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 چکیدُ

 ٚ ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثیٗ استجبط ثش ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی وٙٙذٜ تقذیُ ٘مؾ ثشسػی ثٝ حبضش تحمیك دس

 ػجض، تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثیٗ ساثغٝ  تحّیُ ٞذف وٝ اػت، ؿذٜ پشداختٝ پبسػیبٖ ٌبص پبالیؾ ؿشوت  دس پبیذاس دفّٕىش

 تحمیمبت دػتٝ دس سٚؽ ِحبػ اص پظٚٞؾ ایٗ دس تحمیك سٚؽ. ثبؿذ ٔی پبیذاس فّٕىشد ٚ ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی

 اعالفبت ٌشدآٚسی اثضاس ٚ ثٛدٜ ٔیذا٘ی ٞب دادٜ ٌشدآٚسی سٚؽ. ثبؿذ ٔی وبسثشدی ٘ٛؿ اص تحمیك ٞذف خٙجٝ اص ٚ ٕٞجؼتٍی

 دس اػتفبدٜ ٔٛسد آٔبسی خبٔقٝ. ؿذ تٙؾیٓ الصْ ٞبی دادٜ ٌشدآٚسی ثشای وٝ اػت، 1390 ٕٞىبساٖ، ٚ اِفت ٔٙجـ اص پشػـٙبٔٝ

 تٛػظ ٞب شػـٙبٔٝپ وٝ ثبؿذ ٔی ٘فش 60 ؿبُٔ پبسػیبٖ ٌبص پبالیؾ ؿشوت فّٕیبتی ٚ ٔیب٘ی فبِی، ٔذیشاٖ ؿبُٔ تحمیك ایٗ

 اػت، آٔبسی تحّیُ سٚؿٟبی صٔشٜ اص سٌشػیٖٛ سٚؽ وٕه ثٝ پظٚٞؾ ایٗ دس ؿذٜ ٌشدآٚسی ٞبی دادٜ. ٌشدد ٔی تىٕیُ آ٘بٖ

 ٚ داسد پبیذاس فّٕىشد ثش ٔثجتی تبثیش ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت وٝ، اػت آٖ اص حبوی تحمیك ٘تبیح ٚ ٌشدیذ تحّیُ ٚ تدضیٝ

 .وٙذ ٔی تقذیُ سا پبیذاس فّٕىشد ٚ ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثیٗ استجبط ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی

 

 .پبیذاس فّٕىشد ٔحیغی، صیؼت ٞبی ٕٞىبسی ػجض، تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیتّای کلیدی:  ٍاشُ
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 هقدهِ

 صیؼت ٔؼبئُ سفبیت خلٛف دس ٔـتشیبٖ دسخٛاػت ٚ فـبس ٚ دِٚتی غیش ٚ دِٚتی ٞبی ػبصٔبٖ ٔمشسات افضایؾ ػبصی، خٟب٘ی

 ثٟجٛد ٔٙؾٛس ثٝ ، ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت وبسٌیشی ثٝ خٟت الصْ الذأبت ثشسػی ثٝ ٞب ػبصٔبٖ اػت ؿذٜ ثبفث ٔحیغی

 خّك عشیك اص سلبثتی ٔضیت ثٝ دػتیبثی د٘جبَ ثٝ ٕٞٛاسٜ خٟب٘ی ٞبی ػبصٔبٖ. ثپشداص٘ذ التلبدی ٚ ٔحیغی صیؼت فّٕىشد

 ٚ لٛا٘یٗ سفبیت ثب ٔحیغی صیؼت فّٕىشد ثٟجٛد عشیك اص ٞب ػبصٔبٖ یٗا اص ثشخی. ٞؼتٙذ خذیذ ٞبی سٚؽ ٚ ٘ٛآٚسی

 ٚ ٔحلٛالت دس ٔحیغی صیؼت ٔٙفی اثشات وبٞؾ ٚ خلٛف ایٗ دس ٔـتشیبٖ دا٘ؾ افضایؾ ٔحیغی، صیؼت اػتب٘ذاسدٞبی

 ٔٙبثـ اص ثٟیٙٝ ٜاػتفبد ٚ حفؼ ثٝ ٔٙٛط وـٛس ٞش پبیذاس تٛػقٝ تضٕیٗ أشٚصٜ. آٚس٘ذ ٔی دػت ثٝ سلبثتی ٔضیت خٛد، خذٔبت

 ٌشفتٝ ا٘دبْ ٞب دِٚت تٛػظ ٔؼئّٝ ایٗ ثب ٔٛاخٟٝ ثشای ٌٛ٘بٌٛ٘ی الذأبت ٚ اػت وـٛس آٖ دس خبیٍضیٗ لبثُ غیش ٚ ٔحذٚد

 ا٘شطی ٔٙبثـ اص اػتفبدٜ وبٞؾ كٙقتی، ٚ تِٛیذی ٔشاوض دس صیؼت ٔحیظ ثب ػبصٌبس خبْ ٔٛاد اص اػتفبدٜ آٟ٘ب خّٕٝ اص وٝ اػت

 (. 123-124 ،1390 ٕٞىبساٖ، ٚ اِفت)ثبؿذ ٔی ضبیقبت ٔدذد تفبدٜاػ ٚ ٘فتی ٚ فؼیّی

 ٚ ؿذٜ ثٙذی ثؼتٝ ٔٛاد وشثٗ، ٔٛ٘ٛوؼیذ ای ٌّخب٘ٝ ٌبصٞبی تِٛیذ ٘ؾش اص تٛخٟی لبثُ تٟذیذ تٛا٘ذ ٔی وبس ٚ وؼت فقبِیتٟبی

 تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت. ٙذو ٔغشح سا كٙقتی ٞبی آالیٙذٜ اص دیٍشی ٞبی ؿىُ  ٚ تشافیه اصدحبْ ؿذٜ، سیختٝ دٚس ػٕی ٔٛاد

 ص٘دیشٜ ٔذیشیت. وٙذ ٔی ادغبْ تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثب سا ٔحیغی صیؼت تفىش ٔحیغی، صیؼت ٘ٛآٚسی یه فٙٛاٖ ثٝ ػجض

 عَٛ دس خبٔذ صائذ ٔٛاد ٚ ا٘شطی ای، ٌّخب٘ٝ ٌبصٞبی تِٛیذ خغش٘بن، ؿیٕیبیی ٔٛاد خّٕٝ اص ضبیقبتی داسد للذ ػجض تبٔیٗ

 افَٛ ٔشحّٝ ٔذیشیت ٚ ٟ٘بیی ٔحلَٛ تحٛیُ تِٛیذ، فشآیٙذ ٔٛاد، ا٘تخبة ٚ یبثی ٔٙجـ ٔحلَٛ، عشاحی ؿبُٔ تبٔیٗ ص٘دیشٜ

 ثش اثشٌزاسی دس حیبتی ٘مـی ػجض، تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت تشتیت ایٗ ثٝ. وٙذ حزف یب ثشػب٘ذ ٕٔىٗ حذالُ ثٝ سا ٔحلَٛ

 ٔی تبثیش پبیذاس فّٕىشد ثش ٘تیدٝ دس ٚ وٙذ ٔی ثبصی تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٞبی فقبِیت دس ٔٛخٛد ٞبی ؿشوت ٔحیغی اثشات ٔدٕٛؿ

 (.695 ،2015 ، ٕٞىبساٖ ٚ ؿیٗ)ٌزاسد

 فّٕىشد، ثٟجٛد ثشای ساٞی فٙٛاٖ ثٝ ثّىٝ ٔحذٚدیت یه فٙٛاٖ ثٝ تٟٙب ٘ٝ تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت دس پبیذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ ٔقشفی

 ٔفْٟٛ پبیذاس، تٛػقٝ تقشیف د٘جبَ ثٝ. اػت ؿذٜ ؿٙبػبیی آٖ تبٔیٗ ص٘دیشٜ تـىیالت ٚ ؿشوت یه پزیشی سلبثت ثش اثشٌزاسی

 ٚ ثبٚٔبٖ چبسدیٗ)ٔحیغی ٚ اختٕبفی التلبدی، فّٕىشدٞبی اص تشویجی اص اػت فجبست پبیذاس فّٕىشد. ؿذ ٔقشفی پبیذاس فّٕىشد

 (.138-139 ،2014 ٌٙٛالص، ثٛتب

 ثٝ پبػخٍٛیی ثشای)ٔذت وٛتبٜ فّٕىشد ثٝ دػتیبثی ٙذ٘یبصٔ وٝ پٛیب فشآیٙذ یه فٙٛاٖ ثٝ ثضسي ٞبی ؿشوت دس پبیذاس فّٕىشد

 ٞذف ثٝ دػتیبثی ٔٙؾٛس ثٝ. اػت ؿذٜ تقشیف اػت،( آیٙذٜ ٘یبصٞبی) ثّٙذٔذت فّٕىشد ا٘ذاختٗ خغش ثٝ ثذٖٚ( فقّی ٘یبصٞبی

 : داسد ٘یبص ٔٛاسد ایٗ ثٝ ػبصٔبٖ یه پبیذاس، فّٕىشد ثٟجٛد خلٛف دس وّی

 . فّٕىشد اص وّیذی حٛصٜ ٞش ثشای خبف ٞبی ؿیٜٛ ثٝ آٖ وّی اٞذاف تفؼیش

 .فّٕىشد اص ؿذٜ ؿٙبختٝ وّیذی ٞبی حٛصٜ ثشای ٌیشی ا٘ذاصٜ ٞبی ٔمیبع ٚ ٞب ؿبخق وشدٖ ٔـخق

 ٔحیغی صیؼت ٞبی آٌبٞی افضایؾ. داسد ٚخٛد استجبعی پبیذاس فّٕىشد ٞبی ؿبخق ٚ ٔحیغی صیؼت ٔذیشیت ٞبی ؿیٜٛ ثیٗ

 ٔی ٞذایت آٟ٘ب ٔحیغی صیؼت فّٕىشد ٔذیشیت ٞبی ؿیٜٛ ثٟجٛد ثش ثیـتش تٕشوض ثٝ سا بٞ ػبصٔبٖ ػٟبٔذاساٖ، ثخؾ دس ٚیظٜ ثٝ

 (.211-214 ،2012 ،  ٕٞىبساٖ ٚ ٌبدٖ)وٙذ

 دالیُ ثٝ ٔذسٖ ٞبی ؿشوت. اػت فّٕىشدی ٞبی ؿبخق اص اػتفبدٜ پبیذاس فّٕىشد اسصیبثی ثشای اثضاس سایدتشیٗ ٚ تشیٗ ػبدٜ

 تٛا٘ذ ٔی فّٕىشدی ٞبی ؿبخق اص اػتفبدٜ ایٙىٝ دِیُ ثٝ. دٞٙذ ٔی لشاس اسصیبثی ٔٛسد سا پبیذاس فّٕىشد خبسخی ٚ داخّی

 ٚ اػتب٘یؼىیغ)وٙذ ؿٙبػبیی سا فّٕیبت ػبصی ثٟیٙٝ ثشای ؿذٜ ایدبد ٞبی فشكت ٚ ثجخـذ ثٟجٛد سا ؿشوت ٔذیشیت اثشثخـی

 (.42 ،2009 ،  آسثبویبػىبع

 ص٘دیشٜ ٚ فّٕیبت ٔذیشیت ثٝ ٘ؼجت اختٕبفی ٚ ٔحیغی صیؼت پبیذاسی ثشپبیی دس تٛخٟی لبثُ ٞبی پیـشفت پبیذاس، تٛػقٝ

 سا صیبدی ٔٙبفـ ٚ ٔضایب تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔحیغی صیؼت فّٕىشد ثٟجٛد صٔیٙٝ دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ساٞجشد اتخبر. اػت داؿتٝ تبٔیٗ

 استمبی ٟ٘بیت دس ٚ ٔـتشیبٖ یثشا اسصؽ ایدبد ضبیقبت، وبٞؾ یب حزف ٞب، آالیٙذٜ وبٞؾ ا٘شطی، ٔٙبثـ دس خٛیی كشفٝ ٔب٘ٙذ

 ٘یبص ٔٛسد لٛا٘یٗ دس آ٘چٝ اص 1980 دٞٝ اٚاخش دس ػبص٘ذٌبٖ. داؿت خٛاٞذ ٕٞشاٜ ثٝ ٞب ػبصٔبٖ ٚ ٞب ؿشوت ثشای سا ٚسی ثٟشٜ
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 دس اكّی ٔـىُ صیؼت، ٔحیظ آِٛدٌی أشٚصٜ. ٕ٘ٛد٘ذ حشوت خٛد ػیؼتٓ فّٕیبت دس ػجض سٚیىشد ػٕت ثٝ ٚ سفتٝ فشاتش ثٛد،

 آِٛدٌی ٞب، آِٛدٌی ا٘ٛاؿ اص. ؿٛد ثـش ٘ٛؿ ا٘مشام ثٝ ٔٙدش ثبِمٜٛ عٛس ثٝ تٛا٘ذ ٔی ٘ـٛد، پشداختٝ آٖ ثٝ اٌش وٝ اػت صٔیٗ سٚی

 دس ٔٛخٛد ای ٌّخب٘ٝ ٌبصٞبی ٔمذاس افضایؾ اثشات اص ٘یض صٔیٗ ؿذٖ ٌشْ. داسد فٛسی تٛخٝ ثٝ ٘یبص وٝ اػت ٔٛاسدی اص یىی ٞٛا

 تغییشات ٚ تىِٙٛٛطیه ٚػیـ ٔمیبع دس ٔٙبػت الذاْ ا٘دبْ سٚ ایٗ اص. وٙذ ٔی ٔٛاخٝ ؿذیذ، ٔـىُ ثب سا ٔشدْ اوثش وٝ اػت ٞٛا

 (.20 ،1390 ٘ظاد، ٘یه)سػذ ٔی ٘ؾش ثٝ ضشٚسی ػیبػی ٚ ٔبِی اختٕبفی،

 ٔذیشیت صٔیٙٝ دس وبسٞبیی ساٜ وبسثشد ثشای تالؽ ثٝ ٔدجٛس سا ٞب تِٛیذوٙٙذٜ ٔحیغی، ٞـذاسٞبی ٔٛسد دس ٞب ٍ٘شا٘ی افضایؾ

 اص خشیب٘بت ٕٞٝ وٝ ٔحیغی ٔذیشیت خبٔـ دیذٌبٜ یه فٙٛاٖ ثٝ ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت سٚیىشد. اػت ٕ٘ٛدٜ ٔحیغی

 احٕذی)اػت ٌشفتٝ لشاس صیبدی تٛخٝ ٔٛسد ٌیشد، ٔی ثش دس سا وٙٙذٌبٖ ٔلشف ثٝ ٟ٘بیت دس ٚ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ثٝ وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ

 (.95 ،1392 ٕٞىبساٖ، ٚ

 ویفیت، ٔذیشیت اػتب٘ذاسدٞبی اػبع ثش سا خٛد یىپبسچٝ ٔذیشیت ػیؼتٓ ٔـی خظ پبسػیبٖ، ٌبص یؾپبال ؿشوت آ٘دبوٝ اص

 صیؼت اِضأبت ٚ اػتب٘ذاسدٞب سفبیت آٖ ٔبٔٛسیت ٚ وٙذ ٔی ٔؼتمش ؿغّی ثٟذاؿت ٚ ایٕٙی ٔذیشیت ٚ صیؼت ٔحیظ ٔذیشیت

 استمبی ٚ ضبیقبت ثبصیبفت ٚ ٔحیغی صیؼت ٞبی ٙذٜآالی وبٞؾ آٖ ٞبی اػتشاتظی خّٕٝ اص ٚ اػت عجیقت ثٝ احتشاْ ثب ٔحیغی

 تٛخٝ ثب. یبثذ ٔی إٞیت ٔشثٛعٝ ؿشوت دس ٔٛضٛؿ ایٗ ثشسػی اػت، وبسوٙبٖ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت ٞبی ؿبخق ٚ ایٕٙی ػغح

 ٚ  ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی ػجض، تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثیٗ ساثغٝ ثشسػی حبضش، پظٚٞؾ اكّی ٞذف ؿذٜ، ٌفتٝ ٔٛاسد ثٝ

 .اػت پبیذاس ّىشدفٕ

 

 اّداف تحقیق

 ثشسػی ساثغٝ ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض،  فّٕىشد پبیذاس اػت. -1

 ٞبی صیؼت ٔحیغی ثش ساثغٝ ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذاس. ثشسػی چٍٍٛ٘ی تبثیش ٕٞىبسی -2

 

 چارچَب ًظری 

 ٔختّف اثقبد. ؿٛد ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔختّف ٞبی خٙجٝ اص ٘ذتٛا ٔی وٝ اػت ثقذی چٙذ ٔفْٟٛ یه ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت

 خشیذ ٕٞىبساٖ، ٚ دٚٚ ٕٞچٙیٗ ٚ ٕٞىبساٖ ٚ ٘یٙالٚاٖ ٌفتٝ ثٝ. اػت ؿذٜ ثشخؼتٝ ٌزؿتٝ ٔتٖٛ دس ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت

 ثشای ِٛیذت ثخـٟبی تٛػظ وٝ ٞؼتٙذ ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ٟٔٓ اثقبد ػجض تذاسوبت ٚ ػجض تٛصیـ ػجض، تِٛیذ ػجض،

 اػت ؿذٜ تقشیف فشضٝ عشف ٞبی ؿیٜٛ اص ای ٔدٕٛفٝ فٙٛاٖ ثٝ ػجض خشیذ. اػت ٘یبص ٔٛسد فضایٙذٜ پبیذاس فّٕىشد ثٝ دػتیبثی

 عشاحی لبثّیت ٚ فٙی لبثّیت ٔحیغی، ؿبیؼتٍی اػبع ثش وٙٙذٌبٖ فشضٝ ا٘تخبة ثشای ػبصٔبٖ یه ٚػیّٝ ثٝ ٔٛثش عٛس ثٝ وٝ

 صیؼت اٞذاف اص پـتیجب٘ی تٛا٘بیی ٚ صیؼت ٔحیظ ثب ػبصٌبس ٔحلٛالت تٛػقٝ تٛا٘بیی ٔحیغی، فّٕىشد صیؼت، ٔحیظ ثب ػبصٌبس

 خغش٘بن، ٔٛاد وبٞؾ عشیك اص سا ٞب ٚسٚدی وٝ اػت تِٛیذی فشآیٙذ یه ػجض تِٛیذ. ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٔشوضی ؿشوت ٔحیغی

 . وٙذ ٔی تجذیُ ٚخیخش ثٝ ضبیقبت سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ٚ ٌشٔبیؾ ٚ ٘ٛس دس ا٘شطی ٚسی ثٟشٜ افضایؾ

 ٚ ثبصیبفت ٞبی ثش٘بٔٝ تشٚیح ػجض، ثٙذی ثؼتٝ ٔٛاد اص اػتفبدٜ ثٙذی، ثؼتٝ ػبصی وٛچه ٞذف ثب ػجض ثٙذی ثؼتٝ ػجض تٛصیـ

ػیؼتٓ  اص اػتفبدٜ اػتفبدٜ، ٔٛسد ٔٛاد سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ثشٌـت، لبثُ ثٙذی ثؼتٝ سٚؽ ٞبی اتخبر ٚ تـٛیك ٔدذد، اػتفبدٜ

 تحٛیُ اص اػت فجبست ػجض تذاسوبت. ؿٛد ٔی ؿبُٔ سا ا٘جبسٞب دس ا٘شطی خٛیی كشفٝ ٟ٘بیت دس ٚ یبفتثبص لبثُ پبِت ٞبی

 فّٕىشد وٝ ا٘ذ داؿتٝ اؽٟبس ٔحممبٖ. ٌشٚٞی ػفبسؿبت ٚ خبیٍضیٗ ػٛخت ٚػبیُ اص اػتفبدٜ ثب وبسثش ػبیت ثٝ وبالٞب ٔؼتمیٓ

 تٛا٘ذ ٔی ػجض،  تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت. ؿٛد ٔی اختٕبفی فّٕىشد ٚ ٔحیغی صیؼت فّٕىشد التلبدی، فّٕىشد ؿبُٔ پبیذاس

. داسد تبثیش پبیذاس فّٕىشد ثش ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ثٙبثشایٗ. ؿٛد ػبصٔبٖ پبیذاس فّٕىشد ثٝ ٔٙدش

ٞب تىبساث ثٟجٛد ٚ ٔحیغی صیؼت اٞذاف ثٝ دػتیبثی ثشای وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ ثب ٕٞىبسی ؿبُٔ ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی

 . ؿٛد ٔی ػجض وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ آٚسدٖ فشاٞٓ ٚ ضبیقبت وبٞؾ
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 ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ؿشوت فّٕىشد ثش ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی اثش ٔـبٞذٜ ثشای خبسخی ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت

 ٚ ػجض تبٔیٗ ٘دیشٜص ٔذیشیت ثیٗ استجبط وٙٙذٜ تقذیُ فٙٛاٖ ثٝ ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ثٙبثشایٗ. ٌیشد

 (.2015 ٕٞىبساٖ، ٚ ؿیٗ)ٌیشد ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد پبیذاس فّٕىشد

 

 

 هدل هفَْهی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (2115)هٌثع: ضیي ٍ ّوکاراى،  هدل هفَْهی تحقیق: 1ضکل 

 

 فرضیِ ّای تحقیق

 .داسد پبیذاس فّٕىشد ثش ٔثجتی تبثیش ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت .1

 .وٙذ ٔی تقذیُ سا پبیذاس فّٕىشد ٚ ػجض تبٔیٗ ص٘دیشٜ ٔذیشیت ثیٗ استجبط ٔحیغی صیؼت ٞبی ٕٞىبسی .2

 

  تحقیق رٍش ضٌاسی

ثبؿذ صیشا ثٝ پیبدٜ ػبصی تحمیك دس ساػتبی ثشسػی ٘مؾ تقذیُ وٙٙذٜ  سٚؽ تحمیك دس ایٗ پظٚٞؾ اص ثقذ ٞذف وبسثشدی ٔی

ّٕىشد پبیذاس دس ؿشوت پبالیؾ ٌبص پبسػیبٖ، ٞبی صیؼت ٔحیغی ثش استجبط ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ ف ٕٞىبسی

 ٚسصد.   ٔجبدست ٔی

ٞبی صیؼت  ٌیشد صیشا ٞذف ساػتبی ثشسػی ٘مؾ تقذیُ وٙٙذٜ ٕٞىبسی ٕٞچٙیٗ اص ثقذ سٚؽ، دس دػتٝ تحمیمبت فّی لشاس ٔی

ی ٔقبدالت ػبختبسی وٝ ٔحیغی ثش استجبط ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذاس اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه آٔبس

 پشداصد. اػبػبً ثٝ ثشسػی ساثغٝ فّی ثیٗ ٔتغیشٞب ٔی

 ٞبی ٔٛسد ٘یبص اص دٚ سٚؽ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت: دس ایٗ تحمیك ثشای خٕـ آٚسی دادٜ

ٞبی ٔختّف دا٘ـٍبٞی ٚ  ٞبی ثب٘ٛیٝ: دسایٗ سٚؽ ثب ٔشاخقٝ ثٝ وتبثخب٘ٝ ای خٟت ٌشدآٚسی دادٜ  سٚؽ وتبثخب٘ٝ -اِف

ایٙتش٘ت ٚ ٔشوض اعالفبت ٚ ٔذاسن فّٕی ایشاٖ، اعالفبت ٔٛسد ٘یبص ٌشدآٚسی  ٞبی اعالفبتی، ؿجىٝ ی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثب٘هٞب ػبصٔبٖ

  .ٌشدیذ

ٞبی اِٚیٝ: دس ایٗ سٚؽ اص پشػـٙبٔٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ ٔغبِقٝ خبٔقٝ آٔبسی خٟت اػتخشاج  سٚؽ ٔیذا٘ی خٟت تٟیٝ دادٜ -ة

 ؿٛد. ٞب اػتفبدٜ ٔی دادٜ

مدیریت زنجیره تبمین 

 سبس

 

 عملکرد پبیدار

 

 همکبری هبی زیست محیطی

 طراحی سبس

 تولید سبس

 توزیع سبس

 لجستیك سبس
 عملکرد اجتمبعی

 عملکرد زیست محیطی

 عملکرد اقتصبدی
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٘یض ثٝ التضبی ٔبٞیت، فٕذٜ تشیٗ اثضاس ٌشدآٚسی اعالفبت، پشػـٙبٔٝ ثٛدٜ اػت. پشػـٙبٔٝ ٔزوٛس، اص ٔٙجـ  دس ایٗ پظٚٞؾ

ای ِیىشت اػتفبدٜ ؿذ ٚ ثٝ ٔٙؾٛس ػٙدؾ پبیبیی  ثبؿذ. دس عشاحی پشػـٙبٔٝ اص عیف پٙح ٌضیٙٝ ٔی 1390اِفت ٚ ٕٞىبساٖ، 

 اػتفبد ؿذٜ اػت. وشٚ٘جبخ پشػـٙبٔٝ اص آصٖٔٛ آِفبی

 

 ّا، هعیارّا ٍ ارزش هعیار سؤاالت پرسطٌاهِ :  هتغیر1دٍل ج

 ٞب ٔتغیش
تقذاد ػؤاالت 

 ٞب ( ) ٔقیبس

 ٔمذاس آِفب

  (α ) 

 0.883 15 ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ

 0.903 21 فّٕىشد پبیذاس

ٞبی صیؼت ٔحیغی ٕٞىبسی  10 0.794 

 

ّی پظٚٞؾ تقییٗ ؿذٜ ٚ اص پشػـٙبٔٝ اػتب٘ذاسد اػتفبدٜ خٟت تقییٗ سٚایی اثضاس تحمیك، ػؤاالت پشػـٙبٔٝ ثشاػبع ٔذَ تحّی

ؿذٜ ٚ ػپغ ثٝ تأییذ اػتبداٖ سإٞٙب ٚ ٔـبٚس ٚ وبسؿٙبػبٖ سػیذٜ اػت. ثٝ ٔٙؾٛس تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب اص آصٖٔٛ سٌشػیٖٛ 

 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.

 

 جاهعِ آهاری ٍ حجن ًوًَِ

٘فش تـىیُ دادٜ ا٘ذ. ثٝ  60پبسػیبٖ ثٝ تقذاد  ٌبص پبالیؾ ؿشوت بتیفّٕی ٚ ٔیب٘ی فبِی، خبٔقٝ آٔبسی ایٗ پظٚٞؾ سا ٔذیشاٖ

٘فش ثٝ فٙٛاٖ افضبی ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ٚ ثٝ ؿیٜٛ تلبدفی ا٘تخبة  52ٔٙؾٛس تقییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ تقذاد 

ٔٛسد ثشٌـت دادٜ  53اص ایٗ تقذاد  پشػـٙبٔٝ تٛصیـ ؿذ وٝ 55ؿذ٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس ثٝ دػت آٔذٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ تقذاد 

 فذد سػیذ. 53ؿذ، دس ٘تیدٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ 

 

 یافتِ ّای تحقیق

 آزهَى دٍرتیي ٍاتسَى   -

ثیٙی ؿذٜ  ٞب )تفبٚت ثیٗ ٔمبدیش ٚالقی ٚ ٔمبدیش پیؾ ٌیشد، اػتمالَ خغب یىی اص ٔفشٚضبتی وٝ دس سٌشػیٖٛ ٔذ٘ؾش لشاس ٔی

. دس كٛستی وٝ فشضیٝ اػتمالَ خغبٞب سد ؿٛد ٚ خغبٞب ثب یىذیٍش ٕٞجؼتٍی داؿتٝ تٛػظ ٔقبدِٝ سٌشػیٖٛ( اص یىذیٍش اػت

ٚاتؼٖٛ اػتفبدٜ _ثبؿٙذ أىبٖ اػتفبدٜ اص سٌشػیٖٛ ٚخٛد ٘ذاسد. ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػی اػتمالَ خغبٞب اص یىذیٍش اص آصٖٔٛ دٚسثیٗ

لشاس ٌیشد آصٖٔٛ فذْ  2.5یب  1.5آٔبسٜ دس ثبصٜ ایٗ  لشاس داسد ٚ چٙب٘چٝ  4ٚ  0ایٗ آصٖٔٛ دس دأٙٝ  ؿٛد. ٔمذاس آٔبسٜ  ٔی

لبثُ سٚیت  3-4ؿٛد ٚ دس غیش ایٙلٛست ٕٞجؼتٍی ثیٗ خغبٞب ٚخٛد داسد چٙب٘چٝ اص خذَٚ  ٕٞجؼتٍی ثیٗ خغبٞب پزیشفتٝ ٔی

 س٘ذ.ٞب ثب یىذیٍش ٕٞجؼتٍی ٘ذا پزیشیٓ وٝ دادٜ ٞب دس ثبصٜ فٛق لشاس داسد ٚ ٔی اػت ٔمذاس ایٗ آٔبسٜ ثشای ایٗ آصٖٔٛ

وٙیٓ. ؿیٜٛ وبس  ٞبی ٔحمك سا ثب آصٖٔٛ سٌشػیٖٛ خغی آصٖٔٛ ٔی ثقذ اص آصٔٛدٖ فشضیبت الصْ ثشای وبسثشد سٌشػیٖٛ، ادفبی

ایٗ وبس تٛػظ خذَٚ  ٌیشد وٝ ایٙلٛست اػت وٝ اثتذا ٔقٙی داسی وُ ٔذَ سٌشػیٖٛ ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٔی سٌشػیٖٛ ثٝ 

ANOVA ایٗ وبس ثب اػتفبدٜ اص خذَٚ ضشایت  ضشیت ٔتغیش ٔؼتمُ ثشسػی ؿٛد وٝ ٌیشد، ػپغ ثبیذ ٔقٙی داسی كٛست ٔی

 ؿٛ٘ذ. ثبؿذ وٝ ثٝ تشتیت تـشیح ٔی ٌیشد. ٘تیدٝ آصٖٔٛ ؿبُٔ چٟبس خشٚخی ٔی كٛست ٔی



التلبد، ٔذیشیت ٔبِی ٚ حؼبثذاسیٔغبِقبت   

89 -78، كفحبت 1395 تبثؼتبٖ، 1/2، ؿٕبسٜ 2دٚسٜ   

74 

 

 

 ّای هستقل ٍارد ضدُ آزهَى رگرسیَى : هتغیر2جدٍل 

 ٔذَ ٔتغیش ٚاسد ؿذٜ ٔتغیش حزف ؿذٜ سٚؽ

 ٚاثؼتٝ: فّٕىشد پبیذاس)اثش ات ٔؼتمیٓ( ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض  ٚسٚد

ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض،   ٚسٚد

 ٞبی صیؼت ٔحیغی ٕٞىبسی

 ٚاثؼتٝ: فّٕىشد پبیذاس )اثش تقذیُ وٙٙذٜ(

 

ثٝ تشتیت  4-4دٞذ. خذَٚ  ٞبی ٔؼتمُ ٚاسد ؿذٜ،حزف ؿذٜ ٚ سٚؽ ٔٛسد اػتفبدٜ دس سٌشػیٖٛ سا ٘ـبٖ ٔی ٔتغیش 2خذَٚ 

ص٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ ضشیت  ٘ٝ، ضشیت تقییٗ، ضشیت تقییٗ تقذیُ ؿذٜ ٚ خغبی ٔقیبس سا تخٕیٗ ٔیضشیت ٕٞجؼتٍی چٙذٌب

تٛاٖ ٌفت چٙذ دسكذ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ تٛػظ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔٛخٛد دس  تقییٗ ثٝ دػت آٔذٜ اص خشٚخی آصٖٔٛ ٔی

وٙذ ضشیت  جض ثش فّٕىشد پبیذاس سا ثشسػی ٔیؿٛد. دس ٔقبدِٝ اَٚ وٝ اثشات ٔؼتمیٓ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػ ٔذَ تٛخیٝ ٔی

دسكذ اص تغییشات فّٕىشد پبیذاس تٛػظ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ  74ایٗ ٔقٙب وٝ حذٚد  اػت ثٝ 2/74تقییٗ تقذیُ ؿذٜ ثشاثش 

 وٙذ. ػجض تجییٗ ٔی

 

 ّوثستگی  رگرسیَى : ًتایج ضرایة3جدٍل 

-دٚسثیٗ

 ٚاتؼٖٛ
 خغبی ٔقیبس

ضشیت تقییٗ 

 تقذیُ ؿذٜ
 تقییٗ ضشیت

ٕٞجؼتٍی  ضشیت

 چٙذٌب٘ٝ
 ٔذَ

1/922 /0 24999 /0 742 /0 747 /0 864 
اثشات ٔؼتمیٓ ٔذیشیت 

 ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض

1/877 /0 24207 /0 758 /0 768 /0 876 

ثشٕٞىٙؾ ٔذیشیت 

ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض 

ٞبی صیؼت  ٕٚٞىبسی

 ٔحیغی

 

ٞبی آٔبسی  ٝ خغی ثیٗ دٚ ٔتغیش اػت. فشضیٝحبٚی تحّیُ ٚاسیب٘غ سٌشػیٖٛ ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػی لغقیت ٚخٛد ساثغ 3خذَٚ 

 ثبؿذ: آصٖٔٛ ٔقٙی داسی وُ ٔذَ سٌشػیٖٛ ثٝ كٛست صیش ٔی

H1 :   ساثغٝ خغی ثیٗ ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد 

H1 :    ساثغٝ خغی ثیٗ ٔتغیشٞب ٚخٛد داسد 

 

 وٙذ وٝ تٕبْ ضشایت سٌشػیٖٛ ثشاثش كفش ٞؼتٙذ ثٝ فجبستی: دس ٚالـ فشضیٝ كفش ثیبٖ ٔی

H1 : 021     

 : H1 ٞبی ٔؼتمُ ٔخبِف كفش اػت ضشیت حذالُ یىی اص ٔتغیش
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 : ًتایج تحلیل ٍاریاًس رگرسیَى4جدٍل 

 Sum of هدل
Squar 

 Mean درجِ آزادی
Square 

 سطح هعٌی داری (F)آهارُ 

 اثش ٔؼتمیٓ 

ٔیضاٖ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ 

 اص عشیك ٔتغیش ٔؼتمُ
9/419 1 9/419 

150/718 
 

0/000 
 

ٔیضاٖ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ 

 اص عشیك فٛأُ تلبدفی
3/187 51 0/062 

  52 12/606 خٕـ

 اثش ثشٕٞىٙؾ

ٔیضاٖ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ 

 اص عشیك ٔتغیش ٔؼتمُ
9/676 2 4/838 

82/562 
 

0/000 
 

ٔیضاٖ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ 

 اص عشیك فٛأُ تلبدفی
2/930 50 0/059 

  52 12/606 خٕـ

 

(، پغ فشم خغی ثٛدٖ ساثغٝ ٔتغیش ٚاثؼتٝ ثب P- value < 05/0ثبؿذ  )  دسكذ ٔی 5ٚ وٕتش اص  00Sig=0.0، 4دس خذَٚ 

 ؿٛد.  ٞبی ٔؼتمُ تبییذ ٔی ٔتغیش

ضشایت ، ثتب ثٝ تشتیت ٔمذاس ثبثت ٚ ضشیت ٔتغیش ٔؼتمُ اسائٝ ؿذٜ اػت.خذَٚ ضشایت ؿبُٔ دٚ دػتٝ Bدس ػتٖٛ 5دس خذَٚ 

ٞب ثب یىذیٍش یىؼبٖ ٘یؼت دس كٛستی  اػتب٘ذاسد ؿذٜ ثتب ٚ اػتب٘ذاسد ٘ـذٜ ثتب اػت.دس ضشایت اػتب٘ذاسد ٘ـذٜ ثتب ٔمیبع ٔتغیش

وٝ دس ضشایت اػتب٘ذاسد ؿذٜ ثتب ٔمیبع ٔتغیشٞب یىؼبٖ ؿذٜ ٚ أىبٖ ٔمبیؼٝ ٔتغیشٞب ٚخٛد داسد. ثٙبثشایٗ خٟت ٔمبیؼٝ اثش 

 ؿٛد. یش ٚاثؼتٝ اص ضشایت اػتب٘ذاسد ؿذٜ اػتفبدٜ ٔیٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغ

 : ضرایة هعادلِ رگرسیَى ٍ سطَح هعٌی داری5جدٍل 

 هدل
ضرایة استاًدارد  ضرایة استاًدارد ًطدُ

 ضدُ
 ((tآهارُ 

سطح هعٌی 

 B Std.Error داری

 ٔذَ اثشات ٔؼتمیٓ:ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ثش فّٕىشد پبیذاس

 0/000 4/711  0/184 0/866 ٔمذاس ثبثت

 0/000 12/277 0/864 0/060 0/741 ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض

 ٞبی صیؼت ٔحیغی ثش فّٕىشد پبیذاس ٔذَ تقذیُ ٌش:ثشٕٞىٙؾ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٕٚٞىبسی

 0/000 4/893  0/255 1/250 ٔمذاس ثبثت
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 0/027 2/272 0/462 0/174 0/396 ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض

ثشٕٞىٙؾ ٔذیشیت ص٘دیشٜ 

ٞبی  تأٔیٗ ػجض ٕٚٞىبسی

 صیؼت ٔحیغی

0/073 0/035 0/427 2/095 0/041 

 

ٞب سا ثشای ایٗ دٚ،ٔی تٛاٖ ثلٛست صیش  ثٝ تشتیت ٔمذاس ثبثت ٚ ؿیت خظ سٌشػیٖٛ خبٔقٝ ثبؿذ، آصٖٔٛ فشم  α ٚβحبَ اٌش  

 ٘ٛؿت:

H0:α=0                                            H0:β =0 

H1:α≠0                                                H1:β ≠0                            

 
ٌشدد، ضشیت سٌشػیٛ٘ی ا٘ذاصٜ ٚ  ثشای ٞش ٔتغیش ٔؼتمُ دس ٔذَ یه ضشیت سٌشػیٛ٘ی ٚ یه ػغح ٔقٙبداسی ٔحبػجٝ ٔی

ؿٛد چٙب٘چٝ ػغح ٔقٙبداسی اص  آٖ تٛػظ ػغح ٔقٙبداسی لضبٚت ٔی دٞذ أب دس ٔٛسد ٔقٙبداس ثٛدٖ خٟت ساثغٝ سا ٘ـبٖ ٔی

ؿٛد  ٌشدد ٚ اص ٔذَ حزف ٔی ؿٛد دس ٘تیدٝ ٔتغیش ٔؼتمُ ثی اثش ٔی ثضسٌتش ثبؿذ ضشیت سٌشػیٛ٘ی ثشاثش كفش فشم ٔی 0.05

٘ی آٖ ٔٛسد ، حضٛس ٔتغیش ٔؼتمُ دس ٔذَ ٔقٙبداس اػت ٚ ضشیت سٌشػی0.05ٛدس كٛست وٛچىتش ثٛدٖ ػغح ٔقٙبداسی اص

 ٌیشد. ثشسػی لشاس ٔی

 
ثٝ ٔٙؾٛس آصٖٔٛ فشضیٝ ٞبی تحمیك اص آصٖٔٛ سٌشػیٖٛ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت وٝ ٘تبیح دس ادأٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػت. اثتدذا ثدب ا٘ددبْ    

ایٗ آصٖٔٛ ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ آیب ثیٗ ٔتغیشٞب ساثغٝ خغی ٚخٛد داسد یب خیش، ػپغ ثدب اػدتفبدٜ اص ضدشیت اػدتب٘ذاسد ؿدذٜ      

(Beta) .اثش ٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔٛسد ثشسػی ٚ آصٖٔٛ لشاس ٔی ٌیشد 

 

 تررسی فرضیِ اٍل: هدیریت زًجیرُ تأهیي سثس تاثیر هثثتی تر عولکرد پایدار دارد. -

 : خالصِ ًتایج ضرایة هعادلِ رگرسیَى ٍ سطَح هعٌی داری6جدٍل 

 سطح هعٌی داری ((tآهارُ  ضرایة استاًدارد ضدُ هدل

 0/000 12/277 0/864 ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض

 

ٚ ػغح ٔقٙی  0/864تبثیش ٔتغیش ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ثش فّٕىشد پبیذاس ثب ضشیت سٌشػیٛ٘ی  6ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ 

ٝ ثبؿذ ٚ ثٝ دِیُ ٔثجت ثٛدٖ فالٔت ضشیت سٌشػیٖٛ تبثیش ٔؼتمیٓ پزیشفت اص ِحبػ آٔبسی ٔقٙی داس ٔی0.05>0.000داسی

تٛاٖ ٌفت، ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ  دسكذ ٔی 95ٌیشد ٚ دس ػغح اعٕیٙبٖ  ؿٛد دس٘تیدٝ ادفبی ٔحمك ٔٛسد تبئیذ لشاس ٔی ٔی

 ػجض تبثیش ٔثجتی ثش فّٕىشد پبیذاس داسد. 

ش ٔقبدِٝ اثش ثشٕٞىٙؾ ٔتغیش ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ثشفّٕىشد پبیذاس ثقذ اص خبیٍزاسی ضشایت سٌشػیٛ٘ی ثٝ كٛست صی

 خٛاٞذ ثٛد.    
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ٞبی صیؼت ٔحیغی استجبط ثیٗ ٔذیشیت  ٕٞىبسیتررسی فرضیِ دٍم:  -

 وٙذ. ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذاس سا تقذیُ ٔی

 : خالصِ ًتایج ضرایة هعادلِ رگرسیَى ٍ سطَح هعٌی داری7جدٍل 

 سطح هعٌی داری ((tآهارُ  ضرایة استاًدارد ضدُ دله

ثشٕٞىٙؾ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ 

 ٞبی صیؼت ٔحیغی ٕٞىبسی
0/427 2/095 0/041 

 

ٞبی صیؼت ٔحیغی دس ساثغٝ ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚفّٕىشد پبیذاس ثبیذ  ثٕٙؾٛس ثشسػی ٘مؾ تقذیُ وٙٙذٜ ٕٞىبسی

ٌش ثش ٔتغیش ٚاثؼتٝ ثشسػی ٌشدد ٚ دس  ٔتغیش ٔؼتمُ ٚ ٔقٙبداسی تبثیش ثشٕٞىٙؾ آٖ ثب ٔتغیشتقذیُ ٔقٙبداسی اثش ٔؼتمیٓ

 تٛاٖ اص تقذیُ ٌش ثٛدٖ ٔتغیش ٔٛسد ٘ؾش اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛد. كٛست ٔقٙبداسی ٞش دٚ ٘ٛؿ تأثیش، ٔی

ثبؿذ. ضشیت سٌشػیٛ٘ی  ٔقٙبداس ٔی لجال ٔالحؾٝ وشدیٓ ضشیت سٌشػیٛ٘ی ثشای ٔتغیش ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض 3اص خذَٚ 

ٚ ػغح  427/0ٞبی صیؼت ٔحیغی ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ فٛق ثشاثش ثشای ثشٕٞىٙؾ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ ٕٞىبسی

ؿٛد دس  ثبؿذ دس ٘تیدٝ تبثیش ثشٕٞىٙؾ ثش فّٕىشد پبیذاس تأئیذ ٔی ٔی 05/0تش اص  ٚ وٛچه 041/0ٔقٙبداسی ٔشثٛط ثٝ آٖ ثشاثش 

ٞبی صیؼت ٔحیغی استجبط ثیٗ  تٛاٖ ٌفت، ٕٞىبسی قذیُ وٙٙذٜ ثٛدٖ آٖ ٘یض ٔٛسد تأئیذ لشاس خٛاٞذ ٌشفت ٚ ٔی٘تیدٝ ٘مؾ ت

وٙذ .ٔقبدِٝ سٌشػیٖٛ اثش ثشٕٞىٙؾ ٔتغیشٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض  ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذاس سا تقذیُ ٔی

 خبیٍزاسی ضشایت سٌشػیٛ٘ی ثٝ كٛست صیش خٛاٞذ ثٛد.    ٞبی صیؼت ٔحیغی ثشفّٕىشد پبیذاس ثقذ اص ٕٚٞىبسی

                                               

)*(073.0396.0250.1 121 XXX  ;ŷ 

 

 ٍ ًتیجِ گیریتحث 

 ثٝ ٔٙؾٛس آصٖٔٛ ٚ ثشسػی فشضیبت، آصٖٔٛ سٌشػیٖٛ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسٌشفت. 

 ی تر عولکرد پایدار دارد.فرضیِ اٍل: هدیریت زًجیرُ تأهیي سثس تاثیر هثثت -

ٌیشد. ثٙبثشایٗ دس ػغح اعٕیٙبٖ  ایٗ فشضیٝ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٔی ٘تبیح حبكُ اص تدضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی حبوی اص ایٗ اػت وٝ

 1٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ ثب تحمیمبت چیٗٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض تبثیش ٔثجتی ثش فّٕىشد پبیذاس داسد. تٛاٖ ٌفت،  دسكذ ٔی 95

 ٕٞخٛا٘ی داسد. 2015بساٖ دس ٚ ٕٞى

٘تبیح ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٟٔٓ اػت وٝ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض، وٝ ؿبُٔ عشاحی ٔحلٛالت ٚ فشایٙذٞب ثب ٞذف وبٞؾ 

سیضی خٟت وبٞؾ ٚ حزف ػشة، وشْٚ،  ٔلشف ٔٛاد اِٚیٝ ٚ ا٘شطی ٔلشفی، اػتفبدٜ ٔدذد، ثبصػبصی ٚ ثبصیبفت ٔدذد، ثش٘بٔٝ

الیٙذٌی خبن، آة ٚ ٞٛا، حذالُ وشدٖ ٔیضاٖ ػفبسؽ اضبفٝ، اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ِدؼتیه ٔقىٛع خیٜٛ ٚ وبٔیٓ، وبٞؾ آ

)خٕـ آٚسی، حُٕ، خذاػبصی، ثبصیبفت ٚ اػتفبدٜ ٔدذد ٔٛاد اِٚیٝ ٚ لغقبت ٔشخٛفی ٚ دفـ ٔٛاد صایذ(، خبیٍضیٙى ٔٛاد اِٚیٝ ثب 

ػیؼبت ػبصٔبٖ ثش سٚى خبٔقٝ ٚ وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ )ؿبُٔ ٔٛاد خبْ دٚػتذاس عجیقت، ٔذیشیت ٚ وٙتشَ تأثیشات صیبٖ آٚس تأ

                                                           
1
. Thoo Ai China 
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ٔؼبئُ ٔحیظ صیؼتى، ثٟذاؿتى ٚ ایٕٙى(، اخشاى ؿجىٝ ٚ تلفیٝ خب٘ٝ ی ٔشوضى فبضالة كٙقتى ٚ ثٟذاؿتی، ثش٘بٔٝ سیضی 

ٞبى  یٌیشى اص تىِٙٛٛط ٞبی تدذیذ پزیش، ثٟیٙٝ ػبصى ٔلشف ا٘شطى ٔحیظ وبس، ثٟشٜ خٟت وبٞؾ ٔلشف آة، اػتفبدٜ اص ا٘شطی

پیبدٜ ػبصى ٘ؾبْ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ )ٔذیشیت تِٛیذ، خٕـ آٚسی، رخیشٜ ػبصی، خذاػبصی، حُٕ   خذیذ ٚ دٚػتذاس ٔحیظ صیؼت،

 تٛا٘ذ تبثیش ثٝ ػضایی ثش فّٕىشد پبیذاس داؿتٝ ثبؿذ. ٚ ٘مُ، ثبصیبفت ٚ دفـ ضبیقبت( ٔی ثبؿذ، ٔی

  

زًجیرُ تأهیي سثس ٍ عولکرد پایدار را  ّای زیست هحیطی ارتثاط تیي هدیریت فرضیِ دٍم: ّوکاری -

 .کٌد تعدیل هی

ٌیشد. ثٙبثشایٗ دس ػغح اعٕیٙبٖ  ایٗ فشضیٝ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٔی  ٘تبیح حبكُ اص تدضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی حبوی اص ایٗ اػت وٝ

س سا تقذیُ ٞبی صیؼت ٔحیغی استجبط ثیٗ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذا ٕٞىبسیتٛاٖ ٌفت،  دسكذ ٔی 95

 ٕٞخٛا٘ی داسد. 2015٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ ثب تحمیمبت چیٗ ٚ ٕٞىبساٖ دس وٙذ.  ٔی

ٞبی صیؼت ٔحیغی ؿبُٔ دسیبفت ٘ؾشات ٚ ٕٞىبسی ثب ٔـتشیبٖ ٚ تأٔیٗ  ٘تبیح ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٔغّت اػت وٝ ٕٞىبسی

ظ تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ، ا٘تخبة تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ تٛػ 14000ایضٚ  وٙٙذٌبٖ ثشای تِٛیذ پبن ٚ وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی، اخز ٌٛاٞیٙبٔٝ 

ٞبی صیؼت ٔحیغی دس ٚاحذ تذاسوبت، وبؿت ٟ٘بَ، دسخت ٚ وٕه ثٝ  ثشاػبع ٔقیبسٞبی صیؼت ٔحیغی، ٚخٛد دػتٛساِقُٕ

ٞبی صیؼت ٔحیغی ثب  ٞبى داخّى ٚ ثیٗ إِّّى ٔحیظ صیؼت ٚ ا٘دبْ پظٚٞؾ تٛػقٝ فضبٞبی ػجض،  فقبِیت دس ا٘دٕٗ

 ض فّٕی، ثشٌضاسی ػٕیٙبس آٔٛصؿی، استجبط ٔذیشیت تبٔیٗ ػجض ٚ فّٕىشد پبیذاس سا تقذیُ ٔی وٙذ. ٞب ٚ ٔشاو دا٘ـٍبٜ

 ِزا ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ پیـٟٙبداتی ثٝ ؿشح صیش اسائٝ ٔی ٌشدد:

 ٖٞبی خذیذ ٞؼتٙذ.  ٞبی خٟب٘ی ٕٞٛاسٜ ثٝ د٘جبَ دػتیبثی ثٝ ٔضیت سلبثتی اص عشیك خّك ٘ٛآٚسی ٚ سٚؽ ػبصٔب

ٞب اص عشیك ثٟجٛد فّٕىشد صیؼت ٔحیغی ثب سفبیت لٛا٘یٗ ٚ اػتب٘ذاسدٞبی صیؼت ٔحیغی، افضایؾ دا٘ؾ  ثشخی اص ایٗ ػبصٔبٖ

 آٚس٘ذ.   ٔـتشیبٖ دس ایٗ خلٛف ٚ وبٞؾ اثشات ٔٙفی صیؼت ٔحیغی دس ٔحلٛالت ٚ خذٔبت خٛد ٔضیت سلبثتی ثٝ دػت ٔی

 ٝحفؼ ٚ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ٔٙبثـ ٔحذٚد ٚ غیش لبثُ خبیٍضیٗ دس آٖ ی پبیذاس ٞش وـٛس ٔٙٛط ثٝ  أشٚصٜ تضٕیٗ تٛػق

ٞب اػتفبدٜ اص ٔٛاد  ٞب ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت وٝ اص خّٕٝ آٖ وـٛس اػت ٚ الذأبت ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثشای ٔٛاخٟٝ ثب ایٗ ٔؼئّٝ تٛػظ دِٚت

ی ٚ ٘فتی ٚ اػتفبدٜ ٔدذد خبْ ػبصٌبس ثب ٔحیظ صیؼت دس ٔشاوض تِٛیذی ٚ كٙقتی، وبٞؾ اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ا٘شطی فؼیّ

ثبؿذ. تؼشیـ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات دِٚتی خٟت اخز اػتب٘ذاسدٞبی صیؼت ٔحیغی ٚ تمبضبی سٚثٝ سؿذ ٔلشف وٙٙذٌبٖ  ضبیقبت ٔی

ٞبی ٔشتجظ ثب خشیبٖ وبال اص ٔشحّٝ ٔبدٜ خبْ تب تحٛیُ وبال ثٝ  ثشای فشضٝ ٔحلٛالت ػجض ثٝ ص٘دیشٜ تأٔیٗ وٝ تٕبْ فقبِیت

ٞبی  ٌیشد، ٔٛخت ؽٟٛس ٔفْٟٛ خذیذ دس ػبَ ٟ٘بیی، ثٝ ا٘ضٕبْ خشیبٖ اعالفبت دس ػشتبػش ص٘دیشٜ سا دس ثشٔیٔلشف وٙٙذٌبٖ 

چشخٝ فٕش ٔحلَٛ اص عشاحی تب ثبصیبفت اػت. اتخبر « ٔذیشیت ص٘دیشٜ ی تأٔیٗ ػجض»اخیش ؿذٜ اػت وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ٔشاحُ 

یغی ص٘دیشٜ تأٔیٗ ٔضایب ٚ ٔٙبفـ صیبدی سا ٔب٘ٙذ كشفٝ خٛیی دس اػتشاتظی ػشٔبیٝ ٌزاسی دس صٔیٙٝ ثٟجٛد فّٕىشد صیؼت ٔح

ٞبی  ٞب، حزف یب وبٞؾ ضبیقبت، ایدبد اسصؽ ثشای ٔـتشیبٖ ٚ ٟ٘بیتبً افضایؾ ثٟشٜ ٚسی ثشای ػبصٔبٖ ٔٙبثـ ا٘شطی، وبٞؾ آالیٙذٜ

 تِٛیذ ٚ خذٔبتی ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت.

 ٞبی تِٛیذ پیـشفتٝ سا ثٝ وبس ثش٘ذ ٚ اص  ػبختی ػبصٔبٖ ٔی ثبیذ ؿیٜٛؿٛد ثب تٛخٝ ثٝ فٛأُ تِٛیذی ٚ صیش  پیـٟٙبد ٔی

ٞبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی اعالفبت سا فٙٛاٖ ثٙیبد ٘ٛآٚسی دس ػبصٔبٖ  اتٛٔبػیٖٛ ثٝ كٛست ٌؼتشدٜ اػتفبدٜ وشدٜ ٚ یىپبسچٝ ػبصی

 پیبدٜ ػبصی وٙٙذ، تب ثٝ ثٟجٛد لبثُ تٛخٟی دس ٔذیشیت ص٘دیشٜ تبٔیٗ ػجض دػت یبثٙذ.

 ٞبی الصْ ثشای ثٝ وبسٌیشی تِٛیذ ػجض سا  ب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص تحمیك پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ػبصٔبٖ اػتشاتظیث

 دس دػتٛس وبس خٛد لشاس دٞٙذ.

 ٞبی ٔذیشیت ص٘دیشٜ تبٔیٗ ػجض، ػبصٔبٖ ثٝ ٔؼئّٝ ثبصیبفت ضبیقبت تِٛیذ  پیـٟٙبد ٔی ٌشدد دس ساػتبی ثٟجٛد فقبِیت

 بؿذ.تٛخٝ خبكی داؿتٝ ث
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 ٞبی تِٛیذ  ٞبی الصْ ثشای افضایؾ ٟٔبست وبسوٙبٖ خظ تِٛیذ دس ثىبسٌیشی ِٔٛفٝ ٕٞچٙیٗ پیـٟٙبد ٔیـٛد آٔٛصؽ

 ػجض پیؾ ثیٙی ٌشدد.

 ٞبیی اص ػٕت ػبصٔبٖ دس ساػتبی فشًٞٙ ػبصی الـبس ٔشدْ دس حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت  پیـٟٙبد ٔی ؿٛد فقبِیت

 ا٘دبْ پزیشد.

 

ٞبی خذٔبتی، ثیٕبسػتب٘ی ٚ كٙقت ثیٕٝ ٚ  یت ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ٚ ٔحیظ صیؼت دس ثخؾٔغبِقٝ ٔٛسدی تشو دسٟ٘بیت

ٞبی آة، ٞٛا ٚ خبن اص خّٕٝ  ٞب ثب سٚیىشد صیؼت ٔحیغی ٚ وبٞؾ ضبیقبت ٚ آِٛدٌی تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ وبالٞبی ایٗ ثخؾ

ٞبی پبالیـٍبٞی ٚ پتشٚؿیٕی  د ؿشوتؿٛ ٔٛٚفبتی اػت وٝ ثٝ ٔحمیمٗ آیٙذٜ پیـٟٙبد ٔی ٌشدد. ثقالٜٚ ایٙىٝ پیـٟٙبد ٔی

ٞب( ٌبْ اِٚیٝ ٚ ٔؤثش سا خٟت  ٞبیی خٟت اخشایی وشدٖ ٞش یه اص الذأبت اخشایی )ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت آٖ وـٛس ثب تقشیف پشٚطٜ

 دػتیبثی ثٝ ٔذیشیت ص٘دیشٜ تأٔیٗ ػجض ثشداس٘ذ.
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