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چکيعِ
يکي اؾ يٓىتؽيٍ فٕايهي کّ ثمبء نؽکتْبي کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ؼا تضًيٍ ييکُع،
فًهکؽظ يبني يغهٕة آٌْب اقت .اؾ قٕي ظيگؽٔ ،خٕظ قؽيبيّ اَكبَي ثؽتؽ ،يُجـ اقبقي ظؼ پيهجؽظ
فًهکؽظ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ يُبيـ يطتهف اقت کّ ظؼ ايٍ ؼاقتب ،فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ
فًهکؽظ فًهيبتيَ ،مم ثكيبؼ يٓى ٔ لبثمتٕخٓي ظاؼَع .اؾايٍؼْٔ ،عف پژْٔم زبضؽ ،ثؽؼقي تأثيؽات
تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ يبني اؾ عؽيك فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ فًهکؽظ فًهيبتي ظؼ نؽکتْبي
کٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثبيدبٌ نؽلي اقت .ايٍ پژْٔم اؾ َٕؿ يغبنقبت فهّي ٔ کًي اقت کّ ثؽاي
ثؽؼقي ؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْب اؾ ؼٔل يعلقبؾي يقبظالت قبضتبؼي اقتفبظِ نعِ اقتًْ .چُيٍ،
تسهيمْبي ايٍ يغبنقّ اؾ عؽيك َؽوافؿاؼْبي َ SPSSكطّ َ Smart PLS ٔ 23كطّ  3اَدبو پػيؽفتّ
اقتَ .تبيح زبيم اؾ تسهيم ظاظِْبَ ،هبٌ ييظْع کّ ًّْ ؼٔاثظ ثيٍ يتغيؽْب يقُبظاؼ اقت .ثّعٕؼکهي،
ثب اًْيت َٓبظٌ ثّ قؽيبيّ اَكبَي اؾ عؽيك فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ فًهکؽظ فًهيبتي ييتٕاٌ ثؽ ثٓجٕظ فًهکؽظ
يبني کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تأثيؽگػاؼ ثٕظ .ظؼَٓبيت ،ايٍ پژْٔم ثؽاي يعيؽاٌ ٔ يبزجبٌ
نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ،چهىاَعاؾي يتفبٔت اؾ زيث تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽاي ثٓجٕظ فًهکؽظ
اؼائّ ييظْع.
ٔاژگبٌ کهيعي :فًهکؽظ يبني ،فًهکؽظ َٕآٔؼي ،فًهکؽظ فًهيبتي ،تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ،کكتٔکبؼْبي
کٕچک ٔ يتٕقظ
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يمعيّ
ٔخٕظ تسٕالت پيچيعِ ٔ قؽيـ ظؼ فًؽ زبضؽ يُدؽ ثّ تالل ؼٔؾافؿٌٔ نؽکتْب ثؽاي پػيؽل
تسٕالت قبضتبؼي ٔ فًهکؽظي نعِ اقت .اؾ نسبػ قبضتبؼي ايُکّ چّ ثؽَبيّْب ٔ اقتؽاتژيْبيي
ؼا ظؼ پيم گيؽَع ٔ اؾ نسبػ فًهکؽظي چّ فٕايم ٔ يتغيؽْبيي ثّکبؼگيؽَع تب ظؼ ايٍ نؽايظ
يتسٕل ثّ زيبت ضٕظ اظايّ ظُْع .تسٕالت اضيؽ اؾ خًهّ فهبؼْبي خًقيتيَٕ ،آٔؼيْبي
نسؾّاي ،پيچيعِ نعٌ تًًيىگيؽيْب ،قطتتؽ نعٌ فؽايُعْبي يعيؽيتي يُدؽ نعِ اقت تب
اًْيت فقبنيتْبي کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثيماؾپيم ًَبيبٌ نٕظ .ظؼزبلزبضؽ ،يکي
اؾ فٕايم تأثيؽگػاؼ ثؽ ايٍ کكتٔکبؼْب ،فًهکؽظ يبني يُبقت اقت کّ نؽط يٓى ثمبء ْؽ نؽکتي
ؼا فؽاْى ييکُع ،ايُکّ نؽکتْب اؾ ثبثت کكت قٕظآٔؼي ،ييؿاٌ افؿايم فؽٔل ،ييؿاٌ زبنيّ
قٕظ ،ييؿاٌ قٓى ثبؾاؼ ٔ تٕنيع يسًٕل ٔ ضعيبت ،چّ ييؿاٌ فًهکؽظي ؼا ييتٕاَُع کكت کُُع.
يکي اؾ أنٕيتْبي يٓى ظؼ ثؽَبيّؼيؿي التًبظي ظؼ اکثؽ کهٕؼْبي پيهؽفتّ ٔ ظؼزبلتٕققّ،
پبيّگػاؼي ٔ پهتيجبَي اؾ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقت؛ ؾيؽا ايٍ کكتٔکبؼْب َمم
ثكؿايي ؼا ظؼ ايدبظ َٕآٔؼي ،تٕنيع يهي ،ايدبظ انتغبل ٔ يبظؼات ظاؼَعًْ .چُيٍ ،ييتٕاٌ ثيبٌ
کؽظ کّ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثّ ظنيم کُتؽل کبيم ثؽ نؽايظ زبکى نؽکتي َكجت ثّ
کكتٔکبؼْبي ثؿؼگتؽ ،ثٓتؽ ييتٕاَُع ثب تغييؽ ٔ تسٕالت ًْكٕ نَٕع ٔ ثؽ َيبؾْبي التًبظي
خٕاةگٕ ثبنُع؛ نػا تٕخّ ثؽ ؼٔيکؽظْبي فًهکؽظي اؾخًهّ فًهکؽظْبي يبنيَٕ ،آٔؼي ٔ فًهيبتي
ايٍ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ زٕؾِْبي يبنيٍآالت ،تدٓيؿات ٔ ظقتگبِْبي ثؽلي اؾ
اًْيت ثباليي ثؽضٕؼظاؼ اقت.
اؾ قٕي ظيگؽ ،ثب تٕخّ ثّ ايُکّ آغبؾگؽ ْؽ کبؼي ثّ يُبثـ اَكبَي آٌ يتکي اقت؛ نػا ًّْ
نؽکتْب ثبيع ثؽ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي 1ضٕظ ثيهتؽ اًْيت ظُْع .ثّ ًْيٍ قجت ،ايٍ يغبنقّ ثّ
تأثيؽگػاؼي تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظْبي قّگبَّ َٕآٔؼي ،فًهيبتي ٔ يبني ظؼ
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تًؽکؿ ظاؼظ .قؽيبيّ اَكبَي ظؼ يغبنقبت يتقعظي ثب قُدم
فًهکؽظْبي يطتهف نؽکتْب يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گؽفتّ اقت (زبخيؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ1396 ،؛
6
فِهيكئًْٕ ٔ 2کبؼاٌ2014 ،؛ ؼٔيفٕ2017 ،3؛ ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ2017 ،4؛ ِٔؼٔال2017 ،5؛ قبؼظٔ
1- Human Capital Development
2- Felicio
3- Rompho
4- Bendickson & Chandler
5- Verwaal
6- Sardo
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ٔ ًْکبؼاٌ2018 ،؛ ظًْٔ ٔ 1کبؼاٌ .)2018 ،ثبايٍزبل ،اثؽات تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثّ عٕؼ
ًْؿيبٌ ثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼي ،فًهکؽظ فًهيبتي ٔ فًهکؽظ يبني ظؼ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ
يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ َگؽفتّ اقت؛ نػا تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي کّ اقبقيتؽيٍ ثطم ظؼ يعيؽيت يُبثـ
اَكبَي اقت ،ييتٕاَع َمم فقبني ؼا ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ نؽکتْب ظانتّ ثبنع.
اؾ َؾؽ نيٕ ،)2017( 2قؽيبيّ اَكبَي ثؽاي ايدبظ فؽيتْبي ؼنع کًک ييکُع ٔ ثّ تغييؽ
َيبؾْبي يهتؽيبٌ ٔ فؽيتْبي ثبؾاؼ پبقص ييظْع .ثّعٕؼکهي ،ثؽ اقبـ ظيعگبِ يُجـيسٕؼ ٔ
ظيعگبِ لبثهيت پٕيبيي ،قؽيبيّ اَكبَي ثّ عٕؼ يهطى ثّ فُٕاٌ يؽکؿي ثؽاي خًـآٔؼي يُبثـ ٔ
لبثهيتْب اقت ثّ ايٍ ظنيم کّ ؼلبثت ٔ فًهکؽظ نؽکت ثكتگي ثّ يهطًبت قؽيبيّ اَكبَي ظاؼظ
(چبظٔيک ٔ ظاثٕ2009 ،3؛ يبيؽًْ ٔ 4کبؼاٌ .)2012 ،ثب ايٍ ٔخٕظ ،اثقبظ پبيّاي کّ قؽيبيّ اَكبَي
ؼا ثب فًهکؽظ ؼلبثتي يؽتجظ ييقبؾظ ،ثّ عٕؼ کبيم تٕققّ َيبفتّ اقت (کٕف ٔ کيؽيكيُكکي،5
 .)2011ثّ ًْيٍ يُؾٕؼ ،ايٍ يغبنقّ فالِٔ ثؽ افؿايم اظثيبت يٕضٕؿ پژْٔم ثّ تأثيؽ فًهکؽظ
َٕآٔؼي ثؽ فًهکؽظ يبني َيؿ تًؽکؿ ظاؼظ.
نٕاْع َهبٌ ييظْع کّ فًهيبت َٕآٔؼي ثؽ فًهکؽظ يبني نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تأثيؽ
يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ (تميؾاظِ ٔ فکؽت .)1395 ،نؽکتْبيي کّ اؾ َٕآٔؼي ثيهتؽي ثؽضٕؼظاؼَع،
ظاؼاي قٕظظْي ثيهتؽ ْكتُع؛ ؾيؽا ثٓجٕظ ؽؽفيت کكتٔکبؼ خٓت تٕققّ يسًٕالت ثباؼؾل ٔ
ثبکيفيت َكجت ثّ ؼلجب ٔ ؼقيعٌ ثّ فًهكؽظ ثؽتؽ ظؼ گؽٔ َٕآٔؼي اقت ٔ اگؽ نؽکتي اؾ عؽيك
َٕآٔؼي ثّ زفؼ ؼنع فؽٔل ٔ تكؽاؼ ضؽيع ثؽقع ،ايٍ ايؽ قجت کبْم ْؿيُّْب ٔ ظؼَٓبيت يُدؽ
ثّ ثٓجٕظ ثبؾظْي قؽيبيّگػاؼي ييگؽظظ (ضبَهؽي ٔ قجؿِفهيًْ .)1393 ،چُيٍ ،ظؼ پژْٔمْبي
اضيؽ ؼاثغّ ثيٍ ْؿيُّْبي ثبؾاؼيبثي ٔ اؼؾيبثي فًهکؽظ فًهيبتي يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گؽفتّ اقت
(خٕقيبقًٍِْ ٔ 6کبؼاٌ2014 ،؛ ْٕٔاًْ ٔ 7کبؼاٌ)2015 ،؛ نػا قُدم ؼاثغّ ثيٍ فًهکؽظ
فًهيبتي ثب فًهکؽظ يبني اؾ ظيگؽ اْعاف ايٍ يغبنقّ اقت .ؼقبَّْبيي کّ ظاؼاي قغٕذ ثبالي
فًهکؽظ فًهيبتي ْكتُع ،ييتٕاَُع اؾ َؾؽ يبني ثّ َفـ ضٕظ فًم کُُع؛ ؾيؽا ثب ٔخٕظ تمبضبي
ثيهتؽ ،لعؼت ليًتگػاؼي ؼا ييتٕاٌ افؿايم ظاظ (ژاَگًْ ٔ 8کبؼاٌ .)2015 ،ثؽ ًْيٍ اقبـ،
قؤال ايهي ايٍ پژْٔم ايٍ اقت کّ آيب ظؼ نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثبيدبٌ
1- Du
2- Liu
3- Chadwick & Dabu
4- Mayer
5- Coff & Kryscynski
6- Josiassen
7- Hua
8- Zhang
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نؽلي ،تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ييتٕاَع ثؽ فًهکؽظ يبني اؾ عؽيك فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ فًهکؽظ
فًهيبتي تأثيؽگػاؼ ثبنع يب ضيؽ.

يجبَي َؾؽي ٔ پيهيُّ پژْٔم
 .1فًهکؽظ يبني

ثبقبثمّتؽيٍ ٔ يٓىتؽيٍ ؼٔيکؽظْبي اؼؾيبثي فًهکؽظ نؽکتْب ،اؼؾيبثي فًهکؽظ يبني 1نؽکتْب
اقت کّ تسهيمْبي يبني ،اعالفبت يًٓي ؼا ظؼ ضًٕو ؼَٔعْبًْ ،جكتگيْب ،کيفيت قٕظ ٔ
ظؼآيع ْؽ قٓى ٔ ظؼَٓبيتَ ،مبط لٕت ٔ ضقف نؽکتْب ٔ چگَٕگي ٔضقيت يبني آٌْب اؼائّ
ييکُع (إَاؼي ؼقتًي ٔ لعؼتيبٌ کبنبًٌْ .)1383 ،چُيٍ ،تأييٍ يبني ثبؾاؼ قؽيبيّ ٔ افتجبؼات،
َمم يًٓي ظؼ يٕفميت کكتٔکبؼ ظاؼَع ٔ ثّ فُٕاٌ يک فبيم زيبتي تقييٍکُُعِ فًهکؽظ ثبؾاؼ
َٕؽٕٓؼ ثّ زكبة ييآيع (چبًٌْ ٔ 2کبؼاٌ)2007 ،؛ ؾيؽا ٔخٕظ افتجبؼات ثؽاي فؽايُعْبي فًهيبتي
فًهيبتي ٔ َٕآٔؼ ثٕظٌ نؽکت ،الؾو ٔ ضؽٔؼي اقت .اؾ قٕي ظيگؽ ،تدؽثّ َهبٌ ظاظِ اقت کّ
تٕاَبيي ٔ نبضىْبي يعيؽيتي اؾ فٕايهي ثّ نًبؼ ييؼٔظ کّ ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ يبني نؽکتْب
َمم فؽأاَي ظانتّ اقت؛ ثُبثؽايٍ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي َمم ثكؿايي ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ نؽکت
ضٕاْع ظانت .ثّعٕؼکهي ،فًهکؽظ يبني ثّ َتبيح کبؼکؽظي يطتهف نؽکت اؾخًهّ قٕظآٔؼي،
ظؼآيع ٔ غيؽِ يؽثٕط يينٕظ (ييُب .)2014 ،ظؼ ايٍ يغبنقّ ثؽاي اؼؾيبثي ٔ قُدم فًهکؽظ يبني
ثّ نسبػ يعيؽيتي اؾ تأثيؽات قّخبَجّ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ،فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ فًهکؽظ فًهيبتي
اقتفبظِ نعِ اقت کّ عجك َؾؽيّْبي يغؽذنعِ ايٍ فٕايم ييتٕاَُع ثؽ فًهکؽظ يبني
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ َمم يؤثؽي ظانتّ ثبنُع.
 .2فًهکؽظ َٕآٔؼي

قبؾيبٌْبي ايؽٔؾي ثؽاي اظايّ زيبت ضٕظ ثبيكتي پٕيب ثٕظِ ٔ يعيؽاٌ ٔ کبؼکُبٌ آٌْب ثبيع
افؽاظي ضالق ٔ َٕآٔؼ ثبنُع تب ثتٕاَُع ثب تسٕالت يُغجك نعِ ٔ خٕاةگٕي َيبؾْبي خبيقّ ثبنُع؛
ثُبثؽايٍ ييتٕاٌ گفت کّ زکى ثمب ٔ کهيع يٕفميت قبؾيبٌ ظؼ قيكتى التًبظ خٓبَي ٔ ؼلبثت
ؼٔؾافؿٌٔ يٕخٕظ ،ضالليت ٔ َٕآٔؼي اقت (زكيُي ٔ يبظلي .)1392 ،ثب ايٍ ٔخٕظ ،اًْيت َٓبظٌ
ثّ قؽيبيّ اَكبَي ظؼ ؼاقتبي ايُکّ يک قبؾيبٌ اؾ خٓت َٕآٔؼ ثٕظٌ ثبيع ثٓجٕظ يبثع ،ثكيبؼ
لبثمتٕخّ اقت .قؽيبيّ اَكبَي اؾ ظاؼاييْبي ظاضهي افضبي قبؾيبٌ تهکيم نعِ اقت ،ايب اؼؾل
آنکبؼ قؽيبيّ اَكبَي اؾ نسبػ ؼلبثت قبؾيبَي ،ظاَهگبْيبٌ ٔ کكبَي کّ ظؼ ثطم ضًٕيي کبؼ
1- Financial Performance
2- Chan
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ييکُُع ،ثّ نُبقبيي ؼٔلْبي اَعاؾِگيؽي قؽيبيّ اَكبَي َيؿ کًک ييکُُع (ؼُيفٕ.)2017 ،1
فًهکؽظ َٕآٔؼي ،2قبؾِ تؽکيجي اؾ ظقتبٔؼظْبي قبؾيبَي ثٕظِ کّ َبني اؾ ثٓجٕظ فقبنيتْب اقت
(َيکؼفتبؼ)1396 ،؛ ثّفجبؼتظيگؽ ،فًهکؽظ َٕآٔؼي تؽکيجي اؾ يٕفميتْبي کهي نؽکت ظؼَتيدّ
تاللْبي يٕؼتگؽفتّ خٓت َٕ کؽظٌ ٔ ثٓجٕظ ٔ ثّکبؼگيؽي خُجّْبي يطتهف َٕآٔؼي ظؼ
قبؾيبٌ اقت کّ ثّ فُٕاٌ يکي اؾ يٓىتؽيٍ پيهؽاٌْبي قبيؽ خُجّْبي فًهکؽظي قبؾيبٌ ثب
تٕخّ ثّ تاللْبي يعأو کّ ثّ يُؾٕؼ ثٓجٕظ ،تدعيع ،اکتهبف ،يبظگيؽي اؾ انتجبْبت ،قبؾل ثب
يسيظ ؼلبثتي يٕؼت ييگيؽَع ،اَگبنتّ نعِ اقت (گبَعِيًْ ٔ 3کبؼاٌ .)2011 ،اؾ قٕي ظيگؽ،
يغبنقبت َهبٌ ظاظِ اقت کّ ٔخٕظ َٕآٔؼي ثؽتؽ ظؼ نؽکت يُدؽ ثّ اثؽات يثجت ظؼ فًهکؽظ يبني
نؽکت يينٕظ ،ثّعٕؼيکّ ثب تعأو ؼنع فؽٔل ٔ تکؽاؼ ضؽيع ثبفث کبْم ْؿيُّ نعِ ٔ يُدؽ
ثّ ثٓجٕظ ثبؾظْي قؽيبيّگػاؼي نؽکت يينٕظ (ضبَهؽي ٔ قجؿِفهي.)1393 ،
 .3فًهکؽظ فًهيبتي

ثكيبؼي اؾ يسممبٌ ظؼ يٕؼظ فًهکؽظ قبؾيبٌ فمظ خُجّْبي يبني آٌ ؼا ظؼ َؾؽ ييگيؽَع.
ظؼيٕؼتيکّ َتبيح غيؽيبني يبَُع َتبيح فؽآيُعي ،تٕققّ ضعيبت خعيع ،ثٓجٕظ تٕاَبيي ظؼ خػة،
آيٕؾل ٔ تٕققّ َيؿ اؾ اًْيت ؾيبظي ثؽضٕؼظاؼ ْكتُع (يفؽؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ)1391 ،؛ ثّ ًْيٍ
يُؾٕؼ ،تٕخّ ثؽ فًهکؽظ فًهيبتي 4ظؼ کُبؼ فًهکؽظ يبني اؾ اًْيت ثباليي ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِ اقت.
پژْٔمْب َهبٌ ييظُْع كّ ْؿيُّْبي ثؽَبيّ اؾ نبضى ٔفبظاؼي ثؽ تًبيي فًهكؽظ فًهيبتي
تأثيؽ يكتميى لبثمتٕخٓي ظانتّ اقت؛ ظؼزميمت فًهکؽظ فًهيبتي ثؽ فًهکؽظ يبني تأثيؽ يثجت
ييگػاؼظ ٔ ظؼ ثٓجٕظ آٌ َمم ظاؼظ (ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ2014 ،؛ ْٕٔا ٔ ًْکبؼاٌ.)2018 ،
ثّعٕؼکهي ،فًهکؽظ فًهيبتي ثّ فٕايم تقييٍکُُعِ َتبيح اؾخًهّ ثٓؽِٔؼي ،کيفيت ،اَقغبفپػيؽي
ٔ غيؽِ انبؼِ ظاؼظ (ييُب)2014 ،5؛ ثُبثؽايٍ ثؽاي اؼؾيبثي ايُکّ آيب يُجـ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ
تأثيؽ ييگػاؼظ يب ضيؽ ،اؾ عؽيك ايٍ تقؽيفِ فًهکؽظ فًهيبتي ييتٕاَيى يهطى کُيى کّ چگَّٕ
آيٕؾل ثبکيفيت کبؼکُبٌ ثّ فُٕاٌ يک يؿيت ؼلبثتي کبؼ ييکُع ٔ تأثيؽ آٌ ثؽ َتبيح فًهيبتي ٔ
يبني ثّ يٕؼت خعاگبَّ قُدم يينٕظ (ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ .)2017 ،6ثّفجبؼتظيگؽ ،فًهكؽظ
فًهيبتي نؽكت ثّ فُٕاٌ يميبقي ثؽاي ايدبظ اؼؾل نُبضتّ يينٕظ.

1- Rompho
2- Innovation Performance
3- Gunday
4- Operational Performance
5- Minna
6- Bendickson & Chandler
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 .4تٕققّ يُبثـ اَكبَي

يعيؽيت قؽيبيّ اَكبَئ ،ؽيفّ ايهي تٕققّظُْعِ قؽيبيّ اَكبَي اقت .أ يكئٕل تٕققّ ٔ ضهك
اؼؾل ثؽاي کبؼکُبٌ اؾ عؽيك قؽيبيّگػاؼي ثؽ آَبٌ اقت .ايدبظ فؽيتْبي آيٕؾل ،تٕققّ
يٓبؼتْبي کبؼکُبٌ ٔ تٕخّ ثّ تمبضبْبي آتي آَبٌ ،آيبظِقبؾي ؼْجؽاٌ ٔ ثؽاَگيطتٍ کبؼکُبٌ ظؼ
خٓت ؼفتبؼ يغهٕة اؾ اثقبظ ايٍ َمم يٓى ْكتُع (عجؽقب ٔ يبظليبٌ لؽاليّ .)160 :1393 ،ايؽٔؾِ
نؽکتْب ثبيع ظؼ زٕؾِ اقتؽاتژي ،فٕايع کكتٔکبؼ ٔ چگَٕگي کُتؽل ،ؾَديؽِ فًٕظي ضٕظ ؼا
تقييٍ کُُع .گكتؽل ؾَديؽِ اؼؾل ،کكتٔکبؼ قبؾيبٌ ؼا تٕققّ ييظْع ٔ ثّ ظاليم ثكيبؼي اؾ
خًهّ کبْم ؼيكک ،کبْم ْؿيُّْبْ ،ىافؿايي ،تًًيىگيؽيْبي يعيؽيتي ٔ ثٓؽِثؽظاؼي اؾ
التًبظْبي يسعٔظ ،گكتؽل يييبثع ٔ يؽفَؾؽ اؾ ظاليم يغؽذنعِ ،فبيم تقييٍکُُعِ يؽؾْبي
ؾَديؽِ اؼؾل ،تأثيؽ آٌ ثؽ فًهکؽظ اقت (ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ .)2017 ،اؾايٍؼٔ ،تًؽکؿ ثؽ
خُجّْبي کهيعي ؼاثغّ ؾَديؽِ اؼؾل يٓى اقت؛ ؾيؽا ثّ َتيدّْبي قؽيبيّگػاؼي اَكبَي يؽثٕط
يينٕظ (پهٕيٓبؼتًْ ٔ 1کبؼاٌ .)2011 ،تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثّ قبؾيبٌْب اخبؾِ ييظْع تب اؾ
ؾَديؽِ اؼؾل ظاضهي ضٕظ ثيهتؽيٍ ثٓؽِ ؼا ثجؽَع .ظؼ ايٍ زيغّ تقعاظ کًي اؾ يغبنقبت ثّ ايٍ
َتيدّ ؼقيعِاَع کّ چغٕؼ ٔ چؽا ايٍ يٕؼظ ثؽاي قؽيبيّ اَكبَي يٓى اقت ٔ چگَّٕ قبؾيبٌْب
ييتٕاَُع کبؼکُبٌ ؼا خٓت اؼتمبي فًهکؽظ قبؾيبَي ثّ ٔيژِ پبيّْبي اقتقعاظ ،تٕققّ ظُْع (ثبؼَِي
ٔ فِهيٍ .)2013 ،2ثؽاي يثبل ،يسممبٌ پيهُٓبظ کؽظِاَع کّ قبؾيبٌْب ييتٕاَُع اؾ عؽيك تٕققّ
کبؼکُبٌِ ثكيبؼ يُسًؽثّفؽظ ٔ اؼؾنًُع ضٕظ ،يؿيت ؼلبثتي کكت کُُع (نِپبک ٔ اِقُِم.)1999 ،3
ايؽٔؾِ ثب پيچيعِگيْبي زبکى ظؼ ؼلبثت ثيٍ نؽکتْب ،زفؼ ٔ ثٓجٕظ قؽيبيّْبي اَكبَي
زبئؿ اًْيت اقت؛ اؾايٍؼٔ ثؽَبيّؼيؿي قؽيبيّ اَكبَي ،تطًيى يُبثـ ،آيٕؾل ٔ تٕققّ قؽيبيّ
اَكبَي ثّ نيِْٕبي ؼاْجؽظي ٔ َؾبوگؽا ثّ فُٕاٌ يسٕؼ ايهي زؽکت قبؾيبٌْب ثّ قٕي
ثؽَبيّْبي ثهُعيعت اقتَ .بظيعِ گؽفتٍ ايٍ فٕايم يٕخت ْعؼ ؼفت ْؿيُّْبي ثبالي
قبؾيبٌْب ،عٕالَي نعٌ فؽآيُعْبي کبؼيَ ،بؼضبيتي کبؼکُبٌ ٔ ْكتّ فًهيبتي اؾ َسِٕ اؼائّ
ضعيبت ٔ ظؼَٓبيت کبْم اثؽثطهي ٔ کبؼايي فقبنيتْبي کبؼکُبٌ ٔ قبؾيبٌ ييگؽظظ (عجيجي ٔ
ًْکبؼاٌ .)1390 ،ضًٕييبت قؽيبيّ اَكبَي نبيم ظاَم ،تدؽثّ ،يٓبؼتْبي زؽفّاي ٔ تٕاَبيي
نُبضتي اقت کّ ثب ٔخٕظ تدؽثّ لجهي ،اخبؾِ ظقتؽقي ثّ فؽيتْبي ثيهتؽ ،قٕق ظؼ خٓت
فًهکؽظ يثجت نؽکت ٔ فًهکؽظ التًبظي نؽکتْبي َٕپب ؼا فؽاْى ييکُع .ظاَم َيؿ اؾ ظيع
1- Ployhart
2- Barney & Felin
3- Lepak & Snell
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تئٕؼي قؽيبيّ اَكبَي ،يٓبؼتْبي نُبضتي ثيهتؽي ؼا ثؽاي افؽاظ ثّ اؼيغبٌ ييآٔؼظ ٔ پتبَكيم
ثٓؽِٔؼي ٔ کبؼايي آٌْب ؼا ثؽاي تٕققّ فقبنيتْب تضًيٍ ييکُع (فِهيكئٕ ٔ ًْکبؼاٌ)2014 ،؛
نػا ثّ فًهکؽظ يٕفك خؽيبٌ تٕققّ ٔ آيٕؾل کبؼکُبٌ ثؽاي تعأو ٔ فؽاْى ًَٕظٌ ؾييُّْبي
ظقتيبثي ثّ اْعاف تقييٍنعِ َيبؾ اقت (َعايي.)1393 ،
 .5پيهيُّ تدؽثي

ظؼ پژْٔهي کّ تٕقظ فِهيكئٕ ٔ ًْکبؼاَم ( ٔ )2014ثب ْعف اؼؾيبثي قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ
اختًبفي يعيؽاٌ ٔ تأثيؽ ايٍ ٔيژگيْب ثؽ فًهكؽظ نؽكتْبي كٕچك ٔ يتٕقظ پؽتغبل يٕؼت
گؽفت ،يهطى نع کّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ قؽيبيّ اختًبفي تأثيؽ ظاؼظ ٔ ايٍ تدؽثّ ٔ تٕاَبيي
نُبضتي ثؽ ؼٔاثظ ٔ ًْعني فؽظي تأثيؽ ييگػاؼظ .ظؼَٓبيت ،فًهکؽظ قبؾيبَي ثّ نعت تست تأثيؽ
قؽيبيّ اَكبَي اؾ عؽيك تٕاَبيي نُبضتي يعيؽ ثٕظِ اقت .پژْٔهي َيؿ تٕقظ ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ
( )2015تست فُٕاٌ پيَٕع فًهکؽظ فًهيبتي ٔ يبني اَدبو پػيؽفتّ اقت کّ اثؽ قبضتبؼ قّگبَّ ثؽ
فًهکؽظ فًهيبتي ٔ فًهکؽظ يبني ثب ظٔ يدًٕفّ ظاظِ يُسًؽثّفؽظ يمبيكّ نعِ اقتَ .تبيح َهبٌ
ييظْع کّ قبضتبؼ قّگبَّ َمم يًٓي ظؼ تٕاَبيي آؾاظ نعٌ اؼؾل قٓبو يهتؽک ظاؼظ ٔ ثؽاي
ثؽٌٔقپبؼي يؤثؽ ،عؽازي لؽاؼظاظ ٔ اؼؾيبثي فًهکؽظ ظؼ عيف گكتؽظِاي اؾ يُبيـ ضعيبتي ظاؼاي
اًْيت يعيؽيتي اقت .عي پژْٔهي کّ تٕقظ ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ ( )2017اَدبو گؽفت،
قيبقتْبي تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽتؽَ ،هبٌظُْعِ يؿيت ؼلبثتي اقت ٔ فًهکؽظ فًهيبتي
قبؾيبٌْب ؼا ثٓجٕظ ييثطهعًْ .چُيٍ ثٓجٕظ فًهکؽظ فًهيبتي يُدؽ ثّ َتبيح يثجت يبني يينٕظ
ٔ ظؼَٓبيت ،يُدؽ ثّ افؿايم ظؼآيع ٔ فؽٔل ييگؽظظ .ظؼَٓبيت ،عجك تسميمي کّ تٕقظ قبؼظٔ ٔ
ًْکبؼاٌ ( )2018اَدبو پػيؽفتّ اقت ،اثؽ قؽيبيّ فکؽي ثؽ فًهکؽظ يبني ثب ًََّٕاي ثّ تقعاظ
ْ 934تم کٕچک ٔ يتٕقظ ثؽؼقي نعِ اقت .يبفتّْبي ايٍ پژْٔمَ ،هبٌ ييظْع کّ قؽيبيّ
اَكبَي ،قؽيبيّ قبضتبؼي ٔ قؽيبيّ اؼتجبعي ،تأثيؽ يثجتي ثؽ فًهکؽظ يبني ْتمْب ييگػاؼظ .اؾ
ظيگؽ يبفتّْب ،قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ اؼتجبعي ثّ َؾؽ ييؼقع کّ فُبيؽ کهيعي يٕفميت ثٕظِ ٔ
اقبـ کيفيت ضعيبت ظؼ ثطم ْتمْب يسكٕة يينَٕعًْ .چُيٍَ ،تبيح َهبٌ ظاظِ اقت کّ
قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ قبضتبؼي ثب ايدبظ ٔ زفؼ ؼٔاثظ ثهُعيعت ثب قٓبيعاؼاٌ ايهي
قؽيبيّگػاؼي يينَٕع .ايٍ يبفتّْب َهبٌ ييظْع کّ تقبيم ثيٍ قؽيبيّْبي فکؽي ،فًهکؽظ
يبني ْتم ؼا تمٕيت ييکُع.
ظؼ پژْٔمْبي ظاضهي َيؿ ،ضبَهؽي ٔ قجؿِفهي ( )1393ظؼ تسميمي ثب فُٕاٌ ثؽؼقي ؼاثغّ
يبظگيؽي قبؾيبَي ٔ فًهکؽظ يبني اؾ عؽيك فؽايُع َٕآٔؼي ظؼ نؽکتْبي يُقتي گهپبيگبٌ ثّ
ثؽؼقي پؽظاضتُعَ .تبيح َهبٌ ييظْع کّ يبظگيؽي قبؾيبٌ ثب َٕآٔؼي ٔ فًهکؽظ يبني ؼاثغّ يثجت
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ظانتّ اقتًْ .چُيٍ نٕاْع زبکى ظؼ ايٍ يمبنّ َهبٌ ييظْع کّ َٕآٔؼي يُدؽ ثّ ثٓجٕظ فًهکؽظ
يبني ييگؽظظ .ظؼ يغبنقّ ظيگؽي ،زبخيؾاظِ ٔ ًْکبؼاَم ( )1396ثّ ثؽؼقي ؼاثغّ قؽيبيّ
اَكبَي اقتؽاتژيک ثب ثٓجٕظ فًهکؽظ يبني ظؼ يُقت ثبَکعاؼي پؽظاضتّاَعَ .تبيح ايٍ پژْٔم َهبٌ
ييظْع کّ قؽيبيّ اَكبَي ثب فًهکؽظ قبؾيبٌ ؼاثغّ يكتميى ٔ يقُبظاؼي ظانتّ اقت ٔ ْؽ چمعؼ
قؽيبيّ اَكبَي اقتؽاتژيک ثيهتؽ گؽظظ ،ظؼآيعْبي ثبَک َيؿ ثيهتؽ نعِ ٔ يُدؽ ثّ ؼَٔع ؼٔثّؼنع
فًهکؽظ يبني ضٕاْع نع .ظؼ پژْٔهي ظيگؽ کّ تٕقظ اکجؽي ٔ ًْکبؼاٌ ( )1396ثب ْعف تأثيؽ
آيبظگي قبؾيبٌ ثؽاي کبؼآفؽيُي ثؽ فًهکؽظ يبني ٔ فًهکؽظ َٕآٔؼي قبؾيبٌْب ثب َمم ييبَدي
گؽايم کبؼآفؽيُبَّ يٕؼت پػيؽفتّ اقتَ ،تبيح زبکي اؾ آٌ اقت کّ کبؼآفؽيُي ٔ گؽايم
کبؼآفؽيُبَّ َمم يثجت ٔ يؤثؽي ؼا ظؼ ثٓجٕظ ْؽ ظٔ فًهکؽظ يبني ٔ فًهکؽظ َٕآٔؼي ظاؼَع .ظؼ
پژْٔم ظيگؽي کّ ثب ْعف اثؽ فًهکؽظْبي َٕآٔؼي ،ثبؾاؼ ٔ يسًٕل ثؽ فًهکؽظ يبني ظؼ يُقت
َكبخي تٕقظ َيکؼفتبؼ ( )1396يٕؼت پػيؽفتّ اقتَ ،تبيح َهبٌ ييظْع کّ فًهکؽظ َٕآٔؼي ثؽ
فًهکؽظ ثبؾاؼ ٔ فًهکؽظ يسًٕل ؼاثغّ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظانتّ ٔ اؾ عؽيك فًهکؽظ ثبؾاؼ ثؽ ثٓجٕظ
فًهکؽظ يبني ثّ يٕؼت يثجت تأثيؽ ييگػاؼظ؛ ثّثيبٌظيگؽ ْؽ چمعؼ فٕايم فًهکؽظ َٕآٔؼي ثٓجٕظ
يبثُع ،فًهکؽظ ثبؾاؼيبثي ٔ يسًٕل تٕققّ ضٕاُْع يبفت.
 .6فؽضيّْب ٔ يعل يفٕٓيي پژْٔم

ثؽ اقبـ نؽذ ثيبٌ يكئهّ ٔ يجبَي َؾؽي يغؽذنعِ َكجت ثّ يٕضٕؿ پژْٔم ٔ ًْچُيٍ ثؽ
زكت ؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْبي پژْٔم ،فؽضيّْب ٔ يعل يفٕٓيي پژْٔم يغؽذ ييگؽظظ .ظؼ يعل
يفٕٓيي اؼائّ نعِ ،يتغيؽ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثّ فُٕاٌ يتغيؽ يكتمم ،فًهکؽظ يبني ثّ فُٕاٌ
يتغيؽ ٔاثكتّ ٔ يتغيؽْبي فًهکؽظ فًهيبتي ٔ فًهکؽظ َٕآٔؼي ثّ فُٕاٌ يتغيؽْبي يكتمم-
ٔاثكتّ ظؼ ايٍ يغبنقّ ايفبي َمم ييکُُع.
فؽضيّ  :1تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼي تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.
فؽضيّ  :2تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ فًهيبتي تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.
فؽضيّ  :3تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ يبني تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.
فؽضيّ  :4فًهکؽظ َٕآٔؼي ثؽ فًهکؽظ يبني تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.
فؽضيّ  :5فًهکؽظ فًهيبتي ثؽ فًهکؽظ يبني تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.
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عملکرد
H4

عملکرد

نوآوري

H1

توسعه سرمايه

H3

مالي

انساني
H5

عملکرد

H2

عملياتي

نکم نًبؼِ  :1يعل يفٕٓيي پژْٔم

ؼٔلنُبقي پژْٔم
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثّ ظنيم ايدبظ فؽيتْبي نغهي ثب قؽيبيّْبي کى ،ايدبظ
ؼٔلْبي خعيع ٔ َٕآٔؼي يسًٕالت يکي اؾ فٕايم اثؽگػاؼي اقت کّ ثبيع يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ
گيؽَع .اؾايٍؼٔ ،خبيقّ آيبؼي ايٍ پژْٔم نبيم نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثبيدبٌ
نؽلي ثٕظِ اقت .اؾ ثيٍ ايٍ نؽکتْب ،ايٍ پژْٔم ثؽ يُبيقي کّ ظؼ زٕؾِْبي يبنيٍآالت،
تدٓيؿات ٔ ظقتگبِْبي ثؽلي فقبنيت ييکؽظَع ،تًؽکؿ ظانتّ اقت .ثؽ اقبـ پبيگبِ اعالؿؼقبَي
نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تقعاظ ايٍ نؽکتْب ظؼ ؾيبٌ پژْٔم  297نؽکت ثٕظِ اقت .ايٍ
پژْٔم ثّ ؼٔل يعلقبؾي يقبظالت قبضتبؼي اؾ عؽيك َؽوافؿاؼْبي َ SPSSكطّ Smart PLS ٔ 23
َكطّ  3يٕؼت پػيؽفتّ اقت .ثؽاي ثؽآٔؼظ زدى ًََّٕ اؾ فؽيٕل کٕکؽاٌ اقتفبظِ نعِ اقت کّ
زدى ًََّٕ اؾ عؽيك ايٍ فؽيٕل ثب ضغبي  5ظؼيع ثؽاثؽ ثب  167/748کّ زعٔظاً ثؽاثؽ ثب 168
ًََّٕ اقت.
پژْٔم زبضؽ ثّ يٕؼت فؽضيّاي-تسهيهي ٔ اؾ َٕؿ کًي ثٕظِ اقت .گؽظآٔؼي ظاظِْب اؾ
عؽيك پؽقهُبيّ اقتبَعاؼظ ثب عيف  7قغسي نيکؽت تٕقظ يعيؽاٌ نؽکتْب پؽ نعِ اقت .ثؽاي
تجييٍ ثٓتؽ خبيقّ آيبؼي تقعاظ  200پؽقهُبيّ ظؼ ثيٍ خبيقّ آيبؼي پطم نع کّ اؾ ايٍ تقعاظ،
َؽش ثبؾگهت پؽقهُبيّ ثؽاثؽ ثب  69ظؼيع ثٕظِ اقت .ظؼزميمت ،تقعاظ  138پؽقهُبيّ يٕؼظ تسهيم
لؽاؼ گؽفتّ اقت .ثؽاي اعًيُبٌ اؾ فؽآيُع اَعاؾِگيؽي يتغيؽْب تٕقظ پؽقهُبيّ ،ؼٔايي ٔ پبيبيي
يؽثٕط ثّ پؽقهُبيّ َيؿ اَدبو نع ٔ اؾ َؾؽات اقبتيع يتطًى اقتفبظِ نعِ اقت.
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ثؽاي قُدم تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي اؾ پؽقهُبيّ  16قؤاني فِهيكئٕ ٔ ًْکبؼاٌ ( )2014ثب
اثقبظ ظاَم ،تدؽثّ ،يٓبؼت زؽفّاي ،تٕاَبيي نُبضتي اقتفبظِ نعِ اقت .ظؼ ايٍ يغبنقّ ،يُؾٕؼ اؾ
تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ايٍ اقت کّ قغر فهًي ٔ آيٕؾني يعيؽاٌ کكتٔکبؼْبي يٕؼظ يغبنقّ،
ييؿاٌ تدؽثّ کكتٔکبؼ ،ييؿاٌ تدؽثّ يعيؽيتي ٔ کبؼ فُي ،ييؿاٌ يٓبؼت زؽفّاي ظؼ ؾييُّْبي
فُبٔؼي ،يعيؽيت ،اؼتجبعي ٔ ظاَهي ظؼ چّ زع ثٕظِ اقتًْ .چُيٍ ييؿاٌ لعؼت ؼيكکپػيؽي ظؼ
تًًيىگيؽي اقتؽاتژيک ،تٕاَبيي َٕآٔؼي ،ظؼک ضغؽات ٔ تٓعيعات ،کهف ٔ ثٓؽِثؽظاؼي اؾ ايٍ
يٕاضـِ تٕققّاي ثّ چّ نکهي ثٕظِ اقت؛ ؾيؽا ٔخٕظ ٔ تمٕيت ايٍ فٕايم ،تأثيؽات ٔ ؼٔيکؽظ
فًهکؽظي ضٕاْع ظانت.
ثؽاي قُدم فًهکؽظ َٕآٔؼي اؾ پؽقهُبيّ  6قؤاني ٔاَگ ٔ ْٕ ( )2017ثٓؽِ ثؽظِايى کّ
يُؾٕؼ اؾ ايٍ يتغيؽ ،ييؿاٌ يهبؼکت کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ پؽٔژِْبي َٕآٔؼيسٕؼ
خٓت ظقتيبثي ثّ قغٕذ ثبالتؽي اؾ ؼلبثتْبي َٕآٔؼي ظؼ پبقص قؽيـ ثّ ؼنع ٔ تمبضبي قؽيـ ٔ
ظقتيبثي ثّ يسًٕالت ٔ ضعيبت ثٓتؽ َكجت ثّ ؼلجب ثٕظِ اقت .ثؽاي قُدم فًهکؽظ فًهيبتي
ظؼ ظٔ ثُقع ظاضهي ٔ ضبؼخي اؾ پؽقهُبيّ  8قؤاني پؽاخٕگًْٕ ٔ 1کبؼاٌ ( )2018اقتفبظِ نعِ اقت
کّ يُؾٕؼ اؾ ايٍ يتغيؽ ظؼ ثُقع ظاضهي ،ثؽؼقي ييؿاٌ ثٓؽِٔؼي تٕنيع ،گؽظل يٕخٕظي ٔ ثٓؽِٔؼي
اقتفبظِ اؾ ظاؼايي ضٕظ نؽکت ثٕظِ اقت .اؾ يُؾؽ ثُقع ضبؼخي ،فًهکؽظ يسًٕالت َٓبيي ،ظلت
تسٕيم يسًٕالت ،اَقغبفپػيؽي ظؼ ؾيبٌ تسٕيم ٔ تغييؽ ظؼ زدى تٕنيع ٔ ييؿاٌ ؼلبثت ليًت
يسًٕالت يٕؼظ قُدم ٔ يعَؾؽ ثٕظِ اقت .ظؼَٓبيت ،ثؽاي قُدم فًهکؽظ يبني اؾ پؽقهُبيّ
 5قؤاني گبالؼظٔٔ-اقکٕئؿ ٔ قبَچؿِْ-ؽَبَعِؾ )2014( 2اقتفبظِ نعِ اقت .يُؾٕؼ اؾ يتغيؽ ْعف
تسميك ،ثؽؼقي ييؿاٌ قٕظ لجم اؾ يبنيبت ،قغر قٕظآٔؼي ،ييؿاٌ افؿايم فؽٔل ٔ زبنيّ قٕظ،
ييؿاٌ قٓى ثبؾاؼ ٔ ييؿاٌ تٕنيع يسًٕالت ٔ ضعيبت نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظِ اقت؛
ثُبثؽايٍ ،ظؼ ايٍ يغبنقّ تٕاَبيي ٔ نبضىْبي يعيؽيتي خٓت ثٓجٕظ فًهکؽظ يبني ايٍ نؽکتْب
ثؽؼقي نعِ اقت.

يبفتّْبي پژْٔم
خعٔل َ 1هبٌظُْعِ َتبيح آيبؼ تٕييفي يؽثٕط ثّ پبقصظُْعگبٌ ثٕظِ کّ نبيم يعيؽاٌ
نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقت.
1- Prajogo
2- Gallardo-Vazquez & Sanchez-Hernandez
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يتغيؽ
خُكيت

قٍ ثؽ زكت قبل

قبثمّ ثؽ زكت قبل

تسًيالت

خعٔل نًبؼِ  :1آيبؼ تٕييفي
فؽأاَي
ثبؾِ
123
آلب
15
ضبَى
16
تب 30
43
40-31
52
50-41
27
 50ثبالتؽ
29
کًتؽ اؾ 2
47
4-2
48
6-5
14
 6ثبالتؽ
12
فٕقظيپهى
55
نيكبَف
62
فٕقنيكبَف
9
ظکتؽي

ظؼيع
89/1
10/9
11/6
31/2
37/7
19/6
21/0
34/1
34/8
10/1
8/7
39/9
44/9
6/5
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تقعاظ کم
138

138

138

138

ثؽاي ثؽؼقي ثؽاؾل يعلْبي اَعاؾِگيؽي اؾ ظٔ نبضى پبيبيي ٔ ؼٔايي اقتفبظِ نعِ اقت .اؾ
پبيبيي ثبؼْبي فبيهي (تسهيم فبيم تأييعي) ،آنفبي کؽَٔجبش ٔ پبيبيي تؽکيجي ثؽاي پبيبيي اقتفبظِ
نعِ اقت .ظؼ تسهيم ثبؼ فبيهي يمعاؼ يغهٕة ثٓتؽ اقت ثبالي  0/7ثبنع ٔ ًْچُيٍ يمعاؼ ثبالي
 0/7ثؽاي آنفبي کؽَٔجبش ٔ پبيبيي تؽکيجي ظؼ َؾؽ گؽفتّ يينٕظ (زكيُي ٔ ًْکبؼاٌ:1397 ،
َ .)76-66تبيح ثبؼْبي فبيهي ثيٍ يتغيؽْبي پُٓبٌ ٔ آنکبؼ ظؼ ضؽٔخي يعل ٔ ظؼ نکم  2لبثم
يهبْعِ اقت ٔ َهبٌظُْعِ يمعاؼ ثبؼْبي فبيهي ثكيبؼ يغهٕة ،يقُي ثبالتؽ اؾ  0/7ثؽاي ْؽ يتغيؽ
آنکبؼ اقتَ .تبيح پبيبيي آنفبي کؽَٔجبش ٔ تؽکيجي َيؿ ظؼ خعٔل  2آيعِ اقت ٔ َهبٌظُْعِ پبيبيي
ثبالي يتغيؽْب اقت.
خعٔل نًبؼِ  :2نبضىْبي تٕييفي يتغيؽْب ٔ پبيبيي
يتغيؽْب

ييبَگيٍ

اَسؽاف يقيبؼ

AVE

آنفبي کؽَٔجبش پبيبيي تؽکيجي

تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي

5/096

1/097

0/584

0/952

0/957

فًهکؽظ َٕآٔؼي

4/930

1/136

0/605

0/841

0/886

فًهکؽظ فًهيبتي

4/909

1/196

0/644

0/906

0/924

فًهکؽظ يبني

4/808

1/200

0/610

0/889

0/915
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ظؼ ايٍ تسميك اؾ يقيبؼ ييبَگيٍ ٔاؼيبَف اقتطؽاجنعِ ( )AVEثؽاي ؼٔايي ًْگؽا اقتفبظِ
نعِ اقت .ييبَگيٍ ٔاؼيبَف اقتطؽاجنعِ ييؿاٌ ًْجكتگي يک قبؾِ ثب نبضىْبي ضٕظ ؼا ثيبٌ
ييکُع کّ ْؽچّ ايٍ ًْجكتگي ثيهتؽ ثبنع ،ثؽاؾل َيؿ ثيهتؽ اقت .يمعاؼ يغهٕة ثؽاي ييبَگيٍ
ٔاؼيبَف اقتطؽاجنعِ ثبيع ثبالي  0/5ثبنع (زكيُي ٔ ًْکبؼاٌَ .)79 :1397 ،تبيح يغهٕة ايٍ
يقيبؼ ظؼ خعٔل  2لبثم يهبْعِ اقت .ظؼ ايٍ پژْٔم ثؽاي ؼٔايي ٔاگؽا اؾ يقيبؼ فٕؼَم-الکؽ
اقتفبظِ نعِ اقت .ايٍ يقيبؼ ،ييؿاٌ ؼاثغّ يک قبؾِ ثب نبضىْبيم ظؼ يمبيكّ ؼاثغّ آٌ قبؾِ
ثب قبيؽ قبؾِْب اقتَ .تبيح ايٍگَّٕ تفكيؽ يينٕظ کّ اگؽ يمعاؼ خػؼ ييبَگيٍ ٔاؼيبَف
اقتطؽاجنعِ يتغيؽْبي يکٌُٕ کّ ظؼ ضبَّْبي يٕخٕظ ظؼ لغؽ ايهي يبتؽيف لؽاؼ گؽفتّاَع ،ثّ
َكجت اؾ يمعاؼ ًْجكتگي ثيٍ ضبَّْبي ؾيؽيٍ ٔ قًت ؼاقت يبتؽيف ثيهتؽ ثبنع؛ اؾايٍؼٔ،
ييتٕاٌ اؽٓبؼ ظانت کّ ؼٔايي ٔاگؽا يغهٕة اقت (زكيُي ٔ ًْکبؼاٌ .)84 :1397 ،ؼٔايي
ٔاگؽاي يغهٕة يتغيؽْب ظؼ خعٔل  3لبثم يهبْعِ اقت.
خعٔل نًبؼِ  :3اؼؾيبثي يعل قبضتبؼي ٔ ؼٔايي يعل اَعاؾِگيؽي
فٕؼَم-الکؽ
3
2

ضؽيت
تقييٍ

نبضى
افؿَٔگي

1

-

-

0/765

 .2فًهکؽظ فًهيبتي

0/321

0/170

0/566

0/778

 .3فًهکؽظ يبني

0/540

0/318

0/665

0/589

0/802

 .4فًهکؽظ َٕآٔؼي

0/369

0/199

0/607

0/519

0/593

يتغيؽ
 .1تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي

4

0/781

ظؼ ايٍ پژْٔم ثؽاي اؼؾيبثي يعل قبضتبؼي اؾ يقيبؼْبيي چٌٕ ضؽيت تقييٍ ( ،)R2نبضى
افؿَٔگي ( ٔ )Q2افعاظ يقُبظاؼي  tثٓؽِ ثؽظِايى .يقيبؼ ضؽيت تقييٍ ثؽاي يتًم کؽظٌ ثطم
اَعاؾِگيؽي ٔ ثطم قبضتبؼي يعلقبؾي يقبظالت قبضتبؼي ثّ کبؼ ييؼٔظ ٔ َهبٌ اؾ تأثيؽي ظاؼظ
کّ يک يتغيؽ ثؽٌٔؾا ثؽ يک يتغيؽ ظؼٌٔؾا ييگػاؼظ .يمعاؼ  R2تُٓب ثؽاي قبؾِْبي ظؼٌٔؾاي
يعل يسبقجّ ييگؽظظ .قّ يمعاؼ  0/67 ٔ 0/33 ،0/19ثّفُٕاٌ يمعاؼ يالک ثؽاي يمبظيؽ ضقيف،
يتٕقظ ٔ لٕي ضؽيت تقييٍ يقؽفي نعِ اقت (زكيُي ٔ ًْکبؼاًٌْ .)100 :1397 ،چُيٍ،
نبضى افؿَٔگي ،لعؼت پيمثيُي يعل ؼا يهطى ييکُع .يسممبٌ ظؼ يٕؼظ نعت لعؼت
پيمثيُي يعل خٓت قبؾِْبي ظؼٌٔؾا ثّ تؽتيت ثؽاي نعتْبي ضقيف ،يتٕقظ ٔ لٕي قّ
يمعاؼ  0/35 ٔ 0/15 ،0/02ؼا تقييٍ کؽظِاَع ُِْكهِؽ ٔ ًْکبؼاَم (َ .)2009تبيح يغهٕة ايٍ
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يقيبؼْب ظؼ خعٔل  3لبثم يهبْعِ اقت .اؾ قٕي ظيگؽ ،ضؽايت يكيؽ يب ًْبٌ ضؽيت ثتب،
َهبٌظُْعِ يمعاؼ تجييٍ ،نعت ٔ خٓت تأثيؽ ثيٍ ظٔ يتغيؽ پُٓبٌ ثٕظِ کّ فعظي ثيٍ +1 ٔ -1
اقت .ثب تٕخّ ثّ ضؽٔخي يعل يفٕٓيي تسميك ظؼ نکم  ،2ثيٍ يتغيؽْبي پُٓبٌ تسميك ؼاثغّ
ضغي ٔخٕظ ظاؼظ .ظؼ ايٍ ضؽٔخي افعاظ ثيٍ يتغيؽْبي آنکبؼ ٔ پُٓبٌ ،ثبؼْبي فبيهي ؼا َهبٌ
ييظْع؛ افعاظ ثيٍ يتغيؽْبي پُٓبٌ ،ضؽايت يكيؽ ؼا َهبٌ ييظْع ٔ ظؼَٓبيت افعاظ ظاضم
ظايؽِْب ،ضؽايت تقييٍ يتغيؽْبي پُٓبٌ ظؼَٔؿا اقت.

نکم نًبؼِ  :2ضؽٔخي يعل يفٕٓيي پژْٔم

ظؼَٓبيت ،افعاظ يقُبظاؼي  ،tيقيبؼي ثؽاي قُدم ؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْب ظؼ يعل ثطم قبضتبؼي
اقت .ظؼيٕؼتيکّ يمعاؼ ايٍ افعاظ اؾ  1/96ثيهتؽ نٕظ ،يست ؼاثغّ ثيٍ قبؾِْب ٔ ظؼ َتيدّ
تأييع فؽضيّْبي پژْٔم ظؼ قغٕذ اعًيُبٌ يطتهف ؼا ييؼقبَعًْ .چُيٍ ،ثؽاي قُدم نعت
ؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْبي تسميك ثؽاي ْؽ يک اؾ يكيؽْب اؾ يقيبؼ اَعاؾِ تأثيؽ ( )f2اقتفبظِ نعِ اقت.
يمعاؼ يُبقت ثؽاي ايٍ يقيبؼ ثؽاي اَعاؾِْبي تأثيؽ کٕچک ،يتٕقظ ٔ ثؿؼگ ثؽاثؽ ثب 0/15 ،0/02
ٔ  0/35تقييٍ نعِ اقت (زكيُي ٔ ًْکبؼاٌَ .)96 :1397 ،تبيح قّ يكيؽ ثب اَعاؾِ اثؽ يغهٕة ٔ
لٕي ٔ َتبيح ظٔ يكيؽ يبيم ثّ اَعاؾِ اثؽ يغهٕة اقت .ثّعٕؼکهي ،ثب تٕخّ ثّ َتبيح زبيم اؾ کهيّ
يقيبؼْبَ ،تبيح فؽضيّْبي پژْٔم ظؼ خعٔل  4تهؽير نعِ اقت کّ تأييع ًّْ فؽضيّْبي
تسميك ؼا َهبٌ ييظْع.
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خعٔل نًبؼِ َ :4تبيح فؽضيّْب
ضؽيت t

فؽضيّ

اَعاؾِ اثؽ

ضؽيت يكيؽ

 .1تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ← فًهکؽظ َٕآٔؼي

0/584

0/607

8/348

 .2تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ← فًهکؽظ فًهيبتي

0/472

0/566

7/923

 .3تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ← فًهکؽظ يبني

0/172

0/381

3/077

 .4فًهکؽظ َٕآٔؼي ← فًهکؽظ يبني

0/067

0/230

2/126

 .5فًهکؽظ فًهيبتي ← فًهکؽظ يبني

0/088

0/254

2/315

َتيدّ

***

تأييع

***

تأييع

**

تأييع

*

تأييع

*

تأييع

*ظؼ قغر  95ظؼيع؛ **ظؼ قغر  99ظؼيع؛ ***ظؼ قغر  99/9ظؼيع

َتيدّگيؽي
ثؽ اقبـ ايُکّ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ تٕققّ التًبظي کهٕؼْب ،ضًٕيبً کهٕؼْبي
ظؼزبلتٕققّ َمم کهيعي ؼا ايفب ييکُُع ،اؼائّ ؼاِزمْب ٔ اَدبو تسميمبت ثيهتؽ ظؼ ايٍ خبيقّ،
يٓى ٔ ضؽٔؼي اقت .اؾ قٕي ظيگؽ ،نکي َيكت کّ کهيع نؽٔؿ ْؽ کبؼي فبيم اَكبَي ثٕظِ ٔ
ايدبظ يک قبؾيبٌ يُكدى ثؽاي اؼائّ ضعيبت ٔ تٕنيع يسًٕالتٔ ،اثكتّ ثّ افؽاظ اقت کّ انجتّ
ثمبء ايؽٔؾي ايٍ کكتٔکبؼْب ظؼ گؽٔ فًهکؽظ يُبقت يبني آٌْب اقت؛ نػا تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي
يٕخجبت ؼَٔك کكتٔکبؼ ،افؿايم يؿيت ؼلبثتي ،يتقٓع قبضتٍ افؽاظ ،افؿايم کبؼايي ٔ اثؽثطهي
ظؼ قغر فؽظي ٔ قبؾيبَي ؼا فؽاْى ضٕاْع کؽظ .اؾايٍؼٔ ،ظؼ ايٍ پژْٔم ثب تهؽير ثيبٌ يكئهّ
تسميك ٔ اؼائّ يجبَي َؾؽي ٔ تدؽثي تسميك ظؼ نؽکتْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثبيدبٌ
نؽلي ظؼ زٕؾِ يبنيٍآالت ،تدٓيؿات ٔ ظقتگبِْبي ثؽلي ثّ ثؽؼقي پؽظاضتيى .ايٍ تسميك ثب
ْعف تأثيؽات يثجت تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ يبني اؾ عؽيك فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ فًهيبتي
ثّ ؼٔل يعلقبؾي يقبظالت قبضتبؼي اَدبو گؽفت .ظؼ ايٍ تسميك ثؽ اقبـ ظيعگبِ يُجـيسٕؼ
َهبٌ ظاظِ نع کّ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي يٕخجبت فًهکؽظ ثٓتؽ نؽکت ؼا فؽاْى ييکُع .ايٍ
يٕضٕؿ ،فالِٔ ثؽ افؿايم اظثيبت يٕضٕفي تسميك ،اؾ ظيعگبِ اقتؽاتژي َيؿ ظؼ زيغّ يعيؽيت
يُبثـ اَكبَي اقتؽاتژيک ثكيبؼ يفيع ثٕظِ اقت؛ ؾيؽا قؽيبيّگػاؼي ثؽ فٕايم اَكبَي ثبيع ثّ
يٕؼت ثؽَبيّؼيؿينعِ ٔ عي فؽايُعي ظليك ٔ ايٕني اَدبو پػيؽظ تب فًهکؽظ ثؽتؽ زبيم گؽظظ.
ثّ يُؾٕؼ ؼفـ َيبؾ ثبؾاؼْبي پٕيب ،نؽکتْب ثبيع ثب ًْکبؼاٌ ضٕظ ظؼ ؾَديؽِْبي فؽضّ ثّ
َٕآٔؼي يسًٕالت يب ضعيبت خعيع ظقت يبثُع؛ چؽاکّ فٕايم يؤثؽ ثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼي يهتؽک
ظؼ اظثيبت يطتهف تأکيع نعِ اقت (کبئٕ ٔ ژاَگ .)2011 ،فؽضيّ أل تسميك کّ تأکيع ثؽ تأثيؽ
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يثجت ٔ يقُبظاؼ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼي ظانت ،يٕؼظ تأييع لؽاؼ گؽفتَ .تبيح ايٍ
فؽضيّ ييتٕاَع يغبثك ثب َتبيح تسميمبت فِهيكئٕ ٔ ًْکبؼاَم ( )2014ثبنع .فبيم کهيعي خٓت
ظقتيبثي ثّ ؼنع فُبٔؼي ،پؽٔؼل ؽؽفيتْبي اَكبَي اقت :نػا پؽٔؼل َيؽٔي اَكبَي
تسًيمکؽظِ ٔ ثبتدؽثّ ظؼ اؼتجبط ثب َيبؾْبي خبيقّ اؾ يكبئم يٓى فًؽ زبضؽ اقت (نبِآثبظي ٔ
ثٓؽايي نکيت .)1392 ،ثؽ ايٍ اقبـ ،قبؾيبٌْب ثبيع يدًٕفّاي اؾ العايبت ؼاْجؽظي اؾخًهّ
فؽاْىآٔؼي کبؼ گؽْٔي ،فؽيتظْي ثّ کبؼکُبٌ ضالق ٔ کُدکبٔ ،ايدبظ ؾييُّْبيي ثؽاي
قُدم تٕاٌ کبؼکؽظي کبؼکُبٌ ٔ افؿايم زف يكئٕنيت کبؼي ؼا پبيّؼيؿي ٔ افًبل کُُع تب
يٕخجبت اَگيؿني کبؼکُبٌ ثؽاي يهبؼکت ظؼ اَدبو کبؼْب ثّ يُؾٕؼ تٕققّ تطًى قبؾيبَي ظؼ
خٓت ظقتيبثي ثّ اْعاف قبؾيبٌ ،ضًٕيبً فًهکؽظ َٕآٔؼي ؼا فؽاْى کُُع .ظؼَتيدّ ،العايبت
يُبثـ اَكبَي ييتٕاَع ثؽاي فقبنيتْبي َٕآٔؼي يٓى ثبنع؛ ظؼ زميمت العايبت يُبثـ اَكبَي ،اثؿاؼ
کهيعي قبؾيبٌْب ظؼ نکم ظاظٌ ٔ تأثيؽگػاؼي ثؽ يٓبؼتْب ،گؽايمْب ٔ ؼفتبؼ افؽاظ ظؼ خٓت
ؼقيعٌ ثّ اْعاف ثؽاي ايدبظ َٕآٔؼي ظؼ قبؾيبٌْب اقت (ْبنًي ٔ ًْکبؼاٌ)1395 ،؛ ثُبثؽايٍ
ْؽچمعؼ ثؽ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي اًْيت ظاظِ نٕظ ،فًهکؽظ َٕآٔؼي کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ
يتٕقظ ظؼ خٓت يثجت ثٓجٕظ ضٕاْع يبفت.
اؾ اْعاف ظيگؽ ايٍ يغبنقّٔ ،خٕظ تأثيؽ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ فًهيبتي
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظ کّ َتبيح َهبٌظُْعِ تأثيؽات لبثمتٕخّ ايٍ ؼاثغّ اقت.
َتبيح ايٍ فؽضيّ يغبثك ثب يغبنقبت اَدبونعِ تٕقظ ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ ( )2017اقت .يغبنقّ
خيًُؿ-خيًُؿ ٔ قبَؿٔ-انَّ )2011( 1هبٌ ييظْع کّ ؼٔيّْبي قبؾيبَي ثّ نؽکتْب کًک
ييکُع تب کبؼايي ثبالتؽي ظانتّ ٔ ظؼ َتيدّ فًهکؽظ ثٓتؽي ثّ ظقت آٔؼَع .ظؼزميمت ؾيبَي کّ
قبؾِْب ٔ ؼٔلْبي کبؼ ثّ ضٕثي کبؼ ييکُُع ،کبؼکُبٌ ثيهتؽ ثؽ ؼٔي تکًيم ٔؽبيف ضٕظ تًؽکؿ
ييکُُع ،ثّ ايٍ يقُي اقت کّ يعيؽيت ثبيع کبؼ ؼا ثّ َسٕي قبؾيبٌظْي کُع تب کبؼکُبٌ ظؼ
اَدبو کبؼْب ثب فهبؼْبي اضبفي يٕاخّ َجبنُع؛ ؾيؽا فعو تٕخّ ثّ ايٍ يٓى تٕققّ کبؼي ٔ ضالليت
فؽظي ؼا قهت ييکُع ٔ ثؽ فًهکؽظ فًهيبتي نؽکت اثؽات يُفي ضٕاْع گػانت .اؾايٍؼٔ ،يعيؽاٌ
ثبيع ثّ اؼائّ فؽيتْبي ثيهتؽ ثّ کبؼکُبٌ ثعٌٔ َؾبؼت نعيع العاو کُع تب تٕاَبييْبي فًهيبتي
آَبٌ نکٕفب نعِ ٔ ثّ کبؼ گؽفتّ نٕظ.
يکي ظيگؽ اؾ ثؽؼقيْب ٔخٕظ تأثيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ يبني
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظَ .تبيح ايٍ فؽضيّ َهبٌ ييظْع کّ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي
1- Jimenez-Jimenez & Sanz-Valle
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َمم فقبني ؼا ظؼ ثٓجٕظ ايٍ فًهکؽظ ظاؼظ .يبفتّْبي ايٍ فؽضيّ ييتٕاَع ظؼ ؼاقتبي يغبنقبت
اَدبونعِ تٕقظ زبخيؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ ( ،)1396ؼٔيفٕ ،2017 ،ظٔ ٔ ًْکبؼاٌ ( )2018ثبنع.
ييظاَيى کّ قؽيبيّ اَكبَي يک يُجـ اقبقي ٔ ثيَؾيؽ ظؼ کًک ثّ زفؼ يؿيت ؼلبثتي نؽکتْب
اقت .اؾ قٕي ظيگؽ ،ظؼ َتيدّ خٓبَينعٌ ٔ پيهؽفتْبي فُبٔؼي ،ثبؾاؼْب ثّ عٕؼ ؼلبثت فؿايُعِ
ظؼ زبل ؼنع ْكتُع ،ثّ ًْيٍ ظنيم اگؽ نؽکتْب ييضٕاُْع ثّ ثمبء ضٕظ اظايّ ظُْع ثبيع کيفيت
ظاَم ضٕظ ؼا ثٓجٕظ ثطهُعًْ .چُيٍ کبؼکُبَي کّ ييتٕاَُع يٓبؼتْبي ضبو يب کهي يبظ گيؽَع،
يًکٍ اقت فؽيتْبي نغهي ثيهتؽ ،ايُيت نغهي ثٓتؽ ٔ لبثهيتْبي فًهکؽظي ثيهتؽي ؼا
ظانتّ ثبنُع ٔ ظؼ کبؼنبٌ اَگيؿِ ثيهتؽي پيعا کؽظِ ٔ َگؽلْب ٔ ؼفتبؼْبيهبٌ ؼا تغييؽ ظُْع؛
ظؼزميمت َگؽلْب ٔ ؼفتبؼْبي کبؼکُبٌ ثؽتؽ ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ ظاضهي اؾ عؽيك افؿايم تٕنيع ٔ
کيفيت ٔ ًْچُيٍ ظؼ ثّ ظقت آٔؼظٌ ثٓجٕظ ٔضقيت يبني کًک ييکُع (آنِعٔؼٔيؿًْ ٔ 1کبؼاٌ،
 .)2017اؾايٍؼٔ ،فؽايُع تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ظؼ ؼَٔع ثٓجٕظ فًهکؽظ يبني نؽکتْب اؾ عؽيك
اؼتمبء قغر کيفي آيٕؾل ،ظاَم ٔ يٓبؼتْب تأثيؽگػاؼ اقت.
ٔخٕظ تقبظل ثيٍ اثقبظ التًبظي ٔ اختًبفي ظؼ يكئٕنيت اختًبفي نؽکتْب ييتٕاَع ثب
ضؽٔخيْبي َٕآٔؼاَّ تكٓيم نٕظ .اثؿاؼ َٕآٔؼاَّ ٔ کبَبلْبي اؼتجبعي ثّ غيُفقبٌ ظؼ
انتؽاکگػاؼي يُبثـ ثب يکعيگؽ ٔ تكٓيم خًـآٔؼي ثبؾضٕؼظ کًک ييکُع؛ ؾيؽا ثبؾضٕؼظ ظؼ
فقبنيتْب ٔ قيبقتْبي يؽثٕط ثّ يكئٕنيت اختًبفي نؽکتْب ثّ ازتًبل ؾيبظ ثب ثٓجٕظ فًهکؽظ
يبني يٕاخّ ضٕاْع نع (قِگبؼاَ-بٔاؼًْٔ ٔ 2کبؼاٌ .)2016 ،فؽضيّ چٓبؼو تسميك ثؽ تأثيؽ فًهکؽظ
َٕآٔؼي ثؽ فًهکؽظ يبني تأکيع ظانتَ .تبيحَ ،هبٌظُْعِ تأييع ايٍ فؽضيّ ثٕظِ اقت ٔ ايٍ َتيدّ
يُغجك ثب يغبنقبت اَدبونعِ تٕقظ ضبَهؽي ٔ قجؿِفهي (َ ،)1393يکؼفتبؼ (ِٔ ٔ )1396ؼٔال،
( )2017اقت .ثُگبِْبيي کّ ظؼ چبؼچٕة پؽٔژِْبي َٕآٔؼي يهتؽک ،ثيهتؽ ثب فقبنيتْبي
َٕآٔؼي قؽٔکبؼ ظاؼَع ،اؾ نسبػ َكجت گؽظل يبني ثب اقتفبظِ اؾ يسًٕالت يب ضعيبت خعيع
فًهکؽظ ثٓتؽي ضٕاُْع ظانت (ٔاَگ ٔ ْٕ .)2017 ،ظؼ ايٍ ؼاقتب خٓتگيؽي يهتؽي ٔ ًْبُْگي
ثيٍ کبؼکُبٌ يٕاؼظي ثؽاي پيهگبو ثٕظٌ ظؼ َٕآٔؼي ْكتُع .ثّ يُؾٕؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ َٕآٔؼي ٔ
فًهکؽظ يبني اؾ عؽيك اَگيؿِْبي قيبقتگػاؼي ٔ زًبيتْبي أنيّ ظؼ ييبٌ ؾَديؽِ اؼؾل ثبيع
اؾ ايعِْبي خعيع اقتمجبل کؽظ .ثؽاي اَدبو ايٍ کبؼ ثبيع يبزجبٌ ؼا تهٕيك ثّ افؿايم ؽؽفيت
ضٕظ ظؼ ظقتؽقي ثّ اعالفبت يهتؽيبٌ ٔ ؼلجب کؽظ؛ ثُبثؽايٍ ثٓجٕظ ظؼ فًهکؽظ َٕآٔؼي ،ؾييُّْبي
ثٓجٕظ ظؼ فًهکؽظ يبني کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ فقبل ظؼ زٕؾِْبي يبنيٍآالت،
تدٓيؿات ٔ ظقتگبِْبي ثؽلي ؼا فؽاْى ييکُع.
1- Aledo Ruiz
2- Cegarra-Navarro
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ظؼَٓبيتَ ،تبيح زبيم اؾ تسهيم ظاظِْب ،تأثيؽ فًهکؽظ فًهيبتي ثؽ فًهکؽظ يبني
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ؼا يقُبظاؼ َهبٌ ظاظِ اقت .ايٍ يبفتّ يغبثك ثب َتبيح يغبنقبت
اَدبونعِ تٕقظ ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ ( ٔ )2015ثُِعيکكٌٕ ٔ چَُعنِؽ ( )2017اقت .ثؽ اقبـ ايٍ
يبفتّ ،نيِْٕبي يغهٕة يعيؽيت اعالفبت اؾ خًهّ ثّ انتؽاکگػاؼي اعالفبت ،اقتفبظِ اؾ
اثؿاؼْبي فُبٔؼي اعالفبت ظؼ يک نؽکت ٔ ثّ انتؽاکگػاؼي اعالفبت ثب نؽکبي ؾَديؽِ تأييٍ،
پيبيعْبي يثجتي ثؽاي يعيؽيت فؽايُع ٔ اظغبو ظاؼَع .چُيٍ اظغبو فؽآيُعي ظؼ نؽکت ٔ يؽؾْبي
آٌ ظاؼاي پتبَكيم ثكيبؼ ثباليي ظؼ ؾييُّ تأثيؽگػاؼي ثؽ ؼاَعيبٌ تٕنيع ٔ ظيگؽ العايبت فًهکؽظ
ظاضهي ظاؼظ (پؽاخٕگٕ ٔ ًْکبؼاٌ .)2018 ،اؾ قٕي ظيگؽ ،اگؽ يعيؽاٌ نؽکتْبي کٕچک ٔ
يتٕقظ کّ يقًٕالً قغٕذ قهكهّ يؽاتجي قبؾيبٌ ؼا تهکيم ييظُْع ،ثيماؾاَعاؾِ ثؽ العايبت
قغر فًهيبتي تًؽکؿ کُُع ،يًکٍ اقت اؾ اْعاف ايهي يعيؽيتي ضٕظ ظٔؼ نَٕع ٔ ثب يهبؼکت
يعأو ظؼ فقبنيتْبي فًهيبتي يٕخت کبْم تٕنيع ٔ ضالليت کبؼکُبٌ نَٕع (ييُب)2014 ،؛
ثُبثؽايٍ يعيؽاٌ ثؽاي تكٓيم انتؽاک ٔ يعيؽيت اعالفبت ظؼ ثيٍ فًهکؽظْبي ظاضهي ٔ ضبؼخي
نؽکت ثبيع ؼاِْبيي اقبقي ٔ فًهي پيعا کؽظِ ٔ اؾ ظؼگيؽي ثيماؾزع ظؼ فؽايُعْبي فًهيبتي
ضٕظظاؼي کُُع .ثّ ًْيٍ ظنيم ،آيٕؾل يُبقت ظؼ يعيؽيت فؽآيُع ٔ قؽيبيّگػاؼي ظؼ يُبثـ ثؽاي
تكٓيم اظغبو فؽآيُعْب ظؼ ثيٍ نؽکتْبي ؾَديؽِ تأييٍ ثبيع تهٕيك نٕظ .ظؼ ايٍ يٕؼت ثب
تٕققّ قغر فًهکؽظ فًهيبتي ثّ ظنيم کبْم ظٔثبؼِکبؼيْب ،افؿايم اَگيؿِ کبؼکُبٌ ٔ َيؿ اؼتمبء
کبؼايي ييتٕاٌ ثؽ فًهکؽظ يبني نؽکت تأثيؽ يثجت گػانت.
ثّعٕؼکهيَ ،تبيح َهبٌظُْعِ ؼٔاثظ يقُبظاؼ ثيٍ قؽيبيّ اَكبَي ثب فًهکؽظْبي َٕآٔؼي،
فًهيبتي ٔ يبني ثٕظ .ؼاثغّ يهبْعِنعِ ثيٍ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ٔ فًهکؽظ نؽکت ،ثؽضي اؾ
ظاليم فًهي ؼا ثؽاي قيبقتگػاؼاٌ ٔ قبؾيبٌْبي يؽثٕعّ اؼائّ ييظْع .ثؽَبيّْبي آيٕؾل فُي
ٔ زؽفّاي ٔيژِ ٔ يجتُي ثؽ قيكتى ثؽاي ثٓجٕظ ٔضقيت فٕايم اَكبَي اؾخًهّ ايٍ قيبقتْب ظؼ
قغر کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقتًْ .چُيٍ ،ثب ايدبظ خهكبت تقبيهي ظٔؼِاي ثّ
يٕؼت ْفتّاي ٔ يبْبَّ ثيٍ گؽِْٔبي ضبؼخي ،ييتٕاٌ ثب يجبظنّ ٔ انتؽاکگػاؼي ايعِْب ٔ
اعالفبت ،ؾييُّ ؼا ثؽاي ايدبظ فؽيتْبي خعيع فؽاْى کؽظ .ايٍ کبؼ تضًيٍکُُعِ تٕققّ قؽيبيّ
اَكبَي ثب ثٓجٕظ فؽايُعْبي ظاَهي ،تدؽثّاَعٔؾي ،يٓبؼتٔؼؾي ٔ تٕاَبيي نُبضتي يًکٍ اقت.
تٕققّ کبؼکُبٌ اؾ ظيعگبِْب ٔ خٓبت يطتهف ثبفث ثٓؽِٔؼ نعٌ ،کبْم ظٔثبؼِکبؼيْب ٔ افؿايم
افتًبظثَّفف فؽظ ظؼ اَدبو کبؼْبي يسٕنّ يينٕظ .اؾ قٕي ظيگؽ ،آيٕؾل ٔيژِ ٔ فبني ،ييتٕاَع
اضالق ٔ اقتمالل ؼا افؿايم ظْع ٔ اؾ اَسؽافبت يبني خهٕگيؽي ييکُعٔ .خٕظ تقبيالت يُدؽ ثّ
ظقتيبثي ثؽ ظاَمْبي يطتهف يينٕظ ٔ ؾييُّ ؼا ثؽاي فقبنيتْبي َٕآٔؼي اکتهبفي ظؼ نؽکت
فؽاْى ييکُع .ظؼ زميمت اَدبو ظؼقت کبؼْب ثّ پيهؽفت فًهکؽظ نؽکت يُدؽ ضٕاْع نع.
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ثؽ ايٍ اقبـٔ ،خٕظ ثؽَبيّاي خبيـ ثؽاي تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ظؼ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ
يتٕقظ الؾو ٔ ضؽٔؼي اقت .ثّ ايٍ يٕؼت کّ اؾ ظيعگبِ يُجـيسٕؼ ،آيٕؾل ٔ ثؽَبيّؼيؿي
ظؼثبؼِ ايٍ فؽايُع ثؽاي يعيؽاٌ نؽکتْب تٕييّ يينٕظ؛ ؾيؽا ثبفث کبؼاتؽ ٔ اثؽثطمتؽ نعٌ
َيؽٔي اَكبَي ظؼ فؽايُع کبؼي يينٕظ ٔ ثّ ظاليهي کّ پيمتؽ ثيبٌ کؽظيى ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظْبي
َٕآٔؼي ،فًهيبتي ٔ ثّتجـ آٌْب ثؽ فًهکؽظ يبني نؽکتْب اثؽ ييگػاؼظ .اؾ قٕي ظيگؽ ،ظؼ زبل
زبضؽ اغهت نؽکتْب ثّ قًت التًبظ ظاَهي ٔ ضعيبتي زؽکت کؽظِاَع؛ ثُبثؽايٍ ظؼک کبيم اؾ
قؽيبيّ اَكبَي ثّ ٔيژِ َسِٕ اقتفبظِ اؾ لبثهيتْبي قبؾيبٌ ظؼ ثٓجٕظ يؿيت ؼلبثتي َكجت ثّ ؼلجب
ثكيبؼ ضؽٔؼي اقت کّ يعيؽاٌ اقتؽاتژيک َمم ثكؿايي ؼا ييتٕاَُع ظؼ اَدبو فؽايُع تٕققّ
قؽيبيّ اَكبَي ظانتّ ثبنُعًْ .چُيٍ ،آگبْي اؾ ايٍ فٕايمَ ،مم فقبني ؼا ظؼ تًًيىگيؽيْبي
قبؾيبَي ثؽخبي ضٕاْع گػانت؛ ؾيؽا ًّْ يعيؽاٌ ٔ فٕايم ظؼ تالل ْكتُع تب ثّ ثٓتؽيٍ فًهکؽظ
ظقت يبثُع .ثّ ظنيم َمم ثؿؼگ ايٍ کكتٔکبؼْب ظؼ التًبظ يک کهٕؼ ،ثبيع ثيماؾپيم
کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تٕقظ ظٔنت يٕؼظ زًبيت لؽاؼ گيؽظ ٔ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي
تٕقظ قؽپؽقتبٌ ايٍ کكتٔکبؼْب ثيهتؽ يٕؼظ اًْيت لؽاؼ گيؽظ.

پيهُٓبظْبي آتي ٔ يسعٔظيتْب
ثب تٕخّ ثّ ايُکّ ،ثتٕاٌ تسهيم ٔ ثؽؼقي ايٍ چٓبؼ يتغيؽ يدؿا کّ ظؼ چبؼچٕة يفٕٓيي تسميك َيؿ
اؼائّ گؽظيع ،يمعٔؼ گؽظظ ،ظؼ ايٍ يغبنقّ چُعيٍ يتغيؽ اؾخًهّ يتغيؽْبي فًهکؽظ يبني ،فًهکؽظ
فًهيبتي ٔ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي کّ ْؽ کعاو ظاؼاي يؤنفّْبيي ثٕظِ ٔ يستٕاي ايٍ يتغيؽْب ؼا
تهکيم ييظاظَع ،ثّ يٕؼت قيكتًي ثكتّ ظؼ َؾؽ گؽفتّ نع .ثّ ظنيم ايُکّ ثؽؼقي يتغيؽْب ثب
ْؽ يک اؾ يؤنفّْب ظاؼاي پهتٕاَّ َؾؽي ٔ تدؽثي ؼٔنٍتؽ ٔ ظليكتؽي َجٕظِ اقت ،ايب ثؽؼقي ثّ
يٕؼت قيكتى ثكتّ ،ايکبٌ اؼائّ يجبَي َؾؽي ٔ تدؽثي تسميك ؼا يمعٔؼ ييکؽظ ،ثؽؼقي ثّ
يٕؼت ثكتّ اَدبو پػيؽفت .ايٍ يٓى ،اؾ يسعٔظيتْبي تسميك ثّ نًبؼ ييؼٔظ ٔ اييع اقت ظؼ
يغبنقبت ظيگؽ ثؽ ؼٔي آٌ ،تسهيم ثيهتؽي نٕظ تب تجييٍ ٔ ثؽؼقي ظليكتؽي اؾ ايٍ فٕايم ثّ
فًم آيعًْ .چُيٍ ،ثب تٕخّ ثّ يسعٔظيت ثؽؼقي َمم ييبَديگؽي فًهکؽظ فًهيبتي ٔ َٕآٔؼي
ظؼ يعل اؼائّ نعِ ايٍ يغبنقّ ،نٕاْع آيبؼي تسهيمْبَ ،هبٌ ييظْع کّ ثؽؼقيْبي آتي،
ييتٕاَُع ثؽ ييبَديگؽي فًهکؽظ فًهيبتي ٔ فًهکؽظ َٕآٔؼي ظؼ ؼاثغّ ثيٍ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي
ٔ فًهکؽظ يبني تًؽکؿ کُُع.
يک يسعٔظيت ظيگؽ يغبنقّ زبضؽ َيؿ ،ايٍ اقت کّ تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي ثؽ فًهکؽظ يبني
ظؼ اظثيبت ايٍ تسميك ثّ يٕؼت يثجت ثؽؼقي نعِ اقت کّ َتبيح َيؿ زبکي اؾ تأييع ايٍ يٕضٕؿ
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ثٕظ ،ايب ثؽضي اؾ يغبنقبت َهبٌ ظاظِاَع کّ اثؽات لبثمتٕخٓي ثيٍ ايٍ ظٔ يتغيؽ ٔخٕظ َعاؼظ (چٍَ،
 ٔ )2009ظؼ يغبنقّ ظيگؽي َيؿ زتي ؼاثغّ يُفي ايٍ ظٔ يتغيؽ يٕؼظ تسهيم ٔ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفتّ
اقت (ظيؿَٕٔپٕندبکًْ ٔ 1کبؼاٌ)2016 ،؛ ثُبثؽايٍ ٔخٕظ يغبنقبت ٔقيـتؽ ظؼ ايٍ ؾييَُّ ،تبيح
ظليكتؽي ؼا ظؼ اضتيبؼ يسممبٌ لؽاؼ ييظْعًْ .چُيٍ ثب يؽٔؼ اظثيبت تسميك زبضؽ ثؽاي اؼائّ
يعني خبيـ خٓت تٕققّ کكتٔکبؼْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ،پيهُٓبظ يينٕظ کّ اؾ يتغيؽْبيي
چٌٕ يعيؽيت فؽايُع ،ؼْجؽي ظاَهي ،فًهکؽظ ثبؾاؼ ظؼ يغبنقبت آتي اقتفبظِ نٕظ.

1- Dzenopoljac
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