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 چکیده
احتٕهبَ   ،ثهطز     ٔهی       سبظی زض ثبظاض حسبثطسی زض زٚضاٖ اثتسایی ذٛز ثهٝ سهط    اظ آ٘دب وٝ ذػٛغی

ٕهٗی زِیهُ خٟهت         اٗی ثبظاض ٚخٛز زاضزاذاللی زض     ٌیطی    ػسْ ضػبیت ٔػبزیك اذالق ٚ خٟت . ثهٝٞ 
    ٝ ٔجتٙهی ثهط ضفتبضٞهبی حطفه ٛاظٗی اذاللی   یٞهب تیه فؼبِای حسبثطسهبٖ،  حفظ اػتجبض حطفٝ ٚ ضػبیت ٔ

ٛاٖ یه ٔسئّٝ زض حطفٝ حسبثطسی ٔكطحبثیثبظاض  یپهوٚٞص ثهب ٞهسر ثطضسه     ٗیه ا . ٌطززٔی       ی ٝث ػٙ
ِٚیٔبو طیتبث طش حسبثطسبٖ ٘سجت ٝث سٓیب ٔ   یبثیثبظاض یٞب تیفؼبِ ثط ٍ٘  یطیه ٌ خٟهت  یب٘دیه ثهب ٘مهص 

. ثهٛزٜ اسهت   یػؿٛ خبٔؼٝ حسبثساضاٖ ضسٕضبغُ ضبُٔ حسبثطسبٖ  یضس. خبٔؼٝ آٔبض  اخطا یاذالل
ٛ٘هٝ تٛظ  ی٘فهط اظ اػؿهب   245 ثهطای پطسطٙبٔٝ پهوٚٞص   ضهس. اقالػهب     یخٕهغ آٚض ٞهب   زازٜٚ  غیه ٕ٘

تحّیهُ     ٚ    ٝ یه ٔهٛضز تدع  یٔؼهبزال  سهبذتبض  یبثی    ٞب ثب استفبزٜ اظ ٔسَ تٛسف پطسطٙبٔٝ ضسٜ یٌطزآٚض
٘تب طش حسبثطسبٖ ٘سجت  حیلطاض ٌطفت.  ِیسٓ ثط ٍ٘ تهبثیط   یبثیه ثبظاض یٞب تیفؼبِ ٝث٘طبٖ زاز وٝ ٔبویبٚ
ِیسٓ اظ قطیك خٟت یٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثهٝ           زاضز. ٔبویبٚ ٌیطی اذاللهی ثهط ٍ٘

ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض یبثیثبظاض یٞب تیفؼبِ ِیسٓ اظ قطیك ایسٜ یتبثیط  ٌطایهی      ٌطایی ٚ ٘سهجی     آَ زاضز. ٔبویبٚ
طش حسبثطسبٖ ٘سجت ٝث فؼبِ  زاضز. یٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض یطتبث یبثیثبظاض یٞب تیثط ٍ٘

 .سٓیبِٚیٔبو ،یاذالل یطیٌ    خٟت ،یحسبثطس یبثیثبظاض  های کلیدی: واشه
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 1مقدمه
ٝ  وٙٙسٜ  ٖ ضا یه ضفتبض ٔدبةآ تٛاٖ یاست وٝ ٔ      ی ضفتبض ضرػ ی٘ٛػ یبِٚیسٓٔبو  ثطای ٘یهُ ثه

  ، اٞسار ضرع زض ٘ظط ٌطفت. افطاز ثب سكح ٔبویبِٚیسٓ ثبال ٕٔىٗ است ضفتبضٞبی پطذبضهٍطاٝ٘
سٛزاٌط ٚ ٔٙحطفی ضا ٝث ٔٙظٛض وسهت اٞهسار ضرػهی ٚ سهبظٔب٘ی ٚ تٛخهٝ وهٓ ثهٝ ضفهبٜ افهطاز          

بَٚ تٛخٟی ٝث اذاللیب  ٔطسْٛ ٘ساض٘س ٚ ػٕٛٔهب  ثهٝ ػٙهٛاٖ    ذٛز ٝث وبض ٌیط٘س. افطاز ٔبوی ٖپیطأٛ
ٝ افطاز غیطاذاللی  ٞهط حطفهٝ ٚ اضهت بَ     ثمهبی تهساْٚ   (.2013)ٌٛضاْ ٚ ٌهطي،  ضهٛ٘س  یٔه  ضهٙبذت

 اقٕیٙهب٘ی اػتجهبض ٚ   ٕٞچٙیٗ ٚ سزٞٙ یوٝ اضائٝ ٔ ٝث ٘ٛع ٚ ویفیت ذسٔبتی است ٚاثستٝاػؿبی آٖ، 
. ایهٗ اػتجهبض ٚ اػتٕهبز سهطٔبیٝ اغهّی ٞهط       سآٚض٘ه  ٔی      زستٝث است وٝ زض ٘تیدٝ اضائٝ ایٗ ذسٔب  

زاضز. حسبثطسهبٖ ٘یهع اظ ایهٗ لبػهسٜ ٔسهتثٙب       ثسهیبض ظیهبزی  حفظ آٖ إٞیهت   وٝ ثبضس؛ٔی ایحطفٝ
ْ  ذٛز یا حطفٝسبظٔب٘ی ٚ  زض ایفبی ٚظبیف یا حطفٝٚ ضفتبض ق ال٘جٛزٜ ٚ ٝث ضػبیت اذ ، زاض٘هس  اِهعا

اقٕیٙبٖ ػٕهْٛ ضا ثهٝ حطفهٝ     ،ویفیت حسبثطسیثب وبٞص  تٛا٘س یٔ یطاذاللیظیطا ا٘دبْ ضفتبضٞبی غ
بیت ٝث حیثیت وُ حطفٝ  ثیٗحسبثساضی اظ  ٚ حسبثطسی ِكٕٝ ٚاضز سبظز. ثهط  آسیت ٚ ثطزٜ ٚ زض ٟ٘

 یضفتبض یه فطز ثط اسبس اػتمبزا  ٚ ثبٚضٞهبی ضرػه   ٘ٛع، «ضٚیىطز ٘سجت ٝث ضفتبض» ٘ظطیٝ ٔجٙبی
ٖ  یٔه  ِهصا اثطثرطهی ٚ وهبضایی آٖ فهطز اسهت.      ،ن اضظیهبثی الٚ ایٗ ضفتهبض ٔه   ٌطزز یتؼییٗ ٔ  تهٛا

 (.  2011ضٚزٚیچ، )زض ثىبض ثستٗ ٔبویبِٚیسٓ ضا، ضٚیىطز فطز ٘سجت ٝث آٖ ضفتبض ٘بٔیس  فطزاضظیبثی 
ٞبی زاذّی اسهت،   ضا ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔی وٝ زاضای ٞعیٙٝضفتبض ٔبویبِٚی  ٔحممبٖ ضٚا٘طٙبسی

ا٘س ضبُٔ وبٞص اػتٕبز ثٝ ٘فه  ٚ ذٛزثهبٚضی یهب احسهبس     تٛ ٞب ٔی ا٘س. ایٗ ٞعیٜٙٝ وطزتّمی 
(. 2007ٔٙفی ٘بضی اظ ػسْ ضػبیت ٔؼیبضٞبی اختٕبػی ٟ٘بزیٙٝ ضهسٜ زض فهطز ثبضهس)آوّٛر،    

 یزض ضهطایكی وههٝ حسبثطسهبٖ ثههطای وسههت اضظیهبثی ٔكّههٛة ػّٕىهطز ٚ اقٕیٙههبٖ اظ اضتمههب    
یی ثطذهٛضزاض ٞسهتٙس،   ٔؤسسب  حسبثطسهی اظ اٍ٘یهعٜ ثهبال    یای زض سكٛح سّسّٝ ٔطاتج حطفٝ

وٙٙهس وهٝ    ٌطزز وٝ ٔتٕبیُ ثٝ وست ضٟط  ٚ حفظ آٖ ثٛزٜ ٚ ثٙهبثطایٗ سهؼی ٔهی    تػٛض ٔی
ٞبی ثهبالتط ٕٞسهٛ    ٞبیطبٖ زض ضزٜ وٙٙسٌبٖ فؼبِیت ٞبی اضظیبثی ٞبی ذٛز ضا ثب اٍ٘یعٜ لؿبٚ 

 وٙٙهسٌبٖ تٛسهف حسبثطسهبٖ زض    ضظیبثیضٚز وٝ آٌبٞی اظ ٍ٘طش ا وٙٙس. زض ٘تیدٝ ا٘تظبض ٔی
فطایٙس حسبثطسی، ٔٙدط ثٝ تحطیه آٟ٘ب خٟت ا٘دبْ فؼبِیت ثٝ غٛض  فطیهت آٔیهع ٌهطزز.    

( اثهط فطهبضٞبی ٔهٛلؼیتی، ضه ّی ٚ التػهبزی زض حسبثطسهی ضا ثهط ضٚی ضفتههبض        2008پچیهٛا ) 
قّجب٘ٝ حسبثطسبٖ ثطضسی ٕ٘ٛز ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدهٝ ضسهیس٘س وهٝ ٚخهٛز فطهبض ٔهصوٛض زض        فطغت

ضهٟط  فهطزی ضا افهعایص زازٜ ٚ ٔٙدهط ثهٝ ایدهبز اٍ٘یهعٜ زض        ٞبی  حسبثطسی، تٛخٝ ثٝ ٞعیٙٝ



 37  ٚ ... یب٘دی٘مص ٔ  ثب یبثیثبظاض یٞب تیثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِ سٓیبِٚیٔبو طیتبث

تٛا٘س اثط ثرطی فطایٙهس حسبثطسهی ضا زض    ٌطزز وٝ ٔی ٞبیی ٔی حسبثطسبٖ ثطای ا٘دبْ فؼبِیت
ای اظ افطاز است وهٝ   ( ٔؼتمس٘س خبٔؼٝ ٔدٕٛػ2008ٝٔؼطؼ ذكط لطاض زٞٙس. ِٛ ٚ ٕٞىبضاٖ)

ضىستٗ ٚالؼی لهبٖ٘ٛ. ثٙهبثطایٗ پبیجٙهسی ثهٝ      لبٖ٘ٛ ضا زٚض ثع٘ٙس آٖ ٞٓ ثسٖٚ كٛضزا٘ٙس  چ ٔی
 ٝ ٓ   آیههیٗ ضفتههبض حطفهه ٌیههطی اذاللههی افههطاز   ای تٕههبْ آٖ چیههعی ٘یسههت وههٝ ٔجٙههبی تػههٕی

 ای)ثطای ٔثبَ حسبثطسبٖ( لطاض ٌیطز. حطفٝ

 ا٘هس  حسبثطسی خسیس وٝ ٚاضز ثبظاض ضسٜ ٞبی ضلبثت ثٝ ٚاسكٝ تؼساز ظیبز ضطوت افعایص
ٗ  ٚ غهٙؼت  زضضلهبثتی   فطآیٙهس  ٘هٛػی  ایدبز سجت ضهىُ ضاٞىبضٞهب ٚ    طت ییه  ٔٛخهت  ٕٞچٙهی

(. 2015اسهت)وطٚس ٚ ٕٞىهبضاٖ،         ٔجبحث ٔطتجف ثب ٔمِٛٝ حسبثطسی تٛسف حسبثطسبٖ ضسٜ
، لّٕهساز ضهسٜ وهٝ سهجت ٘مهؽ      یطاذاللیثبظاضیبثی ثٝ ػٙٛاٖ یه فطایٙس غ 1997لجُ اظ سبَ 

ضههسٜ  لههبثتی ٔٛخههتٌطزیههس. أههب افههعایص فطههبض ض ای ٚ اذاللیههب  ٔههی وههطزٖ اغههَٛ حطفههٝ
ٝ  یزض ٍ٘هطش حسبثطسه   طییه حسبثطسبٖ، إٞیت ثبظاضیبثی ضا ثفٟٕٙهس. ت   ٛ  ثه  یٞهب  تیه فؼبِ یسه

 طهتط یضهس ٚ په  اظ آٖ ث   آغبظ 1977زازٌبٜ ػبِی زض أطیىب زض سبَ  ٓیثؼس اظ تػٕ یبثیثبظاض
تٕطوهع ٕ٘ٛز٘هس)وّٛ ٚ    یبثیه ظیبزی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثهٝ ثبظاض  مب یضضس وطز. تحم

ٛ   یبثیه (. اِجتهٝ حطوهت ثبظاض  2002؛ اِیٍٙسٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 2009اٖ، ٕٞىبض  ٓیتحىه  یثهٝ سه
ٔٙطه  ثحهطاٖ ثبضهس.     تٛا٘هس  یوهبضاٖ، ٔه   زضن غهبحت  تیه تمٛ یوهبض ثهطا   اضتجبقب  غهبحت 

 یٞهب  تیفؼبِ یثطا یوٕ یا ذسٔب  حطفٝ یٞب ٌصضتٝ ٘طبٖ زاز وٝ ٞط چٙس ضطوت مب یتحم
 یبثیه ظاضاغهَٛ ثب  یٚخٛز زاضز وٝ آٟ٘هب اظ تؼهساز   یضٛاٞس ضٛ٘س، یٔ یزٞ سبظٔبٖ یبثیثبظاض

 (.2009آٟ٘ب زاضز)ٞٛزٌع ٚ یبً٘،  یبِٚیزض ضفتبض ٔبو طٝیوٝ ض وٙٙس یٔ یطٚیپ جٙسٜیفط

ثهبظاض،   یزض سهبذتبض ضلهبثت   یٔطهتط  یٍٟ٘هساض  ٗیٚ ٕٞچٙ سیخس بٖیخصة ٔطتط ٙٝیزض ظٔ فطبض
ٜ    یٔٛخت ضسٜ حسبثطسبٖ اظ اثعاضٞهب  أهط ثبػهث ضهسٜ اغهُ      ٗیه . اٙهس یٕ٘ب ٘فهٛش زض ثهبظاض اسهتفبز

وهبٞص   یٔهٛاضز اسهتمالَ حسبثطسه    یسهؤاَ ثهطٚز ٚ زض ثطذه    طیظ یاستمالَ زض ذسٔب  حسبثطس
، وٙٙهس  یحفهظ ٔه   یضلهبثت  فی٘طبٖ زٞٙس وٝ اسهتمالَ ذهٛز ضا زض ضهطا    ٙىٝیا ی. حسبثطسبٖ ثطابثسی

ذهسٔب    یٌهصاض  ٕهت یآٟ٘هب ل  ٗیتهط  حیه زض ثهبظاض ا٘دهبْ زٞٙهس وهٝ ضا     جٙسٜیضفتبض فط وٙٙس یٔ یسؼ
اظ ٔؤسسههب   یبضی(. ثسهه1393 ،یٚ ٔحٕههس ییبیههوٕتههط اظ ٚالههغ اسههت )ضٚ عاٖیههثههٝ ٔ یحسبثطسهه
. ط٘هس یٌ یػٙٛاٖ اثعاض ٘فٛش زض ثبظاض ٝث وهبض ٔه   ٝث ضاذسٔب   ٗییپب یٌصاض ٕتیل بستیس ،یحسبثطس

بثطا ٌ  یٔٛضزثطضسه  یٚ غسالت ٔؤسسب  حسبثطسه  عٜیالظْ است اٍ٘ ٗیٙث ٝ   طزیه لهطاض   . ثهب تٛخهٝ ثه
ٜ     یبثیٚ ثبظاض غیحسبثطسبٖ ضا اظ تجّ ،یا ضفتبض حطفٝ ٗییآ ٙىٝیا اسهت، أهب         ذهسٔب  ذهٛز ٔٙهغ وهطز
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 جٙهسٜ یفط یبثیه ثبظاض یٞهب ٝ یاظ ثطذی ضٚ یحسبثطسٔؤسسب   زٞس یٚخٛز زاضز وٝ ٘طبٖ ٔ یضٛاٞس
 یثهطا  یبِٚیه اسبس ٔحممهبٖ ٔؼتمس٘هس ضفتهبض ٔبو    ٗی(. ثط ا2009 بً٘،یٚ  ع)ٞٛزٌ وٙٙس یٔ یطٚیپ

ٔٙطه    تٛا٘هس  یٚ حهساوثط وهطزٖ ٔٙهبفغ ذهٛز، ٔه      یزض ثبظاض ذسٔب  حسبثطس طتطیٝث سٟٓ ث سٖیضس
ٝ  یی(. اظآ٘دهب 1393ثبضهس) ضٚیهبیی ٚ ٔحٕهسی،     یاذالل یٞب ثحطاٖ  طاٖیه ا یكه یٔح فیزض ضهطا  وه

س یحسبثطسبٖ ٕ٘ تؼهساز   یسبظ یذسٔب  ذٛز ثپطزاظ٘س ٚ اظ سٛی زض پی ذػٛغ یبثیٝث ثبظاض تٛاٙ٘
اسهت،   صیٚ زض ٘تیدهٝ ضلبثهت زض ثهبظاض ذهسٔب  حسبثطسهی زض حهبَ افهعا        یٔؤسسب  حسبثطسه 

ضفتبضٞهب ٚ    بْا٘ده  هیه تحط دٝیٚ زض ٘ت یاذالل یطیٌ اذالق ٚ خٟت كیٔػبز تیاحتٕبَ ػسْ ضػب
 .  ضسس یٔحتُٕ ٝث ٘ظط ٔ یبِٚیٔبو یٞب تیفؼبِ

اذاللهی ثهبال ثهٝ ٔٙظهٛض      بیٞای ذٛاستبض حفهظ اسهتب٘ساضز   حطفٝ خبٔؼٝ حسبثساضاٖ ػْٕٛ
      ٝ ای ٔسهتّعْ   وست اػتٕبز ػٕٛٔی زض حطفهٝ حسهبثساضی ٚ حسبثطسهی ٞسهتٙس. ٟٔهبض  حطفه

ٞبی تٛسؼٝ حطفٝ ثٝ قٛض ٔساْٚ، زاضهتٗ ضهبغّیٗ آٌهبٜ ثهٝ ػمبیهس تهبظٜ ٚ        ضضس، زاضتٗ ثط٘بٔٝ
ٞهبی ذهسٔب     ثهٝ ثٟتهطیٗ ٚخهٝ اسهت. افهعایص ضهطوت       ٛضٞبی ٔجتىطا٘ٝ ٚ ا٘دهبْ أه   ٍ٘طش

ٞهبی حسبثطسهی ٘سهجت ثهٝ ٌصضهتٝ ت ییهط ٕ٘بیهس. زض چٙهیٗ          ٔٛخت ضسٜ وهبضوطز  حسبثطسی
ضطایكی حسبثطسبٖ ٘بٌعیط٘س ػالٜٚ ثط ا٘دبْ ٚظبیف سهٙتی ٚ شاتهی حسبثطسهی ثهطای حفهظ      

ضٚی  یٞهبی ثبظاضیهبث   غبحجىبضاٖ ٔٛخهٛز ٚ ثسسهت آٚضزٖ غهبحجىبضاٖ خسیهس ثهٝ فؼبِیهت      
ای حسبثطسی زض ٞسهتٝ   آئیٗ ضفتبض حطفٝ (. أب اظ سٛی زیٍط2010آٚض٘س)زیٛیس ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٖ ٝ   حطفٝ، ٕٞچٙیٗ سهبظٔب ٜ    ٞهبی حطفه ثب٘هبٖ ٚضٚز ثهٝ حطفهٝ، ذهسٔت      ای وهٝ ثهٝ ػٙهٛاٖ زضٚاظ
ٞهبی ثبظاضیهبثی ضا آ٘چٙهبٖ وهٝ زض      وٙٙس ٘سجت ثٝ ت ییط ٔمبْٚ ٞستٙس ٚ اخبظٜ ا٘دبْ فؼبِیهت  ٔی

ٝ   ضسهس   زٞٙس. ثٝ ٘ظط ٔی ضٛز، ٕ٘ی   ٞب ا٘دبْ ٔیٝ سبیط حطف ای ثهبال   حسبثطسهبٖ زض سهكٛح حطفه
ٞبی  ای پبیجٙسی ثیطتطی زاضتٝ ثبضٙس ٚ ظٔبٖ وٕتطی غطر فؼبِیت ٘سجت ثٝ آئیٗ ضفتبض حطفٝ

 ثبظاضیبثی ٕ٘بیٙس.
ُ  اش، یسهٙت  فیقطر ثب ٚظب هیاظ  یحسبثطس حطفٝ اذاللهی ٚ آیهیٗ    یٞهب  زسهتٛضاِؼٕ

ٝ اسهت وهٝ حسبثطسهبٖ ٚ    ٔٛاخه  یبثیه ثبظاض یٞهب  تیه ثهب فؼبِ  ٍهط یای ٚ اظ قهطر ز  ضفتبض حطفٝ
ثمهب ذهٛز ضا    یاظ آٟ٘ب ٔكّغ ضٛ٘س تهب ثتٛا٘ٙهس زض ٔحهیف ضلهبثت     طتطیث سیثب یٔٛسسب  حسبثطس

ٚ اثهط   یبثیه ٞهبی ثبظاض  ٚظبیف شاتی حسبثطسی ٚ فؼبِیت ٗیحفظ ٕ٘بیٙس. تؿبز ٔطبٞسٜ ضسٜ ث
ٖ ثهٝ آ  وٙس یتالش ٔ كیتحم ٗییه سئٛاَ چبِص ثطاٍ٘یع است وٝ ا ،یآٖ ثط حطفٝ حسبثطس

ٞهبی   ضٛز زض ضاسهتبی تىٕیهُ پهوٚٞص    پبسد زٞس. ثط ایٗ اسبس زض پوٚٞص حبؾط سؼی ٔی
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٘سهجت ثهٝ ٍ٘هطش     یبِٚیه ٔبو ضفتهبض  طیٔطثٛـ ثٝ ٚضٚز ثبظاضیبثی ثٝ حطفٝ حسبثطسی اٚال  ثٝ تبث
ٞبی ثبظاضیبثی پطزاذتٝ ضٛز، ثب٘یب  ثب تدعیٝ ٚ تحّیُ ٘تهبیح حبغهُ    حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِیت

ضائٝ ضاٞىبضٞبیی خٟت ضفغ تٍٙٙبٞبی ٔٛخٛز ٚ تٛسؼٝ ضٚیىطزی ٘هٛیٗ، ٌهبٔی   اظ تحمیك ٚ ا
 ضٛز.   ٝثٝ سٛی غٙبی ازثیب  ٔٛؾٛع پوٚٞص زض حٛظٜ حسبثطسی ثطزاضت

 یسهبظ  یثهط پبیهٝ ذػٛغه    1380ضسهٕی زض سهبَ    ساضاٖزض ایطاٖ ثب تطىیُ خبٔؼهٝ حسهبث  
اظ ٔؤسسهب    یبزیتؼساز ظ یسبظ یذػٛغ ٝیتط ضس. ثط پب ضً٘  پط ضلبثت ٚ ثبظاضیبثی ٔٛؾٛع
ضلبثت زض  صیٚ افعا یضس٘س وٝ ٔٙدط ثٝ ضىست ا٘حػبض سبظٔبٖ حسبثطس ساضیپس یحسبثطس

ٚ  یثطسه زض حطفٝ حسب یطیپص ٚ ضلبثت یبثیاسبس ٔفْٟٛ ثبظاض ٗی. ثط اسیٌطز یثبظاض حسبثطس
ٓ  یالتػهبززا٘بٖ، ػّه   ٍهط یز ی. اظ سٛسیٔكطح ٌطز صیپ  اظ  صیاظ ثبظاض ث طتطیوست سٟٓ ث  ضغه

ضا اظ  یسهبظ  یذػٛغه  تیه اظ ٔؼب یىه ی  ،ضٙبسٙس یالتػبز ٔ یسبظ یذػٛغ یوٝ ثطا ییبیٔعا
ٜ   یضلبثت یآٟ٘ب زض فؿب سٜی. ثٝ ػمزا٘ٙس یضفتٗ اذالق ٚ ضٚاج فسبز ٔ ٗیث  یٞهب ثهطا   ثهبظاض، ثٍٙهب

ٔٙظهٛض ٕٔىهٗ    ٗیا یزض ضلبثت زضغسز حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز ٞستٙس ٚ ثطا ٖػمت ٕ٘ب٘س
 .ثع٘ٙس یطاذاللیغ ی٘ىٙٙس ٚ زست ثٝ ضفتبضٞب تیضا ضػب یاست حسٚز اذالل

ی حسبثطسبٖ وٝ زض ٚالغ تؿهبزی ثهیٗ وسهت ٔٙهبفغ ٚ حفهظ      بِٚیضفتبض ٔبوثطضسی ٘مص  
 یطیٌ خٟتی ٚ بثیٍ٘طش ثبظاض ی زض ٔیبٖ حسبثطسبٖ است تبوٖٙٛ ثط ضٚیا حطفٝآییٗ ضفتبض 

است. ِصا ثطضسی ایهٗ أهط زض ٔحهیف التػهبزی           ٝ لطاض ٍ٘طفتٝ ی حسبثطسبٖ ٔٛضز ٔكبِؼاذالل
ٝ پبسرٍٛی ثسیبضی اظ ضفتبضٞهبی تدهبضی ٚ    تٛا٘س یٔایطاٖ  ی زض ٔیهبٖ ضهبغالٖ حطفهٝ    ا حطفه

 حسبثطسی فؼبَ زض ایطاٖ ثبضس. ٔؤسسب حسبثطسی زض ٔیبٖ 
 

 توسعه فرضیه پیطینه و مبانی نظری، 
حسبثطسبٖ زض غحٙٝ ضلبثت، ٔب٘سٌبضی زض ثبظاض ٚ وست زض ثبظاض حسبثطسی، ا٘تظبض ٕٞٝ 

ٔٛسسهب    صی(. أطٚظٜ ثهب تٛخهٝ ثهٝ افهعا    1387ذطٛیی،  ثیطتط است)ضخجی ٚ ٔحٕسی ٔٙبفغ
 یٚ حسهبثساض  یوٝ ٔجبزض  ثٝ اضائٝ ذهسٔب  حسبثطسه   یإِّّ ٗیٚ ث یزض سكح ّٔ یحسبثطس

خهصة   یثهطا  یبثطسه ٔٛسسهب  حس  ٗیوهٝ ثه   یسیٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ضلبثهت ضهس   ٙس،یٕ٘ب یٔ
 یٟهب یوٌیٚ ی٘عزیىه  ٗیٚخهٛز زاضز ٚ ٕٞچٙه   یٚ حفظ غهبحجىبضاٖ فؼّه   سیغبحجىبضاٖ خس

ٚ ثهبِمٜٛ   یخصة غبحجىبضاٖ فؼّ ٙسیاست وٝ فطا      ٔٛخت ضسٜ ٍطیىسیذسٔب  ٔٛسسب  ثٝ 
ثبػهث ضهسٜ ٔسه ِٝ     طهتط یسهكح زضآٔهس ث   صیافهعا  یٔكطح ٌهطزز. خهصة غهبحجىبضاٖ ثهطا    
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ٖ  یچٙبٖ ٟٔٓ است وٝ ثهٝ خهط   ٔه    یبثیٔكطح ضٛز. ثبظاض یسزض حطفٝ حسبثط یبثیثبظاض  تهٛا
حبؾهط   كیه اسهبس تحم  ٗیه ٚاثستٝ ثهٝ آٖ اسهت. ثهط ا    یٞط وست ٚ وبض تیٌفت وٝ ٔٛخٛز

 زٞس.    یٔٛضز ٔكبِؼٝ لطاض ٔ یبثیضفتبض حسبثطسبٖ ضا زض ثطذٛضز ثب ثبظاض
. زا٘ٙهس  یٔ سٓیبِٚیٔبو یوٌیضا ٚ یبثیافطاز ٔٛفك زض ثبظاض یوٌیاظ ٚ یىی یبثیٔتٖٛ ثبظاض 
 یوٌه یزض آٟ٘ب ثبالست، اظ ٚ یٔساض یوٝ سكح ٔطتط یافطاز ،یبثیپوٚٞطٍطاٖ ثبظاض سٜیثٝ ػم
ٚ خهصة   یحفظ ٔطهتط  یاحتٕبال  ثطا ٞب بةیثطذٛضزاض ٞستٙس. ثبظاض عی٘ سٓیبِٚیٔبو یتیضرػ
 یضاٜ ثهطا  ٗیه زاض٘هس. آٟ٘هب زض ا   یثب ٔطتط طیپص ٚ ا٘ؼكبر وبضا٘ٝ تیفط یضفتبض س،یخس بٖیٔطتط
پوٚٞطهٍطاٖ   سٜیه ثهٝ ػم  .ط٘هس یٌ یٔه  سٜیه ضا ٘بز یاذالله  یضفتبضٞهب  طهتط، یث یثٝ ٔطتط یبثیزست
ٚخهٛز زاضهتٝ ثبضهس،     ٞهب،  بةیه ٘ظهبض  ثهط ضفتهبض ثبظاض    یثهطا  یطهتط یٞطچٝ وٙتطَ ث ،یبثیثبظاض

 تیپوٚٞطهٍطاٖ اشػهبٖ زاض٘هس وهٝ ضؾهب      ٗایه    وٕتط ذٛاٞهس ضهس.   بآٟ٘ یاذاللطیغ یضفتبضٞب
اذهالق زض اضائهٝ    تیه است. ضػب یٔب  ٚ ٔحػٛال  ضطوت، حك ٔسّٓ ٔطتطاظ ذس یٔطتط

ٝ ی. آٟ٘هب ٘ت ضهٛز  یضطوت ٔحسٛة ٔه  طاٖیٔس یاسبس فیاظ خّٕٝ ٚظب بٖیذسٔب  ثٝ ٔطتط  ده
ٝ  سٓیبِٚیٔبو یثب ضفتبضٞب یٔساض یوٝ ٔطتط ط٘سیٌ یٔ  تهط یزاضز)سهٛخىب ٚ ز  ٓیمٔسهت  یا ضاثكه

ٔٛفهك ٞسهتٙس    یزض خصة ٔطهتط  یاػتمبز زاضز فطٚضٙسٌب٘ عی( 1986٘) ی(. پٛال2008ضّٕع، 
ٕ یبِٚیفطغت قّجب٘ٝ ٚ ٔبو یوٝ ضفتبضٞب  سیه ضا ثهٝ ذط  بٖیزاض٘هس ٚ لهبزض ٞسهتٙس تهب ٔطهتط      یسه

 ٛ ػٕههُ  یآظاز بٖیههوههٝ ٔ بفههتی( زض1994. اسههپبضوطظ )ٙههسیٕ٘ب كیوبالٞههب ٚ ذههسٔب  تطهه
 ٗیٔثجهت ٚخهٛز زاضز. ٕٞچٙه    یا ضاثكٝ سٓیبِٚیٚ ٔبو یخصة ٔطتط یٞب زض ضٚش ٞب بةیثبظاض

اظ ٔجّهغ   یزضغهس  بفهت یٚ زض سٓیبِٚیٔبو بٖیآٖ است وٝ ٔ بٍ٘طی(ث2010پوٚٞص چٗ ) حی٘تب
( ٘طهبٖ  2017)  بیٚ آ٘ب٘هس  یٚخهٛز زاضز. آضِه   ٓیٔستم یا زالالٖ فطٚش ضاثكٝ بٖیفطٚش زض ٔ
 بٖیثههب ٔطههتط یاذاللهه یٚ ضفتبضٞههب بٖیثههب ٔطههتط یثههط  ٕٞههسِ یٔٙفهه طیتههبث سههٓیبِٚیزاز٘ههس ٔبو

 سیه ٕ٘ب یزض فطٚضٙسٌبٖ، آٟ٘ب ضا ٚازاض ٔه  سٓیبِٚیٔبو یوٌیا٘س ٚ  ٌطفتٝ دٝی. آٟ٘ب ٘تٌصاض٘س یٔ
ٓ یبِٚیٔبو یوٌی. ِصا ٚٙٙسیثطٌع یخصة ٔطتط یضا ثطا یا ٚ اغٛاوٙٙسٜ جٙسٜیفط یتب ضفتبضٞب  سه

(. 1398ٚ ٕٞىهبضاٖ،   ٝیل لطٜ ی)ٔطٟسٙسیضا خصة ٕ٘ب یسجت ضٛز حسبثطسبٖ ٔطتط تٛا٘س یٔ
 ضس٘س: یقطاح طیظ ب یشوط ضسٜ فطؾ یثط اسبس ٔجب٘

 تبثیط زاضز. یبثیثبظاض یٞب تیٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ٝث فؼبِ :1 یاصل هیفرض
ٛا ای طحطفٝیضفتبضٞبی غ طیٞبی اذ زض سبَ ٕ   ٚ ضىست یٔهبِ ٞبی ییٝث ضس  یته یٞبی تدهبضی ثهب ٞا
ٕ      ٔٙدط ضسٜ  ٞ ضا ثهٝ   یٔؤسسهبت  ٗیچٙه  یٞبی ٔبِ اظ افطاز، حسبثطسبٖ غٛض  بضییثس هُیزِ ٗیاست. ٝث
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ٔٙدط ٝث ییٞب تمّت بیٌعاضش اضتجبٜ  بیذبقط لػٛض زض وطف  اسهت ٔههٛضز     ضهسٜ     ٞهب  ضىسهت  ٗای  وٝ 
٘ت س. ٝث زازٜض ٚ سطظ٘ص لطا مبزا ٔثبَ زض ٘ا ظ ا ی، ثطذه 1390سهبَ   یپ  اظ وطف تمّت ثهب٘ى طاٖای  قٛض 

ٛا   بضییضا ٔكهطح وطز٘هس. ثسه    یازػبی ضىهست حهسبثطسوبضضٙبسبٖ   یٔهبِ  ٞهبی  ییاظ ٔحممهبٖ ضسه
  َ ٝ یحههسالُ غ بیه  یطاذاللههیاظ ضفتبضٞههبی غ  یضا ٘بضهه هطیه ٞههبی اذ ٔتؼهسز زض سهب حسبثطسههبٖ  ای طحطفه

هس  یٔه  ٛا٘  .زاٙ٘ ٛأّ   ٗیله ٌ    یٚ ٔمهطضا  اظ خّٕههٝ ػه ٕ   یاسهت وهٝ اثههط ثبظزاض٘ههس  ٕب یثهط اترهبش تهههػ
ٛ٘ازاضز. زض ض  یطاذاللهیغ ٝ   ٗییه آ   ای ٚخهٛز زاضز.  حطفٝ ضفتبض ٗییآ   ٚ ٔمطضا ، ٗیس ل ای  ضفتهبض حطفه

ٛاضز ٔب٘غ اظ ثطٚظ ضفتبضٞبی غ یّیحسبثطسبٖ زض ذ ضفتهبض   ٗییه آ   .ضهٛز  یحسبثطسهبٖ ٔه   یطاذاللهه یاظ ٔ
های   حسبثطسبٖ ای حطفٝ ٝ  یىه یثرهص است. ثرص اغَٛ ٚ ثرص احىبْ.  زٚزاضای  یط٘ا ٞهبی   اظ خٙجه

ػهبر الظٔهٝ      ثبضس یای، زضستىبضی ٔ ضفتبض حطفٝ ٗییآ ثرص اغَٛ زض وٝ غهسالت، غهطاحت ٚ ٘ا
ٔٙبفغ ضرػه  ٛأهُ ٔهٛثط ثهط ٘مهؽ     یىه ی یزضستىبضی است ٚ زض ٘ظط ٌطفٗت   اغهَٛ ثهٛزٜ   ٗایه   اظ ػ

سییاسهت. أب پب ٕ    سهت ٘ی عییه ای تٕبْ آٖ چ ضفتبض حطفٝ ٗییآ   ٝث ٙج ٔجٙهبی تػه  یاذالله  طییه ٌٓ یوهٝ 
ٌ  ای اظخّٕهٝ ح  افطاز حطفٝ ٕىهبضاٖ  )       طزیه سبثطسهبٖ لهطاض  ( خبٔؼهٝ،  2006چهطا وهٝ ثهٝ اػتمهبز ِهٛ ٚٞ 
هس  یای اظ افطاز است وٝ ٔه  ٔدٕٛػٝ ٚالؼه        زاٙ٘ ههٓ ثهسٖٚ ضىسهٗت  ٖ ضا زٚض ثع٘ٙهس آٖٞ   یچكهٛض لهبٛ٘

ٖ)ٔطاٖ ٕىبضاٖ،  یخٛض لبٛ٘  ٞٚ1396.) 
 یحطفهٝ حسبثطسه   یسبظ یذػٛغ یوٝ زض پ یثب تٛخٝ ثٝ تحٛال  اسبس ٍطیقطر زظ ا
اظ ٔٛسسهب    یبزیه تؼهساز ظ  دهبز ای   ٚ یاظ خّٕٝ ضىست ا٘حػبض سهبظٔبٖ حسبثطسه   طاٖ،ای  زض

 صیاظ په  صیثه  یبثیه ٚ ٔفْٟٛ ثبظاض بفتٝی صیافعا یضخ زاز، ضلبثت زض ثبظاض حسبثطس یحسبثطس
خٟههت  یضاسههتب ٔؤسسههب  حسبثطسهه ٗایهه  اسههت. زض      حطفههٝ لههطاض ٌطفتههٝ یٔههٛضز تٛخههٝ اػؿههب

وهٝ   ٙهس یٕ٘ب  ی٘فٛش زض ثبظاض اسهتفبزٜ ٔه   یٞب ثط ٔٙبفغ اظ اثعاضزض ثبظاض ٚ وست حساو یٔب٘سٌبض
ٚ  یخهٛض  وٕتط اظ ٚالغ است)ٔطاٖ عاٖیثٝ ٔ یذسٔب  حسبثطس ٌهصاضی ٕتیتطیٗ آٟ٘ب ل   حیضا

ٚ  یاذالله  طییه ٌ ٚ خٟهت  قاذهال  كیٔػبز تیضٚ احتٕبَ ػسْ ضػب ٗای  (. اظ1396ٕٞىبضاٖ، 
ٚ ٕٞىهبضاٖ،   یخهٛض  )ٔطاٖضسهس  یٔحتُٕ ثههٝ ٘ظهط ٔه    جٙسٜیفط ٞبی تیثٝ ضفتبضٞب ٚ فؼبِ ُیتٕب

 ضس٘س: یقطاح طیظ ٞبی یٝشوط ضسٜ فطؾ ی(. ثط اسبس ٔجب1396٘
ٌیطی اذاللی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ     ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟت :2یاصل هیفرض

 تبثیط زاضز. یبثیثبظاض یٞب تیفؼبِ
ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ ٌطایی  َ آ  ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ایسٜ :1-2فرعی  فرضیه

 تبثیط زاضز. یبثیثبظاض یٞب تیفؼبِ
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ٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ   ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سجی :2-2فرعی  فرضیه
 تبثیط زاضز. یبثیثبظاض یٞب تیفؼبِ

ٝ    طیثهب ػٙهٛاٖ تهبث    ی( پوٚٞطه 2019)یٚ فبخهبض٘  بیسستیٞبض ٚ تدطثهٝ   یا اسهتمالَ، اذهالق حطفه
اسهتمالَ، اذهالق    طیتهبث  ُیتحّ ٚ  ٝ یا٘دبْ زاز٘س. ٞسر پوٚٞص تدع یحسبثطس تیفیحسبثطس ثط و

. ثبضهس  یخبوبضتهب ٔه   یزِٚت یزض ضطوت حسبثطس یحسبثطس تیفیٚ تدطٝث حسبثطس ثط و یا حطفٝ
 طیه چٙهس ٔت   بیه  هی طیٔطثٛـ ٝث تبث ٝیاست وٝ ثب ٞسر آظٖٔٛ فطؾ یػّّ كیتحم هی   آ٘بٖ، كیتحم
وهٝ اسهتمالَ،    زٞهس  یپوٚٞص ٘طبٖ ٔه  حی. ٘تبثبضس یٚاثستٝ( ٔ طی)ٔت  طیٔت  ٍطیٔستمُ(  ثط ز طی)ٔت 

 .  طٌصاض٘سیتبث یحسبثطس تیفیٚ تدطٝث حسبثطس ثط و یا اذالق حطفٝ
 یٚ سههبظٔب٘ یا حطفههٝ یٞههب تیههثههب ػٙههٛاٖ ٞٛ یمههی( زض تحم2018ٚ ٕٞىههبضاٖ ) ثطٚثههطي

أط پطزاذتٙس وٝ چٍٛ٘هٝ   ٗای  ی ثٝ ثطضس یحسبثطس یٞب زض ضطوت یسبظ یحسبثطسبٖ ٚ تدبض
ٔهطتجف   یحسبثطس یٞب زض ضطوت یسبظ یحسبثطسبٖ ثب تدبض یٚ سبظٔب٘ یا حطفٝ یٞب تیٞٛ

حسبثساضاٖ، حسبثطسبٖ ٚ  یا ا٘دٕٗ حطفٝ یاػؿب بٖیٔپطسطٙبٔٝ زض  374اسبس  ٗای   است. ثط
پههوٚٞص ٘طههبٖ زاز وههٝ  ایههٗ  یٞههب بفتههٝی. سیههٌطز غیههزض سههٛئس تٛظ یٔطههبٚضاٖ حسبثطسهه 

 یطیه ٌ ثهبظاض، خٟهت   یطیه ٌ خٟهت  یؼٙه ی یسبظ یحسبثطسبٖ ثب سٝ خٙجٝ تدبض یسبظٔب٘ تیٞٛ
َ      یٙسٞبیفطآ یطیٌ ٚ خٟت یٔطتط  ٝوه  ییٞهب  ضهطوت ضاثكهٝ ٔثجهت زاضز. ثهطذالر اسهتسال

ٛ        ٜ ٔكبِؼٝ ٘طبٖ زاز ٗای   است،      غٛض  ٌطفتٝ ٗیطیپ ب یثطاسبس ازث ٝ  تیه اسهت وهٝ ٞ  یا حطفه
 اضتجبـ زاضز. یسبظ یت ثب تدبضقٛض ٔثج ثٝ عیحسبثطسبٖ ٘

ٞهبی ثبظاضیهبثی    ثٙسی استطاتوی ثب ػٙٛاٖ ضٙبسبیی ٚ ضتجٝ ی( زض پوٚٞط1399) یخٛض ٔطاٖ
ٝ      زض حطفٝ حسبثطسی ثٝ ضٙبسبیی اسهتطاتوی  ثٙهسی   ٞهبی ثبظاضیهبثی زض حطفهٝ حسبثطسهی ٚ ضتجه

آٔسٜ، ٞطت استطاتوی  زست ٞب ثطاسبس تىٙیه آ٘تطٚپی پطزاذت. ثطاسبس ٘تبیح ثٝ استطاتوی
صة غهبحجىههبض زض حطفههٝ حسبثطسهی    ثبظاضیهبثی ٚ ٘فهٛش ثهطای خه     ٞهبی  ػٙهٛاٖ اسهتطاتوی   ثٝ

ٌهصاضی وٕتهط اظ ٚالهغ ذهسٔب       ا٘س اظ: سیبست لیٕهت  ٞب ػجبض  ضٙبسبیی ضس. ایٗ استطاتوی
ضىٙی یب سیبست وهبٞص لیٕهت(، اضائهٝ ذهسٔب  ٔتٙهٛع ثیطهتط اظ ذهسٔب          حسبثطسی )٘طخ

ٓ  اقٕیٙبٖ ك خهصة غهبحجىههبض اظ قطیه    یط٘هسٜ، ٌ ثرطی، اضائٝ ضظٚٔٝ وبضی ثٝ ٟ٘بزٞبی تػهٕی
ٞب، خصة غبحجىبض  ٞبی ٔبزض، ّٞسیًٙ ٔسیطٜ، ٔسیطاٖ ٔدبٔغ ضطوت ٘فٛش زض اػؿبی ٞیئت

ٞب، ا٘دبْ حسبثطسی ثب ویفیهت ػهبِی    زِیهُ ٚخهٛز ٔٙبفغ ٔطتطن اظ قطیك آضٙبیی یب ٚاسكٝ ثٝ
غهبحجىبض   ثهب ثٝ لػس تساْٚ وبض ثطای غبحجىبضاٖ فؼّی ٚ خهصة غبحجىهبضاٖ آتهی، تؼبُٔ 
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ٝ     پٛضی اظ ذكب )چطٓ ٔٙظهٛض تهساْٚ وهبض ٚ حفهظ ٚ خهصة       ٞهب، تؼهسیُ ثٙهسٞبی ٌهعاضش( ثه
 غبحجىبض اظ قطیك چطذص وبض ثیٗ چٙس ٔؤسسٝ حسبثطسی.

فطٞٙهً   ،یپَٛ پطسهت  سٓ،یبِٚیٔبو یٝث ثطضس ی( زض پوٚٞط1398ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٝیل لطٜ یٔطٟس
پهوٚٞص   یغبحجىبض پطزاذتٙس. ٕ٘ٛ٘هٝ آٔهبض   یاظ سٛ ی٘ظط حسبثطس  اظٟبض سیٚ ذط یٔساض یٔطتط

ػؿههٛ خبٔؼههٝ  یذػٛغهه ی٘فههط اظ حسبثطسههبٖ ضههبغُ زض ٔٛسسههب  حسبثطسهه  120آ٘ههبٖ ضههبُٔ 
ٛ  یاظٟهبض٘ظط حسبثطسه   سیه ذط زٞهس  یح پوٚٞص ٘طهبٖ ٔه  ی. ٘تبثبضس یٔ یحسبثساضاٖ ضسٕ  یاظ سه

ٓ یبِٚیٔبو یٞهب  یوٌه یٚ طیغبحجىبض، تحهت تهبث   حسبثطسهبٖ اسهت.    یٔهساض   یٚ فطٞٙهً ٔطهتط   سه
ب یٔساض یٚ فطًٞٙ ٔطتط یپطست  ٔتبثط اظ پَٛ عی٘ سٓیبِٚیٔبو  طیتهبث  عیه ٘ یپطست  پَٛ تیاست. زض ٟ٘
 زاضز. سٓیبِٚیٗ ٔبویٚ ٕٞچٙ یٔساض یثط فطًٞٙ ٔطتط یٚ ٔثجت زاض یٔؼٙ

س ٘مص  ٙهس یثطفطآ یاذالله  یطیه ٌ خٟهت یط تهبث  یٝث ثطضسه  ی( زض پوٚٞط1397) قّت تیٚ حج یٙث
 ٕ اظپطسطههٙبٔٝ  یله اذال یطیه ٌ خٟهت سهٙدص خٟهت    حسبثطسهبٖ پطزاذتٙهس.   یاذالله  یطیه ٌٓ یتػه

ِٛا14 طٜ ٌطفته  (2010  ،یبزیّتی)ٔ یس ٕ یثهطا  اسهت.  ضهسٜ ٝ ٟث اظ پطسطهٙبٔٝ ٔحمهك    یاذالله  تیه ٞا
ِٛا  5 سههبذٝت ٝ  یاذاللهه تیحسبسهه یثههطا ٗیٕٞچٙهه ،یسهه ِٛا9 اظپطسطههٙبٔٝ ٔحمههك سههبذت ثههٝ  ،یسهه

ٛ٘سٌبٖ اضائهٝ ضهس.    اقالػب  ثهٝ پطسهص   یآٚض  ٔٙظٛضخٕغ ٖ  كیه تحم حی٘تهب  ضه ٝ  یٔه  ٘طهب  ٗیثه  زٞسوه
ٔ  یهی ٌطا ی٘سهج  یاذالله   یطیه ٌ خٟت ٚیی ٌطا آَ سٜای  ی اذالل  یطٌی خٟت ٕ عاٖیه ثهب   یاذالله  تیه ٞا
ٚ  یههیٌطا آَ سٜایهه  ی اذاللهه  یطیههٌ خٟههت ٗیثهه ٗیٕٞچٙهه ٚخههٛززاضز.ی ٔثجههت ٚ ٔؼٙههبزاض ی ضاثكههٝ
 زاضز. ٚخٛز یٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ی ضاثكٝی اذالل تیحسبس عأٖی ثب ییٌطا ی٘سج یاذالل  یطٌی خٟت

 یٞهب  تیحسبثطسبٖ زضثبضٜ فؼبِ سٌبٜیز یثٝ ثطضس ی( زض پوٚٞط1397ٚ ٕٞىبضاٖ ) ضدبع
 یٞهب  تیه ٚ فؼبِ یحسبثطسه  یٞهب  تیه حسبثطسبٖ زضثهبضٜ فؼبِ  سٌبٜیپطزاذتٙس. آ٘بٖ ز یبثیثبظاض
 یٚ ٔؤسسهب  ذػٛغه   ی٘فهط اظ حسبثطسهبٖ ضهبغُ زض سهبظٔبٖ حسبثطسه      193زض  یبثیه ثبظاض

ٍ  كیه اظ قط عیه ٘ ٝیٕ٘ٛز٘هس. آظٔهٖٛ فطؾه    یضا ثطضسه  یحسبثطس ثهب اسهتفبزٜ اظ    یضٚش ٕٞجسهت
حسبثطسهبٖ ثهٝ    ُیه تٕب زٞهس  یپوٚٞص ٘طهبٖ ٔه   حیاست. ٘تب      ٜ ا٘دبْ ضس طٜیچٙس ٔت  ٖٛیضٌطس

 تیه ؼبِف تیه إٞ ،یبثیه ثبظاض تیه فؼبِ تیه آٟ٘ب زضثبضٜ إٞ سٌبٜیز طیتحت ت ث یبثیثبظاض تیفؼبِ
 ب یه اسهبس ازث  ثهط  حسبثطسبٖ اسهت.  یٚ ضتجٝ ض ّ یحسبثطس تیلجَٛ زاضتٗ فؼبِ ،یحسبثطس

 ضس: یقطاح 1 ضىُپوٚٞص ثػٛض   یپوٚٞص ٔسَ ٔفٟٛٔ
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 (: مدل مفهومی پژوهص1ضکل )

 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی1ضکل

 
 ضناسی روش

ٜ  پوٚٞص   یٌهطزآٚض  ی حبؾط اظ ٘ظط ٞسر زض حیكٝ تحمیمب  وبضثطزی ٚ اظ ٘ظهط ٘حهٛ
. ثبضهس  یٔ یثط ٔؼبزال  سبذتبض یٔجتٙ یاظ ٘ظط ضٚش؛ ٕٞجستٍ .است یطیٕبیٞب اظ ٘ٛع پ زازٜ

ٝ  یٕٞجستٍ كیزض تحم زض  .ٌهطزز  یٔه  ُیه تحّ كیه ثهط اسهبس ٞهسر تحم    طٞهب یٔت  ٗیثه  ی ضاثكه
ٚ  آٔهسٜ وٛاضیب٘  یب ٕٞجستٍی زض یٞب  یغٛض  ٔبتط ٞب ثٝ زازٜ ،یٔؼبزِٝ سبذتبض یبثی  ٔسَ

ضهٛز. چٙب٘چهٝ زض ٔهسَ ثهطای ٞهط       یه ٔدٕٛػٝ ٔؼبزال  ضٌطسیٖٛ ثیٗ ٔت یطٞب تسٚیٗ ٔهی 
      ٜ ضهٛز.   ٘یهع ٔهی   یطیه ٌ ٔت یط اظ ثیص اظ یه ٘طبٍ٘ط اسهتفبزٜ ضهٛز، ٔهسَ ضهبُٔ ٔؤِفهٝ ا٘هساظ

زضثهبضٜ ضٚاثهف    ییٞهب ٝ یآظٔهٖٛ فطؾه   یخهبٔغ ثهطا   ىهطز یضٚ هیه   ی ٔؼبزِٝ سهبذتبض  یبثی  ٔسَ
َ  ب٘ ،یوٛٚاض یسبذتبض ُیاست وٝ ٌبٜ تحّ ىٖٙٛضسٜ ٚ ٔ   ٔطبٞسٜ یطٞبیٔت   یػّه  یبثیه   ٔهس
ٖ  یاست. ٔ یٔؼبزِٝ سبذتبض یبثی  ضٚظٞب، ٔسَ ٗای   است. أب اغكالح غبِت زض      ضسٜ سٜی٘بٔ  تهٛا

حهُ   یثهطا  سیه ٚ خس یاغهّ  یٞب اظ ضٚش یىی یٔؼبزال  سبذتبض یسبظ ٔسَ هیٌفت تىٙ
اسهت وهٝ ثهٝ پوٚٞطهٍط أىهبٖ       یبػزض ػّْٛ اختٕ یثب ضٚاثف ػّت ٚ ٔؼِّٛ سٜیچیپ یٞب ٔسَ

٘طهبٖ   یطیه ٌ ا٘ساظٜ یثط ٘مص ذكبٞب سیثب ت و ٍطیىسیضا ثط  طٞبیٕٞعٔبٖ ٔت  طا یت ث زٞس یٔ

 گراييآلايده

 نسبي گرايي

نگرش نسبت به 
 فعالیتهای بازاریابی

 

جهت گیری 
 اخالقی

 

 ماکیاولیسم
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وهٝ   یا٘تعاػه  ٓیٞستٙس ٔب٘ٙس ٔفبٞ هیتئٛض یٞب سبظٜ یسط هی بٍ٘طیٔىٖٙٛ ث یطٞبیزٞس. ٔت 
ُ  ٕب یٔستم ٝ  سهتٙس یٔطهبٞسٜ ٘   لبثه  كیه آضهىبض اظ قط  یطٞهب یٚ ثٛاسهكٝ ٔت   ٓیطٔسهتم یقهٛض غ  ٚ ثه

 یآٚض ٔطهبٞسا  خٕهغ   بیٞب  ٞب اظ خّٕٝ پطسطٙبٔٝ، ٔػبحجٝ زازٜ یٔرتّف ٌطزآٚض یاثعاضٞب
. ضهٛ٘س  یٔه  ٓیزضٚ٘هعا ٚ ثطٚ٘هعا تمسه    یطٞهب یٔىٖٙٛ ذهٛز ثهٝ زٚ ٘هٛع؛ ٔت     یطٞبی. ٔت ضٛز یٔ

ٞهب ذهبضج اظ ٔهسَ     آٖ طا ییه ٞستٙس وهٝ ػّهت ت    یٔىٙٛ٘ یٞبطیٔىٖٙٛ ثطٚ٘عا ٔت  یطٞبیٔت 
 طیٞسهتٙس وهٝ اظ سهب    ییطٞهب یثطٚ٘عا ٔت  یطٞبی. ٔت ٌصاض٘س یٔ طیت ث ٍطیز یطٞبیٔت  ثطاست ٚ 

ٔ  یثهٝ ثطضسه   ی. ٔهسَ سهبذتبض  ط٘هس یپص یٔ طیٔسَ تبث یطٞبیٔت  ٔىٙهٖٛ   یطٞهب یٔت  بٖیه ضاثكهٝ 
ٜ  یثطضسه  ی. ثهطا پهطزاظز  ی)ثطٚ٘عا ٚ زضٚ٘هعا( ٔه   ٔىٙهٖٛ اظ ٔهسَ    یطٞهب یٞهب ثهب ٔت    ثهطاظش زاز

 ٜ ٝ  یطیه ٌ ا٘هساظ ا٘ههٛاع  ،یٔهسَ ٔؼههبزال  سهبذتبض   یثطاظ٘ههسٌ یٔٙظهٛض ثطضسه   اسههتفبزٜ ضهس. ثهه
ا٘س، أهب ٞٙهٛظ زضثهبضٜ     وٝ ٕٞٛاضٜ زض حبَ تىبُٔ سٜیٌطز دبزای  ی آظٖٔٛ ثطاظ٘سٌ یٌٛ٘بٌٛ٘

ست وٝ ٔمهبال  ٔرتّهف،   آٖ ا دٝیٚخٛز ٘ساضز. ٘ت یتٛافك ٍٕٞب٘ عی٘ ٙٝیآظٖٔٛ ثٟ هی یحت
 ا٘س. ضا اضائٝ وطزٜ یٔرتّف یٞب ضبذع
 

 جامعه و نمونه آماری

ٕ  یخبٔؼههٝ آٔههبض  سههب وههٝ زض ٔٛس یضههبُٔ حسبثطسههبٖ ػؿههٛ خبٔؼههٝ حسههبثساضاٖ ضسهه
ثبضس. زض پهوٚٞص حبؾهط خٟهت      ی٘فط ٔ 635ثبضس وٝ تؼسازضبٖ   یضبغُ ٞستٙس ٔ یحسبثطس

سهبزٜ ثهٝ وٕهه     یتػهبزف  یطیه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌ یاػؿب یتٕبٔ یزاضتٗ ضب٘  ٔسبٚ
ی زض سهبَ  ٘فهط ثهٝ ػٙهٛاٖ ٕ٘ٛ٘هٝ آٔهبض      240ٚ ٔٛضٌبٖ استفبزٜ ضس ٚ تؼهساز   یخسَٚ ٌطخس

ٖ یاقٕ یا٘تربة ضس٘س. ثطا 1399 ٝ اظ ثبظٌطهت پط  ٙهب پطسطهٙبٔٝ پرهص    255ٞهب تؼهساز    سطهٙبٔ
فتٙس وٝ ٘هطخ ثبظٌطهت   لطاض ٌط ُیپطسطٙبٔٝ ثطٌطت ٚ ٔٛضز تحّ 245تؼساز  ٗای  ٚ اظ سیٌطز

 زضغس ثٛز. 96 عیٞب ٘ پطسطٙبٔٝ
 ٘طخ ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ. 1خسَٚ

 ضرح تعداد
 وُ پطسطٙبٔٝ تٛظیغ ضسٜ 255
 تؼساز ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ 245

 پطسطٙبٔٝ ٘طخ ثبظٌطت زضغس 96
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 ها ابسار گردآوری داده

ٞهبی ٌٛ٘هبٌٖٛ اسهتفبزٜ     ایهٗ پهوٚٞص اظ ضٚش     ٞهبی ٔهٛضز ٘یهبظ    آٚضی زازٜ  ثطای خٕهغ  
ٞبی ٔجب٘ی ٘ظطی ٚ ازثیب  تحمیهك ٔٛؾهٛع،    خٟت ٌطزآٚضی اقالػب  زض ظٔیٙٝ است.       ضسٜ

اسهت. ثهٝ ٔٙظهٛض          ، وتهبة ٚ... اسهتفبزٜ ضهسٜ   یسه یای، ٔمبال  فبضسهی ٚ اٍّ٘   اظ ٔٙجغ وتبثرب٘ٝ
ٝ  تیه فیو یثطضسه  یثهطا اسهت.        ٞب اظ پطسطٙبٔٝ استفبزٜ ضسٜ آٚضی زازٜ خٕغ  ٗایه    زض پطسطهٙبٔ

ٝ سیه ٚاٌهطا اسهتفبزٜ ٌطز   یهی ٍٕٞطا ٚ ضٚا ییضبذع، ضٚا ییبیپوٚٞص اظ پب ٞهبی   .  پطسطهٙبٔ
 ایٗ پوٚٞص ضبُٔ زٚ ثرص است:  ٔٛضز استفبزٜ زض

ضهٙبذتی زض    وّی ٚ خٕؼیتاست وٝ اقالػب        ثرص اَٚ؛ زض سٛاال  ػٕٛٔی سؼی ضسٜ
ایٗ اقالػب  ضهبُٔ؛ خٙسهیت، تحػهیال ، ضتجهٝ        آٚضی ٌطزز.  زٞٙسٌبٖ خٕغ  ضاثكٝ ثب پبسد

ٝ       ثبضهس.  وبضی ٔی  ض ّی، سٗ ٚ تدطثٝ تحّیهُ آٔهبضی    ٚ ایهٗ ٔت یطٞهب وسٌهصاضی ٚ زض تدعیه
 ٔت یطٞب ضبُٔ ٔٛاضز ظیط است: استفبزٜ ضس٘س.
ٞبی ثبظاضیبثی ثطٚثطي ٚ  فؼبِیت ٔؼتجطپطسطٙبٔٝ  ٞبی ثبظاضیبثی: اظ فؼبِیت ٍ٘طش ثٝ

ای اظ یه تب  ٞبی پٙح ٌعیٙٝ ٞط سٛاَ زاضای خٛاة است. ضسٜ( استفبزٜ 2018ٕٞىبضاٖ )
 5ٌطزز. وبٔال   ٔٛافمٓ ػسز   پٙح زض قیف ِیىط  اظ وبٔال  ٔٛافمٓ تب وبٔال  ٔربِفٓ تٟیٝ ٔی

 زٞس. ٔیضا ثٝ ذٛز اذتػبظ  1ٚ وبٔال  ٔربِفٓ ٘یع ػسز 
:ٓ ِیس َ ضٛز.   ( استفبزٜ ٔی1970اظ پطسطٙبٔٝ ٔؼتجط ٔبویبِٚیسٓ وطیستی ٚ خی  ) ٔبویبٚ ٛا ٞط س

ٛاة ح ٌعیٝٙ زاضای خ ِیىط  اظ وبٔال  ٔربِفٓ ػسز  ٞبی ٙپ ٛافمٓ است.  5تب  1ای زض قیف   وبٔال  ٔ
( 1980اذاللی فٛضسیث ) خٟت ٌیطی: اظ پطسطٙبٔٝ ٔؼتجط (EPQاذاللی ) خٟت ٌیطی

ثطای ٔربِفت وبُٔ ٚ  1ای ثٛزٜ وٝ زض زأٙٝ   ٞبی ٝ٘ ٌعیٙٝ ٞب ضبُٔ پبسد پبسدضٛز.   تفبزٜ ٔیاس
 .ا٘س  ثطای ٔٛافمت وبُٔ لطاض ٌطفتٝ 9

 تٙبظط سٛاال  .2خسَٚ
 ٔٙجغ تؼساز سٛاَ اثؼبز ٔت یطٞب

 (2018ثطٚثطي ٚ ٕٞىبضاٖ ) 8 1-8 - ٞبی ثبظاضیبثی فؼبِیت

 (1970ٚ خی  ) وطیستی 20 1-20 - ٔبویبِٚیسٓ

 اذاللی خٟت ٌیطی
 1-10 ٌطایی  آَ  ایسٜ

 (1980فٛضسیث ) 20
 11-20 ٘سجی ٌطایی
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 پایایی و روایی ابسار گردآوری

ٍٕطا  استفبزٜ ضسٜ   زض ٚاییٞ  ٚایی اثعاض تحمیك اظ ض ثهطای اضظیهبثی    اسهت.    اٗی تحمیك ثطای تؼیٗی ض
زٖ ثبض ػبّٔی ) ٍٕطا اظ ٔؼٙی زاض ٛث ٚاییٞ  ٕتط اظ       ( استفبزٜ ضسFLٜض تط   پبیٗی 3/0است وٝ ثبض ػبّٔی و

زٜ ٚ حصر ٔی  اظ آستبٝ٘ زٖ ثهبض ػهبّٔی وهٝ      ی ٔكّٛة ٛث ٚایی اثعاض تحمیك اظ ٔؼٙبزاض ٛث ٛ٘س. ثطای ض ض
ٛاَ     3است وٝ زض خسَٚ      ضٛز استفبزٜ ضسٜ  تٛسف ٘طْ افعاض اسٕبض  پی اَ اس اضاٝئ ٔی ثهطای ٞهط سه

 ثبضس حصر ضس٘س.ٔی 5/0ٞبیی وٝ وٛچىتط اظ  اٗی تحمیك ثبض ػبّٔی ٌٛٝی  زض .است  ضسٜ    ٘طبٖ زازٜ
 نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت تحقیق .3جدول

ثبض 
 ػبّٔی

 ٞب ٌعیٙٝ
ثبض 
 ػبّٔی

 ٞب ٌعیٙٝ
ثبض 
 ػبّٔی

 ٞب ٌعیٙٝ
ثبض 
 ػبّٔی

 ٞب ٌعیٙٝ
ثبض 
 ػبّٔی

 ٞب ٌعیٙٝ

806/0 N5 670/0 M3 771/0 M11 737/0 J2 695/0 J1 

756/0 N6 373/0 M4 819/0 M12 311/0 J20 580/0 J10 
698/0 N7 315/0 M5 813/0 M13 754/0 J3 664/0 J11 
776/0 N8 554/0 M6 795/0 M14 722/0 J4 716/0 J12 
- - 513/0 M7 764/0 M15 760/0 J5 735/0 J13 
- - 484/0 M8 817/0 M16 729/0 J6 720/0 J14 
- - 302/0 M9 800/0 M17 410/0 J7 290/0 J15 
- - 768/0 N1 724/0 M18 331/0 J8 372/0 J16 
- - 795/0 N2 765/0 M19 593/0 J9 252/0 J17 
- - 680/0 N3 667/0 M2 657/0 M1 281/0 J18 
- - 736/0 N4 820/0 M20 761/0 M10 312/0 J19 

 

پبیبیی تطویجی  ضس.   آِفبی وطٚ٘جبخ استفبزٜایٗ تحمیك ثطای سٙدص پبیبیی اظ ؾطیت    زض
یه ٔؼیبض اضظیبثی ثطاظش زضٚ٘ی ٔسَ است ٚ ثطاسبس ٔیعاٖ سبظٌبضی سٛاال  ٔطثٛـ ثٝ 

 سٙدص ٞط ػبُٔ لبثُ ٔحبسجٝ است.
 نتایج دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. 4جدول 

 ٔت یطٞب
 ؾطیت آِفبی وطٚ٘جبخ

(Alpha>0/7) 

 تطویجیؾطیت پبیبیی 
(Cr>0/7) 

 925/0 912/0 خٟت ٌیطی اذاللی
 954/0 947/0 ٔبویبِٚیسٓ
 913/0 890/0 ٞبی ثبظاضیبثی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت
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ایٙىٝ اػساز آِفبی وطٚ٘جبخ ٚ پبیبیی تطویجهی )سهبظٌبضی زضٚ٘هی( ٍٕٞهی زض       ثب تٛخٝ ثٝ
 ٔسَ پوٚٞص ضا تبییس وطز.تٛاٖ ٔٙبست ثٛزٖ ٚؾؼیت پبیبیی  ا٘س، ٔی ثبظٜ ٔطثٛقٝ لطاض ٌطفتٝ

 

 ها یافته
ٞبی حبغُ اظ پطسطهٙبٔٝ زض زٚ سهكح تٛغهیفی ٚ     زض ایٗ ثرص ثٝ تدعیٝ ٚ تحّیُ یبفتٝ 

 تٛغهیفی خٕؼیت ضٙبذتی ٚ سپ  آٔهبض  ٞبی آٔبض  استٙجبقی پطزاذتٝ ضس. زض اثتسا اظ ضبذع
ٝ       ٔت یطٞب ٚتحّیهُ اقالػهب     ٔب٘ٙس فطاٚا٘ی، ٔیهبٍ٘یٗ ٚ ا٘حهطار ٔؼیهبض ثهطای ثطضسهی ٚ تدعیه

ٝ    ٞبی آٔبض اسهتٙجبقی  سپ  ضبذع. ٔطثٛـ ثٝ ٔت یطٞب استفبزٜ ضس  ،ٔهٛضز اسهتفبزٜ لطاضٌطفته
 .ا٘س      لطاضٌطفتٝ تحّیُٞبی تحمیك ٔٛضز  وٝ ثب استفبزٜ اظ آظٖٔٛ تحّیُ ٔسیط فطؾیٝ

 یضٙبذت تیخٕؼ آٔبض .5خسَٚ 
 زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی تیخٙس

 8/11 29 ظٖ
 2/88 216 ٔطز
 100 245 وُ
 زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی سٗ

 1/15 37 سبَ 35تب  25
 3/36 89 سبَ 45تب  36
 6/39 97 سبَ 55تب  46
 0/9 22 سبَ ثٝ ثبال 55

 100 245 وُ
 زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی تحػیال 
 0/31 76 وبضضٙبسی

 4/49 121 اضضس وبضضٙبسی
 6/19 48 زوتطی
 100 245 وُ

 زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی ضتجٝ سبظٔب٘ی
 1/22 54 سطپطست

 4/22 55 سطپطست اضضس
 0/49 120 ٔسیط

 5/6 16 ضطیه
 100 245 وُ

 زضغس فطاٚا٘ی فطاٚا٘ی تدطثٝ وبضی
 4/22 55 سبَ 10تب  5
 7/14 36 سبَ 16تب  11
 8/18 46 سبَ 22تب  17

 1/44 108 سبَ 22ثیطتط اظ 
 100 245 وُ
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ٔههٛضز اسههت. اظ ٔیههبٖ   29زٞٙههسٌبٖ ظٖ   ٚ تؼههساز پبسههد  216زٞٙههسٌبٖ ٔههطز    تؼههساز پبسههد 
سبَ ٚ وٕتهطیٗ آٖ ٔطثهٛـ ثهٝ ضزٜ سهٙی         46-55زٞٙسٌبٖ ثیطتطیٗ ضزٜ سٙی ٔطثٛـ ٝث ضزٜ  پبسد

ٔسضن وبضضٙبسی اضضس ٚ وٕتهطیٗ   زٞٙسٌبٖ زاضای  ثبضس. ثیطتطیٗ تؼساز پبسد   سبَ ٝث ثبال ٔی 55
زٞٙهسٌبٖ زض ضتجهٝ     ثبضهٙس. ثیطهتطیٗ تؼهساز پبسهد      زٞٙسٌبٖ زاضای ٔهسضن زوتهطا ٔهی     تؼساز پبسد

زٞٙهسٌبٖ زاضای   ثبضهٙس. ثیطهتطیٗ پبسهد     سبظٔب٘ی ٔسیط ٚ وٕتطیٗ آٖ زض ضتجٝ سبظٔب٘ی ضطیه ٔی
ب زاضای تدطٝث22وبضی ثیص اظ   تدطٝث  ثبضٙس.  سبَ ٔی11-16وبضی   سبَ ٚ وٕتطیٗ آٟ٘

 
 های توصیفی متغیرها ضاخص .6جدول 

 تؼساز ٚاضیب٘  ا٘حطار ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ ػبُٔ

 245 606/0 778/0 103/3 ٔبویبِٚیسٓ
 245 530/0 728/0 229/7 ٌیطی اذاللی  خٟت

 245 284/0 533/0 020/3 ٞبی ثبظاضیبثی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت

 
یٗ پبسهد افهطاز ثهٝ ٔت یهط خٟهت       ضهٛز   ٔالحظٝ ٔهی  6ثب تٛخٝ ٝث خسَٚ  ٌیهطی    ثیطهتطیٗ ٔیهبٍ٘

ٞهبی   ثبضس ٚ وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ پبسد افطاز ٝث ٔت یط ٍ٘طش ٘سجت ٝث فؼبِیت  ، ٔی229/7اذاللی ثطاثط 
 ثبضس.  ٔی ، 020/3ثبظاضیبثی ثطاثط 

ٞبی آٔبضی ٚ ٔحبسجٝ آٔبضٜ آظٖٔٛ ٔٙبست ٚ اسهتٙتبج ٔٙكمهی زضثهبضٜ     ثطای اخطای ضٚش
وٚٞص ٟٕٔتطیٗ ػُٕ لجُ اظ ٞط الهسأی، ا٘ترهبة ضٚش آٔهبضی ٔٙبسهت ثهطای      ٞبی پ فطؾیٝ

اسهت.    ٞهب اظ اِٚٛیهت اسبسهی ثطذهٛضزاض     ایٗ ٔٙظٛض آٌبٞی اظ تٛظیغ زازٜ  پوٚٞص است ثطای
ایٗ پوٚٞص اظ آظٖٔٛ ٔؼتجط وٌِٕٛٛطٚر اسهٕیط٘ٛر  ثهطای ثطضسهی       ثطای ٕٞیٗ ٔٙظٛض زض

ایٗ آظٔهٖٛ ثهب تٛخهٝ ثهٝ فطؾهیب          است زض      ٜ ضسٜٞبی پوٚٞص استفبز فطؼ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ
 است:  ٞب ٟ٘بزٜ ضسٜ ظیط ٌبْ ثٝ ثطضسی ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ

 

 آزمون نرمال بودن متغیرها .7جدول
 ٘تیدٝ سكح ٔؼٙی زاضی آٔبضٜ آظٖٔٛ ٔت یط

 ٘طٔبَ 480/0 840/0 ٔبویبِٚیسٓ

 ٘طٔبَ 069/0 299/1 ٌیطی اذاللی  خٟت

ٍ٘طش ٘سجت ثٝ 
 ٞبی ثبظاضیبثی فؼبِیت

 ٘طٔبَ 117/0 192/1
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وٝ سكح ٔؼٙهبزاضی آظٔهٖٛ ثهطای تٕهبٔی ٔت یطٞهب ثعضٌتهط اظ        7ثبتٛخٝ ثٝ ٔمبزیط خسَٚ 
تبییهس ضهسٜ ٚ ِهصا تٛظیهغ ٔت یطٞهب اظ       H0تٛاٖ ثیبٖ وطز وٝ فطؾهیٝ   ثبضس، ٔی ٔی 05/0ٔیعاٖ 

 وٙٙس. تٛظیغ ٘طٔبَ پیطٚی ٔی
ٔمساضؾطیت ٔسیط ٚ ذكبی اسهتب٘ساضز ٔت یطٞهبی اغهّی ثهطای     تی،  زض ازأٝ ٔمساض آٔبضٜ

 ٌطزز.  اغّی ثط اسبس ٔسَ سبذتبضی ٚ خسَٚ ػٙٛاٖ ٔی ٞبٝیفطؾ
 

 
 ٔت یطٞبی اغّیؾطایت ٔؼٙبزاضی تی  .2ضىُ 
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 ٔت یطٞبی اغّیٔمساض ؾطیت ٔسیط . 3ضىُ

 
 متغیرهای اصلی مقدار آماره تی، مقدارضریب مسیر و خطای استاندارد. 8جدول 

 آماره تی وابسته مسیر مستقل
مقدار
 ضریب

انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

 ٌیطی اذاللی  خٟت
 

 0001/0 041/0 548/0 364/13 ٞبی ثبظاضیبثی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت

 ٔبویبِٚیسٓ
 

 0001/0 045/0 614/0 610/13 ٌیطی اذاللی  خٟت

 ٔبویبِٚیسٓ
 

 0001/0 040/0 176/0 381/4 ثبظاضیبثی ٞبی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت

 
ٜ    اَ  ایٗ وٝ زض ٘طْ افعاض اسٕبض  پی   ثب تٛخٝ ٝث زاض  تهی ثهطای ثطضسهی ٔؼٙهی      اس اظ ٔمهساض آٔهبض

ثبضهس ثهطای    ٔهی  96/1زضغهس ػهسز    5ایهٗ ٔمهساض ثهطای ذكهبی        ضٛز ٚ  ثٛزٖ ؾطایت استفبزٜ ٔی
ٌهطزز.    ثهب ػهسز ٔفهطٚؼ فهٛق اسهتفبزٜ ٔهی      تی ضٚاثهف    ثطضسی ٔؼٙی زاضی اظ ٔمبیسٝ ٔمساض آٔبضٜ

 زاض است.    ثیطتط ثبضس، ضاثكٝ ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ٔؼٙی 96/1اظ ٔمساض  تی  آٔبضٜقٛضی وٝ اٌط ٔمساض   ٝث
 ٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز. (: ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِیت1فطؾیٝ اغّی )
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ثبضس ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ   ٔی 96/1ثعضٌتط اظ  381/4تی   ایٙىٝ آٔبضٜ   ٚ 8ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ 
وٝ، ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت  تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت  ٔثجت ثٛزٖ ؾطیت ٔسیط، ٔی

 ٞبی ثبظاضیبثی تبثیط ٔثجت زاضز. ثٝ فؼبِیت
ثٝ   ٌیطی اذاللی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت  (: ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟت2فطؾیٝ اغّی)

 اضیبثی تبثیط زاضز.ٞبی ثبظ فؼبِیت
a  ; 614/0: ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی 

:b   ; ٝ548/0ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست 

Sa: ; 045/0ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی 

Sb: ; ٝ041/0ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست 
 

(1)  
اسهت        ثسست آٔهسٜ  96/1ثعضٌتط اظ  548/9ضسٜ  ٔحبسجٝ z-valueایٙىٝ ٔمساض    ثب تٛخٝ ثٝ

ٌیههطی اذاللههی ثههط ٍ٘ههطش حسبثطسههبٖ ٘سههجت ثههٝ    زض ٘تیدههٝ ٔبویبِٚیسههٓ اظ قطیههك خٟههت 
 ٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز. فؼبِیت
 :"تؼییٗ ضس  اثط غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ٔت یط ٔیب٘دی"
c; ٝ176/0 : ٔمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست 

                          (2)  
زضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ    7/65ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست وٝ 

 ضٛز.  ٌیطی اذاللی تجییٗ ٔی  ٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط خٟت فؼبِیت
یطٞهبی فطػهی ثهطای    تی، ٔمساضؾطیت ٔسیط ٚ ذكبی اسهتب٘ساضز ٔت   زض ازأٝ ٔمساض آٔبضٜ

 ٌطزز.  ػٙٛاٖ ٔی ظیط فطػی ثط اسبس ٔسَ سبذتبضی ٚ خسَٚ ٞبی یٝفطؾ
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 ٔت یطٞبی فطػیؾطایت ٔؼٙبزاضی تی  .4ضىُ

 
 ٔت یطٞبی فطػیٔمساض ؾطیت ٔسیط  .5ضىُ 
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 متغیرهای فرعی تی، مقدارضریب مسیر و خطای استاندارد  مقدار آماره .9جدول 
ٔمساض آٔبضٜ تی ٚاثستٝ ٔسیط ٔستمُ

 ؾطیت
ا٘حطار 
 استب٘ساضز

سكح 
 ٔؼٙبزاضی

 ٌطایی  َ آ   ایسٜ
 

 0001/0 046/0 283/0 165/6 ٞبی ثبظاضیبثی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت

 ٔبویبِٚیسٓ
 

 0001/0 036/0 661/0 459/18 ٌطایی  َ آ   ایسٜ
 ٔبویبِٚیسٓ

 

 0001/0 084/0 384/0 575/4 ٘سجی ٌطایی
 ٔبویبِٚیسٓ

 

 0001/0 040/0 216/0 350/5 ٞبی ثبظاضیبثی فؼبِیتٍ٘طش ٘سجت ثٝ 
 ٌطایی   ٘سجی

 

 0001/0 029/0 286/0 010/10 ٞبی ثبظاضیبثی ٍ٘طش ٘سجت ثٝ فؼبِیت

ٌطایی ثهط ٍ٘هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثهٝ         آَ   : ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ایس1ٜ-2فطؾیٝ فطػی 
 ٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز. فؼبِیت

a  ٖ661/0ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی ; : ؾطیت ٔسیط ٔیب 
:b   ; ٝ283/0ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست 
Sa : ; 036/0ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی 
Sb : ; ٝ046/0ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست 
 

(3) 
است    ثسست آٔسٜ 96/1( ثعضٌتط اظ 833/5ٔحبسجٝ ضسٜ ) z-valueایٙىٝ ٔمساض    ثب تٛخٝ ثٝ

ٞبی  ٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِیت  َ آ   زض ٘تیدٝ ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ایسٜ
 ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.

 :"تؼییٗ ضس  اثط غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ٔت یط ٔیب٘دی"
c ; ٝ216/0: ٔمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست 

(4)                                               
زضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ  4/46ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست وٝ 

 ضٛز.   ٌطایی تجییٗ ٔی  َ آ   ٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط ایسٜ فؼبِیت
: ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سجی ٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ 2-2فطؾیٝ فطػی 
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 ٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز. فؼبِیت
a ; 384/0: ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی 

:b  ; ٝ286/0ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست 

Sa  : ; 084/0ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٚ ٔیب٘دی 

Sb :029/0اضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثستٝ ; ذكبی استب٘س 

(5)  
اسهت        ثسست آٔسٜ 96/1ثعضٌتط اظ  148/1ٔحبسجٝ ضسٜ  z-valueایٙىٝ ٔمساض    ثب تٛخٝ ثٝ

ٞهبی   زض ٘تیدٝ ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سهجی ٌطایهی ثهط ٍ٘هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثهٝ فؼبِیهت        
 ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.

 :"قطیك ٔت یط ٔیب٘دیتؼییٗ ضس  اثط غیط ٔستمیٓ اظ "
c ; ٝ216/0: ٔمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست 

(6)  
زضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ    7/33ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست وٝ 

 ضٛز.   ٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط ٘سجی ٌطایی تجییٗ ٔی فؼبِیت
 

 گیری نتیجهبحث و 
ٚتحّیُ اقالػب  ٌطزآٚضی ضسٜ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ  ٘تبیح تدعیٝ ثط اسبس

تٛخٝ ثهٝ تحهٛال  اسبسهی وهٝ        ثب ٞبی ثبظاضیبثی ت ثیط ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی زاضز. ٘سجت ثٝ فؼبِیت
سبظی حطفٝ حسبثطسی زض ایطاٖ ضخ زازٜ، ضلبثت زض ایٗ ثبظاض افعایص یبفتهٝ     زض پی ذػٛغی

ٝ    پیص ٔٛضز تٛخٝ حسبثطسهبٖ لهطاض     اظ    ص ٚ ٔٛؾٛع ثبظاضیبثی ثی اسهت. ثهط ایهٗ اسهبس            ٌطفته
حسبثطسبٖ ثطای زستیبثی ثٝ سٟٓ ثیطتط ثبظاض ٚ حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذهٛز اظ تؼهسازی اغهَٛ    

تٛخهٝ ثهٝ تؿهبز       ٕ٘بیٙهس. ثهب     ثبظاضیبثی فطیجٙسٜ وٝ ضیطهٝ زض ضفتهبض ٔبویهبِٚی زاضز اسهتفبزٜ ٔهی     
یف سٙتی حسبثطسبٖ ٚ ثبظاضیبثی، فؼبِیتٟهبی ثبظاضیهبثی ثهٝ ػٙهٛاٖ یهه      ٔطبٞسٜ ضسٜ ثیٗ ٚظب

ٝ   ٔسبِٝ ٚ ٔطىُ زض ایٗ حطفٝ ٔكطح ٌطزیسٜ است. ٝ    ٞط چٙهس ٔٛسسه ای  ٞهبی ذهسٔب  حطفه
ا٘هس أهب حسبثطسهبٖ ثهٝ ٔٙظهٛض       ٞبی ثبظاضیبثی سبظٔب٘سٞی ٘طهسٜ  حسبثطسی ثطای ا٘دبْ فؼبِیت
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ٟب ٘سجت ثٝ ٔتٕبیع ثٛزٖ ذسٔب  ػطؾٝ ضسٜ تحىیٓ اضتجبـ ثب غبحجىبضاٖ ٚ تمٛیت زضن آ٘
ٝ  زض ٔمبیسٝ ثب ذسٔبتی وٝ تٛسف سبیط حسبثطسبٖ اضائٝ ٔی ٞهبی ثبظاضیهبثی    ضٛز اظ ثطذی ضٚیه

وٙٙس. ثٝ ثیبٖ زیٍط فطبض زض ظٔیٙٝ خصة ٔطتطیبٖ خسیس ٚ حفهظ ٔطهتطیبٖ    فطیجٙسٜ پیطٚی ٔی
ی ثبظاضیبثی استفبزٜ ٕ٘بیٙهس.  ٞب فؼّی زض ٔحیف ضلبثتی ثبظاض ٔٛخت ضسٜ حسبثطسبٖ اظ تىٙیه

ضٚ حسبثطسبٖ ثهطای ٘طهبٖ    ایٗ أط ثب اغُ استمالَ زض ذسٔب  حسبثطسی ٔٙبفب  زاضز اظ ایٗ
ٌصاضی وٕتط اظ ٚالهغ   ٘ظیط لیٕت ٔبویبِٚیزازٖ حفظ استمالَ ذٛز الساْ ثٝ ا٘دبْ ضفتبضٞبی 

 ٕ٘بیٙس. ذسٔب  حسبثطسی ٔی
ثهٝ   ُیه ( وهٝ اػتمهبز زاضهت تٕب   2009)ٚ یب٘هً  ٞهٛزٌع  ی میتحم حیفطؾیٝ ثب ٘تب ٗای  حی٘تب

ٚ حساوثط وهطزٖ ٔٙهبفغ    یزض ثبظاض ذسٔب  حسبثطس طتطیثٝ سٟٓ ث سٖیضس یثطا جٙسٜیضفتبض فط
ٌهطزز، ٕٞسهٛ    یطاذالله یٚ ثهطٚظ ضفتبضٞهبی غ   یٞهبی اذالله   ٔٙطبء ثحطاٖ تٛا٘س یضرػی، ٔ

( ٘طبٖ زاز٘س ٔبویبِٚیسٓ تبثیط ٔٙفی ثهط  ٕٞهسِی ثهب ٔطهتطیبٖ ٚ     2017آضِی ٚ آ٘ب٘سیب  ) .است
ٝ ٌههصاضز. آٟ٘هب ٘تیدهٝ    ضفتبضٞهبی اذاللهی ثهب ٔطهتطیبٖ ٔهی      ٚیوٌهی ٔبویبِٚیسههٓ زض   ا٘هس     ٌطفته

ٜ      فطٚضٙسٌبٖ، آٟ٘ب ضا ٚازاض ٔهی  ای ضا ثهطای خهصة    ٕ٘بیهس تهب ضفتبضٞهبی فطیجٙهسٜ ٚ اغٛاوٙٙهس
 . ٔطتطی ثطٌعیٙٙس

ٖ   ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟت ٞهبی   ٘سهجت ثهٝ فؼبِیهت    ٌیطی اذاللی ثط ٍ٘هطش حسبثطسهب
ٌطایههی ثههط ٍ٘ههطش َ آ ایههسٜ   قطیههك ٔؼٙههبزاضی زاضز. ٔبویبِٚیسههٓ اظ ثبظاضیههبثی تهه ثیط ٔثجههت ٚ

ٔبویبِٚیسهٓ اظ قطیهك    ٞبی ثبظاضیبثی ت ثیط ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی زاضز. حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِیت
ٞهبی ثبظاضیهبثی ته ثیط ٔثجهت ٚ ٔؼٙهبزاضی       طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثهٝ فؼبِیهت  ٌطایی ثط ٍ٘ ٘سجی
ٞب زض ضطایف ضلبثتی ثطای حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز ٕٔىٗ است حهسٚز اذاللهی      ثٍٙبٜ زاضز.

احتٕهبَ ػهسْ ضػبیهت    ایهٗ اسهبس      . ثطاستفبزٜ ٕ٘بیٙس اثعاض ٘فٛش زض ثبظاض ٚ اظضا ضػبیت ٘ىٙٙس 
ٞهبی   بی اذاللی ٚ زض ٘تیدٝ تحطیه ا٘دبْ ضفتبضٞب ٚ فؼبِیهت ٞ ٌیطی ٔػبزیك اذالق ٚ خٟت

ٝ وٝ ایٗ أط ٔی تٛا٘س اػتجبض حطفٝ  .ٔبویبِٚی زض حسبثطسبٖ ٚخٛز زاضز ٜ    ضا ذسضه ٚ  زاض ٕ٘هٛز
 .ثبػث ثی اػتٕبزی ػْٕٛ خبٔؼٝ ثٝ ایٗ حطفٝ ٌطزز

ای، حسبثطسهبٖ   ییٗ ضفتبض حطفٝآ   ایٙىٝ   وٙٙس ثهب ٚخهٛز ( ثیبٖ ٔی2009ٞبزٌ  ٚ یبً٘ )  
   ٜ اسهت، أهب ضهٛاٞسی ٚخهٛز زاضز وهٝ ٘طهبٖ             ضا اظ تجّیغ ٚ ثبظاضیبثی ذسٔب  ذهٛز ٔٙهغ وهطز

وٙٙهس. ٔهطاٖ    ٞهبی ثبظاضیهبثی فطیجٙهسٜ پیهطٚی ٔهی      زٞس ٔؤسسب  حسبثطسی اظ ثطذی ضٚیٝ ٔی
تٕبیهُ ثهٝ ضفتبض فطیجٙهسٜ ثهطای ضسهیسٖ ثهٝ سههٟٓ       وٙٙس ( ػٙٛاٖ ٔی1396خٛضی ٚ ٕٞىبضاٖ )
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ٖ    ط زض ثبظاض ذهسٔب  حسبثطسی ٚ حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز، ٔهی ثیطت ٞهبی   تٛا٘هس ٔٙطه  ثحهطا
تٛا٘ٙهس ثههٝ ثبظاضیههبثی     ایهطاٖ حسبثطسبٖ ٕ٘هی   وٝ زض ضهطایف ٔحیكهی آ٘دبیی    اذاللی ثبضهس. اظ

سبظی تؼهساز ٔؤسسهب  حسبثطسهی ٚ زض    ذسٔب  ذٛز ثپطزاظ٘هس ٚ اظ سٛی زض پی ذػٛغی
ٝ اض ذسٔب  حسبثطسی زض حبَ افهعایص اسهت، ٘تیدٝ ضلبثت زض ثبظ ی ا٘دهبْ ضفتبضٞهب   تٕبیُ ثه

 ضسس. ٔحتُٕ ثهٝ ٘ظط ٔی ٔبویبِٚی ثطای ٔب٘سٌبضی ٚ ضلبثت زض ثبظاض
 یٌطزز ثب وٙتطَ ضفتبض ٔبویبِٚ حسبثطسی پیطٟٙبز ٔی ٔسیطاٖ ٔٛسسب ثط اسبس ٘تبیح ثٝ 

ضا لطثب٘ی خصة ٔطتطی ٚ  ای ٌطایب٘ٝ زض ٔیبٖ حسبثطسبٖ ضبغُ زض ٔٛسسٝ، اذالق حطفٝ
ای،  حطفٝ اذالقٌطزز ثب تمٛیت  ثبظاضیبثی ٘ىٙٙس. ثٝ ضطوبی ٔؤسسب  حسبثطسی پیطٟٙبز ٔی

ٞبی ثبظاضیبثی ضا اضتمب زٞٙس تب زض ٔطاحُ اخطای  ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ فؼبِیت
  تحمیمب ٌطزز زض ثٝ پوٚٞطٍطاٖ پیطٟٙبز ٔی ای ٍ٘طز٘س. حسبثطسی زچبض ثی اذاللی حطفٝ

 یحسبثطس تیفیو ثط یبثیٚ ثبظاض  ب یٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ تجّ طیتبث یثطضس آتی
 یٞب تیاظ ٔحسٚز یىی س.زٞٙ    ٔٛضز ٔكبِؼٝ لطاضضا ی ثرص ذػٛغ یٔٛسسب  حسبثطس

اظ  یثطذ یپطسطٙبٔٝ ٚ ػسْ ٕٞىبض ّٝیثٝ ٚس طٞبیٔت  یطیٌ ا٘ساظٜحبؾط پوٚٞص 
افطاز حبؾط زض ٕ٘ٛ٘ٝ  یپطسطٙبٔٝ ثٛز.  پطاوٙسٌ یٞبٝ یٌبٖ ٚ ػسْ تٛخٝ ثٝ ٌٛسزٞٙ پبسد
 پوٚٞص ثٛز. یٞب تیٔحسٚز ٍطیٔرتّف اظ ز یزض ٔٛسسب  حسبثطس كیتحم
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