼيت ّبي آهَظقي ٍ پطٍضقي، اؾتفبزُ اظ اؾبتيس ثطخؿتِ  24فؼبل)

يه ثطًبهِ آهَظقي اًؼغبف پصيط، وبّف ًيبظ ثِ فضبّبي آهَظقي ٍ زض ػيي حبل تَؾؼِ ووي آهَظـ ٍ وبّف ّعيٌِ ؾطاًِ 

                                                 
*
 Email: SRouhani@ut.ac.ir 

**
 Email: Shahvaran3211@yahoo.com 

***
 Email: Shahhoseini@ut.ac.ir 
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 اعالػبت ػهط زض هَفميت ٍ وليس اؾت زيديتبلي التهبز ظًسگي ذَى آهَظقي ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ اؾت. اظ عطفي اعالػبت

 هٌتبؾت ًب ٍ ثس تدبضي وٌس. تهويوبت پيف زؾتي ضلبثت زض تط ؾطيغ ٍ ثْتط ، تٌبلم ثسٍى ِو اؾت تهويوبتي اتربش

 اوثطيت ٍ انلي ؾْن ثيبٍضز، ثبض ثِ زالضي هيليَى ّبي ظيبى تَاًس ، هي ًبلم يب حسالل ثطاعالػبت هجتٌي تهويوبت يؼٌي

 َّـ وِ ّب زازُ فطآيٌس فٌبٍضي هكىالت طاييث غلجِ ثطاي وٌس ٍضقىؿت ضا قطوت حتي ٍ يب ذبضج زؾت اظ ضا قطوت ثبظاض

 ٍ هٌس آًْب ضٍـ ثيٌي پيف ٍ ضاّجطز تْيِ تحليل، ٍظبيف وِ وٌس هي ضا ووه ايي ّب قطوت ثِ ، قَز هي تدبضي ًبهيسُ

 قَز هي آى ثط ؾبظهبى ول آى عطيك اظ وِ اؾت خبهؼي هفَْم تدبضي َّـ قَز. اتربز ثْتطي تهويوبت تب ًوبيس ذَزوبض

 گيطي تهوين ثطاي ويفيت ثب ٍ ٌّگبم ثِ اعالػبت وؿت ّسف ثب ضٍـ هَثطتطيي ثِ قسُ فطاّن اعالػبتي ّبي ؾيؿتن اظ تب

 هَضز ؾبظهبًي اضقس هسيطاى عطف اظ ثبيس هفَْهي چٌيي .آيس ٍخَز ثِ ضلبثتي ّبي هعيت وِ عطيمي ثِ ًوبيس اؾتفبزُ

ٌبثطايي زض پي اؾتفبزُ اظ َّـ تدبضي زض زاًكگبُ ّبي ث. ]3[يبثس تَؾؼِ ؾبظهبى ؾطتبؾط زض ٍ گطفتِ لطاض حوبيت

 الىتطًٍيىي زٍ ؾَال ػوسُ هوىي اؾت ثَخَز آيس:

 زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي چيؿت؟زض  تدبضي َّـٍيػگي ّبي  -1

زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ثِ چِ نَضت هي زض  تدبضي َّـٍيػگي ّبي اٍلَيت ثٌسي ٍ اّويت ّطيه اظ  -2

 ثبقس؟

پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت فَق اًدبم گطزيسُ اؾت تب ثتَاى ثب هكرم ؾبظي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي  ايي تحميك ثب ّسف

زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ٍ اٍلَيت ثٌسي ايي ٍيػگي ّب ثط اؾبؼ هيعاى اّويتكبى، لسضت تهوين گيطي ٍ ػولىطز ايي 

. ثسيي هٌظَض ؾبذتبض همبلِ ثِ ايي نَضت هي ؾبظهبى ّب ضا اضتمبء ثركيسُ ٍ هَخت ايدبز هعيت ضلبثتي ثطاي آى ّب گطزز

ٍ تؼبضيف هتؼسزي اظ َّـ تدبضي ٍ اّويت َّـ هفَْم َّـ تدبضي ثِ هؼطفي  ،ثبقس وِ زض  ازاهِ زض ثرف زٍم همبلِ

تدبضي ثطاي ؾبظهبى ّب پطزاذتِ هي قَز. زض ثرف ؾَم، لبثليت ّبي َّـ تدبضي تكطيح هي قًَس. زض ثرف چْبضم، ثِ 

بُ الىتطًٍيىي ٍ اًَاع آى ّب هي پطزاظين ٍ زض ثرف پٌدن، ثِ تكطيح هَضَع َّـ تدبضي زض زاًكگبُ هؼطفي زاًكگ

الىتطًٍيىي ٍ اّويت ٍ ضطٍضت ايي همَلِ هي پطزاظين. زض ثرف قكن همبلِ، ضٍـ تحميك ٍ هطاحل پيوَزُ قسُ خْت 

ًتبيح تحليل ػبهلي اوتكبفي ٍ تأييسي ثِ اًدبم تحميك تكطيح هي قَز ٍ زض ثرف ّفتن ثِ ثطضؾي يبفتِ ّبي تحميك ٍ 

 هٌظَض زؾتِ ثٌسي ٍيػگي ّب  ٍ اٍلَيت ثٌسي آًْب هي پطزاظين ٍ زض ًْبيت، زض ثرف ّكتن، ثِ ًتيدِ گيطي هي پطزاظين.
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ؾيلِ اؾتفبزُ قس. ٍي ٍ *اظ يه هحمك قطوت اي ثي ام اي زض همبلِ« َّـ تدبضي»، ولوِ 1958ثبض زض ؾبل اٍليي 

لبثليت »هلعم ثِ ٍخَز يه ؾيؿتن َّقوٌس زاًؿت، ٍ َّـ ضا چٌيي تؼطيف وطز: اضتجبعي ثطاي ّسايت يه وؿت ٍ وبض ضا 

 «.قسُ ثِ نَضتي وِ هٌدط ثِ ّسايت ػول زض خْت ّسف هغلَة  قَزاضائِ  ّبي ٍالؼيتزضن ضاثغِ هتمبثل 

†گبضًط گطٍُ ٍؾيلِ ثِ وِ اؾت چتطگًَِ انغالح يهَّـ تدبضي 
 هؼطفي 1989 ؾبل زض ،†زضؾٌط َّاضز آى، هحمك ٍ 

 هجتٌي ّبي ؾيؿتن ٍ ٍلبيغ وبضگيطي ثِ عطيك اظ وبض، ٍ وؿت زض وِ ضا ّبيي قٌبؾي ضٍـ ٍ هفبّين اظ اي هدوَػِ تب قس

 يه اؾتطاتػي ثِ زٍثبضُ خبًي ،َّـ تدبضي وبضثطزّبي. وٌس ثيبى ٍ تكطيح ،قَز هي گيطي تهوين ثْجَز ثبػث ٍلبيغ ثط

 .وٌٌس هي گيطي اًساظُ ضا قطوت همبنس ٍ اّساف هَفميت ٍ زلت آًْب .ثركس هي بظهبىؾ

 ٍ تدبضي اعالػبت ثِ ذبم ّبي زازُ تجسيل فطايٌسضا هي تَاى ايي چٌيي تؼطيف ًوَز وِ  تدبضي َّـزض ٍالغ 

 اعالػبت اؾبؼ ثط ٍ ِگطفت ؾطيؼتط ٍ ثْتط ضا ذَز تهويوبت تب وٌس هي ووه ؾبظهبى گيطًسگبى تهوين ثِ وِ هسيطيتي

                                                 
*
 IBM 

†
 Garner group 

‡
 Howard Dresner 
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 قًَس، هي زاًف ثِ تجسيل ٍ گطفتِ لطاض پطزاظـ هَضز تدبضي، َّـ ؾيؿتن ثِ ٍضٍز ثب ّب زازُ. ]4[ًوبيٌس ػول نحيح،

 ٍ گطفتِ ثْطُ ذَزتهوين گيطي  زض هسيطاى آى، تحليل ًتبيح اظ ٍ گطفتِ لطاض تحليل هَضز آهسُ زؾت ثِ زاًف ؾپؽ

 .]5[سزٌّ هي اًدبم ؾبظهبى ػولىطز ثْجَز خْت ضا الساهبتي

ثْجَز وبضايي ثب ايدبز ثؿتط هٌبؾت ثطاي تهوين ؾبظي  وِ آى، َّـ تدبضي ثط هجٌبي يه ّسف ؾبزُ اخطا هي قَز

زض ؾبظهبى اؾت. ٍلتي وِ زيسگبُ هسيطاى ًؿجت ثِ زازُ ّبي ؾبظهبًي، وبهل ٍ خبهغ اؾت، هي تَاى ثِ تهويوبت اتربش 

وئي ثَز وِ ايي تهويوبت، ؾبظهبى ضا زض قطايظ ضلبثتي حفظ هي ًوبيس ٍ ّوچٌيي اّساف قسُ، اعويٌبى وبهل زاقت ٍ هغ

تؼطيف قسُ ثِ زؾت ذَاٌّس آهس. اهب ثطاي اؾتفبزُ وبهل اظ لبثليت ّبي َّـ تدبضي، ايي ضاّىبض ثبيس لبثليت اًؼغبف 

ضا زاقتِ ثبقس. ّوچٌيي َّـ تدبضي پصيطي ٍ زض اذتيبض گصاقتي اهىبًبت هرتلف زض ؾغح افطاز، تين ّب ٍ ول ؾبظهبى 

ثبيس ثِ ًيبظّبي هرتلف افطاز زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبى پبؾد گَ ثبقس ٍ اظ توبم اعالػبت ؾبذتبضيبفتِ يب ؾبذتبضًيبفتِ ثطاي 

 .]6[تهوين ؾبظي، اؾتفبزُ ًوبيس

ؾِ   تَاًس ثِ گيطي هي ينفطايٌس تهو اؾت.  اعالػبت زليك ثطاي اتربش تهوين زضؾت  تطيي ًيبظ يه هسيط، زاقتي هْن

ّبي  هيعاى ؾبذت يبفتِ ثَزى آى(ّطيه اظ ثرف  گيطي)ثطاؾبؼ ثِ اًَاع هرتلف تهوين  ثرف ولي ظيط تمؿين قَز .ثبتَخِ

 .اّويت هتفبٍتي ذَاٌّس زاقت

 ّب ٍ اعالػبت هَضزًيبظ؛ آٍضي ٍ پباليف زازُ زؾتطؾي، خوغ -1

 گيطي ثط اؾبؼ زاًف؛ پطزاظـ، تحليل ٍ ًتيدِ -2

 .اخطاي آى  ل ًتيدِ ٍ ًظبضت ثط پيبهسّبياػوب -3

اظ   وٌٌس، زاضاي هكىالتي ّؿتٌس وِ اغلت  لسيوي وِ اظ َّـ تدبضي اؾتفبزُ ًوي  ّبي زض ّطيه اظ هَاضز فَق، ؾبظهبى

ِ گطفت  ًتبيح فطايٌسّب ٍ پيبهسّبي تهويوبت  ّب ٍ ًبتَاًي زض ضزگيطي ّب، پيچيسگي زض تحليل ػَاهلي چَى حدين ثَزى زازُ

آٍضز،  تدبضي ثب ووه ثِ حل هكىالت فَق، ثِ زليل ؾبذتبضي وِ زض ؾبظهبى ثِ ٍخَز هي  گيطًس. َّـ قسُ، ًكبت هي

خَيي زض ظهبى ٍ  ثلىِ ثب نطفِ  هكىالت اؾت،  وٌس ٍ ًِ تٌْب ػبهل حصف ّبي خسيسي ًيع ثطاي ضقس ؾبظهبى ايدبز هي فطنت

 .]7[وٌس هي  ّعيٌِ، قطايظ وبضي ضا زگطگَى
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پبيِ اي تطيي ظطفيت يب لبثليت َّـ وؿت ٍ وبض، حبفظِ ؾبظهبًي اؾت وِ شذيطُ اعالػبت ٍ زاًف، ذهَنبً زاًف 

آقىبض، اؾت زض قىلي وِ ثؼساً زؾتطؾي ثِ آى آؾبى قَز. حبفظِ ؾبظهبًي ثب ووه ثِ يىپبضچگي اعالػبت، وِ تَاًبيي 

بفتِ ٍ ثسٍى ؾبذتبض اظ هٌبثغ هتؼسز اؾت، ثِ ذلك ثيٌف ووه هي وٌس. ثِ ّويي تطتيت پيًَس ثيي زازُ ّبي ؾبذتبض ي

يىپبضچگي اعالػبت، ذلك ثيٌف ضا، وِ هٌدط ثِ تَؾؼِ ي زيس ٍ ثيٌف ؾبظهبًي هي قَز ٍ اؾتفبزُ اظ آى زض وَتبُ هست ٍ 

ف ٍضٍزي اي ثطاي لبثليت ًوبيف هي ثلٌس هست ثطاي تهوين گيطي ثْتط اؾت، تؿْيل هي ًوبيس. ًْبيتبً ظطفيت ذلك ثيٌ

قَز وِ تَاًوٌسي اؾتفبزُ اظ گعاضـ ّبي هٌبؾت ٍ اثعاضّبي وبضت اهتيبظ ٍ اضظقوٌستط ؾبذتي َّـ وؿت ٍ وبض ضا ثطاي 

وبضثطاًف هْيب هي ؾبظز. ثٌبثطايي ضاُ حل ّبي َّـ وؿت ٍ وبض ضا هي تَاى زاضاي چْبض تَاًوٌسي وِ قبهل حبفظِ 

حبفظِ ؾبظهبًي زازُ ّبي ووي ضا اظ زضٍى خوغ آٍضي . ي اعالػبت، ذلك ثيٌف، اضائِ ٍ ًوبيف زاًؿتؾبظهبًي، يىپبضچگ

هي وٌس؛ يىپبضچگي اعالػبت زازُ ّبي ذبضخي ٍ غيطووي ضا هي گيطز، ظطفيت ثيٌف تحليلي زا اظ زازُ ّب فطاّن هي وٌس 

ت. ثطاي ؾَْلت، ايي چْبض لبثليت زض ظيط ثِ قىلي ٍ ظطفيت ًوبيف قبهل تَظيغ ًتبيح زض لبلت ّبي ثهطي ٍ وبضثط آقٌبؾ

 . ]8[وبهالً هتفبٍت تَضيح زازُ قسُ ٍ تىٌَلَغي ّبيي وِ ايي لبثليت ّب ضا حوبيت هي وٌٌس، تكطيح هي قَز
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زاضًس ٍ ّوِ ثطاي  *ايي چْبض لبثليت َّـ وؿت ٍ وبض هتوبيع، هدعا ٍ هْن ّؿتٌس؛ اگطچِ عجيؼت ّن افعايي

گؿتطـ حَظُ ضاُ حل ّبي َّـ وؿت ٍ وبض هؼطفي هي قًَس. ّوبى عَض وِ زض قىل ثبال ًوبيف زازُ قسُ اؾت، آى ّب 

ٍضًس. حبفظِ ي ؾبظهبًي اعالػبت ٍ زاًكي ضا اظ گصقتِ فطاّن هي وٌس؛ ثٌبثطايي، ذَز زازُ ّبيي ضا ثطاي يىسيگط فطاّن هي آ

زازُ ي هْوي ثطاي يىپبضچگي اعالػبت ذَاّس ثَز. ظطفيت يىپبضچگي اعالػبت، اعالػبت تطويجي ثطاي حبل ٍ گصقتِ 

ٍ ذبضخي، زض همبم پبيِ اي ثطاي  تَليس هي وٌس وِ ذَز ثطهجٌبي اعالػبت ؾبذتبضيبفتِ ٍ ثسٍى ؾبذتبض ٍ اعالػبت زاذلي

ذلك ثيٌف اؾت. ظطفيت ذلك ثيٌف هٌدط ثِ اعالػبت ٍ ثيٌكي هي قَز وِ تهوين گيطي ضا تؿْيل هي وٌس. لبثليت 

 ًوبيف ايي ثيٌف ضا زض يه قىل وبضثط آقٌب ٍ هٌبؾت ثطاي ّط وبضثط تَظيغ هي ًوبيس.
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ي ّبي اعالػبتي ٍ اضتجبعبتي ثيكتطيي تأثيط ضا ثط هحيظ ّبي زاًكگبّي ٍ ثِ عَض ولي ثي تطزيس ضقس ٍ گؿتطـ فٌبٍض

ثط آهَظـ ػبلي زاقتِ، ثِ گًَِ اي وِ اهطٍظُ ثطلطاضي اضتجبعبت گؿتطزُ ي زاًكگبّيبى ثب اّساف ػلوي، آهَظقي ٍ پػٍّكي 

عطح زاًكگبُ هجتٌي ثط ايٌتطًت . ]9[ُ اؾتثِ قىل فعايٌسُ اي اظ عطيك ايٌتطًت ٍ قجىِ ّبي وبهپيَتطي اهىبى پصيط قس

ٍ االى  وليس ذَضز. 2000زازُ قس.ايي عطح زض اًگلؿتبى هغطح قس اهب ثِ عَض ػولي زض آهطيىب زض ؾبل  1996زض ؾبل 

 تؼساز ظيبزي زاًكگبُ الىتطًٍيىي زض ؾطتبؾط خْبى ٍخَز زاضز.

آهَظـ تحهيالت تىويلي ظَْض ٍ ثطٍظ پيسا وطزُ اًس،  زاًكگبُ الىتطًٍيىي ثِ ػٌَاى يه زيسگبُ لَي ٍ ًيطٍهٌس ثطاي

وِ ثغَض ضيكِ اي اظ اعالػبت خسيس ٍ تىٌَلَغي ّبي اضتجبعبت ثطاي زٍثبضُ ؾبظي ظيط ؾبذت آهَظـ ؾَز هي ثطز. چيعي 

هٌغمِ  وِ زض ايي ؾٌبضيَ ثب آى هَاخِ هي قَين يه زاًكگبُ ثسٍى زيَاض ٍ ثي اًتْب اؾت وِ اظ هحسٍزيت ّبي زاًكگبّي ٍ

، اي آظاز اؾت. ايي زاًكگبُ ثب ضّبيي اظ هحسٍزيت ّبي زاًكگبّي ٍ هٌغمِ اي، ثِ يه زاًكگبُ الىتطًٍيىي تجسيل هي قَز

                                                 
*
 synergistic 

http://pubiran.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=338792
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وِ قبهل زاًكدَيبى تَاًب ثب اضتجبعبت خْبًي، يبزگيطًسگبى، اؾبتيس، وبضوٌبى، زاًف آهَذتگبى، هحمميي ٍ پكتَاًِ ّبي آى 

ىتطًٍيىي ضا هي تَاى يه تكىيالت هتغيط ٍ لبثل اًؼغبف ثطاي تَليس ٍ پرف زاًف زض ًظط ّب هي ثبقس. زض ول زاًكگبُ ال

 .]10[گطفت

زاًكگبُ هدتوؼي اؾت وِ زاًكدَيبى هي تَاًٌس اظ عطيك ايٌتطًت زض زاًكگبُ ثجت ًبم  ،زاًكگبُ الىتطًٍيىيزض ٍالغ 

يٌس، اظ خلؿبت زضٍؼ اؾتفبزُ ًوبيٌس، اهتحبى زازُ ٍ ثب ًوَزُ، زضٍؼ هَضز ًظط ذَز ضا اظ هيبى زضٍؼ اضائِ قسُ اًتربة ًوب

اؾتبز ٍ ّوىالؾي ّبيكبى اضتجبط ثطلطاض وٌٌس. زاًكگبُ الىتطًٍيىي اثعاضّبيي ضا زض اذتيبض هسيطاى ٍ اؾبتيس لطاض هي زّس وِ 

اًس زضؼ اضائِ وٌس ، اهتحبى تَ ثتَاًٌس ٍظبيف ذَز ضا اظ عطيك ايٌتطًت اًدبم زٌّس. اؾتبز اثعاضّبيي زض اذتيبض زاضز وِ هي

 .]11[ثگيطز ٍ ًوطُ اهتحبًي زاًكدَ ضا ٍاضز وٌس

زض ّط ظهبى ٍ هىبًي هي تَاًس اظ ايي اهىبًبت اؾتفبزُ  زيگط ّط فطزي *اهطٍظُ ثب پيسايف آهَظـ الىتطًٍيىي

ّب ثط اؾبؼ  ايفثركي ثِ هجبحث ٍ گط اهىبى تٌَع خب! ّوچٌيي ّوِ زض ٍ وؽ ّوِ ثطاي ّويكگي .يؼٌي آهَظـًوبيس

 هي قَز. اهىبى اًتربة ثيكتط ثطاي فطاگيط ٍ هسيطيت آهَظقي ثط اؾبؼ ًيبظّبثبػث ػاللة افطاز 

 ايدبز ثبػث ازاضات، ٍ هٌبظل ثِ زٍض ضاُ اظ اضتجبط اثعاضّبي ًفَش ٍ اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضي حَظُ زض اذيط تحَالت

 يه حتي يب ٍ وبهپيَتطي پبيبًِ يه زاقتي ثب آهَظقي قيَُ ايي هربعجبى اهطٍظُ ٍ قسُ آهَظقي ٍؾبيل ٍ زض اثعاضّب تحَل

 فطا ضا آى تَؾظ قسُ اضائِ هغبلت ٍ وطزُ تؼبهل آهَظقي هسيطيت ّبي ؾيؿتن ثب تَاًٌس هي خبيي ّط زض †ؾيبض زؾتگبُ

 هسضى ّبي ضٍـ بلتل زض ٍ اًس يبفتِ تَؾؼِ الىتطًٍيىي آهَظـ ظهيٌِ زض هتٌَع ٍة تحت ّبي ثطًبهِ اهطٍظُ .گيطًس

 آؾبى ّسف ثب حَظُ ايي زض ًَيي ّبي ضٍـ .قًَس هي اؾتفبزُ تدبضي ٍ آهَظقي هرتلف ٍ هطاوع هؤؾؿبت زض آهَظقي

 حبل زض تحهيلي زٍضُ يه عي زض آهَظقي ّبي هحيظ ؾبظي يىٌَاذت ٍ افطاز خبهؼِ توبم ثطاي آهَظـ فطايٌس ؾبظي

 الىتطًٍيىي هوىي اؾت زض لبلت ؾِ قىل ظيط اضائِ هي قَز:آهَظـ ػبلي زض ثؿتط يبزگيطي  ّؿتٌس. ثْجَز

. زاًكگبُ هدبظي َّقوٌس وِ زض آى، ًطم افعاض َّقوٌس خبيگعيي اؾتبز هي قَز ٍ زض ٍالغ اؾتبز هطخغ يبزگيطي ٍ 1 

 زاًف ًيؿت، ثلىِ ّوچَى هكبٍض ػول هي وٌس.

( وِ زض آى، اؾتبز اظ عطيك ايٌتطًت ثط هحسٍزيت . زاًكگبُ هدبظي زض لبلت اضتجبط چْطُ ثِ چْطُ )اظ عطيك قجى2ِ 

هىبًي فبيك هي آيس ٍ فضبي آهَظقي ثِ نَضت فضبي ٍالؼي والؼ قجيِ ؾبظي هي قَز. اؾتبز زاًكدَ ضا ثِ ٍؾيلِ 

زٍضثيي هي ثيٌس ٍ ذَز ًيع اظ ّوبى عطيك زض هؼطو زيس زاًكدَيبى والؼ لطاض هي گيطز ٍ والؼ زض زٍ ًمغِ زٍض اظ 

 ىيل هي قَزيىسيگط تك

. زاًكگبُ هدبظي هجتٌي ثط اضتجبعبت ًبّوعهبى ٍ غبلجبً هىتَة )اظ عطيك قجىِ( وِ زض آى، زضؼ ثِ نَضت ًبّوعهبى 3

ٍ تطخيحبً ثِ نَضت هىتَة اضائِ هي قَز. ايي قىل اظ اضائِ هوىي اؾت ؾٌتي ثبقس ٍ زضآى ثِ اًتمبل زاًف اوتفب قَز يب 

 . ]12[بى آى ثبقسآًىِ تؼبهل ٍ اضتجبط فؼبل اظ اضو
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پسيساضي اضتجبعبت ضايبًِ اي هْن تطيي تحَل فٌبٍضي اضتجبعبت زض ؾبلْبي اذيط اؾت. اضتجبعبت هصوَض هَخت تحَل 

ؾغَح  21اؾبؾي زض ؾٌت ّبي يبزگيطي ٍ ظهيٌِ ؾبظ يبزگيطي الىتطًٍيىي قسُ اؾت. يبزگيطي الىتطًٍيىي زض لطى 

. ]12[اظ زؾتبٍضزّبي آى ثِ قوبض هي آيسرتلف آهَظقي اظخولِ آهَظـ ػبلي ضا تؿريط وطزُ اؾت ٍ زاًكگبُ هدبظي ه

 ؾبذتوبى اظ پب ٍ قَز هتوبيل قسى هدبظي اظ اؾتفبزُ ثب ؾبظي خْبًي اّساف ؾوت ثِ ؾبظهبى  وِ ٌّگبهي

 اػال حس ثِ ضا ذَز ؾبظهبى زضٍى ّبيفطايٌس اخطاي ضًٍس تَاًس هي قَز، ًْبزُ هدبظي ػطنِ ثِ فيعيىي ّبي

                                                 
*
 E-Learning 

†
 Mobile Device 
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اظ . ]7[ثپطزاظز ضلبثت ثِ ضلجب ثب لَت ًمغِ ايي ثب ثٌبثطايي ؾبظز، ضلبثتي ًمف يه ضا َّقوٌسي ًمف ٍ قفبف

هطٍظُ توبهي ؾبظهبى ّب ثب حدن گؿتطزُ اي اظ زازُ ٍ اعالػبت ضٍثطٍ ّؿتٌس ٍ وليس هَفميت اعطف زيگط ثب تَخِ ثِ ايٌىِ 

ػهط اؾتفبزُ نحيح اظ زازُ ّب خْت اذص تهويوبتي ثْتط، ؾطيؼتط ٍ ثسٍى ًمم هي ثبقس. ؾبظهبًْب ثطاي تدبضي زض ايي 

ضؾيسى ثِ ايي ّسف ًيبظهٌس اثعاضّبي لَي ٍ وبضآهسي ّؿتٌس تب ثتَاًٌس ٍظبيف تحليل، تهوين ؾبظي، تسٍيي اؾتطاتػي ٍ 

 ّبي فضب ثَزى هدبظي ٍ ًَيي ّبي فٌبٍضي ذبل هبّيت يلزل ثِثٌبثطايي . ]13[پيف ثيٌي ضا هىبًيعُ ٍ اتَهبتيه ًوبيٌس

 زض اظ اعالػبت اًجَّي زؾتطؾي هيعاى ثب ثبال پطزاظـ ّب اهىبى ، ٍ َّقوٌس تحليلي ّبي اثعاض اظ اؾتفبزُ ، الىتطًٍيىي

 ٍ وؿت ضز تدبضي َّـ ًظيط خسيسي ّبي فٌبٍضي ثط تؿلظ ضطٍضت ثٌبثطايي هي آٍضًس. فطاّن ضا ؾبظهبًي گًَبگَى ؾغَح

 . ]14[قَز هي احؿبؼ ذَثي ثِ فضبي هدبظي زض فؼبل وبضّبي

زض زِّ ّبي اذيط ًيبظ ثِ پيبزُ ؾبظي َّـ تدبضي خْت اذص هعيت ضلبثتي زض آهَظـ ػبلي قتبة يبفتِ اؾت. ػلت 

 خصاثيت پيبزُ ؾبظي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ ّب ضا هي تَاى ثِ زاليل ظيط زاًؿت:

ب فضبي ضلبثتي قسيسي ضٍ  ثِ ضٍ ّؿتٌس ثٌبثطايي ثِ زضن ثْتطي اظ ًيطٍّبي وؿت ٍوبض ًرؿت ايٌىِ زاًكگبُ ّب ث

خْت پبؾرگَيي ثِ نٌؼت پَيبي حبل حبضط ًيبظ زاضًس. زٍم ايٌىِ زاًكگبُ ّب زائوبً ثِ اثعاضي خْت پيف ثيٌي ػولىطز 

َؾظ وبضوطزّبي َّـ تدبضي پكتيجبًي ًوَز. زاًكدَيبى، اًتربة ٍاحس ٍ غيطُ ًيبظ زاضًس وِ توبهي ايي هَاضز ضا هي تَاى ت

، تدعيِ ٍ تحليل *هٌفؼت -ؾَم ايٌىِ ّوبًٌس زيگط وؿت ٍ وبضّب، زاًكگبُ ّب ًيع احتيبج ثِ اًدبم تحليل ّبي ّعيٌِ

  .]15[زّبي َّـ تدبضي پكتيجبًي هي قًَسٍ الي آذط زاضًس وِ هي تَاًٌس تَؾظ وبضوط †، تحليل ظًديطُ اضظـ †ضًٍسّب
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زض ايي تحميك، اثتسا ثب ثطضؾي ازثيبت هَضَع زض حَظُ َّـ تدبضي زض آهَظـ ػبلي، ٍيػگي ّبي ثيبى قسُ ثطاي 

اضائِ قسُ اؾت. زض هطحلِ ثؼس يه  2َّـ تدبضي زض ايي حَظُ اظ هٌبثغ ٍ هطاخغ هرتلف گطزآٍضي قسُ ٍ زض خسٍل 

ُ اؾت.ؾپؽ ثط هجٌبي زازُ ّبي خوغ آٍضي قسُ اظ پبؾد پطؾكٌبهِ هجتٌي ثط ٍيػگي ّبي اؾترطاج قسُ عطاحي قس

 هؤثط زٌّسگبى لبثليت اػتوبز آى هحبؾجِ هي گطزز ٍ زض ًْبيت ثط هجٌبي ضٍـ تحليل ػبهلي اوتكبفي، ػَاهل ؾبذتبضي

 ييسي هَضز ثطضؾي لطاض هي گيطًس.ضٍـ تحليل ػبهلي تأٍ قٌبؾبيي هي قًَس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اؾترطاج 

اؾترطاج قسُ ٍ زض ايي عجمِ ثٌسي ؾؼي قسُ  يبت تحميك، ٍيػگي ّبي هغطح قسُ ثطاي َّـ تدبضيثب ثطضؾي ازث

زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ًيع نبزق ثبقٌس، ظيطا زاًكگبُ الىتطًٍيىي ّن ٍيػگي ّبيي زض ًظط گطفتِ قَز وِ زض هَضز 

ؾغح ًوبيف،  4ػگي ّبي َّـ تدبضي ؾبثْطٍال زض ًَػي ؾبظهبى اؾت وِ ثب زازُ ّب ؾط ٍ وبض زاضز، ثٌبثطايي عجك هسل ٍي

 .يىپبضچگي اعالػبت، ذلك ثيٌف ٍ حبفظِ ؾبظهبًي اظ هٌبثغ ٍ هطاخغ هرتلف زض خسٍل ظيط گطزآٍضي قسُ اؾت

 

 

 

 

 
 

 . ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي اؾترطاج قس1ُخسٍل 

                                                 
*
 Cost-benefit analysis 

†
 Trend analysis 

‡
 Value chain analysis 
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C1 وبضثط پؿٌس يعطاح* 

ٍّطا ٍ ًبضايبى ، (2011ٍيىي پبٍضظ)(، 2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى

(، زٍاى ٍ 2012)يچهٌگ (، 2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2011)زاؼ

(، 2015، وبثبوچيَا)(2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)، (2013ّوىبضاى)

 (2015وبثبوچيَا)

C2 ُؾَْلت اؾتفبز† 

ٍ  والؾَاى، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009هميوي ٍ غًگ)

 ٍ  گؿتط، (2011)ٍ ًبضايبى زاؼ ٍّطا، (2011ٍيىي پبٍضظ)، (2010ّوىبضاى)

زٍاى ٍ ، (2012)يچهٌگ ، (2012)ظيوجب ٍٍلعان ا، (2012)ثطٍى

 (2013ّوىبضاى)

C3 
ٍ  طيتفؿلبثليت 

 †تدؿن زازُ ّب

، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009)ٌَوطيآل، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

ٍيىؿَم ٍ ، (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)، (2012)يچهٌگ ، (2011ٍيىي پبٍضظ)

 (2014)وعضٍيٌؿىيٍ  وطازض، فيكط، (2014ّوىبضاى)

C4 ّكساضزّي† 
، (2012)يچهٌگ ، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ 

 (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)

C5 ضضبيت وبضثطاى** 
ٍ  الال زل، (1391ثطاَّيي ٍ هحوَزي)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

 (2012)ٍضتوبىٍ  ٍيٌتط ،ضاثط، (2009ًتي ضاًدبى)خبيب، (2008ّوىبضاى)

C6 
زؾتطؾي گؿتطزُ ي 

 ††وبضثطاى

تَهبؼ ، (2008ٍ ّوىبضاى) الال زل، (1391ثطاَّيي ٍ هحوَزي)

، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ ، (2009زضؾَ)

ايؿيه، خًَع ٍ ، (2012)ٍضتوبىٍ  ٍيٌتط ،ضاثط، (2010اٍيىَ ايؿيه)

، (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)، (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2013ضٍا)ؾيسٍ

 (2014ٍيىؿَم ٍ ّوىبضاى)

C7 اضائِ زاقجَضزّب†† 

ٍيىي ، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)، (1390ثبظضگبًي ٍ افضلي)

زٍاى ٍ ، (2012)يچهٌگ ، (2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2011پبٍضظ)

 (2015وبثبوچيَا)، (2013ّوىبضاى)

C8 (2012)يچهٌگ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى) ††تَنيِ گطي 

C9 
 اؾتفبزُ اظ

قجىِ ّبي 
ٍ  وطازض، فيكط، (2011يىي پبٍضظ)ٍ، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط

                                                 
* User-friendly design 
†
 ease of use 
‡
 Visualization 

§
 Alarming 

**
 User satisfaction 

†† User access 
‡‡

 Dashboards 
§§ Recommendation 
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 (2014ٍيىؿَم ٍ ّوىبضاى)، (2014)وعضٍيٌؿىي *اختوبػي

C10 
اؾتفبزُ اظ زضگبُ 

 هَثبيل

ايؿيه، خًَع ٍ ، (2012)يچهٌگ ، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2013ؾيسٍضٍا)

C11 اؾتفبزُ اظ زضگبُ ٍة 
اٍيىَ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

ايؿيه، خًَع ٍ ، (2012)يچهٌگ ، (2011ٍيىي پبٍضظ)، (2010ايؿيه)

 (2015وبثبوچيَا)، (2013ؾيسٍضٍا)

C12 
اؾتفبزُ اظ زضگبُ 

 پؿت الىتطًٍيه

پبيساز ٍ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

هٌگ ، (2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2010اٍيىَ ايؿيه)، (2010)ؾبًتَؼ

 (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)، (2012)يچ
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C13 
 †يٌيث فيپلبثليت 

 †يٌيث

، (2008ٍ ّوىبضاى) الال زل، (1390احوس ظازُ، هٌتظطي ٍ عبلت پَض)

، (2009غًگ)هميوي ٍ ،(2009تَهبؼ زضؾَ)، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ ، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009)آلٌَوطي

، (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)، (2012)يچهٌگ ، (2011)ٍّطا ٍ ًبضايبى زاؼ

 (2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)

C14 
لَاػس اؾترطاج 

 †اًدوٌي
، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (2009)آلٌَوطي

 (2012)يچهٌگ 

C15 (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)، (1387گلؿتبًي) †ذالنِ ؾبظي 

C16 
ّبي  تحليل ؾطي

 **ظهبًي
 (2012)يچهٌگ ، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

C17 
پطزاظـ تحليلي 

 ††ثطذظ

، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)، (1390ظازُ، هٌتظطي ٍ عبلت پَض) احوس

هميوي ٍ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (2008ٍ ّوىبضاى) الال زل

 گؿتط، (2011)ٍّطا ٍ ًبضايبى زاؼ، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ ، (2009غًگ)

زٍاى ٍ ، (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2012)يچهٌگ ، (2012)ثطٍى ٍ 

 (2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)، (2013ّوىبضاى)

C18 قٌبؾبيي الگَّب†† 
پبيساز ٍ (، 2010)هطزان وعيخٍ  (، ثيپلط2009هميوي ٍ غًگ)

 (2013، زٍاى ٍ ّوىبضاى)(2010)ؾبًتَؼ

C19 
ٍ ذَقِ  عجمِ ثٌسي

 ††ثٌسي

ٍّطا ٍ ًبضايبى ، (2010)هطزان وعيخٍ  ثيپلط، (2009)آلٌَوطي

 (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ (، 2009خبيبًتي ضاًدبى)، (2011)زاؼ

C20 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى *ٍة وبٍي 

                                                 
*
 Social Networks 
† Forecasting 
‡ Association rules 
§
 Summarization 

** Time series 
††

 Online Analytical Processing )OLAP) 
‡‡

 Pattern recognition 
§§

 Classification and clustering 
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C21 فطآيٌسوبٍي† 
، (2013زٍاى ٍ ّوىبضاى)، (2009ًدبى)خبيبًتي ضا، (2009هميوي ٍ غًگ)

 (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ (، 2009خبيبًتي ضاًدبى)

C22 ُهىؼت زاز† 
ايؿيه، خًَع ٍ ، (2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2010اٍيىَ ايؿيه)

 (2014)وعضٍيٌؿىيٍ  وطازض، فيكط، (2013ؾيسٍضٍا)

C23 تحليل آهبضي† 
 وعيخٍ  ثيپلط، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2010)هطزان

C24 وبٍي هتي** 
اٍيىَ ، (2009ًدبى)خبيبًتي ضا، (2009هميوي ٍ غًگ)

 (2010ايؿيه)

C25 (2011)ٍّطا ٍ ًبضايبى زاؼ، (2009هميوي ٍ غًگ) ††ثْيٌِ ؾبظي 
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C26 
 

 يىپبضچِ ؾبظي 

 ††زازُ ّب

، (1391ثطاَّيي ٍ هحوَزي)، (1390احوس ظازُ، هٌتظطي ٍ عبلت پَض)

خبيبًتي ، (2007)ظيوجب ٍان ٍلعا،(1392قدبػي ويبؾطي ٍ عبلت پَض)

پبيساز ٍ ، (2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى، (2009)آلٌَوطي، (2009ضاًدبى)

، (2012)ٍضتوبىٍ  ٍيٌتط ،ضاثط، (2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2010)ؾبًتَؼ

اشالل، هيطي ٍ ، (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2013خًَع ٍ ؾيسٍضٍا) ايؿيه،

 (2015وبثبوچيَا)، (2015علجي)

C27 
 طيثب ؾب يىپبضچگي

 ّب ؿتنيؾ

ي ٍ ؾطگ، (2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)، (2012)ظيوجب ٍٍلعان ا

 (2013تيٌبى)

C28 
لبثليت ٍضٍز زازُ اظ 

 ؾبيط ؾيؿتن ّب

،  (2012)يچ هٌگ، (2010ٍيىَ ايؿيه)ا، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ

C29 
لبثليت اضؾبل زازُ 

 ثِ ؾبيط ؾيؿتن ّب

، (2012)يچهٌگ ، (2010اٍيىَ ايؿيه)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ

C30 
ل فطهت لبثليت تجسي

 زازُ ّب

آظهب ٍ ههغفي پَض ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)، (2008ٍ ّوىبضاى) الال زل

 (2012)يچهٌگ ، (2012)

C31 
  تيفيثْجَز و

 زازُ ّب

ٍ  ، ثيپلط(2010اٍيىَ ايؿيه)، (2009)آلٌَوطي، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

(، 2011ٍيىي پبٍضظ)(، 2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى(، 2010)هطزان وعيخ

ايؿيه، خًَع ٍ (، 2012)ٍضتوبىٍ  ٍيٌتط ،ضاثط(، 2011)ٍّطا ٍ ًبضايبى زاؼ

 (2015وبثبوچيَا)(، 2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ(، 2013ؾيسٍضٍا)

C32 
 ياؾتبًساضزؾبظ

 ّب زازُ 
 (2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى، (2009تَهبؼ زضؾَ)

                                                                                                                                                    
*
 Web mining 
†
 Process mining 

‡
 Data cube 

§
 Statistical analysis 

**
 Text mining 

††
 Optimization 

‡‡
 Data integration 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  

در یکاربرد یها پـژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوم  

یو حسابدار تیریمد    
3rd International Conference on Applied Research in   Management and Accounting 

  

 

 

 
www.AMSconf.ir         11 

C33 

لبثليت وٌتطل ٍ 

ًظبضت ثط خطيبى 

 زازُ ّب

 ٍ وطازض، فيكط، (2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2008ٍ ّوىبضاى) الال زل

 (2014)وعضٍيٌؿىي
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C34 
 

 اًجبضؾبظي

 *زازُ ّب 

، (2009)آلٌَوطي، (2009خبيبًتي ضاًدبى)(، 2008ٍ ّوىبضاى) الال زل

 ٍ  گؿتط، (2011)ٍّطا ٍ ًبضايبى زاؼ، (2010)ؾبًتَؼپبيساز ٍ 

(، زٍاى ٍ 2013ي ٍ تيٌبى)طگ(، ؾ2012)يچهٌگ ، (2012)ثطٍى

 (2013ّوىبضاى)

C35 

شذيطُ ؾبظي زازُ ّب 

 زض

 پبيگبُ زازُ

هميوي ٍ ، (2009خبيبًتي ضاًدبى)(، 2008ٍ ّوىبضاى) الال زل

زٍاى ٍ ، (2012)يچهٌگ ، (2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى(، 2009غًگ)

 (2013ّوىبضاى)

C36 
، اًتمبل ٍ اؾترطاج

 †زازُ ّب ثبضگصاضي

خبيبًتي ، (2009)آلٌَوطي(، 1392قدبػي ويبؾطي ٍ عبلت پَض)

هٌگ (، 2012)ثطٍى ٍ  گؿتط، (2011)ى زاؼٍّطا ٍ ًبضايب(، 2009ضاًدبى)

 (2015(، وبثبوچيَا)2012)ظيوجب ٍٍلعان ا، (2012)يچ

C37 گطزآٍضي زازُ ّب† 
هٌگ (، 2011)زاؼٍّطا ٍ ًبضايبى ، (2010اٍيىَ ايؿيه)، (2009)آلٌَوطي

 (2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)، (2012)يچ

C38 اهٌيت زازُ ّب† 
 ٍ  گؿتط، (2010ٍ ّوىبضاى) والؾَاى، (2009خبيبًتي ضاًدبى)

 (2012)ثطٍى

C39 
 ٌبىياعو تيلبثل

 **زازُ ّب

 ٍ  گؿتط، (2010اٍيىَ ايؿيه)، (1391ضٍحبًي ٍ ظاضع ضٍاؾبى)

 (2013ي ٍ تيٌبى)ؾطگ، (2013ايؿيه، خًَع ٍ ؾيسٍضٍا)، (2012)ثطٍى

 

. زض ثرف ظَض اًدبم فطايٌس پيوبيف يه پطؾكٌبهِ هتكىل اظ زٍ ثرف عطاحي قسّوبى گًَِ وِ گفتِ قس، ثِ هٌ

ؾَال ثِ  39اٍل ٍيػگي ّبي فطزي ٍ خوؼيت قٌبذتي قبهل ؾي، تحهيالت ٍ ؾبثمِ وبضي هي ثبقس ٍ زض ثرف زٍم 

ظطؾٌدي ٍ ؾٌدف هيعاى اّويت ّطيه اظ ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي اذتهبل يبفتِ اؾت وِ ثب ً

هكَضت ثب ذجطگبى هَضز تبييس لطاض گطفت ٍ پؽ اظ اضظيبثي ضٍايي ٍ پبيبيي آى، ثِ خوغ آٍضي اعالػبت پطزاذتِ قس. ؾَاالت 

††پطؾكٌبهِ اظ ًَع ثؿتِ ٍ اظ هميبؼ ليىطت
اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ قبهل گعيٌِ ثؿيبض ون، ون، هتَؾظ، ظيبز ٍ ثؿيبض ظيبز  

ػلت اًتربي هميبؼ ليىطت افعايف  ( هي ثبقس.5( تب ثؿيبض ظيبز )1ِ ّب اظ ثؿيبض ون )ظيبز هي ثبقس. ًحَُ اهتيبظزّي گعيٌ

زلت اًتربة زض ػيي ضاحتي ثَزُ اؾت ٍ زض ًتيدِ هَخت هي قَز پبؾد ّبي هٌبؾجي خْت تحليل ػبهلي خوغ آٍضي 

 گطزز.

ًيىي اًساظُ گيطي هي گطزز. زض ايي ثرف ًظط پبؾد زٌّسگبى زض ظهيٌِ  ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطٍ

تحميك قبهل وليِ ذجطگبى زض حَظُ زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ٍ آقٌب ثب هفَْم َّـ تدبضي هربعجبى انلي ايي پػٍّف 

                                                 
* data warehouse 
†
 ETL 
‡
 Data gathering 

§
 Data security 

** Reliability Data 
††

 Likert scale 
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اؾت، ايي قبيؿتگي زض ثيي اػضبي ّيبت ػلوي زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ثِ ذهَل حَظُ فٌبٍضي اعالػبت هَخَز هي 

ثِ ّسف تحميك ٍ ثط اؾبؼ هجبًي ًظطي عطاحي قسُ ٍ  پؽ اظ عطاحي، پطؾكٌبهِ هَضز  پطؾكٌبهِ حبضط ثب تَخِثبقس. 

ثِ خْت اضظيبثي لبثليت اعويٌبى پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ آلفبي  .ِ اؾتلطاض گطفتتبييس هترههبى هطثَعِ ٍ اؾبتيس ذجطُ 

هي ثبقس وِ ًكبًگط لبثليت  963/0هتغيط پػٍّف ثطاثط  39وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت. همساض ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ثطاي 

 اعويٌبى هٌبؾت اثعاض اًساظُ گيطي اؾت، ثٌبثطايي هي تَاى گفت وِ پطؾكٌبهِ اظ اػتجبض وبفي ثطذَضزاض اؾت.
زضنس ثِ  37ُ اؾت يؼٌي ثب ًطخ حسٍز پطؾكٌبهِ ػَزت زازُ قس 105پطؾكٌبهِ اضؾبل قسُ تٌْب  286اظ هدوَع 

 وِ ثب تَخِ ثِ ًَع ذبل ًوًَِ آهبضي ثِ ًظط ػسز هٌبؾجي اؾت. ُ اًسنَضت وبهل تىويل ٍ ثبظگكت زازُ قس

 يافته هاي تحقيق .7

ذالنِ قسُ اؾت. ًتبيح ًكبى هي زّس وِ اوثطيت پبؾد  2هكرهبت پبؾد زٌّسگبى ايي تحميك، زض خسٍل 

 هي ثبقٌس. ؾبل ٍ هيعاى تحهيالت زوتطي 5-10ؾبل، زاضاي ؾبثمِ وبضي ثيي  30-40زض ؾٌيي ثيي زٌّسگبى  

 . هكرهبت خوؼيت قٌبذتي پبؾد زٌّسگبى2خسٍل 

 درصد تعداد طبقه متغير

 ؾي

30- 20  13 38/12  

40- 30  59 19/56  

50- 40  23 9/21  

50ثبالتط اظ   10 52/9  

 تحهيالت
29/74 78 زوتطي  

71/25 27 فَق ليؿبًؽ  

 ؾبثمِ وبضي

ؾبل 5ووتط اظ   22 95/20  

ؾبل 5 -10  31 52/29  

ؾبل 11 -15  24 86/22  

ؾبل 16 -20  14 33/13  

ؾبل 20ثبالتط اظ   14 33/13  

 

ٍ  KMOزض ايي تحميك ثِ هٌظَض ثطضؾي ون ثَزى ٍاثؿتگي زضًٍي ٍ خعئي هتغيطّب ثطاي وفبيت ًوًَِ گيطي آظهَى 

ػسز يه ًعزيه اؾت، وِ ثِ  888/0ثطاثط  KMOقبذم ثبضتلت لجل اظ قطٍع تحليل ػبهلي اؾتفبزُ هي قَز. ًتيدِ تؿت 

آظهَى ثبضتلت وَچىتط ؾغح هؼٌي زاضي زض ًكبى اظ وفبيت ًوًَِ گيطي پػٍّف ثطاي تحليل ػبهلي اؾت. ّوچٌيي همساض 

اؾت وِ ًكبى هي زّس وِ هبتطيؽ ّوجؿتگي ٍاحس ًيؿت ٍ هي تَاى اظ تحليل ػبهلي ثطاي قٌبؾبيي ؾبذتبض  05/0اظ 

 ثٌسي انلي زؾتِ ػبهل 7 اؾبؼ ثط تحميك ايي زض ثطضؾي هَضز هتغيط  39يل،تحل ًتبيح ثطاؾبؼ .هَخَز اؾتفبزُ وطز

 هتغيطّبي حدن زضنس 250/70 ٍ زاقتِ اظ يه ثبالتط ٍيػُ همساض ػبهل 7 ايي ،اؾت هكبّسُ لبثل 3 خسٍل زض ًتبيح س.قسً

زضنس( ٍ  92/20اؾت) ثيكتطيي ؾْن ٍاضيبًؽ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ، زض ٍالغ ػبهل يىنوٌٌس هي تفؿيط ضا هَخَز

 ٍاضيوبوؽ اؾبؼ ضٍـ ثط تجييي هي قَز. ػَاهل يىن تَؾظ ػبهل  زضنس ٍاضيبًؽ هكتطن 78/29ّوچٌيي ثيف اظ 

 ثط هتغيط ّط ايٌىِ اؾبؼ ثط .آهس ثسؾت قسُ چطذف زازُ ػَاهل ضٍي ثط هتغيط ّط ًْبيي ثبض ٍ اؾت قسُ زازُ چطذف
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 زضنس 30وِ  اؾت هؿلن .گيطز هي لطاض ػبهل يه گطٍُ زض تٌْب تغيطه ّط هالحظِ زاضز، لبثل ثبض ػبهل وسام ضٍي

 هي تفؿيط تحميك، تَخِ هَضز خع هتغيطّبي ثِ هتغيطّب، ؾبيط تَؾظ وِ اؾت ٍاثؿتِ هتغيط ٍاضيبًؽ اظ ؾْوي ثبليوبًسُ،

 ثبقس. هي ذغب ٍاضايبًؽ يب قَز

 

 . ًتبيح تحليل ػبهلي چطذف زازُ قس3ُخسٍل 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 16.406 42.066 42.066 16.406 42.066 42.066 8.161 20.925 20.925 

2 3.227 8.274 50.340 3.227 8.274 50.340 5.436 13.938 34.862 

3 2.188 5.611 55.951 2.188 5.611 55.951 3.665 9.397 44.259 

4 1.584 4.061 60.012 1.584 4.061 60.012 3.173 8.135 52.394 

5 1.476 3.784 63.796 1.476 3.784 63.796 2.393 6.135 58.529 

6 1.324 3.395 67.191 1.324 3.395 67.191 2.376 6.092 64.621 

7 1.193 3.059 70.250 1.193 3.059 70.250 2.195 5.629 70.250 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 ًَع اؾبؼ ثط .گطزًس گصاضي ثطچؿت هتغيطّب هحتَي ثطاؾبؼ ػَاهل ثبيؿت هي ػَاهل، هؼٌبي زازى ًكبى ثطاي

 هتغيطّبي ٍ ػبهل ّط ًبم وِ قس زازُ ترهيم ػَاهل ثِ ًبم ّب ايي ػَاهل، ظيطثٌبيي هفَْم تكريم ٍ اهلػَ هتغيطّبي
 .اؾت قسُ اضائِ 4 خسٍل زض آى ثِ هطتجظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ًبم ٍ هتغيطّبي هطتجظ ثب ّط ػبهل4خسٍل 

ٍيػگي ّبًبم  ثبض ػبهلي  ػبهل ًبم ػبهل وس ٍيػگي ّب 
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ٍيػگي ّبًبم  ثبض ػبهلي  ػبهل ًبم ػبهل وس ٍيػگي ّب 

0.786 

0.755 

0.738 

0.776 

0.753 

0.835 

0.590 

0.447 

0.646 

0.712 

0.655 

0.662 

0.546 

 لبثليت پيف ثيٌي

 اؾترطاج لَاػس اًدوٌي

 ذالنِ ؾبظي

 تحليل ّبي ؾطي ظهبًي

 پطزاظـ تحليلي ثطذظ 

 قٌبؾبيي الگَّب

 ذَقِ ثٌسي ٍ عجمِ ثٌسي

 ٍة وبٍي

 فطآيٌسوبٍي

 هىؼت زازُ ّب

 تحليل آهبضي

 ثْيٌِ ؾبظي

ّبيىپبضچِ ؾبظي زازُ   

C13 
C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C25 

C26 

 F1 لبثليت تحليل زازُ ّب

0.483 

0.651 

0.685 

0.752 

0.717 

0.789 

0.702 

 ثْجَز ويفيت زازُ ّب

 اؾتبًساضز ؾبظي زازُ ّب

زازُ ّبٍ ًظبضت ثط خطيبى لبثليت وٌتطل   

زض پبيگبُ زازُ اًجبضؾبظي زازُ ّب  

 شذيطُ ؾبظي زازُ ّب

ٍ ثبضگعاضي زازُ ّب  اًتمبلؾترطاج، ا  

 گطزآٍضي زازُ ّب

C31 
C32 

C33 

C34 
C35 
C36 
C37 

 

 ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب

 

F2 

0.662 

0.835 

0.765 

0.645 

 يىپبضچگي ثب ؾبيط ؾيؿتن ّب

 لبثليت ٍضٍز زازُ اظ ؾبيط ؾيؿتن ّب

 لبثليت اضؾبل زازُ ثِ ؾبيط ؾيؿتن ّب

 لبثليت تجسيل فطهت زازُ ّب

C27 
C28 

C29 

C30 

 F3 يىپبضچگي زازُ ّب

0.723 

0.758 

0.542 

0.695 

 عطاحي وبضثطپؿٌس

 ؾَْلت اؾتفبزُ

  لبثليت تفؿيط ٍ تدؿن زازُ ّب

 ضضبيت وبضثطاى

C1 

C2 

C3 

C5 

 F4 ثهطي ؾبظي زازُ ّب

0.612 

0.613 

0.582 

0.751 

 زؾتطؾي گؿتطزُ وبضثطاى

 اضائِ زاقجَضزّب

 تَنيِ گطي

ّبي اختوبػياؾتفبزُ اظ قجىِ   

C6 

C7 

C8 

C9 

 F5 اًتمبل زاًف
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ٍيػگي ّبًبم  ثبض ػبهلي  ػبهل ًبم ػبهل وس ٍيػگي ّب 

0.812 

0.683 
 اهٌيت زازُ ّب

 لبثليت اعويٌبى زازُ ّب
C38 
C39 

 F6 لبثليت اػتوبز

0.530 

0.561 

0.500 

0.569 

 ّكساضزّي

 اؾتفبزُ اظ زضگبُ هَثبيل

 اؾتفبزُ اظ زضگبُ ٍة

 اؾتفبزُ اظ زضگبُ پؿت الىتطًٍيه

C4 

C10 

C11 

C12 

 F7 زضگبُ ّبي اػالى

 

ٍيػگي ّبي ثطاي ضا تحميك زض ايي ثرف ثط اؾبؼ يبفتِ ّب ٍ ػَاهل اؾترطاج قسُ اظ تحليل فَق هي تَاى هسل هفَْهي 

 ًكبى زاز.  1قىل ثِ نَضت  تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىيَّـ 

 

 
 . هسل هفَْهي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي1قىل 

 

يي فبظ اظ تحميك الظم اؾت تب ٍضؼيت ًطهبل ثَزى ػبهل ّبي اؾترطاج قسُ، پؽ اظ هكرم قسى ػبهل ّب، زض ا

اؾتفبزُ  *اؾويطًَف-وَلَهَگطافهكرم قَز. ثسيي هٌظَض خْت ؾٌدف ًطهبل ثَزى ػبهل ّبي ثسؾت آهسُ، اظ آظهَى 

اى گفت تَظيغ اؾت، هي تَ 05/0هي وٌين. عجك ايي آظهَى ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ؾغح هؼٌبزاضي توبهي ػَاهل ثعضگتط اظ 

ثِ هٌظَض تأييس ًوَزى هسل هفَْهي اضائِ قسُ زض ايي پػٍّف ٍ هكرم وطزى توبهي ػَاهل ًطهبل هي ثبقس. زض ازاهِ 

                                                 
*
 Kolmogorov-Smirnov Test 
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هيعاى اّويت ّطيه اظ ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي اظ تحليل ػبهلي تأييسي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 

ايي اؾت وِ ثيكتطيي هيعاى اّويت هطثَط ثِ ػبهل لبثليت تحليل زازُ ّب هي ثبقس ٍ ًتبيح حبوي ثط اؾتفبزُ قس. *ليعضل

ػبهل ّبي ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب، يىپبضچگي زازُ ّب، ثهطي ؾبظي زازُ ّب، لبثليت اًتمبل زاًف، اؾتفبزُ اظ زضگبُ ّبي 

ّبي َّـ تدبضي ثطاي زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي  اػالى ٍ لبثليت اػتوبز ثِ تطتيت ثيكتطيي هيعاى اّويت ضا زض ثيي ٍيػگي

ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ تحليل هؿيط ، ًتبيح اٍلَيت ثٌسي هتغيطّب ثط اؾبؼ هيعاى اّويت ثِ نَضت ظيط هكرم  .زاضًس

 هي قَز:

  : حليل ت -5فطآيٌسوبٍي،  -4قٌبؾبيي الگَّب،  -3هىؼت زازُ ّب،  -2پطزاظـ تحليلي ثطذظ، -1لبثليت تحليل زازُ ّب

ذَقِ ثٌسي ٍ عجمِ ثٌسي،  -9لبثليت پيف ثيٌي،  -8اؾترطاج لَاػس اًدوٌي،  -7فطآيٌسوبٍي،  -6ّبي ؾطي ظهبًي، 

 ٍة وبٍي.  -13يىپبضچِ ؾبظي زازُ ّب،  -12تحليل آهبضي،  -11ثْيٌِ ؾبظي،  -10

  :3ٍ ثبضگعاضي زازُ ّب،  اًتمبلاج، اؾترط -2زازُ ّب، ٍ ًظبضت ثط خطيبى لبثليت وٌتطل  -1ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب- 

 -7 ثْجَز ويفيت زازُ ّب، -6شذيطُ ؾبظي زازُ ّب،  -5 زض پبيگبُ زازُ، اًجبضؾبظي زازُ ّب -4اؾتبًساضز ؾبظي زازُ ّب، 

 گطزآٍضي زازُ ّب.

  :لبثليت  -3 لبثليت ٍضٍز زازُ اظ ؾبيط ؾيؿتن ّب، -2لبثليت اضؾبل زازُ ثِ ؾبيط ؾيؿتن ّب،  -1يىپبضچگي زازُ ّب

 يىپبضچگي ثب ؾبيط ؾيؿتن ّب. -4تجسيل فطهت زازُ ّب، 

  :لبثليت تفؿيط ٍ تدؿن زازُ  -4عطاحي وبضثطپؿٌس،  -3ضضبيت وبضثطاى،  -2ؾَْلت اؾتفبزُ،  -1ثهطي ؾبظي زازُ ّب

 ّب.

  :جىِ ّبي اختوبػي.اؾتفبزُ اظ ق -4زؾتطؾي گؿتطزُ وبضثطاى،  -3تَنيِ گطي،  -2اضائِ زاقجَضزّب،  -1اًتمبل زاًف 

  :اؾتفبزُ اظ زضگبُ  -4ّكساضزّي،  -3اؾتفبزُ اظ زضگبُ پؿت الىتطًٍيه،  -2اؾتفبزُ اظ زضگبُ ٍة،  -1زضگبُ ّبي اػالى

 هَثبيل.

  :اهٌيت زازُ ّب. -2لبثليت اعويٌبى زازُ ّب،  -1لبثليت اػتوبز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Lisrel 
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تأييسي تأييس هسل هفَْهي ثب اؾتفبزُ اظ تحليل ػبهلي .2 قىل  

 

 نتيجه گيري .8

زض ايي همبلِ ضطٍضت ثطضؾي ٍ اٍلَيت ثٌسي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي هغطح قس ٍ ًكبى زازُ 

قس وِ ثِ ٍاؾغِ ايي اضظيبثي هي تَاى تهوين گيطي زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ضا ثِ ٍاؾغِ پيبزُ ؾبظي ٍ اخطاي نحيح ٍ 

زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض اًكگبُ ّب اضتمبء ثركيس. ّسفوٌس َّـ تدبضي زض ايي ز

 زاًكگبُ الىتطًٍيىي زٍ پطؾف اؾبؾي هغطح گطزيس:
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 دانشگاه هاي الكترونيكي چيست؟در  تجاري هوشويژگي هاي سوال اول تحقيق:  -1

ٍيػگي َّـ تدبضي  39ض ايي حَظُ، ثِ خْت پبؾرگَيي ثب ؾَال فَق، اثتسا ثب ثطضؾي گؿتطزُ ازثيبت هَضَع ز

گطزآٍضي گطزيس ٍ پطؾكٌبهِ اي هجتٌي ثط ايي ٍيػگي ّبي اؾترطاج قسُ، عطاحي گطزيس. پطؾكٌبهِ ّب ثيي ذجطگبى ايي 

حَظُ يؼٌي اػضبي ّيبت ػلوي حَظُ فٌبٍضي اعالػبت زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي تَظيغ گطزيس ٍ پبؾد زٌّسگبى اظ ثيي 

طضؾي، ٍيػگي ّبي ثب اّويت تط ضا ثِ ػٌَاى ٍيػگي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي اًتربة هتغيطّبي هَضز ث

ػبهل  7هتغيط تمليل يبفت ٍ زض لبلت  38ًوَزًس. پؽ اظ آى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ػبهلي اوتكبفي، ايي ٍيػگي ّب ثِ 

گصاضي قسًس. ثٌبثطايي هي تَاى لبثليت تحليل زازُ ّب، انلي تمؿين ثٌسي ٍ ثط اؾبؼ هتغيطّب، ّط وسام اظ ػبهل ّب ًبم 

ثهطي ؾبظي زازُ ّب، يىپبضچگي زازُ ّب،  ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب، لبثليت اًتمبل زاًف، لبثليت اػتوبز ٍ زضگبُ ّبي 

 اػالى ضا ثِ ػٌَاى ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي زاًؿت.

 

دانشگاه هاي الكترونيكي در  تجاري هوشويژگي هاي بندي و اهميت هريك از  اولويتسوال دوم تحقيق:  -2

 به چه صورت مي باشد؟

ػبهل هكرم قسًس. ثب اؾتفبزُ اظ تحليل ػبهلي تأييسي ّط يه اظ  7پؽ اظ ايٌىِ ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض لبلت  

زض  تدبضي َّـٍيػگي ّبي يت ّطيه اظ ػبهل ّب ثط اؾبؼ ثبض ػبهلي هطتجظ هي قسًس. ثٌبثطايي اٍلَيت ثٌسي ٍ اّو

 زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي نَضت ظيط هي ثبقس:

 

 5-1فطآيٌسوبٍي،  4-1قٌبؾبيي الگَّب،  3-1هىؼت زازُ ّب،  2-1پطزاظـ تحليلي ثطذظ،  1-1لبثليت تحليل زازُ ّب ) -1 

ذَقِ ثٌسي ٍ  9-1ت پيف ثيٌي، لبثلي 8-1اؾترطاج لَاػس اًدوٌي،  7-1فطآيٌسوبٍي،  6-1تحليل ّبي ؾطي ظهبًي، 

 ٍة وبٍي(. 13-1يىپبضچِ ؾبظي زازُ ّب،  12-1تحليل آهبضي،  11-1ثْيٌِ ؾبظي،  10-1عجمِ ثٌسي، 

ٍ ثبضگعاضي زازُ ّب،  اًتمبلاؾترطاج،  2-2زازُ ّب، ٍ ًظبضت ثط خطيبى لبثليت وٌتطل  1-2ًگْساضي اؾتبًساضز زازُ ّب ) -2

ثْجَز ويفيت زازُ   6-2شذيطُ ؾبظي زازُ ّب،  5-2 زض پبيگبُ زازُ، اًجبضؾبظي زازُ ّب 4-2 اؾتبًساضز ؾبظي زازُ ّب، 2-3

 گطزآٍضي زازُ ّب(. 7-2ّب، 

لبثليت  3-3لبثليت ٍضٍز زازُ اظ ؾبيط ؾيؿتن ّب،  2-3لبثليت اضؾبل زازُ ثِ ؾبيط ؾيؿتن ّب،  1-3يىپبضچگي زازُ ّب ) -3 

 ثب ؾبيط ؾيؿتن ّب(.يىپبضچگي  4-3تجسيل فطهت زازُ ّب، 

لبثليت تفؿيط ٍ  4-4عطاحي وبضثطپؿٌس،  3-4ضضبيت وبضثطاى،  2-4ؾَْلت اؾتفبزُ،  1-4ثهطي ؾبظي زازُ ّب ) -4 

 تدؿن زازُ ّب(.

اؾتفبزُ اظ قجىِ  4-5زؾتطؾي گؿتطزُ وبضثطاى،  3-5تَنيِ گطي،  2-5اضائِ زاقجَضزّب،  1-5لبثليت اًتمبل زاًف ) -5

 ّبي اختوبػي(.

 ّكساضزّي، 3-6اؾتفبزُ اظ زضگبُ پؿت الىتطًٍيه،  2-6اؾتفبزُ اظ زضگبُ ٍة،  1-6زضگبُ ّبي اػالى ) -6

 اؾتفبزُ اظ زضگبُ هَثبيل(. 6-4 

 اهٌيت زازُ ّب(. 2-7لبثليت اعويٌبى زازُ ّب،  1-7لبثليت اػتوبز ) -7

ؼ ٍيػگي ّبي شوط قسُ ٍ ثط حؿت هيعاى ثٌبثطايي زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي فؼبل زض ايي ػطنِ هي تَاًٌس ثط اؾب

اّويت آى ّب، خْت عطاحي ٍ پيبزُ ؾبظي َّـ تدبضي زض ؾيؿتن زاًكگبّي ذَز السام ًوبيٌس تب اظ عطيك فضبي 

 .بيبى ذَز زض ايي حَظُ زؾت يبثٌسپكتيجبًي تهوين ثْتطي ضا ايدبز ًوبيٌس ٍ ثِ هعيت ضلبثتي زض ثيي ّوت

ي ًظيط ايٌىِ ػبهل ّبي ثسؾت آهسُ ثِ ػٌَاى ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ تحميك حبضط زاضاي هحسٍزيت ّبي

زضنس ٍاضيبًؽ ثبلي هبًسُ  75/29زضنس ٍاضيبًؽ هتغيطّبي تحميك ضا تجييي هي ًوبيٌس ٍ زض ٍالغ  25/70الىتطًٍيىي تٌْب 

بهؼِ آهبضي زاًكگبُ ّبي قبهل ٍيػگي ّب ٍ قبذم ّبي زيگطي هي قًَس ٍ ًتبيح حبنل اظ ايي تحميك هٌحهط ثِ خ
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لصا ثط اؾبؼ ًتبيح تحميك، پيكٌْبز هي  الىتطًٍيىي ثَزُ ٍ اؾتفبزُ اظ آى ثطاي ؾبيط ؾبظهبى ّب ثبيس ثب احتيبط نَضت پصيطز.

قَز تحميمبت تىويلي خْت يبفتي ؾبيط ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي، هغبلؼِ فطنت ّب ٍ تْسيس ّبي 

ضلبثتي آهَظـ ػبلي ثِ ٍيػُ زض زاًكگبُ ّبي الىتطًٍيىي ثب تَخِ ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت آى ّب خْت اؾتفبزُ هَخَز زض فضبي 

ثطضؾي آثبض ٍ پيبهس ًبقي اظ اؾتمطاض َّـ تدبضي ثب ضػبيت اٍلَيت ثٌسي ٍيػگي ّبي َّـ تدبضي ًبقي اظ ، اظ َّـ تدبضي

 ي هحممبى خْت تحميمبت آتي لطاض گيطز.ايي پػٍّف زض زاًكگبُ الىتطًٍيىي خعٍ اٍلَيت ّبي پػٍّك

 
 

  مراجع  .9

پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس، زاًكگبُ آظاز " ، ثطضؾي ٍيػگي ّبي زاًكگبُ ّبي هدبظي زض ايطاى"(، 1384. تفبذطي، م. )1

 اؾالهي ٍاحس ؾبضي، هبظًسضاى.

ضيعي زضؾي زاًكگبُ ّبي هدبظي ايطاى ٍ ٍيػگي ّبي عطح ثطًبهِ "(، 1387. ؾطاخي، ف. ػغبضاى، م. ٍ ػلي ػؿگطي، م. )2
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