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چكيذٌ
پمًٍّ ضبضف ثِ ثفـوي ففٌّگ كبـ ٍ عَاهل اختوبعي هؤثف ثف آى ؼـ ثيي كبـكٌبى ثكـگتفيي وبقهبى
غَِّي كٍَـ ،ؼاًٍگبُ آقاؼ اوالهي پفؼاغتِ اوت .ـٍي ثِ كبـ ـفتِ ؼـ ايي پمًٍّ ،ـٍي پيوبيٍي اوت.
خبهعِ آهبـي توبم كبـهٌؽاى ؼاًٍگبُّبي آقاؼ هٌغقِ يك ّىتٌؽ كِ اق هيبى آًْب ً 481فف ثِ عٌَاى ًوًَِ تعييي
ٍ ثب اوتفبؼُ اق ـٍي ًوًَِگيفي تّبؼفي وبؼُ ؼـ ّف ٍاضؽ ؼاًٍگبّي اًتػبة ٌؽًؽ .اثكاـ تطقيق ،پفوٌٍبهِ
اوت كِ ثب اوتفبؼُ اق تکٌيك تطليل عبهلي ،تعييي اعتجبـ وبقُ گفؼيؽُ ٍ ثفاي تعييي پبيبيي اق ضفيت آلفب
اوتفبؼُ ٌؽُ اوتً .تبيح تَِيفي پمًٍّ ،ثيبًگف آى ّىتٌؽ كِ هيبًگيي ًوفُ ففٌّگ كبـ ٍ ًيك اثعبؼ آى
(ّوکبـي ٍ تعْؽ) ؼـ وغص هتَوغي اوت ،اهب ًتبيح تطليلي پمًٍّ ًٍبى هيؼٌّؽ هؽيفيت هٍبـكتي ،عؽالت
وبقهبًي ،ـضبيت ٌغلي ،وي ٍ وٌَات غؽهت ثف ففٌّگ كبـ تأثيف هثجت ٍ هعٌبؼاـ ؼاـًؽ .تجييي ففٌّگ كبـ ثف
ضىت هدوَع هتغيفّبي هىتقل ،ثيبًگف آى اوت كِ ـضبيت ٌغلي ٍ وٌَات غؽهت ،ثِ تفتيت قَيتفيي
پيًثيٌي كٌٌؽُّبي ففٌّگ كبـ ّىتٌؽ ٍ  0/18اق ٍاـيبًه آى ـا تجييي هيكٌٌؽ.
ياژٌَاي كليذي :ففٌّگ كبـ ،ـضبيت ٌغلي ،عؽالت وبقهبًي ،هؽيفيت هٍبـكتي ،كبـهٌؽاى.

هقبلِ ضبضف ثفگففتِ اق عفش پمٍٍّي ثفـوي ففٌّگ كبـ ؼـ ثيي كبـكٌبى ؼاًٍگب ّبي هٌغقِ يك اوت كِ ثب ضوبيت هبلي ؼاًٍگبُ آقاؼ اوالهي اًدبم
ٌؽُ اوت.
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مقذمٍ
ٍيمگي اوبويي ؼًييبي خؽييؽ ،گىيتفي فيَا العيبؼُ
وبقهبى ّبوت .آًْب ّوِ خٌجيِّيبي قًيؽگي ـا ؼـ ثيف
گففتِاًؽ ثِ گًَِاي كِ تقفيجب ثِ ّير ٍخِ ًويتيَاى اق
اثفات آًْيب ؼـ اهيبى ثيَؼ .ضيفٍـت آًْيب ؼـ قًيؽگي،
ّوبًٌييؽ ّييَايي اوييت كييِ ثييفاي ضيييبت غييَؼ ثييِ آى
ًيبقهٌؽين (ّبل  .)1 :1376ويبقهبىّيب هٌيبفف فيفؼي ٍ
گفٍّي اعضبي خبهعِ ـا تأهيي هيكٌٌؽ ،اهيب ضييبت ٍ
هَفقيت آًْب ؼـ ؼوتيبثي ثِ اّؽاف ثِ كٌٍَي ٍاثىيتِ
اوت كِ اق وَي ًيفٍي اًىبًي آًْب َِـت هيگييفؼ.
ّف وبقهبى ؼـ َِـتي هَفق هيٌَؼ كيِ اق كبـكٌيبًي
ثفغَـؼاـ ثبٌؽ كِ ثِ اًديبم كيبـ هفييؽ ثْتيف ٍ ثيٍيتف
توبيل ؼاٌيتِ ثبٌيٌؽب ثيِ عجيبـت ؼيگيف ،اق كبـكٌيبًي
ثفغَـؼاـ ٌؽ كِ ؼاـاي ففٌّگ كبـ پيٍففتِاي ثبٌيٌؽ.
ففٌّگ كبـ هدوَعِ ـفتبـّبي ؼـًٍي ٌؽُ هغليَة ٍ
هٌبوت ؼـ كبـكٌبى اوت كِ ثفاي تَوعِ ٍ هَفقيت ؼـ
وبقهبى ضفٍـي اويت (اويويت ٍ ًَثيل .)95 :2004
كالـک ( )13 :2004ففٌّيگ كيبـ ـا ـعبييت ًدين ؼـ
اًدبم كبـّب وػت كٌَي ٍ ِففِ خيَيي ؼـ هّيفف
كبال تعفيف هي كٌؽ .تَـاكَ ( )61 :2002هعتقؽ اويت
ففٌّگ كبـ پيٍيففتِ عجيبـت اويت اق هدوَعيِاي اق
ٍيمگيّب هبًٌؽ ؼقت ٍ وفعت عول ،وبقگبـي ٌغلي،
اًگيكُي كبـي ،تَخِ ثِ اّؽاف وبقهبًي ،تالي ثيفاي
ـويؽى ثِ آًْيبّ ،وکيبـي گفٍّيي ،تىيلظ ٌػّيي،
ضىبويت ؼـ اًدبم ٍظبيف ،تفکف ؼـ غََّ كيبـ ٍ
تالي ثفاي اـتقبي هْبـتّبي كبـي كِ ثفاي هَفقيت
ٍ پيٍففت ضفٍـي اوت .ثف ايي اوبن ،ففٌّيگ كيبـ
پيٍففتِ ثيِ هَفقييت ؼـ اّيؽاف ويبقهبًي ٍ افيكايً
ثْفٍُـي هياًدبهؽ ،اهب ففٌّگ كبـ ًبهغلَة ثيِ ّيؽـ
ـفييتي هٌييبثف ٍ كييبًّ ثْييفٍُـي ؼـ وييبقهبى هٌدييف
هيگفؼؼً .بمگؿاـي وبلّبي  1389 ٍ 1373ثيب عٌيَاى
ٍخؽاى كبـي ٍ كبـ هضيبعف ،ثييبًگف اييي اويت كيِ
ففٌّگ كيبـ ؼـ اييفاى هىيألِاي اختويبعي اويت .ثيف
اوبن پمًٍّّب ٍ هٌبثف هَخَؼ ،ثْيفٍُـي هليي كيِ
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هىتقيوب اق ففٌّگ كبـ ًبٌي هيٌَؼً ،كؼيك ثِ ِيفف
اوييت (غييبًي  ٍ )138 :1384وييبعبت كييبـ هفيييؽ ؼـ
ضؽٍؼ يك وبعت ؼـ ـٍق اوت (وفاففاق 204 :1382ب
هعيؽفف  ،)262 :1385اهب ؼـ آهفيکب ٍ اـٍپب ؼـ ضؽٍؼ 7
وييبعت ٍ ؼـ لاپييي ثيييً اق  8وييبعت ؼـ ـٍق اوييت
(هؽًي  .)5 :1385ايي ٍاقعيتّب ثفاي كٍَـي كيِ ثيف
اوبن وٌؽ زٍن اًؽاق ثبيؽ ؼـ وبل  1400ي .ـتجيِي
ًػىت ـا ؼـ هٌغقِ ؼاـا ثبٌؽ اهيؽٍاـ كٌٌؽُ ًيىت .ثيب
ايي تفبِيل ،پمًٍّ ضبضيف ثيِ ؼًجيبل آى اويت كيِ
ففٌّگ كبـ ـا ؼـ ثكـگتفيي وبقهبى غَِّي كٍيَـ،
ؼاًٍگبُ آقاؼ اوالهي -كِ ثيً اق ّ 30كاـ ًفف كبـهٌيؽ
ؼاـؼ .ثفـوي ٍ اـتجبط آى ـا ثب ثفغي عَاهل اختويبعي
هٍػُ ًوبيؽ.
چارچًب وظري
ثب ظَْـ وبقهبىّبي ٌِعتي ،تَخِ ثِ عيَاهلي كيِ ثيف
هيكاى كبـ كبـگفاى ٍ ثبقؼّي وبقهبى تأثيف هيگؿاـؼ ثِ
وفعت هَـؼ تَخِ قفاـ گففتً .ػىيتيي ثيبـ ،زيبـلك
ثبثح 1ؼـ اٍايل قفى ًَقؼّن ثب ًگيبـي كتيبثي ثيبعٌَاى
ِففِ خَيي ِيبضجبى ِيٌبيف ،ثيِ عولکيفؼ كبـكٌيبى
تَخِ كفؼ ٍ وپه يکي اق ِبضجبى ٌِبيف آهفيکيب ثيِ
ًبم ٌّفي تَى 2ثب كبـثفؼ فٌَى ٍ ـٍيّبي خؽيؽي ؼـ
اؼاـُي اهييَـ هؤوىييِي ِييٌعتي غييَؼ ثييِ هَضييَع
عولکفؼ كيبـگفاى تَخيِ ًويَؼ (اقتيؽاـي .)13 :1376
هبكه ٍثيف ( )1374هعتقيؽ ثيَؼ ثيِ ضيؽاكثف ـويبًؽى
كبـايي وبقهبى ،هىتلكم ثيِ كيبـ گييفي ثفغيي اِيَل
اوت كيِ اٍ آًْيب ـا ثَـٍكفاويي هييًبهييؽ .ففؼـييك
تبيلَـ 3اعتقبؼ ؼاٌت ٍيمگي اوبوي كيبـگفاى اتيالف
ٍقت اوت كِ غَؼ ثِ ؼٍ ًَع عجيعي ٍ ويبقهبى يبفتيِ
تقىينثٌؽي هي ٌَؼ .اتالف ٍقت عجيعي كيِ ًبٌيي اق
عَاهل ٌػّي اوت ،ثفاثف توبيل ففؼ ثِ ـاضت علجيي
ٍ خلَگيفي اق غىتگي ٌکل هيگيفؼ ،اهب اتالف ٍقت
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وبقهبى يبفتِ ًبٌي اق عَاهل وبقهبًي ٍ اختوبعي اوت
ٍ عي آى وفپفوت ًىجت ثِ هقؽاـ كبـي كِ هيتَاًيؽ
اًدبم گيفؼ ،ؼـ خْبلت ًگِ ؼاٌتِ هي ٌَؼب ثِ عيَـي
كِ اًتدبـ اٍ ثفاي كبـ ثيٍتف افكايً ًوي يبثؽ (ّييکه
ٍ گَلييت  .)169 :1374اق ًدييف تييبيلَـ ،ـاُ ضييل ايييي
اوت كِ هؽيفيت كبـگفاى ـا اق ًيبق ثيِ ثفًبهيِ ـييكي
ثييفاي ٍظييبيف غييَؼ آوييَؼُ وييبقؼ ٍ ثييب پفؼاغييت
ؼوتوكؼّبي ثيٍتف ،كًٌَ آًْب ـا ثيٍيتف كٌيؽ .التيَى
هبيَ 1ثب اًدبم يك ولىلِ هغبلعبت ٌِعتي ؼـ ٌيفكت
ٍوتفى الکتفيك 2ثِ ايي ًتيدِ ـويؽ كيِ آًسيِ ويغص
تَليؽ ٍ هييكاى ثْيفُ ٍـي كيبـگفاى ـا ثيبال هيي ثيفؼ،
عَاهل هبؼي ًيىت ،ثلکِ عَاهل غيف هبؼي اوت ،هبًٌؽ
اضىبن غفٍـ ٍ اّويت ثيِ هٌبويجت ثفگكييؽُ ٌيؽى
ثفاي هغبلعيِ اق عيفف هيؽيفاىّ ،وجىيتگي گفٍّيي،
تىْيل ـٍاثظ اختوبعي ،آقاؼي عويل ثيٍيتف ؼـ هيَـؼ
تقىين كبـ ٍ ويفاًدبم ثْجيَؼ هٌبويجبت ثيب وفپفويت
(اقتؽاـي  .)26 :1376آثفاّبم هبقلَ 3ثب عيفش ًدفييِي
ولىلِ هفاتت ًيبقّب ،هعتقؽ اوت اًىبىّب اوبوب ؼاـاي
پٌح ًيبق عوؽُ ٌبهل فيكيَلميك ،ايوٌي ،تعلق ،اضتيفام
ٍ غَؼٌييکَفبيي ّىييتٌؽ (ّفوييي ٍ ثالًسييبـؼ :1377
 .)32ثف اوبن ايي ًدفيِ ،كبـكٌبى وبقهبىّب ًيبقّيبي
ثىيبـي ؼاـًؽ كِ ّف زِ وبقهبىّب ثيٍتف ثتَاًٌؽ آًْب ـا
پبوع ؼٌّؽ ٍ ـضبيت ٌيغلي ثيٍيتفي ثيفاي كبـكٌيبى
ففاّن آٍـًؽ ثْفٍُـي ٍ عولکفؼ آًْب ثيٍيتف هييٌيَؼ
(هَـّييؽ ٍ گييفيفيي ّ .)84:1380فقثييفگ 4ؼـ قبلييت
ًدفيِي اًگيكي ثْؽاٌيت هعتقيؽ اويت اًىيبىّيب
ؼاـاي ؼٍ ؼوتِ ًيبقّبي هتفبٍت ّىتٌؽً :ػىتيي ؼوتِ
ًيبقّب عَاهيل ثْؽاٌيت ّىيتٌؽ كيِ هطييظ اًىيبى ـا
تَِيف هييكٌٌيؽ ٍ كيبـكفؼ اِيلي آًْيب هوبًعيت اق
ًبـضبيتي ٌغلي اوت .ؼٍهيي ؼوتِ ًيبقّب ،اًگيكًؽُّيب
ّىتٌؽ كِ هَخجيبت اًگييكي افيفاؼ ـا ثيفاي عولکيفؼ
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ثْتف ففاّن هيوبقًؽ .اق ًدف ّفقثفگ ،غظ هٍيّيب ٍ
هؽيفيت وبقهبى ،وفپفوتيٌ ،فايظ كبـ ،ـٍاثظ هتقبثيل
اففاؼ ،پَل ،هقبم ٍ تبهيي ،ؼـ ـؼييف عَاهيل ثْؽاٌيت
ّىتٌؽ .ايٌْب خكٍ ؼـٍى ؾاتيي ييك كيبـ ًيىيتٌؽ ٍ ؼـ
قبثليت تَليؽ ٍ ثبقؼّي تأثيفي ًؽاـًؽ .آًْب فقيظ هيبًف
ضبيعبت ًبٌي اق كن كبـي ٍ تطؽيؽ كيبـ ؼـ عولکيفؼ
كبـگف هيًٌَؽ (ّفوي ٍ ثالًسيبـؼ  .)60 :1377عجيق
ًدييف ّفقثييفگ ،عَاهييل اـضييب كٌٌييؽُاي كييِ هتضييوي
اضىييبن كىييت هَفقيييت ٍ ـٌييؽ ضففييِاي اوييت ٍ
ٌٌبوبيي ٍ اضتفاهي كِ ففؼ هيتَاًؽ ؼـ يك كيبـ تيَأم
ثب كًٌَ ٍ زٍن اًؽاق تدفثِ كٌؽ اًگيكًؽُّيب ّىيتٌؽ
كِ تَاًبيي تأثيفگؿاـي هثجت ثف ـضبيت ٌغلي ؼاـًؽ ٍ
ثيٍتف افيكايً قبثلييت ثيبقؼّي كليي فيفؼ ـا هَخيت
هيًٌَؽ (ّفويي ٍ ثالًسيبـؼ  .)61 :1377ثيف اويبن
ًدفيِ ّفقثفگ ،عَاهل ثْؽاٌت (هطييظ) ثيِ ِيَـت
غيفهىتقين ٍ اق عفيق كبًّ كن كبـي ٍ اًگيكًيؽُّيب
(كبـ) اق عفيق افيكايً اًگييكي ثيِ ثْجيَؼ ثْيفٍُـي
وبقهبًي هٌدف هييٌيًَؽ .ثيِ عجيبـت ؼيگيف ،عَاهيل
ثْؽاٌت ثب كبًّ ًبـضبيتي ٌيغلي ٍ اًگيكًيؽُّيب ثيب
افكايً ـضبيت ٌغلي ثبعث افكايً عولکفؼ كبـكٌيبى
وبقهبى هيگفؼًؽ .آؼاهك ( )267 :1965ثب عيفش ًدفييِ
ثفاثفي 5هعتقؽ اوت كبـكٌبى وبقهبى ثف ضىت آًسِ ثِ
وبقهبى هيؼٌّؽ ،هبًٌؽ تطّيالت ،تدفثيِ ،كٌَيً ٍ
ٍفبؼاـي ،اًتدبـ ؼاـًؽ ثِ هيكاى هتٌبوت ؼـييبفتيّيبيي
ًيك اق وبقهبى ،هبًٌؽ ؼوتوكؼٌْ ،فت ،ـٍاثظ اختويبعي
ٍ پبؼايّبي ثيفًٍي ،ؼاٌيتِ ثبٌيٌؽ .كبـكٌيبى ّويَاـُ
اًتدبـ ؼاـًؽ ثيي ؼاؼُ ّب ٍ ويتبؼُّيب تعيبؼل ثبٌيؽب ثيِ
عجبـت ؼيگف ،اًتدبـ ؼاـًؽ ثيب آًْيب ثيف اويبن عيؽالت
ـفتبـ ٌَؼ .عجق ًدف آؼاهيك ،افيفاؼ ثيف اويبن عيؽالت
وبقهبًي ثف اًگيػتِ هيًٌَؽ ٍ ّف گبُ اضىيبن كٌٌيؽ
ؼـيبفتّبيٍبى ثِ عٌَاى پيبؼاي ،ثيب اًديبم ٍظبيفٍيبى
ثفاثف اوت ،كًٌَ ثيٍتفي اق غَؼ ًٍبى هيؼٌّيؽٍ ،
ّف گبُ اضىبن ًبثفاثفي يب ثيعؽالتي وبقهبًي كٌٌؽ ،ثب
Equity
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ٍاكًٌّبي هٌفيي ،اق خوليِ كين كيبـي ٍ ـفتبـّيبي
ضييعيف ٌييْفًٍؽي وييبقهبًي ٍ ؼـ ٌييکل ٌييؽيؽ آى،
اوتعفب اق كبـ ،ثِ ايي ًبثفاثفي پبوع هي ؼٌّؽ .ثيف اييي
اوبن ،اٍ هعتقؽ اويت آًسيِ ثييً اق ّويِ عولکيفؼ
ٌغلي كبـكٌبى ـا تطت تيأثيف قيفاـ هييؼّيؽ ،عيؽالت
وييبقهبًي اوييت ،اهييب ثىيييبـي اق اًؽيٍييوٌؽاى هىييبيل
وبقهبًي هعتقؽًيؽ هيؽيفيت ويبقهبى ٍ ـاّجفؼّيبي اٍ
ثفاي فعبليتّبي وبقهبى ًييك هيي تَاًيؽ ثيف عولکيفؼ
كبـكٌبى تأثيف ثگؿاـؼ .هؽيف ؼـ ًقيً ـّجيفي ويبقهبى
هيتَاًيؽ ويجكّيبي هتفيبٍتي ـا ؼـ ّيؽايت ًييفٍي
اًىبًي اًتػبة كٌؽ .وجك هؽيفيت تعييي كٌٌؽُي خَ،
ففٌّگ ٍ ـاّجفؼّبي ضبكن ثيف ويبقهبى اويت .ويجك
هؽيفيت ،ثيبًگف زگًَگي تعبهيل هيؽيفاى ثيب كبـكٌيبى
تطت وفپفوتي اوت (ّيکه ٍ گَليت .)186 :1374
تطقيقييبت وييبقهبًي ثيٍييتف ثييف ؼٍ ٌيييَُي هتضييبؼ
هؽيفيتيب يعٌي هؽيفيت هٍبـكتي ٍ هؽيفيت غَؼكبهِ،
تأكيؽ كفؼُاًؽ .عجق ًدف فيليي ٍ ّيبٍن ()400 :1969
هؽيفيت هٍبـكتي زَى ثيِ كبـكٌيبى تَخيِ هيي كٌيؽ
ـفتبـّبي هيفؼم ويبالـ ييب ؼهکفاتييك ؼاـؼ ثيِ ٌّگيبم
وفپفوييتي ثييِ هىييبيل عوييَهي تَخييِ هيييكٌييؽ ٍ اق
قيفؼوتبى ضوبيت ٍ پٍتيجبًي هيكٌيؽ ،ثيٍيتف هَخيت
ـضبيت كبـكٌبى وبقهبى هيٌَؼ ٍ ؼـ ًتيدِ ،ثْفٍُـي
آًْب ـا افكايً هي ؼّؽ.
تحقيقات پيطيه
ففٌّگ كبـ ٍ هفبّين ًكؼيك ثِ آى ،هبًٌؽ اغالا كبـ يب
ٍخؽاى كبـ ؼـ تطقيقيبت هتعيؽؼي ثفـويي ٌيؽُاًيؽ.
هطىٌي تجفييكي ٍ هيفقاييي ( )1383ؼـ پمٍٍّيي ثيب
عٌَاى وٌدً هيكاى اًگيكي ثِ كبـ ٍ عَاهل هيؤثف ثيف
آى ،ؼـ ثيي خَاًبى ٍ قًبى ـٍوتبيي ـٍويتبّبي اويتبى
آؾـثبيدبى ٌفقي ًٍبى ؼاؼًيؽ كيِ هتغيفّيبي ًييبق ثيِ
هَفقيت ،اًگييكُي اقتّيبؼي ،فيفؼ گفاييي ،آـقٍّيب ٍ
تفخيطييبت ٌييغليٍ ،ضييعيت اقتّييبؼي -اختوييبعي،
ـضبيت اق قًؽگي ،آًَهي اختوبعي ٍ التكام ثِ كبـ ،ثيِ
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تفتيت قَيتفيي عَاهل تأثيفگؿاـ ثيف اًگييكي ثيِ كيبـ
ّىييتٌؽ .وييبـٍغبًي ٍ عبلجيييبى ( )1381ؼـ ثفـوييي
ٍخييؽاى كييبـي ٍ عَاهييل اختوييبعي هييؤثف ثييف آى ،ؼـ
ٌفكت هلي ٌِبيف پتفٌٍيوي ايفاىًٍ ،يبى ؼاؼًيؽ كيِ
گىتفي عؽالت وبقهبًي ،تٌبوت تػُّ ثب ٍظيبيف
ٌغلي ،ثىظ ـضيبيت ؼـٍى ويبقهبًيًْ ،بؼيٌيِ ٌيؽى
ٌيييَُّييبي هٍييبـكتي ٍ تفَيضييي ٍ ّوسٌيييي تَقيييف
پىتّب ٍ هٍبغل ثف هجٌبي تَاًبييّيب ٍ غَاويتِّيبي
كبـكٌبىّ ،وجىتگي هثجتيي ثيب ٍخيؽاى كيبـي ؼاـًيؽ ٍ
قبؼـًؽ ثيً اق  50ؼـِؽ ٍاـيبًه هيكاى ٍخؽاى كبـي
ـا تجييي كٌٌؽ .اكجفي ٍ اـؼٌييفي ( )1381ثيِ ثفـويي
ففٌّگ كبـ ؼـ ثيي كبـكٌبى ؼٍلتي ؼـ اوتبى كْکيلَييِ
ٍ ثَيف اضوؽ پفؼاغتًٍِ ،بى ؼاؼًؽ كِ ـضيبيت ٌيغلي،
ـضبيت ويبوي ،گفايًّبي هليي ٍ گيفايً هيؿّجي،
اـتجبط هعٌيب ؼاـي ثيب ففٌّيگ كيبـ ؼاـًيؽ .خعفيفي ٍ
ضجيجي ( )1381ؼـ پمٍٍّيي ثيِ ثفـويي ٍ هقبيىيِي
ففٌّيييگ كيييبـ ؼـ ؼٍ ٌيييفكت تَلييييؽي ٍ ِيييٌعتي
پفؼاغتِاًؽً .تبيح پيمًٍّ ًٍيبى هييؼّيؽ ؼـ ّيف ؼٍ
وبقهبى ،ضعيفتفيي اهتييبقات ،ثيِ عيؽالت ويبقهبًي
هفثَط اوت ٍ ايي هتغيف ثف ففٌّگ كبـ تيأثيفي هٌفيي
ؼاٌتِ اوت .ثِ عالٍُ ،تَاى كبـي پبييي ،ثبعث كيبًّ
ففٌّگ كبـ هيگفؼؼ ٍ اضىبن ـضبيت ٌغلي افكايً
ففٌّييگ كييبـ ـا وييجت هيييٌييَؼ .هعيييؽفف ( )1378ؼـ
پمٍٍّي ثبعٌَاى ″اغالا كبـ ٍ عَاهل اختوبعي هيؤثف
ثف آى ؼـ كبـگبُّبي تَليؽي ٌِعتي ؼـ تْفاىًٍ ،″يبى
هيؼّؽ اغالا كبـ ؼـ وغص ًىيجتب ثيباليي اويت ،اهيب
هيكاى اغالا كبـ تطّيل كفؼُّب ٍ ٌْفًٍييٌبى اق كين
وَاؼاى ٍ غيف ٌْفًٍيٌبى كوتف اويت .زلجيي ()1377
ؼـ پمٍٍّي ،ثِ ″ثفـوي اغالا كيبـ ؼـ ثييي ٌيبغالى
وبقهبىّبي ؼٍلتيً ،يوِ ؼٍلتيي ،تعيبًٍي ٍ غَِّيي
ؼـ وِ ٌْف تْفاى ،ييكؼ ٍ كفهبًٍيبُ ″پفؼاغتيًٍِ ،يبى
هيؼّؽ افيكايً تعْيؽ عويَهي كيبـ ؼـ ويغص كيالى
اختوبعي ٍاثىيتِ ثيِ تقَييت َّييت هليي ،ؼـ ويغص
ففٌّگيٍ ،اثىتِ ثِ عفق تلقي هثجت اق كبـ ٍ تأكييؽ ثيف
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ٍخؽاى كبـي ٍ ـٌؽ آى ؼـ ثيي خَاًيبى ٍ هيبًىيبالى″
پفؼاغتٌؽ ٍ ًٍبى ؼاؼًؽ هطبفدِ كبـي ففٌّگي ٍ وغص
تطّيالت ،هْوتفيي پيًثيٌيكٌٌؽُّبي ٍخؽاى كيبـي
ّىتٌؽ.

اـقيّبي ؼـًٍي كبـ ،ؼـ وغص كالى ففٌّگي ٍاثىيتِ
ثِ تقَيت ضؽاقل ٌّدبـّيب ٍ اويتبًؽاـؼّبي كيبـي ٍ
وفاًدبم ؼـ وغص ٌػّيتي ،ثِ ـضبيت ٌغلي ٍاثىيتِ
اوت .هفييبک ٍ ّوکيبـاى ( )2009ؼـ پمٍٍّيي ثيِ″
ثفـوي تفبٍتّبي قًبى ٍ هفؼاى ؼـ ٍخؽاى كيبـي ؼـ
آهفيکيب ″پفؼاغتٌيؽً .تيبيح تطقيييق آًْيب ًٍيبى ؼاؼ ثييف
غالف آًسِ پيً اق ايي تَّـ هيٌؽ كيِ قًيبى ؼاـاي
ٍخؽاى كبـي قَيتفي ًىجت ثيِ هيفؼاى ّىيتٌؽّ ،يير
تفبٍت هعٌبؼاـي ثيي قًبى ٍ هفؼاى ثيِ لطيبػ ٍخيؽاى
كييبـي ٍخييَؼ ًييؽاـؼ .ثَگييت ٍ ّوکييبـاى ( )2005ؼـ
پمٍٍّي عَلي ؼـ ّلٌؽ ثِ ″ثفـويي اختويبعي ٌيؽى

سه

مذل تحليلي پژيَص
ثب تَخِ ثِ ـٍيکفؼّيبي ًديفي هَخيَؼ ،ثيفاي تجيييي
ففٌّگ كبـ اق يك زيبـزَة ًديفي تفكيجييٌ ،يبهل
ًدفيِي ثفاثفيً ،دفيِي ويجك هيؽيفيتً ٍ ،دفييِي
ـضبيت ٌغلي ،اويتفبؼُ ٍ هيؽل تطليليي پيمًٍّ ثيِ
ٌفش قيف تفوين ٌؽُ اوت.
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فرضيات تحقيق
 ثيي ـضبيت ٌغلي ٍ ففٌّگ كبـ ـاثغِي هعٌيبؼاـيٍخَؼ ؼاـؼب ّف زِ ـضبيت ٌغلي ثيٍتف ثبٌؽ ،ففٌّگ
كبـ ثيٍتف تقَيت هيٌَؼ.
 ثيييي وييجك هييؽيفيت هٍييبـكتي ٍ ففٌّييگ كييبــاثغِي هعٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼب ّف زِ ويجك هيؽيفيت
هٍبـكت خَيبًِتف ثبٌؽ ،ففٌّيگ كيبـ ثيٍيتف تقَييت
هيٌَؼ.
 ثيييي عييؽالت وييبقهبًي ٍ ففٌّييگ كييبـ ـاثغييِيهعٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼب ّف زِ عيؽالت ويبقهبًي ثيٍيتف
ثبٌؽ ،ففٌّگ كبـ ثيٍتف تقَيت هيٌَؼ.
 ثيي عَاهل ففؼي -خوعيتي (ويي،خٌهٍ ،ضيفتأّل ،تطّيالت ٍ ،وٌَات غيؽهت) ٍ ففٌّيگ كيبـ
ـاثغِي هعٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
ريش ضىاسي
ـٍي ثِ كبـ ـفتِ ؼـ ايي پمًٍّ ،پيوبيٍي اوت.
خبهعِي آهبـيّ ،وِي كبـهٌؽاى ؼاًٍگبُّبي آقاؼ
هٌغقِ يك كٍَـ ؼـ وبل تطّيلي ّ 88-89ىتٌؽ كِ
تعؽاؼ آًبى ً 2539ففٌ ،بهل  1953هفؼ ٍ  586قى
اوت .اًؽاقُي ًوًَِ ثب اوتفبؼُ اق خؽٍل ًوًَِگيفي
هَـگبى ٍ كفيدي( )1970ثفاثف ثب  335اوت ،اهب ثِ
ؼليل تٌَع خبهعِي آهبـي ٍ ؼوتيبثي ثِ ثفآٍـؼي
ؼقيقتف ،اًؽاقُي ًوًَِ ثِ ً 500فف افكايً يبفت .ثِ
ؼليل گىتفؼگي خغفافيبيي ٍاضؽّب ،هتغيف ثَؼى تعؽاؼ
ؼقيق كبـهٌؽاى ،هتغيف ثَؼى هطل فعبليت آًْب ؼـ ٍاضؽ
ٍ اضتوبل غيجت آًْب ؼـ ٍاضؽ ؼـ ٌّگبم خوفآٍـي
اعالعبت ،اق ـٍي ًوًَِگيفي تّبؼفي وبؼُ ثفاي
اًتػبة كبـكٌبى ؼـ ّف ٍاضؽ ؼاًٍگبّي اوتفبؼُ ٌؽ،
كِ ؼـ هدوَع ؼـ ٍ 26اضؽ ؼاًٍگبّي ؼـ وِ اوتبى
فبـن ،ثٌَْف ٍ كْکيلَيِ ٍ ثَيف اضوؽ ،ثبً 481فف
هّبضجِ ٌؽ .اثكاـ تطقيق ،پفوٌٍبهِي پمٍٍّگف
وبغتِ اوت كِ ؼـ ثفگيفًؽُي زْبـ هقيبن ففٌّگ
كبـ ،ـضبيت ٌغلي ،هؽيفيت هٍبـكتي ٍ عؽالت
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وبقهبًي اوت .ثفاي تعييي اعتجبـ هقيبنّب اق اعتجبـ
وبقُ ثِ ـٍي تطليل عبهلي ٍ ثفاي تعييي پبيبيي اق
ّوبٌّگي ؼـًٍي اثكاـ ثِ ـٍي آلفبي كفًٍجبظ اوتفبؼُ
كِ ًتبيح آى ؼـ خؽٍلّبي ٌوبـُ  2 ٍ 1هٌعکه ٌؽُ
اوت .ثف اوبن ًتبيح ثِ ؼوت آهؽُ ،آقهَى
1KMOثفاي وبقُي ففٌّگ كبـ ( ،)0/785ـضبيت
ٌغلي ( ،)0/723هؽيفيت هٍبـكتي ( ٍ )0/895عؽالت
وبقهبًي ( )0/852اوت كِ ثيبًگف كفبيت اًؽاقُي
ًوًَِ اوت .ثِ عالٌٍُ ،بغُ هدؿٍـ كبي ثفاي
آقهَى كفٍيت ثبـتلت ،2ثفاي ّوِي وبقُّب
( ) P<0/000اوت كِ ثِ لطبػ آهبـي هعٌبؼاـ اوت ٍ
ًٍبى هيؼّؽ ثيي هتغيفّب ّوجىتگي ٍخَؼ ؼاـؼ.
تطليل عبهلي هَـؼ ًدف اق ًَع تبييؽي اوت ٍ ثب تَخِ
ثِ اثعبؼي كِ ثفاي ّف وبقُ تعفيف ٌؽُ ثَؼ ،تعؽاؼ
عبهلّب ًيك ثِ ّوبى اًؽاقُ ؼـ ًدف گففتِ ٌؽ كِ عَاهل
ٍ هؤلفِّبي هفثَط ثِ ّفكؽام ،هٍػُ ٌؽُ اوت.
ؼـ هدوَع ،ؼـ هقيبن ففٌّگ كبـ  6گَيِ ،ؼـ هقيبن
ـضبيت ٌغلي  4گَيِ ،ؼـ هؽيفيت هٍبـكتي  4گَيِ
ٍ ؼـ عؽالت وبقهبًي  2گَيِ ثِ ؼليل ايي كِ ثبـ
عبهلي ًؽاٌتٌؽ ،يب ثب عَاهلي غيف اق آًسِ پيً ثيٌي
هيٌؽ ،ؼاـاي ّوجىتگي ثَؼًؽ ،اق هؽل ضؿف ٌؽًؽ.
ًتبيح تطليل ثيبًگف آى ّىتٌؽ كِ هيكاى ٍاـيبًه تجييي
ٌؽُ ؼـ وبقُي ففٌّگ كبـ ( ،)26/1ؼـ ـضبيت
ٌغلي( ،)35ؼـ هؽيفيت هٍبـكتي ( ٍ )56/7ؼـ عؽالت
وبقهبًي ( )53/1اوت .پبيبيي ّفيك اق وبقُّب ًيك
هطبوجِ ٌؽُ اوت كِ هقؽاـ آى ؼـ وبقُي ففٌّگ كبـ
( ،)0/644ؼـ ـضبيت ٌغلي( ،)0/660ؼـ هؽيفيت
هٍبـكتي ( ٍ )0/861ؼـ عؽالت وبقهبًي ()0/831
اوت ٍ ًٍبى هيؼّؽ هقيبنّبي عفاضي ٌؽُ اق
وبقگبـي ؼـًٍي قبثل قجَلي ثفغَـؼاـ ثَؼُاًؽ.

1

Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling
adequacy
2
Bartlett's test of sphericity
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جذيل ضمارٌ  -تؼييه اػتثار ي پايايي مقياس َاي فرَىگ كار،رضايت ضغلي ي مذيريت مطاركتي

وبقُ
فرَىگ كار
ؼـ هطيظ كبـ ثب ؼيگفاى غَي ثفغَـؼ ّىتن
اق كبـ كفؼى ثب ؼيگفاى لؿت هيثفم
ثِ ّوکبـي كِ كبـي وٌگيي اوت ،كوك هيكٌن
ثب ّوکبـاى ؼـثبـُ ي اًدبم ثْتف كبـم هٍَـت هيكٌن
هَفقيت وبقهبى ثب كبـ گفٍّي اهکبى پؿيف اوت
اق ايي كِ ثِ گفٍُ تعلق ؼاـم ،لؿت هيثفم
ثعضي اٍقبت ثِ هَفقيت ّوکبـاًن ضىبؼت هيكٌن
پٍت وف ّوکبـاًن ضفف ًويقًن
اگفاًؽكي كىبلت ؼاٌتِ ثبٌن ،ضَِلِ كبـ كفؼى ًؽاـم
ِجص ٌٌجِ ٍاقعب كىبلت آٍـ اوت
اي كبي هيكاى هفغّي وبالًِ افكايً هييبفت
آٍـؼى هَثبيل ثِ هطيظ كبـ هبًعي ًؽاـؼ
ؼـ كٌبـ كبـم ،كبـّبي ٌػّي ام ـا ًيك اًدبم هيؼّن
ثب اتوبم وبعت كبـي ،ثبيؽ كبـ ـا تعغيل كفؼ

رضايت ضغلي

كبـم زيكّبي خؿاة قيبؼي ؼاـؼ
كبـم يکٌَاغت يب كىل كٌٌؽُ ًيىت
كبـم آثفٍهٌؽ اوت
ؼـ كبـم آقاؼي عول غَثي ؼاـم
اق اهٌيت ٌغلي غَثي ثفغَـؼاـ ًيىتن
وبعبت كبـم هٌبوت ًيىت
ـفت ٍ آهؽم ثِ هطل كبـم وػت اوت
اگف هدجَـ ًجَؼمّ ،ويي اهفٍق كبـم ـا ـّب هيكفؼم

مذيريت مطاركتي
هىؤٍالى ثِ وئَال ّبي كبـهٌؽاى خَاثگَ ّىتٌؽ
هىؤٍالى ثِ اعتفاضبت كبـهٌؽاى تَخِ هي كٌٌؽ
هىؤٍالى هعوَال ؼـ ؼوتفن كبـهٌؽاى ّىتٌؽ
هىؤٍالى ؼـ هقبثيل تّيويوبتي كيِ هيي گيفًيؽ ،خَاثگيَ
ّىتٌؽ
هىؤٍالى ثِ اوتفبؼُ اق ًدف كبـهٌؽاى توبيلي ًؽاـًؽ
هىؤٍالى ؼيؽگبُ ّبي كبـهٌؽاى ـا خَيب ًوي ًٌَؽ
هىؤٍالى ثِ تَِيِّبي كبـهٌؽاى گَي هيكٌٌؽ

هىؤٍالى ؼـ اًدبم كبـ ثب كبـهٌؽاى هٍَـت هيكٌٌؽ

مقذار ييژٌ

ػامل َا

َمكاري

تؼُذ
كاري

يزن ػاملي

يزن
ػاملي

0/632
0/626
0/580
0/572
0/571
0/544
0/488
0/471

دريوي
0/759
0/746
0/673
0/448

0/844
0/796
0/768
0/701

1/63

17/9

8/2

كل
مقياس

0/709

0/548

0/644

تيريوي
2/7

0/562
0/548
0/486
0/444

پاسخگًيي

اتؼاد

3/57

0/578
0/569
0/533
0/480
0/429
0/405

يارياوس
تثييه
ضذٌ

ضرية آلفاي
كريوثاخ

22/4

0/651

0/660
1/51

12/6

0/545

تصميم
گيري
5/4

0/720
0/681
0/491
0/454

45/6

0/849

0/861
1/3

11/1

0/766
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جذيل ضمارٌ  -2تؼييه اػتثار ي پايايي مقياس ػذالت سازماوي
عبهلّب
وبقُ

هقؽاـ

تعبهلي

تَقيعي

ـٍيِاي

يزن

يزن

يزن

ػاملي

ػاملي

ػاملي

ٍيمُ

ٍاـيبًه ضفيت
تجييي

آلفب

ٌؽُ
ػذالت سازماوي
هىؤٍالى ثِ كبـهٌؽاى اضتفام هيگؿاـًؽ

0/833

ـفتبـ ؼٍوتبًِاي ثب كبـهٌؽاى ؼاـًؽ

0/791

ثِ ٌيَُاي ِبؼقبًِ ثب كبـهٌؽاى ثفغَـؼ هيكٌٌؽ

0/755

ًىجت ثِ كبـهٌؽاى غفضي ًؽاـًؽ
ثِ ًيبقّبي كبـهٌؽاى تَخِ هيكٌٌؽ
ثب تَخِ ثِ اوتفنّبيي كِ ؼاـم ،پبؼاٌن كن اوت

4/8

32/1

0/826

0/706
0/544

ثب تَخِ ثِ هيكاى تطّيالتن پبؼاٌي كِ هيگييفم ،كين
اوت
ثب تَخِ ثِ كبـي كِ اًدبم هيؼّن ،پبؼاٌن كن اوت
ثب تَخِ ثِ هىؤٍليتن پبؼاٌي كيِ هييگييفم ،هٌبويت

0/728
0/727
1/8

0/682

11/8

0/711

0/582

اوت
هعلَم ًيىت هجٌبي تٍَيق ثفغي ّوکبـاى زيىت

0/738

ثفغي ّوکبـاى تبفتِ خؽا ثبفتِاًؽ

0/689

ثفغي ثػٌٍبهِّب فقظ ثِ ًفف ثعضي ّوکبـاى اوت

0/658

هجٌبي تٌجيِ ثفغي ّوکبـاى ٍاقعب هعلَم ًيىت

0/634

آقهَى  KMOثفاي هتٌبوت ثَؼى اًؽاقُ ًوًَِ
آقهَى  Bartlettثفاي ؼـوت ثَؼى تفکيك عبهلّب

1/4

9/2

0/727

0/852
Sig=0/000

Df=105

ضفيت آلفبي كفًٍجبظ كل هقيبن عؽالت وبقهبًي

Chi- Square = 2242

0/839

يافتٍَاي تًصيفي

اهب ثف اوبن ًتبيح تَِيفي وبقُّبي تطقيق ،هيبًگيي

ثف اوبن ًتبيح تَِيفي هتغيفّبي خوعيتي ،اق هدوَع

ففٌّگ كبـ ثف ـٍي هقيبوي ثب ؼاهٌِي 14-70ثفاثف ثب

ً 481فف پبوػگًَ 357 ،فف ( 74/2ؼـِؽ) هيفؼ ٍ 124

 ،50هيبًگيي ـضبيت ٌغلي ثف ـٍي هقيبوي ثب ؼاهٌِ

ًفيييف ( 25/8ؼـِيييؽ) قى ّىيييتٌؽ .هييييبًگيي ويييٌي

 8-40ثفاثف ثب  ،27/2هيبًگيي هؽيفيت هٍبـكتي ثف

پبوػگَيبى 34/9 ،وبل ،هييبًگيي ويَاؼ  15/8ويبل ٍ

ـٍي هقيبوي ثب ؼاهٌِ  8-40ثفاثف ثب  ٍ 22/5هيبًگيي

هيييبًگيي وييبثقِ غييؽهت  9/5وييبل اوييت ٍ ً 374فييف

عؽالت وبقهبًي ثف ـٍي هقيبوي ثب ؼاهٌِ  13-65ثفاثف

( 77/8ؼـِييؽ) هتأّييل ٍ ً 107فييف ( 22/2ؼـِييؽ)

ثب  33/7اوت.

هدفؼًؽ.
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يافتٍَاي تحليلي

ففٌّگ كبـ ثِ عَـ هدكا هطبوجِ ٌؽُ كِ ًتبيح آى ثِ

 -تررسي راتطٍ تيه رضايت ضغلي ي فرَىگ كار

ٌفش خؽٍل ٌوبـُ  3اوت .ثف اوبن ًتبيح خؽٍل

ثب تَخِ ثِ ايي كِ ـضبيت ٌغلي ؼـ ؼٍ ثعؽ ؼـًٍي ٍ

ـاثغِ ثيي ـضبيت ٌغلي (هدوَع اثعبؼ) ٍ ففٌّگ كبـ

ثيفًٍي ٍ ،ففٌّگ كبـ ؼـ ؼٍ ثعؽ ّوکبـي ٍ تعْؽ

(هدوَع اثعبؼ) هعٌبؼاـ اوت ٍ عي آى ـضبيت ٌغلي

كبـي وٌدً ٌؽُ اوت ،ـاثغِ ؼٍ وبقُ ثِ عَـ كلي

هيتَاًؽ تغييفات ٍاـيبًه ففٌّگ كبـ ـا تجييي ًوبيؽ.

ٍ ًيك ـاثغِ ّف يك اق اثعبؼ وبقُ ـضبيت ٌغلي ثب

جذيل ضمارٌي  - 2تررسي راتطٍ تيه رضايت ضغلي ي فرَىگ كار

ـضبيت ٌغلي(هدوَع)
ففٌّگ كبـ(هدوَع)
ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي
ّوکبـي
ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي
تعْؽ كبـي
ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي
ّوکبـي
ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي
تعْؽ كبـي

ضرية
َمثستگي

ضرية
تؼييه

F

Sig

t

Sig

0/393

0/155

87/7

0/000

9/4

0/000

0/336

0/113

61

0/000

7/8

0/000

0/212

0/045

22/5

0/000

4/7

0/000

0/122

0/015

7/2

0/007

2/7

0/007

0/271

0/073

37/9

0/000

6/2

0/000

ثفـوي ـٍاثظ ثيي اثعبؼ ؼٍ وبقُ ًيك ًٍبى هيؼّؽ

پبوػگَيي ٍ تّوين گيفي ٍ ،ففٌّگ كبـ ؼـ ؼٍ ثعؽ

ـاثغِ ّف يك اق ؼٍ ثعؽ ـضبيت ٌغلي ثب اثعبؼ ؼٍگبًِ

ّوکبـي ٍ تعْؽ كبـي وٌدً ٌؽُ اوت ،ـاثغِ ؼٍ

ففٌّگ كبـ هعٌبؼاـ اوتب ثِ ايي هعٌب كِ ثب افكايً

وبقُ ثِ عَـ كلي ٍ ًيك ـاثغِ ّف يك اق اثعبؼ وبقُ

ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي ،تعْؽ كبـي ٍ ّوکبـي افكايً

هؽيفيت هٍبـكتي ثب ففٌّگ كبـ ثِ عَـ هدكا هطبوجِ

يبفتِ اوت ٍ ثب افكايً ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ،تعْؽ

ٌؽُ كِ ًتبيح آى ثِ ٌفش خؽٍل ٌوبـُ  4اوت .ثف

كبـي ٍ ّوکبـي افكايً يبفتِ اوت.

اوبن ًتبيح خؽٍل ـاثغِ ثيي هؽيفيت هٍبـكتي
(هدوَع اثعبؼ) ٍ ففٌّگ كبـ (هدوَع اثعبؼ) هعٌبؼاـ

 -تررسي راتطٍ تيه مدذيريت مطداركتي ي فرَىدگ

اوت ٍ عي آى هؽيفيت هٍبـكتي هيتَاًؽ تغييفات

كار

ٍاـيبًه ففٌّگ كبـ ـا تجييي ًوبيؽ.

ثب تَخِ ثِ ايي كِ هؽيفيت هٍبـكتي ؼـ ؼٍ ثعؽ

خبهعِ ٌٌبوي كبـثفؼي ،وبل ثيىت ٍ وَمٌ ،وبـُ پيبپي ٌ ،46وبـُ ؼٍم ،تبثىتبى 1391
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جذيل ضمارٌ  - 2تررسي راتطٍ تيه مذيريت مطاركتي ي فرَىگ كار

هؽيفيت هٍبـكتي (هدوَع)

ضرية

ضرية

َمثستگي

تؼييه

0/119

0/014

F

6/8

Sig

0/009

t

2/6

Sig

0/009

ففٌّگ كبـ (هدوَع)
پبوػگَيي

0/06

0/004

1/7

0/189

1/3

0/189

ّوکبـي
پبوػگَيي

0/101

0/010

4/9

0/026

2/2

0/026

تعْؽ كبـي
تّوين گيفي

0/03

0/001

0/369

0/544

0/608

0/544

ّوکبـي
تّوين گيفي

0/148

0/022

10/7

0/001

3/2

0/001

تعْؽ كبـي

ثفـوي ـٍاثظ ثيي اثعبؼ ؼٍ وبقُ ثيبًگفايي اوت كِ

 -تررسي راتطٍ تيه ػذالت سازماوي ي فرَىگ كار

ـاثغِ ثعؽ پبوػگَيي هؽيفيت هٍبـكتي ثب تعْؽ كبـي

ثب تَخِ ثِ ايي كِ عؽالت وبقهبًي ؼـ وِ ثعؽ تعبهلي،

هعٌبؼاـ اوت ،اهب ثب ّوکبـي هعٌبؼاـ ًيىتب ثِ ايي

تَقيعي ٍ ـٍيِاي ٍ ،ففٌّگ كبـ ؼـ ؼٍ ثعؽ ّوکبـي

هعٌب كِ ثب افكايً پبوػگَيي هؽيفيت ،تعْؽ كبـي

ٍ تعْؽ كبـي وٌدً ٌؽُ اوت .ـاثغِ ؼٍ وبقُ ثِ

افكايً يبفتِ ،اهب ؼـ ّوکبـي تغييفي ثِ ٍخَؼ ًيبهؽُ

عَـ كلي ٍ ًيك ـاثغِ ّف يك اق اثعبؼ وبقُ عؽالت

اوت .ـاثغِ ثعؽ تّوين گيفي هٍبـكتي هؽيفيت ًيك ثب

وبقهبًي ثب ففٌّگ كبـ ثِ عَـ هدكا هطبوجِ ٌؽُ كِ

ّوکبـي هعٌبؼاـ ًيىت ،اهب ثب تعْؽ كبـي هعٌبؼاـ

ًتبيح آى ثِ ٌفش خؽٍل ٌوبـُ  5اوت .ثف اوبن

اوت .ثِ عجبـت ؼيگف ،ثب افكايً تّوينگيفي

ًتبيح خؽٍل ،ـاثغِ ثيي عؽالت وبقهبًي (هدوَع

هٍبـكتي هؽيفيت ،تعْؽ كبـي افكايً يبفتِ ،اهب ؼـ

اثعبؼ) ٍ ففٌّگ كبـ (هدوَع اثعبؼ) هعٌب ؼاـ اوت ٍ

ّوکبـي تغييفي ثِ ٍخَؼ ًيبهؽُ اوت.

عي آى عؽالت وبقهبًي هيتَاًؽ تغييفات ٍاـيبًه
ففٌّگ كبـ ـا تجييي ًوبيؽ.
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جذيل ضمارٌ  -2تررسي راتطٍ تيه ػذالت سازماوي ي فرَىگ كار
عؽالت

وبقهبًي

ضرية َمثستگي

ضرية تؼييه

F

Sig

t

Sig

0/151

0/023

11/1

0/001

3/3

0/001

(هدوَع)
ففٌّگ كبـ (هدوَع)

0/093

4/2

0/009

0/041

2/01

0/041

عؽالت تعبهلي
ّوکبـي

0/165

13/3

0/027

0/000

3/6

0/000

عؽالت تعبهلي
تعْؽ كبـي

0/09

3/6

0/007

0/059

-1/2

0/059

عؽالت تَقيعي
ّوکبـي

0/180

33/1

0/032

0/000

4

0/000

عؽالت تَقيعي
تعْؽ كبـي

0/042

0/831

0/002

0/363

-0/911

0/363

عؽالت ـٍيِاي
ّوکبـي

0/283

41/9

0/080

0/000

6/5

0/000

عؽالت ـٍيِاي
تعْؽ كبـي

ثفـوي ـٍاثظ ثيي اثعبؼ ؼٍ وبقُ ًٍبى هيؼّؽ ـاثغِ

 -تررسي راتطٍ تيه متغيرَداي جمؼيتدي ي فرَىدگ

عؽالت تعبهلي ثب تعْؽ كبـي ٍ ّوکبـي ،هعٌبؼاـ

كار

اوتب ثِ ايي هعٌب كِ ثب افكايً عؽالت تعبهلي ،تعْؽ

ـاثغِ پٌح هتغيف خوعيتي وي ،وٌَات غؽهت،

كبـي ٍ ّوکبـي افكايً يبفتِ اوت .ـاثغِ عؽالت

تطّيالتٍ ،ضف تأّل ٍ خٌىيت ثب ففٌّگ كبـ

تَقيعي ثب ّوکبـي هعٌبؼاـ ًيىت ،اهب ثب تعْؽ كبـي

(هدوَع اثعبؼ) وٌدً ٌؽُ كِ ًتبيح آى ثِ ٌفش

هعٌبؼاـ اوت .ثِ عجبـت ؼيگف ،ثب افكايً عؽالت

خؽٍل ٌوبـُ  7 ٍ 6اوت .ثف اوبن ًتبيح خؽٍل

تَقيعي ،تعْؽ كبـي افكايً يبفتِ ،اهب ؼـ ّوکبـي

ٌوبـُ  6ـاثغِ وي ٍ وٌَات غؽهت ثب ففٌّگ كبـ

تغييفي ثِ ٍخَؼ ًيبهؽُ اوت ٍ وفاًدبم ـاثغِ عؽالت

هعٌبؼاـ اوت ٍ عي آى ؼٍ هتغيف وي ٍ وٌَات غؽهت

ـٍيِاي ثب ّوکبـي هعٌبؼاـ ًيىت ،اهب ثب تعْؽ كبـي

هيتَاًٌؽ تغييفات ففٌّگ كبـ ـا ثِ عَـ هعٌبؼاـي

هعٌبؼاـ اوت .ثِ عجبـت ؼيگف ،ثب افكايً عؽالت

تجييي كٌٌؽ ،اهب ثف اوبن ًتبيح خؽٍل ٌوبـُ  7ثيي

ـٍيِاي ،تعْؽ كبـي افكايً يبفتِ ،اهب ؼـ ّوکبـي

خٌىيت ثب ففٌّگ كبـٍ ٍ ،ضف تأّل ثب ففٌّگ كبـ

تغييفي ثِ ٍخَؼ ًيبهؽُ اوت.

ـاثغِ هعٌبؼاـي ٍخَؼ ًؽاـؼ.

خبهعِ ٌٌبوي كبـثفؼي ،وبل ثيىت ٍ وَمٌ ،وبـُ پيبپي ٌ ،46وبـُ ؼٍم ،تبثىتبى 1391
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جذيل ضمارٌ  -2تررسي راتطٍ تيه سه ،سىًات خذمت ي تحصيالت تا فرَىگ كار

وي
ففٌّگ كبـ
وٌَات غؽهت
ففٌّگ كبـ
تطّيالت
ففٌّگ كبـ

ضرية َمثستگي

ضرية تؼييه

F

Sig

t

Sig

0/119

0/014

6/9

0/009

2/6

0/009

0/120

0/015

7

0/008

2/6

0/008

0/037

0/001

0/666

0/415

0/816

0/415

جذيل ضمارٌ  - 2تررسي راتطٍ تيه جىسيت ي يضغ تأَل تا فرَىگ كار
مياوگيه فرَىگ
كار

اوحراف
مؼيار

هقؽاـ t

df

Sig

هفؼ

50/1

6

-0/123

479

0/902

قى
هتأّل
هدفؼ

49/9
50/1
49/9

6/6
6
6/6

متغير
خٌىيت

تثييه فرَىگ كار تر حسة مجمًع متغيرَاي مستقل

ّىتٌؽ ٍ كؽام يك اق آًْب پيً ثيٌي كٌٌؽُ قَيتفي

ثِ هٌدَـ ثفـوي ـاثغِ هدوَع هتغيفّبي هىتقل ثب

اوت ،اق ـٍي تطليل ـگفويَى زٌؽگبًِ اوتفبؼُ ٌؽ

ففٌّگ كبـ ٍ تعييي ايي هَضَع كِ هتغيفّبي هىتقل

كِ ًتبيح آى ثِ ٌفش خؽٍلّبي قيف اوت:

ؼـ هدوَع تب زِ اًؽاقُ قبؼـ ثِ تجييي ففٌّگ كبـ
جذيل ضمارٌ  - 2تثييه فرَىگ كار (كلي) تر حسة مجمًع متغيرَاي مستقل
مرحلٍ

پيص تيىي كىىذٌَا

Beta

t

Sig

ضرية َمثستگي

ضرية تؼييه

F

Sig

اٍل

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/377

8/9

0/000

0/377

0/142

79

0/000

ؼٍم

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/336

7/8

0/000

0/409

0/167

47/8

0/000

ـضبيتٌغلي ثيفًٍي

0/134

3/8

0/000

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/335

7/8

0/000

ـضبيتٌغلي ثيفًٍي

0/159

3/8

0/000

وبثقِ غؽهت

0/106

2/5

0/011

وَم

0/422

0/178

34/4

0/000
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ثف اوبن ًتبيح خؽٍل ٌوبـُ  ،8قَيتفيي پيًثيٌي

ضفيت تعييي ثِ  0/178ـويؽُ اوت .ثِ عجبـت ؼيگف،

كٌٌؽُ ففٌّگ كبـ ،ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي اوت .ايي

ثب ٍـٍؼ ايي هتغيف  0/011ثِ قؽـت پيًثيٌي كٌٌؽگي

هتغيف ثِ تٌْبيي  0/142اق ٍاـيبًه ففٌّگ كبـ ـا

اضبفِ ٌؽُ اوت .ثب ايي تفبِيل وِ هتغيف ـضبيت

تجييي هيكٌؽ .ؼـ هفضلِ ؼٍم ثب ٍـٍؼ ـضبيت ٌغلي

ٌغلي ؼـًٍي ،ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ٍ وٌَات

ثيفًٍي ثِ هؽل ،ضفيت تعييي ثِ  0/167هيـوؽ كِ

غؽهت ،ثِ تفتيت قَيتفيي پيً ثيٌي كٌٌؽُّبي

ًٍبى هيؼّؽ  0/025ثِ قؽـت پيً ثيٌي افكٍؼُ اوت.

ففٌّگ كبـ ّىتٌؽ ٍ قبؼـًؽ  0/178اق تغييفات ففٌّگ

ؼـ هفضلِ آغف ثب اضبفِ ٌؽى وٌَات غؽهت ثِ هؽل،

كبـ ـا تجييي ًوبيٌؽ.

جذيل ضمارٌ  - 2تثييه َمكاري گريَي تر حسة مجمًع متغيرَاي مستقل
هفضلِ

پيً ثيٌي كٌٌؽُ ّب

Beta

t

Sig

ضفيت ّوجىتگي

ضفيت تعييي

اٍل

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/336

7/8

0/000

0/336

0/113

0/000 60/9

ؼٍم

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/349

8/1

0/000

0/359

0/129

0/000 35/2

عؽالت تَقيعي

-0/125

-2/9

0/004

ـضبيتٌغلي ؼـًٍي

0/346

8/1

0/000

عؽالت تَقيعي

-0/129

-3

0/003

خٌىيت

-0/098

-2/3

0/011

وَم

0/372

0/139

F

Sig

0/000 25/4

ثف اوبن ًتبيح خؽٍل ٌوبـُ  ،7قَيتفيي پيً ثيٌي

تعييي ثِ  0/139ـويؽُ اوت .ثِ عجبـت ؼيگف ،ثب ٍـٍؼ

كٌٌؽُ ّوکبـي گفٍّي ؼـ كبـ ،ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي

ايي هتغيف  0/010ثِ قؽـت پيً ثيٌي كٌٌؽگي اضبفِ

اوت .ايي هتغيف ثِ تٌْبيي  0/113اق ٍاـيبًه ّوکبـي

ٌؽُ اوت .ثٌبثفايي ،وِ هتغيف ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي،

گفٍّي ـا تجييي هيكٌؽ .ؼـ هفضلِ ؼٍم ثب ٍـٍؼ عؽالت

عؽالت تَقيعي ٍ خٌىيت ،ثِ تفتيت قَيتفيي

تَقيعي ثِ هؽل ،ضفيت تعييي ثِ  0/129هيـوؽ كِ

پيًثيٌي كٌٌؽُّبي ّوکبـي گفٍّي ّىتٌؽ ٍ قبؼـًؽ

ًٍبى هيؼّؽ  0/013ثِ قؽـت پيً ثيٌي افكٍؼُ اوت.

 0/139اق تغييفات ّوکبـي گفٍّي ـا تجييي ًوبيٌؽ.

ؼـ هفضلِ آغف ثب اضبفِ ٌؽى خٌىيت هؽل ،ضفيت

خبهعِ ٌٌبوي كبـثفؼي ،وبل ثيىت ٍ وَمٌ ،وبـُ پيبپي ٌ ،46وبـُ ؼٍم ،تبثىتبى 1391
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جذيل ضمارٌ  - 3تثييه تؼُذ كاري تر حسة مجمًع متغيرَاي مستقل
هفضلِ

پيً ثيٌي كٌٌؽُّب

Beta

t

Sig

ضفيت

ضفيت

ّوجىتگي

تعييي

F

Sig

اٍل

عؽالت ـٍيِاي

0/283

6/4

0/000

0/283

0/080

41/5

0/000

ؼٍم

عؽالت ـٍيِاي

0/219

4/8

0/000

0/339

0/115

30/9

0/000

ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي

0/197

4/3

0/000

عؽالت ـٍيِاي

0/211

4/7

0/000

ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي

0/164

3/5

0/00

ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي

0/144

3/3

0/001

عؽالت ـٍيِاي

0/212

4/7

0/000

ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي

0/157

3/4

0/001

ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي

0/143

3/3

0/001

وبثقِ غؽهت

0/131

3/1

0/002

عؽالت ـٍيِاي

0/203

4/5

0/000

ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي

0/166

3/6

0/000

ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي

0/145

3/3

0/001

120

2/8

0/005

0/095

2/2

0/027

وَم
زْبـم

پٌدن

وبثقِ غؽهت
خٌىيت

0/366

0/389

0/400

0/134

0/151

160

24/6

21/2

18/1

0/000

0/000

0/000

ثف اوبن ًتبيح خؽٍل ٌوبـُ  ،10قَيتفيي پيً ثيٌي

قَيتفيي پيًثيٌي كٌٌؽُّبي تعْؽ كبـي ّىتٌؽ ٍ

كٌٌؽُي تعْؽ كبـي ،عؽالت ـٍيِاي اوت كِ ثِ تٌْبيي

قبؼـًؽ  0/160اق تغييفات تعْؽ كبـي ـا تجييي كٌٌؽ.

 0/08اق ٍاـيبًه تعْؽ كبـي ـا تعييي هيكٌؽ .ؼـ
هفضلِ ؼٍم ثب ٍـٍؼ ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ثِ هؽل،

تحليل مسير

ضفيت تعييي ثِ  0/115هيـوؽ كِ ًٍبى هيؼّؽ

ثِ هٌدَـ تعييي تأثيفات هىتقين ٍ غيفهىتقين

 0/035ثِ قؽـت پيًثيٌي افكٍؼُ اوت .ثب ٍـٍؼ

هتغيفّبي هىتقل ثف ففٌّگ كبـ (ثِ َِـت كلي) اق

ـضبيت ٌغلي ؼـًٍي ؼـ هفضلِ وَم ،وبثقِ غؽهت

تطليل هىيف اوتفبؼُ ٌؽُ اوت كِ ًتبيح آى ثِ ٌفش

ؼـ هفضلِ زْبـم ٍ خٌىيت ؼـ هفضلِ آغف ثِ هؽل،

ًوَؼاـ قيف اوت:

ضفيت تعييي ثِ  0/160ـويؽُ اوت .ثٌبثفايي ،پٌح
هتغيف عؽالت ـٍيِاي ،ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ،ـضبيت
ٌغلي ؼـًٍي ،وبثقِ غؽهت ٍ خٌىيت ،ثِ تفتيت

22

تررسي فرَىگ كار ي ػًامل اجتماػي مؤثر تر آن

3/ 22
رضايت ضغلي

/222

3/222
-3/32
-3/332

3/322

جىسيت
سه

3/322

3/222
فرَىگ كار

سىًات

3/ 3

خذمت

3/322

3/3 2

تحصيالت

ػذالت سازماوي

-3/332
-3/323

يضغ تأَل
مذيريت مطاركتي

-3/3 2

ثف اوبن ًتبيح ،تأثيف هىتقين عؽالت وبقهبًي ثف

وتيجٍ گيري

ففٌّگ كبـ ( ٍ )-0/006تبثيف غيفهىتقين آى ()0/127

ثف اوبن يبفتِّبي تطقيق ،هيبًگيي ففٌّگ كبـ ،50

اوت .تبثيف هىتقين هؽيفيت هٍبـكتي (ٍ )-0/016

هيبًگيي ّوکبـي گفٍّي ٍ 32هيبًگيي تعْؽ كبـي

تأثيف غيفهىتقين آى ( )0/06اوت .تبثيف هىتقين وٌَات

 17/8اوت .ايي اهف ًٍبى هيؼّؽ ففٌّگ كبـ ؼـ وغص

غؽهت ( ٍ )0/110تأثيف غيفهىتقين آى ( )0/02اوت.

هتَوغي اوت .ثب تفوين تَقيف ففاٍاًي ؼاؼُّب ،تٌْب

تأثيف هىتقين وي ( ٍ )0/027تأثيف غيفهىتقين آى

 15/2ؼـِؽ كبـهٌؽاى اق ففٌّگ كبـ ثباليي

( )0/07اوت .تأثيف هىتقين خٌىيت ( ٍ )0/007تأثيف

ثفغَـؼاـًؽ ٍ  84/8ؼـِؽ ؼاـاي ففٌّگ كبـ هتَوظ

غيفهىتقين آى ( )-0/02اوت .تأثيف هىتقين ٍضف تأّل

ثِ پبييي ّىتٌؽ .ايي يبفتِ تطقيق ثب ًتبيح پمًٍّ

ٍ تطّيالت ًيك ثِ تفتيت ( )0/043( ٍ )0/06اوت.

وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381كِ ًٍبى هيؼّؽ 71/1
ؼـِؽ كبـكٌبى ،ؼاـاي ٍخؽاى كبـي هتَوظ ثِ پبييي
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ّىتٌؽ ٍ ًيك ثب پمًٍّ خعففي ٍ ضجيجي ( )1385كِ

كِ ًٍبى هيؼّؽ ثب افكايً عؽالت وبقهبًي ،اغالا

ًٍبى هيؼّؽ ففٌّگ كبـ كبـكٌبى ؼـ ؼٍ ٌفكت

كبـ اـتقب هييبثؽ ،پمًٍّ ايوبى ٍ اثٌي عٍفي ()1383

تَليؽي ٍ ٌِعتي ؼـ وغص هتَوغي اوتّ ،وػَاًي

كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثب كبًّ عؽالت وبقهبًي ،ثيگبًگي

ؼاـؼ ٍ آًْب ـا تأييؽ هيكٌؽ ،اهب ًتبيح پمًٍّ هعيؽفف

وبقهبًي افكايً هييبثؽ ،پمًٍّ ٌکف كي ٍ ًعبهي

( )1383كِ ًٍبى هيؼّؽ 70ؼـِؽ كبـكٌبى اؼاـات
ؼٍلتي تْفاى ؼاـاي اغالا كبـ ًىجتب ثباليي ّىتٌؽ،
اًغجبا ًؽاـؼ .ايي اهف هيتَاًؽ ّن ًبٌي اق ثبفت خبهعِ
آهبـي ٍ ّن ًبٌي اق ٌيَُي وٌدً ؼٍ پمًٍّ
ثبٌؽ .ؼـ پمًٍّ هعيؽفف (ً )1383وًَِّب ّوگيتف
ثَؼُ اًؽ ٍ عالٍُ ثف آى ثعؽ ـٍاثظ وبلن ٍ اًىبًي ؼـ
هطل كبـ ،عوؽتبً ثِ وٌدً ٍيمگيّبي اغالقي اففاؼ
پفؼاغتِ اوت كِ اضتوبال ثِ وَگيفيّبيي ؼـ پبوعّب
هٌدف ٌؽُ اوت.
هؽيفيت هٍبـكتي ثف ففٌّيگ كيبـ تيأثيف ؼاـؼب ثيِ
گًَِاي كِ ثب افكايً هيكاى هؽيفيت هٍبـكتي ،ففٌّگ
كبـ افكايً هييبثؽ .ايي يبفتِ تطقيق ثب ًتيبيح پيمًٍّ
وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثيب ثيبال
ـفتي ًوفُّبي هؽيفيت هٍبـكتيٍ ،خؽاى كبـ كبـگفاى
پتفٌٍيييوي ايييفاى ثييبالتف هيييـٍؼً ،تييبيح پييمًٍّ
هعيؽفف( )1383كِ ًٍبى هيؼّيؽ ثيب افيكايً هيؽيفيت
هٍبـكتي ،اغالا كبـ كبـكٌيبى ثػيً ؼٍلتيي افيكايً
هييبثؽً ٍ ،تيبيح پيمًٍّ ليَک ٍ خيًَك ( )1996كيِ
ًٍييبى ؼاؼًييؽ هييؽيفيت هٍييبـكتي ؼـ ثيوبـوييتبىّييبي
آهفيکب ثبعث ثْجَؼ عولکفؼ پفوتبـاى گفؼيؽ ،هغبثقيت
ؼاـؼ ٍ آًْب ـا تأييؽ هيكٌؽ.
عؽالت وبقهبًي ثف ففٌّگ كبـ تأثيف ؼاـؼ ٍ عي آى
ّف زِ عؽالت وبقهبًي افكايً هييبثؽ ،ففٌّگ كبـ
ًيك افكايً هييبثؽ .ايي يبفتِ تطقيق ثب ًتبيح پمًٍّ
وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثب ثبال
ـفتي ًوفُّبي عؽالت وبقهبًيٍ ،خؽاى كبـ كبـگفاى
پتفٌٍيوي ايفاى ثبالتف هي ـٍؼ ،پمًٍّ زلجي ()1385

( )1385كِ ًٍبى هيؼٌّؽ افكايً عؽالت وبقهبًي ؼـ
ّف وِ ثعؽ تعبهلي ،ـٍيِاي ٍ تَقيعي ،ثبعث افكايً
ٍظيفٌٌِبوي ؼـ كبـ هيگفؼؼ ،اًغجبا ؼاـؼ ٍ آًْب ـا
تأييؽ هيكٌؽ.
ـضبيت ٌغلي ثف ففٌّگ كبـ تأثيف ؼاـؼب ثِ ايي
َِـت كِ ثب افكايً ـضبيت ٌغلي ،ففٌّگ كبـ
افكايً هييبثؽ .ايي يبفتِ تطقيق ثب ًتبيح پمًٍّ
وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381كِ ًٍبى ؼاؼًؽ ثيي
ـضبيت ٌغلي ٍ ٍخؽاى كبـ ـاثغِ هعٌبؼاـي ٍخَؼ
ؼاـؼً ،تبيح پمًٍّ زلجي ( )1385كِ ًٍبى ؼاؼ
ـضبيت ٌغلي ثف اغالا كبـ تأثيف ؼاـؼً ،تبيح پمًٍّ
پتي ٍ هك گي ( )1984كِ ثب ففا تطليل ـضبيت ٌغلي
ٍ عولکفؼ ٌغلي ًٍبى ؼاؼًؽ ثيي ـضبيت ٌغلي ٍ
عولکفؼ ٌغلي ـاثغِ هثجتي ٍخَؼ ؼاـؼً ٍ ،تبيح
پمًٍّ اوکبت ٍ تبيلَـ ( )1985كِ ثب ففا تطليل
ـضبيت ٌغلي ٍ غيجت اق كبـ ًٍبى ؼاؼًؽ ثيي ـضبيت
ٌغلي ٍ غيجت اق كبـ ـاثغِاي هعکَن ٍخَؼ ؼاـؼ،
اًغجبا ؼاـؼ ٍ آًْب ـا تأييؽ هيكٌؽ.
وي ثف ففٌّگ كبـ تأثيف هيگؿاـؼ .ثِ ثيبى ؼيگف ،ثيب
افكايً وي ،ففٌّگ كبـ افكايً هيييبثيؽ .اييي يبفتيِ
تطقيق ثيب ًتيبيح پيمًٍّ كبٍييبى ( )1384كيِ ًٍيبى
هيؼّؽ ثب افكايً وي ،اغالا كبـ كبـكٌبى ثػًّيبي
غَِّي ٍ ؼٍلتي ؾٍة آّي اِفْبى ثيٍتف هيٌيَؼ،
ًتبيح پمًٍّ زلجي ( )1385كِ ًٍبى هيؼّؽ ثيي وي
ٍ تعْؽ كبـ ـاثغِ ٍخَؼ ؼاـؼً ،تبيح پيمًٍّ هطىيٌي
تجفيكي ٍ هيفقايي ( )1383كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثيي ويي
ٍ اًگيكي ثِ كبـ ـاثغِ هعٌبؼاـي ٍخيَؼ ؼاـؼ ،اًغجيبا
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ؼاـؼ ٍ آًْب ـا تأيييؽ هييكٌيؽ ،اهيب ثيب ًتيبيح پيمًٍّ

هيكاى تطّيالت تأثيفي ثف ففٌّگ كبـ ًؽاـؼ .ايي يبفتِ

هعيؽفف ()1377كِ هعتقؽ اوت ثيي وي ٍ اغيالا كيبـ

تطقيق ثيب ًتيبيح پيمًٍّ هعييؽفف ( ٍ ،)1377كبٍييبى

ـاثغِاي ٍخَؼ ًؽاـؼ ٍ ،وبـٍغبًي ٍ عبلجييبى ()1381

( )1384كِ ًٍيبى هييؼٌّيؽ ثيب افيكايً تطّييالت،

كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثب افكايً ويٍ ،خيؽاى كيبـ كيبًّ

اغالا كبـ كبًّ هييبثؽ ،اًغجبا ًؽاـؼ.

هييبثؽ ،هٌغجيق ًيىيت .عجيق ًديف ـاثيٌيك ( )1384ؼـ

وٌَات غيؽهت ثيف ففٌّيگ كيبـ تيأثيف ؼاـؼ ٍ ثيب

ـاثغِ وي ٍ عولکفؼ ٌغلي ،ايي ثبٍـ ّوگيبًي ٍخيَؼ

افكايً وٌَات غؽهت ،ففٌّگ كبـ افكايً هيييبثيؽ.

ؼاـؼ كيِ ثييب افيكايً وييي ،ثيِ علييت كيبًّ تَاًييبيي

ايي يبفتِ تطقيق ثيب ًتيبيح پيمًٍّ كبٍييبى (ٍ )1384

خىوي ،هيكاى عولکفؼ كبًّ هييبثؽ .ثف اييي اويبن،

هعيؽفف( )1383كِ ًٍبى هيؼٌّيؽ ثيب افيكايً ويٌَات

اغتالف ًتبيح تطقيقبت ثف ضىت هيبًگيي ويٌي افيفاؼ

غؽهت ،اغالا كبـ ثيٍتف هيٌَؼ ،هٌغجق اوت ،اهب ثيب

هَـؼ ثفـوي ،قبثل تجيييي اويتب زٌبًکيِ ؼـ پيمًٍّ

ًتبيح پمًٍّ اكجفي ( )1381كِ هعتقؽ اويت ويٌَات

وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381هييبًگيي ويٌي ضيؽٍؼ 4

غؽهت تأثيفي ثف ففٌّگ كبـ ًؽاـؼ ،اًغجبا ًؽاـؼ.

وبل ثيٍتف اق هيبًگيي وٌي ًوًَِّبي پمًٍّ ضبضيف
اوت.

تجييي ففٌّگ كبـ ؼـ ضبلت كلي ،ثف ضىت
هتغيفّبي هىتقل ،ثيبًگف آى اوت كِ ـضبيت ٌغلي

خٌىيت ثف ففٌّگ كبـ تأثيف ًؽاـؼ ٍ قًبى ٍ هيفؼاى

ؼـًٍي ،ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ٍ وٌَات غؽهت ،ثِ

ثِ لطبػ ففٌّگ كبـ هبًٌؽ ّن ّىتٌؽ .ايي يبفتِ تطقيق

تفتيت قَيتفيي پيًثيٌي كٌٌؽُّبي ففٌّگ كبـ ّىتٌؽ

ثب ًتبيح پمًٍّ هطىيٌي تجفييكي ٍ هيفقاييي ()1383

ٍ  0/178اق ٍاـيبًه آى ـا تجييي هيكٌٌؽ.

كِ ًٍبى هيؼٌّؽ ثيي خٌىيت ٍ اغالا كبـ ،هفييبک ٍ
ّوکبـاى ( ٍ ،)2009وبـٍغبًي ٍ عبلجيبى ( )1381كيِ

پيطىُادَاي تحقيق

ًٍبى هيؼٌّؽ ثيي خٌىيت ٍ ٍخؽاى كبـ ٍ اكجيفي ٍ

ثف اوبن وٌؽ زٍن اًؽاق تَوعِ ،اييفاى ثبييؽ ؼـ ويبل

اـؼٌيفي ( )1381كِ ًٍبى هييؼٌّيؽ ثييي خٌىييت ٍ

 1404ضبيك ـتجيِ يکين ؼـ هٌغقيِ ثبٌيؽ .اييي ّيؽف،

ففٌّگ كبـ ـاثغِ ٍخَؼ ًؽاـؼ ،هٌغجق اويت ٍ آًْيب ـا

ًيبقهٌؽ كبـكٌبًي ثيب ففٌّيگ كيبـ پيٍيففتِ اويت ،اهيب

تأييؽ هيكٌؽ ،اهب ثب ًتبيح پمًٍّ هعييؽفف ( )1377كيِ

يبفتِّبي تطقيق ًٍبى هيؼٌّؽ ففٌّيگ كيبـ كبـكٌيبى

ًٍبى هيؼّؽ اغالا كبـ قًبى ثيٍيتف اق هيفؼاى اويت،

ايفاًي ؼـ وغص هتَوغي اوت .پبييي ثَؼى ففٌّگ كبـ

اًغجبا ًؽاـؼ .ثفـوي تأثيف خٌىييت ثيف اثعيبؼ ففٌّيگ

ؼـ ثكـگتفيي وبقهبى غَِّي كٍَـًٍ ،بى هييؼّيؽ

كبـًٍ ،بى هييؼّيؽ ّوکيبـي گفٍّيي قًيبى ثييً اق

ضعف ففٌّگ كبـ هعضيلي ففٌّگيي اويت .ثيف اييي

هفؼاى اوت ،اهب تعْؽ كبـي آًبى كوتف اق هفؼاى اوت.

اوبن ،پيٌٍْبؼ هيٌَؼ تطقيقبت هفثيَط ثيِ ففٌّيگ

ٍضف تأّل تأثيفي ثف ففٌّگ كبـ ًؽاـؼ .ثفـويي تيأثيف

كبـ ،ؼـ ـاوتبي ٌٌبغت ثْتف عَاهل ٍ هَاًيف ففٌّيگ

ٍضف تأّل ثف اثعبؼ ففٌّگ كبـ ًيك ًٍبى هيؼّؽ افيفاؼ

كبـ پيٍففتِ ،تؽاٍم يبثٌؽ.

هتأّل ٍ هدفؼ ثيِ لطيبػ ّوکيبـي گفٍّيي ٍ تعْيؽ
كبـي ًيك ٍضعيت هٍبثْي ؼاـًؽ.

ثيب تَخيِ ثيِ يبفتيِّيبي تطقييق ،ـضيبيت ٌييغلي
ثيٍتفيي تأثيف ـا ثف ففٌّگ كبـ ؼاـؼ .ثيف اييي اويبن،
ثبيؽ كًٌَ ٌيَؼ ـضيبيت ٌيغلي افيفاؼ اـتقيب يبثيؽ.
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خبهعِ ٌٌبوي كبـثفؼي ،وبل ثيىت ٍ وَمٌ ،وبـُ پيبپي ٌ ،46وبـُ ؼٍم ،تبثىتبى 1391

ـضبيت ٌغلي لكٍهب ثِ هعٌبي پفؼاغت ضقيَا ثيٍيتف

ضبضف تٌْب قبؼـ ثِ تجييي  18ؼـِيؽ تغيييفات ففٌّيگ

ًيىت ،ثلکِ گيبّي ثبييؽ ثيِ اـتقيبي ـضيبيت ٌيغلي

كبـ ّىتٌؽ ٍ ثػً قبثل تيَخْي اق تغيييفات ففٌّيگ

ؼـًٍي پفؼاغتب ثِ گًَِاي كِ غَؼ كبـ ثيفاي كبـهٌيؽ

كبـ ًبٌي اق ويبيف هتغيفّبويت كيِ ؼـ اييي پيمًٍّ

هغلَة ٍ خؿاة ثبٌؽب هيثال ؼـ پيمًٍّ ضبضيف 51

هَـؼ ًدف قيفاـ ًگففتيِاًيؽ .ثيف اييي اويبن ،پيٍيٌْبؼ

ؼـِييؽ كبـهٌييؽاى هعتقؽًييؽ ؼـ كبـٌييبى آقاؼي عوييل

هيٌيَؼ ؼـ ـاويتبي تجيييي ؼقييقتيف ففٌّيگ كيبـ اق

ًؽاـًييؽ ٍ ثيييً اق  50ؼـِييؽ هعتقؽًييؽ ًويييتَاًٌييؽ

زبـزَةّبي ًدفي ؼيگفي اوتفبؼُ ٌَؼ.

تَاًبييّبي غَؼ ـا ؼـ كبـٌبى ثِ كبـ گيفًؽ .گبّي ًيك
ثبيؽ ـضبيت ٌغلي ثيفًٍي ـا اـتقب ثػٍيؽب ثِ گًَيِاي
كِ اًدبم كبـ ّيف زيِ ثيٍيتف ًيبقّيبي خيبًجي فيفؼ ـا
ثييفآٍـؼُ وييبقؼب هييثال ؼـ پييمًٍّ ضبضييف  40ؼـِييؽ
كبـكٌبى گففتبـ تفن اق عؽم اهٌيت ٌيغلي ّىيتٌؽ ،ييب
 35ؼـِؽ كبـكٌبى ـفت ٍ آهيؽ ثيِ هطييظ كبـٌيبى ـا
وػت هيؼاًٌؽ.
ثف اوبن يبفتِّبي تطقيق ثبيؽ كٌَييؽ تيب عيؽالت
وبقهبًي ّف زِ ثيٍتف تعوين يبثؽ ٍ ايي ضه ؼـ هييبى
كبـكٌبى تقَيت ٌَؼ كيِ ويبقهبى ثيب آًْيب هٌّيفبًِ ٍ
عبؼالًِ ثفغيَـؼ هييكٌيؽٍ .قتيي ثييً اق  62ؼـِيؽ
كبـهٌؽاى هعتقؽًؽ ثفغي ّوکبـاًٍبى ًَـزٍوياًيؽٍ ،
فقظ  4ؼـِؽ كبـهٌؽاى هعتقؽًؽ ،هىؤٍالى ثب آًْب ـفتبـ
ؼٍوييتبًِاي ؼاـًييؽ ،ثييِ ايييي هعٌبوييت كييِ ؼـ عييؽالت
وبقهبًي ثبيؽ تدؽيؽ ًدف ٌَؼ.
ثبيؽ كٌَيؽ تب ًدبم هؽيفيت ،هٍيبـكتيتيف ٌيَؼ ٍ
عي آى هؽيفاى ٍ هىيؤٍالى ضيوي ايٌکيِ ؼـ تّيوين
گيفيّب ثِ ًدفّبي كبـهٌؽاى ٍ اففاؼ تطيت اهيف غيَؼ
اّويت هيؼٌّؽ ،ؼـ ثفاثف اقؽاهبت ٍ عولکفؼٌيبى ًييك
خَاثگَ ثبٌيٌؽٍ .قتيي  50ؼـِيؽ كبـهٌيؽاى هعتقؽًيؽ
هىؤٍالى ثِ تَِيِّبي آًبى تَخْي ًؽاـًؽ ٍ ،ثييً اق
 60ؼـِؽ هعتقؽًؽ هىؤٍالى اق ًقؽ ٌؽى ٍاّوِ ؼاـًؽ،
ايي ثيبًگف آى اوت كِ هؽيفيت هٍبـكتي ًيىت.
تجييي ففٌّگ كيبـ ثيف ضىيت هتغيفّيبي هىيتقل،
ثيبًگف آى اوت كِ هتغيفّبي ثِ كبـ ـفتيِ ؼـ پيمًٍّ

مىاتغ
 -1اكجفي ،كفاهت ٍ اـؼٌيفي ،هْفؼاؼ )1381( .عَاهل
هؤثف ثف ففٌّيگ كيبـ ؼـ ثييي كبـكٌيبى ثػيً ؼٍلتيي

كْگيلَيِ ٍ ثَيف اضوؽ ,پمٌٍٍّبهِ ؼاًٍکؽُ اؼثييبت ٍ
علَم اًىيبًي ؼاًٍيگبُ ٌيْيؽ ثٍْيتيٌ ،يوبـُ پيبييك :
َ.209-181
 -2اقتؽاـي ،علي هطوؽ .)1376( .وبقهبى ٍ هؽيفيت،
تْفاى :اًتٍبـات هَلَي.
 -3ايوبى ،هطوؽ تقي ٍ اثٌي عٍيفي ،ففييؽُ.)1383(.
ثفـوي عَاهل هيؤثف ثيف ثيگيبًگي ويبقهبًي ؼـ اييفاى،

هَـؼ هغبلعِ :ويبقهبىّيبي اؼاـي ٌيْف ٌييفاق ،هدليِ
پمٍٍّي ؼاًٍگبُ اِفْبى ،خلؽ ّفيؽّن ،ي -1َ :2
.30
 -4خعفييفي ،هّييغفي ٍ ضجيجييي ،هطوييؽ.)1381(.
ففٌّگ كبـ ،تؽثيف ،ي 73,-70َ :125

 -5زلجي ،هىعَؼ .)1385(.تعْؽ كبـ ،هدوَعِ هقبالت
تطليل اختوبعي ؼـ فضبي كًٌ ،تْفاىًٍ :ف ًي.
 -6غييبًي ،عليفضييب .)1384( .زييبلً ّييبي اقتّييبؼي
ؼٍلييت ،اعالعييبت ويبوييي اقتّييبؼي ،ي:214 ٍ 213
َ .149-132
 -7ـاثيٌك ،اوتيفي .پي .)1384(.ـفتبـ ويبقهبًي هفيبّين
ًدفيِّب ٍ كبـثفؼّب ،تفخوِ عليي پبـويبييبى ٍ هطويؽ
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اعفاثييي ،خلييؽ اٍل ٍ ؼٍم ،تْييفاى :اًتٍييبـات ؼفتييف

ً -17عيبهي ،عجييؽالكّفا ٍ ٌيکفكي ،ضىيييي.)1385( .

پمًٍّّبي ففٌّگي.

ثفـوي ـاثغِ وبؼُ ٍ زٌؽگبًِ عؽالت وبقهبًي ثب ـفتبـ

 -8وبـٍغبًي ،ثبقف ٍ عبلجييبى ،اهييفٍ .)1381(.خيؽاى
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