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 چکیده

. ٍجاَز تٌاَ    اسات  یرضاس صاٌعت ناًکاسار   رضس اقتصاازی کطاَر    تزیي عَاهل ّای اصلی ًظام هالی ٍ ًیش اس هْن یکی اس هؤلفِ

، نحازاى ٍ  یزّا  اىیا ناِ ضاکل س   یاسّا تْس يیا ، نلکاِ ا کٌس یه سیّا را تْس ناًک یتٌْا سَزآٍر ًِ یرناًکسا اتیّا زر عول ریسک

ًی ناا هاسیزیت   نزرسی هیشاى رانطِ هیااى هاسیزیت هٌاانع اًساا     پژٍّص حاضز ناّسف. ضَز یه اىی، ًوایهال یزرهاًسگ یتزرًْا

تَاًاس آسایج جاسی ناِ      اًس کِ ّزگًَِ ریساک زر فااای سااسهاى های     اهزٍسُ نسیاری اس هسیزاى زریافتِ، ناضس ریسک ناًک هی

، ناضاس  کِ هٌانع اًساًی ارسضوٌستزیي زارایای یاک سااسهاى های     اسآًجایی. نزساًس، ذَاُ هحصَل یا ذسهت، ّای ساسهاى ذزٍجی

ِ  یرناًکاسا  اتیا زر عول ّا ریسک. ٍجَز تٌَ  ًاپذیز نِ ساسهاى ٍارز ساسز ًس آسیبی جبزاىتَا ریسک هٌانع اًساًی ًیش هی  تٌْاا  ًا

. ضاَز  های  اىیا ، ًوایهاال  یزرهاًسگ زرًْایت، نحزاى ٍ یزّ اىینِ ضکل س تْسیسّا يی، نلکِ اکٌس هی سیرا تْس ّا ناًک یسَزآٍر

ّاا اس   آٍری زازُ ٍ اسلحاظ رٍش گازز  س ًَ  تَصیفی/ پیوایطیایي پژٍّص اسلحاظ ّسف کارنززی است اها اسلحاظ رٍش تحقیق ا

گیزی تصاازفی اساتفازُ گززیاسُ اسات ٍ حجان ًوًَاِ جاهعاِ آهااری         ّا اس رٍش ًوًَِآٍری زازُنزای گزز، ناضس ًَ  کوی هی

ؤثز زر هاسل تٌظاین   عَاهال اٍلیاِ ها   ، زر ایي پژٍّص نا نزرسی گستززٓ هباًی ًظزی، ًفز نزآٍرز ضسُ است 44هَرزًظز نزانز نا 

ٍ پس اس ارائِ پزسطٌاهِ اٍلیِ تحقیق ٍ زریافت ًظزات ذبزگاى ٍ اصالح ٍ تعسیل عَاهل اصلی تحقیق تسٍیي گززیس کاِ   گززیس

 هٌانع ّای هسیزیتٍ ضاذص ّا هؤلفِ، پس اس رٍضي ضسى عَاهل، زر آى چْار عاهل ٍ چٌسیي هؤلفِ ضٌاسایی ٍ تبییي گززیسًس

ٍ ّوبستگی نِ تأییس  آلفای کزًٍباخ ٍ نار عاهلی اسجولِی آهاری ّا ، نْزٍشّا زر ناًک پاسارگاز ناًک یسکر هسیزیت نز اًساًی

ٍ  هطرص گززیاس ضاسُ اسات    SPSS23 افشار ًزمٍ هیشاى رانطِ هفاّین اصلی تحقیق نا کوک  ضسُ پززاذتِ  هتغیزّای تحقیق

 . د زازُ ضسُ استتحقیق پاس سؤاالتنِ  افشار ًزمسپس نا استفازُ اس ذزٍجی 
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