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حسهجعفری،1مریمپارسازادٌ

 -1داًطدَی دوتسی هدیسیت آهَشضی ،داًطگبُ ضْید ثْطتی ،تْساى
 - 2وبزضٌبس ازضد هدیسیت آهَشضی ،داًطگبُ آشاد اسالهی ٍاحد خسم آثبد


چکیدٌ
پژٍّص حبضس ثب ّدف پیصثیٌی ػولىسد ضغللی آهَشگغبزاى اش زٍی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی غغَزت گسفغت .زٍش پغژٍّص،
تَغیفی اش ًَع ّوجستگی ثَد .خبهؼِی آهبزی ضبهل ولیِی آهَشگبزاى هدازس اثتدایی ضْس خسمآثبد ثِ تؼداد ً 711فس ثَد .ثغب
استفبدُ اش فسهَل وَوساى تؼداد ً 252فس ثب زٍش ًوًَِگیسی عجمِای ًسجی ثِ ػٌغَاى ًوًَغِی آهغبزی اًتاغبة ضغدًد .ثغسای
گسدآٍزی دادُّب اش پسسطٌبهِّبی سسهبیِ زٍاى ضٌبختی لَتبًص ٍ ػولىسد ضللی پبتسسَى استفبدُ گسدید .پغ

اش تؼیغیي زٍایغی

هحتَایی ،ثب استفبدُ اش ضسیت آلفبی وسًٍجبخ ،پبیبیی ایي اثصاز ثِ تستیت  2/75 ٍ 2/81هحبسجِ گسدیغد .ثغسای تدصیغِ ٍ تحلیغل
دادُّبی آهبزی اش ضسیت ّوجستگی پیسسَى ٍ تحلیل زگسسیَى چٌدگبًِ ثِ زٍش گبم ثِ گبم ثْسُ گسفتِ ضدً .تغبیح ًطغبى داد
وِ ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هَلفِّبی آى ثب ػولىسد ضللی آهَشگبزاى زاثغِی هثجت ٍ هؼٌیداز ٍخَد دازد ٍ اش ثیي هَلفِّبی
سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ تستیت اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبفپریسی ثیطتسیي سْن زا دز پیصثیٌی ػولىسد ضغللی ثغِ خغَد
اختػبظ دادًد.

ياژٌَایكلیدی:سسهبیِ زٍاًطٌبختی ،ػولىسد ضللی  ،آهَشگبزاى
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مقدمٍ 
هٌبثغ اًسبًی یىی اش ػَاهل حیبتی ثسای ثمبی سبشهبىّب ّستٌد .ثِ عَزی وِ هدیسیت هٌبثغ اًسبًی توبم سغؼی خغَد زا دز
خْت ثىبزگیسی ،ثْسبشی ٍ ًگْدازی ٍ وبزثسد هٌبثغ اًسبًی ثِ وبز هیثٌدد تب اش تَاًوٌغدیّغبی آى ثغسای ایدغبد یغه سلسغلِ
خسیبًبت هَثس تَلیدی ،خدهبتی ٍ زفبّی ٍ دز ًْبیت ادازُ سبشهبًی هستحىن ٍ دستیبثی ثِ آزهبىّب ٍ اّداف ٍاالی پغیصثیٌغی
ضدُ ثِ ًحَ هغلَة ثْسُ گیسد (وبضف .)8811 ،لرا هْوتسیي ٍ اسبسیتسیي هسئلِ ّس سبشهبًی ،ػولىسد ضللی ًیسٍّبی اًسبًی
آى سبشهبى است (ثساتی ٍ ّوىبزاى .)8811 ،ازتمب ػولىسد ضللی یىی اش هْوتسیي اّدافی است وِ هدیساى سبشهبىّب دز پی آى
ّستٌد چسا وِ ازتمبء ثْسٍُزی زا دز خبهؼِ فساّن سبختِ (هطجىی ٍ )8831 ،ثبػث ازتمغبی التػغبد هلغی ٍ ّوغیيعغَز ازتمغبء
ویفیت خدهبت ٍ تَلید سبشهبىّب خَاّد ضد (اسپىتَز ،1تسخوِی هحودی .)8831 ،ػولىسد ضللی دزخغِای اش اًدغبم ٍاغبیف
هحَلِ ثِ فسد دز ضلل ٍی هیثبضد (تْیس .)6001 ،2ػولىسد زا فؼبلیتّبیی تؼسیف وسدُاًد وِ ثِ عَز هؼوَل ثاطی اش ضغلل ٍ
فؼبلیتّبی فسد است ٍ ثبید آى زا اًدبم دّد (ذاوسفسد.)8811 ،
زٍاىضٌبسبى ػولىسد ضللی زا هحػَل زفتبزّبی اًسبًی هیداًٌد ٍ هؼتمدًد اًگیصُّب ٍ ًیبشّب ،دز ػولىسد افساد ٍ دز ًْبیت
زضد ٍ تَسؼِی التػبدی تبثیس دازًدّ .وچٌیي ثبٍز ثس ایي است وِ ػولىسد ضللی یه سبشُی تسویجی است وِ ثغس پبیغِی آى
وبزوٌبى هَفك اش وبزوٌبى ًبهَفك اش عسیك هدوَػِای اش هالنّبی هطاع لبثل ضٌبسبیی ّسغتٌد (لبسغوی .)8816 ،یىغی اش
هدلّبی هغسح دز شهیٌِ ػولىسد ضللی هدل ػولىسد ضللی «ّسسی ٍ گلد اسویت »)8118(3است .دز ایي هدل ػولىسد تغبثغ
«تَاًبیی»ٍ« ،ضَح»« ،ووه»« ،اًگیصُ»« ،ازشیبثی»« ،اػتجبز» ٍ «هحیظ» است .دز ایي هدل اغغالح «تَاًبیی»(داًص ٍ هْبزت-
ّب) ،ثِ داًص ٍ هْبزت ّبی وبزوٌبى دز ثِ اًدبم زسبًدى تَفیكآهیص یه تىلیف گفتِ هی-ضَدٍ« .ضَح»(دزن یب تػَز ًمغص)،
ثِ دزن ٍ پریسش ًحَُ وبز ،هحل ٍ چگًَگی اًدبم آى گفتِ هیضَد ثسای آى وِ افساد دزوی وبهل اش هطىل داضتِ ثبضٌد ثبیغد
همبغد ٍ اّداف ػودُ ًحَُ زسیدى ثِ ایي همبغد ٍ اّداف ٍ اٍلَیتّبی اّداف ٍ همبغد ثسایطبى وغبهال ٍاضغ ٍ غغسی ثبضغد.
اغغالح «ووه» (حوبیت سبشهبًی) ،ثِ ووه سبشهبًی یب حوبیتی گفتِ هیضَد وِ پیسٍ ثسای تىویل وسدى اثسثاطغی وغبز ثغِ
آى ًیبش دازد .اغغالح «اًگیصُ»(اًگیصُ یب توبیل) ،هسثَط ثِ تىلیف پیسٍاى ،یب اًگیصش یب وبهل وسدى تىلیف خبظ هغَزد تحلیغل
ثِ گًَِای تَفیك آهیص اعالق هیضَد« .ازشیبثی» (آهَشش ٍ ثبشخَزد ػولىسد) :اگس اضغابظ اش هطغىالت ػولىغسد خغَیص آگغبُ
ًجبضٌد ،اًتظبز ثْجَد ػولىسد اًتظبزی غیسٍالغ گسایبًِ است .اغغالح «اػتجبز»(اػوبل هؼتجس ٍ حمَلی پسسٌل) ،ثِ هٌبست ثغَدى
ٍ حمَلی ثَدى تػوینّبی فسد اعالق هیضَد« .هحیظ»(تٌبست هحیغی) ،ثِ ػَاهل خبزخی گفتِ هیضَد وِ هیتَاًٌد حتی ثب
ٍخَد داضتي تَاًبییٍ ،ضَح ،حوبیت ٍ اًگیصُ الشم ثسای ضلل ،ثبش ّن ثس ػولىسد تأثیس ثگرازًد (ضفیغآثبدی.)8818 ،
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پژٍّصّبی هاتلف ًطبى هیدّد وِ ػولىسد ضللی ثب ػَاهل ثسیبزی اش خولِ اًگیصش ،تَاًغبیی ،ضغٌبخت ضغلل ،ػَاهغل
هحیغی ٍ سبشهبًی هاتلف ،وبًَى وٌتسل ٍ ٍیژگیّبی ضاػیتی دز ازتجغبط اسغت (وغبًس ٍ پغبًًَي 6003،4؛ ثسیغه ٍ هبًغت،5
 ٍ )8118اش ػَاهل هاتلفی اش خولِ «سسهبیِ زٍاًطٌبختی» تبثیس هیپریسد (لَتبًص .)6003 ،لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثب پژٍّصّغبیی
وِ دز ایي شهیٌِ اًدبم دادًد ،ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ هیتَاى ثب تمَیت سسهبیِ زٍاىضٌبختی دز سبشهبى ،ػولىغسد آى زا ازتمغب
داد (هییس ٍ 6ثیىس .)6002 ،7سسهبیِ زٍاًطٌبختی یىی اش هَضَعّبی پژٍّطی خدید هَزد تَخِ پژٍّطگساى زفتغبز سغبشهبًی ٍ
هٌبثغ اًسبًی است .دز گرضتِ زٍیىسد ثسیبزی اش زٍاًطٌبسبى ٍ پژٍّطگساى زفتبز سغبشهبًی ثغس ًمغبط ضغؼف وبزوٌغبى ٍ آسغیت
ضٌبسی زفتبزّبی آًبى ثِ هٌظَز ازائِ زاُوبزّبی هٌبست ثسای وبّص ًمبط ضؼف آًبى هتوسوص ثَد ٍ ثِ تَاًوٌدیّب ٍ خٌجِّغبی
هثجت زفتبز وبزوٌبى تَخْی ًویضدٍ ،لی ثب اَْز ًْضت زٍاىضٌبسی هثجتگسا دز دِّ  ،10ایي زٍیىسد ثِ سَی هثجتگسایی ٍ
تبوید ثس خٌجِّبی هثجت زفتبزی تلییس خْت داد ٍ زٍیىسدّبی زفتبز سبشهبًی هثجتگسا ،سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ زّجسی هثجتگسا
هغسح گسدید (َّیدا ٍ ّوىبزاى.)8818،
تب وٌَى سِ ًَع سسهبیِ هْن ،یؼٌی سسهبیِّبی هبلی ،اًسبًی ٍ اختوبػی هَزد تَخِ پژٍّطگساى سغبشهبًی ثغَدُ اسغت .اهغب
«لَتبًص ٍ ّوىبزاى( ،»)6003ضىل دیگسی اش سسهبیِ زا ثِ ػٌَاى سسهبیِ زٍاًطٌبختی هغسح وسدًغد ٍ ادػغب هغیوٌٌغد وغِ ایغي
سسهبیِ ضوي داضتي لبثلیتّبی سسهبیِ اختوبػی ٍ اًسبًی ،حتی اش آىّب ًیص فساتس ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى هصیت زلبثتی ثسای سبشهبى-
ّب هَزد ثْسُثسدازی لساز هیگیسد .ثِ ًظس آًبى ،سسهبیِ زٍاًطٌبختی یه ٍضؼیت تَسؼِای هثجت زٍاًطٌبختی ثغب هطاػغِّغبی
شیس است :هتؼْد ضدى ٍ اًدبم تالش الشم ثسای هَفمیت دز وبزّب ٍ ٍابیف چبلص ثساًگیص (خَدوبزآهدی) ،داضتي استٌبد هثجغت
دزثبزُ هَفمیتّبی حبل ٍ آیٌدُ (خَشثیٌی) ،پبیدازی دز زاُ ّدف ٍ دز غغَزت لغصٍم تلییغس هسغیس زسغیدى ثغِ ّغدف ثغسای
دستیبثی ثِ هَفمیت (اهیدٍازی) ٍ پبیدازی شهبى هَاخِْ ثب ساتیّب ٍ هطىالت ثسای دستیبثی ثغِ هَفمیغت (اًؼغغبف پغریسی).
لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثس ایي ثبٍزًد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب تىیِ ثس هؤلفِّبی زٍاًطغٌبختی هثجغتگغسا ،هٌدغس ثغِ ازتمغبی ازشش
سسهبیِ اًسبًی ٍ اختوبػی دز سبشهبى هیضَد .ایي هؤلفِّب دز یه فسآیٌد تؼبهلی ٍ ازشضغیبثبًِ ثغِ شًغدگی فغسد هؼٌغب ثاطغیدُ،
تالش فسد ثسای تلییس هَلؼیتّبی فطبزشا زا تداٍم هیدّد ٍ اٍ زا ثسای ٍزٍد ثِ غحٌِ ػول آهبدُ وغسدُ ،همبٍهغت ٍ سسسغاتی
ٍی دز تحمك اّداف زا تضویي هیوٌد (حضَزی ٍ ّوىبزاى .)8816 ،هغبلؼبت هتؼددی دز شهیٌِ زاثغِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثغب
هتلیسّبی سبشهبًی اًدبم گسفتِ استً .تبیح پژٍّصّبی هاتلف حبوی اش ٍخغَد زاثغغِای هثجغت ثغیي سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ٍ
ثسیبزی اش ًتبیح هغلَة سبشهبًیّ ،وچَى ضْسًٍد سبشهبًی ،زضبیت ،هطبزوت ،ػولىسد ،وبّص غیجت ٍ وبّص اضغغساة اسغت
(َّیدا ٍ ّوىبزاى .)8818 ،دز تحمیمی تحت ػٌَاى «ًمص ٍاسغِگسی استسس ضللی دز زاثغغِ ثغیي سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب
ػولىسد ضللی وبزوٌبى» وِ تَسظ دیبًتًست ٍ ّوىبزاى ( ) 8818اًدغبم ضغد ًتغبیح پغژٍّص ًطغبى داد وغِ ثغیي اسغتسس ٍ
ػولىسد ضللی زاثغِ ی هٌفی ٍ هؼٌبداز ٍ ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبداز ٍخَد دازد ٍ ّنچٌیي
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یبفتِّبی پژٍّص ًطبى داد وِ استسس ضللی ًمص ٍاسغِای دز زاثغِی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػولىسد ضللی ایفب وغسدُ ٍ
سجت وبّص اثس سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثس زٍی ػولىسد ضللی هیضَد.
ًتبیح پژٍّصّبی اًدبم ضدُ دز حَشُ سسهبیِ زٍاىضغٌبختی ًطغبى هغیدّغد وغِ زاثغغِ هؼٌغبدازی هیغبى آى ٍ پیبهغدّبی
سبشهبًی ٍخَد دازد .ثسای هثبل ،سسهبیِ زٍاىضٌبختی ،سغ استسس وبزوٌبى زا تحت تبثیس لساز هیدّد؛ فسایٌد تحَل سغبشهبًی
زا تسْیل هیوٌد (لَتبًص ٍ 8آٍلیَ ٍ )6001 ،9ثِ ػٌَاى هتلیس هیبًدیً ،مص تؼییي وٌٌدُای دز زاثغِ ثغیي حوبیغت سغبشهبًی ٍ
ػولىسد ضللی ایفب هیوٌد (لَتبًص ٍ ّوىبزاى .)6003 ،دز تحمیمی وِ تَسظ َّیدا ٍ ّوىبزاى ( ،)8818تحغت ػٌغَاى «زاثغغِ
هؤلفِّبی سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هؤلفِّبی تؼْدسبشهبًی اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ اغفْبى» اًدبم ضد ًتبیح ثِ ایغي غغَزت
حبغل ضد وِ هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی(اػتوبد ثِ ًف ) دازای تَاى پیصثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد ػبعفی اسغت.
هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی(اػتوبد ثِ ًف ) دازای تَاى پیصثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد هستوس ثغَدُ اسغت ٍ .هتلیغس
خَش-ثیٌی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی(اػتوبد ثِ ًف ) ٍ هتلیس اًؼغبفپریسی دازای تَاى پیصثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْغد ٌّدغبزی
استً .یهپی ( ،) 8818دز پژٍّص خَد ثب ػٌَاى ثسزسی تبثیس ادزان زّجسی اغیل ثس زفتبز ضْسًٍدی سبشهبًی اش عسیك سسهبیِ
زٍاًطٌبختی دز هیبى اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُّبی خسم آثبد ثِ ایي ًتیدِ زسید وِ هیصاى سسهبیِ زٍاًطٌبختی هسداى ثیطغتس
اش شًبى است.دز تحمیمی تحت ػٌَاى «ًمص ٍاسغِگسی استسس ضللی دز زاثغِ ثیي سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب ػولىغسد ضغللی
وبزوٌبى» وِ تَسظ دیبًتًست ٍ ّوىبزاى ( ،)8818اًدبم ضد ًتبیح پژٍّص ًطبى داد وِ ثیي استسس ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ-
ی هٌفی ٍ هؼٌبداز ٍ ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبداز ٍخَد دازد ٍ ّنچٌیي یبفتِّغبی پغژٍّص
ًطبى داد وِ استسس ضللی ًمص ٍاسغِای دز زاثغِی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػولىسد ضللی ایفب وسدُ ٍ سجت وغبّص اثغس
سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثس زٍی ػولىسد ضللی هیضَد .لبسوی( ،)8816دز تحمیك خَد ثب ػٌَاى ثسزسی تبثیس آهغَششّغبی ضغوي
خدهت ثس ػولىسد ضللی وبزوٌبى ستبدی ثبًه سپِ تْساى ،ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ػولىغسد وبزوٌغبى دز سغِ حیغغِ (داًغص
ضللی ،وست هْبزتّبی فٌی ٍ حسفِای ٍ تلییس ًگسش) دز هدوَع ثبالتس اش سغ استبًدازد ٍ هغلَة ازشیبثی ضد .یبفتِّب ًطبى
داد وِ وبزوٌبى دٍزُّبی آهَشضی زا دز افصایص داًصضللی ٍ وست هْبزتْبی فٌی ٍ حسفِای خَد هغَثستس اش تلییغس ًگسضطغبى
داًستِاًد .ػلیسضبیی ٍ ّوىبزاى ( ،)8816دز ثسزسی زاثغِ ٍخداى وبزی ثب ػولىسد ضغللی ثغِ ایغي ًتیدغِ زسغیدًد وغِ اثؼغبد
ٍخداى وبزی (لبثلیت اتىب ٍ هَفمیتهدازی) ثب ػولىسد ضللی(ػولسد ٍایفِای ٍ شهیٌِای) دازای زاثغِ هؼٌبداز ٍ هثجت ّسغتٌد.
یبفتِ ّب ًطبى داد وِ اش هیبى اثؼبد ٍخداى وبزی لبثلیت اتىب تَاى تجییي ٍازیبً

 86دزغدی ػولىغسد ضغللی زا دازا اسغت .دز

تحمیمی تحت ػٌَاى «زاثغِ سسهبیِ زٍاى¬ضٌبختی ٍ ٍیژگیّبی ضاػغیتی ثغب زضغبیت ضاػغی دز وتبثغدازاى وتبثابًغِّغبی
ػوَهی ضْس تجسیص» وِ تَسظ خسسٍضبّی ٍ ّوىبزاى دز سبل  8818اًدبم گسفت ًتبیح ثِ ایي غغَزت گغصازش ضغد .سغسهبیِ
زٍاى¬ضٌبختی ٍ هؤلفِّبی آى ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌیدازی دازًدّ .نچٌیي ثیي ٍیژگغی ضاػغیتی ،ثغسٍى-
گساییّ ،وسبشی ٍ ٍایفِ ضٌبسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجت ٍ ثیي ٍیژگیّبی ضاػیتی زٍاى ًژًدی ٍ تدسثِ پریسی ثغب
زضبیت ضللی ّوجستگی هٌفی ٍ هؼٌی داز ٍخَد دازد .ازضدی ٍ ّوىغبزاى ( ،)8818پژٍّطغی ثغب ػٌغَاى اثغس هسغتمین ٍ غیغس
هستمین خَدازشضیبثی ّبی هحَزی ثس خطٌَدی ضللی ،تؼْد سبشهبًی ٍ ػولىسد ضللی اًدبم دادًدً .تغبیح حغبوی اش اثغس هثجغت
8

- Luthans

9

- Avolio
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هستمین خَد ازشضیبثی ّبی هحَزی ثس خطٌَدی ضللی ،ػولىسد ضللی ٍ تؼْد سبشهبًی ٍ اثس غیس هستمین ایي هتلیغس اش عسیغك
ادازن اش ٍیژگی ّبی ضلل ،تَاًوٌدسبشی سبشهبًی ٍ خَ سبشهبًی ثس خطٌَدی ضغللی ٍ تؼْغد سغبشهبًی ثَدًغد .تؼْغد ثغِ ّغدف
ًتَاًست دز زاثغِ ثیي خَدازشضیبثیّبی هحَزی ثبال ،خطٌَدتسًد ،ػولىسد ثبالتسی دازًدً ،سجت ثِ سبشهبًطغبى تؼْغد ثیطغتسی
دازًد ٍ ٍیژگیّبی ضلل خَیص زا هثجتتس تلمی هیوٌٌد .دز تحمیمغی وغِ تَسغظ َّیغدا ٍ ّوىغبزاى ( ،)8818تحغت ػٌغَاى
«زاثغِ هؤلفِّبی سسهبیِ زٍاىضٌبختی ٍ هؤلفِّبی تؼْدسبشهبًی اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ اغفْبى» اًدبم ضد ًتبیح ثِ ایغي
غَزت حبغل ضد وِ هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی /اػتوبد ثِ ًف
است ( .)p<0/002هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی/اػتوبد ثِ ًف

دازای تَاى پیصثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد ػبعفی
دازای تَاى پیصثیٌی هؼٌبدازی ثغسای تؼْغد هسغتوس

ثَدُ است ( ٍ .)p= 0/0008هتلیس خَشثیٌی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی/اػتوبد ثِ ًف

ٍ هتلیس اًؼغبفپریسی دازای تغَاى پغیص-

ثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد ٌّدبزی است ( .)p= 0/0008دز تحمیمی تحت ػٌَاى «ثسزسی ٍ تجییي ًمص سسهبیِی زٍاًطٌبختی
دز پیبهدّبی سبشهبًی» وِ تَسظ ًدبزی ٍ ّوىبزاى ( )8818اًدبم ضدً .تبیح پژٍّص ًطبى داد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی آثغبز ٍ
پیبهدّبی هثجتی ثس ػولىسد ضللی ،زضبیت ضللی ٍ تؼْد سبشهبًی دازد .دز ایي هیغبى هؤلفغِ اًؼغغبفپغریسی ،ثغبالتسیي زتجغِ ٍ
خَشثیٌی ،پبییيتسیي زتجِ زا داضتِاًدّ .نچٌیي ایي ثسزسی ًطبى داد وِ خَ سبشهبًی ًمص هتلیغس تؼغدیلگغس هیغبى سغسهبیِ
زٍاًطٌبختی ٍ پیبهدّبی سبشهبًی ایفب هیوٌد .دز تحمیمی تحت ػٌَاى «زاثغِ سسهبیِ زٍاىضٌبختی ٍ ٍیژگیّبی ضاػغیتی ثغب
زضبیت ضاػی دز وتبثدازاى وتبثابًِّبی ػوَهی ضْس تجسیص» وِ تَسظ خسسٍضبّی ٍ ّوىبزاى دز سبل  8818اًدغبم گسفغت
ًتبیح ثِ ایي غَزت گصازش ضد .سسهبیِ زٍاىضٌبختی ٍ هؤلفِّبی آى ثب زضبیت ضللی ّوجسغتگی هثجغت ٍ هؼٌغیدازی دازًغد.
ّنچٌیي ثیي ٍیژگی ضاػیتی ،ثسٍىگساییّ ،وسبشی ٍ ٍایفِ ضٌبسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجغت ٍ ثغیي ٍیژگغیّغبی
ضاػیتی زٍاى ًژًدی ٍ تدسثِ پریسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هٌفی ٍ هؼٌی داز ٍخَد دازد .آلغب داٍٍد ٍ ّوىغبزاى(،)8810
دز پژٍّطی ثب ػٌَاى ثسزسی زاثغِ ػَاهل اًسبًی وبزآفسیٌی ٍ ػولىسد ضللی هدیساى ثس اسبس هدل وَزاتىَ اش ًظس ٍیژگغیّغبی
فسدی ،ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ّوجستگی ثیي توبیل ثِ هابعسُ آهیصی ،توبیل ثِ آشادی ػوغل ،تَفیغكعلجغیّ ،غدفگسایغی ٍ
وٌتسل دزًٍی ثب ػولىسد ضللی زاثغِ هؼٌبدازی ٍخَد دازدً .تبیح زگسسیَى چٌدگبًِ ًطغبى داد وغِ هتلیسّغبی وٌتغسل دزًٍغی
توبیل ثِ آشادی ػولّ ،دفگسایی ٍ تَفیكعلجی تَاى پیصثیٌی ػولىسد ضللی زا دازا هیثبضد ٍ ثس اسغبس ضغسیت ثتغب ،ثْتغسیي
پیصثیٌی وٌٌدُّبی ػولىسد ضللی ،هتلیسّبی وٌتسل دزًٍیّ ،دفگسایی ،تَفیكعلجی ٍ آشادی ػوغل ثغَدُ اسغت .اغغالىپغَز
خَوٌداى ٍ ّوىبزاى( ،)8810دز تحمیمی ثب ػٌَاى زاثغِ ًیسٍهٌدی دز وبز ثب سالهت ٍ ػولىسد ضللی دز وبزوٌبى یغه ضغسوت
غٌؼتی اَّاش ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبدازی ثیي ًیسٍهٌدی دز وبز ثب سالهت ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى ٍخَد
دازد .ثِ عَز ولیً ،تبیح ایي پژٍّص ًطبىدّ ٌدُ تبثیس ًیسٍهٌغدی ثغِ ػٌغَاى یغه ػبعفغِ هثجغت دز هحغیظ وغبز ثغَدُ اسغت.
آثبًگبُ( ،)8810ثب پژٍّطی تحت ػٌَاى زاثغِی ضسیت سسساتی ٍ استسس ضللی ثغب ػولىغسد ضغللی وبزوٌغبى ّیغأت ػلوغی
داًطگبُ آشاد گچسبزاى ثب ًوًَِی ً 618فسی ًطبى داد وِ ثیي استسس ٍ ػولىسد ضللی زاثغِی هٌفی ٍ هؼٌیدازی ٍخَد دازد.
شازػی( ،)8811ثب پژٍّطی تحت ػٌَاى ثسزسی زاثغِ ی تَاًوٌدسغبشی ٍ خَدوبزآهغدی ثغب ػولىغسد ضغللی ًطغبى داد وغِ ثغیي
خَدوبزآهدی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِی هثجت ٍ هؼٌیدازی ٍخَد دازد ٍ ّنچٌیي خَدوبزآهدی هیتَاًد ػولىسد ضللی زا پیص-
ثیٌی وٌدً .یسی ٍ ّوىبزاى( ،)8810دز تحمیمی ثب ّدف ثسزسی زاثغِی ػلی سسهبیِی زٍاًطغٌبختی ثغب ّیدغبىّغبی هثجغت،
ثْصیستی زٍاًطٌبختی ،ػولىسد ضللی ٍ التصام ضللی یبفتِّب ًطبى داد وِ سسهبیِی زٍاًطٌبختی اثس هستمین ثس ػولىسد ضغللی،
ّیدبًبت هثجت ،زفتبز هدًی سبشهبًی ٍ ثْصیستی زٍاًطٌبختی دازد .هؼوبزثبضغیاٍل ٍ ّوىغبزاى( ،)8818دز تحمیمغی ثغب ػٌغَاى
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زاثغِ احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف
ًف

ثب ػولىسد ضللی ،ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ثیي احسبس اًسغدبم ٍ ػولىغسد ضغللی ٍ ػغصت

ٍ ػولىسد ضللی ٍ احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف

زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبدازی ٍخَد دازد ٍ خْت ّوجستگی ّب گَیبی آى است

وِ ثب افصایص هیصاى احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف  ،هیصاى ػولىسد ضللی دز ثیي وبزوٌبى افصایص هییبثدّ .وچٌیي ایي دٍ هتلیس
پیصثیٌی وٌٌدّبی ػولىسد ضللی هیثبضٌد وِ اش ایي هیصاى سْن احسبس اًسدبم دز پیصثیٌی ػولىسد ضللی اًغدوی ثیطغتس
است .غفَزیبى ٍ فالهسشی( ،)8811د ز تحمیك خَد ثب ػٌَاى ثسزسی زاثغِ تؼغبزؼ ٍ ػولىغسد ضغللی وبزوٌغبى ثغِ ایغي ًتیدغِ
زسیدًد وِ ثیي هیصاى تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى تفبٍت هؼٌبدازی ٍخَد ًدازد ٍ ثیي هیغصاى تؼغبزؼ دزن ضغدُ تَسغظ
وبزوٌبى هسد ٍ شى ٍ ػولىسد آى ّب ّوجستگی هٌفی ٍخَد ًدازد ٍ ّوچٌیي ثیي «ّوجستگی تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌغبى
هسد» ثب ّوجستگی تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى شى ٍ هسد ٍ هیصاى تؼبزؼ دزن ضدُ تَسظ آى ّب تفبٍت هؼٌغبدازی ٍخغَد
ًدازد .حسیٌیبى ،هدیدی ٍ هاتبززضبیی( ،)8811ػَاهل تأثیسگراز ثس ػولىسد ضللی وبزوٌبى هجبزشُ ثغب لبچغبق وغبالی فسهبًغدُ
اًتظبهی استبى ّسهصگبى زا هَزد ثسزسی لساز دادًد ٍ دزیبفتٌغد وغِ حوبیغت سغبشهبًی ادزان ضغدُ ثغِ ػٌغَاى یىغی اش ػَاهغل
تأثیسگراز ثس ػولىسد ضللی تأثیس هثجت ٍ هؼٌبدازی ثس آى دازد.
گبزپست زاًداٍا ،)6002( 10هغبلؼِای ثِ هٌظَز ثسزسی زاثغِی ثیي خَدوبزآهدی ٍ ػولىسد وبز ثغس زٍی  800داًطغوٌد دز
هَسسِ ّبی هلی تحمیمبت لجٌی وبزًبل ٍ هساوص وطبٍزشی دز ّبزیبًغب اًدغبم دادً .تغبیح ًطغبى داد وغِ ّوجسغتگی هثجتغی ثغیي
خَدوبزآهدی ٍ ػولىسد ٍخَد دازد .آٍیّ ٍ 11وىبزاى( ،6080ثِ ًمل اش دیبًغتًسغت ،)8818 ،دز پژٍّطغی ًطغبى دادًغد وغِ
خَضجیٌی ثب ایدبد زضبیت ضللی ٍ ػولىسد ثبالتس ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبدازی دازد .ایي افغساد تؼلغك ثیطغتسی ثغِ ضغلل خغَد
داضتِ ٍ ضلل خَد زا ثْتس اًدبم هیدٌّد .دز تحمیك آداهصّ ٍ 12وىغبزاى (ً ،)6006طغبى دادُ ضغد سغبشهبىّغبیی وغِ سغغ
اهیدٍازی وبزوٌبىضبى ثبالتس ثَدُ ،ػولىسد هَفمیتآهیصتسی ًسجت ثِ سبشهبىّبی دیگس داضتٌد .خیوصّ ٍ 13وىبزاى ( ،)6080ثب
پژٍّطی تحت ػٌَاى سسهبیِ زٍاى ضٌبختی یه هٌجغ هثجت ثسای همبثلِ ثب استسس ٍ ًَثت وغبزی دز یغه هحغیظ داًطغگبّی اش
داٍعلجبى هتمبضی یه ًوًَِ ًبّوگي ً281فسی وِ ً 608فس هسدً 602 ،فغس شى ٍ ً 1فغس وغِ خٌسغیت آىّغب هطغاع ًجغَد،
دزیبفتٌد وِ ثب آهَشش سسهبیِ زٍاىضٌبختی هیتَاى ثِ هدیسیت استسس دز سبشهبى دست یبفت .گبزپستّ ٍ 14وىبزاى (،)6002
تبثیس ًَع ضلل ٍ سغ پسداخت حمَق آى ثس ػصت ًف

ٍاثستِ ثِ سبشهبى ٍ ػولىسد هَزد هغبلؼِ لساز دادًد .ضغسوت وٌٌغدگبى

پژٍّص آىّب ضبهل ً 18فس اش وبزوٌبى یه ضسوت سبختوبًی ٍالغ دز هٌغمِ غسة هیبًِ ایبلغت هتحغدُ آهسیىغب ثَدًغد ٍ ّوغِ
سغَح ضللی اش خولِ هدیسیتً ،ظبزت ٍ ّیئت حوبیتی ٍ حسفِای زا ضبهل هیضدًد .یه سَم ًوًَِ شى ثَدًدً .تبیح تحمیك اش
یه هدل هیبًدی حوبیت هیوسد وِ ثس اسبس آى سغ پسداخت حمَق ثس ػصت ًف

وبزوٌبى تبثیس هیگغرازد ،وغِ آى ّغن ثغِ

ًَثِ خَد ػولىسد وبزوٌبى زا تحت تبثیس لساز هیدّد .لَتبًص ٍ ّوىبزاى ( ،)6003دز پژٍّص خَد ثِ زاثغِ هثجغت ٍ هؼٌغیدازی
ثیي اهیدٍازی ،خَشثیٌی ٍ اًؼغبفپریس دست یبفتٌد .لپص( ،6001ثِ ًمل اش هؼوبزثبضیاٍل ٍ ّوىبزاى )8818 ،دز تحمیك خَد
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دزیبفت وِ ػصت ًف

ثب فسسَدگی ػولىسد ضللی زاثغِ دازد .هیصاى ثبالی فسسَدگی ضللی دز ثؼد ػدم وبزایی فسدی هغیتَاًغد

ًطبى دٌّدُ ًگسش هٌفی ًسجت ثِ خَد ٍ حسفِ خَد ٍ ػدم توبیل ٍ ػاللِ ٍ زضبیت ًسجت ثِ ضلل ٍ وبّص اػتوبد ثِ ًف

دز

افساد ثبضد .خیوص ،)6080( 15هؼتمد است وِ ثب آهَشش سسهبیِ زٍاًطٌبختی هیتَاى ثِ هدیسیت استسس دست یبفتّ .نچٌغیي
تحمیك یَسفً ،)6002( 16طبى دادُ است وِ سسهبیِّبی زٍاًطٌبختی ثب ایدبد ًگسشّب ٍ ًگبُ هثجت ثِ وبز ٍ وبّص تٌصّبی
ضللی سجت ایدبد ػولىسد ضللی وبزوٌبى ،خطٌَدی ضللی ٍ تؼْد سبشهبًی هیضَد .لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ( ،)6003ثغب پغژٍّص-
ّبیی وِ دز ایي شهیٌِ اًدبم دادًد ،ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ هیتَاى ثب تمَیت سسهبیِی زٍاًطٌبختی دز سبشهبى ػولىسد آىّغب
زا دست ون تب  %80ازتمب داد (سیوبز اغل .)8811 ،لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثب پژٍّصّبیی وِ دز ایي شهیٌِ اًدغبم دادًغد ،ثغِ ایغي
ًتیدِ زسیدًد وِ هی تَاى ثب تمَیت سسهبیِ زٍاًطٌبختی دز سبشهبى ،ػولىسد آى زا ازتمب داد (لَتبًص ،یَسف ،سغَیٌتوي.)6080 ،
دز هغبلؼِ دیگسی ،فسدزیىسَى ًطبى داد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی هَخت وبّص اًحسافغبت زفتغبزی ٍ تؼغدیل زفتغبز ضغْسًٍدی
سبشهبًی هی ضَد .اٍ دز ایي تحمیك َّیت سبشهبًی زا ثِ ػٌَاى هتلیغس تؼغدیلگغسی هغغسح وغسدّ .غنچٌغیي آٍٍی ٍ ّوىغبزاى
(ً ،) 6001طبى دادًد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ ػٌَاى ػبهلی تلمی ضدُ است وِ ثسای دزن ثْتس تفبٍت دز ػالین ٍ ًطبًِّغبی
دزن استسس ٍ ًیص ثس لػد ٍ تػوین وبزوٌبى ثِ تسن وبز ٍ زفتبزّبیی وِ اش آًبى ثِ هٌظَز خسغتدَی ضغلل دز سغبشهبىّغبی
دیگس زخ هیدّد ،هَزد استفبدُ لساز هیگیسد (آٍی خیوص)6080 ،
حبل ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هؼلوبى هْوتسیي ٍ هَثستسیي ػبهل دز هدزسِ ضٌبختِ ضدُ ٍ دز ثساثس ػولىسد ضللی خَد ٍ پیطغسفت
تحػیلی داًصآهَشاى ٍ اػوبل ّدفوٌد دز سبشهبى هسئَل هیثبضٌد (ثبٍلداف ٍ وغساٍى .)6006 ،17ثغب تَخغِ ثغِ ًمغص سغسهبیِ
زٍاًطٌبختی ایي لطس ثس ػولىسد ضللی آىّب ٍ تبثیسی وِ ایي همَلِ هیتَاًد دز تحمك اّداف سبشهبى آهَشش ٍ پغسٍزش داضغتِ
ثبضد .هحمك ثب اًدبم ایي تحمیك دز غدد ثسزسی ایي سئَال است وِ آیب هَلفِّغبی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ،ػولىغسد ضغللی زا
پیصثیٌی هیوٌٌد؟
ريشتحقیق 
اش آًدبیی وِ ّدف اش پژٍّص حبضس ،پیصثیٌی ػولىغسد ضغللی آهَشگغبزاى اش زٍی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی اسغت ،لغرا زٍش
پژٍّص ،اش ًظس ّدف ًظسی ٍ اش ًظس زٍش گسدآٍزی دادُّب تَغیفی اش ًَع ّوجستگی است .خبهؼِ آهبزی هَزد هغبلؼِ دز ایغي
تحمیك ولیِی ولیِ آهَشگبزاى هدازس اثتدایی ضْس خسمآثغبد ثغِ تؼغداد ً 388فغس ثغَد .ثغسای تؼیغیي حدغن ًوًَغِ اش فسهغَل
وَوساى ،18استفبدُ گسدید ٍ تؼداد ً 252فس ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبزی ثغِ زٍش ًوًَغِگیغسی عجمغِای ًسغجی اًتاغبة ضغد .ثغسای
خوغ آٍزی دادُّبی آهبزی دز ایي تحمیك اش «پسسطٌبهِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی لَتبًص ٍ ّوىبزاى(« ٍ »)6006پسسطٌبهِ ػولىغسد
ضللی پبتسسَى ( )8130استفبدُ ضد .خسسٍ ضغبّی ٍ ّوىغبزاى ( ،)1391پبیغبیی پسسطغٌبهِ «سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی لَتغبًص ٍ
ّوىبزاى ( ،)2222زا دز تحمیك خَد ثب آلفبی وسًٍجبخ 2/85 ،هحبسجِ وسدًد .ثسزسی ًَزثبال (ً ،)2229یص ًطغبى داد ثغیي شیغس
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همیبسّبی ایي پسسطٌبهِ ثب ول آشهَىّ ،وجستگی ثبالیی ٍخَد داد .لسُ ٍ ّوىبزاى(ً ،)1391یص دز پژٍّطی ثغب ػٌغَاى زاثغغِ
َّش سبشهبًی ٍ هَلفِّبی آى ثب ػولىسد ضللی دز هدیساى تسثیت ثدًی ٍ ّیغبتّغبی ٍزشضغی ضغْس اّغَاش ،پبیغبیی پسسطغٌبهِ
ػولىسد ضللی پبتسسَى زا ثب آلفبی وسًٍجبخ  2/89ثِ دست آٍزد .ثاطٌدُ ٍ ّوىبزاى (ً ،)1394یص دز پژٍّطی ثب ػٌَاى ثسزسی
زاثغِ ثیي استسس ضللی ٍ ػولىسد ضللی هدیساى ،اش پسسطغٌبهِ ػولىغسد ضغللی پبتسسغَى اسغتفبدُ وسدًغد .آًْغب پبیغبیی ایغي
پسسطٌبهِ ثب آلفبی وسًٍجبخ  2/87هحبسجِ وسدًد .دز تحمیك حبضس ًیص پبیبیی همغبدیس آلفغبی هحبسغجِ ضغدُ ثغسای پسسطغٌبهِ
«سسهبیِ زٍاًطٌبختی»  ٍ 0/18ثسای پسسطٌبهِ «ػولىسد ضللی پبتسسَى» 0/31 ،هحبسجِ ضد وِ ًطغبىدٌّغدُ پبیغبیی ًسغجتب
ثبالی پسسطٌبهِّب است.

یافتٍَا 

ماتریسَمبستگیبیهسرمایٍرياوطىاختیيمًلفٍَایآنباعملکردضغلی:

خدٍل( :)8هبتسی

ّوجستگی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هَلفِّبی آى ثب ػولىسد ضللی دثیساى
اهیدٍازی

خَدوبزآهدی

خَشثیٌی

اًؼغبفپریسی

هتلیسّب

سسهبیِ زٍاًطٌبختی

سسهبیِ زٍاًطٌبختی

8

اهیدٍازی

** 0/113

8

خَدوبزآهدی

** 0/111

**0/313

8

خَشثیٌی

** 0/138

** 0/132

** 0/113

8

اًؼغبفپریسی

** 0/328

** 0/221

** 0/221

** 0/111

8

ػولىسد ضللی

** 0/182

** 0/110

** 0/111

** 0/168

** 0/811

** sig <0/08 n=610
ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل (ً )8طبى هیدّد ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبدازی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هَلفِّبی آى ثب
ػولىسد ضللی دثیساى ٍخَد دازد( .)sig>0/08ضسایت ّوجستگی ثِ دستآهدُ ًطبى هیدّد وِ اش ثیي هَلفِّبی سسهبیِ
زٍاًطٌبختی ،هَلفِی خَدوبزآهدی ّوجستگی لَیتسی( )r=0/111ثب ػولىسد ضللی دازد ٍ هَلفِی اًؼغبفپریسی اش
ّوجستگی ضؼیفتسی( )r=0/811ثسخَزداز است.
ازريیمًلفٍَایسرمایٍرياوطىاختی

تحلیلرگرسیًنعملکردضغلیآمًزگاران
ثسای پیصثیٌی ػولىسد ضللی اش زٍی هَلفِّبی سسهبیِ زٍاًطٌبختی ،اش تحلیل زگسسیَى چٌد گبًِ ثِ زٍش گبم ثِ گبم
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استفبدُ ضدُ است .هَلفِّبی سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ ػٌَاى پیصثیي ٍ هتلیس ػولىسد ضللی ثِ ػٌَاى هتلیس هالن ٍازد تحلیل
ضدُاًد ،وِ ًتبیح آى دز لبلت خداٍل (ً )8( ٍ )6طبى دادُ ضدُ است.
خدٍل ( :)6ضسایت ّوجستگی چٌدگبًِ( ،)Rضسایت تؼییي( ٍ )R2آشهَى هؼٌبدازی هسثَعِ()F
آهبزُ

سغ هؼٌیدازی

تحلیل

چٌدگبًِ()R

()R2

F

()sig

گبم8

اهیدٍازی

0/111

0/812

881/101

0/008

گبم6

اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی

0/163

0/818

31/162

0/008

0/181

0/202

11/112

0/008

گبمّب

گبم8

هتلیسّبی پیصثیي ثبلیهبًدُ دز

اهیدٍازی،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف
پریسی

ضسیت ّوجستگی ضسیت تؼییي

ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل(ً )6طبى هی دٌّد دز گبم 8هَلفِی اهیدٍازی دز تحلیل ثبلی هبًدُ وِ ثِ تٌْبیی حدٍد81
دزغد اش ٍازیبً

ًوسات ػولىسد ضللی دثیساى زا تجییي هیوٌد ( .)R2=0/812, sig>0/008دز گبم 6هتلیسّبی اهیدٍازی ٍ

خَدوبزآهدی دز تحلیل ثبلی هبًدُاًد وِ ایي دٍ هتلیس حدٍد  81دزغد اش ٍازیبً

ًوسات ػولىسد ضللی دثیساى زا تجییي هی-

وٌٌد ( ٍ )R2=0/818, sig>0/008دز گبم 8هتلیسّبی اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف پریسی دز تحلیل ثبلی هبًدُاًد وِ
ایي سِ هتلیس حدٍد  20دزغد اش ٍازیبً

ًوسات ػولىسد ضللی دثیساى زا تجییي هیوٌٌد (.)R2=0/202, sig>0/008

خدٍل( : )8ضسایت زگسسیًَی استبًدازد ضدُ( ) ٍ آشهَى هؼٌبدازی هسثَعِ()t
گبمّب
گبم8
گبم6

گبم8
هتلیس خبزج ضدُ

هتلیسّبی پیصثیي

ضسایت استبًدازد
( )

آهبزُ t

سغ هؼٌیدازی
()sig

اهیدٍازی

0/111

88/121

0/008

اهیدٍازی

0/828

2/611

0/008

خَدوبزآهدی

0/860

8/113

0/008

اهیدٍازی

0/613

8/282

0/008

خَدوبزآهدی

0/610

8/012

0/006

اًؼغبف پریسی

0/811

6/681

0/061

خَش ثیٌی

0/081

0/110

0/181

ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل(ً )8طبى هیدٌّد ،اش ثیي هتلیسّبی پیصثیي ٍازد ضدُ دز تحلیل ثس اسبس ثیطتسیي سغ
هؼٌبدازی ثِ تستیت دز گبم ،8هتلیس اهیدٍازی ،دز گبم ،6اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی ٍ دز گبم  ،8اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ
اًؼغبف پریسی دز تحلیل ثبلی هبًدُاًد ٍ هتلیس خَشثیٌی اش تحلیل خبزج ضدُ است .ضسایت هثجت ثتبی( )βهحبسجِ ضدُ
ثسای اهیدٍازی ( ،)0/613خَدوبزآهدی ( ٍ )0/610اًؼغبف پریسی ( ،)0/811گَیبی آى است وِ ثب افصایص ًوسات ایي هتلیسّب
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ثِ اًداشُی یه اًحساف هؼیبزً ،وسات ػولىسد ضللی آهَشگبزاى ثِ تستیت ثِ اًداشُی  0/81 ٍ 0/61 ،0/61اًحساف هؼیبز افصایص
هییبثد.
بحثيوتیجٍگیری 

ًتبیح یبفتِّب ًطبى داد وِ اش ثیي هتلیسّبی پیصثیي ٍازد ضدُ دز تحلیل ثس اسبس ثیطتسیي سغ هؼٌبدازی ثغِ تستیغت دز
گبم ،1هتلیس اهیدٍازی ،دز گبم ،2اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی ٍ دز گبم  ،3اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبفپریسی دز تحلیل ثبلی
هبًدُاًد ٍ هتلیس خَشثیٌی اش تحلیل خبزج ضغدُ اسغت .ضغسایت هثجغت ثتغبی( )βهحبسغجِ ضغدُ ثغسای اهیغدٍازی (،)2/287
خَدوبزآهدی ( ٍ )2/262اًؼغبفپریسی ( ،)2/155گَیبی آى است وِ ثب افصایص ًوسات ایي هتلیسّب ثغِ اًغداشُی یغه اًحغساف
هؼیبزً ،وسات ػولىسد ضللی آهَشگبزاى ثِ تستیت ثِ اًداشُی  2/16 ٍ 2/26 ،2/29اًحساف هؼیبز افصایص هغییبثغد ٍ ایغي ثغدیي
هؼٌی است وِ هَلفِّبی اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغغبف پغریسی پغیصثیٌغی وٌٌغدُّغبی هٌبسغجی ثغسای ػولىغسد ضغللی
آهَشگبزاى هیثبضٌد .ایي ًتیدِ ثب ًتبیح لَتبًص ٍ ّوىبزاًص (ّ )2227وسَ است ،آًْب ثس ایي ثبٍزًد وِ سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب
تىیِ ثس هؤلفِّبی زٍاًطٌبختی هثجتگسا ،هٌدس ثِ ازتمبی ازشش سسهبیِ اًسبًی ٍ اختوبػی دز سبشهبى هیضَد .ایي هؤلفغِّغب دز
یه فسآیٌد تؼبهلی ٍ ازشضیبثبًِ ثِ شًدگی فسد هؼٌب ثاطیدُ ،تالش فسد ثسای تلییس هَلؼیتّبی فطبزشا زا تغداٍم هغیدّغد ٍ اٍ زا
ثسای ٍزٍد ثِ غحٌِ ػول آهبدُ وسدُ ،همبٍهت ٍ سسساتی ٍی دز تحمك اّداف زا تضویي هیوٌغدّ ،وچٌغیي هؼتمدًغد وغِ ثغب
تمَیت سسهبیِ زٍاًطٌبختی دز سبشهبى هی تَاى ػولىغسد آى زا ازتمغب داد .دز ّوغیي زاسغتب َّیغدا ٍ ّوىغبزاى ( )1391ااْغبز
داضتِاًد وِ ًتبیح پژٍّصّبی هاتلف حبوی اش ٍخَد زاثغِای هثجت ثیي سسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب زفتغبز ضغْسًٍدی سغبشهبًی،
زضبیت ضللی ،هطبزوت ،ػولىسد ضللی ،وبّص غیجت ٍ وبّص اضغساة است .ثب تَخِ ثِ یبفتغِّغبی تحمیغك حبضغس پیطغٌْبد
هی ضَد وِ هسئَالى ٍ دست اًدز وبزاى ّوِ ی سبشهبى ّب ٍ ازگبًْب ثِ ٍیژُ آهغَشش ٍ پغسٍزش ثغسای ثْجغَد ٍ ازتمغبء ػولىغسد
ضللی وبزوٌبى ثِ هتلیس سسهبیِ زٍاًطٌبختی ػلی الاػَظ هَلفِّبی اهیدٍازی ،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف پریسی اّویغت دادُ ٍ
تَخِ ٍیژُ داضتِ ثبضٌد.
مىابع 
 .8آثبًگبُ ،آسیِ ،8810 ،زاثغِ سسساتی ٍ استسس ضللی ثب ػولىسد ضللی دز وبزوٌبى ٍ اسبتید ّیغأت ػلوغی داًطغگبُ
آشاد گچسبزاى ،پبیبى ًبهِ وبزضٌبسی ازضد ،زضتِ زٍاًطٌبسی غٌؼتی سبشهبًی ،داًطگبُ آشاد اسالهی ٍاحد هسٍدضت.
 .6ازضدیً ،سسیيً ،.سغیی ،ػجغدالىبان ،.اسغوبػیلی ،ایوغبىً ،8816 ،.مغص ٍاسغغِای اًگیغصش ضغللی دز زاثغغِ ثغیي
فسسَدگی ػبعفی ٍ ػولىسد ضللی ثس اسبس الگَی حفظ هٌبثغ ،هدلِ ػلَم زفتبزی ،دٍزُ  ،3ضوبزُ .2
 .8ثساتی احود آثبدیّ ،بخس؛ ػسیضی ،حویدزضب؛ ًَزی اثَالمبسن ،زاثغِ ثیي خغَ سغبشهبًی ٍ ٍخغداى وغبزی ثغب ػولىغسد
ضللی ،فػلٌبهِ زٍاًطٌبسی وبزثسدی)8811( ،
 .2حضَزی ،هحودخَاد؛ غبلحی ،ػلی؛ داًبیی فسد ،حسي؛ ًدبزی ،زضب ،8816 ،عساحی هدل ازتمبء سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی
دز سبشهبىّبی دٍلتی ایساى :تجییي ًمص وبزوسدّبی هدیسیت هٌبثغ اًسبًی ،فػغلٌبهِ پژٍّطغِ ای هغدیسیت دزایغساى،
دٍزُ  ،83ضوبزُ  ،8پبییص  ،8816غع.68-23
 .1دیبًت ًست ،هدیٌِ ،.خبٍیدی ،حدتالِ ،.ثمَلی ،حسیيً ،8818 ،.مص ٍاسغغِگغسی اسغتسس ضغللی دز زاثغغِ ثغیي
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سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػولىسد ضللی وبزوٌبى ،فػغلًبهغِ زٍشّغب ٍ هغدلّغبی زٍاًطغٌبختی ،سغبل چْغبزم ،ضغوبزُ
پبًصدّن ،ثْبز  ،8818غع  31تب .11
 .1ذاوسفسد ،هٌیژُ ،8811،.تبثیس آه َشش هْبزتْبی ادزاوی سسپسستبى ضیفت ثس افغصایص زضغبیت ٍ ػولىغسد ضغللی شیغس
دستبى آًبى دز ضسوت فَالد هجبزوِ اغفْبى ،پبیبى ًبهِ وبزضٌبسی ازضد داًطگبُ اغغفْبى ،داًطغىدُ ػلغَم تسثیتغی ٍ
زٍاًطٌبسی.
 .3شازػی هتیي ،حسي؛ خٌدلی ،غالهسضب؛ تَزًُ ،بغس ،8811 ،ضٌبخت ػَاهل ضْسًٍدی سبشهبًی ٍ ثسزسی ازتجغبط آى ثغب
ػولىسد ،هدلِی فسٌّگ هدیسیت ،ف ضوبزُ .88-18 :86
 .1ضفیغ آثبدی ،ػجداهلل ،8818 ،ضٌبسبیی ٍضؼیت زضبیت ضللی ٍ ثْسٍُزی ضللی وبزوٌبى دٍزوغبز ٍ غیغس دٍزوغبز شى ٍ
هسد ٍشازت تؼبٍى ،وبز ٍ زفبُ اختوبػی دز سبل  ،8810-18هدلِ التػبد؛ وبز؛ خبهؼِ ،ضوبزُ .812
 .1ػلیسضبییً ،فیسِ ،.هسبحّ ،بخس ،.اوسهیً ،بّید،.زاثغِ ٍخداى وغبزی ثغب ػولىغسد ضغللی ،فػغلٌبهِ اخغالق دز ػلغَم ٍ
فٌبٍزی ،سبل ّطتن ،ضوبزُ  ،6تبثستبى .8816
 .80غفَزیبىّ ،وب ،.فالهسشی ،آهٌِ ،8811،.ثسزسی زاثغِ ثیي تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضغللی وبزوٌغبى ،پبیغبى ًبهغِ وبزضٌبسغی
ازضدٍ ،احد داًطگبُ آشاد اسالهی ٍاحد اسالهطْس.
 .88لبسوی ،فبعوِ ،.ثسزسی تبثیس آهَششّبی ضوي خدهت ثس ػولىسد ضللی وبوٌبى ستبدی ثبًه سغپِ تْغساى ،هبٌّبهغِ
ثبًه سپِ ،آثبى  ،8816ضوبزُ .821
 .86وبضف ،هیسهحود ( ،)8811هدیسیت ادازی ٍ هبلی دز سبشهبى ّبی ٍزشضی .تْساى :اًتطبزات ثبهداد وتبة .چبح اٍل.
 .88لَتبًص ،فسد ،.آٍٍلی ،ثسٍس خی ،.وغبزٍلیي ،ام .یَسغف ،6003 ،.سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی سغبشهبى ،تسخوغِی ػجدالسسغَل
خوطیدیبى ٍ هحود فسٍّس ،8816 ،اًتطبزات آییژ.
 .82هطجىی ،اغلسً ،8831،.گبّی تبشُ ثِ هفَْم ٍخداى ایوبًی(وبزی) دز ازتمبی سغ ثْسٍُزی سبشهبى ،هدلغِ التػغبد ٍ
هدیسیت 86؛ غع  888تب .826
ً .81یسی ،ػجدالىبان؛ ازضدیً ،سسیي ٍ زحیوی ،احسبى ،8810 ،زاثغغِی ػلغی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب ّیدغبىّ-غبی
هثجت ،ثْصیستی زٍاًطٌبختی ،ػولىسد ضللی ٍ التصام ضللی ،هدلِ دست آٍزدّبی زٍاًطغٌبختی ،دٍزُ چْغبزم ،ضغوبزُ
 ،8غع .81-21
ً .81یهپی ،ایسج ،8818 ،.ثسزسی تبثیس ادزان زّجسی اغیل ثس زفتبز ضْسًٍدی سبشهبًی اش عسیك سسهبیِ زٍاًطغٌبختی دز
هیبى اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُّبی خسمآثبد ،پبیبى ًبهِ دوتسا ،داًطگبُ اغفْبى ،داًطىدُ ػلَم تسثیتی ٍ زٍاًطٌبسی
َّ .83یدا ،زضب؛ هاتبزی ،حدت الِ؛ فسٍّس ،هحود ،8818 ،زاثغِ هؤلفِّغبی سغسهبیِ زٍاىضغٌبختی ٍ هؤلفغِّغبی تؼْغد
سبشهبًی ،هدلِ پژٍّصّ-بی ػلَم ضٌبختی ٍ زفتبز ،سبل دٍم ،ضوبزُ دٍم.
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