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هسدک قذیوی ،1هونا کطکی

 1وبضقٙبؾی اضقس ٟٔٙسؾی نٙبیغٔ ،سیطیت ؾیؿتٓ  ٚثٟطٚ ٜضی ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض تٟطاٖ
 2وبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت

چکیذه
ٔیعاٖ ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜبی ٔرتّف ثط اؾبؼ چٟبض ثؼس ٔرتّف ٘ ٚیع اظ ٘ظط ؾٌ ٝط ٜٚاظ شیٙفؼبٖ پطٚغٞ ٜب (تیٓ ٔسیطیت پطٚغ ،ٜپیٕب٘ىبضاٖ ٚ
وبضفطٔبیبٖ) اضظیبثی ٔی قٛز .چٟبض ثؼسی و ٝثؼٛٙاٖ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜب زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜا٘س ػجبضتٙس اظ :وبضایی پطٚغ،ٜ
تأحیط ثط ضٚی ٔكتطیٛٔ ،فمیت ٞبی وؿت  ٚوبض ،ثؿتط ؾبظی ثطای آیٙس .ٜأطٚظ ٜؾبظٔبٟ٘ب اظ پطٚغٞ ٜبی ٔرتّف ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف
اؾتطاتػیه  ٚتحمك آضٔبٖ ٞب ثٟطٔ ٜیٍیط٘س  ٚثسیٗ ٚؾیّ٘ ٝیبظٔٙس ضٚیىطزٔسیطیتی ٔی ثبقٙس و ٝآٟ٘ب ضا ٞطچ ٝثیكتط زضا٘تربة پطٚغٞ ٜبی
ؾبظٔب٘ی ٔتٙبؾت ثب اٞساف اؾتطاتػیه یبضی ضؾب٘سٔ .سیطیت پطٚغٞ ٜبی ؾبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ پیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝؾبظٔبٖ ٞب ٔحؿٛة ٔی
قٛز  ٚثبػج ٔی قٛز و ٝؾبظٔبٖ ٞب ث ٝز٘جبَ ضٚقٟبیی ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز ٛٔ ٚفمیت پطٚغٞ ٜبی ثبقٙس ٞسف انّی زض ایٗ تحمیك َطاحی
ٔسِی رٟت اتربش اؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف ثطای ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜبی  EPCCاؾت .ضٚـ ایٗ تحمیك اٚالً ثط پبیٞ ٝسف اظ
ضٚـ تحمیمبت وبضثطزی  ٚحب٘یبً ثط پبیٔ ٝبٞیت ٚضٚـ اظضٚـ تحمیمبت تٛنیفی ـ اوتكبفی (ٔٛضز پػٞٚكی) اؾتٛاض ٔی ثبقس .ربٔؼ ٝآٔبضی
تحمیكٔ ،طوع َطاحی ٟٙٔ ٚسؾی نٙبیغ قیٕیبیی ثٛز ٜو ٝػٕس ٜفؼبِیت آٖ زض ظٔیٟٙٔ ٝٙسؾی َطحٞبی پبییٗ زؾتی نٙبیغ پتطٚقیٕی ٚ
قیٕیبیی اؾت .پطٚغ ٜای ٔٛضز ُٔبِؼ ٝزض ایٗ تحمیك ،پطٚغ ٜپتطٚقیٕی فزط وطٔبٖ اظ ٘ٛع ٔ EPCCی ثبقس ٕٝ٘ٛ٘ .ا٘تربثی َجك رسَٚ
ٔٛضٌبٖ اظ ربٔؼ ٝآٔبضی ٘ 150فطی افطاز آٌب ٜپطٚغٞ ٜبی  ٚ EPCCضٚـ ٞبی ارطای آٖ٘ 90 ،فط اظ ٘ 110فطی ثٛز و ٝپطؾف ٘بٔٞ ٝب ثیٗ
آٟ٘ب تٛظیغ ٌطزیس .زض ایٗ تحمیك ؾؼی قس تبحیط پٙذ ٔتغیط ترهم ؾبظٔبٖٞبی ٔزطی پطٚغ ،ٜتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری،
تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّیٔ ،ست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٚ ٜعی ٝٙارطای پطٚغٜٞب ثطچٟبضػبُٔ ٔتغیط ػّٕىطزٔٙبؾت یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی،ٝٙ
پیكطفت فیعیىی ٚا٘ؼُبف پصیطی ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌطفت ٚ ٝاحطات وّی ٔتغیطٞب ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ احطات تٛاْ ؾبیط ٔتغیطٞب زض لبِت یه ٔسَ
وّی اضائ ٝقٛز  ٚزض پبیبٖ رٛاة فطيیبت پػٞٚف ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛفطيیبت ٔرتّف ا٘زبْ قس ٜتٛيیح زاز ٜق٘ٛس.

واشههای کلیذی :پطٚغٞ ٜبی  ،EPCCػّٕىطز ،ترهم ؾبظٔبٖ ٞبی ٔزطی پطٚغٞ ٜبٔ ،سیطیت اؾتطاتػیه.

68

ُٔبِؼبت ٔسیطیت  ٚوبضآفطیٙی
زٚض ،3 ٜقٕبض ،1/1 ٜثٟبض  ،1396نفحبت 68 -85

-1هقذهه
أطٚظ ٚ ٜزض قطایٍ فؼّی (ذهٛنبً ٚيؼیت التهبزی ،ارتٕبػی  ٚؾیبؾی) و ٝوكٛض ثب آٖ ٔٛارٞ ٝؿت ،ارطا پطٚغٞ ٜبی
 EPCCأطی زقٛاض ث٘ ٝظط ٔی ضؾسٔ .كىالتی و ٝثبػج افعایف ٔست ظٔبٖ ،تأذیطات احتٕبِی  ٚافعایف ٞعیٞ ٝٙبی پطٚغٜ
ذٛاٙٞس قس ٔ ٚیتٛاٖ ثب ثط٘بٔ ٝضیعی زلیك  ٚپیف ثیٙی پبضأتطٞبی ٔٛحط ض٘ٚس ارطایی پطٚغ ٚ ٜتأحیطٌصاض ثط ظٔبٖ ٞ ٚعی ٚ ٝٙثٝ
ػجبضتی ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ تب حس أىبٖ اظ قست ٔٙفی ٘ح ٜٛارطای پطٚغٞ ٜب وبؾت (ٞبض٘ .)2013 ،1ٖٚىت ٟٓٔ ٝارطای پطٚغٞ ٜب،
پیف ثیٙی ،تسٚیٗ  ٚا٘تربة اؾتطاتػیٟبی ٔتٙبؾت ثب ض٘ٚس پیكطفت پطٚغ ٜاؾت و ٝزض ٔٛالغ ذبل  ٚثب تٛر ٝث ٝقطایٍ ظٔب٘ی ٚ
ٔىب٘ی ٔیتٛا٘س تأحیطٌصاض ثٛزٚ ٜاظ تأذ یطات احتٕبِی  ٚافعایف ٞعیٞ ٝٙب  ٚلیٕت تٕبْ قس ٜپطٚغ ٜثىبٞس .ایٗ ٘ٛع ضٚـ ٔی تٛا٘س
ؾطػت تهٕیٓ ٌیطی ضا زض ٔٛالغ ثحطا٘ی پطٚغٞ ٜب افعایف  ٚظٔب٘ی ضا ثطای ا٘زبْ وبضٞبی ٔ ٟٓزیٍط شذیطٕ٘ ٜبیس .ث ٝػجبضتی زض
ارطای پطٚغٞ ٜب ،ثبیس ثطای حب٘یٞ ٝب ثط٘بٔ ٝزاقت  ٚضٚیسازٞبی ا حتٕبِی ضا پیف ثیٙی ٕ٘ٛز .اؾتطاتػی ثس ٖٚتبوتیه ،زٚضتطیٗ
ٔؿیط ث ٝؾٛی پیطٚظی  ٚتبوتیه ثس ٖٚاؾتطاتػی ،نطفبً قّٛغی لجُ اظ قىؿت اؾتٔ .سیطیت اؾتطاتػیه ٔ ٚسیطیت ػّٕىطز،
ٔجبحج ٔتفبٚت ٔی ثبقٙس و ٝتٛأبً ٔٛضز ٘یبظ ؾبظٔبٖ ٞب  ٚپطٚغٞ ٜبی آٟ٘ب ثٛز ٚ ٜالظْ اؾت ثب ٕٞسیٍط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاضٌیط٘س
(فطلب٘ی  ٚایعزی.)2013 ،2
ٔبیىُ پٛضتطٔی ٌٛیس " احطثركی ػّٕیبتی ٚاحطثركی اؾتطاتػی الظٔ ٝثطتطقسٖ ؾبظٔبٟ٘ب ٞؿتٙس؛ أب ثبیسٌفت وٞ ٝط وساْ اظ آٟ٘ب
وبٔالً ٔتفبٚت ضفتبض ٔی ٕ٘بیٙس ".ث ٝقطٌ ؾطآٔس قسٖ زض ػّٕیبتٔ ،ی تٛاٖ ٞعیٞ ٝٙب ضا وبٞف زاز ،ٜویفیت ضا اضتمبء  ٚظٔبٖ
ارطا فطآیٙسٞب ٔٙبؾت  ٚتأذیطات ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س؛ أب ثبیس تٛر ٝوطز و ٝثس ٖٚچكٓ ا٘ساظ  ٚتٟٙب ثب اتىب ث ٝثٟجٛز ػّٕیبت،
ٔٛفمیت پبیساضی ثطای ؾبظٔبٖ  ٚپطٚغٞ ٜبی آٖ ثٛرٛز ٕ٘ی آیس .یىی اظ ٔحممبٖ اضقس ػّٔ ْٛسیطیت اؾتطاتػیه ٔی ٌٛیس "قٕب
أىبٖ ز اضز و ٝثٟتطیٗ فطآیٙسٞبی رٟبٖ ضا تسٚیٗ ٕ٘بئیس أب تب ٔٛلؼی و ٝفطآیٙسٞبی ٔسیطیتی زض ٔؿیطتحمك اٞساف ؾبظٔبٖ
لطاضٍ٘یطزٞ ،طٌع ٘رٛاٞیس تٛا٘ؿت ثٛٔ ٝفمیت ُّٔٛة فىطوٙیس " (وبپالٖ ٛ٘ ٚضت.)1390 ،3ٖٛ
ٔسیطیت پطٚغ ،ٜثط٘بٔ ٝضیعی ٞ ٚسایت پطٚغ ٜزض چبضچٛة ظٔبٖٞ ،عی ٚ ٝٙویفیت ٔكرم ث ٝؾٛی ایزبز ٘تبیذ ٔكرم آٖ اؾت.
ٔسیطیت پطٚغ ٜفؼبِیت ٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی ،ؾبظٔب٘سٞی٘ ،ظبضت ثط ارطا ٞ ٚسایت ارطا ضا قبُٔ قس ٚ ٜؾؼی زاضز تب ثب اؾتفبزٜ
زضؾت اظ ٔٙبثغ٘ ،تبیذ ٔكرم ٛٔ ٚضز ا٘تظبض ضا ثب ٞعیٞ ٝٙبی تٛافك قس ٜلجّی زض ٔٛػس ٔمطض تحٛیُ زٞس .ث ٝثیبٖ زیٍط،
ٔسیطیت پطٚغ ٜثىبضٌیطی زا٘فٟٔ ،بضت ٞب ،اثعاض  ٚتىٙیىٟبی الظْ زض ازاض ٜرطیبٖ ارطای فؼبِیت ٞب ثٙٔ ٝظٛض ضفغ ٘یبظٞب ٚ
ا٘تظبضات ٔتِٛیبٖ  ٚشیٙفؼبٖ اظ ارطای پطٚغ ٜاؾت (فطاٞب٘یَٛ .)1391 ،ال٘ی قسٖ ثؿیبض ظیبز ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜب ،يؼف
ٔكٟٛز ویفی پطٚغٞ ٜبی ارطا قس ،ٜلیٕت تٕبْ قس ٜثؿیبض ثبالی پطٚغٞ ٜب ٘ؿجت ث ٝثطآٚضزٞبی اِٚی ،ٝفمساٖ اؾتطاتػی ارطای
لٛی رٟت ا٘زبْ پطٚغٞ ٜب ،يؼف آٔٛظـ زض رٟت ثٟط ٜثطزاضی اظ پطٚغٞ ٜبی ارطا قس ٜضا ٔی تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ظ٘زیطٜ
ٔكىالت ٔ ٟٓپطٚغٞ ٜبی وكٛض اضظیبثی ٕ٘ٛز (فطاٞب٘یٚ .)1391 ،یػٌی ٞبی ٔ ٟٓارطا پطٚغٞ ٜبی  ،EPCCوٙتطَ ظٔبٖ ٞ ٚعیٝٙ
پیف ثیٙی قسٔ ٜی ثبقس و ٝزض ثط٘بٔٞ ٝبی ارطایی زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی قٛز .ثط٘بٔ ٝای ٔس ٚ ٖٚزلیك و ٝقبُٔ رعئیبت ثطآٚضز
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،ثٛزر ،ٝتزٟیعات ٛٔ ٚاز الظْ رٟت ا٘زبْ وبض ٔی ثبقس .ث ٝزِیُ آ٘ى ٝثط٘بٔ ٝایس ٜآَ ،پبی ٝای ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی
پیكطفت پطٚغ ٜاؾتٔ ،ی تٛا٘س ثطای فؼبِیت ٞبیی و ٝتأذیط زاض٘س  ٚیب ٔبظاز ثٛزرٛٔ ٝضز ٘ظط ٞؿتٙس ،ثؼٛٙاٖ ؾیؿتٓ
ٞكساضزٙٞس ٜػُٕ ٕ٘بیس (ٚضظ)1389 ،ٜٚ؛ ثٙبثطایٗ ا٘زبْ ایٗ تحمیك زض " پطٚغ ٜپتطٚقیٕی فزط وطٔبٖ "ٔ ،ی تٛا٘س أطی
يطٚضی ثبقس تب يٕٗ ثطضؾی ٚيؼیت ٔٛرٛز پطٚغ ،ٜاؾتطاتػیٟبی ٔرتّف قٙبؾبیی ٛٔ ٚضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝتب ثتٛاٖ اؾتطاتػی
ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜبی  EPCCاتربش وطزٛ٘ .آٚضی ایٗ تحمیك ث ٝایٗ نٛضت ٔیجبقس و ٝتبو ٖٛٙاظ ایٗ ٔٙظط ث٘ ٝحٜٛ
ارطای پطٚغٞ ٜب زیس٘ ٜكس ٜاؾت .ث ٝػجبضتی ضٚیىطز ػّٕیبتی ٔسیطیت پطٚغ ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای تؼطیف ٔی ٌطزز و ٝزض فًبی چٙس
1 Haron
2 Forghani & Izadi
3 Kaplan & Norton
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ثؼسی  ٚاظ ظٚایبی ٔرتّف ،ض٘ٚس ارطایی پطٚغ٘ ٜظبضت  ٚوٙتطَ ٔی قٛز؛ یؼٙی اظ آغبظ تب پبیبٖ پطٚغَ ٚ ٜجك ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی
ٔسٔ ٚ ٖٚهٛة ،پیكطفت پطٚغ٘ٛٔ ٜیتٛض ٔی ٌطزز  ٚزض نٛضت ثطٚظ ٔكىالت احتٕبِی  ٚپیف ثیٙی قسٔ ٜی تٛاٖ ثب تٛر ٝثٝ
ضٚیساز ٔطث ٚ َٝٛثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحیٍ ٞبی زاذّی  ٚذبضری پطٚغ ،ٜاظ ؾجس ثط٘بٔٞ ٝبی اظ لجُ تؼییٗ قس ٜثط اؾبؼ اِٛٚیت
ٞب ٕ٘ ٚطات ترهیهی ٘ؿجت ث ٝا٘تربة ثٟتطیٗ  ٚاضرح تطیٗ تهٕیٓ ٞب  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٕٔىٗ السأبت ٔمتًی ثؼُٕ آیس.
-2هبانی نظری و پیطینه تحقیق
-1-2هبانی نظری
اظ ٘ظط ُٔٙمی ٘مُ ٝآغبظ ثحج زضثبضٔ ٜسیطیت اؾتطاتػیه ایٗ اؾت و ٝوبض ضا ثب تؼییٗ ٔأٔٛضیتٞ ،سف ٞبی ثّٙس ٔست ٚ
اؾتطاتػی ٞبی و٘ٛٙی ؾبظٔبٖ آغبظ قٛز ظیطا ٚيغ یب قطایٍ و٘ٛٙی یه قطوت ٔی تٛا٘س ثیبٍ٘ط اؾتطاتػی ٞبی ٔكرم ٔ ٚؼیٗ
ثبقس  ٚحتی أىبٖ زاضز یه ٔؿیط ٔكرم ضا ٘كبٖ زٞسٞ .ط ؾبظٔبٖ زاضای یه ٔأٔٛضیتٞ ،سف ٞبی ثّٙس ٔست  ٚاؾتطاتػی
ٞبؾت ،حتی اٌط ایٗ اضوبٖ یب ػٙبنط ث ٝقی ٜٛای آقىبض َطح ضیعیٛ٘ ،قت ٝیب ٌعاضـ ٘ك٘ٛس .ثطای یبفتٗ پبؾد ث ٝایٗ پطؾف وٝ
ؾبظٔبٖ ث ٝوزب ٔی ضٚز ثبیس زیس و ٝؾبظٔبٖ زض وزب ثٛز ٜاؾت! فطآیٙس ٔسیطیت اؾتطاتػیه پٛیب ٔ ٚؿتٕط اؾت .تغییط زض ٞط
یه اظ اضوبٖ اٍِٛٔ ٛرت تغییط زض ثطذی زیٍط یب  ٕٝٞارعای تكىیُ زٙٞس ٜاٍِٛی ٔعثٛض ذٛاٞس قس؛ ثٙبثطایٗ ،فؼبِیت ٞبیی وٝ
زض ظٔی ٝٙتسٚیٗ اؾتطاتػی ٞب ،ارطا  ٚاضظیبثی آٟ٘ب ث ٝػُٕ ٔی آیس رٙج ٝزائٕی زاضز ٚ ٚالؼیت ایٗ اؾت و ٝفطایٙس ٔسیطیت
اؾتطاتػیه ٞیچ پبیب٘ی ٘ساضزٔ .یعاٖ ضؾٕی ثٛزٖ ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖ تحت تأحیط ػٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛلطاض ٔی ٌیطز.
ا٘ساظ ٜیب ثعضٌی ؾبظٔبٖ یه ػبُٔ وّیسی ٔی ثبقس؛ زض ضاؾتبی ا٘زبْ زازٖ ترههی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ؾبظٔبٟ٘بی وٛچه
چٙساٖ ضؾٕی ػُٕ ٕ٘ی وٙٙسٔ .تغیطٞبی زیٍطی و ٝثط ٔیعاٖ ضؾٕی ثٛزٖ ٔسیطیت اؾتطاتػیه احط ٔی ٌصاض٘س ،ػجبضت ا٘س اظ:
قیٔ ٜٛسیطیت ،پیچیسٌی ٔحیٍ ،پیچیسٌی فطایٙس تِٛیسٔ ،بٞیت ٔؿبئُ ٞ ٚسف ؾیؿتٓ ثط٘بٔ ٝضیعی (زیٛیس .)1389،ثب تٛر ٝثٝ
تؼساز  ٚحزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض َطح ٞبی ربضی وكٛض  ٚپطٚغٞ ٜبیی و ٝلطاض اؾت ارطا ق٘ٛس ،إٞیت ایٗ ٔٛيٛع اؾتطاتػیه
زضایطاٖ ٔكرم ٔیكٛزأبپطزاذتٗ ث ٝزا٘ف ٟٔٚبضت ٔسیطیت ػّٕی پطٚغٞ ٜب زض وكٛض ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ٔتٙبؾت ثبایٗ ٞسف
اؾتطاتػیه ٘یؿت .قىؿت ،تبذیطات ظیبز ٘ٚبتٕبْ ٔب٘سٖ پطٚغٞ ٜبی ظیطثٙبیی اظ ٕٟٔتطیٗ حٕطات ٟ٘بزی٘ ٝٙكسٖ انٔ َٛسیطیت
ػّٕی پطٚغ ٜزض َطح ٞبی وكٛض اؾتُٔ .بثك آٔبض ؾبظٔبٖ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعیٔ ،تٛؾٍ ظٔبٖ اتٕبْ پطٚغٞ ٜبی ّٔی زض وكٛض
٘عزیه ث 2/22 ٝثطاثط ظٔبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜپطٚغٞ ٜب ثٛز ٜاؾت ،یؼٙی یه پطٚغ ٜچٟبضؾبِ ٝثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ زؾت وٓ زض 8
ؾبَ ث ٝاتٕبْ ضؾیس .ایٗ آٔبض ٘كبٖ ٔی زٞس ذؿبضت فٛق تهٛضی ث ٝوكٛض اظ ٔٙظط ػسْ ٔسیطیت ػّٕی پطٚغٞ ٜب ٚاضز قسٜ
اؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛحبؾجبت ٘كبٖ ٔیسٞس فمٍ زضپطٚغ ٜوالٖ فبظٞبی  8 ٚ 7 ،6پبضؼ رٛٙثی ،ث ٝاظای ٞط ضٚظ تبذیط زض ثٟطٜ
ثطزاضی اظ ایٗ پطٚغ ،ٜوكٛض ظیب٘ی (ػسْ اِٙفغ) ٔؼبزَ ضٚظا٘ٔ 5 ٝیّی ٖٛزالض ٔتحُٕ ذٛاٞس قس  ٚایٗ زضحبِی اؾت و ٝثب
فطاٌیطی  ٚثىبضٌیطی تىٙیىٟب  ٚضٚقٟبی ٔسیطیت پطٚغ ،ٜاٌط پطٚغٞبی ثعضي چٙسٔب ٜظٚزتطث ٝثٟط ٜثطزاضی ثطؾس ٔیتٛا٘س احطی
تؼییٗ وٙٙس ٜزضالتهبز وكٛض زاقت ٝثبقس .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپطٚغ ٜفطٚزٌب ٜأبْ ذٕیٙی ضا ثب فطٚزٌب ٜزثی ٔمبیؿ ٝوطز .أطٚظ ٜزض
ز٘یب ،ارطا ،ازاض ٚ ٜثٟط ٜثطزاضی اظ پطٚغٞ ٜب رع ثب فطاٌیطی  ٚث ٝوبضٌیطی تىٙیه ٞبی «ٔسیطیت پطٚغ »ٜأىب٘پصیط ٘یؿت ٚ ٚيغ
ٔٛرٛز ٘كبٖ ٔی زٞس اتىب ث ٝقیٔ ٜٛسیطیت ؾٙتی ثطای ا٘زبْ ثٟیَ ٝٙطح ٞب وفبیت ٕ٘ی وٙس َٛ.ال٘ی قسٖ ثؿیبض ظیبز ظٔبٖ
ارطای پطٚغٞ ٜب ،يؼف ٔكٟٛز ویفی پطٚغٞ ٜبی ارطا قسٞ ،ٜعی ٝٙتٕبْ قس ٜثؿیبض ثبالی پطٚغٞ ٜب ٘ؿجت ث ٝثطآٚضزٞبی اِٚی،ٝ
فمساٖ اؾتطاتػی ارطا لٛی رٟت پطٚغٞ ٜب ،يؼف آٔٛظـ زض رٟت ثٟط ٜثطزاضی اظ پطٚغٞ ٜبی ارطا قسٛٔ ٚ ٜاضز زیٍط ضا ٔیتٛاٖ
ثؼٛٙاٖ ثركی اظ ظ٘زیطٔ ٜكىالت ٔ ٟٓپطٚغ ٜای وكٛض اضظیبثی ٕ٘ٛز.
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-2-2پیطینه تحقیق
ٞبض٘ )2013( ٖٚكبٖ ٔی زٞس و ٝثس ٖٚزض ٘ظطٌطفتٗ ٔبٞیت پطٚغٞ ٜبٛٔ ،فمیت آٟ٘ب تأحیط ثؿعایی زض ٔٛفمیت  ٚوبضایی
ثّٙسٔست ؾبظٔبٟ٘ب ذٛاٞس زاقت  ٚزض حمیمت پطٚغٞ ٜب ثركی اظ ٔسیطیت اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ٞب ضا تكىیُ ٔی زٙٞس.
ػطة ظاز ،لطثب٘ی  ٚقیطٚی ٝظاز (َ )2011ی ُٔبِؼبت تحمیمبتی احجبت وطز٘س ثب تٛر ٝث ٝایٙىٛٔ ٝفمیت زض پطٚغٞ ٜب ث ٝػٛأُ
زاذّی  ٚذبضری اضتجبٌ زاضز ،ثٙبثطایٗ زض ٘ظط ٌطفتٗ ضٚیىطزٞبی اؾتطاتػیه زض پطٚغٞ ٜب أطی ٔ ٟٓث ٝقٕبض ٔی آیس .ؾبظٔبٟ٘ب
ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث ٝاٞساف اؾتطاتػیه ذٛز پطٚغٞ ٜب ضا ت ؼطیف  ٚارطا ٔی وٙٙس .ایٗ أط زض اثتسا ثب تٛؾؼ ٝاٞساف ػٕٔٛی
ؾبظٔبٟ٘ب ثطاؾبؼ اؾتطاتػی  ٚؾپؽ ثب تؼطیف ثط٘بٔٞ ٝب ٟ٘ ٚبیتبً ثب َطاحی پطٚغٞ ٜب ا٘زبْ ٔی قٛز .ثب ایٗ ٚرٛز ایٗ پطٚغٞ ٜب ثب
اٞساف اؾتطاتػیه ؾبظٌبضتط ثٛز ٚ ٜثٟطٚ ٜضی ثیكتطی زاض٘س وٙٔ ٝزط ث ٝزؾتبٚضزٞبی ثٟتط ٚؾطیغ تط قسٚ ٜاٞساف ؾبظٔب٘ی ضا
ثطآٚضزٔ ٜی ؾبظ٘س.
ؤٛبضَ )2012( 1ی تحمیمبتیٕٟٔ ،تطیٗ ٔعایبی  EPCCضا ثسیٗ نٛضت ثیبٖ ٕ٘ٛز ( )1وبٞف اؾتطؼ ثطای وبضفطٔب)2( ،
ؾبز ٜوطزٖ قٙبذت اضتجبَبت ثیٗ لؿٕتٟب ٔ ٚطاحُ ٔرتّف وبض )3( ،زض زؾتطؼ ثٛزٖ ذسٔبت پؽ اظ ضا ٜا٘ساظی )4( ،تًٕیٗ
ویفیت  ٚوبٞف ٔٛاضز ػّٕی زض ٔٛار ٟٝثب ٔكىالت )5( ،حٕبیت ٔبِه زض ثطاثط تغییط لیٕت ٔٛاز٘ ،یطٚی وبض  ٚغیط)6( ،ٜ
قٙبذت ٝقسٞ ٜعیٞ ٝٙب زض قطٚع پطٚغ )7( ٚ ٜضٚقٗ ثٛزٖ ٔحسٚزٔ ٚ ٜكرهبت وبضذب٘ ،ٝویفیتٔ ،ست ظٔبٖ پطٚغٞ ٚ ٜعی ٝٙآٖ.
زض ظٔی ٝٙاؾتطاتػی ٔ ٚسیطیت پطٚغٔ ، ٜحممیٗ ٔرتّفی وبض یب اظٟبض٘ظط وطز ٜا٘س و ٝذالن ٝثیبٖ ٔی ق٘ٛس :زض ثطضؾی ،آؾیت
قٙبؾی  ٚا٘تربة اؾتطاتػیُٔ ،بِؼبتی ا٘زبْ قس ٜاؾت اظ لجیُ چبً٘ ٛٞٚاً٘ )2005( 2اظ ضٚـ تحّیّی  SWOTوٕی ،زض
ا٘تربة اؾتطاتػی ٔٙبؾت اؾتفبز ٜوطز ٜا٘سٕٞ ٚ ٚٚ .ىبضاٖ )2013( 3زض اؾتطاتػی ا٘تربة ٔسَ ظٔبٖ ،اظ ٔف ْٟٛذُبی وُ
اؾتفبز ٜوطز ٜا٘س .فطلب٘ی  ٚایعزی ( )2013زض ا٘تربة پیٕب٘ىبض رٟت ٚاٌصاضی پطٚغ ،ٜثط اؾبؼ تزعی ٚ ٝتحّیُ  SWOTثب
 ٚ Vikorضٚـ  ٚ TOPSISضٚیىطز فبظی الساْ وطز ٜا٘سٕٞ .چٙیٗ غاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ )2014( 4رٟت تؼییٗ اؾتطاتػی ا٘تربة
پبضأتط ثطای ثٟی ٝٙؾبظی  ٚفطیط ٌیت ٕٞ ٚىبضاٖ )2014( 5زض قٙبذت ٘مبٌ لٛت  ٚيؼف زِٚت ثطای تسٚیٗ چبضچٛة  ٚارطای
اؾتطاتػی ٔٙبؾت؛ اظ ٔسَ  SWOTثٟط ٜثطز٘س.
-3روش تحقیق
زض ایٗ پػٞٚف ث ٝػّت ػسْ ٚرٛز اثعاض اؾتب٘ساضز ،اظ اثعاض ٔحمك ؾبذت ٝو ٝثطای ایٗ تحمیك َطاحی قس ٜاؾت ،ث ٝػٛٙاٖ اثعاض
پػٞٚف اؾتفبزٔ ٜی ٌطزز .ؾبذتٗ اثعاض ٔصوٛض وبض ؾبز ٜای ٘جٛز ٚ ٜثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع پػٞٚف َطاحی  ٚؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت تب
ثتٛا٘س ٔٛضز ُٔبِؼ ٝتحمیك ضا ؾٙزیس ٚ ٜتزعی ٚ ٝتحّیُ آٖ ضا أىبٖ پصیط ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ثطای ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ٔتغیط ٚاثؿتٝ
ٔ ٚتغیطٞبی ٔؿتمُ اظ آ ٔبض اؾتٙجبَی  ٚتىٙیه حسالُ ٔطثؼبت رعئی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝتغیطٞبی پػٞٚف
ثط اؾبؼ ٔمیبؼ اظ ٘ٛع ٔتغیطٞبی اؾٕی ٞؿتٙس ،ثبیس اظ آظٟٔ٘ٛبی ٘بپبضأتطی  ٚتحّیُ ٘یىٛئی ثطاظـ  ٚزض ازأ ٝاظ آظٖٔٛ
ٔؼٙبزاضی  ٚضٚـ ذٛزٌطزاٖ ؾبظی ثٛت اؾتطاح 6ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ اؾتفبز ٜقس .ثَٛ ٝض وّی ضٚاثٍ ثیٗ ٔتغیطٞب زض تىٙیه
حسالُ ٔطثؼبت رعئی ث ٝز ٚزؾتٔ ٝسَ ثیط٘ٚی ٔ ٚسَ زض٘ٚی تمؿیٓ ثٙسی ٔی ق٘ٛس .زض ایٗ پػٞٚف ثطای ثطضؾی ؾٛاالت
پطؾكٙبٔ ٝث ٝتفىیه اظ ٔسَ ثیط٘ٚی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ پػٞٚف اظ آٔبض اؾتٙجبَی  ٚتىٙیه حسالُ
1 Kumar
2 Chang & Huang
3 Wu & Ma &Lin & Peng & Ai & Shi & Qiao
4 Zhang & Ma & Wei & Liang
5 Freire-Gibb & Koss & Margonski & Papadopoulou
6 Bootstrap
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ٔطثؼبت رعئی ( )PLS1اؾتفبز ٜقس .يٕٙبً ٘طْ افعاضٞبی ٔطثٛٔ ٚ َٝٛضز ِع ْٚاظ لجیُ٘ Smart PLS ٚ SPSS2یع اؾتفبزٜ
ٌطزیسربٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ،قطوت پتطٚقیٕی فزط ٔی ثبقٙس و ٝثب ا٘زبْ فؼبِیت ٞـبی ٔٛحط  ٚاحـطثرف زض رٟـت
اٞـساف تؼیـیٗ قـس ،ٜایٗ أىـبٖ ضا فــطاٞـٓ ٔی وٙس تب ثتٛا٘س ثب ٌؿـتطـ فؼـبِیتٞب ٚثبتىیـ ٝثط ویفیـت ُّٔـٛة ٚ
اؾتب٘ساضزٞبی لبثُ لج ،َٛث ٝضيبیت شیٙفؼبٖ زؾت یبثس.
ثطای ا٘تربة َٕ٘ ٝ٘ٛجك رسٛٔ َٚضٌبٖ اظ ربٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ ٘ 124فط اظ افطازی و ٝثب پطٚغٞ ٜبی  ٚ EPCCضٚـ ٞبی ارطای
آٖ آقٙب ٔی ثبقٙس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ثَٛ ٝضی و ٝپطؾف ٘بٔٞ ٝب ث ٝتؼساز ٘ 100فط تٛظیغ ٌطزیس تب ٘ 92فط ث ٝتؼساز ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضز ٘ظط رٛاة زاز ٜقس .ضٚایی پطؾف ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚتؼبلجبً پبیبیی آٟ٘ب اظ ضٚـ اػتجبض نٛضی  ٚث ٝػجبضتی زیٍط ارٕبع ٘ظط
ٔترههبٖ  ٚزاٚضاٖ أط ٘ؿجت ث ٝاثعاض ؾٙزف ا٘زبْ ٌطفت .پبیبیی پطؾكٙبٔٔ ٝصوٛض ٘یع اظ تىٙیه حسالُ ٔطثؼبت رعئی
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ثَٛ ٝضی و ٝزض آٖ اٚالً لسضت ضاثُ ٝثیٗ ػبُٔ (ٔتغیط پٟٙبٖ) ٔ ٚتغیط لبثُ ٔكبٞس ٜثٛؾیّ ٝثبضػبّٔی ٚحب٘یبً
ٕٞجؿتٍی ٔتغیطٞب ثٛؾیّ ٝآظٔٔ ٖٛؼٙبزاضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز .يٕٙبً آِفبی وط٘ٚجبخ ٔحبؾج ٝقسٔ ٜطث٘ َٝٛیع حسٚز
 0/78ثٛز و ٝلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
-4 .نتایج
-1-4آهار توصیفی
زض وُ ایٗ تحمیك اظ ٘ 90فط ذجط ٜاؾتفبزٌ ٜطزیس و ٝثؼًی پبؾد زٙٞسٌبٖ زض ز ٚیب ؾ ٝپطؾكٙبٔٔ ٝكبضوت زاقتٙس؛ ثٙبثطایٗ
حبنُ اَالػبت زٌٔٛطافیه اػًبی ذجط ٜث ٝقطح رس َٚشیُ  1تب  3ذٛاٞس ثٛز:
جذول  :1فراوانی جنسیت آزهودنی ها
جنسیت

فراوانی

درصذ

زى

30

33.34

هرد

60

66.66

جوع

90

100

1 Partial Least Squares
2 Statistical package for social science
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جذول  :2فراوانی هذرک تحصیلی آزهودنی ها
سطح تحصیالت

فراوانی

درصذ فراوانی

کارضناسی

44

48.88

کارضناسی ارضذ

34

37.77

دکترا

12

13.33

کل

90

100

جذول  :3فراوانی سنوات ضغلی آزهودنی ها
سنوات ضغلی

فراوانی

درصذ فراوانی

 5تا  9سال

21

23.33

 14-11سال

27

30

 19-15سال

18

20

 24-21سال

13

14.44

<25

11

12.22

کل

90

100

 -2-4آزهوى فرضیه های پصوهص
ضاثُٔ ٝتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ٞط یه اظ فطو یٟب ٞی تحمیك ثطاؾبؼ یه ؾبذتبض ػّی ثب تىٙیه حسالُ ٔطثؼبت رعئی
 PLSآظٔ ٖٛقس ٜاؾتٔ .سَ تفىیه قس ٜتحمیك ثطاؾبؼ ضٚاثٍ ٞطیه اظ ٔتغیطٞب ٘یع آظٔ ٖٛقس ٜاؾت و ٝزض ٟ٘بیت اضائٝ
قس ٜاؾت .زض ٔسَ وّی تحمیك و ٝزض قىُ ٟ٘بئی تطؾیٓ قس ٜاؾت ٔیبٍ٘یٗ پبؾد ثٔ ٝتغیطٞبی لبثُ ٔكبٞسٞ ٜط ٔتغیط پٟٙبٖ
ٔحبؾج ٝقس ٚ ٜزض ٟ٘بیت  ٞط ٔتغیط پٟٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغیط لبثُ ٔكبٞس ٜثطای ؾبظ ٜانّی ذٛز ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .آٔبضt ٜ
ثطای ؾٙزف ٔؼٙبزاضی ضٚاثٍ ٘یع ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت.
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جذول  :4آزهوى فرضیه های تحقیق

آظٖٔٛ
فطيی ٝاَٚ

آظٖٔٛ
فطيی ٝزْٚ

آظٖٔٛ
فطيی ٝؾْٛ

آظٖٔٛ
فطيیٝ
چٟبضْ

آظٖٔٛ
فطيیٝ
پٙزٓ

ترهم ؾبظٔبٟ٘بی
ٔزطی پطٚغ ٜثط
ػّٕىطز ٔٙبؾت زض
ارطای پطٚغ ٜتبحیط
زاضز.
ٚ
تغییطات
پبضأتطٞبی ٔحیٍ
ذبضری ثط ػّٕىطز
ٔٙبؾت زض ارطای
پطٚغ ٜتبحیط زاضز.

ٚ
تغییطات
پبضأتطٞبی ٔحیٍ
زاذّی ثط ػّٕىطز
ٔٙبؾت زض ارطای
پطٚغ ٜتبحیط زاضز.

ثطای ؾٙزف ؾبظ ٜترهم ؾبظٔبٟ٘بی ٔزطی پطٚغ ٜاظ چٟبض ٔتغیط لبثُ ٔكبٞسٜ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ترهم ؾبظٔبٟ٘بی ٔزطی پطٚغ ٜثب ٔتغیط
ػّٕىطز ٔٙبؾت ثطاثط ٔ 0 /331حبؾج ٝقس ٜاؾت ؤ ٝمساض لبثُ لجِٛی ٔحؿٛة ٔیكٛز.
آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛیع ثطاثط  2 /872ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tزض ؾُح
ذُبی  %5یؼٙی  1/96ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیسٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت.
ثٙبثطایٗ ترهم ؾبظٔبٟ٘بی ٔزطی پطٚغ ٜثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز
ثطای ؾٙزف ؾبظ ٜتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری ٘یع اظ چٟبض ٔتغیط لبثُ
ٔكبٞس ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ
ذبضری ثب ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت ثطاثط ٔ 0 /257حبؾج ٝقس ٜاؾت ؤ ٝمساض ٔتٛؾٍ ضٚ
ث ٝپبئیٙی ٔحؿٛة ٔیكٛز؛ أب آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛیع ثطاثط  /698 3ثسؾت آٔس ٜو ٝثعضٌتط اظ
ٔمساض ثحطا٘ی  tزض ؾُح ذُبی  %5یؼٙی  1/96ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیسٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞسٜ
قسٔ ٜؼٙبزاض اؾت ثٙبثطایٗ تغییطات ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض
ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
ثطای ؾٙزف ؾبظ ٜتغییطات ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی اثتسا اظ چٟبض ٔتغیط لبثُ ٔكبٞسٜ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی ثب
ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت ثطاثط ٔ 0 /376حبؾج ٝقس ٜاؾت ؤ ٝمساض ثؿیبض ا٘سوی ٔحؿٛة
ٔیكٛز آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛیع ثطاثط  7/350ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tزض
ؾُح ذُبی  %5یؼٙی  1/96ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیسٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاضاؾت
ثٙبثطایٗ تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط
زاضز.

ثطای ؾٙزف ؾبظٔ ٜست ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜاثتسا اظ چٟبض ٔتغیط لبثُ ٔكبٞس ٜاؾتفبزٜ
ٔست ظٔبٖ ارطای قس ٜاؾت .لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜثب ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت
پطٚغ ٜثط ػّٕىطز ثطاثط ٔ 0/ 317حبؾج ٝقس ٜاؾت ؤ ٝمساض لبثُ لجِٛی ٔحؿٛة ٔیكٛز .آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛیع
ٔٙبؾت زض ارطای  6/340ثسؾت آٔس ٜو ٝثعض اظ ٌتط ٔمساض ثحطا٘ی  tزض ؾُح ذُبی  %5یؼٙی  1/96ثٛزٜ
٘ ٚكبٖ ٔیسٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٜ
پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبث ضی زاضز.
ثطای ؾٙزف ؾبظٞ ٜعی ٝٙارطای پطٚغ ٜاظٞب چٟبضٔتغیط لبثُ ٔكبٞس( ٜپطؾكٟبی  17تب
ارطای  )20اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ٞعی ٝٙارطای پطٚغٟٞب ثب ٔتغیط ػّٕىطز
ٞعیٝٙ
پطٚغٟٞب ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت ثطاثط ٔ 0 /379حبؾج ٝقس ٜاؾت ؤ ٝمساض لبثُ لجِٛی ٔحؿٛة ٔیكٛز .آٔبضٜ
ٔٙبؾت زض ارطای آظٔ٘ ٖٛیع  8 /146ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tزض ؾُح ذُبی 5%
یؼٙی  1/96ثٛز٘ٚ ٜكبٖ ٔیسٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ٞعیٝٙ
پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
ارطای پطٚغٟٞب ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
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 -3-4هذل نهایی تحقیق و بررسی نقص هیانجی زهاى و هسینه
لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ترهم ٔزطیبٖ پطٚغ ٜثب ٔتغیط ظٔبٖ  ٚ 0/567ثب ٔتغیط ٞعی ٝٙارطای  0/592ثسؾت آٔس ٜاؾتٔ .مساض
آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛیع ث ٝتطتیت  5/470 ٚ 4/868ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیزٞس ٕٞجؿتٍی
ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت؛ ثٙبثطایٗ ترهم ٔزطیبٖ پطٚغ ٜثط ٔتغیط ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙارطای پطٚغ ٜتبحیط ٔخجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ػٛأُ ذبضری ثب  ٚ 0/150ثب ٔتغیط ٞعی ٝٙارطای  0/314ثسؾت آٔس ٜاؾتٔ .مساض آٔبض ٜآظٔ ٖٛثطای
ٞعی ٝٙارطا  5/470ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیزٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت؛
أب ٔمساض آٔبض ٜآظٔ ٖٛثطای ظٔبٖ ارطای پطٚغ 1/221 ٜثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظٔمساض ثحطا٘ی وٛچىتط اؾت؛ ثٙبثطایٗ ػٛأُ
ذبضری تٟٙب ثطٔتغیط ٞعی ٝٙارطای پطٚغ ٜتبحیط ٔخجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
لسضت ضاثُٔ ٝیبٖ ٔتغیط ػٛأُ زاذّی ثب ٔتغیطظٔبٖ  ٚ 0/346ثب ٔتغیط ٞعی ٝٙارطای  0/319ثسؾت آٔس ٜاؾتٔ .مساض آٔبضٜ
آظٔ٘ ٖٛیع ث ٝتطتیت  2/169 ٚ 2/615ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  tثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔیزٞس ٕٞجؿتٍی ٔكبٞسٜ
قسٔ ٜؼٙبزاض اؾت؛ ث ٙبثطایٗ ػٛأُ زاذّی ثط ٔتغیطظٔبٖ ٞٚعی ٝٙارطای پطٚغ ٜتبحیط ٔخجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
زض ٔسَ ؾبذتبضی ٟ٘بئی تحمیك (قىُ ٔ )1تغیطٞبی پٟٙبٖ ٔست ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙارطای پطٚغٞ ٜب ث ٝػّت ایٙى ٝث ٝػٛٙاٖ
ٔتغیطٞبی ٔیب٘زی تحت تأحیط ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ترهم ؾبظٔبٟ٘بی ٔزطی پطٚغٞ ٜب ،تغییطات ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی ذبضری ٚ
زاذّی پطٚغٞ ٜب ٔی ثبقٙس ،نفط ٕ٘ی ثبقٙسٕٞ .یٗ َٛض ٔتغیط پٟٙبٖ ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطا پطٚغٞ ٜبی ٘ EPCCیع ث ٝػّت
ایٙى ٝتحت تأحیط تٛاْ ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ زیٍط اؾت ،نفط ٘جٛزٔ ٚ ٜمساض ػسزی آٖ اظ ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ٔیب٘زی ثیكتط ٔی ثبقس.
زض ایٗ ُٔبِؼ ٝتبحیط پٙذ ٔتغیط ترهم ؾبظٔبٖ ٞبی ٔزطی پطٚغ ،ٜتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری ،تغییطات ٚپبضأتطٞبی
ٔحیٍ زاذّیٔ ،ست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞٚ ٜعی ٝٙارطای پطٚغٜٞب ثطٔتغیطػّٕىطز ٔٙبؾت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .زض ٔسَ ٟ٘بئی
تحمیك و ٝزض قىُ  2تطؾیٓ قس ٜاؾت ٔیبٍ٘ یٗ پبؾد ثٔ ٝتغیطٞبی لبثُ ٔكبٞسٞ ٜط ٔتغیط پٟٙبٖ ٔحبؾج ٝقسٟ٘ ٚ ٜبیتبً ٞط
ٔتغیط پٟٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغیط لبثُ ٔكبٞس ٜثطای ؾبظ ٜانّی ذٛز یؼٙی ٔتغیط پٟٙبٖ  Xاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .آٔبض t ٜثطای
ؾٙزف ٔؼٙبزاضی ضٚاثٍ ٘یع ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت (قىُ .)2

ضکل  :2آهاره  t-valueفرضیه اصلی پصوهص

ضکل  :1آهاره  t-valueهذل کلی پصوهص
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-5نتیجه گیری
٘تبیذ حبنّ ٝایٗ پػٞٚف ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ ٔی وٙس ؤ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ یؼٙی ترهم ؾبظٔبٖٞبی ٔزطی پطٚغٞ ٜب ،تغییطات ٚ
پبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری  ٚزاذّیٔ ،ست ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙارطای پطٚغٜٞب ث ٝقىُ پٙذ يّؼی زض فًبی ؾ ٝثؼسی ثط ػّٕىطز
ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜبی  EPCCتأحیطٌصاض ٔی ثبقس ث٘ ٝحٛی و ٝزض ٔمبَغ ظٔب٘ی ذبل ثتٛاٖ ثب ارطای ضاٞىبضٞب ٚ
اؾتطاتػی ٞبی ذبل ٔ ٚس ،ٖٚاحطات ٔٙفی ضا وبٞف زاز ٚ ٜاحطات ٔخجت ذٛزافعایی ضا افعایف زاز .زض ایٗ ٚيؼیتٔ ،جحج
ٔسیطیت اؾتطاتػیه پطٚغُٔ ٜطح ٔی قٛز ؤ ٝی تٛا٘س رٟت زؾتیبثی ث ٝػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜب ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ
اثؼبز چٟبضٌب٘ ٝظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبف پصیطی  ٚثب زض ٘ظطٌطفتٗ رٕیغ رٟبت قطایٍ ظٔب٘یٔ ،ىب٘ی ،التهبزی
ٛٔٚاضز زیٍط ،اؾتطاتػیٟبیی ضا تسٚیٗ وطز ٜو ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ٚثب ثٟط ٜثطزاضی اظ تزبضة پطٚغٞ ٜبی زیٍط تىٕیُ تب ثط٘بٔ ٝای ربٔغ
حبنُ ٌطزز .ایٗ پػٞٚف اظ ٔٙظط فًبی ؾ ٝثؼسی  ٚاظ ظٚایبی زیٍط ث ٝارطا پطٚغٞ ٜب ،تٛاْ ثب ٘ظبضت  ٚوٙتطَ ا٘زبْ قس ٜاؾت.
٘تبیذ ایٗ پػٞٚف ٔی تٛا٘س ثطای تكىیالت پطٚغٞ ٜب ،ؾبظٔبٖ ٞبی ثبالؾطی ٔٚزطی پطٚغٞ ٜب  ٚػٛأُ ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب لبثُ
اؾتفبز ٜثبقس .ث ٝػجبضتی ثٟطٚ ٜضاٖ پطٚغٞ ٜب زض ٚالغ شیٙفؼبٖ آٟ٘ب ٞؿتٙس.
 جواب فرضیه اولترهم ؾبظٔبٖٞبی ٔزطی پطٚغ ٜثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
َجك ثطضؾی ٞب ٔ ٚحبؾجبت ثؼُٕ آٔس ٜزض آظٔ ٖٛفطيی ٝا َٚفهُ چٟبضْٔ ،كرم ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝلبثُ لج َٛثٛزٖ
لسضت ضاثُ ٝفیٕبثیٗ ٔتغیطٞب ٔ ٚؼٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی آٟ٘بٔ ،تغیط ترهم ؾبظٔبٖ ٞبی ٔزطی پطٚغ( ٜپطٚغٔ ٜحٛض) ثط ٔتغیط
ػّٕىطز ٔٙبؾت ارطای پطٚغٔ ٚ ٜتؼبلجبً ػبُٔ ٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبفپصیطی تأحیطٌصاض
اؾت .ایٗ أط ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ثیكی ٝٙتحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
ثب تٛر ٝث ٝرٛاة حبنّٔ ٝی تٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ وطز ؾبذتبض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔزطی پطٚغ ٜزض ٘ح ٜٛارطا پطٚغٞ ٜب ٘مف ٔ ٟٓایفب ٔی
وٙسٛ٘ .ع پطٚغٞ ٜب زض ضٚـ ارطا ٔٛحط ثٛز ٚ ٜؾبذتبض ؾبظٔب٘ی آٟ٘ب ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘ٛع پطٚغٞ ٜب ؾبظٔب٘سٞی ٔی ٌطزز .اٌط
ؾبظٔبٖ ٞب ذٛاؾتبض ارطای نحیح پطٚغٞ ٜب ثب ثٟطٚ ٜضی  ٚوبضایی ٟ٘ ٚبیتبً ػّٕىطز ٔٙبؾت ٔی ثبقٙس ،ثبیس ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ضا ثٝ
ؾٕت پطٚغٔ ٜحٛضی حطوت زٙٞس تب زض ثطاثط تهٕیٕبت  ٚاؾتطاتػی ٞبیی و ٝثبیس اتربش ٕ٘بیٙس ،ا٘ؼُبف الظْ ضا زاقت ٝثبقٙس تب
ثتٛا٘ٙس ػّٕىطزی ٔٙبؾت اظ اثؼبز ظٔبٖٞ ،عیٔ ٚ ٝٙتؼبلجبً پیكطفت فیعیىی ثسؾت آٚض٘سُٕٔ .ئٙبَ ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض لبثّیت
ارطای ا٘ٛاع پطٚغٞ ٜب ضا ذٛاٙٞس زاقت ظیطا چبضچٛة انّی ؾبظٔبٖ ٞب ،ان َٛاؾبؾی ارطای ا٘ٛاع پطٚغٞ ٜب ضا زاض٘س ٔ ٚی تٛا٘ٙس
ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚارطای آٟ٘ب زض حسالُ ظٔبٖ ٞ ٚعیٕٔ ٝٙىٗ ؾبظٔب٘سٞی ق٘ٛس.
ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ثب ٘تبیذ وبضٞبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ٔكرم ٔی وٙس و ٝپبؾد ایٗ فطيی ٝثب ُٔبِجی اظ لجیُ ( )1ثطضؾی
ػّٕىطز پطٚغٞ ٜبی ثعضي ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝفطنت ٞبی ثٟجٛز ثؿیبضی ٚرٛز زاضز ؤ ٝی تٛاٖ ثب ارطای آٟ٘ب ٔیعاٖ تحمك
اٞساف ایٗ پطٚغٞ ٜب ضا ثٟجٛز ثركیس .اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی ض٘ٚسٞبی رٟب٘ی ٘یع ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و٘ ٝیبظ ث ٝچبالوی  ٚؾطػت
تهٕیٓ ٌیطی زض ٔسیطیت وؿت  ٚوبضٞبی ز٘یبی أطٚظ ،ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝوؿت  ٚوبض آٟ٘ب ارطای پطٚغ ٜثطای زیٍطاٖ ٔی ثبقس ضا
ٔزجٛض ٔی وٙس ضٚیىطز پطٚغ ٜای ضا ثطای ؾبظٔبٖ ذٛز ا٘تربة ٕ٘بیٙسِ .ىٗ ا٘تظبض ٔی ضٚز ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞبی غیط پطٚغ ٜای
٘یع ایٗ ضٚیىطز ٔسیطیتی ضا ث ٝزِیُ ا٘ؼُبف ثبال  ٚافعایف لسضت وٙتطَ ٔسیطیتی اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس (٘زبثت ٕٞ ٚىبضاٖ)2( ،)1386،
ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت وؿت  ٚوبض ذٛز٘ ،یبظٔٙسی ٞب  ٚاِعأبت ذبنی رٟت ا٘زبْ پطٚغٞ ٜبی ٔساٚ ْٚ
ٕٞعٔبٖ زاض٘س  ٚاظ ٕٟٔتطیٗ ایٗ ٘یبظٔٙسی ٞب ضٚقی وبضا ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی پطٚغٞ ٜب زض حبِت چٙس پطٚغ ٜای اؾت ثَٛ ٝضی وٝ
يٕٗ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثغ وّیسی ؾبظٔبٖ ،ثبػج ٔی قٛز پطٚغٞ ٜب زض حسالُ ظٔبٖ ارطا ق٘ٛس (ٔٛٙچٟطآثبزی)3( ،)1387،
فط ،ًٙٞؾجه  ٚؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ٔ ٚتؼبلجبً ثّٛؽ ؾبظٔب٘ی ثِ ٝحبِ ؾیؿتٓ ٔسیطیت پطٚغ ٜای ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ثط چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ
پطٚغٜٞب تأحیطٌصاض ثبقٙس (شوبیی آقتیب٘ی )4( ،)1389،ؾبظٔبٖ ٞب ث ٝاؾتفبز ٜاظ فطآیٙسٞب  ٚاثعاضٞبی ؾبظٌبض زض پطٚغٜٞب رٟت
افعایف تٛإ٘ٙسی ٚالؼی ؾبظٔب٘ی ثطای تحٛیُ ٔٛفك پطٚغٞ ٜب ٘یبظ زاض٘س  ٚزض ایٗ ضاثُ ٝؾبظٔبٖ ٞبیی ٞؿتٙس و ٝث ٝرع ارطای
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پطٚغٜٞب ٞیچ وبض زیٍطی ضا ا٘زبْ ٕ٘یزٙٞس .ث ٝػجبضتی ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض ٕٔىٗ اؾت ػّٕیبتٞبی تىطاضی زض پطٚغٜٞبی
ٔتؼ سز زاقت ٝثبقٙس ،أب تٕبیُ زاض٘س ثب ٔبوعیٕٓ وطزٖ ٔسیطیت احطثرف ثط ضٚی پطٚغٜٞب رّٛی ٘بوبضآٔسی ؾبظٔب٘ی ضا ثٍیط٘س
(ٚضظ )5( ،)1389،ٜٚتؼییٗ ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ثٟی ٝٙیىی اظ ٌبْ ٞبیی اؾت و ٝزض ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثبیس ثطزاقت ٝقٛز  ٚثب تٛرٝ
ث ٝپیكطفت ؾطیغ تىِٛٛٙغی  ٚتغییط تمبيبی ثبظاض ،ؾبظٔبٟ٘ب ثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز پطٚغٞ ٜب ثبیس ث ٝؾٛی پطٚغٔ ٜحٛضی حطوت وٙٙس.
ؾ ٝػبُٔ ضیك ٝای و ٝثطای قىؿت پطٚغٞ ٜب شوط ٔی ق٘ٛس ػجبضتٙس اظ اضتجبَبت ٘بٔٙبؾت ،فطایٙس ٘بٔٙبؾت ٔسیطیت پطٚغٚ ٜ
ؾبذتبض٘بٔٙبؾت تیٓ پطٚغٜ؛ و ٝػبُٔ ؾ ْٛاظ إٞیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت  ٚیب ایٙى ٝزض وٙبض ػٛأّی ٔخُ ٘ح ٜٛضٞجطی ٚ
تٛا٘بییٟبی فٙی ٚ ٚیػٌیٟبی قرهی ٔسیط ،تطویت  ٚؾبذتبض ؾبظٔبٖ  ٓٞزض ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜب ثؿیبض ٔ ٟٓقٙبذت ٝقس ٜاؾتِ .صا
ثب تٛر ٝث ٝإٞیتی و ٝؾبذتبض ؾبظٔب٘ی زض ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜب ایفب ٔی وٙس ،ثطضؾی ا٘ٛاع ؾبذتبضٞب  ٚثسؾت آٚضزٖ اٍِٛیی ثطای
تؼییٗ ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،ث ٝنٛضت اؾتطاتػیه إٞیت فٛق اِؼبز ٜای ذٛاٞس زاقت (ظاضع )6( ،)1390،زض ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٜ
ٔحٛض ،پطٚغٞ ٜب پّی ٞؿتٙس رٟت اتهبَ ث ٝاٞساف والٖ اؾتطاتػیه  ٚث ٝػجبضتی ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض ث ٝز٘جبَ زؾتیبثی ثٝ
اٞساف ذٛز اظ َطیك پطٚغٞ ٜب ٔی ثبقٙس .ثب ایٗ ًٕٔ ٖٛو ٝارطای ؾطیغ ٛٔ ٚحط اؾتطاتػی ٞب ثٔ ٝعیت ٔ ٟٓضلبثتی تجسیُ قسٜ
 ٚایٗ ٔكط ٌٚث ٝارطای ؾطیغ ،اضظاٖ  ٚویفی پطٚغٞ ٜب اؾت  ٚاٌط ایٗ پطٚغٞ ٜب زض تسٚیٗ اؾتطاتػی ٞبی نحیح  ٚزضؾت
تطویت ق٘ٛس ٔعیت ٞبی ثٟتط ضا تًٕیٗ ذٛاٙٞس وطز (ٟٔسٚی ٔعز٘ ٚ ٜبئیٙی )7( ،)1390،زض ؾبِٟبی اذیط ثؿیبضی اظ
ؾبظٔبٟ٘بی چٙس ّٔیتی ،ؾبذتبض ؾٙتی  ٚؾّؿّٔ ٝطاتجی ذٛز ضا ث ٝؾبذتبضٞبی ؾطیؼتط  ٚا٘ؼُبف پصیطتط ٔزتٕغ ـ ػطيی تغییط
زاز ٜا٘س تب زض قطایٍ و٘ٛٙی  ٚثب تغییطات اؾبؾی  ٚؾطیغ ٔٛرٛز زض ثبظاضٞب ،ا٘ؼُبف پصیطی الظْ رٟت ؾبذتبضی ثٟی ٝٙثطای
یىپبضچ ٝؾبظی زا٘ف زض زاذُ ٚذبضد ؾبظٔبٖ ضا زاقت ٝثبقٙس .زض ٚالغ یىی اظ اٞساف ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض ،ایٗ اؾت و ٝثط
اؾبؼ ٘یبظٞبی ٔكرم ٔكتطیبٖ ذٛزٌ ،طٞ ٜٚبیی اظ ٔترههیٗ ٔ ٚسیطاٖ ارطایی ضا ثطای ایزبز ٔحه َٛیب ذسٔبت ذبنی زض
ٔست ظٔبٖ ٔحسٚز ثٛرٛز ٔی آٚض٘س .یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛضٙٔ ،حهط ث ٝفطز ثٛزٖ ،ػسْ لُؼیت ٚ
پیچیسٌی پطٚغٞ ٜبیی اؾت و ٝتٛؾٍ آٟ٘ب ا٘زبْ ٔی ٌیطزِ .صا ایٗ ؾبذتبض اظ رٙجٞ ٝبی ثؿیبضی ثب زیٍط ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘ی
ٔتفبٚت اؾت و ٝیىی اظٕٟٔتطیٗ  ٚاؾبؾی تطیٗ تفبٚت ٞب زض فطآیٙسٞبی ا٘تمبَ زا٘ف  ٚیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی اؾت (ضًٔبٖ ذب٘ی
٘ ٚزفی یعزی )8( ٚ )1390،زض ؾبظٔبٟ٘بی پطٚغٔ ٜحٛض ،ثرف ٕٟٔی اظ ٚظبیف زض لبِت ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی ٔٛلتی و ٝثطای
ثطآٚضزٖ ٘یبظ یه ٔكتطی ایزبز قس ٜا٘س ،ا٘زبْ ٔی قٛزٚ .یػٌی ٔٙحهط ث ٝفطز یه ؾبظٔبٖ پطٚغٔ ٜحٛضٛٔ ،لتی ثٛزٖ ٚاحس
وؿت  ٚوبض اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜثرف ٕٟٔی اظ ٚظبیف زض لبِت ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی ٔٛلتی و ٝثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظ یه
ٔكتطی ایزبز قس ٜا٘س ،ا٘زبْ ٔی قٛز .ثب تىٕیُ ٞسف پطٚغ ،ٜایٗ ٚاحس ٔٙحُ قس ٚ ٜاػًب تیٓ پطٚغ ٜث ٝپطٚغ ٜرسیس ٔٙتمُ  ٚیب
ثٚ ٝاحس ٚظیف ٝایٔ ،حهِٛی یب رغطافیبی انّی ذٛز ثط ٔی ٌطز٘س .ثسیٗ تطتیت ؾّؿّٔ ٝطاتت  ٚثٛضٚوطاؾی ثؿیبض يؼیف ٔی
قٛز .زض ٘تیز ٝؾبظٔبٖ ثؿیبض ٔٙؼُف قس ٚ ٜلبزض ث ٝپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی زض حبَ تغییط ذٛاٞس ثٛز .ظٔبٖٚ ،ظیف ،ٝتیٓ ٚ
تؼبُٔ چٟبض ٔفٟٔٛی ٞؿتٙس و ٝتفبٚت پطٚغ ٜثب ؾبیط قىُ ٞبی ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٙٞس .الظٔٛٔ ٝفمیت پطٚغ ،ٜزؾتیبثی تٛاْ
ث ٝؾ ٝػبُٔ ظٔبٖٞ ،عیٚ ٝٙویفیت ٔؼیٗ اؾت  ٚذبضد قسٖ ٞط یه اظ ؾ ٝػبُٔ ٔصوٛض اظ حسٚز تؼییٗ قسٔ ،ٜی تٛا٘س ث ٝا٘زبْ
پطٚغ ٜای ٘بٔٛفك  ٚغیطالتهبزی ٔٙزط قٛز (َبٞطیٕٞ ) 1391،ؿٛیی زاقت ٚ ٝث ٝػجبضتی رٛاة فطيی ٝاٛٔ َٚضز تأییس ٚالغ ٔی
ٌطزز.
ٔطوع َطاحی ٟٙٔ ٚسؾی نٙبیغ قیٕیبیی (ؾیسن) ؾبظٔب٘ی پطٚغٔ ٜحٛض ٕ٘ی ثبقس ٕٞ ٚیٗ ٘ىت ٝیىی اظ ػٛأّی اؾت و ٝثطای
ػّٕىطزٔٙبؾت  ٚثب ویفیت پطٚغٞ ٜبٕ٘ ،ی تٛاٖ ؾبظٔب٘سٞی ایس ٜآَ  ٚاؾتب٘ساضزی زاقت  ٚث ٝػجبضتی ارطای پطٚغٞ ٜب ذهٛنبً
پطٚغٞ ٜبی  EPCCضا ثب ٔٛا٘غ فطاٚاٖ ضٚثطٔ ٚی وٙس؛ ثٙبثطایٗ ؾبظٔبٖ ٔصوٛض ثبیس ؾبذتبض ٔطث ٌٛث ٝپطٚغٞ ٜب ضا اظ ارطای ٔٛضزی
ٔ ٚمُؼی ث ٝؾبذتبض پطٚغ ٜای  ٚزائٕی تغییط زازٔ ٚ ٜتؼبلجبٌ ث ٝؾٕت پطٚغٔ ٜحٛضی حطوت ٕ٘بیس تب ػّٕىطزٔٙبؾت اظ
اثؼبزٔرتّف زض ارطای پطٚغٞ ٜب زاقت ٝثبقس .یىی اظ ایطازاتی و ٝزض ارطا پطٚغٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝایٗ تحمیك ٔكرم ثٛز ،ػسْ
ؾبظٔب٘سٞی ایس ٜآَ ٔطوع ٔصوٛض اظ آغبظ تب پبیبٖ پطٚغ ٜث٘ ٝحٛی و ٝزض ػّٕىطز ٘ ٚتیز٘ ٝبٔٙبؾت آٖ تأحیط ثؿعایی ایفب وطزٚ ٜ
ٕ٘بیبٖ ثٛز.
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 جواب فرضیه دومتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
َجك ثطضؾی ٞب ٔ ٚحبؾجبت ثؼُٕ آٔس ٜزض آظٔ ٖٛفطيی ٝز ْٚفهُ چٟبضْٔ ،كرم ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝلبثُ لج َٛثٛزٖ
لسضت ضاثُ ٝفیٕبثیٗ ٔتغیطٞب ٔ ٚؼٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی آٟ٘بٔ ،تغیط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی ذبضری ثط ٔتغیط ػّٕىطز
ٔٙبؾت ارطای پطٚغٔ ٚ ٜتؼبلجبً ػبُٔ ٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبفپصیطی تأحیطٌصاض اؾت .ایٗ
أط ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ثیكی ٝٙتحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚالؼیبت ارطایی پطٚغٞ ٜب ذهٛنبً پطٚغٞ ٜبی  EPCCزض ٔٛلؼیت ظٔب٘ی و٘ٛٙیٔ ،ی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝقطایٍ
تحٕیّی اظ ٔحیٍ ذبضری پطٚغٞ ٜب ثؿیبض ٔٛٔ ٚ ٟٓحط ثٛزٔ ٚ ٜحسٚزیت ٞبی ايُطاضی ٌ ٚبٞی اٚلبت فّذ وٙٙس ٜثطای پطٚغٞ ٜب
ایزبز ٔی قٛزٛٔ .اضزی اظ لجیُ قطایٍ ؾیبؾی  ٚتحطیٓ ٞب ،قطایٍ التهبزی ،وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم ثطای وبضٞبی
ذبل و ٝثبیس زض ٔمُؼی اظ ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜتأٔیٗ ق٘ٛس ،ػسْ پطزاذت ضیبِی  ٚاضظی ثٛٔ ٝلغ اظ َطف وبضفطٔب ثبثت نٛضت
ٚيؼیت ٞبی تأییسی  ٚضٚییسازٞبی زیٍط اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری پطٚظٞ ٜب ٔی ثبقٙسٛٔ .اضز فٛق
اِصوط ُٕٔئٙبً ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت پطٚغٞ ٜب اظ ٘ظط اثؼبز ظٔبٖٞ ،عیٔ ٚ ٝٙتؼبلجبً پیكطفت فیعیىی  ٚػسْ ا٘ؼُبف الظْ ؾبظٔبٟ٘بی
ٔزطی پطٚغٞ ٜب تأحیطٌصاض ٔی ثبقس .ثٔ ٝؼٙبی زیٍط ؾبظٔبٖ ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس ػّٕىطز ٔٙبؾت زاقت ٚ ٝپطٚظٞ ٜب ضا ارطا ٕ٘بیٙسٚثبیس
ث ٌٝ٘ٛ ٝای پیف ثیٙی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی وٙٙس تب ثتٛا٘ٙس زض ثطاثط ضٚییسازٞبی ٔطث َٝٛػىؽ اِؼُٕ ٔٙبؾت زاقت ٚ ٝاحطات ٔٙفی ضا تب
حس ٕٔىٗ وبٞف زٙٞس.
ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ثب ٘تبیذ وبضٞبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ٔكرم ٔی وٙس و ٝپبؾد ایٗ فطيی ٝثب ُٔبِجی اظ لجیُ ( )1تٛا٘بیی ٞب ٚ
ٔحسٚزیتٟبی ؾبظٔبٖ زض ارطای پطٚغٞ ٜب ثب تٛر ٝث ٝتغییطات ٔحیُی  ٚتىِٛٛٙغیىی ٔتٙبؾت ثب ظٔبٖ ،ثَٛ ٝض پیٛؾت ٚ ٝپٛیب زض
حبَ تغییط  ٚتحٔ َٛی ثبقٙس و ٝایٗ أط اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔبٖ ضا ٘یع ٘یبظٔٙس تغییط  ٚث ٝضٚظ وطزٖ ٔی ٕ٘بیس (ٔٙٔٛی ٚ
ذیطذٛا )2( ،)1384 ،ٜػٛأُ ٔحیُی ٔٛحط ثط ٔٛفمیت پطٚغ ٜاػٓ اظ ذبضری  ٚزاذّیٕٔ ،ىٗ اؾت ٌعیٞٝٙبی ٔسیطیت پطٚغ ٜضا
٘یع ٔحسٚز یب اضتمبء ثركٙس  ٚاحط ٔخجت یب ٔٙفی ثط ٘تیز ٝزاقت ٝثبقٙس و ٝایٗ أط ثبػج ٔی قٛز آٟ٘ب ضا زض ثیكتط فطآیٙسٞبی
ثط٘بٔٝضیعی ثؼٛٙاٖ ٚضٚزیٞب زض ٘ظطٔیٌیط٘س .پطٚغٜٞب ٔ ٚسیطیت پطٚغ ،ٜزض ٔحیُی ٚالغ ٔیق٘ٛس و ٝاظ ذٛز پطٚغٌ ،ٜؿتطزٜتط٘س.
زضن ایٗ ظٔیٌ ٝٙؿتطزٜتط ،زض ایزبز إَیٙبٖ اظ ایٗو ٝوبض زض ضاؾتبی اٞساف قطوت ا٘زبْ ٔیقٛز ُٔ ٚبثك ثب ضٚـقٙبؾیٞبی
ػّٕی تخجیت قس ٜؾبظٔبٖٔ ،سیطیت ٔیٌطزز ،وٕه ٔیوٙس (شوبیی آقتیب٘ی )3( ،)1389،ثٛؾیّ ٝقٙبؾبیی فطنتٟب ،تٟسیسٞب،
٘مب ٌ لٛت  ٚيؼف ،ؾبظٔبٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس اؾتطاتػیٟبی ذٛز ضا ثط ٔجٙبی ٘مبٌ لٛت ذٛز تؼییٗ وٙٙس٘ ،مبٌ يؼف ذٛز ضا اظ ثیٗ
ثطز ،ٜاظ فطنت ٞب ثٟط ٜثطزاضی وطز ٜیب اظ آٟ٘ب ثطای ٔمبثّ ٝثب تٟسیسٞب اؾتفبزٕ٘ ٜبیس .زض ثطضؾی ػٛأُ ذبضری ،ض٘ٚسٞب ٚ
ضٚیسازٞبیی و ٝاظ وٙتطَ ذبضد اؾت  ٚثٔ ٝؼٙبی زیٍط فطنتٟب  ٚتٟسیساتی و ٝپطٚغ ٜثب آٟ٘ب ضٚثطٔ ٚی ٌطزز ،قٙبؾبیی ٛٔ ٚضز
اضظیبثی لطاض ٌیط٘س ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثتٛاٖ ثب تسٚیٗ اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾت اظ فطنت ٞب ثٟط ٜثطزاضی  ٚاحطات ػٛأُ تٟسیسوٙٙس ٜضا
وبٞف زاز ٜیب اظ آٟ٘ب پطٞیع وطز .ث ٝػجبضتی ٞسف اظ ثطضؾی ،قٙب ؾبیی ٔتغیطٞبی انّی اؾت و ٝپطٚغ ٜثبیس زض ثطاثط آٟ٘ب ٚاوٙف
ػّٕی ٘كبٖ زٞس (تٛاٖ ٘كبٖ زازٖ چٙیٗ ٚاوٙكی زاضز) پطٚغٞ ٜب ثبیس ثتٛا٘ٙس اظ َطیك تسٚیٗ اؾتطاتػی ٞب زض ثطاثط ایٗ ػٛأُ ثٝ
نٛضت تسافؼی یب تٟبرٕی ٚاوٙف ٘كبٖ زٙٞس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاظ فطنت ٞبی پیف آٔس ٜزض ٔحیٍ ذبضد ثٟط ٜثطزاضی  ٚاحطات
٘بقی اظ تٟسیسات ثبِم ٜٛػٛأُ ضا ث ٝپبییٗ تطیٗ حس ٕٔىٗ ثطؾب٘ٙس .قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی فطنت ٞب  ٚتٟسیسات ذبضری ثبػج ٔی
قٛز و ٝپطٚغ ٜثتٛا٘س يٕٗ تسٚیٗ ٘مك ٝضأ ٚ ٜأٔٛضیت ،ثطای زؾتیبثی ثٞ ٝسف ٞبی ثّٙسٔست اؾتطاتػی ٞبیی ضا َطح ضیعی
وطز ٚ ٜثط ای اٞساف ؾبال٘ ،ٝؾیبؾت ٞبیی ضا زض٘ظط ثٍیطزٛٔ .فمیت ثؿیبضی اظ پطٚغٞ ٜب تٟٙب ٚاثؿت ٝث ٝایٗ ٚالؼیت اؾت و ٝآٟ٘ب
ثتٛا٘ٙس فطنتٟبی ٔٛرٛز زض ٔحیٍ ذبضد ضا قٙبؾبیی  ٚاظ آٟ٘ب ثٟط ٜثطزاضی وٙٙس .ػٛأُ ٕٟٔی وٛٔ ٝرت ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜب ٚ
ؾبظٔبٖ ٞبی ثبالؾطی آٟ٘ب ٔی ٌطز٘س زض نٙبیغ ٔرتّف  ٚثب ٌصقت ظٔبٖ تغییط ٔی وٙٙس (زیٛیسٛٔ )4( ٚ )1389،فمیت زض
پطٚغٞ ٜب ث ٝػٛأُ زاذّی  ٚذبضری اضتجبٌ زاضز ،ثٙبثطایٗ زض ٘ظط ٌطفتٗ ضٚیىطزٞبی اؾتطاتػیه زض پطٚغٞ ٜب أطی ٔ ٟٓث ٝقٕبض
ٔی ضٚز (ؾیس ٔحٕس ػطة ظاز ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2011،ؿٛیی زاقت ٚ ٝث ٝػجبضتی رٛاة فطيی ٝزٛٔ ْٚضز تأییس ٚالغ ٔی ٌطزز.
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ٔطوع َطاحی ٟٙٔ ٚسؾی نٙبیغ قیٕیبیی (ؾیسن) زض ارطای پطٚغٞ ٜب ػّی اِرهٛل پطٚغٞ ٜبی ٛٔ ٚ EPCCوساً پطٚغٛٔ ٜضز
ُٔبِؼ ٝتحمیك ،ثب ٔٛا٘ؼی ظیبزی زض چبضچٛة تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری ضٚثط ٚقس و ٝث ٝػّت ػسْ پیف ثیٙی ٚ
ثط٘بٔ ٝضیع ی الظْ ،ػّٕىطز ایس ٜآَ زض ارطای پطٚغٔ ٜصوٛض ٘ساقتٛٔ .اضزی اظ لجیُ ػسْ پطزاذتٟبی ثٛٔ ٝلغ اظ َطف وبضفطٔب،
ػسْ ٕٞىبضی پیٕب٘ىبضاٖ رعء ٔٛضز تأییس وبضفطٔب ،ػسْ تأٔیٗ ٔتطیبَ ٚوبالٞبی ٔٛضز٘یبظ پطٚغ ٜث ٝػّت تٛٙع ٔ ٚمبزیطؾفبضقی
وٓ ٕٟٔٚتطیٗ آٟ٘ب تحطیٓ ذبضری اػٓ اظ ػس ْ تحٛیُ ثٛٔ ٝلغ ٔساضن فٙی  ٚوبالٞبی انّی فطآیٙس تٛؾٍ قطوت ذبضری
نبحت ِیؿب٘ؽ ٕٞ ٚچٙیٗ ػسْ پطزاذت اضظی ثٛٔ ٝلغ تٛؾٍ ٔطوع  ٚوبضفطٔب ث ٝقطوت ٔطث َٝٛث ٝػّت تحطیٓ ثب٘ىٟبی ػبُٔ
اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ ذبضری پطٚغٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝایٗ تحمیك ٔی ثبقس .اٌط ٔطوع ٔٛاضز ٔطث َٝٛضا پیف
ثیٙی  ٚضاٞىبض  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔمتًی ضا تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٜثٛزٔ ،ی تٛا٘ؿت احطات ٔٙفی آٟ٘ب ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س ٚ ٜػىؽ اِؼُٕ
ایس ٜآَ زاقتٟ٘ ٚ ٝبیتب زاضای ػّٕىطز ٔٙبؾت اظ ٘ظط اثؼبز چٟبضٌب٘ٔ ٝطث َٝٛقٛز.
 جواب فرضیه سومتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
َجك ثطضؾی ٞب ٔ ٚحبؾجبت ثؼُٕ آٔس ٜزض آظٔ ٖٛفطيی ٝؾٔ ْٛكرم ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝلبثُ لج َٛثٛزٖ لسضت ضاثُٝ
فیٕبثیٗ ٔتغیطٞب ٔ ٚؼٙبزاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی آٟ٘بٔ ،تغیط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی زاذّی ثط ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت ارطای
پطٚغٔ ٚ ٜتؼبلجبً ػبُٔ ٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبفپصیطی تأحیطٌصاضاؾت .ایٗ أط ثب زض ٘ظط
ٌطفتٗ ثیكی ٝٙتحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
ٔجبحج ٔحیُی زاذّی پطٚغٞ ٜب قبُٔ ؾبظٔب٘سٞی ػٛأُ زاذّی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔزطی ٔی ثبقس .زض ٚالغ ؾبظٔب٘سٞی پطٚغ ٜای
ػجبضت اؾت اظ ا٘تربة ،آٔٛظـ ،تسٚیٗ قطح ٚظبیف ٔطثٛٔ ٚ ٌٛاضز زیٍط افطاز  ٚلؿٕت ٞبی ٔطتجٍ ؾبظٔبٖ ٔزطی اؾت.
لؿٕتٟبیی اػٓ اظ ؾتبز  ٚنف ؾبظٔبٖ و ٝپطٚظٞ ٜب ضا حٕبیت  ٚارطا ٔی ٕ٘بیٙس .ث ٝػجبضتی اٌط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی
زاذّی پطٚغٞ ٜب وٙتطَ ٘ك٘ٛسُٕٔ ،ئٙبً ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تظبض ػّٕىطزی ٔٙبؾت زض پطٚغٞ ٜب زاقت  ٚحمیمتبً ػٛأُ زاذّی ٞؿتٙس وٝ
٘مف ٕٟٔی زض ارطای پطٚغٞ ٜب ذٛاٙٞس زاقت  ٚچٙب٘چ ٝزچبض ٘مهبٖ  ٚيؼف ارطایی ق٘ٛس ،پطٚغ ٜثب ٔكىُ ضٚثط ٚقس ٚ ٜحتی
ٕٔىٗ ث ٝقىؿت ثیب٘زبٔس .اٌط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی زاذّی پطٚغٞ ٜب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝؾیؿتٓ  ٍٖٕٛٞزاذّی
پطٚغٞ ٜب قىُ ٍ٘یطزٕ٘ ،ی تٛاٖ پطٚغ ٜای ضا اظ ٘ظط ظٔبٖٞ ،عی ٚ ٝٙپیكطفت فیعیىی وٙتطَ  ٚارطا ٕ٘ٛز  ٚؾیؿتٓ ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای َطاحی  ٚؾبظٔب٘سٞی قٛز تب زض ثطاثط تغییطات احتٕبِی ٔحیٍ زاذّی پطٚغٞ ٜب ا٘ؼُبف پصیطی الظْ ضا زاقت ٚ ٝثب آٟ٘ب ُٔٙجك
قٛز؛ ثٙبثطایٗ ثطای زاقتٗ ػّٕىطز ٔٙبؾت اظ ٘ظط اثؼبز چٟبضٌب٘ ،ٝثبیس تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی زاذّی پطٚغٞ ٜب ث ٝذٛثی
پیف ثیٙی ق٘ٛس تب ثتٛاٖ ثب ارطا ضاٞىبضٞب  ٚاؾتطاتػی ٞبی اظ لجُ تؼطیف قس ،ٜثٟطٚ ٜضی  ٚوبضآیی پطٚغٞ ٜب ضا افعایف زاز٘ .ىتٝ
ٔ ٟٓایٗ ٔٛيٛع زض ایٗ اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیُی زاذّی تب حس ظیبزی زض اذتیبض پطٚغٞ ٜب اؾت،
ٔی تٛاٖ ثب ا٘تربة ػٛأُ زاذّی ٔطتجٍ  ٚثب ویفیت ٔ ٚتؼبلجبً حجبت الظْ ،اظ ثطٚظ آٟ٘ب رٌّٛیطی وطز ٚ ٜاحطات ٔٙفی آٟ٘ب ضا ثؿیبض
ظیبز وبٞف زاز.
ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ثب ٘تبیذ وبضٞبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ٔكرم ٔی وٙس و ٝپبؾد ایٗ فطيی ٝثب ُٔبِجی اظ لجیُ (ٔ )1حیٍ ٞبی
زاذّی  ٚذبضری قبُٔ ٔتغیطٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض زاذُ  ٚذبضد ؾبظٔبٖ ٚرٛز زاض٘س ٔ ٚسیطیت ؾبظٔبٖ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتبحیط وٛتبٜ
ٔستی ثط ضٚی ایٗ ٔتغیطٞب ٘ساضز (غفبضیبٖ  ٚویب٘ی )2( ٚ )1383 ،اؾتطاتػیؿت ٞب ٍٙٞبْ تؼییٗ ٞسفٟبی ثّٙسٔست  ٚاؾتطاتػی
ٞبی ؾبظٔبٖ  ٚپطٚغٞ ٜب ٔی وٛقٙس ٘مبٌ لٛت زاذّی ضا تمٛیت  ٚثٟط ٜثطزاضی ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜمبٌ يؼف ضا حصف یب تؼسیُ وٙٙس.
ثطذی اظ پػٞٚكٍطاٖ ٘یع زضثبض ٜإٞیت تزعی ٚ ٝتحّیُ ػٛأُ زض٘ٚی ؾبظٔبٖ تأویس ظیبزی وطز ٚ ٜزض ثحج ٔسیطیت اؾتطاتػیه
آٖ ضا ثب ٔٛيٛع ثطضؾی ػٛأُ ذبضری ٔمبیؿٔ ٝی ٕ٘بیٙس .ضاثطت ٌطا٘ت چٙیٗ ٘تیزٌ ٝطفت ٝاؾت و ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ ػٛأُ
زض٘ٚی ؾبظٔبٖ اظ إٞیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت ٔ ٚی ٌٛیس :زض ز٘یبیی و ٝؾّیمٔ ٝكتطیبٖ ٔتعِعَ اؾتٚ ،يؼیت ٔكتطیبٖ
زائٕبً زض حبِت تغییط ٔی ثبقس  ٚثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی آٟ٘ب فٙأٚضی  ٓٞث ٝنٛضت زائٓ ؾیط تىبُٔ ٔی پیٕبیٙس ،ثطضؾی ػٛأُ
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ذبضری ٕ٘ی تٛا٘س ٔجٙبیی ُٕٔئٗ ث ٝزؾت زٞس تب ثتٛاٖ ثساٖ ٚؾیّ ٝوبضثطزٞبیی ضا ثطای زٚضٞ ٜبی ثّٙسٔست تسٚیٗ وطز.
ٍٙٞبٔی ؤ ٝحیٍ ذبضری ٔتعِعَ اؾت قبیس ٔٙبثغ  ٚتٛا٘بییٟبی ؾبظٔبٖ ثساٖ ا٘ساظ ٜثبحجبت ثبقس و ٝثتٛاٖ ثط اؾبؼ آٟ٘ب ٛٞیت
ؾبظٔبٖ ضا تؼییٗ وطز .ث ٝػجبضتی زیٍط وّیس ضٔع ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ زض ایٗ اؾت ؤ ٝسیطاٖ تٕبْ زٚایط ٚ ٚاحسٞبی ٔرتّف ثٝ
نٛضتی احطثرف ثب یىسیٍط ٕٞىبضی وطزٕٞٚ ٜب ًٙٞق٘ٛس ٘ٚیبظٞبی یىسیٍط ضا زضن وٙٙس٘ .بتٛا٘ی زض زضن  ٚقٙبذت ضٚاثٍ
ثیٗ ٚاحسٞبی ٚظیف ٝای ؾبظٔبٖ ث ٝيطض ٔسیطیت اؾتطاتػیه تٕبْ ٔی قٛز  ٚثب تٛر ٝث ٝا٘ساظ ٜیب ثعضٌی ؾبظٔبٖ٘ ،بٍٕ٘ٛٞی
٘یطٚی وبض ،پطاوٙسٌی رغطافیبیی  ٚتؼساز ٔحه ٚ َٛذسٔتی ضا و ٝؾبظٔبٖ اضائٔ ٝی ٕ٘بیس ،ضٚاثُی ضا و ٝثبیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض
زاز ،افعایف ٔی یبثٙس (زیٛیسٕٞ )1389،ؿٛیی زاقت ٚ ٝث ٝػجبضتی رٛاة فطيی ٝؾٛٔ ْٛضز تأییس ٚالغ ٔی ٌطزز.
ٔطوع َطاحی ٟٙٔ ٚسؾی نٙبیغ قیٕیبیی (ؾیسن) زض ارطای پطٚغٞ ٜب ػّی اِرهٛل پطٚغٞ ٜبی ٛٔ ٚ EPCCوساً پطٚغٛٔ ٜضز
ُٔبِؼ ٝتحمیك ،ثب ٔكىالت زاذّی ظیبزی تحت ػٛٙاٖ ت غییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی ضٚثط ٚقس و ٝث ٝػّت ػسْ تزطثٚ ٝ
آقٙبیی ؾبظٔبٖ ثب ٘ح ٜٛارطای پطٚغٞ ٜبی  EPCCثٛزٛٔ .اضزی اظ لجیُ وٕجٛز ٘یطٚی ٔترهم زض زاذُ پطٚغ ،ٜػسْ ٘مسیٍٙی
اِٚی ،ٝػسْ آقٙبیی ػٛأُ زاذّی پطٚغ ٜثب ؾیؿتٓ ارطایی پطٚغ ٚ ٜلٛا٘یٗ پتطٚقیٕی ،ػسْ ٚرٛز ؾیؿتٓ ٔبِی ٔٙبؾت ثب ارطای
ایٗ ٘ٛع پطٚغٞ ٜب  ٚغیطایس ٜآَ ثٛزٖ ؾیؿتٓ ازاضی پطٚغ ٜو ٝثٚ ٝاؾٌُ ٝطفتبضی ٔبِی  ٚتساضوبت ؾبظٔبٖ ثبالؾطی ثب ٔٛيٛػبت
ٔرتّف غیطپطٚغ ٜای ثبػج تأذیط  ٚػسْ ثٛٔ ٝلغ ا٘زبْ وبضٞب قسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،بیی اظ تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی پطٚغٛٔ ٜضز
ُٔبِؼ ٝایٗ تحمیك ٔی ثبقسٔ .طوع ثطای ضفغ ٔٛاضز فٛق اِصوط ٔی ثبیؿت ؾبظٔب٘سٞی زاذّی پطٚغ ٜضا ٔتٙبؾت ثب پطٚغٞ ٜبی
 EPCCتغییط  ٚثٍٙٞ ٝبْ ٕ٘بیس تب ثتٛا٘س زض ثطاثط تغییطات  ٚپبضأتطٞبی ٔحیٍ زاذّی ػىؽ اِؼُٕ ایس ٜآَ زاقت ٚ ٝآٟ٘ب ضا ثٝ
حسالُ ٕٔىٗ ثطؾب٘س ؤ ٝتؼبلجبً ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜب ذهٛنبً  EPCCاظ اثؼبز چٟبضٌب٘ ٝظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت
فیعیىی  ٚا٘ؼُبف پصیطی ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.
 -5-5جواب فرضیه چهارم
ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
َجك ثطضؾی ٞب ٔ ٚحبؾجبت ثؼُٕ آٔس ٜزض آظٔ ٖٛفطي ی ٝچٟبضْ فهُ چٟبضْٔ ،كرم ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝلبثُ لج َٛثٛزٖ
لسضت ضاثُ ٝفیٕبثیٗ ٔتغیطٞب ٔٚؼٙبزاضثٛزٖ ٕٞجؿتٍی آٟ٘بٔ ،تغیطٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜب ثط ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت ارطای
پطٚغٔ ٚ ٜتؼبلجبً ػبُٔ ٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبفپصیطی تأحیطٌصاض اؾت .ایٗ أط ثب زض ٘ظط
ٌطفتٗ ثیكی ٝٙتحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
ُٕٔئٙبً ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜبی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قبذم ٞبی ػّٕىطز ٔی ثبقس و ٝثالفبنّ ٝث ٝش ٗٞوبضقٙبؾبٖ ذُٛض
ٔی وٙس  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ٕٞیٗ ٘ىت ٝوبفی اؾت و ٝاٌط ٔست ظٔبٖ ارطا ٔٙبؾت ٘جبقس ،اثتسا ػّٕىطز ظیط ؾٛاَ ٔی ضٚز  ٚؾپؽ
ثطضؾی ٞبی الظْ ا٘زبْ ٔی پصیطز .زض آغبظ ٞط پطٚغ ،ٜثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی تٟیٔ ٝی قٛز و ٝزض آٖ ٔطاحُ ارطایی پطٚغ ٜثب ػٙبٚیٗ
فؼبِیت ٞب تؼطیف ٔی قٛز تب پطٚغ ٜثط اؾبؼ آٖ ارطایی قٛز .ث ٝػجبضتی ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی پطٚغٞ ٜب ذهٛنبً پطٚغٞ ٜبی EPCC
ٔی تٛا٘س ٘مك ٝضا ٜثٛز ٜتب ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜب تحت وٙتطَ  ٚا٘حطافبت آٖ ثب اؾتطاتػی ٞبی ٔكرم  ٚپیف ثیٙی قسٜ
ث ٝحسالُ ثطؾس .زض ٚالغ ا٘تربة ضاٞىبض  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف ٔتٙبؾت ثب پیف ثیٙی ٞبی الظْ ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی ٘بقی اظ ػّْٛ
ٔسیطیت پطٚغ ٚ ٜت زبضة زیٍطاٖ اؾت و ٝپطٚغٞ ٜب ٔی تٛا٘ٙس زض ٔؿیط ٔكرم پیكطفت وطزٚ ٜػّٕىطزٔٙبؾت اظاثؼبزچٟبضٌب٘ٝ
ذهٛنبً ظٔبٖ زاقت ٝثبقٙس٘ .ىتٛٔ ٟٓٔ ٝيٛع زض ایٗ ٔی ثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت ضٚییسازٞبیی ٔرتّفی ثط ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٜ
ٞب احط ثٍصاضز  ٚثبػج ػّٕىطز ٘بٔٙبؾت پطٚغ ٜاظ٘ظط ظٔبٖٞ ،عیٚ ٝٙپیكطفت فیعیىی قٛزو ٝػسْ ا٘ؼُبف پصیطی ٔٛرت تكسیس
آٖ قٛز پؽ ثبیس ٔزٕٛػ ٝای اظ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف تٟی ٚ ٝآٔبز ٜقٛز تب ثتٛاٖ ؾطیؼبً پطٚغ ٜضا ثٔ ٝؿیط انّی
ثطٌطزا٘س  ٚچٙب٘چ ٝاتفبلبتی ضٚی زاز و ٝپیف ثیٙی ٘كس ٜثٛز٘س ،ا٘ؼُبف الظْ رٟت تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ؾطیغ رٟت ٔمبثّ ٝثب
آٟ٘ب ٚرٛز زاقت ٝثبقس تب ٟ٘بیتبً پطٚغٞ ٜب ػّٕىطز ٔٙبؾت زاقت ٝثبقٙس.
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ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ثب ٘تبیذ وبضٞبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ٔكرم ٔی وٙس و ٝپبؾد ایٗ فطيی ٝثب ُٔبِجی اظ لجیُ (ٔ )1كىُ
تبذیطات پطٚغٞ ٜب اظ ٔتساِٚتطیٗ ٔؿبئُ ٔسیطیت پطٚغ ٜاؾت ؤ ٝی تٛا٘س ٘بقی اظ ػٛأُ ٔتؼسزی ثبقس ٔ ٚی تٛاٖ ثؿیبضی اظ
آٟ٘ب ضا ثب ٔسیطیت ٔٙبؾت وٙتطَ وطز .یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قبذم ٞبی ٔٛفمیت پطٚغٞ ٜب ،ػّٕىطز ظٔب٘جٙسی آٟ٘ب ٔی ثبقس وٝ
اٌطاٍِٛی تهٕیٓ ٌیطی ٔٙبؾت ثطای وٙتطَ ٔزٕٛػ ٝای اظ پطٚغٞ ٜب ٔٛرٛز ثبقس ٔی تٛاٖ تب حس ظیبزی اظ تبذیطات ا٘فطازی
آٟ٘ب رٌّٛیطی ٕ٘ٛز .تبضید ٞبی ٔٛػس  ٚفطنت تحٛیُ پطٚغٞ ٜب زض ٔحبؾج ٝتأذیطات ٞ ٚعی ٝٙآٟ٘ب زض فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی
ؾبظٔبٖ ٔٛحط ٔی ثبقٙس ِیىٗ ٔجٙبی انّی تهٕیٓ ٌیطی ؾبظٔبٖ ،تحمك اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔبٖ اؾت و ٝزضنسز زؾتیبثی ثٝ
اٞساف ثّٙسٔست ٔی ثبقٙس (ٔٙٔٛی  ٚذیطذٛأ )2( ،)1384 ،ٜسیطیت ظٔبٖ پطٚغ ٜقبُٔ فطآیٙسٞبی يطٚضی ٔسیطیت تىٕیُ ثٝ
ٔٛلغ پطٚغ ٜاؾت  ٚچٙب٘چٞ ٝیچ ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ثطای ارطای پطٚغٚ ٜرٛز ٘ساقت ٝثبقس ،فؼبِیت ٞب  ٚزض ٘تیز ٝپطٚغ ٜزض ٔست
ظٔبٖ ػبزی یب ٔؼِٕٛی ذٛز ا٘زبْ ذٛاٙٞس قس؛ أب اٌط ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،ثط٘بٔة ظٔبٖثٙسی اِٚی ٝؤ ٝتًٕٗ
ارطای پطٚغ ٜزض ٔست ظٔبٖ ػبزی اؾت ،لبثُ لج٘ َٛرٛاٞس ثٛز .ثطای ایٙى ٝثط٘بٔة ٔصوٛض ث ٝثط٘بٔة ظٔبٖثٙسی لبثُ لج َٛتجسیُ
ٌطزز ،ثبیس ث٘ ٝحٛی تغییط یبثس تب ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜوبٞف  ٚثٔ ٝیعاٖ لبثُ لج َٛثطؾس .ثب ضٚـ ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ لجیُ
افعایف ٔٙبثغ ،افعایف ؾبػبت وبض ،تغییط ضٚـ ارطا  ٚافعایف ثٟطٜٚضی ٔیتٛاٖ ایٗ وبٞف ظٔبٖ ضا ا٘زبْ زاز (قىیجبیی،)1390،
( )3اظ ثیٗ ضفتٗ تٛری ٝپصیطی َطح ،افعایف لیٕت تٕبْ قسَ ٜطح ،تحٕیُ ٘طخ تٛضْ ثط وكٛض ،ظیبٖ حبنُ اظ ػسْ ثٟطٜ
ثطزاضی ٛٔ ٚاضز زیٍط  ٕٝٞاظ ٘تبیزی ٞؿتٙس و ٝثب تأذیط َطح ٞبی ػٕطا٘ی وكٛض اظ لجُ آٟ٘ب ٔتًطض ٔی ٌطزز .ؾبظٔبٖ ٔسیطیت
زالیُ تأذیط ضا زض  9لؿٕت َجم ٝثٙسی وطز ٜاؾت و ٝقبُٔ اػتجبضات ،زؾتٍب ٜارطایی ،پیٕب٘ىبضاٖ ،ظٔیُٗٔ ،بِؼٔ ،ٝكبٚضَطاح،
ٔكبٚض ٘بظط ،تساضوبت ٔ ٚبقیٗ آالت  ٚؾبیط زالیُ ٔی ثبقس .زالیُ تأذیط ثط اؾبؼ ُٔبِؼبت وتبثرب٘ ٝای ُٔ ٚبِؼبت ٔیسا٘ی زض
ثس٘ ٝزِٚت ،زؾتٍبٞ ٜبی ارطاییٟٙٔ ،سؾبٖ ٔكبٚض  ٚپیٕب٘ىبضاٖ و ٝچٟبض ضوٗ انّی ٞط پطٚغ ٜػٕطا٘ی ٞؿتٙس ،قٙبؾبیی قسٚ ٜ
زالیُ تأذیط ٘یع ثط اؾبؼ ٕٞیٗ چٟبض ٌط ٜٚتمؿیٓ ثٙسی ٔی ق٘ٛس .آؾیت ٞبی ؾبذتبضی قبُٔ ٔست َٛال٘ی ث ٝزِیُ ػسْ
اضتجبٌ ثیٗ ؾبظ٘سَ ٚ ٜطاح زض ظٔبٖ َطاحی ،ویفیت پبییٗ ث ٝزِیُ ا٘تربة پیٕب٘ىبضؾبظ٘س ٜثط ٔجٙبی پبییٗ تطیٗ لیٕت ٘ ٚمى
ذاللیت  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثغ ٔی ثبقسَٛ .ال٘ی قسٖ ٔست ارطای پطٚغٞ ٜب ٘ ٝتٟٙب ٔٙزط ث ٝاتالف ٔٙبثغ ثٛزر ٝای وكٛض
ٔی ٌطزز ثّى ٝذؿبضات زیٍطی ٘ظیط تطزیس زض ٌعاضقبت تٛری ٝفٙی  ٚالتهبزی ،افعایف لیٕت تٕبْ قسَ ٜطح ،تحٕیُ ٘طخ
تٛضْ ثط التهبز ،ظیبٖ ٘بقی اظ تأذیط زض ثٟط ٜثطزاضی  ٚاضائ ٝذسٔبتٞ ،عی ٝٙفطنت اظ زؾت ضفت ٝزضارطای ؾبیط پطٚغٞ ٜب ،ػسْ
ٔٛفمیت زضارطای ثط٘بٔٞ ٝبی ظٔب٘جٙسی قس ٜزِٚت ،اتالف ٔٙبثغ ٔبِی ،فیعیىی  ٚا٘ؿب٘ی زض لبِت َطح ٞبی ٘یٕ ٝتٕبْ  ٚایزبز
ػسْ اػتٕبز ٘ؿجت ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی التهبزی زِٚت ضا ٘یع قبُٔ ٔی قٛز (ذب٘عازی ٕٞ ٚىبضأُٖ )4( ٚ )1390،بثك آٔبض ؾبظٔبٖ
ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعیٔ ،تٛؾٍ ظٔبٖ اتٕبْ پطٚغٞ ٜبی ّٔی زض وكٛض حسٚز  2ثطاثط ظٔبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜپطٚغٞ ٜب ثٛز ٜاؾت
و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜذؿبضت فٛق تهٛضی اؾت و ٝاظ َٛال٘ی قسٖ ثؿیبض ظیبز ظٔبٖ ارطا پطٚغٞ ٜب ،يؼف ٔكٟٛز ویفی پطٚغٞ ٜبی
ارطا قسٞ ،ٜعی ٝٙتٕبْ قس ٜثبالی پطٚغٞ ٜب ٘ؿجت ث ٝثطآٚضزٞبی اِٚی ،ٝفمساٖ اؾتطاتػی ارطا لٛی رٟت پطٚغٞ ٜب ،يؼف آٔٛظـ
زض رٟت ثٟط ٜثطزاضی اظ پطٚغٞ ٜبی ارطا قسٛٔ ٚ ٜاضز زیٍط ث ٝوكٛض تحٕیُ ٔی قٛز (فطاٞب٘یٕٞ )1391،ؿٛیی زاقت ٚ ٝثٝ
ػجبضتی رٛاة فطيی ٝچٟبضْ ٔٛضز تأییس ٚالغ ٔی ٌطزز.
ٔطوع َطاحی ٟٙٔ ٚسؾی نٙبیغ قیٕیبیی (ؾیسن) زض پطٚغٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝایٗ تحمیك ثب ٔكىُ ظٔبٖ ٔٛار ٝقس ثَٛ ٝضی و ٝثٝ
زالیُ ٔرتّف ،پطٚغَ ٜجك ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی پیكطفت ٕ٘ی وطز ٔ ٚی ثبیؿت ثب ا٘تربة ضاٞىبض  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف و٘ ٝبقی
اظ تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ؾطیغ ثٛز ،ثتٛاٖ ا٘حطافبت ظٔب٘ی ضا وبٞف زاز ٚ ٜث ٝحسالُ ضؾب٘س .اِجتٛٔ ٝاضزی ٘یع ثٛز و٘ ٝبٌعیط ثبیس
تٛؾٍ ٔطوع تحُٕ ٔ ٚسیطیت ٔی ٌطزیس  ٚزض اذتیبض ٔطوع ٘جٛز .اٌط ٔطوع ثرٛاٞس زض پطٚغٞ ٜبی زیٍط وٕتط ثب ایٗ ٔؼًالت
ضٚثط٘ ٚكٛز ،ثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ تزبضة پطٚغٞ ٜبی لجّی ذٛز  ٚزیٍطاٖ ِیؿتی اظ آٟ٘ب ضا تٟی ٚ ٝثب ارٕبع ٘ظط وبضقٙبؾبٖ  ٚثب زض
٘ظطٌطفتٗ قطایٍ ارطایی پطٚغٞ ٜب زض آٖ ٔمبَغ ظ ٔب٘ی ٔكرم٘ ،ؿجت ث ٝتٟیٔ ٝزٕٛػ ٝای اظ ثط٘بٔٞ ٝب ،ضاٞىبضٞب  ٚاؾتطاتػی
ٞبی ٔمتًی الساْ ٕ٘بیس  ٚآٖ ضا زض حیٗ ارطای پطٚغٞ ٜبی زیٍط تىٕیُ  ٚثٍٙٞ ٝبْ ٕ٘بیس تب ٟ٘بیتبً ثتٛا٘س ػّٕىطز ٔٙبؾت زض
ارطای پطٚغٞ ٜب ػّی اِرهٛل پطٚغٞ ٜبی  EPCCاظ اثؼبز چٟبضٌب٘ ٝزاقت ٝثبقس.
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 -6-5جواب فرضیه پنجن
ٞعی ٝٙارطای پطٚغٜٞب ثط ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغ ٜتبحیط زاضز.
َجك ثطضؾی ٞب ٔ ٚحبؾجبت ثؼُٕ آٔس ٜزض آظٔ ٖٛفطيی ٝپٙزٓ فهُ چٟبضْٔ ،كرم ٌطزیس و ٝثب تٛر ٝث ٝلبثُ لج َٛثٛزٖ
لسضت ضاثُ ٝفیٕبثیٗ ٔتغیطٞب ٔٚؼٙبزاضثٛزٖ ٕٞجؿتٍی آٟ٘بٔ ،تغیط ٞعی ٝٙارطای پطٚغٞ ٜب ثط ٔتغیط ػّٕىطز ٔٙبؾت ارطای پطٚغٜ
ٔ ٚتؼبلجبً ػبُٔ ٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ یؼٙی ظٔبٖٞ ،عی ،ٝٙپیكطفت فیعیىی  ٚا٘ؼُبفپصیطی تأحیطٌصاض اؾت .ایٗ أط ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ
ثیكی ٝٙتحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜلبثُ لجٔ َٛی ثبقس.
ٞعی ٝٙارطای پطٚغٞ ٜب ٘یع ٕٞب٘ٙس ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜب یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قبذم ٞبی ػّٕىطز ٔی ثبقس و ٝتٛأبً ث ٝشٗٞ
وبضقٙبؾبٖ ذُٛض ٔی وٙس  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ٕٞیٗ ٘ىت ٝاِعأی اؾت و ٝاتٕبْ پطٚغٞ ٜب ثٞ ٝط لیٕتی ،انالً ایس ٜآَ ٙٔ ٚبؾت
٘یؿت  ٚثبیس لیٕت تٕبْ قس ٜارطای پطٚغٞ ٜب ػّی اِرهٛل پطٚغٞ ٜبی  EPCCلبثُ لج َٛثبقس تب ثتٛاٖ ػّٕىطز ٔٙبؾت اظ
اثؼبز ٔرتّف ثبثت ارطای پطٚغٞ ٜب ٔتهٛض قس .زض آغبظ ٞط پطٚغٕٞ ،ٜب٘ٙس ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی ،ثط٘بٔٞ ٝعی ٝٙای پطٚغٞ ٜب ٔتٙبؾت ثب
ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی  ٚض٘ٚس ارطایی ٘یع تٟیٔ ٝی قٛز تب پطٚغ ٜثطاؾبؼ آٖ ػّٕیبتی ٌطزز .ث ٝػجبضتی ثط٘بٔٞ ٝعی ٝٙای ٔىُٕ ثط٘بٔٝ
ظٔب٘جٙسی پطٚغٞ ٜب ذهٛنبً پطٚغٞ ٜبی  EPCCثٛز ٚ ٜثبیس ثط اؾبؼ آٖ ٔسیطیت ٞعی ٝٙا٘زبْ پصیطز تب لیٕت تٕبْ قسٔ ٜطثَٝٛ
غیطلبثُ لجٍ٘ َٛطزز  ٚیب ا٘حطاف آٖ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾس .زض ٚالغ ا٘تربة ضاٞىبض  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف ٔتٙبؾت ثب پیف
ثیٙی ٞبی الظْ ٘بقی اظ ػّٔ ْٛسیطیت پطٚغ ٚ ٜتزبضة زیٍطاٖ اؾت و ٝپطٚغٞ ٜب ٔی تٛا٘ٙس زض ٔؿیط ٔكرم پیكطفت وطزٚ ٜ
ػّٕىطز ٔٙبؾت اظ اثؼبز چٟبضٌب٘ ٝذهٛنبً ٞعی ٝٙزاقت ٝثبقٙس٘ .ىتٛٔ ٟٓٔ ٝيٛع زض ایٗ ٔی ثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت اتفبلبت ٚ
ضٚییسازٞبیی ٔرتّفی ثط ٞعی ٝٙارطای پطٚغٞ ٜب احط ثٍصاضز  ٚثبػج ػّٕىطز ٔٙبؾت پطٚغ ٜاظ اثؼبز ظٔبٖٞ ،عی ٚ ٝٙپیكطفت فیعیىی
٘كٛز و ٝػسْ ا٘ؼُبف پصیطی ٔٛرت تكسیس آٖ ٔی قٛز پؽ ثبیس ٔزٕٛػ ٝای اظ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔرتّف تٟیٚ ٝ
آٔبز ٜقٛز تب ثتٛاٖ ؾطیؼبً پطٚغ ٜضا ثٔ ٝؿیط انّی ثطٌطزا٘س  ٚچٙب٘چ ٝاتفبلبتی ضٚی زاز و ٝپیف ثیٙی ٘كس ٜثٛز٘س ،ا٘ؼُبف الظْ
رٟت تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ؾطیغ رٟت ٔمبثّ ٝثب آٟ٘ب ٚرٛز زاقت ٝثبقس تب ٟ٘بیتبً پطٚغٞ ٜب ػّٕىطز ٔٙبؾت زاقت ٝثبقٙس .شوط ایٗ
٘ىت ٝزیٍط اِعأی اؾت و ٝاٌط ٔست ظٔبٖ ارطای پطٚغٞ ٜب ث ٝزالیّی افعایف یبفت ٚ ٝیب پیكطفت فیعیىی آٟ٘ب ایس ٜآَ ٘جٛزٚ ٜ
ا٘ؼُبف پ صیطی الظْ ٘یع زض پطٚغٞ ٜب  ٚؾبظٔبٟ٘بی ٔزطی  ٚثبالؾطی ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس ،حتٕبً ٞعیٞ ٝٙبیی ثط پطٚغٞ ٜب تحٕیُ
قس ٜو ٝثبػج افعایف لیٕت تٕبْ قس ٜآٟ٘ب ذٛاٞس قس  ٚػّٕىطز آٟ٘ب ضا ظیط ؾٛاَ ٔی ضٚز.
ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ثب ٘تبیذ وبضٞبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ٔكرم ٔی وٙس و ٝپبؾد ایٗ فطيی ٝثب ُٔبِجی اظ لجیُ (ٔ )1سیطیت
ٞعی ٝٙپطٚغ ،ٜفؼبِیتی ٔسیطیتی اؾت و ٝث ٝپیف ثیٙی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ،وٙتطَٞ ،عی ٝٙیبثی ،آ٘بِیع  ٚاضظیبثی ٔی پطزاظز  ٚاظ آٖ
ثطای وٙتطَ ٞعی ٝٙپطٚغٞ ٜبی پیٕب٘ىبضاٖ اؾتفبزٔ ٜی قٛز .ؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝزض لبِت پطٚغٞ ٜبی ٔرتّف فؼبِیت ٔی وٙٙس،
ثؿیبض ػاللٕٙس٘س وٞ ٝعیٞ ٝٙبی پطٚغ ٜضا ثب زلت ترٕیٗ ثع٘ٙس تب ثؼس اظ ثط٘س ٜقسٖ ،ثط اؾبؼ ثٛزرُٔ ٝطح قس ٜزض ٔٙبله،ٝ
پطٚغ ٜضا ارطا ٕ٘بیٙس .ػّٕىطز ٔسیطیت ٞعی ٝٙپطٚغٚ ٜلتی زضن ٔی قٛز و ٝث ٝػّت ٔسیطیت ٘بزضؾت تأحیطات ظٚز ٍٙٞبْ ٞعیٝٙ
ث ٝؾطػت زض تٕبْ ارعای پطٚغٕ٘ ٜبیبٖ قٛز .ثط اؾبؼ ضٚیىطز ظٚثی ،ًٙزضٔسیطیت ٞعی ٝٙپطٚغٞ ٜب الظْ اؾت و ٝظٔب٘جٙسی
ارطای پطٚغ ٜثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٞعیٞ ٝٙبی ٚالؼی ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ترٕیٙی پطٚغ ٜا٘زبْ قٛز (ذبوؿفیسی  ٚضئیؿی اضزِیٚ )1390،
( )2اظ ٘ٛالم ٔسیطیت ؾبذت  ٚؾبظ وكٛض ،ػسْ ٚرٛز ؾیؿتٓ ٔؼیٗ ثطای حجت ٞعیٞ ٝٙبی ٚالؼی فؼبِیتٟبی ٔرتّف زض ارطا
وبضٞب اؾت .ثَٛ ٝضی و ٝاٌط قطوتی ثطای ترٕیٗ ؾٛز  ٚظیبٖ زض َٔ َٛست ظٔبٖ ارطای پطٚغ ٜضٚقی ضا اثساع وٙس و ٝثٝ
نٛضت ؾیؿتٕبتیه  ٚانِٛی ٘جبقسٕٛٞ ،اض ٜذُط فطأٛـ وطزٖ  ٚیب زض ٘ظط ٍ٘طفتٗ ثطذی اظ ٞعیٞ ٝٙب ٚرٛز زاضز ٕٔ ٚىٗ
اؾت ٔؿئٛالٖ ثب ٘تبیذ غیطٔٙتظط ٚ ٜاغّت ٘بٌٛاضی ٔٛار ٝق٘ٛس (فطاٞب٘یٕٞ ) 1391 ،ؿٛیی زاقت ٚ ٝث ٝػجبضتی رٛاة فطيیٝ
پٙزٓ ٔٛضز تأییس ٚالغ ٔی ٌطزز.
زض پطٚغٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝایٗ تحمیك ثب افعایف ٞعی ٝٙلبثُ تٛرٟی ٔٛار ٝقس ؤ ٝمبزیطی اظ َطف ٔطوع ثٚ ٝاؾُٛ٘ ٝالم ٚ
ایطازات تكىیالتی  ٚفٙی ٔ ٚمبزیطی ثٚ ٝاؾُ ٝػٛأُ ٔحیُی ذبضری اظ لجیُ تحطیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی ٛ٘ ٚالم  ٚایطازات
تكىیالتی  ٚفٙی وبضفطٔب ٛٔٚاضزی زیٍط ث ٝپطٚغٔ ٜصوٛض تحٕیُ قس .اِجت ٝث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝطوع ٚاثؿت ٝث ٝاضٌبٖ زِٚتی ثٛز ،حتی
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االٔىبٖ ٘ظبضت  ٚوٙتطَ ظیبزی ثط ٞعیٞ ٝٙب ا٘زبْ ٌطزیس ِٚی ث ٝػّت ٘ساقتٗ ٔبِی ٔؿتمُ اظ ؾبظٔبٖ ثبالؾطی ،أىبٖ ٔسیطیت
ٞعیٔ ٝٙرتم پطٚغٚ ٜرٛز ٘ساقت ٙٔ ٚبثغ ضیبِی آٖ زض ٔٛاضز غیطٔطتجٍ ٚاثؿت ٝثٔ ٝطوع ٞعیٔ ٝٙی قس و ٝایٗ ٘ىت ٝارطا ٚ
وٙتطَ ثط٘بٔٞ ٝعی ٝٙای ضا ثب ٔكىُ ضٚثط ٚوطز .ایٗ أط ثبػج ٔی ٌطزیس پطٚغَ ٜجك ثط٘بٔ ٝپیكطفت ٘ىٙس  ٚػّٕىطز ٔٙبؾت اظ
اثؼبز چٟبضٌب٘٘ ٝساقت ٝثبقس .اٌط ٔطوع ثرٛاٞس زض پطٚغٞ ٜبی زیٍط وٕتط ثب ایٗ ٔؼًالت ضٚثط٘ ٚكٛز ،ثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ تزبضة
پطٚغٞ ٜبی لجّی ذٛز  ٚزیٍطاٖ ،ثط٘بٔٞ ٝبی ٞعی ٝٙای پطٚغٞ ٜب ٔ ٚطوع ضا ث ٝتفىیه تٟی ٝوٙس تب ثتٛا٘س زض ٔمبَغ ظٔب٘ی ٔؼیٗ
وٙتطَ ٕ٘ٛز ٚ ٜثب ارطای ثؿتٞ ٝبی ثط٘بٔ ٝای  ٚاؾتطاتػی ٞبی ذبل اظ افعایف لیٕت تٕبْ قس ٜپطٚغٞ ٜب رٌّٛیطی ٕ٘بیس ٚ
تٛأبً آٖ ضا زض حیٗ ارطای پطٚغٞ ٜبی زیٍط تىٕیُ  ٚثٍٙٞ ٝبْ ٕ٘بیس تب ٟ٘بیتبً ثتٛا٘س ػّٕىطز ٔٙبؾت زض ارطای پطٚغٞ ٜب ػّی
اِرهٛل پطٚغٞ ٜبی  EPCCزاقت ٝثبقس.
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َ .7بٞطی د .1391 .پطٚغ ٜذطیس تًٕیٙی ٌٙسْ  ٚثط٘ذ؛ اٍِٛیی ثطای فؼبِیتٟبی پطٚغٔ ٜحٛض .ؾبیت ثب٘ه ؾپ.ٝ
 .8فطاٞب٘ی ْ .قید ْ د .اثطاٞیٕی ٖ .1390 .آؾیت قٙبؾی  ٚضیك ٝیبثی فطآیٙس ٔسیطیت ازػبٞب  ٚضفغ اذتالفبت زض
لطاضزازٞبی َطح ٚؾبذت؛ ُٔبِؼٛٔ ٝضزی لطاضزازٞبی ٚظاضت ٘فت .زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت اؾتطاتػیه
پطٚغٞ ٜب ،تٟطاٖ 14 ،اِی  15اضزیجٟكت.
 .9فطاٞب٘ی ٌْ 10 .1391 .بْ ٘رؿت ثطای آٔٛذتٗ چیعی تبظ .ٜؾبیت ٚیىیتٗ ٌ 10بْ.
ٟٔ .10سٚی ٔعز٘ .ْ ٜبئیٙی ح ض .1390 .اضائٔ ٝسِی رٟت ارطای اؾتطاتػی ٞب اظ َطیك پطٚغٞ ٜب زض ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٜ
ٔحٛض .زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت اؾتطاتػیه پطٚغٞ ٜب ،تٟطاٖ 14 ،اِی  15اضزیجٟكت.
ٙٔٛٔ .11ی ا .ذیطذٛا ٜا ؼٔ .1384 .سِی ثطای پیكٍیطی اظ تبذیطات پطٚغٞ ٜب ثب ضٚیىطز تهٕیٓ ٌیطی پٛیب .زٔٚیٗ
وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت پطٚغ ،ٜتٟطاٖ 14 ،اِی  15اؾفٙس.
ٛٙٔ .12چٟطآثبزی ة .1387 .ثط٘بٔ ٝضیعی پطٚغٞ ٜب زض ؾبظٔبٖ ٞبی پطٚغٔ ٜحٛض .چٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت
پطٚغ ،ٜتٟطاٖ 29 ،اِی ٔ 30طزاز.
ٚ .13ضظ ٜٚأ . 1389 .سیطیت پطٚغ .ٜچبح ا .َٚتطرٕ ٝػّی ٘یب ع ْ .ػظیٕی ؼ ْ .حؿیٙی پٛض ض٘زجط ؼ .تسیٗ ضٛٔ .ؾٛی
ؼ ت .تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ ٔسیطیت نٙؼتی
14. Arabzad, S. M., Ghorbani, M., & Shirouyehzad, H. 2011. Adopting SWOT Analysis
to Strategic Project Management in Municipality.
15. Chang, H. H., & Huang, W. C. 2006. Application of a quantification SWOT analytical
method. Mathematical and Computer Modelling, 43(1), 158-169.
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Abstract
The success rates of various projects on four different dimensions and the three groups of beneficiaries of the
projects (project management team, contractors and employers) will be assessed. The next four are considered as
criteria for project success are: project performance, the impact on the customer, business success, paving the
way for the future. Project management organization operating as development organizations, is and makes
organizations looking for ways to improve the performance and success of the projects, the primary purpose of
this study was to design a model to adopt a different strategy for the proper functioning of implementation is
EPCC projects. The purpose of this research method primarily based on applied research methods and secondly
on the nature and methods of descriptive exploratory research methods (research) is based. The study, design and
engineering, the chemical industry has been the center of major activities in the field of engineering projects
downstream petrochemical and chemical industries. The project studied in this research, Kerman Fajr
Petrochemical Project of the EPCC. In this study, we tried the effect of five variables expertise, organizations,
projects, changes and parameters of the external environment changes and the parameters of the internal
environment, project duration and cost of implementing the project on four factors ranging proper functioning of
the time, cost, physical progress and flexibility reviewed

Keywords: EPCC Projects, Performance, Expertise Enforcement Agencies Projects, Strategic Management
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