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 ّای ؽزوت در اعتزاتضیه هدیزیت حغاتداری ّای تىٌیه وارتزد تزرعی

 صٌؼتی ّای ؽْزن تَلیدی
 

 2، پزٍاًِ ؽْیدی1ػلیزضا هَهٌی
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 چىیدُ

ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ضیٜٛ ٞایی ٞستٙس وٝ تٝ تاظٌی تٝ ػٙٛاٖ ٚسیّٝ ای تطای غّثٝ تط ٔحسٚزیت ٞای تىٙیه 

ضٚش حساتساضی ٔسیطیت سٙتی زض تطذٛضز تا ٔسائُ استطاتژیه اضائٝ ضسٜ ا٘س. حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تاػث اضتثاط تٕاْ 

ٔٛخة افعایص ضلاتت پصیطی ضطوت ٔی ٌطزز. ٞسف ایٗ ٔماِٝ تطضسی  فؼاِیت ٞای ضطوت تا استطاتژی وسة ٚ واض ضسٜ ٚ

واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض سطح ضطوت ٞای ضٟطن ٞای غٙؼتی ٔی تاضس. ایٗ تحمیك اظ ِحاظ 

پطسطٙأٝ  ٞسف واضتطزی است ٚ اظ ِحاظ ضٚش واض اظ ٘ٛع تحمیك ٞای پیٕایطی است. زازٜ ٞای ٔٛضز ٘یاظ اظ ططیك تٛظیغ

ٔحمك ساذت ٔیاٖ ٔسیطاٖ ٚ حساتساضاٖ اضضس ضطوت ٞای ضٟطن ٞای غٙؼتی استاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترتیاضی خٕغ آٚضی 

ا٘داْ ٌطزیسٜ است. تطای تدعیٝ ٚ تحّیُ اطالػات اظ  SPSS 21تحّیُ آٔاضی ایٗ پژٚٞص تا استفازٜ اظ ٘طْ افعاض  ٌطزیسٜ است.

تؼمیثی ضفٝ ٚ آظٖٔٛ ضتثٝ تٙسی فطیسٔٗ استفازٜ ضسٜ است. ٘تایح ٘طاٖ زاز وٝ  ٚ آظٖٔٛ (ANOVA) آظٖٔٛ تحّیُ ٚاضیا٘س

ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ استفازٜ اظ  ؛ ٚتىٙیه اضظیاتی ضسٜ تاالتط اظ سطح ٔتٛسط ٔی تاضس 16تىٙیه اظ  14ٔیاٍ٘یٗ ٔیعاٖ واضتطز زض 

 تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٔیاٖ ا٘ٛاع غٙایغ ٔتفاٚت است.

 

 ضلیة، حساتساضی استطاتژیه، ٌیطی تػٕیٓ وٙتطَ، تا ٔطتثط ٞای تىٙیه استطاتژیه، یاتی ٞعیٙٝای ولیدی: ّ ٍاصُ
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 همدهِ-1

زض ٌصضتٝ ٘مص حساتساضاٖ ٔسیطیت سٙتی تٝ اضائٝ اطالػات ٔفیس تطای تػٕیٓ ٌیطی ٔحسٚز ضسٜ تٛز ِٚی ٔطاِؼات اذیط ٘طاٖ 

ٔؼاغط خعء خسایی ٘اپصیطی اظ فطآیٙس تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه ٞستٙس )آٚض تٛس خاٖ ٚ  ٔی زٞس وٝ حساتساضاٖ ٔسیطیت

(. ٕٞىاضی حساتساضی ٔسیطیت تطای تٛسؼٝ استطاتژی ٞای وسة ٚ واض زض حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه 2009، 1سیٕٖٛ ٌازظ

ٔی تٛا٘س تاػث حفع ٚ تٛسؼٝ فطآیٙس  ضىّی وٝ تٝ ا٘ؼىاس یافتٝ ٚ ٞسف آٖ غّثٝ یافتٗ زض ضلاتت تا ضطوت ٞای ضلیة است،

ػثاضت زیٍط، حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تاػث اضتثاط تٕاْ فؼاِیت ٞای ضطوت تا استطاتژی  تٝ؛ وسة ٚ واض ضطوت ٞا ٌطزز

(. تاظٍ٘طی زض 2013، 2وسة ٚ واض ضسٜ ٚ ٔٛخة افعایص ضلاتت پصیطی ضطوت ٔی ٌطزز )ٔٙطً٘ اِیعاتت تیٛض ٚ وساسی اِسیدٝ

ٞای حساتساضی ٔسیطیت تىٙیه ٞای ٘ٛیٗ ٔتٙٛػی زض ظٔیٙٝ ٞای ٞعیٙٝ یاتی، تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه، وٙتطَ ٚ ضیٜٛ 

ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه، اضظیاتی ضلثا ٚ ٔطتطیاٖ ضا تٝ ٚخٛز آٚضزٜ است. تٝ ٔٛاظات تٛسؼٝ سطح تىٙیه ٞای ٔٙحػط تٝ فطز 

ٔؼطفی ضسٜ است. سیستٓ ٞای حساتساضی ٔسیطیت  "استطاتژیهحساتساضی ٔسیطیت  "حساتساضی ٔسیطیت، اغطالح خسیس

استطاتژیه ضیٜٛ ٞایی ٞستٙس وٝ تٝ تاظٌی تٝ ػٙٛاٖ ٚسیّٝ ای تطای غّثٝ تط ٔحسٚزیت ٞای ضٚش حساتساضی ٔسیطیت سٙتی 

 (.2010، 3زض تطذٛضز تا ٔسائُ استطاتژیه اضائٝ ضسٜ ا٘س )وطاٚی چایی آٔٛ٘فاسیُ ٚ پاپطٚن یٛساٚا٘چ

ضی ٔسیطیت استطاتژیه فطآیٙس ضٙاسایی، خٕغ آٚضی، ا٘تراب ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞای حساتساضی تطای وٕه تٝ تیٓ حساتسا

 (.4،2001ٔسیطیت خٟت تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه ٚ اضظیاتی اثط ترطی ساظٔا٘ی ٔی تاضس )ٞٛن

 

(SMAT)تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت اعتزاتضیه:-2
5 

تی ویفیت اظ ٞعیٙٝ ٞای اضائٝ ویفیت ٔطّٛب ٚ ٕٞچٙیٗ ٞعیٙٝ ٞای تٝ ٚخٛز آٔسٜ تٝ ٚسیّٝ : ٞعیٙٝ یاّشیٌِ یاتی ویفیت

 (.2013، 6ػسْ ویفیت تطىیُ ضسٜ است )اوسِٛٛسٕطا ٚ اتطٚ آیىاٖ

: یه ضٚیىطز ساذتاض یافتٝ تطای تؼییٗ ٞعیٙٝ زض طَٛ ػٕط ٔحػَٛ است، تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تؼییٗ وٙس ّشیٌِ یاتی ّدف

تا چٝ ضاذع ٞای ػّٕىطزی ٚ ویفیتی ٔیثایس تِٛیس ضٛز تا زض ٍٞٙاْ فطٚش تا لیٕت پیص تیٙی ضسٜ، تٝ ٔحػَٛ ٔٛضز ٘ظط 

 ٔیعاٖ سٛز زِرٛاٜ زض طَٛ ػٕط ذٛز زست یاتس.

ایٗ تىٙیه تٝ ػٙٛاٖ ٔحاسثٝ ٕٞٝ ٞعیٙٝ ٞای یه ٔحػَٛ زض سطتا سط چطذٝ ػٕط ّشیٌِ یاتی چزذِ ػوز هحصَل: 

ٕط ٔحػَٛ ٔی تٛا٘س ضأُ ططاحی، ٔؼطفی، ضضس، تّٛؽ، ٚ زض ٟ٘ایت ا٘مطاؼ یه ٔحػَٛ ٔحػَٛ تؼطیف ضسٜ است. چطذٝ ػ

 (.2008، 7تاضس )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ

ضٚیىطزی ٔثتٙی تط فؼاِیت است وٝ زض آٖ ٞعیٙٝ ٞا تٝ فؼاِیت ٞای ٔٛضز ٘یاظ تطای ططاحی، : ّشیٌِ یاتی سًجیزُ ارسػ

 (.2008طٚش، ترػیع ٔی یاتس )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، تأیٗ، تِٛیس، تاظاضیاتی، تٛظیغ، ذسٔات پس اظ ف

: ٞعیٙٝ یاتی ٚیژٌی ذاظ ٔحػَٛ است وٝ تٝ ٚسیّٝ ٔطتطیاٖ زضذٛاست ٔی ضٛز. ٚیژٌی ٞایی ّشیٌِ یاتی ٍیضگی هحصَل

وٝ ٕٔىٗ است ضأُ ایٗ ٞعیٙٝ یاتی ضٛ٘س ٔا٘ٙس تمٛیت تعئیٙات، لاتّیت اطٕیٙاٖ ػطضٝ، تطتیثات ضٕا٘ت، ذسٔات پس اظ 

 (.2008است )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، فطٚش 

التثاس اظ ضیٜٛ ٞای ٔفیس ٚ وأُ زیٍط ضطوت ٞا زض ٕٞاٖ ترص یا ترص ٞای ٔتفاٚت، ٚ تالش تطای تٟثٛز : الگَ تزداری

 (.2013فؼاِیت ٞا تٝ ٚسیّٝ اضظیاتی ٔمایسٝ ای ضا اٍِٛ تطزاضی ٌٛیٙس )اوسِٛٛسٕطا ٚ اتطٚ آیىاٖ، 
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٘ظط ٌطفتٗ ٞط زٚ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔاِی ٚ غیط ٔاِی تٝ ػٙٛاٖ سیستٓ ا٘ساظٜ ٌیطی ػّٕىطز زض اًداسُ گیزی ػولىزد یىپارچِ: 

 (.2010، 1یىپاضچٝ تؼطیف ضسٜ است )سیٙىٛیٗ ِیٙٛ ٚ آ٘سضا تیٙٛسی

استفازٜ اظ زازٜ ٞای ٞعیٙٝ تط اساس اطالػات استطاتژیه ٚ تاظاضیاتی ّشیٌِ یاتی اعتزاتضیه )هدیزیت ّشیٌِ اعتزاتضیه(: 

 (.2008سؼٝ ٚ ضٙاسایی استطاتژی ٞای تطتط وٝ تاػث ایداز ٔعیت ضلاتتی پایساض ٔی ٌطزز )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، تطای تٛ

تدعیٝ ٚ تحّیُ ػٛأُ استطاتژیه زض فطآیٙس تػٕیٓ ٌیطی لیٕت ٌصاضی است. ایٗ ػٛأُ ػثاضتٙس لیوت گذاری اعتزاتضیه: 

 (.2008غطفٝ خٛیی ٘اضی اظ ٔمیاس ٚ تدطتٝ )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ،  اظ: ٚاوٙص ضلثا تٝ ٘ٛسا٘ات لیٕت، وطص لیٕت، ضضس تاظاض،

ایٗ تىٙیه ضأُ تطویثی اظ ػٛأُ ٔتؼسز است وٝ تٛسط ٘اْ تداضی )تط٘س( اظ ططیك ػٛأُ استطاتژیه تٝ ارسؽیاتی تزًد: 

تاظاضیاتی )اوسِٛٛسٕطا ٚ ٔا٘ٙس ٔٙافغ ٘اْ تداضی ططاحی ضسٜ، ٔٛلؼیت ٘اْ تداضی زض تاظاض ٚ سطح حٕایت آٖ زض ؛ زست آٔسٜ ا٘س

 (.2013اتطٚ آیىاٖ، 

تىٙیىی وٝ تٝ ٚسیّٝ آٖ تٝ غٛضت ٔٙظٓ ٚ تٝ ضٚظ ٞعیٙٝ ٞط ٚاحس ضلیة تطآٚضز ٔی ٌطزز )وازظ ٚ ارسیاتی ّشیٌِ رلیة: 

 (.2008ٌیّسیًٙ، 

ط فطٚش ضلیة، سٟٓ : ایٗ تىٙیه ضأُ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔٛلؼیت ضلثا زض غٙؼت تا اضظیاتی ٚ ٘ظاضت تًظارت تز هَلؼیت رلیة

تاظاض، حدٓ ٔؼأالت، ٞعیٙٝ ٞای ٚاحس ٚ تاظزٜ فطٚش ضلثا ٔی تاضس. ایٗ اطالػات ٔی تٛا٘س اساسی تطای اضظیاتی استطاتژی تاظاض 

 (.2008ضلثا ضا فطاٞٓ وٙس )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، 

ٞای ٔاِی ضلثا ا٘داْ ٔی ضٛز  ایٗ تىٙیه تا تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔاِی ٚ تا زض ٘ظط ٌطفتٗ اطالػات غٛضتعٌجؼ ػولىزد رلیة: 

 (.2013)اوسِٛٛسٕطا ٚ اتطٚ آیىاٖ، 

ایٗ تىٙیه ضأُ ٔحاسثٝ سٛز تٝ زست آٔسٜ اظ یه ٔطتطی ذاظ است. ٔٙفؼت تٝ تجشیِ ٍ تحلیل عَدآٍری هؾتزی: 

 (.2008زست آٔسٜ تط اساس ٞعیٙٝ ٞا ٚ فطٚش ٞایی وٝ تٛسط یه ٔطتطی ذاظ تطسیٓ ٔی ضٛز )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، 

ایٗ تىٙیه ضأُ ٌستطش افك ظٔا٘ی تطای تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی  شیِ ٍ تحلیل چزذِ ػوز عَدآٍری هؾتزی:تج

(. ایٗ تىٙیه فطاتط اظ ٔحاسثٝ سٛز ساال٘ٝ وٝ تٛسط یه ٔطتطی 2008ٔطتطی زض ساَ ٞای آیٙسٜ است )وازظ ٚ ٌیّسیًٙ، 

٘تیدٝ ضاتطٝ تداضی تا یه ٔطتطی تٝ زست ٔی آیس تٛخٝ  ذاظ تٝ زست ٔی آیس تٝ تٕاْ ٔٙافغ آتی تط٘أٝ ضیعی ضسٜ وٝ زض

 (.2000، 2زاضز )ٌیّسیًٙ ٚ ٕٞىاضاٖ

ضٚضی است وٝ ضٚی ٔحاسثٝ اضظش افعٚزٜ ٔطتطیاٖ تطای ضطوت تٕطوع زاضز )وازظ ٚ  ارسیاتی هؾتزیاى تِ ػٌَاى دارایی:

 (.2008ٌیّسیًٙ، 

 

 ایي همالِ دٍ ّدف اصلی دارد:

 ٖواضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ضطوت ٞای تِٛیسی ضٟطن ٞای غٙؼتی اضظیاتی ٚ ٔمایسٝ ٔیعا 

 اِٚٛیت تٙسی تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ٞط وساْ اظ غٙایغ تِٛیسی 

 

 پیؾیٌِ تحمیك-3

اْ زاز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ پژٚٞص ( ٔمایسٝ ای تیٗ إِّّی اظ ضیٜٛ ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ضا ا٘د2008) وازظ ٚ ٌیّسیًٙ

ضأُ ضطوت ٞای تعضي زض ٘یٛظِٙس، اٍّ٘ستاٖ ٚ ایاالت ٔتحسٜ است. ٘تایح تیاٍ٘ط ایٗ است وٝ حساتساضی ضلیة ٚ لیٕت ٌصاضی 

استطاتژیه تیطتطیٗ واضتطز ضا زاض٘س. ِٚی تیطتط تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تٝ غٛضت ٌستطزٜ استفازٜ ٕ٘ی 

یُ ٔطاٞسٜ ٔٙافغ حاغُ اظ اتراش ایٗ تىٙیه ٞا، پتا٘سیُ استفازٜ تیطتط زض ٞط سٝ وطٛض ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ ضٛ٘س، أا تٝ زِ
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است. اٌطچٝ ظٔا٘ی وٝ ا٘ساظٜ ضطوت ٞا وٙتطَ ضٛز، ایٗ  SMAٔمایسٝ تیٗ وطٛض ٞا ٘طاٖ زٞٙسٜ سطح ٘سثتاً ٔطاتٝ اظ واضتطز 

 تیطتط اظ اٍّ٘ستاٖ ٚ ایاالت ٔتحسٜ تٝ واض ٔی ضٚ٘س.تطزاضت ٚخٛز زاضز وٝ تطذی اظ ضیٜٛ ٞا زض ٘یٛظِٙس 

( تٝ تطضسی واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ضطوت ٞای تِٛیسی اسّٛٚ٘ی 12006)وازیع سیٕٖٛ، وازیع

تیطتطیٗ  پطزاذتٝ است. ٘تایح ٘طاٖ ٔیسٞس وٝ سٝ تىٙیه تٛزخٝ تٙسی سطٔایٝ ای، ٞعیٙٝ یاتی ویفیت ٚ اضظیاتی ػّٕىطز ضلیة

تىٙیه ٞای اضظیاتی ٔطتطیاٖ تٝ ػٙٛاٖ زاضایی، تدعیٝ ٚ تحّیُ چطذٝ ػٕط سٛزآٚضی ٔطتطی، ٚ  ؛ ٚٔیعاٖ استفازٜ ضا زاض٘س

 ٞعیٙٝ یاتی چطذٝ ػٕط وٕتطیٗ ٔیعاٖ واضتطز ضا زاضتٝ ا٘س.

یایی زض ٔمایسٝ تا ضطوت ( تٝ ٔحه ظ٘ی ٚلٛع حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ضطوت ٞای اس2007ّ٘ٚٛ)وازیع ٚ ٌٛیّسیًٙ 

ٞای استطاِیایی پطزاذتٝ ا٘س. یافتٝ ٞا ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ ٞیچىساْ اظ تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض اسّٛٚ٘ی تٝ 

غٛضت ٌستطزٜ استفازٜ ٕ٘ی ضٛز. تا ایٗ حاَ ٔطرع ضس وٝ تىٙیه ٞای ٔطتثط تا ضلیة ٔحثٛتیت تیطتطی زاض٘س. تىٙیه 

 ٝ یاتی زض اسّٛٚ٘ی ٘سثت تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ استطاِیایی تیطتط تٝ واض ٔی ضٚ٘س.ٞای ٔطتثط تا ٞعیٙ

( تاثیطات تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ضٚی ػّٕىطز زضن ضسٜ اظ وسة ٚ واض 2013)اوسِٛٛسٕطا ٚ اتطٚ آیىاٖ 

اتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٚ ضا تطضسی ٕ٘ٛزٜ ا٘سایٗ ٔطاِؼٝ تٝ ٔٙظٛض تطضسی ا٘طثاق ضطوت ٞای ٔتٛسط ٚ تعضي تطویٝ تا حس

ٕٞچٙیٗ تؼییٗ تاثیطات واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ضٚی ػّٕىطز زضن ضسٜ اظ وسة ٚ واض ا٘داْ ضسٜ 

تىٙیه  12تىٙیه زاض٘س ٚ  17تىٙیه اظ  16است. ٘تایح تیاٍ٘ط ایٗ است وٝ ضطوت ٞا سطح وٕی تاالتط اظ ٔتٛسط ضا زض 

 ضا زض ایٗ ضطوت ٞا زاضتٙس. %50پصیطش تاالتط اظ 

( ٚسؼت استفازٜ اظ تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض تا٘ه ٞای وطٛض اضزٖ ضا تطضسی ٕ٘ٛزٜ 2013) 2ِٙٛایس

است. ٘تایح ایٗ ٔطاِؼٝ ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ تا٘ه ٞای اضز٘ی اظ حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه استفازٜ ٕ٘ی وٙٙس ٚ حساتساضی 

 ازٜ ٔی وٙٙس.ٔسیطیت سٙتی استف

 

 رٍػ تحمیك:-4

 جاهؼِ ٍ ًوًَِ آهاری تحمیك-4-1

خأؼٝ آٔاضی ایٗ تحمیك ٔسیطاٖ ٚ حساتساضاٖ اضضس ضطوت ٞای تِٛیسی ضٟطن ٞای غٙؼتی استاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترتیاضی ٔی 

غٙؼتی تط اساس اطالػات ٔٙسضج زض ٚب سایت ضطوت ضٟطن ٞای غٙؼتی استاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترتیاضی ٞدسٜ ضٟطن تاضس. 

ضطوت تِٛیسی ٔی تاضس. اظ آ٘دا وٝ خٕغ آٚضی اطالػات اظ وّیٝ افطاز خأؼٝ  664زض ایٗ استاٖ زایط ٔی تاضس وٝ زض وُ ضأُ 

آٔاضی ػٕالً غیط ٕٔىٗ تٛز ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ خأؼٝ آٔاضی ا٘تراب ضس. تسیٗ ٘حٛ وٝ زٚ ضٟطن غٙؼتی ضٟطوطز ٚ تطٚخٗ وٝ زاضای 

زضغس وُ ضطوت ٞای تِٛیسی زض وُ  60ضطوت ٔی ضٛ٘س وٝ تیص اظ  400ٔدٕٛع ضأُ تیطتطیٗ ضطوت ٔی تاضٙس ٚ زض 

ضٟطن ٞای غٙؼتی استاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترتیاضی ضا زض تط ٔی ٌیطز. زِیُ زیٍط ا٘تراب زٚ ضٟطن غٙؼتی ضٟطوطز ٚ تطٚخٗ 

ستٙس وٝ ایٗ أط تٝ ٔؼطف ایٗ است وٝ زض ایٗ زٚ ضٟطن تٕأی ا٘ٛاع ضطوت ٞای تِٛیسی ٚخٛز زاض٘س ٚ ٔطغَٛ فؼاِیت ٞ

 تٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاضی وٕه ٔی وٙس.

 

 حجن ًوًَِ ٍ رٍػ ًوًَِ گیزی-4-2

تؼس اظ تطآٚضز حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، اظ ضٚش  ضطوت تِٛیسی ٔحاسثٝ ٌطزیس. 243فطَٔٛ وٛوطاٖ، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘ایی تطاتط تا  تا استفازٜ اظ

ضس. تٝ زِیُ تفاٚت فطاٚا٘ی ضطوت ٞای تِٛیسی، زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تػازفی طثمٝ تٙسی ضسٜ تطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی استفازٜ 

ٟ٘ایی، ٔتٙاسة تا فطاٚا٘ی ٞفت ٘ٛع ضطوت تِٛیسی زض وُ ضٟطن ٞای غٙؼتی استاٖ الساْ تٝ ترٕیٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ت زض ٌیطی ضس. ا٘تراب ضطوت ٞا زض زاذُ ضٟطن ٞا تٝ طٛض تػازفی تٛزٜ است. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘ایی ٚ ٔتٙاسة تا ٘ٛع ضطو

                                                           
1
 Cadez Simon 

2
 Alnawaiseh Musa Abdel Latif Ibrahim 
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ٌعاضش ضسٜ است. فمط زض ٔٛضز ضطوت ٞای غصایی ٔی تایست ػٙٛاٖ وٙیٓ وٝ چٖٛ ٔدٕٛع ضطوت ٞای غصایی زض  1خسَٚ 

ضطوت غصایی ٘یع  3زٚ ضٟطن غٙؼتی ضٟطوطز ٚ تطٚخٗ وٕتط اظ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تطآٚضز ضسٜ تطای ضطوت ٞای غصایی است، تؼساز 

 اب ضس.( تٝ طٛض تػازفی ا٘تر1اظ ضٟطن ٞای زیٍط )سأاٖ 

 

 فزاٍاًی ؽزوتْای تْزُ تزداری ؽدُ تَلیدی در جاهؼِ آهاری ٍ ًوًَِ .1جدٍل 

 طثمِ تٌدی ؽزوت ّای تَلیدی
فزاٍاًی در 

 جوؼیت

فزاٍاًی در 

 ًوًَِ

 فزاٍاًی ًغثی

 ًوًَِ

 8 19 52 ضطوت ٞای تِٛیسی سِّٛعی

 22 54 149 ضطوت ٞای تِٛیسی ضیٕیایی

 4 10 26 یهضطوت ٞای تِٛیسی تطق ٚ اِىتطٚ٘

 22 53 144 ضطوت ٞای تِٛیسی غصایی

 26 64 174 ٚاحسٞای تِٛیسی فّعی

 12 28 77 ضطوت ٞای تِٛیسی وا٘ی غیط فّعی

 6 15 42 ضطوت ٞای تِٛیسی ٘ساخی

 100 243 664 خٕغ وُ

 

 ّارٍػ گزدآٍری دادُ-4-3

ٌطزآٚضی اطالػات خٟت  .ا٘ٝ ای ٚ ٔیسا٘ی ٔی تاضسضٚش ٌطزآٚضی اطالػات زض ایٗ تحمیك آٔیعٜ ای اظ ضٚش ٞای تحمیك وتاتر

التیٗ  ٘ططیات ترػػی فاضسی ٚ ٔماالتٚ وتة  استفازٜ اظ ضأُ ی،تحمیك، ضٚش وتاترا٘ٝ ا پیطیٙٝٔطتٛط تٝ ٔثا٘ی ٘ظطی ٚ 

میك زض ایٗ تحزض ضٚش تحمیك ٔیسا٘ی اظ ططیك پطسطٙأٝ ٔحمك ساذت، زازٜ ٞای ٔٛضز ٘یاظ ٌطزآٚضی ٔی ٌطزز.  تاضس. یٔ

سٛاَ زض اضتثاط تا ٔطرػات  6ترص وّی تطىیُ ضسٜ است: ترص اَٚ ضأُ  2فطْ پطسطٙأٝ تطای خٕغ آٚضی اطالػات اظ 

سٛاَ زض ٔٛضز ٘ٛع غٙؼت ٚاحس تِٛیسی ٔی تاضس. ترص زْٚ ٔطتٛط تٝ سٛاالت ترػػی ٔی تاضس وٝ  1ضرع پاسد زٞٙسٜ ٚ 

 ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٔی تاضس. سٛاَ تطای تؼییٗ ٔیعاٖ استفازٜ اظ تىٙیه 16ضأُ 

( ضىُ 2008ٚ  2012تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تا استفازٜ اظ ٔمیاس ٔؼطفی ضسٜ تٛسط )وازیع ٚ ٌٛیّسیًٙ،

. ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه وٝ ذٛز ضأُ پٙح تىٙیه تا ػٙاٚیٗ ٞعیٙٝ یاتی ویفیت، 1ٌطفتٝ است ٚ ضأُ پٙح طثمٝ اظ لثیُ: 

. تط٘أٝ 2عیٙٝ یاتی ٞسف، ٞعیٙٝ یاتی چطذٝ ػٕط ٔحػَٛ، ٞعیٙٝ یاتی ظ٘دیطٜ اضظش ٚ ٞعیٙٝ یاتی ٚیژٌی ٔحػَٛ ٔی تاضس. ٞ

. تػٕیٓ 3ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه ضأُ زٚ تىٙیه اٍِٛ تطزاضی ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی ػّٕىطز یىپاضچٝ ٔی تاضس. 

ُٔ ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه )ٔسیطیت ٞعیٙٝ استطاتژیه(، لیٕت ٌصاضی استطاتژیه ٚ ٌیطی استطاتژیه ٘یع زاضای سٝ تىٙیه ضا

. حساتساضی ضلیة زاضای سٝ تىٙیه ضأُ تطآٚضز ٞعیٙٝ ضلیة، ٘ظاضت تط ٔٛلؼیت ضلیة ٚ سٙدص 4اضظضیاتی تط٘س ٔی تاضس. 

ضی سٝ تىٙیه ضأُ تدعیٝ ٚ . حساتساضی ٔطتطی ٘یع زا5ػّٕىطز ضلیة تط اساس غٛضت ٞای ٔاِی ٔٙتطط ضسٜ ٔی تاضس.

 تحّیُ سٛزآٚضی ٔطتطی، تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی چطذٝ ػٕط ٔطتطی ٚ اضظیاتی ٔطتطیاٖ تٝ ػٙٛاٖ زاضایی ٞا ٔی تاضس.
لاتُ شوط است وٝ ٔمیاس ا٘ساظٜ ٌیطی زض تحمیك حاضط، تطتیثی است ٚ اظ طیف پٙح ٌعیٙٝ ای ِیىطت تا ٌعیٙٝ ٞای ٞطٌع، تٝ  

، تیطتط اٚلات، ٕٞیطٝ، تطای پاسرٍٛیی تٝ سٛاالت ضاخغ تٝ سطح واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت ٘سضت، ٌاٞی اٚلات

استطاتژیه استفازٜ ضسٜ است. پس اظ خٕغ آٚضی پطسطٙأٝ ٞا تطای تثسیُ زازٜ ٞای ویفی تٝ وٕی تٝ ٌعیٙٝ ٞای سٛاالت تٝ 

 ضطح ظیط أتیاظ اذتػاظ زازٜ ٔی ضٛز.
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 رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل اطالػات-4-4

پایایی اتعاض پژٚٞص تٝ وٕه آِفای وطٚ٘ثاخ اضظیاتی ٔی ضٛز. ٔتغیطٞای خٕؼیت ضٙاذتی تا خساَٚ فطاٚا٘ی ٚ ٔتغیطٞای اغّی 

اظ آظٖٔٛ تحّیُ  عیٝ ٚ تحّیُ استٙثاطیتا آٔاضٜ ٞای ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف استا٘ساضز تٛغیف ذٛاٞٙس ضس. زض ترص تد

تحّیُ آٔاضی ایٗ پژٚٞص تا  ٚ آظٖٔٛ تؼمیثی ضفٝ ٚ آظٖٔٛ ضتثٝ تٙسی فطیسٔٗ استفازٜ ضسٜ است. (ANOVA)ٚاضیا٘س

 ا٘داْ ضسٜ است. SPSS 21استفازٜ اظ ٘طْ افعاض 

 

 رٍایی )اػتثار( پزعؾٌاهِ-5

 ظ ضٚایی ٔحتٛایی ٚ ضٚایی ٕ٘ایی استفازٜ ضسٜ است.زض تحمیك حاضط تٝ ٔٙظٛض سٙدص ضٚایی اتعاض تحمیك، ا

زض فطآیٙس ططاحی پطسطٙأٝ، تٝ ٔٙظٛض وسة اطٕیٙاٖ اظ ضٚایی ٔحتٛایی، زض ضاتطٝ تا ٞط ٔتغیط ضاذع  الف( رٍایی هحتَایی:

 ٞایی ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت وٝ زض تیطتط تحمیمات ٔطتثط ٌصضتٝ تطضسی ضسٜ ا٘س.

سٛاَ ترػػی زض  16سٛاَ ػٕٛٔی ٚ  4تٝ ٔٙظٛض وسة ضٚایی ٕ٘ایی پطسطٙأٝ ٔمسٔاتی تا ب( رٍایی ًوایی )ظاّزی(:  

اذتیاض چٙس ٘فط اظ اساتیس زا٘طٍاٜ لطاضٌطفت. زض فطآیٙس ٔػاحثٝ اظ آٖ ٞا زضذٛاست ٌطزیس تا ٘ظطات ذٛز ضا زض ضاتطٝ تا ساذتاض، 

ٔطحّٝ اَٚ ا٘داْ ٔػاحثٝ پیطٟٙازاتی ضاخغ تٝ ساذتاض ٚ تطتیة، ٚضٛح ٚ لاتُ فٟٓ تٛزٖ سٛاالت پطسطٙأٝ ٔططح ٕ٘ایٙس. زض 

سٛاَ ترػػی تٝ ٕٞطاٜ پیٛستی وٝ ضأُ  16سٛاَ ػٕٛٔی ٚ  7زضخٝ ٚضٛح سٛاالت زضیافت ٌطزیس. زض ٘تیدٝ پطسطٙأٝ تا 

ٌطفتٝ ٔٛضز  تؼاضیف اغطالحات ٔی تاضس آٔازٜ ضس. ایٗ پطسطٙأٝ ٔدسزاً زض اذتیاض اساتیس ٔحتطْ لطاضٌطفت ٚ تغییطات غٛضت

تاییس ٚالغ ضس. تسیٗ تطتیة پطسطٙأٝ ٔمسٔاتی تا اغالحات ٔٛضزی ططاحی ٌطزیس تا زض ٔطحّٝ تؼس ٔٛضز پیص آظٖٔٛ لطاض 

ضطوت تِٛیسی ٔٛضز پیص آظٖٔٛ لطاض ٌطفت. اغالحات زضیافتی زض  30تٙاتطایٗ پطسطٙأٝ اغالحی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ای ضأُ ؛ ٌیطز

 ض ٘تیدٝ تغییطات ا٘سوی زض ططح وّی پطسطٙأٝ غٛضت پصیطفت.ایٗ ٔطحّٝ تسیاض ا٘سن تٛز ٚ ز

 

 آسهَى پایایی-6

( زض پٙح طثمٝ وّی 2008زض سطح غٙایغ ٔرتّف، تىٙیه ٞا ٔطاتك تحمیك وازیع ٚ ٌٛیّسیًٙ) SMATتطای تطضسی واضتطز 

 یحساتساض .4استطاتژیه ٌیطی  یٓتػٕ .3ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه تط٘أٝ .2یاتی استطاتژیه یٙٝٞع .1

ٔطتطی طثمٝ تٙسی ضسٜ ا٘س، خٟت تطضسی لاتّیت اػتٕاز )پایایی( اتعاض پژٚٞطاظ ضطیة آِفای وطٚ٘ثاخ  یحساتساض .5ضلیة

ٌعاضش ضسٜ است. ٕٞا٘طٛض وٝ ٔطاٞسٜ ٔی ضٛز تٕأی  2٘تایح ٔطتٛط تٝ ٔمازیط آِفای وطٚ٘ثاخ زض خسَٚ  استفازٜ ضس.

یی لاتُ لثَٛ ٞستٙس ٚ ٔیعاٖ آِفای وطٚ٘ثاخ زض تٕأی ٔتغیطٞای پژٚٞص )تٝ غیط اظ ٔتغیط تط٘أٝ ٔتغیطٞای پژٚٞص زاضای پایا

/. است. ٔمساض آِفای وطٚ٘ثاخ تط٘أٝ ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز 70ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه( تیطتط اظ 

اض آِفای وطٚ٘ثاخ تا تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ تؼساز ٌٛیٝ ٞای ایٗ تؼس اظ ٔتغیط /. است أا ایٗ ٔمس70وٕتط اظ  ؛ ٚ/63استطاتژیه تطاتط تا 

 ٌٛیٝ است، لاتُ لثَٛ تّمی ٔی ضٛز. 2تىٙیه ٞای حساتساضی ضأُ 

 

 

 

 

 ٕٞیطٝ تیطتط اٚلات اٞی اٚلاتٌ تٝ ٘سضت ٞطٌع ٌعیٙٝ

 5 4 3 2 1 أتیاظ
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 هیشاى پایایی همیاط ّا تِ رٍػ ّوغاسی درًٍی )آلفای وزًٍثاخ( .2جدٍل 

 هتغیز
تؼداد 

 عَال
 آلفای وزًٍثاخ

تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت 

 تطاتژیهاس

 /.71 5 ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه
ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز  وٙتطَ تط٘أٝ ضیعی،

 استطاتژیه

2 63./ 
 /.91 3 تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه

 /.80 3 حساتساضی ضلیة
 /.70 3 حساتساضی ٔطتطی

 

 یافتِ ّای تحمیك:-7

 یافتِ ّای تَصیفی -7-1-1

زضغس  32زضغس پاسرٍٛیاٖ ٔطز ٚ  68اظ خساَٚ فطاٚا٘ی ٔطرع ضس وٝ زض تطضسی ٚیژٌی ٞای خٕؼیت ضٙاذتی تا استفازٜ 

زضغس زاضای ٔسضن تحػیّی واضضٙاسی ٚ  77اوثطیت پاسرٍٛیاٖ اظ ٔساضج تحػیّی تاالیی تطذٛضزاض٘س حسٚز ظٖ ٞستٙس. 

زضغس افطاز  30ٚ ساَ  45تا  30زضغس افطاز تیٗ  46ساَ سٗ زاض٘س،  30زضغس افطاز وٕتط اظ  24واضضٙاسی اضضس ٔی تاضٙس.

زضغس افطاز ٔیعاٖ ساتمٝ واضضاٖ  14ساَ سٗ زاض٘س. افطاز تط حسة ساتمٝ واض زض چٟاض زستٝ تمسیٓ ضس٘س وٝ  45تیطتط اظ 

 15زضغس افطاز تیطتط اظ  33ساَ ٚ ٔیعاٖ ساتمٝ واض  15تا  10زضغس تیٗ  33ساَ،  10تا  5زضغس تیٗ  20است،  5وٕتط اظ 

زضغس پاسرٍٛیاٖ ٔسیطاٖ ٔاِی یا ضٚسای  73زضغس پاسرٍٛیاٖ حساتساضی ٚ ٔسیطیت تٛز ٚ  73است. ضضتٝ تحػیّی  ساَ

حساتساضی ٚ ٔؼاٚ٘اٖ ازاضی ٔاِی ضطوت ٞا تٛزٜ ا٘س وٝ زض استفازٜ اظ تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٘مص ٔستمیٓ 

 ایفا ٔی وٙٙس.

 زاتضیه(تَصیف هتغیزّای اصلی: )تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت اعت

فطاٚا٘ی ٚ زضغس فطاٚا٘ی طثمات پاسد ضاذع ٞای ٔتغیط تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٌعاضش ضسٜ  3زض خسَٚ 

 است.

 ًَع پاعد افزاد تِ تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت اعتزاتضیهجدٍل فزاٍاًی  .3جدٍل 

ًَع  ؽاذص ّا هتغیز

گش فزاٍاًی
ّز

ت 
در

ً ِ
ت

ت 
ٍلا

ی ا
اّ

گ
 

ز 
ؾت

تی

ت
لا

اٍ
ؾِ 

وی
ّ

 

 ِ تىٌیه ّای هزتثط تا ّشیٌ

 یاتی اعتزاتضیه

 155 72 16 ــ ــ n ّشیٌِ یاتی ویفیت

 64 29 7 ــ ــ %

 57 113 48 25 ــ n ّشیٌِ یاتی ّدف

 24 46 20 10 ــ %

 n 16 17 80 114 16 ّشیٌِ یاتی چزذِ ػوز هحصَل

% 7 7 33 47 6 

 n 8 17 48 162 8 ّشیٌِ یاتی سًجیزُ ارسػ

% 3 7 20 67 3 

 n 8 21 29 163 22 ّشیٌِ یاتی ٍیضگی هحصَل

% 3 9 12 67 9 

ِ ریشی، وٌتزل  تىٌیه ّای تزًاه

 ٍ هدیزیت ػولىزد اعتزاتضیه

 130 65 48 ــ ــ n الگَ تزداری

 53 27 20 ــ ــ %

 n 40 48 33 57 65 ػولىزد یىپارچِ گیزیاًداسُ

% 16 20 14 23 27 
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-ٌیه ّای هزتثط تا تصوینتى

 گیزی اعتزاتضیه

 n 24 64 24 82 49 ّشیٌِ یاتی اعتزاتضیه

% 10 26 10 34 20 

 n 24 72 16 82 49 لیوت گذاری اعتزاتضیه

% 10 30 6 34 20 

 n 8 64 40 90 41 ارسؽیاتی تزًد

% 3 26 17 37 17 

تىٌیه ّای هزتثط تا حغاتداری 

 رلیة

شیٌِ رل  98 88 49 ــ n 8 یةارسیاتیّ 

 40 36 20 ــ 3 %

 105 90 40 ــ n 8 ًظارت تز هَلؼیت رلیة 

 43 37 17 ــ 3 %

 n 32 33 121 41 16 عٌجؼ ػولىزد رلیة

% 13 13 50 17 7 

تىٌیه ّای هزتثط تا حغاتداری 

 هؾتزی

تزرعی عَدآٍری حاصل اس 

 هؾتزی

n 138 73 24 8 ــ 

 57 30 10 3 ــ %

شیِ ٍ تحلیل چزذِ ػوز تج

 عَدآٍری هؾتزی

n 64 32 40 83 24 

% 26 13 17 34 10 

ارسیاتی هؾتزیاى تِ ػٌَاى 

 دارایی

n 8 8 56 65 106 

% 3 3 23 27 44 

 

 

 هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد هتغیزّای اصلی-7-1-2

ٌعاضش ضسٜ است. ٘تایح ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ زض ٔتغیط  ٘تایح ٔطتٛط تٝ ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف استا٘ساضز ٔتغیطٞای اغّی 4زض خسَٚ 

تىٙیه ٞای ٔطتثط تا ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه، تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔطتٛط تٝ ضاذع ٞای ٞعیٙٝ یاتی ویفیت است. زض ٔتغیط 

ػٕیٓ تط٘أٝ ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه، تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔطتٛط تٝ ضاذع اٍِٛتطزاضی است. زض ٔتغیط ت

ٌیطی استطاتژیه، تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔطتٛط تٝ ضاذع اضظضیاتی تط٘س است. زض ٔتغیط حساتساضی ضلیة، تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔتؼّك 

حساتساضی ٔطتطی، تاالتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ضا ضاذع تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی ٔطتطی ٘ظاضت تط ٔٛلؼیت ضلیة است ٚ زض ٔتغیط تٝ 

 وسة وطزٜ است.
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 ي ٍ اًحزاف اعتاًدارد هتغیزّای اصلی پضٍّؼهیاًگی .4جدٍل 

 طثمِ تٌدی
تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت 

 اعتزاتضیه

 ؽاذص ّای تَصیفی

 هیاًگیي
اًحزاف 

 اعتاًدارد

تىٌیه ّای هزتثط تا ّشیٌِ یاتی 

 اعتزاتضیه

 /.42 3.57 ّشیٌِ یاتی ویفیت

 /.44 3.83 ّشیٌِ یاتی ّدف

 /.66 3.40 ّشیٌِ یاتی چزذِ ػوز هحصَل

 /.53 3.60 ّشیٌِ یاتی سًجیزُ ارسػ

 /.36 3.73 ّشیٌِ یاتی ٍیضگی هحصَل

تزًاهِ ریشی، وٌتزل ٍ هدیزیت ػولىزد 

 اعتزاتضیه

 /.42 4.34 الگَتزداری

 /.89 3.24 اًداسُ گیزی ػولىزد یىپارچِ

تىٌیه ّای هزتثط تا تصوین گیزی 

 اعتزاتضیه

 /.67 3.28 ّشیٌِ یاتی اعتزاتضیه

 /.75 3.25 لیوت گذاری اعتزاتضیه

 /.72 3.38 ارسؽیاتی تزًد

تىٌیه ّای هزتثط تا حغاتداری 

 رلیة

ِ رلیة  /.58 4.10 تزآٍرد ّشیٌ

 /.50 4.17 ًظارت تز هَلؼیت رلیة

 /.80 2.90 عٌجؼ ػولىزد رلیة

تىٌیه ّای هزتثط تا حغاتداری 

 هؾتزی

 /.63 4.40 تجشیِ ٍ تحلیل عَدآٍری هؾتزی

تجشیِ ٍ تحلیل عَدآٍری چزذِ ػوز 

 هؾتزی
2.88 81./ 

 /.45 4.04 ارسیاتی هؾتزیاى تِ ػٌَاى دارایی ّا

 

 یافتِ ّای اعتٌثاطی -7-2

 آسهَى تحلیل ٍاریاًظ یه طزفِ: همایغِ ؽزوت ّای تَلیدی

ضس ٚ خٟت ٔمایسٝ تؼمیثی خٟت ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ ضطوت ٞای تِٛیسی زض ٔتغیطٞای پژٚٞص اظ ضٚش تحّیُ ٚاضیا٘س استفازٜ 

ٚ خفتی ضطوت ٞا، تٝ زِیُ ٘اتطاتط تٛزٖ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ضطوت ٞای تِٛیسی اظ آظٖٔٛ ضِفِٝ استفازٜ ٌطزیس. آظٖٔٛ تؼمیثی ضِفِٝ 

ٌعاضش ضسٜ است. ٘تایح تسست آٔسٜ ٌٛیای ایٗ است وٝ  5ظٔا٘ی تٝ واض ٔی ضٚز وٝ حدٓ ٌطٜٚ ٞا ٘اتطاتط تاضس. ٘تایح زض خسَٚ

ٍ٘یٗ ضطوت ٞای تِٛیسی زض تٕأی ٔتغیطٞای پژٚٞص تفاٚت ٚخٛز زاضز ٚ حسالُ زٚ ضطوت زض ٞط یه اظ اتؼاز تیٗ ٔیا

 .(P</.05)ٔتغیطٞا زاضای ٔیاٍ٘یٗ ٔتفاٚتی ٞستٙس 
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 آسهَى تحلیل ٍاریاًظ جْت همایغِ هیاًگیي ؽزوت ّای تَلیدی در هتغیزّای پضٍّؼ .5جدٍل

ٔدٕٛع  df ٔٙثغ ٔتغیط

 ٔدصٚضات

یٗ ٔیاٍ٘

 ٔدصٚضات

 Pٔمساض  Fٔمساض 

 P</.001 23.62 3.49 20.96 6 تیٗ ٌطٚٞی ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه

 /.15 34.91 236 زضٖٚ ٌطٚٞی

ٝ ضیعی، وٙتطَ ٚ ٔسیطیت  تط٘ٔا

 ػّٕىطز

 P</.001 25.45 15.70 94.19 6 تیٗ ٌطٚٞی

 /.62 145.59 236 زضٖٚ ٌطٚٞی

 P</.001 18.98 17.81 106.85 6 تیٗ ٌطٚٞی تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه

 /.94 221.45 236 زضٖٚ ٌطٚٞی

 P</.001 21.50 9.55 57.28 6 تیٗ ٌطٚٞی حساتساضی ضلیة

 /.44 104.79 236 زضٖٚ ٌطٚٞی

 P</.001 15.44 8.69 52.15 6 تیٗ ٌطٚٞی حساتساضی ٔطتطی

 /.56 132.88 236 زضٖٚ ٌطٚٞی

 

ٌعاضش ضسٜ است. ٘تیدٝ آظٖٔٛ تؼمیثی ضفٝ ٘طاٖ اظ آٖ زاضز  6ٞای ٔرتّف زض خسَٚ  ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیطٞای پژٚٞص زض ضطوت

 ٞای تِٛیسی تفاٚت ٚخٛز زاضز.وٝ زض ٞط وساْ اظ اتؼاز ٔتغیطٞای پژٚٞص تیٗ ضطوت

 

 در ؽزوت ّای تَلیدی تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت اعتزاتضیه هیاًگیي .6جدٍل 

 ضیٕیایی سِّٛعی ٔتغیطٞا
-تطق

 ٘یهاِىتطٚ
 فّعی غصایی

وا٘ی 

عی  غیطّف
 ٘ساخی

 4.4 3.9 4.21 3.51 4.07 4.21 4.16 ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه

ٝ ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز تط٘ٔا

 استطاتژیه
3.8 3.38 2.33 4.49 3.52 4.25 4 

 3.83 4.25 3.19 3.68 1.78 2.72 3.2 تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه

 5 3.25 3.72 3.2 4.22 4 3.87 حساتساضی ضلیة

 3.83 4.33 3.51 4.15 2.67 3.6 3.87 حساتساضی ٔطتطی

 4.21 3.99 3.63 3.80 3.01 3.58 3.78 زض غٙؼت SMATٔیاٍ٘یٗ واضتطز

 

 آسهَى فزیدهي: رتثِ تٌدی اتؼاد تىٌیه ّای حغاتداری هدیزیت اعتزاتضیه

اظ  یه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیهتىٙخٟت اِٚٛیت تٙسی )ضتثٝ تٙسی( ضطوت ٞای تِٛیسی زض ظٔیٙٝ ٞط وساْ اظ اتؼاز 

وٙس وٝ آظٖٔٛ فطیسٔٗ استفازٜ ضس. آظٖٔٛ فطیسٔٗ تطای ٔمایسٝ چٙسٌطٜٚ ٚاتستٝ اظ ٘ظطٔیاٍ٘یٗ ضتثٝ ٞای آٟ٘است ٚ ٔؼّْٛ ٔی

ضتثٝ تٙسی ٚ زض ٘تیدٝ آظٖٔٛ فطیسٔٗ تطای تدعیٝ ٚاضیا٘س زٚططفٝ اظ ططیك . تٛا٘ٙس اظ یه خأؼٝ تاضٙس یا ٘ٝآیا ایٗ ٌطٜٚ ٞا ٔی

تىٙیه ٕٞچٙیٗ ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ ضتثٝ تٙسی ٌطٜٚ ٞای ٔرتّف تٝ واض ٔیطٚز. زض ازأٝ تٝ ضتثٝ تٙسی ٚ اِٚٛیت تٙسی اتؼاز ٔتغیط 

تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ فطیسٔٗ پطزاذتٝ ضس. ٘تایح ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ ٔمازیط وای اسىٛئط  ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه

ٚ آظٖٔٛ فطیسٔٗ  7زضغس ٔؼٙی زاض است. زض ٘تیدٝ ٘تایح ظیط اظ خسَٚ  99ٙسی ٞا زض سطح اطٕیٙاٖ ٔطتٛط تٝ تٕأی ضتثٝ ت

 حاغُ ٔی ضٛز.

تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ زض ضطوت ٔمایسٝ ضطوت ٞای سِّٛعی زض ظٔیٙٝ ٔیعاٖ واضتطز 

ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز، تػٕیٓ ٌیطی اتی استطاتژیه، تط٘أٝٞای سِّٛعی اِٚٛیت تٙسی اتؼاز تسیٗ غٛضت است: ٞعیٙٝ ی

 استطاتژیه، حساتساضی ضلیة ٚ حساتساضی ٔطتطی.
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زض ضطوت ٞای ضیٕیایی ضتثٝ تٙسی یا اِٚٛیت تٙسی )تیطتطیٗ واضتطز( اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تسیٗ 

ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز ٚ تػٕیٓ ٌیطی تساضی ٔطتطی، تط٘أٝغٛضت است ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه، حساتساضی ضلیة، حسا

 استطاتژیه.

اِىتطٚ٘یه تسیٗ غٛضت است: ٞعیٙٝ یاتی -ضتثٝ تٙسی اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ضطوت ٞای تطق

 اتژیه.ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز ٚ تػٕیٓ ٌیطی استطاستطاتژیه، حساتساضی ضلیة، حساتساضی ٔطتطی، تط٘أٝ

-زض ضطوت ٞای غصایی ضتثٝ تٙسی یا اِٚٛیت تٙسی اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تسیٗ غٛضت است: تط٘أٝ

 ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز، حساتساضی ٔطتطی، تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه، ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه ٚ حساتساضی ضلیة.

تطاتژیه زض ضطوت ٞای فّعی تسیٗ غٛضت است: ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه، ضتثٝ تٙسی اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت اس

 ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه، حساتساضی ضلیة، حساتساضی ٔطتطی ٚ تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه.تط٘أٝ

ضی فّعی اِٚٛیت تٙسی اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه تسیٗ غٛضت است: حساتسازض ضطوت ٞای وا٘ی غیط

ضیعی ٚ وٙتطَ ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه، تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه، ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه ٚ حساتساضی ٔطتطی، تط٘أٝ

 ضلیة.

زض ا٘تٟا ضتثٝ تٙسی اتؼاز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه زض ضطوت ٞای ٘ساخی تسیٗ غٛضت است: حساتساضی 

 تطاتژیه، حساتساضی ٔطتطی، تػٕیٓ ٌیطی استطاتژیه ٚ ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه.ضیعی ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز اسضلیة، تط٘أٝ

 

 SMATآسهَى فزیدهي: هیاًگیي رتثِ ؽزوت ّای تَلیدی در ّزودام اس اتؼاد  .7جدٍل 

 ؽیویایی علَلشی هتغیزّا
-تزق

 الىتزًٍیه
 فلشی غذایی

واًی 

 غیزفلشی
 ًغاجی

 2.45 3.12 3.86 2.54 4.50 3.96 3.80 ّشیٌِ یاتی اعتزاتضیه

ٍ هدیزیت تزًاهِ ریشی 

 ػولىزد
3.20 3.04 2.17 4.04 3.18 3.25 3.25 

 2.48 3.13 2.51 2.82 1 1.18 1.80 تصوین گیزی اعتزاتضیه

 4.25 2 2.80 2.29 4.48 3.42 2.70 حغاتداری رلیة

 2.50 3.50 2.65 3.31 2.83 3.40 3.50 حغاتداری هؾتزی

َئز  20.96 18.85 22.93 47.07 91.58 46.55 42.32 همدار وای اعى

 (P</. 05/. لطاض زاض٘س )05( زض سطح ٔؼٙی زاضی وٕتط اظ df;4٘ىتٝ: تٕأی ٔمازیط وای اسىٛئط )

 

 ًتیجِ گیزی ٍتحث  -8

 16تىٙیه اظ  14( ٔطرع ضس وٝ زض 4تا تٛخٝ تٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔیعاٖ واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه )خسَٚ 

ٕ٘طٜ ٌصاضی  5تا وس  "ٕٞیطٝ"تا  1تا وس  "ٞطٌع"اضظیاتی ضسٜ ٔیاٍ٘یٗ تاالتط اظ سطح ٔتٛسط )ٔمیاس ا٘ساظٜ ٌیطی اظ  تىٙیه

زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است( تٝ زست آٔسٜ است. تٝ طٛض ٔتٛسط، ٘طخ ٞای واضتطز تٝ زست  3ضسٜ است ٚ سطح ٔتٛسط ػسز 

اسّٛٚ٘ی تاالتط است؛ اِثتٝ ٞعیٙٝ یاتی ویفیت ٚ سٙدص ػّٕىطز ضلیة زض ( زض 2006آٔسٜ زض تحمیك ٔا ٘سثت تٝ تحمیك وازیع )

( تٝ زست آٔسٜ 2013وٝ تٛسط آوسٛیال ٚ آیىاٖ ) SMATاسّٛٚ٘ی واضتطز تیطتطی زاضتٙس. ٕٞچٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ استفازٜ اظ 

یٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی تسیاض ٘عزیه تٝ ٘تایح ٔا ٔی تاضس. تفاٚت ٔؼٙازاض تٟٙا زض تىٙیه ٞای سٙدص ػّٕىطز ضلیة ٚ تدع

چطذٝ ػٕط ٔطتطی است وٝ ٔیاٍ٘یٗ تاالی ٔتٛسط تٛسط ایطاٖ تٝ زست آٔسٜ است. تا تٛخٝ تٝ ٔیاٍ٘یٗ تٝ زست آٔسٜ 

تا استفازٜ اظ تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی  ٌستطزٜ تطیٗ تىٙیه تٝ واض ٌطفتٝ ضسٜ تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی ٔطتطی است.

ز ذٛز ضا اظ ترص ٞای ٔطتطی یا ٔطتطیاٖ ٔٙحػط تٝ فطز تؼییٗ وٙٙس )ٚا٘طایح ٚ ٔطتطی، ضطوت ٞا ٔی تٛا٘ٙس سٟٓ سٛ
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(. تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی ٔطتطی زاضای پیأسٞای ٟٕٔی تطای تػٕیٓ ٌیطی تاظاضیاتی است. آٌاٞی اظ 2003، 1ٕٞىاضاٖ

تغ تاظاضیاتی وٕه وٙس ٚ ػٙاغط سٛزآٚضی ٔطتطیاٖ ٔٙحػط تٝ فطز ٔی تٛا٘س تٝ ساظٔاٖ ٞا زض تفىیه تاظاضٞا ٚ ترػیع ٔٙا

(. اٍِٛ تطزاضی 1999، 2ِٟٔٛطٖ فطا٘سیسپیچیسٜ تاظاضیاتی ضا زض ٔسیطی وٝ تیطتطیٗ سطح تاظزٜ ضا زاضتٝ تاضس تؼییٗ ٕ٘ایس )

ضتثٝ زْٚ ضا تٝ زست آٚضزٜ است. ایٗ تؼدة آٚض ٘یست ظیطا ضطوت ٞای اٍِٛ تطزاض ایٗ فطغت ضا زاض٘س وٝ اظ زا٘ص ٚ تدطتیات 

(. پس 2013، 3ٍطاٖ وٝ اظ ططیك آظٖٔٛ ٚ ذطا ٚ ٞعیٙٝ ٞای ٔرتّف تٝ زست آٔسٜ تٟطٜ ٔٙس ضٛ٘س )اوسِٛٛسٕطا ٚ اتطٚ آیىاٖزی

 اظ آٖ تٝ تطتیة تىٙیه ٞای ٘ظاضت تط ٔٛلؼیت ضلیة، تطآٚضز ٞعیٙٝ ضلیة ٚ اضظیاتی ٔطتطیاٖ تٝ ػٙٛاٖ زاضایی ٔی تاضٙس.

ٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی چطذٝ ػٕط ٔطتطی است، زِیُ آٖ ضا ٔی تٛاٖ تا ٌطایطات وٛتا وٕتطیٗ ٔیعاٖ استفازٜ ٘یع ٔطتٛط تٝ تدعی

ظیطا ایٗ تىٙیه ضأُ ٌستطش افك ظٔا٘ی تطای تدعیٝ ٚ تحّیُ سٛزآٚضی ٔطتطی زض ساَ ٞای ؛ ٔست ٔسیطاٖ ٔطتثط زا٘ست

ػّٕىطز ضلیة تط اساس غٛضت آیٙسٜ است. پس اظ آٖ تىٙیه سٙدص ػّٕىطز ضلیة ٔی تاضس وٝ واضتطز پاییٙی زاضز. سٙدص 

تطای پاییٗ تٛزٖ استفازٜ اظ ایٗ تىٙیه ضا ٔی تٛاٖ زض ػسْ زستطسی  ٞای ٔاِی ٔٙتطط ضسٜ ٔی تاضس ٚ ػٕسٜ تطیٗ زِیُ

 ضطوت ٞای ضٟطن ٞای غٙؼتی تٝ غٛضتٟای ٔاِی سایط ضطوت ٞا زا٘ست.

ضیا٘س ٚ آظٖٔٛ تؼمیثی ضفٝ ٘طاٖ زاز وٝ ٔیعاٖ زض سطح غٙایغ تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ تحّیُ ٚا SMATٔمایسٝ سطح واضتطز 

استفازٜ اظ تىٙیه ٞا زض ٔیاٖ غٙایغ ٔتفاٚت است. تٝ طٛض وّی، غٙؼت ٘ساخی ٚ تؼس اظ آٖ وا٘ی غیط فّعی تیطتطیٗ ٔیعاٖ 

ٔسیطیت  تىٙیه ٞای حساتساضی استفازٜ اظ تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت استطاتژیه ضا زاض٘س. پاییٗ تطیٗ ٔیعاٖ استفازٜ اظ

 استطاتژیه تٝ تطتیة تطای ضطوت ٞای تطق ٚ اِىتطٚ٘یه ٚ ضیٕیایی تٝ زست آٔسٜ است.

تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ فطیسٔٗ تٝ ٔمایسٝ ضطوت ٞای حاضط زض ٞط یه اظ غٙایغ تِٛیسی پطزاذتٝ ضس ٚ اِٚٛیت واضتطز تىٙیه ٞا 

اِىتطٚ٘یه ٚ -ضطوت ٞای سِّٛعی، ضیٕیایی، تطقزض ٞط غٙؼت ٔطرع ٌطزیس. ٘تایح آظٖٔٛ فطیسٔٗ ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ زض 

فّعی؛ تىٙیىٟای ٔطتثط تا ٞعیٙٝ یاتی استطاتژیه تیطتطیٗ واضتطز ٚ تاالتطیٗ اِٚٛیت ضا زاضز. زض ضطوت ٞای غصایی تىٙیه 

ٚ زض ٚ ٔسیطیت ػّٕىطز استطاتژیه، زض ضطوت ٞای وا٘ی غیطفّعی تىٙیىٟای ٔطتثط تا حساتساضی ٔطتطی  وٙتطَ تط٘أٝ ضیعی،

ٔسیطیت استطاتژیه  یحساتساض ضطوت ٞای ٘ساخی تىٙیه ٞای حساتساضی ضلیة تیطتطیٗ واضتطز ٚ تاالتطیٗ اِٚٛیت ضا زاض٘س.

اضائٝ وٙٙسٜ ضاٞىاضٞایی تطای اطالع یافتٗ ٔسیطاٖ اظ ٔحیط ذاضخی وسة ٚ واض ضأُ اطالػات ضلثا، تأیٗ وٙٙسٌاٖ ٚ ٔطتطیاٖ 

ٙس ٔست ٚ آیٙسٜ ٍ٘ط ٚ ِعْٚ تٛخٝ تٝ ٞط زٚ ٘ٛع اطالػات ٔاِی ٚ غیط ٔاِی ٔحیط ذاضخی ٚ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛخٝ تٝ ضٚیىطز ٞای تّ

تٙاتطایٗ، ٔسیطاٖ ضطوت ٞا تایس تٕایُ ٚیژٜ ای تطای واضتطز تىٙیه ٞای حساتساضی ٔسیطیت ؛ زاذّی ضطوت ٔی تاضس

 استطاتژیه زاضتٝ تاضٙس.
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Abstract 

Strategic management accounting techniques are methods that have recently been introduced as a means to 

overcome the limitations of traditional management accounting techniques in addressing strategic issues. 

Strategic management accounting affects all company activities with business strategy and increases the 

competitiveness of the company. This research aimed to investigate the use of strategic management accounting 

techniques in manufacturing companies in the industrial zone. This is an applied research in terms of its purpose 

and it is a survey type in terms of the method. The required data were collected by distributing a researcher-made 

questionnaire among managers and senior accountants of Chaharmahal & Bakhtiari Province industrial towns. 

Statistical analysis of this study was performed using SPSS 21 software. Data analysis was done using ANOVA, 
Scheffe test, and Friedman ranking test. The results showed that the average application rate is higher than 

average in 14 techniques of 16 evaluated techniques. And also the amount of use of strategic management 

accounting techniques varies between different types of industries. 
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