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 چکیدٌ

زٍش پغژٍّص،   .غغَزت گسفغت   یزٍاًطغٌبخت  ِیسغسهب اش زٍی  آهَشگغبزاى  ػولىسد ضغللی  ثیٌی پیص پژٍّص حبضس ثب ّدف

ثغب   .ًفس ثَد 711 ثِ تؼدادآثبد خسم ضْسی آهَشگبزاى هدازس اثتدایی ولیِضبهل ی آهبزی  . خبهؼِثَداش ًَع ّوجستگی تَغیفی 

ِ  ای ًسجی  عجمِگیسی ًوًَِثب زٍش  ًفس 252تؼداد  فسهَل وَوساىاستفبدُ اش  ثغسای  ی آهغبزی اًتاغبة ضغدًد.     ثِ ػٌغَاى ًوًَغ

پغ  اش تؼیغیي زٍایغی     .گسدیداستفبدُ ػولىسد ضللی پبتسسَى  ٍ ّبی سسهبیِ زٍاى ضٌبختی لَتبًص ٌبهِپسسطاش ّب  گسدآٍزی دادُ

. ثغسای تدصیغِ ٍ تحلیغل    هحبسجِ گسدیغد  75/2ٍ  81/2ثِ تستیت  ، پبیبیی ایي اثصازثب استفبدُ اش ضسیت آلفبی وسًٍجبخهحتَایی، 

 . ًتغبیح ًطغبى داد  تحلیل زگسسیَى چٌدگبًِ ثِ زٍش گبم ثِ گبم ثْسُ گسفتِ ضدٍ  ضسیت ّوجستگی پیسسَى ّبی آهبزی اش دادُ

ّبی ثیي هَلفِداز ٍخَد دازد ٍ اش ی هثجت ٍ هؼٌی ػولىسد ضللی آهَشگبزاى زاثغِ ثب آىّبی  هَلفِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ ثیيوِ 

ثغِ خغَد   ثیٌی ػولىسد ضغللی  پریسی ثیطتسیي سْن زا دز پیصبفاهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ اًؼغ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ تستیت

 .اختػبظ دادًد
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مقدمٍ

 دز زا خغَد  سغؼی  توبم اًسبًی هٌبثغ هدیسیت . ثِ عَزی وِّستٌد ّبسبشهبى ثمبی ثسای حیبتی ػَاهل اش یىی اًسبًی هٌبثغ

ِ  یغه  ایدغبد  ثغسای  آى ّغبی تَاًوٌغدی  اش تب ثٌددهی وبز ثِ اًسبًی هٌبثغ وبزثسد ٍ ًگْدازی ٍ ثْسبشی ىبزگیسی،ث خْت  سلسغل

 ثیٌغی پغیص  ٍاالی اّداف ٍ ّبآزهبى ثِ دستیبثی ٍ هستحىن سبشهبًی ادازُ ًْبیت دز ٍ زفبّی ٍ خدهبتی تَلیدی، هَثس خسیبًبت

 اًسبًی ًیسٍّبی ضللی ػولىسد سبشهبًی، ّس هسئلِ تسیياسبسی ٍ هْوتسیي (. لرا8811)وبضف،  گیسد ثْسُ هغلَة ًحَ ثِ ضدُ

ّب دز پی آى ازتمب ػولىسد ضللی یىی اش هْوتسیي اّدافی است وِ هدیساى سبشهبى(. 8811)ثساتی ٍ ّوىبزاى،  است سبشهبى آى

عغَز ازتمغبء   ( ٍ ثبػث ازتمغبی التػغبد هلغی ٍ ّوغیي    8831ٍزی زا دز خبهؼِ فساّن سبختِ )هطجىی، ّستٌد چسا وِ ازتمبء ثْسُ

ِ 8831ی هحودی، ، تسخو1ِ)اسپىتَز ّب خَاّد ضدویفیت خدهبت ٍ تَلید سبشهبى ای اش اًدغبم ٍاغبیف   (. ػولىسد ضللی دزخغ

عَز هؼوَل ثاطی اش ضغلل ٍ   اًد وِ ثِّبیی تؼسیف وسدُ(. ػولىسد زا فؼبلیت6001، 2)تْیس ثبضدهحَلِ ثِ فسد دز ضلل ٍی هی

 (.8811ّبی فسد است ٍ ثبید آى زا اًدبم دّد )ذاوسفسد، فؼبلیت

 ًْبیت دز افساد ٍ ػولىسد ًیبشّب، دز ٍ ّباًگیصُ هؼتمدًد ٍ داًٌدهی اًسبًی زفتبزّبی هحػَل زا ضللی ػولىسد ضٌبسبىزٍاى

ِ   وِ است تسویجی یسبشُ یه ضللی ػولىسد وِ ایي است ثس ثبٍز ّوچٌیي .دازًد تبثیس التػبدی یتَسؼِ ٍ زضد  آى یثغس پبیغ

یىغی اش   (.8816ّسغتٌد )لبسغوی،    ضٌبسبیی هطاع لبثل ّبیهالن اش ایهدوَػِ عسیك اش ًبهَفك وبزوٌبى اش وبزوٌبى هَفك

تغبثغ   است. دز ایي هدل ػولىسد(« 8118)3ّسسی ٍ گلد اسویت»ّبی هغسح دز شهیٌِ ػولىسد ضللی هدل ػولىسد ضللی هدل

-داًص ٍ هْبزت«)تَاًبیی»دز ایي هدل اغغالح  است.« هحیظ»ٍ  «اػتجبز»، «ازشیبثی»، «اًگیصُ»، «ووه»، «ٍضَح»، «تَاًبیی»

 دزن یب تػَز ًمغص(، «)ٍضَح» .ضَد-آهیص یه تىلیف گفتِ هیبزوٌبى دز ثِ اًدبم زسبًدى تَفیكثِ داًص ٍ هْبزت ّبی و ،ّب(

ثبیغد   دزوی وبهل اش هطىل داضتِ ثبضٌد افسادضَد ثسای آى وِ ، هحل ٍ چگًَگی اًدبم آى گفتِ هیثِ دزن ٍ پریسش ًحَُ وبز

 ٍ غغسی  ثبضغد.  ّبی اّداف ٍ همبغد ثسایطبى وغبهال  ٍاضغ     همبغد ٍ اّداف ػودُ ًحَُ زسیدى ثِ ایي همبغد ٍ اّداف ٍ اٍلَیت

ضَد وِ پیسٍ ثسای تىویل وسدى اثسثاطغی وغبز ثغِ    ثِ ووه سبشهبًی یب حوبیتی گفتِ هی ،)حوبیت سبشهبًی(« ووه»اغغالح 

دى تىلیف خبظ هغَزد تحلیغل   هسثَط ثِ تىلیف پیسٍاى، یب اًگیصش یب وبهل وس اًگیصُ یب توبیل(،«)اًگیصُ»اغغالح  ش دازد.آى ًیب

اگس اضغابظ اش هطغىالت ػولىغسد خغَیص آگغبُ      : )آهَشش ٍ ثبشخَزد ػولىسد( «ازشیبثی» ضَد.ای تَفیك آهیص اعالق هیثِ گًَِ

ِ هٌبست ثغَدى  ث اػوبل هؼتجس ٍ حمَلی پسسٌل(،«)اػتجبز»ًجبضٌد، اًتظبز ثْجَد ػولىسد اًتظبزی غیسٍالغ گسایبًِ است. اغغالح 

حتی ثب تَاًٌد ضَد وِ هیثِ ػَاهل خبزخی گفتِ هی تٌبست هحیغی(،«)هحیظ» .ضَداعالق هی فسدّبی ٍ حمَلی ثَدى تػوین

 (.  8818آثبدی، )ضفیغ ٍخَد داضتي تَاًبیی، ٍضَح، حوبیت ٍ اًگیصُ الشم ثسای ضلل، ثبش ّن ثس ػولىسد تأثیس ثگرازًد

                                                           
1 - Spector 

2- Tahir 

3
 Hersey&Goldsmith 
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 ػَاهغل  ضغلل،  ضغٌبخت  تَاًغبیی،  اًگیصش، خولِ اش ثسیبزی ػَاهل ثب ضللی ػولىسددّد وِ ّبی هاتلف ًطبى هیپژٍّص

، 5؛ ثسیغه ٍ هبًغت   4،6003)وغبًس ٍ پغبًًَي   اسغت  ازتجغبط  دز ضاػیتی ّبیٍیژگی ٍ وٌتسل وبًَى هاتلف، سبشهبًی ٍ هحیغی

ّغبیی  (. لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثب پژٍّص6003َتبًص، لپریسد )تبثیس هی« تیسسهبیِ زٍاًطٌبخ»( ٍ اش ػَاهل هاتلفی اش خولِ 8118

ضٌبختی دز سبشهبى، ػولىغسد آى زا ازتمغب   سسهبیِ زٍاىتَاى ثب تمَیت وِ دز ایي شهیٌِ اًدبم دادًد، ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ هی

ّبی پژٍّطی خدید هَزد تَخِ پژٍّطگساى زفتغبز سغبشهبًی ٍ    (. سسهبیِ زٍاًطٌبختی یىی اش هَضَع6002، 7ٍ ثیىس 6یسداد )هی

وٌغبى ٍ آسغیت   هٌبثغ اًسبًی است. دز گرضتِ زٍیىسد ثسیبزی اش زٍاًطٌبسبى ٍ پژٍّطگساى زفتبز سغبشهبًی ثغس ًمغبط ضغؼف وبز    

ّغبی   ّب ٍ خٌجِ وبزّبی هٌبست ثسای وبّص ًمبط ضؼف آًبى هتوسوص ثَد ٍ ثِ تَاًوٌدی ضٌبسی زفتبزّبی آًبى ثِ هٌظَز ازائِ زاُ

گسایی ٍ  ایي زٍیىسد ثِ سَی هثجت  ،10گسا دز دِّ  ضٌبسی هثجت ٍلی ثب اَْز ًْضت زٍاى ضد،  هثجت زفتبز وبزوٌبى تَخْی ًوی

گسا  سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ زّجسی هثجت گسا،  بی هثجت زفتبزی تلییس خْت داد ٍ زٍیىسدّبی زفتبز سبشهبًی هثجتّ تبوید ثس خٌجِ

 (.8818 هغسح گسدید )َّیدا ٍ ّوىبزاى،

اهغب  . اسغت  ثغَدُ  سغبشهبًی  پژٍّطگساى تَخِ هَزد اختوبػی ٍ اًسبًی هبلی، ّبیسسهبیِ یؼٌی هْن، سسهبیِ ًَع سِ وٌَى تب

 يیغ وغِ ا  وٌٌغد یهغسح وسدًغد ٍ ادػغب هغ    طٌبختیزٍاً ِیزا ثِ ػٌَاى سسهب ِیاش سسهب یگسیضىل د ،(«6003)ّوىبزاىلَتبًص ٍ »

-سبشهبى یثسا یزلبثت تیفساتس ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى هص صًی ّباش آى یحت ،یٍ اًسبً یاختوبػ ِیسسهب ّبیتیضوي داضتي لبثل ِیسسهب

ِ   یهثجت زٍاًطٌبخت ایتَسؼِ تیٍضؼ هی یزٍاًطٌبخت ِیآًبى، سسهب س. ثِ ًظسدگی یلساز ه ثسدازیثْسُ هَزد ّب  ّغبی ثغب هطاػغ

(، داضتي استٌبد هثجغت  ی)خَدوبزآهد صیچبلص ثساًگ فیدز وبزّب ٍ ٍاب تیهَفم یاست: هتؼْد ضدى ٍ اًدبم تالش الشم ثسا سیش

 یثغِ ّغدف ثغسا    دىیزسغ  سیهسغ  سییغ تل ٍمصدز زاُ ّدف ٍ دز غغَزت لغ   یدازی(، پبیٌثی)خَش ٌدُیحبل ٍ آ ّبیتیدزثبزُ هَفم

(. اًؼغغبف پغریسی  ) تیغ ثغِ هَفم  یبثیدست یٍ هطىالت ثسا ّبیشهبى هَاخِْ ثب سات یدازی( ٍ پبٍازیدی)اه تیثِ هَفم یبثیدست

ِ  هٌدغس  گغسا، هثجغت  طغٌبختی زٍاً ّبیثس هؤلفِ ِیثب تى طٌبختیزٍاً ِیثبٍزًد وِ سسهب يیلَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثس ا ازشش  ازتمغبی  ثغ

 دُ،یفغسد هؼٌغب ثاطغ    یثغِ شًغدگ   بثبًِیٍ ازشضغ  یتؼبهل ٌدیفسآ هی دز ّبهؤلفِ يی. اضَدیدز سبشهبى ه یٍ اختوبػ یاًسبً ِیسسهب

 یٍزٍد ثِ غحٌِ ػول آهبدُ وغسدُ، همبٍهغت ٍ سسسغات    یٍ اٍ زا ثسا دّدیفطبزشا زا تداٍم ه ّبیتیهَلؼ سییتل یتالش فسد ثسا

ثغب   طٌبختیزٍاً ِیزاثغِ سسهب ٌِیدز شه یهغبلؼبت هتؼدد (.8816ٍ ّوىبزاى،  ی)حضَزوٌد یه يیدز تحمك اّداف زا تضو یٍ

ِ   یهاتلف حبو یّبپژٍّص حیاًدبم گسفتِ است. ًتب یسبشهبً یسّبیهتل ٍ  طغٌبختی زٍاً ِیسغسهب  يیهثجغت ثغ   ایاش ٍخغَد زاثغغ

اسغت   ساةٍ وبّص اضغغ  جتیهطبزوت، ػولىسد، وبّص غ ت،یزضب ،یّوچَى ضْسًٍد سبشهبً ،یهغلَة سبشهبً حیاش ًتب یبزیثس

گسی استسس ضللی دز زاثغغِ ثغیي سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب      ًمص ٍاسغِ»دز تحمیمی تحت ػٌَاى  (.8818ٍ ّوىبزاى،  دای)َّ

( اًدغبم ضغد ًتغبیح پغژٍّص ًطغبى داد وغِ ثغیي اسغتسس ٍ         8818ًست ٍ ّوىبزاى )وِ تَسظ دیبًت« ىسد ضللی وبزوٌبىػول

چٌیي ی هٌفی ٍ هؼٌبداز ٍ ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبداز ٍخَد دازد ٍ ّند ضللی زاثغِػولىس

                                                           
4- Connor& Paunonen 

5- Barrick& Mount 

6- Meyer 

7- Becker 
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ی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػولىسد ضللی ایفب وغسدُ ٍ  ای دز زاثغِّبی پژٍّص ًطبى داد وِ استسس ضللی ًمص ٍاسغِیبفتِ

 ضَد.ٍی ػولىسد ضللی هیسجت وبّص اثس سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثس ز

دّغد وغِ زاثغغِ هؼٌغبدازی هیغبى آى ٍ پیبهغدّبی       ضغٌبختی ًطغبى هغی   ّبی اًدبم ضدُ دز حَشُ سسهبیِ زٍاىًتبیح پژٍّص

دّد؛ فسایٌد تحَل سغبشهبًی  ضٌبختی، سغ  استسس وبزوٌبى زا تحت تبثیس لساز هیسبشهبًی ٍخَد دازد. ثسای هثبل، سسهبیِ زٍاى

ای دز زاثغِ ثغیي حوبیغت سغبشهبًی ٍ    ( ٍ ثِ ػٌَاى هتلیس هیبًدی، ًمص تؼییي وٌٌد6001ُ، 9ٍ آٍلیَ 8)لَتبًصوٌد تسْیل هی زا

زاثغغِ  »(، تحغت ػٌغَاى   8818ٍ ّوىبزاى ) دایوِ تَسظ َّ یمیدز تحم(. 6003وٌد )لَتبًص ٍ ّوىبزاى، ػولىسد ضللی ایفب هی

غغَزت   يیغ ثِ ا حیاًدبم ضد ًتب« داًطگبُ اغفْبى یػلو أتیّ یاػضب یًتؼْدسبشهب ّبیٍ هؤلفِ یزٍاًطٌبخت ِیسسهب ّبیهؤلفِ

اسغت.   یتؼْد ػبعف یثسا یبدازهؼٌ یٌثیصیتَاى پ یدازا (اػتوبد ثِ ًف ی)خَدوبزآهد سیٍ هتل یدٍازیاه سیحبغل ضد وِ هتل

 سیغ تؼْد هستوس ثغَدُ اسغت. ٍ هتل   یثسا یهؼٌبداز یٌثیصیتَاى پ یدازا (اػتوبد ثِ ًف ی)خَدوبزآهد سیٍ هتل یدٍازیاه سیهتل

 یتؼْغد ٌّدغبز   یثسا یهؼٌبداز یٌثیصیتَاى پ یدازا یسپریاًؼغبف سیٍ هتل (اػتوبد ثِ ًف ی)خَدوبزآهد سیٍ هتل یٌیث-خَش

(، دز پژٍّص خَد ثب ػٌَاى ثسزسی تبثیس ادزان زّجسی اغیل ثس زفتبز ضْسًٍدی سبشهبًی اش عسیك سسهبیِ 8818پی )ًیه است.

آثبد ثِ ایي ًتیدِ زسید وِ هیصاى سسهبیِ زٍاًطٌبختی هسداى ثیطغتس  ّبی خسمزٍاًطٌبختی دز هیبى اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ

ىغسد ضغللی   گسی استسس ضللی دز زاثغِ ثیي سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی ثغب ػول   ًمص ٍاسغِ»دز تحمیمی تحت ػٌَاى .اش شًبى است

-اًدبم ضد ًتبیح پژٍّص ًطبى داد وِ ثیي استسس ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ ،(8818)ًست ٍ ّوىبزاى وِ تَسظ دیبًت« وبزوٌبى

ّغبی پغژٍّص   چٌیي یبفتِی هٌفی ٍ هؼٌبداز ٍ ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبداز ٍخَد دازد ٍ ّن

ولىسد ضللی ایفب وسدُ ٍ سجت وغبّص اثغس   ی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػای دز زاثغًِطبى داد وِ استسس ضللی ًمص ٍاسغِ

ّغبی ضغوي   (، دز تحمیك خَد ثب ػٌَاى ثسزسی تبثیس آهغَشش 8816لبسوی) ضَد.سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثس زٍی ػولىسد ضللی هی

خدهت ثس ػولىسد ضللی وبزوٌبى ستبدی ثبًه سپِ تْساى، ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ػولىغسد وبزوٌغبى دز سغِ حیغغِ )داًغص      

ّب ًطبى ای ٍ تلییس ًگسش( دز هدوَع ثبالتس اش سغ  استبًدازد ٍ هغلَة ازشیبثی ضد. یبفتِّبی فٌی ٍ حسفِهْبزت ضللی، وست

ای خَد هغَثستس اش تلییغس ًگسضطغبى    ضللی ٍ وست هْبزتْبی فٌی ٍ حسفِّبی آهَشضی زا دز افصایص داًصداد وِ وبزوٌبى دٍزُ

دز ثسزسی زاثغِ ٍخداى وبزی ثب ػولىسد ضغللی ثغِ ایغي ًتیدغِ زسغیدًد وغِ اثؼغبد        (، 8816اًد. ػلیسضبیی ٍ ّوىبزاى )داًستِ

ای( دازای زاثغِ هؼٌبداز ٍ هثجت ّسغتٌد.  ای ٍ شهیٌِهدازی( ثب ػولىسد ضللی)ػولسد ٍایفٍِخداى وبزی )لبثلیت اتىب ٍ هَفمیت

دز  ولىغسد ضغللی زا دازا اسغت.   ػدزغدی  86ازیبً  یبفتِ ّب ًطبى داد وِ اش هیبى اثؼبد ٍخداى وبزی لبثلیت اتىب تَاى تجییي ٍ

ِ      ضٌبختی ٍ ٍیژگی¬زاثغِ سسهبیِ زٍاى»تحمیمی تحت ػٌَاى  ّغبی  ّبی ضاػغیتی ثغب زضغبیت ضاػغی دز وتبثغدازاى وتبثابًغ

اًدبم گسفت ًتبیح ثِ ایي غغَزت گغصازش ضغد. سغسهبیِ      8818وِ تَسظ خسسٍضبّی ٍ ّوىبزاى دز سبل « ضْس تجسیص ػوَهی

-چٌیي ثیي ٍیژگغی ضاػغیتی، ثغسٍى   دازی دازًد. ّنّبی آى ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌیضٌبختی ٍ هؤلفِ¬زٍاى

ّبی ضاػیتی زٍاى ًژًدی ٍ تدسثِ پریسی ثغب  گسایی، ّوسبشی ٍ ٍایفِ ضٌبسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجت ٍ ثیي ٍیژگی

(، پژٍّطغی ثغب ػٌغَاى اثغس هسغتمین ٍ غیغس       8818ٍ ّوىغبزاى )  ازضدی زضبیت ضللی ّوجستگی هٌفی ٍ هؼٌی داز ٍخَد دازد.

ّبی هحَزی ثس خطٌَدی ضللی، تؼْد سبشهبًی ٍ ػولىسد ضللی اًدبم دادًد. ًتغبیح حغبوی اش اثغس هثجغت     هستمین خَدازشضیبثی

                                                           
8- Luthans 

9- Avolio 
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لیغس اش عسیغك   ّبی هحَزی ثس خطٌَدی ضللی، ػولىسد ضللی ٍ تؼْد سبشهبًی ٍ اثس غیس هستمین ایي هتازشضیبثی هستمین خَد

ّبی ضلل، تَاًوٌدسبشی سبشهبًی ٍ خَ سبشهبًی ثس خطٌَدی ضغللی ٍ تؼْغد سغبشهبًی ثَدًغد. تؼْغد ثغِ ّغدف        ادازن اش ٍیژگی

ّبی هحَزی ثبال، خطٌَدتسًد، ػولىسد ثبالتسی دازًد، ًسجت ثِ سبشهبًطغبى تؼْغد ثیطغتسی    ًتَاًست دز زاثغِ ثیي خَدازشضیبثی

(، تحغت ػٌغَاى   8818دز تحمیمغی وغِ تَسغظ َّیغدا ٍ ّوىغبزاى )     وٌٌد. تس تلمی هیزا هثجت ّبی ضلل خَیصًد ٍ ٍیژگیداز

اًدبم ضد ًتبیح ثِ ایغي  « ّبی تؼْدسبشهبًی اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ اغفْبىضٌبختی ٍ هؤلفِّبی سسهبیِ زٍاىزاثغِ هؤلفِ»

ثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد ػبعفی دازای تَاى پیص غَزت حبغل ضد وِ هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی/ اػتوبد ثِ ًف 

ثیٌی هؼٌبدازی ثغسای تؼْغد هسغتوس    (. هتلیس اهیدٍازی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی/اػتوبد ثِ ًف  دازای تَاى پیص>002/0pاست )

-ى پغیص پریسی دازای تغَا ثیٌی ٍ هتلیس خَدوبزآهدی/اػتوبد ثِ ًف  ٍ هتلیس اًؼغبف(. ٍ هتلیس خَش=p 0008/0ثَدُ است )

ی زٍاًطٌبختی ثسزسی ٍ تجییي ًمص سسهبیِ»دز تحمیمی تحت ػٌَاى  (.=p 0008/0ثیٌی هؼٌبدازی ثسای تؼْد ٌّدبزی است )

( اًدبم ضد. ًتبیح پژٍّص ًطبى داد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی آثغبز ٍ  8818وِ تَسظ ًدبزی ٍ ّوىبزاى )« دز پیبهدّبی سبشهبًی

پغریسی، ثغبالتسیي زتجغِ ٍ    دازد. دز ایي هیغبى هؤلفغِ اًؼغغبف    ضبیت ضللی ٍ تؼْد سبشهبًیپیبهدّبی هثجتی ثس ػولىسد ضللی، ز

گغس هیغبى سغسهبیِ    چٌیي ایي ثسزسی ًطبى داد وِ خَ سبشهبًی ًمص هتلیغس تؼغدیل  اًد. ّنتسیي زتجِ زا داضتِثیٌی، پبییيخَش

ّبی ضاػغیتی ثغب   ضٌبختی ٍ ٍیژگیزاثغِ سسهبیِ زٍاى»دز تحمیمی تحت ػٌَاى  وٌد.زٍاًطٌبختی ٍ پیبهدّبی سبشهبًی ایفب هی

اًدغبم گسفغت    8818وِ تَسظ خسسٍضبّی ٍ ّوىبزاى دز سبل « ضْس تجسیص ّبی ػوَهیزضبیت ضاػی دز وتبثدازاى وتبثابًِ

ًغد.  دازی دازّبی آى ثب زضبیت ضللی ّوجسغتگی هثجغت ٍ هؼٌغی   ضٌبختی ٍ هؤلفًِتبیح ثِ ایي غَزت گصازش ضد. سسهبیِ زٍاى

ّغبی  گسایی، ّوسبشی ٍ ٍایفِ ضٌبسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هثجغت ٍ ثغیي ٍیژگغی   چٌیي ثیي ٍیژگی ضاػیتی، ثسٍىّن

ّ  ضاػیتی زٍاى ًژًدی ٍ تدسثِ پریسی ثب زضبیت ضللی ّوجستگی هٌفی ٍ هؼٌی داز ٍخَد دازد. (، 8810)وىغبزاى آلغب داٍٍد ٍ 

ّغبی  ی وبزآفسیٌی ٍ ػولىسد ضللی هدیساى ثس اسبس هدل وَزاتىَ اش ًظس ٍیژگغی دز پژٍّطی ثب ػٌَاى ثسزسی زاثغِ ػَاهل اًسبً

گسایغی ٍ  علجغی، ّغدف  فسدی، ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ّوجستگی ثیي توبیل ثِ هابعسُ آهیصی، توبیل ثِ آشادی ػوغل، تَفیغك  

ى داد وغِ هتلیسّغبی وٌتغسل دزًٍغی     وٌتسل دزًٍی ثب ػولىسد ضللی زاثغِ هؼٌبدازی ٍخَد دازد. ًتبیح زگسسیَى چٌدگبًِ ًطغب 

ثبضد ٍ ثس اسغبس ضغسیت ثتغب، ثْتغسیي     ثیٌی ػولىسد ضللی زا دازا هیعلجی تَاى پیصگسایی ٍ تَفیكتوبیل ثِ آشادی ػول، ّدف

پغَز  علجی ٍ آشادی ػوغل ثغَدُ اسغت. اغغالى    گسایی، تَفیكّبی ػولىسد ضللی، هتلیسّبی وٌتسل دزًٍی، ّدفثیٌی وٌٌدُپیص

(، دز تحمیمی ثب ػٌَاى زاثغِ ًیسٍهٌدی دز وبز ثب سالهت ٍ ػولىسد ضللی دز وبزوٌبى یغه ضغسوت   8810ى ٍ ّوىبزاى)خَوٌدا

غٌؼتی اَّاش ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبدازی ثیي ًیسٍهٌدی دز وبز ثب سالهت ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى ٍخَد 

ٌدُ تبثیس ًیسٍهٌغدی ثغِ ػٌغَاى یغه ػبعفغِ هثجغت دز هحغیظ وغبز ثغَدُ اسغت.           دّدازد. ثِ عَز ولی، ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى

ی ضسیت سسساتی ٍ استسس ضللی ثغب ػولىغسد ضغللی وبزوٌغبى ّیغأت ػلوغی       ثب پژٍّطی تحت ػٌَاى زاثغِ ،(8810)آثبًگبُ

دازی ٍخَد دازد. هؼٌی فی ٍی هًٌفسی ًطبى داد وِ ثیي استسس ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ 618ی داًطگبُ آشاد گچسبزاى ثب ًوًَِ

ی تَاًوٌدسغبشی ٍ خَدوبزآهغدی ثغب ػولىغسد ضغللی ًطغبى داد وغِ ثغیي         (، ثب پژٍّطی تحت ػٌَاى ثسزسی زاثغ8811ِ)شازػی

-تَاًد ػولىسد ضللی زا پیصچٌیي خَدوبزآهدی هیدازی ٍخَد دازد ٍ ّنی هثجت ٍ هؼٌیخَدوبزآهدی ٍ ػولىسد ضللی زاثغِ

ّغبی هثجغت،   ی زٍاًطغٌبختی ثغب ّیدغبى   ی ػلی سسهبیِدز تحمیمی ثب ّدف ثسزسی زاثغِ ،(8810)اىًیسی ٍ ّوىبز ثیٌی وٌد.

ی زٍاًطٌبختی اثس هستمین ثس ػولىسد ضغللی،  ّب ًطبى داد وِ سسهبیِثْصیستی زٍاًطٌبختی، ػولىسد ضللی ٍ التصام ضللی یبفتِ

(، دز تحمیمغی ثغب ػٌغَاى    8818اٍل ٍ ّوىغبزاى) هؼوبزثبضغی  .ّیدبًبت هثجت، زفتبز هدًی سبشهبًی ٍ ثْصیستی زٍاًطٌبختی دازد
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زاثغِ احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف  ثب ػولىسد ضللی، ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ثیي احسبس اًسغدبم ٍ ػولىغسد ضغللی ٍ ػغصت     

ى است ًف  ٍ ػولىسد ضللی ٍ احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف  زاثغِ هثجت ٍ هؼٌبدازی ٍخَد دازد ٍ خْت ّوجستگی ّب گَیبی آ

یبثد. ّوچٌیي ایي دٍ هتلیس وِ ثب افصایص هیصاى احسبس اًسدبم ٍ ػصت ًف ، هیصاى ػولىسد ضللی دز ثیي وبزوٌبى افصایص هی

ثیٌی ػولىسد ضللی اًغدوی ثیطغتس   ثبضٌد وِ اش ایي هیصاى سْن احسبس اًسدبم دز پیصثیٌی وٌٌدّبی ػولىسد ضللی هیپیص

ز تحمیك خَد ثب ػٌَاى ثسزسی زاثغِ تؼغبزؼ ٍ ػولىغسد ضغللی وبزوٌغبى ثغِ ایغي ًتیدغِ        (، د8811است. غفَزیبى ٍ فالهسشی)

زسیدًد وِ ثیي هیصاى تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى تفبٍت هؼٌبدازی ٍخَد ًدازد ٍ ثیي هیغصاى تؼغبزؼ دزن ضغدُ تَسغظ     

تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌغبى   ّوجستگی»وبزوٌبى هسد ٍ شى ٍ ػولىسد آى ّب ّوجستگی هٌفی ٍخَد ًدازد ٍ ّوچٌیي ثیي 

ثب ّوجستگی تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضللی وبزوٌبى شى ٍ هسد ٍ هیصاى تؼبزؼ دزن ضدُ تَسظ آى ّب تفبٍت هؼٌغبدازی ٍخغَد   « هسد

ػَاهل تأثیسگراز ثس ػولىسد ضللی وبزوٌبى هجبزشُ ثغب لبچغبق وغبالی فسهبًغدُ      ،(8811)حسیٌیبى، هدیدی ٍ هاتبززضبییًدازد. 

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.

داًطغوٌد دز   800ی ثیي خَدوبزآهدی ٍ ػولىسد وبز ثغس زٍی  ای ثِ هٌظَز ثسزسی زاثغِ(، هغبلؼ6002ِ) 10پست زاًداٍاگبز

ّبی هلی تحمیمبت لجٌی وبزًبل ٍ هساوص وطبٍزشی دز ّبزیبًغب اًدغبم داد. ًتغبیح ًطغبى داد وغِ ّوجسغتگی هثجتغی ثغیي         هَسسِ

(، دز پژٍّطغی ًطغبى دادًغد وغِ     8818ًسغت،  دیبًغت  ، ثِ ًمل اش6080ٍ ّوىبزاى) 11خَدوبزآهدی ٍ ػولىسد ٍخَد دازد. آٍی

خَضجیٌی ثب ایدبد زضبیت ضللی ٍ ػولىسد ثبالتس ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبدازی دازد. ایي افغساد تؼلغك ثیطغتسی ثغِ ضغلل خغَد       

ّغبیی وغِ سغغ     (، ًطغبى دادُ ضغد سغبشهبى   6006ٍ ّوىغبزاى )  12دٌّد. دز تحمیك آداهصداضتِ ٍ ضلل خَد زا ثْتس اًدبم هی

(، ثب 6080ٍ ّوىبزاى ) 13ّبی دیگس داضتٌد. خیوصآهیصتسی ًسجت ثِ سبشهبىضبى ثبالتس ثَدُ، ػولىسد هَفمیتهیدٍازی وبزوٌبىا

ضٌبختی یه هٌجغ هثجت ثسای همبثلِ ثب استسس ٍ ًَثت وغبزی دز یغه هحغیظ داًطغگبّی اش     پژٍّطی تحت ػٌَاى سسهبیِ زٍاى

ّغب هطغاع ًجغَد،    ًفغس وغِ خٌسغیت آى    1ًفغس شى ٍ   602ًفس هسد،  608سی وِ ًف281داٍعلجبى هتمبضی یه ًوًَِ ًبّوگي 

(، 6002ٍ ّوىبزاى ) 14تَاى ثِ هدیسیت استسس دز سبشهبى دست یبفت. گبزپستضٌبختی هیدزیبفتٌد وِ ثب آهَشش سسهبیِ زٍاى

ِ لساز دادًد. ضغسوت وٌٌغدگبى   تبثیس ًَع ضلل ٍ سغ  پسداخت حمَق آى ثس ػصت ًف  ٍاثستِ ثِ سبشهبى ٍ ػولىسد هَزد هغبلؼ

ًفس اش وبزوٌبى یه ضسوت سبختوبًی ٍالغ دز هٌغمِ غسة هیبًِ ایبلغت هتحغدُ آهسیىغب ثَدًغد ٍ ّوغِ       18ّب ضبهل پژٍّص آى

ضدًد. یه سَم ًوًَِ شى ثَدًد. ًتبیح تحمیك اش ای زا ضبهل هیسغَح ضللی اش خولِ هدیسیت، ًظبزت ٍ ّیئت حوبیتی ٍ حسفِ

گغرازد، وغِ آى ّغن ثغِ     وسد وِ ثس اسبس آى سغ  پسداخت حمَق ثس ػصت ًف  وبزوٌبى تبثیس هیدی حوبیت هییه هدل هیبً

دازی  (، دز پژٍّص خَد ثِ زاثغِ هثجغت ٍ هؼٌغی  6003دّد. لَتبًص ٍ ّوىبزاى ) ًَثِ خَد ػولىسد وبزوٌبى زا تحت تبثیس لساز هی

( دز تحمیك خَد 8818اٍل ٍ ّوىبزاى، ، ثِ ًمل اش هؼوبزثبضی6001لپص)پریس دست یبفتٌد. ثیٌی ٍ اًؼغبفثیي اهیدٍازی، خَش

                                                           
10 - Gurpreet Randhawa 

11 - Avey 

12 - Adams 

13
 James 

14
 Gurpreet 
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تَاًغد  دزیبفت وِ ػصت ًف  ثب فسسَدگی ػولىسد ضللی زاثغِ دازد. هیصاى ثبالی فسسَدگی ضللی دز ثؼد ػدم وبزایی فسدی هغی 

ل ٍ وبّص اػتوبد ثِ ًف  دز دٌّدُ ًگسش هٌفی ًسجت ثِ خَد ٍ حسفِ خَد ٍ ػدم توبیل ٍ ػاللِ ٍ زضبیت ًسجت ثِ ضلًطبى

چٌغیي  تَاى ثِ هدیسیت استسس دست یبفت. ّن(، هؼتمد است وِ ثب آهَشش سسهبیِ زٍاًطٌبختی هی6080) 15افساد ثبضد. خیوص

ّبی ّب ٍ ًگبُ هثجت ثِ وبز ٍ وبّص تٌصّبی زٍاًطٌبختی ثب ایدبد ًگسش(، ًطبى دادُ است وِ سسهبی6002ِ) 16تحمیك یَسف

-(، ثغب پغژٍّص  6003ضَد. لَتبًص ٍ ّوىبزاًص )بد ػولىسد ضللی وبزوٌبى، خطٌَدی ضللی ٍ تؼْد سبشهبًی هیضللی سجت اید

ّغب  ی زٍاًطٌبختی دز سبشهبى ػولىسد آىتَاى ثب تمَیت سسهبیِّبیی وِ دز ایي شهیٌِ اًدبم دادًد، ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد وِ هی

ّبیی وِ دز ایي شهیٌِ اًدغبم دادًغد، ثغِ ایغي     لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ثب پژٍّص (.8811% ازتمب داد )سیوبز اغل، 80زا دست ون تب 

(. 6080تَاى ثب تمَیت سسهبیِ زٍاًطٌبختی دز سبشهبى، ػولىسد آى زا ازتمب داد )لَتبًص، یَسف، سغَیٌتوي،  ًتیدِ زسیدًد وِ هی

افغبت زفتغبزی ٍ تؼغدیل زفتغبز ضغْسًٍدی      دز هغبلؼِ دیگسی، فسدزیىسَى ًطبى داد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی هَخت وبّص اًحس

چٌغیي آٍٍی ٍ ّوىغبزاى   گغسی هغغسح وغسد. ّغن    ضَد. اٍ دز ایي تحمیك َّیت سبشهبًی زا ثِ ػٌَاى هتلیغس تؼغدیل  سبشهبًی هی

ّغبی  (، ًطبى دادًد وِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ ػٌَاى ػبهلی تلمی ضدُ است وِ ثسای دزن ثْتس تفبٍت دز ػالین ٍ ًطب6001ًِ)

ّغبی  استسس ٍ ًیص ثس لػد ٍ تػوین وبزوٌبى ثِ تسن وبز ٍ زفتبزّبیی وِ اش آًبى ثِ هٌظَز خسغتدَی ضغلل دز سغبشهبى   دزن 

 (6080گیسد )آٍی خیوص، ُ لساز هیدّد، هَزد استفبددیگس زخ هی

خَد ٍ پیطغسفت   حبل ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هؼلوبى هْوتسیي ٍ هَثستسیي ػبهل دز هدزسِ ضٌبختِ ضدُ ٍ دز ثساثس ػولىسد ضللی

(. ثغب تَخغِ ثغِ ًمغص سغسهبیِ      6006، 17ثبضٌد )ثبٍلداف ٍ وغساٍى آهَشاى ٍ اػوبل ّدفوٌد دز سبشهبى هسئَل هیتحػیلی داًص

تَاًد دز تحمك اّداف سبشهبى آهَشش ٍ پغسٍزش داضغتِ   ّب ٍ تبثیسی وِ ایي همَلِ هیزٍاًطٌبختی ایي لطس ثس ػولىسد ضللی آى

ّغبی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی، ػولىغسد ضغللی زا      هَلفِایي سئَال است وِ آیب   ثسزسیدز غدد  تحمیك ثبضد. هحمك ثب اًدبم ایي

 وٌٌد؟ثیٌی هیپیص

تحقیقريش

، لغرا زٍش  اش زٍی سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی اسغت    آهَشگغبزاى ثیٌی ػولىغسد ضغللی    پیصاش آًدبیی وِ ّدف اش پژٍّص حبضس، 

است. خبهؼِ آهبزی هَزد هغبلؼِ دز ایغي  تَغیفی اش ًَع ّوجستگی ّب  پژٍّص، اش ًظس ّدف ًظسی ٍ اش ًظس زٍش گسدآٍزی دادُ

فسهغَل   ثغَد. ثغسای تؼیغیي حدغن ًوًَغِ اش      ًفغس  388ثغِ تؼغداد   آثغبد  ضْس خسمآهَشگبزاى هدازس اثتدایی ولیِ ی  تحمیك ولیِ

ِ   ًفس 252استفبدُ گسدید ٍ تؼداد ، 18وَوساى ِ گیغسی   ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبزی ثغِ زٍش ًوًَغ اًتاغبة ضغد. ثغسای     ای ًسغجی عجمغ

پسسطٌبهِ ػولىغسد  »ٍ (« 6006پسسطٌبهِ سسهبیِ زٍاًطٌبختی لَتبًص ٍ ّوىبزاى)»اش ّبی آهبزی دز ایي تحمیك  آٍزی دادُ  خوغ

سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی لَتغبًص ٍ    »(، پبیغبیی پسسطغٌبهِ   1391ّوىغبزاى ) خسسٍ ضغبّی ٍ   ( استفبدُ ضد.8130ضللی پبتسسَى )

(، ًیص ًطغبى داد ثغیي شیغس    2229هحبسجِ وسدًد. ثسزسی ًَزثبال ) 85/2(، زا دز تحمیك خَد ثب آلفبی وسًٍجبخ، 2222ّوىبزاى )

                                                           
15- James 

16- Youssef 

17- Baulldauf & Craven 

18 - Cochran 
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ص دز پژٍّطی ثغب ػٌغَاى زاثغغِ    (، ًی1391لسُ ٍ ّوىبزاى) ّبی ایي پسسطٌبهِ ثب ول آشهَى، ّوجستگی ثبالیی ٍخَد داد.همیبس

 ّغبی ٍزشضغی ضغْس اّغَاش، پبیغبیی پسسطغٌبهِ       ّبی آى ثب ػولىسد ضللی دز هدیساى تسثیت ثدًی ٍ ّیغبت َّش سبشهبًی ٍ هَلفِ

(، ًیص دز پژٍّطی ثب ػٌَاى ثسزسی 1394ثِ دست آٍزد. ثاطٌدُ ٍ ّوىبزاى ) 89/2ػولىسد ضللی پبتسسَى زا ثب آلفبی وسًٍجبخ 

استسس ضللی ٍ ػولىسد ضللی هدیساى، اش پسسطغٌبهِ ػولىغسد ضغللی پبتسسغَى اسغتفبدُ وسدًغد. آًْغب پبیغبیی ایغي           زاثغِ ثیي

همغبدیس آلفغبی هحبسغجِ ضغدُ ثغسای پسسطغٌبهِ       دز تحمیك حبضس ًیص پبیبیی  هحبسجِ وسدًد. 87/2پسسطٌبهِ ثب آلفبی وسًٍجبخ 

دٌّغدُ پبیغبیی ًسغجتب      وِ ًطغبى  هحبسجِ ضد 31/0، «لی پبتسسَىػولىسد ضل»ٍ ثسای پسسطٌبهِ  18/0« سسهبیِ زٍاًطٌبختی»

 .است ّبپسسطٌبهِثبالی 

 

 

َایافتٍ

 َایآنباعملکردضغلی:ماتریسَمبستگیبیهسرمایٍرياوطىاختیيمًلفٍ

 ّبی آى ثب ػولىسد ضللی دثیساى : هبتسی  ّوجستگی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هَلفِ(8)خدٍل

 پریسیاًؼغبف ثیٌیخَش خَدوبزآهدی اهیدٍازی سسهبیِ زٍاًطٌبختی هتلیسّب

     8 سسهبیِ زٍاًطٌبختی

    8 113/0 ** اهیدٍازی

   8 313/0** 111/0 ** خَدوبزآهدی

  8 113/0 ** 132/0 ** 138/0 ** ثیٌیخَش

 8 111/0 ** 221/0 ** 221/0 ** 328/0 ** پریسیاًؼغبف

 811/0 ** 168/0 ** 111/0 ** 110/0 ** 182/0 ** ػولىسد ضللی

610=n    08/0< ** sig 

ّبی آى ثب  دّد ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبدازی ثیي سسهبیِ زٍاًطٌبختی ٍ هَلفًِطبى هی (8) ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل

ّبی سسهبیِ  هَلفِدّد وِ اش ثیي  آهدُ ًطبى هی (. ضسایت ّوجستگی ثِ دستsig<08/0ػولىسد ضللی دثیساى ٍخَد دازد)

پریسی اش  ی اًؼغبف ( ثب ػولىسد ضللی دازد ٍ هَلفrِ=111/0تسی)ی خَدوبزآهدی ّوجستگی لَی هَلفِ زٍاًطٌبختی،

 ( ثسخَزداز است.r=811/0تسی) ّوجستگی ضؼیف

 سرمایٍرياوطىاختیَایازريیمًلفٍتحلیلرگرسیًنعملکردضغلیآمًزگاران

 سیَى چٌد گبًِ ثِ زٍش گبم ثِ گبمّبی سسهبیِ زٍاًطٌبختی، اش تحلیل زگس ضللی اش زٍی هَلفِثیٌی ػولىسد ثسای پیص
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ثیي ٍ هتلیس ػولىسد ضللی ثِ ػٌَاى هتلیس هالن ٍازد تحلیل ّبی سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثِ ػٌَاى پیص استفبدُ ضدُ است. هَلفِ

 ًطبى دادُ ضدُ است. ( 8( ٍ )6اًد، وِ ًتبیح آى دز لبلت خداٍل )ضدُ

 (F( ٍ آشهَى هؼٌبدازی هسثَعِ)R2(، ضسایت تؼییي)R: ضسایت ّوجستگی چٌدگبًِ)(6) خدٍل

 ّبگبم
هبًدُ دز ثیي ثبلیهتلیسّبی پیص

 تحلیل

ضسیت ّوجستگی 

 (Rچٌدگبًِ)

 ضسیت تؼییي

(R
2) 

 آهبزُ

F 

 دازیسغ  هؼٌی

(sig) 

 008/0 101/881 812/0 111/0 اهیدٍازی 8گبم

 008/0 162/31 818/0 163/0 اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی 6گبم

 8گبم
اهیدٍازی،خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف 

 پریسی
181/0 202/0 112/11 008/0 

 81ی اهیدٍازی دز تحلیل ثبلی هبًدُ وِ ثِ تٌْبیی حدٍد هَلفِ 8( ًطبى هی دٌّد دز گبم6ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل)

sig ,812/0=R <008/0وٌد )دثیساى زا تجییي هی دزغد اش ٍازیبً  ًوسات ػولىسد ضللی
هتلیسّبی اهیدٍازی ٍ  6(. دز گبم2

-دزغد اش ٍازیبً  ًوسات ػولىسد ضللی دثیساى زا تجییي هی 81اًد وِ ایي دٍ هتلیس حدٍد خَدوبزآهدی دز تحلیل ثبلی هبًدُ

sig ,818/0=R<008/0وٌٌد )
اًد وِ اًؼغبف پریسی دز تحلیل ثبلی هبًدُ هتلیسّبی اهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ 8( ٍ دز گبم2

sig ,202/0=R<008/0وٌٌد )دزغد اش ٍازیبً  ًوسات ػولىسد ضللی دثیساى زا تجییي هی 20ایي سِ هتلیس حدٍد 
2.) 

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

 ثیيهتلیسّبی پیص ّبگبم
 ضسایت استبًدازد

() 
 tآهبزُ 

 دازیسغ  هؼٌی

(sig) 

 008/0 121/88 111/0 اهیدٍازی 8گبم

 6گبم
 008/0 611/2 828/0 اهیدٍازی

 008/0 113/8 860/0 خَدوبزآهدی

 8گبم

 008/0 282/8 613/0 اهیدٍازی

 006/0 012/8 610/0 خَدوبزآهدی

 061/0 681/6 811/0 اًؼغبف پریسی

 181/0 110/0 081/0 خَش ثیٌی خبزج ضدُ  هتلیس

ثیي ٍازد ضدُ دز تحلیل ثس اسبس ثیطتسیي سغ  دٌّد، اش ثیي هتلیسّبی پیص( ًطبى هی8ّوبًغَزی وِ ًتبیح خدٍل)

، اهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ 8، اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی ٍ دز گبم 6، هتلیس اهیدٍازی، دز گبم8هؼٌبدازی ثِ تستیت دز گبم

( هحبسجِ ضدُ βثیٌی اش تحلیل خبزج ضدُ است. ضسایت هثجت ثتبی)اًد ٍ هتلیس خَشتحلیل ثبلی هبًدُاًؼغبف پریسی دز 

(، گَیبی آى است وِ ثب افصایص ًوسات ایي هتلیسّب 811/0( ٍ اًؼغبف پریسی )610/0(، خَدوبزآهدی )613/0ثسای اهیدٍازی )
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اًحساف هؼیبز افصایص  81/0ٍ  61/0، 61/0ی ى ثِ تستیت ثِ اًداشُی یه اًحساف هؼیبز، ًوسات ػولىسد ضللی آهَشگبزاثِ اًداشُ

 یبثد.  هی

گیریبحثيوتیجٍ

ثیي ٍازد ضدُ دز تحلیل ثس اسبس ثیطتسیي سغ  هؼٌبدازی ثغِ تستیغت دز   اش ثیي هتلیسّبی پیصّب ًطبى داد وِ  یبفتًِتبیح 

پریسی دز تحلیل ثبلی ، اهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف3گبم  ، اهیدٍازی ٍ خَدوبزآهدی ٍ دز2، هتلیس اهیدٍازی، دز گبم1گبم

(، 287/2( هحبسغجِ ضغدُ ثغسای اهیغدٍازی )    βثیٌی اش تحلیل خبزج ضغدُ اسغت. ضغسایت هثجغت ثتغبی)     اًد ٍ هتلیس خَشهبًدُ

ی یغه اًحغساف   ُ(، گَیبی آى است وِ ثب افصایص ًوسات ایي هتلیسّب ثغِ اًغداش  155/2پریسی )( ٍ اًؼغبف262/2خَدوبزآهدی )

ٍ ایغي ثغدیي    یبثغد اًحساف هؼیبز افصایص هغی  16/2ٍ  26/2، 29/2ی هؼیبز، ًوسات ػولىسد ضللی آهَشگبزاى ثِ تستیت ثِ اًداشُ

ّغبی هٌبسغجی ثغسای ػولىغسد ضغللی       ثیٌغی وٌٌغدُ   ّبی اهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ اًؼغغبف پغریسی پغیص    هؼٌی است وِ هَلفِ

ثغب   طغٌبختی زٍاً ِیثبٍزًد وِ سغسهب  يیثس ا ّوسَ است، آًْب (2227لَتبًص ٍ ّوىبزاًص ) ًتیدِ ثب ًتبیحایي ثبضٌد.  آهَشگبزاى هی

ِ  يی. اضَدیدز سبشهبى ه یٍ اختوبػ یاًسبً ِیازشش سسهب ازتمبی ثِ هٌدس گسا،هثجت طٌبختیزٍاً ّبیثس هؤلفِ ِیتى  دز ّغب هؤلفغ

ٍ اٍ زا  دّغد یفطبزشا زا تغداٍم هغ   ّبیتیهَلؼ سییتل یتالش فسد ثسا دُ،یفسد هؼٌب ثاط یثِ شًدگ بثبًِیٍ ازشض یتؼبهل ٌدیفسآ هی

ثغب  ّوچٌغیي هؼتمدًغد وغِ     وٌغد، یه يیدز تحمك اّداف زا تضو یٍ یٍزٍد ثِ غحٌِ ػول آهبدُ وسدُ، همبٍهت ٍ سسسات یثسا

ااْغبز  ( 1391َّیغدا ٍ ّوىغبزاى )  دز ّوغیي زاسغتب    .ػولىغسد آى زا ازتمغب داد  هی تَاى  تمَیت سسهبیِ زٍاًطٌبختی دز سبشهبى

سغبشهبًی،   یضغْسًٍد ثغب زفتغبز   ای هثجت ثیي سسهبیِ زٍاًطغٌبختی  ّبی هاتلف حبوی اش ٍخَد زاثغًِتبیح پژٍّصاًد وِ  داضتِ

ِ ضللی ، هطبزوت، ػولىسدضللی زضبیت ّغبی تحمیغك حبضغس پیطغٌْبد      ، وبّص غیجت ٍ وبّص اضغساة است. ثب تَخِ ثِ یبفتغ

ثغسای ثْجغَد ٍ ازتمغبء ػولىغسد      ضَد وِ هسئَالى ٍ دست اًدز وبزاى ّوِ ی سبشهبى ّب ٍ ازگبًْب ثِ ٍیژُ آهغَشش ٍ پغسٍزش   یه

اّویغت دادُ ٍ  اهیدٍازی، خَدوبزآهدی ٍ اًؼغبف پریسی ّبی  ضللی وبزوٌبى ثِ هتلیس سسهبیِ زٍاًطٌبختی ػلی الاػَظ هَلفِ

    تَخِ ٍیژُ داضتِ ثبضٌد.

مىابع

، زاثغِ سسساتی ٍ استسس ضللی ثب ػولىسد ضللی دز وبزوٌبى ٍ اسبتید ّیغأت ػلوغی داًطغگبُ    8810آثبًگبُ، آسیِ،  .8

 زٍاًطٌبسی غٌؼتی سبشهبًی، داًطگبُ آشاد اسالهی ٍاحد هسٍدضت. زضتِآشاد گچسبزاى، پبیبى ًبهِ وبزضٌبسی ازضد، 

ِ  8816ازضدی، ًسسیي.، ًسغیی، ػجغدالىبان.، اسغوبػیلی، ایوغبى.،      .6 ای اًگیغصش ضغللی دز زاثغغِ ثغیي     ، ًمغص ٍاسغغ

 .2، ضوبزُ 3فسسَدگی ػبعفی ٍ ػولىسد ضللی ثس اسبس الگَی حفظ هٌبثغ، هدلِ ػلَم زفتبزی، دٍزُ 

َ  ثیي زاثغِ اثَالمبسن، ًَزی حویدزضب؛ ػسیضی، ّبخس؛ آثبدی، احود ثساتی .8  ػولىغسد  ثغب  وغبزی  ٍخغداى  ٍ سغبشهبًی  خغ

 (8811) وبزثسدی، زٍاًطٌبسی فػلٌبهِ  ضللی،

، عساحی هدل ازتمبء سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی   8816حضَزی، هحودخَاد؛ غبلحی، ػلی؛ داًبیی فسد، حسي؛ ًدبزی، زضب،  .2

ّبی دٍلتی ایساى: تجییي ًمص وبزوسدّبی هدیسیت هٌبثغ اًسبًی، فػغلٌبهِ پژٍّطغِ ای هغدیسیت دزایغساى،     دز سبشهبى

 .68-23، غع8816، پبییص 8، ضوبزُ 83دٍزُ 

ِ  ،8818الِ.، ثمَلی، حسیي.، دیبًت ًست، هدیٌِ.، خبٍیدی، حدت .1 گغسی اسغتسس ضغللی دز زاثغغِ ثغیي      ًمص ٍاسغغ
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ّغبی زٍاًطغٌبختی، سغبل چْغبزم، ضغوبزُ      ّغب ٍ هغدل  ًبهغِ زٍش ، فػغل سسهبیِ زٍاًطٌبختی ثب ػولىسد ضللی وبزوٌبى

 .11تب  31، غع 8818پبًصدّن، ثْبز 

َشش هْبزتْبی ادزاوی سسپسستبى ضیفت ثس افغصایص زضغبیت ٍ ػولىغسد ضغللی شیغس      تبثیس آه، 8811ذاوسفسد، هٌیژُ.، .1

، پبیبى ًبهِ وبزضٌبسی ازضد داًطگبُ اغغفْبى، داًطغىدُ ػلغَم تسثیتغی ٍ     دستبى آًبى دز ضسوت فَالد هجبزوِ اغفْبى

 زٍاًطٌبسی.

هبًی ٍ ثسزسی ازتجغبط آى ثغب   ، ضٌبخت ػَاهل ضْسًٍدی سبش8811شازػی هتیي، حسي؛ خٌدلی، غالهسضب؛ تَزُ، ًبغس،  .3

 .88-18: 86ی فسٌّگ هدیسیت، ف ضوبزُ ػولىسد، هدلِ

 ٍ شى دٍزوغبز  غیغس  ٍ دٍزوغبز  وبزوٌبى ضللی ٍزی ثْسُ ٍ ضللی زضبیت ٍضؼیت ضٌبسبیی ،8818 ػجداهلل، آثبدی، ضفیغ .1

 .812 ضوبزُ خبهؼِ، وبز؛ التػبد؛ هدلِ ،8810-18 سبل دز اختوبػی زفبُ ٍ وبز تؼبٍى، ٍشازت هسد

ػلیسضبیی، ًفیسِ.، هسبح، ّبخس.، اوسهی، ًبّید.،زاثغِ ٍخداى وغبزی ثغب ػولىغسد ضغللی، فػغلٌبهِ اخغالق دز ػلغَم ٍ         .1

 .8816، تبثستبى 6فٌبٍزی، سبل ّطتن، ضوبزُ 

ثسزسی زاثغِ ثیي تؼبزؼ ٍ ػولىسد ضغللی وبزوٌغبى، پبیغبى ًبهغِ وبزضٌبسغی       ،8811غفَزیبى، ّوب.، فالهسشی، آهٌِ.، .80

 ، ٍاحد داًطگبُ آشاد اسالهی ٍاحد اسالهطْس.زضدا

ّبی ضوي خدهت ثس ػولىسد ضللی وبوٌبى ستبدی ثبًه سغپِ تْغساى، هبٌّبهغِ    لبسوی، فبعوِ.، ثسزسی تبثیس آهَشش .88

 .821، ضوبزُ 8816ثبًه سپِ، آثبى 

 .اٍل چبح .وتبة ثبهداد اًتطبزات :تْساى .ٍزشضی ّبی سبشهبى دز هبلی ٍ ادازی هدیسیت(، 8811) هیسهحود وبضف، .86

ِ    6003لَتبًص، فسد.، آٍٍلی، ثسٍس خی.، وغبزٍلیي، ام. یَسغف.،    .88 ی ػجدالسسغَل  ، سغسهبیِ زٍاًطغٌبختی سغبشهبى، تسخوغ

 ، اًتطبزات آییژ.8816خوطیدیبى ٍ هحود فسٍّس، 

هدلغِ التػغبد ٍ   ٍزی سبشهبى، ، ًگبّی تبشُ ثِ هفَْم ٍخداى ایوبًی)وبزی( دز ازتمبی سغ  ثْس8831ُهطجىی، اغلس.، .82

 .826تب  888؛ غع 86هدیسیت 

ِ  ،8810 احسبى، زحیوی، ٍ ًسسیي ازضدی، ػجدالىبان؛ ًیسی، .81 ِ  ػلغی  ی زاثغغ  ّغبی -ّیدغبى  ثغب  زٍاًطغٌبختی  سغسهبی

 ضغوبزُ  چْغبزم،  دٍزُ زٍاًطغٌبختی،  آٍزدّبی دست هدلِ ضللی، التصام ٍ ضللی ػولىسد زٍاًطٌبختی، ثْصیستی هثجت،

 .81-21 غع ،8

، ثسزسی تبثیس ادزان زّجسی اغیل ثس زفتبز ضْسًٍدی سبشهبًی اش عسیك سسهبیِ زٍاًطغٌبختی دز  8818ایسج.، پی، ًیه .81

 آثبد، پبیبى ًبهِ دوتسا، داًطگبُ اغفْبى، داًطىدُ ػلَم تسثیتی ٍ زٍاًطٌبسیّبی خسمهیبى اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ

ِ  ّغبی  هؤلفِ غِزاث ،8818 هحود، فسٍّس، الِ؛ حدت هاتبزی، زضب؛ َّیدا، .83 ِ  ٍ ضغٌبختی  زٍاى سغسهبی  تؼْغد  ّغبی هؤلفغ
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