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مقدمه
ٔبویبِٚیسٓ ٘ٛػی ضفتبض ضرػی است ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا یه ضفتبض ٔدبةوٙٙس ٜثطای ٘یهُ ثهٝ
اٞسار ضرع زض ٘ظط ٌطفت .افطاز ثب سكح ٔبویبِٚیسٓ ثبال ٕٔىٗ است ضفتبضٞبی پطذبضهٍطا٘،ٝ
سٛزاٌط ٙٔ ٚحطفی ضا ثٙٔ ٝظٛض وسهت اٞهسار ضرػهی  ٚسهبظٔب٘ی  ٚتٛخه ٝوهٓ ثه ٝضفهب ٜافهطاز
پیطأ ٖٛذٛز ث ٝوبض ٌیط٘س .افطاز ٔبویب َٚتٛخٟی ث ٝاذاللیب ٔطس٘ ْٛساض٘س  ٚػٕٔٛهب ثه ٝػٙهٛاٖ
افطاز غیطاذاللی ضهٙبذتٔ ٝهیضه٘ٛس(ٌٛضاْ ٌ ٚهطي .)2013 ،تهسا ْٚثمهبی ٞهط حطفه ٚ ٝاضهت بَ
اػؿبی آٖٚ ،اثست ٝثٛ٘ ٝع  ٚویفیت ذسٔبتی است و ٝاضائٔ ٝیزٙٞس ٕٞ ٚچٙیٗ اػتجهبض  ٚاقٕیٙهب٘ی
است و ٝزض ٘تید ٝاضائ ٝایٗ ذسٔب ث ٝزست ٔیآٚض٘هس .ایهٗ اػتجهبض  ٚاػتٕهبز سهطٔبی ٝاغهّی ٞهط
ٔیثبضس؛ و ٝحفظ آٖ إٞیهت ثسهیبض ظیهبزی زاضز .حسبثطسهبٖ ٘یهع اظ ایهٗ لبػهسٔ ٜسهتثٙب
حطفٝای 

٘جٛز ٚ ٜث ٝضػبیت اذالق  ٚضفتبض حطفٝای زض ایفبی ٚظبیف سبظٔب٘ی  ٚحطفٝای ذٛز اِهعاْ زاض٘هس،
ظیطا ا٘دبْ ضفتبضٞبی غیطاذاللی ٔیتٛا٘س ثب وبٞص ویفیت حسبثطسی ،اقٕیٙبٖ ػٕه ْٛضا ثه ٝحطفهٝ
حسبثطسی  ٚحسبثساضی اظ ثیٗ ثطز ٚ ٜزض ٟ٘بیت ث ٝحیثیت وُ حطف ٝآسیت ِ ٚكٕٚ ٝاضز سبظز .ثهط
ٔجٙبی ٘ظطی« ٝضٚیىطز ٘سجت ث ٝضفتبض»ٛ٘ ،ع ضفتبض یه فطز ثط اسبس اػتمبزا  ٚثبٚضٞهبی ضرػهی
تؼییٗ ٔیٌطزز  ٚایٗ ضفتهبض ٔهالن اضظیهبثی ،اثطثرطهی  ٚوهبضایی آٖ فهطز اسهتِ .هصا ٔهیتهٛاٖ
اضظیبثی فطز زض ثىبض ثستٗ ٔبویبِٚیسٓ ضا ،ضٚیىطز فطز ٘سجت ث ٝآٖ ضفتبض ٘بٔیس (ضٚزٚیچ.)2011 ،
ٔحممبٖ ضٚا٘طٙبسی ضفتبض ٔبویبِٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی و ٝزاضای ٞعیٞٝٙبی زاذّی اسهت،
تّمی وطزٜا٘س .ایٗ ٞعیٞٝٙب ٔیتٛا٘س ضبُٔ وبٞص اػتٕبز ث٘ ٝفه  ٚذٛزثهبٚضی یهب احسهبس
ٔٙفی ٘بضی اظ ػسْ ضػبیت ٔؼیبضٞبی اختٕبػی ٟ٘بزی ٝٙضهس ٜزض فهطز ثبضهس(آوّٛر.)2007 ،
زض ضهطایكی وهه ٝحسبثطسهبٖ ثههطای وسههت اضظیهبثی ٔكّههٛة ػّٕىهطز  ٚاقٕیٙههبٖ اظ اضتمههبی
حطفٝای زض سكٛح سّسّٔ ٝطاتجی ٔؤسسب حسبثطسهی اظ اٍ٘یهع ٜثهبالیی ثطذهٛضزاض ٞسهتٙس،
تػٛض ٔیٌطزز ؤ ٝتٕبیُ ث ٝوست ضٟط  ٚحفظ آٖ ثٛز ٚ ٜثٙهبثطایٗ سهؼی ٔهیوٙٙهس وهٝ
لؿبٞ ٚبی ذٛز ضا ثب اٍ٘یعٜٞبی اضظیبثیوٙٙسٌبٖ فؼبِیتٞبیطبٖ زض ضزٜٞبی ثهبالتط ٕٞسهٛ
وٙٙس .زض ٘تید ٝا٘تظبض ٔیضٚز و ٝآٌبٞی اظ ٍ٘طش اضظیبثی وٙٙهسٌبٖ تٛسهف حسبثطسهبٖ زض
فطایٙس حسبثطسیٙٔ ،دط ث ٝتحطیه آٟ٘ب خٟت ا٘دبْ فؼبِیت ث ٝغٛض فطیهت آٔیهع ٌهطزز.
پچیهٛا ( ) 2008اثهط فطهبضٞبی ٔهٛلؼیتی ،ضه ّی  ٚالتػهبزی زض حسبثطسهی ضا ثهط ضٚی ضفتههبض
فطغت قّجب٘ ٝحسبثطسبٖ ثطضسی ٕ٘ٛز  ٚث ٝایٗ ٘تیده ٝضسهیس٘س وهٚ ٝخهٛز فطهبض ٔهصوٛض زض
حسبثطسی ،تٛخ ٝثٞ ٝعیٞٝٙبی ضهٟط فهطزی ضا افهعایص زازٙٔ ٚ ٜدهط ثه ٝایدهبز اٍ٘یهع ٜزض
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حسبثطسبٖ ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبیی ٔیٌطزز ؤ ٝیتٛا٘س اثط ثرطی فطایٙهس حسبثطسهی ضا زض
ٔؼطؼ ذكط لطاض زٙٞسٕٞ ٚ ِٛ .ىبضاٖ(ٔ )2008ؼتمس٘س خبٔؼٔ ٝدٕٛػٝای اظ افطاز است وهٝ
ٔیزا٘ٙس چكٛض لب٘ ٖٛضا زٚض ثع٘ٙس آٖ  ٓٞثس ٖٚضىستٗ ٚالؼی لهب٘ .ٖٛثٙهبثطایٗ پبیجٙهسی ثهٝ
آیههیٗ ضفتههبض حطفههٝای تٕههبْ آٖ چیههعی ٘یسههت وههٔ ٝجٙههبی تػههٕیٌٓیههطی اذاللههی افههطاز
حطفٝای(ثطای ٔثبَ حسبثطسبٖ) لطاض ٌیطز.
افعایص ضلبثت ثٚ ٝاسك ٝتؼساز ظیبز ضطوتٞبی حسبثطسی خسیس وٚ ٝاضز ثبظاض ضسٜا٘هس
سجت ایدبز ٘هٛػی فطآیٙهس ضلهبثتی زض غهٙؼت ٕٞ ٚچٙهیٗ ٔٛخهت ت ییهط ضهىُ ضاٞىبضٞهب ٚ
ٔجبحث ٔطتجف ثب ٔم ِٝٛحسبثطسی تٛسف حسبثطسبٖ ضس ٜاسهت(وطٚس ٕٞ ٚىهبضاٖ.)2015 ،
لجُ اظ سبَ  1997ثبظاضیبثی ث ٝػٛٙاٖ یه فطایٙس غیطاذاللی ،لّٕهساز ضهس ٜوه ٝسهجت ٘مهؽ
وههطزٖ اغهه َٛحطفههٝای  ٚاذاللیههب ٔههیٌطزیههس .أههب افههعایص فطههبض ضلههبثتی ٔٛخههت ضههسٜ
حسبثطسبٖ ،إٞیت ثبظاضیبثی ضا ثفٕٟٙهس .ت ییهط زض ٍ٘هطش حسبثطسهی ثهٝسهٛی فؼبِیهتٞهبی
ثبظاضیبثی ثؼس اظ تػٕیٓ زازٌب ٜػبِی زض أطیىب زض سبَ  1977آغبظ ضهس  ٚپه اظ آٖ ثیطهتط
ضضس وطز .تحمیمب ظیبزی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثه ٝثبظاضیهبثی تٕطوهع ٕ٘ٛز٘هس(وّٚ ٛ
ٕٞىبضاٖ2009 ،؛ اِیٍٙسٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ .)2002 ،اِجته ٝحطوهت ثبظاضیهبثی ثه ٝسهٛی تحىهیٓ
اضتجبقب غهبحتوهبض ثهطای تمٛیهت زضن غهبحتوهبضأٖ ،هیتٛا٘هس ٔٙطه ثحهطاٖ ثبضهس.
تحمیمب ٌصضت٘ ٝطبٖ زاز وٞ ٝط چٙس ضطوتٞبی ذسٔب حطفٝای وٕی ثطای فؼبِیتٞهبی
ثبظاضیبثی سبظٔبٖزٞی ٔیض٘ٛس ،ضٛاٞسی ٚخٛز زاضز و ٝآٟ٘هب اظ تؼهسازی اغه َٛثبظاضیهبثی
فطیجٙس ٜپیطٚی ٔیوٙٙس و ٝضیط ٝزض ضفتبض ٔبویبِٚی آٟ٘ب زاضز(ٛٞزٌع  ٚیبً٘.)2009 ،
فطبض زض ظٔی ٝٙخصة ٔطتطیبٖ خسیس ٕٞ ٚچٙیٗ ٍٟ٘هساضی ٔطهتطی زض سهبذتبض ضلهبثتی ثهبظاض،
ٔٛخت ضس ٜحسبثطسبٖ اظ اثعاضٞهبی ٘فهٛش زض ثهبظاض اسهتفبزٕ٘ ٜبیٙهس .ایهٗ أهط ثبػهث ضهس ٜاغهُ
استمالَ زض ذسٔب حسبثطسی ظیط سهؤاَ ثهطٚز  ٚزض ثطذهی ٔهٛاضز اسهتمالَ حسبثطسهی وهبٞص
یبثس .حسبثطسبٖ ثطای ایٙى٘ ٝطبٖ زٙٞس و ٝاسهتمالَ ذهٛز ضا زض ضهطایف ضلهبثتی حفهظ ٔهیوٙٙهس،
سؼی ٔیوٙٙس ضفتبض فطیجٙس ٜزض ثهبظاض ا٘دهبْ زٙٞهس وه ٝضایهحتهطیٗ آٟ٘هب لیٕهتٌهصاضی ذهسٔب
حسبثطس هی ثههٔ ٝی هعاٖ وٕتههط اظ ٚالههغ اسههت (ضٚی هبیی ٔ ٚحٕههسی .)1393 ،ثس هیبضی اظ ٔؤسسههب
حسبثطسی ،سیبست لیٕتٌصاضی پبییٗ ذسٔب ضا ثٝػٛٙاٖ اثعاض ٘فٛش زض ثبظاض ث ٝوهبض ٔهیٌیط٘هس.
ثٙبثطایٗ الظْ است اٍ٘یع ٚ ٜغسالت ٔؤسسب حسبثطسهی ٔٛضزثطضسهی لهطاض ٌیهطز .ثهب تٛخه ٝثهٝ
ایٙى ٝآییٗ ضفتبض حطفٝای ،حسبثطسبٖ ضا اظ تجّیغ  ٚثبظاضیبثی ذهسٔب ذهٛز ٔٙهغ وهطز ٜاسهت ،أهب
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ضٛاٞسی ٚخٛز زاضز و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس ٔؤسسب حسبثطسی اظ ثطذی ضٚیٞٝهبی ثبظاضیهبثی فطیجٙهسٜ
پیطٚی ٔیوٙٙس (ٛٞزٌع  ٚیبً٘ .)2009 ،ثط ایٗ اسبس ٔحممهبٖ ٔؼتمس٘هس ضفتهبض ٔبویهبِٚی ثهطای
ضسیسٖ ث ٝس ٟٓثیطتط زض ثبظاض ذسٔب حسبثطسی  ٚحهساوثط وهطزٖ ٔٙهبفغ ذهٛزٔ ،هیتٛا٘هس ٔٙطه
ثحطاٖٞبی اذاللی ثبضهس( ضٚیهبیی ٔ ٚحٕهسی .)1393 ،اظآ٘دهبییوه ٝزض ضهطایف ٔحیكهی ایهطاٖ
حسبثطسبٖ ٕ٘یتٛا٘ٙس ث ٝثبظاضیبثی ذسٔب ذٛز ثپطزاظ٘س  ٚاظ سٛی زض پی ذػٛغیسبظی تؼهساز
ٔؤسسب حسبثطسهی  ٚزض ٘تیده ٝضلبثهت زض ثهبظاض ذهسٔب حسبثطسهی زض حهبَ افهعایص اسهت،
احتٕبَ ػسْ ضػبیت ٔػبزیك اذالق  ٚخٟتٌیطی اذاللی  ٚزض ٘تید ٝتحطیهه ا٘دهبْ ضفتبضٞهب ٚ
فؼبِیتٞبی ٔبویبِٚی ٔحتُٕ ث٘ ٝظط ٔیضسس.
ػٕ ْٛخبٔؼ ٝحسبثساضاٖ حطفٝای ذٛاستبض حفهظ اسهتب٘ساضزٞبی اذاللهی ثهبال ثهٙٔ ٝظهٛض
وست اػتٕبز ػٕٔٛی زض حطفه ٝحسهبثساضی  ٚحسبثطسهی ٞسهتٙسٟٔ .هبض حطفهٝای ٔسهتّعْ
ضضس ،زاضتٗ ثط٘بٔٞ ٝبی تٛسؼ ٝحطف ٝث ٝقٛض ٔسا ،ْٚزاضهتٗ ضهبغّیٗ آٌهب ٜثه ٝػمبیهس تهبظٚ ٜ
ٍ٘طشٞبی ٔجتىطا٘ ٚ ٝا٘دهبْ أهٛض ثه ٝثٟتهطیٗ ٚخه ٝاسهت .افهعایص ضهطوتٞهبی ذهسٔب
حسبثطسی ٔٛخت ضس ٜوهبضوطز ٞهبی حسبثطسهی ٘سهجت ثهٌ ٝصضهت ٝت ییهط ٕ٘بیهس .زض چٙهیٗ
ضطایكی حسبثطسبٖ ٘بٌعیط٘س ػال ٜٚثط ا٘دبْ ٚظبیف سهٙتی  ٚشاتهی حسبثطسهی ثهطای حفهظ
غبحجىبضاٖ ٔٛخهٛز  ٚثسسهت آٚضزٖ غهبحجىبضاٖ خسیهس ثه ٝفؼبِیهتٞهبی ثبظاضیهبثی ضٚی
آٚض٘س(زیٛیس ٕٞ ٚىبضاٖ .)2010 ،أب اظ سٛی زیٍط آئیٗ ضفتبض حطفٝای حسبثطسی زض ٞسهتٝ
حطفٕٞ ،ٝچٙیٗ سهبظٔبٖٞهبی حطفهٝای وه ٝثه ٝػٙهٛاٖ زضٚاظٜثب٘هبٖ ٚضٚز ثه ٝحطفه ،ٝذهسٔت
ٔیوٙٙس ٘سجت ث ٝت ییط ٔمبٞ ْٚستٙس  ٚاخبظ ٜا٘دبْ فؼبِیهتٞهبی ثبظاضیهبثی ضا آ٘چٙهبٖ وه ٝزض
سبیط حطفٞٝب ا٘دبْ ٔیضٛزٕ٘ ،یزٙٞس .ث٘ ٝظط ٔیضسهس حسبثطسهبٖ زض سهكٛح حطفهٝای ثهبال
٘سجت ث ٝآئیٗ ضفتبض حطف ٝای پبیجٙسی ثیطتطی زاضت ٝثبضٙس  ٚظٔبٖ وٕتطی غطر فؼبِیتٞبی
ثبظاضیبثی ٕ٘بیٙس.
حطف ٝحسبثطسی اظ یه قطر ثب ٚظبیف سهٙتیاش ،زسهتٛضاِؼُٕٞهبی اذاللهی  ٚآیهیٗ
ضفتبض حطفٝای  ٚاظ قهطر زیٍهط ثهب فؼبِیهتٞهبی ثبظاضیهبثی ٔٛاخه ٝاسهت وه ٝحسبثطسهبٖ ٚ
ٔٛسسب حسبثطسی ثبیس ثیطتط اظ آٟ٘ب ٔكّغ ض٘ٛس تهب ثتٛا٘ٙهس زض ٔحهیف ضلهبثتی ثمهب ذهٛز ضا
حفظ ٕ٘بیٙس .تؿبز ٔطبٞس ٜضس ٜثیٗ ٚظبیف شاتی حسبثطسی  ٚفؼبِیتٞهبی ثبظاضیهبثی  ٚاثهط
آٖ ثط حطف ٝحسبثطسی ،یه سئٛاَ چبِص ثطاٍ٘یع است و ٝایٗ تحمیك تالش ٔیوٙس ثه ٝآٖ
پبسد زٞس .ثط ایٗ اسبس زض پوٞٚص حبؾط سؼی ٔیضٛز زض ضاسهتبی تىٕیهُ پهوٞٚصٞهبی
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ٔطثٛـ ثٚ ٝضٚز ثبظاضیبثی ث ٝحطف ٝحسبثطسی اٚال ث ٝتبثیط ضفتهبض ٔبویهبِٚی ٘سهجت ثهٍ٘ ٝهطش
حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی پطزاذت ٝضٛز ،ثب٘یب ثب تدعی ٚ ٝتحّیُ ٘تهبیح حبغهُ
اظ تحمیك  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبیی خٟت ضفغ تٍٙٙبٞبی ٔٛخٛز  ٚتٛسؼ ٝضٚیىطزی ٘هٛیٌٗ ،هبٔی
ث ٝسٛی غٙبی ازثیب ٔٛؾٛع پوٞٚص زض حٛظ ٜحسبثطسی ثطزاضت ٝضٛز.
زض ایطاٖ ثب تطىیُ خبٔؼه ٝحسهبثساضاٖ ضسهٕی زض سهبَ  1380ثهط پبیه ٝذػٛغهیسهبظی
ٔٛؾٛع ضلبثت  ٚثبظاضیبثی پطضً٘تط ضس .ثط پبی ٝذػٛغیسبظی تؼساز ظیبزی اظ ٔؤسسهب
حسبثطسی پسیساض ضس٘س وٙٔ ٝدط ث ٝضىست ا٘حػبض سبظٔبٖ حسبثطسی  ٚافعایص ضلبثت زض
ثبظاض حسبثطسی ٌطزیس .ثط ایٗ اسبس ٔف ْٟٛثبظاضیبثی  ٚضلبثتپصیطی زض حطف ٝحسبثطسهی ٚ
وست س ٟٓثیطتط اظ ثبظاض ثیصاظپیص ٔكطح ٌطزیس .اظ سٛی زیٍهط التػهبززا٘بٖ ،ػّهیضغهٓ
ٔعایبیی و ٝثطای ذػٛغیسبظی التػبز ٔیضٙبسٙس،یىهی اظ ٔؼبیهت ذػٛغهیسهبظی ضا اظ
ثیٗ ضفتٗ اذالق  ٚضٚاج فسبز ٔیزا٘ٙس .ث ٝػمیس ٜآٟ٘ب زض فؿبی ضلبثتی ثهبظاض ،ثٍٙهبٜٞهب ثهطای
ػمت ٕ٘ب٘سٖ زض ضلبثت زضغسز حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز ٞستٙس  ٚثطای ایٗ ٔٙظهٛض ٕٔىهٗ
است حسٚز اذاللی ضا ضػبیت ٘ىٙٙس  ٚزست ث ٝضفتبضٞبی غیطاذاللی ثع٘ٙس.
ثطضسی ٘مص ضفتبض ٔبویبِٚی حسبثطسبٖ و ٝزض ٚالغ تؿهبزی ثهیٗ وسهت ٔٙهبفغ  ٚحفهظ
آییٗ ضفتبض حطفٝای زض ٔیبٖ حسبثطسبٖ است تبو ٖٛٙثط ضٚی ٍ٘طش ثبظاضیبثی  ٚخٟتٌیطی
اذاللی حسبثطسبٖ ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاستِ .صا ثطضسی ایهٗ أهط زض ٔحهیف التػهبزی
ایطاٖ ٔیتٛا٘س پبسرٍٛی ثسیبضی اظ ضفتبضٞهبی تدهبضی  ٚحطفهٝای زض ٔیهبٖ ضهبغالٖ حطفهٝ
حسبثطسی زض ٔیبٖ ٔؤسسب حسبثطسی فؼبَ زض ایطاٖ ثبضس.
مبانی نظری ،پیطینه و توسعه فرضیه
زض ثبظاض حسبثطسی ،ا٘تظبض  ٕٝٞحسبثطسبٖ زض غح ٝٙضلبثتٔ ،ب٘سٌبضی زض ثبظاض  ٚوست
ٔٙبفغ ثیطتط است(ضخجی ٔ ٚحٕسیذطٛیی .)1387 ،أطٚظ ٜثهب تٛخه ٝثه ٝافهعایص ٔٛسسهب
حسبثطسی زض سكح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ؤ ٝجبزض ث ٝاضائ ٝذهسٔب حسبثطسهی  ٚحسهبثساضی
ٔیٕ٘بیٙس ٚ ،ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ضلبثهت ضهسیسی وه ٝثهیٗ ٔٛسسهب حسبثطسهی ثهطای خهصة
غبحجىبضاٖ خسیس  ٚحفظ غهبحجىبضاٖ فؼّهی ٚخهٛز زاضز ٕٞ ٚچٙهیٗ ٘عزیىهی ٚیوٌیٟهبی
ذسٔب ٔٛسسب ث ٝیىسیٍط ٔٛخت ضس ٜاست و ٝفطایٙس خصة غبحجىبضاٖ فؼّی  ٚثهبِمٜٛ
ٔكطح ٌهطزز .خهصة غهبحجىبضاٖ ثهطای افهعایص سهكح زضآٔهس ثیطهتط ثبػهث ضهسٔ ٜسه ِٝ
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پوٞٚصٞبی وبضثطزی زض ٌعاضضٍطی ٔبِی ،ضٕبض19 ٜ

ثبظاضیبثی زض حطف ٝحسبثطسی ٔكطح ضٛز .ثبظاضیبثی چٙبٖ ٔ ٟٓاست و ٝثه ٝخهط

ٔهیتهٛاٖ

ٌفت وٛٔ ٝخٛزیت ٞط وست  ٚوبضی ٚاثست ٝثه ٝآٖ اسهت .ثهط ایهٗ اسهبس تحمیهك حبؾهط
ضفتبض حسبثطسبٖ ضا زض ثطذٛضز ثب ثبظاضیبثی ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض ٔیزٞس.
ٔت ٖٛثبظاضیبثی یىی اظ ٚیوٌی افطاز ٔٛفك زض ثبظاضیبثی ضا ٚیوٌی ٔبویبِٚیسٓ ٔیزا٘ٙهس.
ث ٝػمیس ٜپوٞٚطٍطاٖ ثبظاضیبثی ،افطازی و ٝسكح ٔطتطیٔساضی زض آٟ٘ب ثبالست ،اظ ٚیوٌهی
ضرػیتی ٔبویبِٚیسٓ ٘یع ثطذٛضزاض ٞستٙس .ثبظاضیبةٞب احتٕبال ثطای حفظ ٔطهتطی  ٚخهصة
ٔطتطیبٖ خسیس ،ضفتبضی فطیتوبضا٘ ٚ ٝا٘ؼكبرپصیط ثب ٔطتطی زاض٘هس .آٟ٘هب زض ایهٗ ضا ٜثهطای
زستیبثی ثٔ ٝطتطی ثیطهتط ،ضفتبضٞهبی اذاللهی ضا ٘بزیهسٔ ٜهیٌیط٘هس .ثه ٝػمیهس ٜپوٞٚطهٍطاٖ
ثبظاضیبثیٞ ،طچ ٝوٙتطَ ثیطهتطی ثهطای ٘ظهبض ثهط ضفتهبض ثبظاضیهبةٞهبٚ ،خهٛز زاضهت ٝثبضهس،
ضفتبضٞبی غیطاذاللی آٟ٘ب وٕتط ذٛاٞهس ضهس .ایهٗ پوٞٚطهٍطاٖ اشػهبٖ زاض٘هس وه ٝضؾهبیت
ٔطتطی اظ ذسٔب ٔ ٚحػٛال ضطوت ،حك ٔسّٓ ٔطتطی است .ضػبیهت اذهالق زض اضائهٝ
ذسٔب ثٔ ٝطتطیبٖ اظ خّٕٚ ٝظبیف اسبسی ٔسیطاٖ ضطوت ٔحسٛة ٔهیضهٛز .آٟ٘هب ٘تیدهٝ
ٔیٌیط٘س ؤ ٝطتطیٔساضی ثب ضفتبضٞبی ٔبویبِٚیسٓ ضاثكهٝای ٔسهتمیٓ زاضز(سهٛخىب  ٚزیتهط
ضّٕع .)2008 ،پٛالی (٘ )1986یع اػتمبز زاضز فطٚضٙسٌب٘ی زض خصة ٔطهتطی ٔٛفهك ٞسهتٙس
و ٝضفتبضٞبی فطغت قّجب٘ٔ ٚ ٝبویبِٚیسهٕی زاض٘هس  ٚلهبزض ٞسهتٙس تهب ٔطهتطیبٖ ضا ثه ٝذطیهس
وبالٞههب  ٚذههسٔب تطههٛیك ٕ٘بیٙههس .اسههپبضوطظ ( )1994زضیبفههت وههٔ ٝیههبٖ آظازی ػٕههُ
ثبظاضیبةٞب زض ضٚشٞبی خصة ٔطتطی ٔ ٚبویبِٚیسٓ ضاثكٝای ٔثجهت ٚخهٛز زاضزٕٞ .چٙهیٗ
٘تبیح پوٞٚص چٗ ()2010ثیبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝیبٖ ٔبویبِٚیسٓ  ٚزضیبفهت زضغهسی اظ ٔجّهغ
فطٚش زض ٔیبٖ زالالٖ فطٚش ضاثكٝای ٔستمیٓ ٚخهٛز زاضز .آضِهی  ٚآ٘ب٘هسیب (٘ )2017طهبٖ
زاز٘ههس ٔبویبِٚیسههٓ تههبثیط ٔٙف هی ثههط ٕٞههسِی ثههب ٔطههتطیبٖ  ٚضفتبضٞههبی اذالل هی ثههب ٔطههتطیبٖ
ٔیٌصاض٘س .آٟ٘ب ٘تیدٌ ٝطفتٝا٘س ٚیوٌی ٔبویبِٚیسٓ زض فطٚضٙسٌبٖ ،آٟ٘ب ضا ٚازاض ٔهیٕ٘بیهس
تب ضفتبضٞبی فطیجٙس ٚ ٜاغٛاوٙٙسٜای ضا ثطای خصة ٔطتطی ثطٌعیٙٙسِ .صا ٚیوٌی ٔبویبِٚیسهٓ
ٔیتٛا٘س سجت ضٛز حسبثطسبٖ ٔطتطی ضا خصة ٕ٘بیٙس(ٔطٟسی لطٜلیٕٞ ٚ ٝىهبضاٖ.)1398 ،
ثط اسبس ٔجب٘ی شوط ضس ٜفطؾیب ظیط قطاحی ضس٘س:
فرضیه اصلی ٔ :1بویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
زض سبَٞبی اذیط ضفتبضٞبی غیطحطفٝای ث ٝضسٛاییٞبی ٔهبِی  ٚضىستٞبی تدهبضی ثهب إٞیتهی
ٔٙدط ضسٜاست .ثٕٞ ٝیٗ زِیهُ ثسیبضی اظ افطاز ،حسبثطسبٖ غٛض ٞبی ٔبِی چٙهیٗ ٔؤسسهبتی ضا ثهٝ
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ذبقط لػٛض زض وطف یب ٌعاضش اضتجب ٜیب تمّتٞبیی وٙٔ ٝدط ثٝایٗ ضىسهتٞهب ضهسٜاسهت ٔههٛضز
ا٘تمبز  ٚسطظ٘ص لطاض زازٜا٘س .ثٝقٛض ٔثبَ زضایطاٖ پ اظ وطف تمّت ثهب٘ىی سهبَ  ،1390ثطذهی اظ
وبضضٙبسبٖ ازػبی ضىهست حهسبثطسی ضا ٔكهطح وطز٘هس .ثسهیبضی اظ ٔحممهبٖ ضسهٛاییٞهبی ٔهبِی
ٔتؼهسز زض سهبَٞههبی اذیههط ضا ٘بضهی اظ ضفتبضٞههبی غیطاذاللهی یهب حههسالُ غیطحطفهٝای حسبثطسههبٖ
ٔهیزا٘ٙهس .لهٛا٘یٗ ٔ ٚمهطضا اظ خّٕهه ٝػهٛأّی اسهت وه ٝاثههط ثبظزاض٘ههسٌی ثهط اترهبش تهههػٕیٕب
غیطاذاللهی زاضز .زض ض س لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضا  ،آییٗ ضفتبض حطفٝای ٚخهٛز زاضز .آیهیٗ ضفتهبض حطفهٝای
حسبثطسبٖ زض ذیّی اظ ٔٛاضز ٔب٘غ اظ ثطٚظ ضفتبضٞبی غیطاذاللههی حسبثطسهبٖ ٔهیضهٛز .آیهیٗ ضفتهبض
حطفٝای حسبثطسبٖ ایطا٘هی زاضای ز ٚثرهص است .ثرص اغ ٚ َٛثرص احىبْ .یىهی اظ خٙجهٞٝهبی
ثرص اغ َٛزض آییٗ ضفتبض حطفٝای ،زضستىبضی ٔیثبضس و ٝغهسالت ،غهطاحت  ٚا٘ػهبر الظٔهٝ
زضستىبضی است  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٙبفغ ضرػهی یىهی اظ ػٛأهُ ٔهٛثط ثهط ٘مهؽایهٗ اغه َٛثهٛزٜ
اسهت .أب پبیجٙسی ث ٝآییٗ ضفتبض حطفٝای تٕبْ آٖ چیهعی ٘یسهت وهٔ ٝجٙهبی تػهٕیٌٓیهطی اذاللهی
افطاز حطفٝای اظخّٕه ٝحسبثطسهبٖ لهطاض ٌیهطز چهطا وه ٝثه ٝاػتمهبز ِهٕٞ ٚ ٛىهبضاٖ ( )2006خبٔؼه،ٝ
ٔدٕٛػٝای اظ افطاز است ؤ ٝهیزا٘ٙهس چكهٛض لهب٘ ٖٛضا زٚض ثع٘ٙهس آٖ ٞههٓ ثهس ٖٚضىسهتٗ ٚالؼهی
لب٘ٔ(ٖٛطاٖخٛضی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396 ،
اظ قطر زیٍط ثب تٛخ ٝث ٝتحٛال اسبسی و ٝزض پی ذػٛغی سبظی حطفه ٝحسبثطسهی
زض ایطاٖ ،اظ خّٕ ٝضىست ا٘حػبض سهبظٔبٖ حسبثطسهی  ٚایدهبز تؼهساز ظیهبزی اظ ٔٛسسهب
حسبثطسی ضخ زاز ،ضلبثت زض ثبظاض حسبثطسی افعایص یبفتٔ ٚ ٝف ْٟٛثبظاضیهبثی ثهیص اظ پهیص
ٔههٛضز تٛخهه ٝاػؿههبی حطفهه ٝلههطاض ٌطفتههٝاسههت .زضایهٗ ضاسههتب ٔؤسسههب حسبثطسهی خٟههت
ٔب٘سٌبضی زض ثبظاض  ٚوست حساوثط ٔٙبفغ اظ اثعاضٞبی ٘فٛش زض ثبظاض اسهتفبزٔ ٜهیٕ٘بیٙهس وهٝ
ضایحتطیٗ آٟ٘ب لیٕتٌهصاضی ذسٔب حسبثطسی ثٔ ٝیعاٖ وٕتط اظ ٚالغ است(ٔطاٖخهٛضی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)1396 ،اظایٗ ض ٚاحتٕبَ ػسْ ضػبیت ٔػبزیك اذهالق  ٚخٟهتٌیهطی اذاللهی ٚ
تٕبیُ ث ٝضفتبضٞب  ٚفؼبِیتٞبی فطیجٙسٔ ٜحتُٕ ثهه٘ ٝظهط ٔهیضسهس(ٔطاٖخهٛضی ٕٞ ٚىهبضاٖ،
 .)1396ثط اسبس ٔجب٘ی شوط ضس ٜفطؾیٞٝبی ظیط قطاحی ضس٘س:
فرضیه اصلیٔ :2بویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟتٌیطی اذاللی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
فرضیه فرعی ٔ :1-2بویبِٚیسٓ اظ قطیك ایسٜآٌَطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
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فرضیه فرعی :2-2

ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سجیٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ

فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
ٞبضیسستیب  ٚفبخهبض٘ی( )2019پوٞٚطهی ثهب ػٙهٛاٖ تهبثیط اسهتمالَ ،اذهالق حطفهٝای  ٚتدطثهٝ
حسبثطس ثط ویفیت حسبثطسی ا٘دبْ زاز٘سٞ .سر پوٞٚص تدعیٚٝتحّیُ تهبثیط اسهتمالَ ،اذهالق
حطفٝای  ٚتدطث ٝحسبثطس ثط ویفیت حسبثطسی زض ضطوت حسبثطسی زِٚتی خبوبضتهب ٔهیثبضهس.
تحمیك آ٘بٖ ،یه تحمیك ػّّی است و ٝثب ٞسر آظٔ ٖٛفطؾیٔ ٝطثٛـ ث ٝتبثیط یه یهب چٙهس ٔت یهط
(ٔت یط ٔستمُ) ثط زیٍط ٔت یط (ٔت یط ٚاثستٔ )ٝیثبضس٘ .تبیح پوٞٚص ٘طبٖ ٔهیزٞهس وه ٝاسهتمالَ،
اذالق حطفٝای  ٚتدطث ٝحسبثطس ثط ویفیت حسبثطسی تبثیطٌصاض٘س.
ثطٚثههطي ٕٞ ٚىههبضاٖ ( )2018زض تحمیمهی ثههب ػٙههٛاٖ ٛٞیهتٞههبی حطفههٝای  ٚسههبظٔب٘ی
حسبثطسبٖ  ٚتدبضیسبظی زض ضطوتٞبی حسبثطسی ث ٝثطضسی ایٗ أط پطزاذتٙس و ٝچٍ٘ٛهٝ
ٛٞیتٞبی حطفٝای  ٚسبظٔب٘ی حسبثطسبٖ ثب تدبضیسبظی زض ضطوتٞبی حسبثطسی ٔهطتجف
است .ثط ایٗ اسبس  374پطسطٙبٔ ٝزض ٔیبٖ اػؿبی ا٘دٕٗ حطفٝای حسبثساضاٖ ،حسبثطسبٖ ٚ
ٔطههبٚضاٖ حسبثطسههی زض سههٛئس تٛظیههغ ٌطزیههس .یبفتههٞٝههبی ایههٗ پههوٞٚص ٘طههبٖ زاز وههٝ
ٛٞیتسبظٔب٘ی حسبثطسبٖ ثب س ٝخٙج ٝتدبضیسبظی یؼٙهی خٟهتٌیهطی ثهبظاض ،خٟهتٌیهطی
ٔطتطی  ٚخٟتٌیطی فطآیٙسٞبی ضهطوت ضاثكهٔ ٝثجهت زاضز .ثهطذالر اسهتسالَٞهبیی وهٝ
ثطاسبس ازثیب پیطیٗ غٛض ٌطفت ٝاست ،ایٗ ٔكبِؼ٘ ٝطبٖ زازٜاسهت وهٛٞ ٝیهت حطفهٝای
حسبثطسبٖ ٘یع ثٝقٛض ٔثجت ثب تدبضیسبظی اضتجبـ زاضز.
ٔطاٖخٛضی ( )1399زض پوٞٚطی ثب ػٛٙاٖ ضٙبسبیی  ٚضتجٝثٙسی استطاتویٞهبی ثبظاضیهبثی
زض حطف ٝحسبثطسی ث ٝضٙبسبیی اسهتطاتویٞهبی ثبظاضیهبثی زض حطفه ٝحسبثطسهی  ٚضتجهٝثٙهسی
استطاتویٞب ثطاسبس تىٙیه آ٘تطٚپی پطزاذت .ثطاسبس ٘تبیح ثٝزستآٔسٞ ،ٜطت استطاتوی
ثٝػٙهٛاٖ اسهتطاتویٞهبی ثبظاضیهبثی ٘ ٚفهٛش ثهطای خهصة غهبحجىههبض زض حطفهه ٝحسبثطسهی
ضٙبسبیی ضس .ایٗ استطاتویٞب ػجبض ا٘س اظ :سیبست لیٕهتٌهصاضی وٕتهط اظ ٚالهغ ذهسٔب
حسبثطسی (٘طخ ضىٙی یب سیبست وهبٞص لیٕهت) ،اضائه ٝذهسٔب ٔتٙهٛع ثیطهتط اظ ذهسٔب
اقٕیٙبٖثرطی ،اضائ ٝضظ ٝٔٚوبضی ثٟ٘ ٝبزٞبی تػهٕیٌٓیط٘هس ،ٜخهصة غهبحجىههبض اظ قطیهك
٘فٛش زض اػؿبی ٞیئتٔسیطٔ ،ٜسیطاٖ ٔدبٔغ ضطوتٞبی ٔبزضّٞ ،سیًٞٙب ،خصة غبحجىبض
ثٝزِیهُ ٚخهٛز ٔٙبفغ ٔطتطن اظ قطیك آضٙبیی یب ٚاسكٞٝب ،ا٘دبْ حسبثطسی ثب ویفیهت ػهبِی
ث ٝلػس تسا ْٚوبض ثطای غبحجىبضاٖ فؼّی  ٚخهصة غبحجىهبضاٖ آتهی ،تؼبُٔ ثهب غهبحجىبض

تبثیط ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ثب ٘مص ٔیب٘دی ... ٚ

43

(چطٓپٛضی اظ ذكبٞهب ،تؼهسیُ ثٙهسٞبی ٌهعاضش) ثهٙٔٝظهٛض تهسا ْٚوهبض  ٚحفهظ  ٚخهصة
غبحجىبض اظ قطیك چطذص وبض ثیٗ چٙس ٔؤسس ٝحسبثطسی.
ٔطٟسی لطٜلیٕٞ ٚ ٝىبضاٖ ( )1398زض پوٞٚطی ث ٝثطضسی ٔبویبِٚیسٓ ،پ َٛپطسهتی ،فطٙٞهً
ٔطتطی ٔساضی  ٚذطیس اظٟبض٘ظط حسبثطسی اظ سٛی غبحجىبض پطزاذتٙسٕ٘ٛ٘ .ه ٝآٔهبضی پهوٞٚص
آ٘ههبٖ ضههبُٔ ٘ 120فههط اظ حسبثطسههبٖ ضههبغُ زض ٔٛسسههب حسبثطس هی ذػٛغ هی ػؿهه ٛخبٔؼههٝ
حسبثساضاٖ ضسٕی ٔیثبضس٘ .تبیح پوٞٚص ٘طهبٖ ٔهیزٞهس ذطیهس اظٟهبض٘ظط حسبثطسهی اظ سهٛی
غبحجىبض ،تحهت تهبثیط ٚیوٌهیٞهبی ٔبویبِٚیسهٓ  ٚفطٙٞهً ٔطهتطیٔهساضی حسبثطسهبٖ اسهت.
ٔبویبِٚیسٓ ٘یع ٔتبثط اظ پَٛپطستی  ٚفطٔ ًٙٞطتطی ٔساضی است .زض ٟ٘بیت پَٛپطستی ٘یهع تهبثیط
ٔؼٙیزاض ٔ ٚثجتی ثط فطٔ ًٙٞطتطیٔساضی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔبویبِٚیسٓ زاضز.
٘مصثٙسی  ٚحجیتقّت ( )1397زض پوٞٚطی ث ٝثطضسهی تهبثیط خٟهتٌیهطی اذاللهی ثطفطآیٙهس
تػهٕیٌٓیهطی اذاللهی حسبثطسهبٖ پطزاذتٙهس .خٟهت سهٙدص خٟهتٌیهطی اذاللهی اظپطسطههٙبٔٝ
14سٛاِی (ٔیّتیبزی  )2010 ،ثٟطٌ ٜطفته ٝضهس ٜاسهت .ثهطای إٞیهت اذاللهی اظ پطسطهٙبٔٔ ٝحمهك
سههبذت 5 ٝسههٛاِیٕٞ ،چ ٙهیٗ ثههطای حسبس هیت اذالل هی اظپطسطههٙبٔٔ ٝحمههك سههبذت9 ٝسههٛاِی ،ثههٝ
ٔٙظٛضخٕغآٚضی اقالػب ثه ٝپطسهصضه٘ٛسٌبٖ اضائه ٝضهس٘ .تهبیح تحمیهك ٘طهبٖ ٔهیزٞسوه ٝثهیٗ
خٟتٌیطیاذاللی ایسٜآٌَطایی  ٚخٟتٌیهطیاذاللهی ٘سهجیٌطایهی ثهب ٔیهعاٖ إٞیهت اذاللهی
ضاثكههٝی ٔثجههت ٔ ٚؼٙههبزاضی ٚخههٛززاضزٕٞ .چ ٙهیٗ ثههیٗ خٟههتٌی هطیاذاللههی ای هسٜآٌَطایههی ٚ
خٟتٌیطیاذاللی ٘سجیٌطایی ثب ٔیعاٖ حسبسیت اذاللی ضاثكٝی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ضدبع ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397زض پوٞٚطی ث ٝثطضسی زیسٌب ٜحسبثطسبٖ زضثبض ٜفؼبِیتٞهبی
ثبظاضیبثی پطزاذتٙس .آ٘بٖ زیسٌب ٜحسبثطسبٖ زضثهبض ٜفؼبِیهتٞهبی حسبثطسهی  ٚفؼبِیهتٞهبی
ثبظاضیهبثی زض ٘ 193فهط اظ حسبثطسهبٖ ضهبغُ زض سهبظٔبٖ حسبثطسهی ٔ ٚؤسسهب ذػٛغهی
حسبثطسی ضا ثطضسهی ٕ٘ٛز٘هس .آظٔه ٖٛفطؾهی٘ ٝیهع اظ قطیهك ضٚش ٕٞجسهتٍی ثهب اسهتفبز ٜاظ
ضٌطسی ٖٛچٙس ٔت یط ٜا٘دبْ ضس ٜاست٘ .تبیح پوٞٚص ٘طهبٖ ٔهیزٞهس تٕبیهُ حسبثطسهبٖ ثهٝ
فؼبِیت ثبظاضیبثی تحت ت ثیط زیسٌب ٜآٟ٘ب زضثبض ٜإٞیهت فؼبِیهت ثبظاضیهبثی ،إٞیهت فؼبِیهت
حسبثطسی ،لج َٛزاضتٗ فؼبِیت حسبثطسی  ٚضتج ٝض ّی حسبثطسبٖ اسهت .ثهط اسهبس ازثیهب
پوٞٚص ٔسَ ٔفٟٔٛی پوٞٚص ثػٛض ضىُ  1قطاحی ضس:
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جهت گیری
اخالقی
ايدهآلگرايي

ضکل ( :)1مدل مفهومی پژوهص
نسبي گرايي

نگرش نسبت به
فعالیتهای بازاریابی

ماکیاولیسم

ضکل .1مدل مفهومی

روشضناسی
پوٞٚص حبؾط اظ ٘ظط ٞسر زض حیك ٝتحمیمب وبضثطزی  ٚاظ ٘ظهط ٘حهٜٛی ٌهطزآٚضی
زازٜٞب اظ ٘ٛع پیٕبیطی است .اظ ٘ظط ضٚش؛ ٕٞجستٍی ٔجتٙی ثط ٔؼبزال سبذتبضی ٔیثبضهس.
زض تحمیك ٕٞجستٍی ضاثكهٝی ثهیٗ ٔت یطٞهب ثهط اسهبس ٞهسر تحمیهك تحّیهُ ٔهیٌهطزز .زض
ٔسَیبثی ٔؼبزِ ٝسبذتبضی ،زازٜٞب ثٝغٛض ٔبتطی ٞبی وٛاضیب٘

یب ٕٞجستٍی زضآٔهسٚ ٜ

یه ٔدٕٛػٔ ٝؼبزال ضٌطسی ٖٛثیٗ ٔت یطٞب تسٚیٗ ٔهیضهٛز .چٙب٘چه ٝزض ٔهسَ ثهطای ٞهط
ٔت یط اظ ثیص اظ یه ٘طبٍ٘ط اسهتفبز ٜضهٛزٔ ،هسَ ضهبُٔ ٔؤِفه ٝا٘هساظٌٜیهطی ٘یهع ٔهیضهٛز.
ٔسَیبثی ٔؼبزِ ٝسهبذتبضی یهه ضٚیىهطز خهبٔغ ثهطای آظٔه ٖٛفطؾهیٞٝهبیی زضثهبض ٜضٚاثهف
ٔت یطٞبی ٔطبٞسٜضسٔ ٚ ٜى ٖٛٙاست وٌ ٝب ٜتحّیُ سبذتبضی وٚٛاضیب٘ ٔ ،هسَیهبثی ػّهی
٘بٔیس ٜضس ٜاست .أب اغكالح غبِت زض ایٗ ضٚظٞبٔ ،سَیبثی ٔؼبزِ ٝسبذتبضی استٔ .یتهٛاٖ
ٌفت تىٙیه ٔسَسبظی ٔؼبزال سبذتبضی یىی اظ ضٚشٞبی اغهّی  ٚخسیهس ثهطای حهُ
ٔسَٞبی پیچیس ٜثب ضٚاثف ػّت ٔ ٚؼِّٛی زض ػّ ْٛاختٕبػی اسهت وه ٝثه ٝپوٞٚطهٍط أىهبٖ
ٔیزٞس ت ثیطا ٕٞعٔبٖ ٔت یطٞب ضا ثط یىسیٍط ثب ت ویس ثط ٘مص ذكبٞبی ا٘ساظٌٜیهطی ٘طهبٖ
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زٞسٔ .ت یطٞبی ٔى ٖٛٙثیبٍ٘ط یه سطی سبظٜٞبی تئٛضیه ٞستٙس ٔب٘ٙس ٔفبٞیٓ ا٘تعاػهی وهٝ
ٔستمیٕب لبثهُ ٔطهبٞس٘ ٜیسهتٙس  ٚثهٝقهٛض غیطٔسهتمیٓ  ٚثٛاسهكٔ ٝت یطٞهبی آضهىبض اظ قطیهك
اثعاضٞبی ٔرتّف ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ خّٕ ٝپطسطٙبٔٔ ،ٝػبحجٞٝب یب ٔطهبٞسا خٕهغآٚضی
ٔیضٛزٔ .ت یطٞبی ٔى ٖٛٙذهٛز ثه ٝز٘ ٚهٛع؛ ٔت یطٞهبی زض٘ٚهعا  ٚثط٘ٚهعا تمسهیٓ ٔهیضه٘ٛس.
ٔت یطٞبی ٔى ٖٛٙثط٘ٚعا ٔت یطٞبی ٔى٘ٛٙی ٞستٙس وه ٝػّهت ت ییهطا آٖٞهب ذهبضج اظ ٔهسَ
است  ٚثط ٔت یطٞبی زیٍط ت ثیط ٔیٌصاض٘سٔ .ت یطٞبی ثط٘ٚعا ٔت یطٞهبیی ٞسهتٙس وه ٝاظ سهبیط
ٔت یطٞبی ٔسَ تبثیط ٔیپصیط٘هسٔ .هسَ سهبذتبضی ثه ٝثطضسهی ضاثكهٔ ٝیهبٖ ٔت یطٞهبی ٔىٙهٖٛ
(ثط٘ٚعا  ٚزض٘ٚهعا) ٔهیپهطزاظز .ثهطای ثطضسهی ثهطاظش زازٜٞهب ثهب ٔت یطٞهبی ٔىٙه ٖٛاظ ٔهسَ
ا٘هساظٌٜیهطی اسههتفبز ٜضهس .ثههٙٔٝظهٛض ثطضسهی ثطاظ٘ههسٌی ٔهسَ ٔؼههبزال سهبذتبضی ،ا٘ههٛاع
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی آظٔ ٖٛثطاظ٘سٌی ایدبز ٌطزیس ٜوٕٛٞ ٝاض ٜزض حبَ تىبُٔا٘س ،أهب ٙٞهٛظ زضثهبضٜ
حتی یه آظٔ ٖٛثٟی٘ ٝٙیع تٛافك ٍٕٞب٘ی ٚخٛز ٘ساضز٘ .تید ٝآٖ است ؤ ٝمهبال ٔرتّهف،
ضبذعٞبی ٔرتّفی ضا اضائ ٝوطزٜا٘س.
جامعه و نمونه آماری

خبٔؼهه ٝآٔههبضی ضههبُٔ حسبثطسههبٖ ػؿهه ٛخبٔؼهه ٝحسههبثساضاٖ ضسههٕی وهه ٝزض ٔٛسسههب
حسبثطسی ضبغُ ٞستٙس ٔیثبضس و ٝتؼسازضبٖ ٘ 635فط ٔیثبضس .زض پهوٞٚص حبؾهط خٟهت
زاضتٗ ضب٘ ٔسبٚی تٕبٔی اػؿبی ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیهطی تػهبزفی سهبز ٜثه ٝوٕهه
خسٌ َٚطخسی ٛٔ ٚضٌبٖ استفبز ٜضس  ٚتؼهساز ٘ 240فهط ثه ٝػٙهٛاٖ ٕ٘٘ٛه ٝآٔهبضی زض سهبَ
 1399ا٘تربة ضس٘س .ثطای اقٕیٙهبٖ اظ ثبظٌطهت پطسطهٙبٔٞٝهب تؼهساز  255پطسطهٙبٔ ٝپرهص
ٌطزیس  ٚاظ ایٗ تؼساز  245پطسطٙبٔ ٝثطٌطت ٛٔ ٚضز تحّیُ لطاض ٌطفتٙس و٘ ٝهطخ ثبظٌطهت
پطسطٙبٔٞٝب ٘یع  96زضغس ثٛز.
خس٘ .1َٚطخ ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ
تعداد
255

ضرح
وُ پطسطٙبٔ ٝتٛظیغ ضسٜ

245

تؼساز ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ

 96زضغس

٘طخ ثبظٌطت پطسطٙبٔٝ
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ابسار گردآوری دادهها

ثطای خٕهغآٚضی زازٜٞهبی ٔهٛضز ٘یهبظ ایهٗ پهوٞٚص اظ ضٚشٞهبی ٌ٘ٛهبٌ ٖٛاسهتفبزٜ
ضس ٜاست .خٟت ٌطزآٚضی اقالػب زض ظٔیٞٝٙبی ٔجب٘ی ٘ظطی  ٚازثیب تحمیهك ٔٛؾهٛع،
اظ ٔٙجغ وتبثرب٘ٝایٔ ،مبال فبضسهی  ٚاٍّ٘یسهی ،وتهبة  ...ٚاسهتفبز ٜضهسٜاسهت .ثهٙٔ ٝظهٛض
خٕغآٚضی زازٜٞب اظ پطسطٙبٔ ٝاستفبز ٜضسٜاسهت .ثهطای ثطضسهی ویفیهت پطسطهٙبٔ ٝزض ایهٗ
پوٞٚص اظ پبیبیی ضبذع ،ضٚایی ٍٕٞطا  ٚضٚایهی ٚاٌهطا اسهتفبزٌ ٜطزیهس .پطسطهٙبٔٞٝهبی
ٔٛضز استفبز ٜزضایٗ پوٞٚص ضبُٔ ز ٚثرص است:
ثرص اَٚ؛ زض سٛاال ػٕٔٛی سؼی ضس ٜاست و ٝاقالػب وّی  ٚخٕؼیتضهٙبذتی زض
ضاثك ٝثب پبسدزٙٞسٌبٖ خٕغآٚضی ٌطزز .ایٗ اقالػب ضهبُٔ؛ خٙسهیت ،تحػهیال  ،ضتجهٝ
ض ّی ،سٗ  ٚتدطثٝوبضی ٔیثبضهس .ایهٗ ٔت یطٞهب وسٌهصاضی  ٚزض تدعیه ٚ ٝتحّیهُ آٔهبضی
استفبز ٜضس٘سٔ .ت یطٞب ضبُٔ ٔٛاضز ظیط است:
ٍ٘طش ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی :اظ پطسطٙبٔٔ ٝؼتجط فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ثطٚثطي ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )2018استفبز ٜضس ٜاستٞ .ط سٛاَ زاضای خٛاةٞبی پٙح ٌعیٝٙای اظ یه تب
پٙح زض قیف ِیىط اظ وبٔال ٔٛافمٓ تب وبٔال ٔربِفٓ تٟیٔ ٝیٌطزز .وبٔال ٔٛافمٓ ػسز 5
 ٚوبٔال ٔربِفٓ ٘یع ػسز  1ضا ث ٝذٛز اذتػبظ ٔیزٞس.
ٔبویبِٚیسٓ :اظ پطسطٙبٔٔ ٝؼتجط ٔبویبِٚیسٓ وطیستی  ٚخی

( )1970استفبزٔ ٜیضٛزٞ .ط سٛاَ

زاضای خٛاةٞبی پٙح ٌعیٝٙای زض قیف ِیىط اظ وبٔال ٔربِفٓ ػسز  1تب  5وبٔال ٔٛافمٓ است.
خٟت ٌیطی اذاللی ( :)EPQاظ پطسطٙبٔٔ ٝؼتجط خٟت ٌیطی اذاللی فٛضسیث ()1980
استفبزٔ ٜیضٛز .پبسدٞب ضبُٔ پبسدٞبی ٌ٘ ٝعیٝٙای ثٛز ٜو ٝزض زأ 1 ٝٙثطای ٔربِفت وبُٔ ٚ
 9ثطای ٔٛافمت وبُٔ لطاض ٌطفتٝا٘س.
خس .2َٚتٙبظط سٛاال
ٔت یطٞب

اثؼبز

ٔٙجغ

تؼساز سٛاَ

فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

-

1-8

8

ٔبویبِٚیسٓ

-

1-20

20

خٟت ٌیطی اذاللی

ایسٜآٌَطایی
٘سجی ٌطایی

1-10
11-20

20

ثطٚثطي ٕٞ ٚىبضاٖ ()2018
وطیستی  ٚخی

()1970

فٛضسیث ()1980
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پایایی و روایی ابسار گردآوری

زض ایٗ تحمیك ثطای تؼییٗ ضٚایی اثعاض تحمیك اظ ضٚایی ٍٕٞطا استفبز ٜضس ٜاسهت .ثهطای اضظیهبثی
ضٚایی ٍٕٞطا اظ ٔؼٙی زاض ثٛزٖ ثبض ػبّٔی ( )FLاستفبز ٜضس ٜاست و ٝثبض ػبّٔی وٕتط اظ  0/3پبییٗتط
اظ آستب٘ٝی ٔكّٛة ثٛز ٚ ٜحصر ٔیض٘ٛس .ثطای ضٚایی اثعاض تحمیك اظ ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ثهبض ػهبّٔی وهٝ
تٛسف ٘طْ افعاض اسٕبض پی اَ اس اضائٔ ٝیضٛز استفبز ٜضسٜاست و ٝزض خس 3َٚثهطای ٞهط سهٛاَ
ٔیثبضس حصر ضس٘س.
٘طبٖ زاز ٜضسٜاست .زضایٗ تحمیك ثبض ػبّٔی ٌٛیٞٝبیی و ٝوٛچىتط اظ  0/5
ثبض
ػبّٔی

ٌعیٞٝٙب

جدول .3نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت تحقیق
ثبض
ثبض
ثبض
ثبض
ٌعیٞٝٙب
ٌعیٞٝٙب
ٌعیٞٝٙب
ػبّٔی
ػبّٔی
ػبّٔی
ػبّٔی

ٌعیٞٝٙب

0/806

N5

0/670

M3

0/771

M11

0/737

J2

0/695

J1

0/756

N6

0/373

M4

0/819

M12

0/311

J20

0/580

J10

0/698

N7

0/315

M5

0/813

M13

0/754

J3

0/664

J11

0/776

N8

0/554

M6

0/795

M14

0/722

J4

0/716

J12

-

-

0/513

M7

0/764

M15

0/760

J5

0/735

J13

-

-

0/484

M8

0/817

M16

0/729

J6

0/720

J14

-

-

0/302

M9

0/800

M17

0/410

J7

0/290

J15

-

-

0/768

N1

0/724

M18

0/331

J8

0/372

J16

-

-

0/795

N2

0/765

M19

0/593

J9

0/252

J17

-

-

0/680

N3

0/667

M2

0/657

M1

0/281

J18

-

-

0/736

N4

0/820

M20

0/761

M10

0/312

J19

زض ایٗ تحمیك ثطای سٙدص پبیبیی اظ ؾطیت آِفبی وط٘ٚجبخ استفبز ٜضس .پبیبیی تطویجی
یه ٔؼیبض اضظیبثی ثطاظش زض٘ٚی ٔسَ است  ٚثطاسبس ٔیعاٖ سبظٌبضی سٛاال
سٙدص ٞط ػبُٔ لبثُ ٔحبسج ٝاست.

ٔطثٛـ ثٝ

جدول  .4نتایج دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
ؾطیت پبیبیی تطویجی
ؾطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
ٔت یطٞب
()Cr>0/7
()Alpha>0/7

خٟت ٌیطی اذاللی
ٔبویبِٚیسٓ
ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

0/912
0/947
0/890

0/925
0/954
0/913
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ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاػساز آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجهی (سهبظٌبضی زض٘ٚهی) ٍٕٞهی زض
ثبظٔ ٜطثٛق ٝلطاض ٌطفتٝا٘سٔ ،یتٛاٖ ٔٙبست ثٛزٖ ٚؾؼیت پبیبیی ٔسَ پوٞٚص ضا تبییس وطز.
یافتهها
زض ایٗ ثرص ث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ یبفتٞٝبی حبغُ اظ پطسطهٙبٔ ٝزض ز ٚسهكح تٛغهیفی ٚ
استٙجبقی پطزاذت ٝضس .زض اثتسا اظ ضبذعٞبی آٔبض خٕؼیت ضٙبذتی  ٚسپ آٔهبض تٛغهیفی
ٔت یطٞب ٔب٘ٙس فطاٚا٘یٔ ،یهبٍ٘یٗ  ٚا٘حهطار ٔؼیهبض ثهطای ثطضسهی  ٚتدعیهٚٝتحّیهُ اقالػهب
ٔطثٛـ ثٔ ٝت یطٞب استفبز ٜضس .سپ ضبذعٞبی آٔبض اسهتٙجبقی ٔهٛضز اسهتفبز ٜلطاضٌطفته،ٝ
و ٝثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتحّیُ ٔسیط فطؾیٞٝبی تحمیك ٔٛضز تحّیُ لطاضٌطفتٝا٘س.
خس .5 َٚآٔبض خٕؼیت ضٙبذتی
خٙسیت
ظٖ
ٔطز
وُ
سٗ
 25تب  35سبَ
 36تب  45سبَ
 46تب  55سبَ
 55سبَ ث ٝثبال
وُ
تحػیال
وبضضٙبسی
وبضضٙبسی اضضس
زوتطی
وُ
ضتج ٝسبظٔب٘ی
سطپطست
سطپطست اضضس
ٔسیط
ضطیه
وُ
تدطث ٝوبضی
 5تب  10سبَ
 11تب  16سبَ
 17تب  22سبَ
ثیطتط اظ  22سبَ
وُ

فطاٚا٘ی
29
216
245
فطاٚا٘ی
37
89
97
22
245
فطاٚا٘ی
76
121
48
245
فطاٚا٘ی
54
55
120
16
245
فطاٚا٘ی
55
36
46
108
245

زضغس فطاٚا٘ی
11/8
88/2
100
زضغس فطاٚا٘ی
15/1
36/3
39/6
9/0
100
زضغس فطاٚا٘ی
31/0
49/4
19/6
100
زضغس فطاٚا٘ی
22/1
22/4
49/0
6/5
100
زضغس فطاٚا٘ی
22/4
14/7
18/8
44/1
100
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تؼههساز پبسههدزٙٞههسٌبٖ ٔههطز  ٚ 216تؼههساز پبسههدزٙٞههسٌبٖ ظٖ ٔ 29ههٛضز اسههت .اظ ٔیههبٖ
پبسدزٙٞسٌبٖ ثیطتطیٗ ضز ٜسٙی ٔطثٛـ ث ٝضز 46-55 ٜسبَ  ٚوٕتهطیٗ آٖ ٔطثهٛـ ثه ٝضز ٜسهٙی
 55سبَ ث ٝثبال ٔیثبضس .ثیطتطیٗ تؼساز پبسدزٙٞسٌبٖ زاضای ٔسضن وبضضٙبسی اضضس  ٚوٕتهطیٗ
تؼساز پبسدزٙٞسٌبٖ زاضای ٔهسضن زوتهطا ٔهیثبضهٙس .ثیطهتطیٗ تؼهساز پبسهدزٙٞهسٌبٖ زض ضتجهٝ
سبظٔب٘ی ٔسیط  ٚوٕتطیٗ آٖ زض ضتج ٝسبظٔب٘ی ضطیه ٔیثبضهٙس .ثیطهتطیٗ پبسهدزٙٞهسٌبٖ زاضای
تدطثٝوبضی ثیص اظ 22سبَ  ٚوٕتطیٗ آٟ٘ب زاضای تدطثٝوبضی 11-16سبَ ٔیثبضٙس.
ػبُٔ

جدول  .6ضاخصهای توصیفی متغیرها
ا٘حطار ٔؼیبض
ٔیبٍ٘یٗ

ٚاضیب٘

تؼساز

ٔبویبِٚیسٓ

3/103

0/778

0/606

245

خٟتٌیطی اذاللی

7/229

0/728

0/530

245

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

3/020

0/533

0/284

245

ثب تٛخ ٝث ٝخسٔ 6 َٚالحظٔ ٝهیضهٛز ثیطهتطیٗ ٔیهبٍ٘یٗ پبسهد افهطاز ثهٔ ٝت یهط خٟهتٌیهطی
اذاللی ثطاثط ٔ ،7/229یثبضس  ٚوٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ پبسد افطاز ثٔ ٝت یط ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞهبی
ثبظاضیبثی ثطاثط ٔ ،3/020یثبضس.
ثطای اخطای ضٚشٞبی آٔبضی ٔ ٚحبسج ٝآٔبض ٜآظٔٙٔ ٖٛبست  ٚاسهتٙتبج ٔٙكمهی زضثهبضٜ
فطؾیٞٝبی پوٞٚص ٕٟٔتطیٗ ػُٕ لجُ اظ ٞط الهسأی ،ا٘ترهبة ضٚش آٔهبضی ٔٙبسهت ثهطای
پوٞٚص است ثطای ایٗ ٔٙظٛض آٌبٞی اظ تٛظیغ زازٜٞهب اظ اِٛٚیهت اسبسهی ثطذهٛضزاضاسهت.
ثطای ٕٞیٗ ٔٙظٛض زض ایٗ پوٞٚص اظ آظٔٔ ٖٛؼتجط وٌِٕٛٛطٚر اسهٕیط٘ٛر ثهطای ثطضسهی
فطؼ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞبی پوٞٚص استفبز ٜضسٜاست زض ایٗ آظٔه ٖٛثهب تٛخه ٝثه ٝفطؾهیب
ظیط ٌبْ ث ٝثطضسی ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب ٟ٘بز ٜضسٜاست:
ٔت یط

جدول .7آزمون نرمال بودن متغیرها
سكح ٔؼٙی زاضی
آٔبض ٜآظٖٔٛ

٘تیدٝ

ٔبویبِٚیسٓ

0/840

0/480

٘طٔبَ

خٟتٌیطی اذاللی

1/299

0/069

٘طٔبَ

ٍ٘طش ٘سجت ثٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

1/192

0/117

٘طٔبَ
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ثبتٛخ ٝثٔ ٝمبزیط خس 7 َٚو ٝسكح ٔؼٙهبزاضی آظٔه ٖٛثهطای تٕهبٔی ٔت یطٞهب ثعضٌتهط اظ
ٔیعاٖ ٔ 0/05یثبضسٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝفطؾهی H0 ٝتبییهس ضهسِ ٚ ٜهصا تٛظیهغ ٔت یطٞهب اظ
تٛظیغ ٘طٔبَ پیطٚی ٔیوٙٙس.
زض ازأٔ ٝمساض آٔبض ٜتیٔ ،مساضؾطیت ٔسیط  ٚذكبی اسهتب٘ساضز ٔت یطٞهبی اغهّی ثهطای
فطؾی ٞٝب اغّی ثط اسبس ٔسَ سبذتبضی  ٚخس َٚػٛٙاٖ ٔیٌطزز.

ضىُ  .2ؾطایت ٔؼٙبزاضی تی ٔت یطٞبی اغّی

51
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ضىُٔ .3مساض ؾطیت ٔسیط ٔت یطٞبی اغّی

مستقل

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

سطح
معناداری

خٟتٌیطی اذاللی

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

13/364

0/548

0/041

0/0001

ٔبویبِٚیسٓ

خٟتٌیطی اذاللی

13/610

0/614

0/045

0/0001

ٔبویبِٚیسٓ

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

4/381

0/176

0/040

0/0001

ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝزض ٘طْ افعاض اسٕبض پیاَاس اظ ٔمهساض آٔهبضٜتهی ثهطای ثطضسهی ٔؼٙهیزاض
ثٛزٖ ؾطایت استفبزٔ ٜیضٛز  ٚایهٗ ٔمهساض ثهطای ذكهبی  5زضغهس ػهسز ٔ 1/96هیثبضهس ثهطای
ثطضسی ٔؼٙی زاضی اظ ٔمبیسٔ ٝمساض آٔبضٜتی ضٚاثهف ثهب ػهسز ٔفهطٚؼ فهٛق اسهتفبزٔ ٜهیٌهطزز.
ثٝقٛضی و ٝاٌط ٔمساض آٔبضٜتی اظ ٔمساض  1/96ثیطتط ثبضس ،ضاثك٘ ٝطبٖ زاز ٜضسٔ ٜؼٙیزاض است.
فطؾی ٝاغّی (ٔ :)1بویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
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ثب تٛخ ٝث ٝخس ٚ 8 َٚایٙى ٝآٔبضٜتی  4/381ثعضٌتط اظ ٔ 1/96یثبضس ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛخ ٝثٝ
ٔثجت ثٛزٖ ؾطیت ٔسیطٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ،ٝبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت
ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط ٔثجت زاضز.
فطؾی ٝاغّی(ٔ :)2بویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟتٌیطی اذاللی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجتثٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
 :aؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/614
 :bؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/548 ; ٝ
Sa:ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/045
Sb:ذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/041 ; ٝ

( )1
ثب تٛخ ٝثٝایٙىٔ ٝمساض ٔ z-valueحبسجٝضس 9/548 ٜثعضٌتط اظ  1/96ثسست آٔهسٜاسهت
زض ٘تیدههٔ ٝبویبِٚیسههٓ اظ قطیههك خٟههتٌیههطی اذاللههی ثههط ٍ٘ههطش حسبثطسههبٖ ٘سههجت ثههٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
"تؼییٗ ضس اثط غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ٔت یط ٔیب٘دی":
ٔ :cمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست0/176 ; ٝ
( )2
ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست و 65/7 ٝزضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط خٟتٌیطی اذاللی تجییٗ ٔیضٛز.
زض ازأٔ ٝمساض آٔبضٜتیٔ ،مساضؾطیت ٔسیط  ٚذكبی اسهتب٘ساضز ٔت یطٞهبی فطػهی ثهطای
فطؾیٞٝبی فطػی ثط اسبس ٔسَ سبذتبضی  ٚخس َٚظیط ػٛٙاٖ ٔیٌطزز.

تبثیط ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ثب ٘مص ٔیب٘دی ... ٚ

ضىُ .4ؾطایت ٔؼٙبزاضی تی ٔت یطٞبی فطػی

ضىُ ٔ .5مساض ؾطیت ٔسیط ٔت یطٞبی فطػی
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جدول  .9مقدار آمارهتی ،مقدارضریب مسیر و خطای استاندارد متغیرهای فرعی
ا٘حطار
ٔمساض
آٔبض ٜتی
ٚاثستٝ
ٔسیط

ٔستمُ

سكح

ؾطیت

استب٘ساضز

ٔؼٙبزاضی

ایسٜآٌَطایی

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

6/165

0/283

0/046

0/0001

ٔبویبِٚیسٓ

ایسٜآٌَطایی

18/459

0/661

0/036

0/0001

ٔبویبِٚیسٓ

٘سجی ٌطایی

4/575

0/384

0/084

0/0001

ٔبویبِٚیسٓ

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

5/350

0/216

0/040

0/0001

٘سجیٌطایی

ٍ٘طش ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی

10/010

0/286

0/029

0/0001

فطؾی ٝفطػی ٔ :1-2بویبِٚیسٓ اظ قطیك ایسٜآٌَطایی ثهط ٍ٘هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثهٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
 :aؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/661
 :bؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/283 ; ٝ
 :Saذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/036
 :Sbذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/046 ; ٝ

( )3
ثب تٛخ ٝثٝایٙىٔ ٝمساض ٔ z-valueحبسج ٝضس )5/833( ٜثعضٌتط اظ  1/96ثسست آٔسٜاست
زض ٘تیدٔ ٝبویبِٚیسٓ اظ قطیك ایسٜآٌَطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی
ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
"تؼییٗ ضس اثط غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ٔت یط ٔیب٘دی":
ٔ :cمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست0/216 ; ٝ
( )4
ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست و 46/4 ٝزضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط ایسٜآٌَطایی تجییٗ ٔیضٛز.
فطؾی ٝفطػی ٔ : 2-2بویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سجی ٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثٝ
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فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
 :aؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/384
 :bؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/286 ; ٝ
 :Saذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔستمُ ٔ ٚیب٘دی ; 0/084
 :Sbذكبی استب٘ساضز ٔسیط ٔت یط ٔیب٘دی ٚ ٚاثست0/029 ; ٝ
( )5
ثب تٛخ ٝثٝایٙىٔ ٝمساض ٔ z-valueحبسج ٝضس 1/148 ٜثعضٌتط اظ  1/96ثسست آٔسٜاسهت
زض ٘تیدٔ ٝبویبِٚیسٓ اظ قطیك ٘سهجی ٌطایهی ثهط ٍ٘هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثه ٝفؼبِیهتٞهبی
ثبظاضیبثی تبثیط زاضز.
"تؼییٗ ضس اثط غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ٔت یط ٔیب٘دی":
ٔ :cمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔت یط ٔستمُ ٚ ٚاثست0/216 ; ٝ
( )6
ایٗ ثساٖ ٔؼٙبست و 33/7 ٝزضغس اظ اثط وُ ٔبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سهجت ثهٝ
فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی اظ قطیك غیط ٔستمیٓ تٛسف ٔت یط ٘سجی ٌطایی تجییٗ ٔیضٛز.
بحث و نتیجهگیری
ثط اسبس ٘تبیح تدعیٚٝتحّیُ اقالػب ٌطزآٚضی ضسٔ ٜبویبِٚیسٓ ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ
٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ت ثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبتٛخ ٝثه ٝتحهٛال اسبسهی وهٝ
زض پی ذػٛغیسبظی حطف ٝحسبثطسی زض ایطاٖ ضخ زاز ،ٜضلبثت زض ایٗ ثبظاض افعایص یبفتهٝ
ٛٔ ٚؾٛع ثبظاضیبثی ثیص اظ پیص ٔٛضز تٛخ ٝحسبثطسهبٖ لهطاضٌطفته ٝاسهت .ثهط ایهٗ اسهبس
حسبثطسبٖ ثطای زستیبثی ث ٝس ٟٓثیطتط ثبظاض  ٚحساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذهٛز اظ تؼهسازی اغهَٛ
ثبظاضیبثی فطیجٙس ٜو ٝضیطه ٝزض ضفتهبض ٔبویهبِٚی زاضز اسهتفبزٔ ٜهیٕ٘بیٙهس .ثهبتٛخه ٝثه ٝتؿهبز
ٔطبٞس ٜضس ٜثیٗ ٚظبیف سٙتی حسبثطسبٖ  ٚثبظاضیبثی ،فؼبِیتٟهبی ثبظاضیهبثی ثه ٝػٙهٛاٖ یهه
ٔسبِٔ ٚ ٝطىُ زض ایٗ حطفٔ ٝكطح ٌطزیس ٜاستٞ .ط چٙهس ٔٛسسهٞٝهبی ذهسٔب حطفهٝای
حسبثطسی ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی سبظٔب٘سٞی ٘طهسٜا٘هس أهب حسبثطسهبٖ ثهٙٔ ٝظهٛض
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تحىیٓ اضتجبـ ثب غبحجىبضاٖ  ٚتمٛیت زضن آٟ٘ب ٘سجت ثٔ ٝتٕبیع ثٛزٖ ذسٔب ػطؾ ٝضسٜ
زض ٔمبیس ٝثب ذسٔبتی و ٝتٛسف سبیط حسبثطسبٖ اضائٔ ٝیضٛز اظ ثطذی ضٚیهٞٝهبی ثبظاضیهبثی
فطیجٙس ٜپیطٚی ٔی وٙٙس .ث ٝثیبٖ زیٍط فطبض زض ظٔی ٝٙخصة ٔطتطیبٖ خسیس  ٚحفهظ ٔطهتطیبٖ
فؼّی زض ٔحیف ضلبثتی ثبظاض ٔٛخت ضس ٜحسبثطسبٖ اظ تىٙیهٞبی ثبظاضیبثی استفبزٕ٘ ٜبیٙهس.
ایٗ أط ثب اغُ استمالَ زض ذسٔب حسبثطسی ٔٙبفب زاضز اظ ایٗ ض ٚحسبثطسبٖ ثهطای ٘طهبٖ
زازٖ حفظ استمالَ ذٛز الساْ ث ٝا٘دبْ ضفتبضٞبی ٔبویبِٚی ٘ظیط لیٕتٌصاضی وٕتط اظ ٚالهغ
ذسٔب حسبثطسی ٔیٕ٘بیٙس.
٘تبیحایٗ فطؾی ٝثب ٘تبیح تحمیمی ٞهٛزٌع  ٚیب٘هً ( )2009وه ٝاػتمهبز زاضهت تٕبیهُ ثهٝ
ضفتبض فطیجٙس ٜثطای ضسیسٖ ث ٝس ٟٓثیطتط زض ثبظاض ذسٔب حسبثطسی  ٚحساوثط وهطزٖ ٔٙهبفغ
ضرػیٔ ،یتٛا٘س ٔٙطبء ثحطاٖٞهبی اذاللهی  ٚثهطٚظ ضفتبضٞهبی غیطاذاللهی ٌهطززٕٞ ،سهٛ
است .آضِی  ٚآ٘ب٘سیب (٘ )2017طبٖ زاز٘س ٔبویبِٚیسٓ تبثیط ٔٙفی ثهط ٕٞهسِی ثهب ٔطهتطیبٖ ٚ
ضفتبضٞهبی اذاللهی ثهب ٔطهتطیبٖ ٔهیٌههصاضز .آٟ٘هب ٘تیدهٌ ٝطفتهٝا٘هس ٚیوٌهی ٔبویبِٚیسههٓ زض
فطٚضٙسٌبٖ ،آٟ٘ب ضا ٚازاض ٔهیٕ٘بیهس تهب ضفتبضٞهبی فطیجٙهس ٚ ٜاغٛاوٙٙهسٜای ضا ثهطای خهصة
ٔطتطی ثطٌعیٙٙس.
ٔبویبِٚیسٓ اظ قطیك خٟت ٌیطی اذاللی ثط ٍ٘هطش حسبثطسهبٖ ٘سهجت ثه ٝفؼبِیهتٞهبی
ثبظاضیههبثی ت ه ثیط ٔثجههت ٔ ٚؼٙههبزاضی زاضزٔ .بویبِٚیسههٓ اظ قطیههك ایههسٜآٌَطایههی ثههط ٍ٘ههطش
حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ت ثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضزٔ .بویبِٚیسهٓ اظ قطیهك
٘سجیٌطایی ثط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ثه ٝفؼبِیهتٞهبی ثبظاضیهبثی ته ثیط ٔثجهت ٔ ٚؼٙهبزاضی
زاضز .ثٍٙبٜٞب زض ضطایف ضلبثتی ثطای حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز ٕٔىٗ است حهسٚز اذاللهی
ضا ضػبیت ٘ىٙٙس  ٚاظ اثعاض ٘فٛش زض ثبظاض استفبزٕ٘ ٜبیٙس .ثطایهٗ اسهبس احتٕهبَ ػهسْ ضػبیهت
ٔػبزیك اذالق  ٚخٟتٌیطیٞبی اذاللی  ٚزض ٘تید ٝتحطیه ا٘دبْ ضفتبضٞب  ٚفؼبِیهتٞهبی
ٔبویبِٚی زض حسبثطسبٖ ٚخٛز زاضز .و ٝایٗ أط ٔی تٛا٘س اػتجبض حطف ٝضا ذسضهٝزاض ٕ٘هٛزٚ ٜ
ثبػث ثی اػتٕبزی ػٕ ْٛخبٔؼ ٝث ٝایٗ حطفٌ ٝطزز.
ٞبزٌ  ٚیبً٘ ( )2009ثیبٖ ٔیوٙٙس ثهب ٚخهٛز ایٙى ٝآییٗ ضفتبض حطفٝای ،حسبثطسهبٖ
ضا اظ تجّیغ  ٚثبظاضیبثی ذسٔب ذهٛز ٔٙهغ وهطزٜاسهت ،أهب ضهٛاٞسی ٚخهٛز زاضز وه٘ ٝطهبٖ
ٔیزٞس ٔؤسسب حسبثطسی اظ ثطذی ضٚیٞٝهبی ثبظاضیهبثی فطیجٙهس ٜپیهطٚی ٔهیوٙٙهسٔ .هطاٖ
خٛضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396ػٛٙاٖ ٔیوٙٙس تٕبیهُ ثه ٝضفتبض فطیجٙهس ٜثهطای ضسهیسٖ ثه ٝسههٟٓ
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ثیطتط زض ثبظاض ذهسٔب حسبثطسی  ٚحساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛزٔ ،هیتٛا٘هس ٔٙطه ثحهطاٖٞهبی
اذاللی ثبضهس .اظ آ٘دبییو ٝزض ضهطایف ٔحیكهیایهطاٖ حسبثطسبٖ ٕ٘هیتٛا٘ٙهس ثهه ٝثبظاضیههبثی
ذسٔب ذٛز ثپطزاظ٘هس  ٚاظ سٛی زض پی ذػٛغیسبظی تؼهساز ٔؤسسهب حسبثطسهی  ٚزض
٘تید ٝضلبثت زض ثبظاض ذسٔب حسبثطسی زض حبَ افهعایص اسهت ،تٕبیُ ثه ٝا٘دهبْ ضفتبضٞهبی
ٔبویبِٚی ثطای ٔب٘سٌبضی  ٚضلبثت زض ثبظاض ٔحتُٕ ثه٘ ٝظط ٔیضسس.
ثط اسبس ٘تبیح ثٔ ٝسیطاٖ ٔٛسسب حسبثطسی پیطٟٙبز ٔیٌطزز ثب وٙتطَ ضفتبض ٔبویبِٚی
ٌطایب٘ ٝزض ٔیبٖ حسبثطسبٖ ضبغُ زض ٔٛسس ،ٝاذالق حطفٝای ضا لطثب٘ی خصة ٔطتطی ٚ
ثبظاضیبثی ٘ىٙٙس .ث ٝضطوبی ٔؤسسب حسبثطسی پیطٟٙبز ٔیٌطزز ثب تمٛیت اذالق حطفٝای،
ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثبظاضیبثی ضا اضتمب زٙٞس تب زض ٔطاحُ اخطای
حسبثطسی زچبض ثی اذاللی حطفٝای ٍ٘طز٘س .ث ٝپوٞٚطٍطاٖ پیطٟٙبز ٔیٌطزز زض تحمیمب
آتی ثطضسی تبثیط ٍ٘طش حسبثطسبٖ ٘سجت ث ٝتجّی ب  ٚثبظاضیبثی ثط ویفیت حسبثطسی
ٔٛسسب حسبثطسی ثرص ذػٛغی ضا ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض زٙٞس .یىی اظ ٔحسٚزیتٞبی
پوٞٚص حبؾط ا٘ساظٌٜیطی ٔت یطٞب ثٚ ٝسیّ ٝپطسطٙبٔ ٚ ٝػسْ ٕٞىبضی ثطذی اظ
پبسدزٙٞسٌبٖ  ٚػسْ تٛخ ٝثٌٛ ٝیٞٝبی پطسطٙبٔ ٝثٛز .پطاوٙسٌی افطاز حبؾط زض ٕ٘ٝ٘ٛ
تحمیك زض ٔٛسسب حسبثطسی ٔرتّف اظ زیٍط ٔحسٚزیتٞبی پوٞٚص ثٛز.
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