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 چکيعِ

کُع،  يٍ ييکٕچک ٔ يتٕقظ ؼا تضً ئکبؼْب کكت يْب کّ ثمبء نؽکت يٍ فٕايهيتؽ اؾ يٓى يکي
هجؽظ يظؼ پ يثؽتؽ، يُجـ اقبق يّ اَكبَيقؽيب گؽ، ٔخٕظيظ يْب اقت. اؾ قٕ يغهٕة آٌ يفًهکؽظ يبن

ٔ  يٍ ؼاقتب، فًهکؽظ َٕآٔؼيـ يطتهف اقت کّ ظؼ ايکٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ يُب ئکبؼْب فًهکؽظ کكت
ؽات يتأث يؼٔ، ْعف پژْٔم زبضؽ، ثؽؼقٍ يظاؼَع. اؾا يتٕخٓ بؼ يٓى ٔ لبثمي، َمم ثكيبتيفًهکؽظ فًه
 يْب ظؼ نؽکت يبتئ فًهکؽظ فًه يك فًهکؽظ َٕآٔؼياؾ عؽ يثؽ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَيتٕققّ قؽيب

 ياقت کّ ثؽا ئ کً يٍ پژْٔم اؾ َٕؿ يغبنقبت فّهياقت. ا يدبٌ نؽليکٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثب
ٍ، ياقتفبظِ نعِ اقت. ًْچُ ييقبظالت قبضتبؼ يقبؾ ؽْب اؾ ؼٔل يعليٍ يتغيؼاثغّ ث يثؽؼق
ؽفتّ ياَدبو پػ 3َكطّ  Smart PLSٔ  23َكطّ  SPSS يافؿاؼْب ك َؽويٍ يغبنقّ اؾ عؽيا يْب ميتسه

، يکه عٕؼ ؽْب يقُبظاؼ اقت. ثّيٍ يتغيظْع کّ ًّْ ؼٔاثظ ث يْب، َهبٌ ي م ظاظِيح زبيم اؾ تسهياقت. َتب
تٕاٌ ثؽ ثٓجٕظ فًهکؽظ  يي يبتئ فًهکؽظ فًه يك فًهکؽظ َٕآٔؼياؾ عؽ يّ اَكبَيت َٓبظٌ ثّ قؽيبيثب اًْ

ؽاٌ ٔ يبزجبٌ ييع يٍ پژْٔم ثؽايت، ايؽگػاؼ ثٕظ. ظؼَٓبيکٕچک ٔ يتٕقظ تأث يکبؼْبٔ  کكت ييبن
ثٓجٕظ فًهکؽظ  يثؽا يّ اَكبَيث تٕققّ قؽيبييتفبٔت اؾ ز ياَعاؾ کٕچک ٔ يتٕقظ، چهى يْب نؽکت
 ظْع. ياؼائّ ي

 يکبؼْبٔ  کكت، يّ اَكبَي، تٕققّ قؽيبيبتي، فًهکؽظ فًهي، فًهکؽظ َٕآٔؼيفًهکؽظ يبنٔاژگبٌ کهيعي: 
 کٕچک ٔ يتٕقظ
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 يمعيّ 

ؽل يپػ يْب ثؽا افؿٌٔ نؽکت ـ ظؼ فًؽ زبضؽ يُدؽ ثّ تالل ؼٔؾيعِ ٔ قؽيچئخٕظ تسٕالت پ
 ييْب يْب ٔ اقتؽاتژ ُکّ چّ ثؽَبيّيا ينعِ اقت. اؾ نسبػ قبضتبؼ ئ فًهکؽظ يتسٕالت قبضتبؼ

ظ يٍ نؽايؽَع تب ظؼ ايکبؼگ ثّ ييؽْبيچّ فٕايم ٔ يتغ يؽَع ٔ اؾ نسبػ فًهکؽظيم گيؼا ظؼ پ
 يْب ي، َٕآٔؼيتيخًق يؽ اؾ خًهّ فهبؼْبيبت ضٕظ اظايّ ظُْع. تسٕالت اضييتسٕل ثّ ز

يُدؽ نعِ اقت تب  يتيؽييع يُعْبيتؽ نعٌ فؽا ْب، قطت يؽيگ ىيعِ نعٌ تًًيچي، پيا نسؾّ
 يکيزبضؽ،  بٌ نٕظ. ظؼزبليم ًَبيپ اؾ ميکٕچک ٔ يتٕقظ ث ئکبؼْب کكت يْب تيت فقبنياًْ

 ييُبقت اقت کّ نؽط يٓى ثمبء ْؽ نؽکت ئکبؼْب، فًهکؽظ يبن ٍ کكتيؽگػاؼ ثؽ اياؾ فٕايم تأث
ّ يؿاٌ زبنيم فؽٔل، ييؿاٌ افؿاي، ييْب اؾ ثبثت کكت قٕظآٔؼ ُکّ نؽکتيکُع، ا يؼا فؽاْى ي

تٕاَُع کكت کُُع.  يؼا ي يؿاٌ فًهکؽظيع يسًٕل ٔ ضعيبت، چّ ييؿاٌ قٓى ثبؾاؼ ٔ تٕنيقٕظ، ي
تٕققّ،  هؽفتّ ٔ ظؼزبليپ يظؼ اکثؽ کهٕؼْب يالتًبظ يؿيؼ يٓى ظؼ ثؽَبيّ يْب تياؾ أنٕ يکي
ٔکبؼْب َمم  ٍ کكتيؽا ايکٕچک ٔ يتٕقظ اقت؛ ؾ ئکبؼْب اؾ کكت يجبَئ پهت يگػاؼّ يپب

بٌ يتٕاٌ ث ييٍ، يدبظ انتغبل ٔ يبظؼات ظاؼَع. ًْچُي، ايع يهي، تٕنيدبظ َٕآٔؼيؼا ظؼ ا ييثكؿا
َكجت ثّ  يظ زبکى نؽکتيم کُتؽل کبيم ثؽ نؽايکٕچک ٔ يتٕقظ ثّ ظن ئکبؼْب کؽظ کّ کكت

 يالتًبظ يبؾْبيؽ ٔ تسٕالت ًْكٕ نَٕع ٔ ثؽ َييتٕاَُع ثب تغ يتؽ، ثٓتؽ ي ثؿؼگ ئکبؼْب کكت
 يبتئ فًه ي، َٕآٔؼييبن ياؾخًهّ فًهکؽظْب يفًهکؽظ يکؽظْبيگٕ ثبنُع؛ نػا تٕخّ ثؽ ؼٔ خٕاة

اؾ  يثؽل يْب ؿات ٔ ظقتگبِيآالت، تدٍٓ ييبن يْب زٕؾِکٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ  ئکبؼْب ٍ کكتيا
 ثؽضٕؼظاؼ اقت. ييت ثبالياًْ

اقت؛ نػا ًّْ  يآٌ يتک يثّ يُبثـ اَكبَ يُکّ آغبؾگؽ ْؽ کبؼيگؽ، ثب تٕخّ ثّ ايظ ياؾ قٕ
ٍ يغبنقّ ثّ يٍ قجت، ايظُْع. ثّ ًْت يهتؽ اًْيضٕظ ث 1يّ اَكبَيع ثؽ تٕققّ قؽيبيْب ثب نؽکت

ظؼ  ئ يبن يبتي، فًهيگبَّ َٕآٔؼ قّ يثؽ فًهکؽظْب يّ اَكبَيتٕققّ قؽيب يؽگػاؼيتأث
ثب قُدم  يظؼ يغبنقبت يتقعظ يّ اَكبَيکٕچک ٔ يتٕقظ تًؽکؿ ظاؼظ. قؽيب ئکبؼْب کكت

؛ 1396ٌ، ؾاظِ ٔ ًْکبؼا يْب يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گؽفتّ اقت )زبخ يطتهف نؽکت يفًهکؽظْب
ِٔؼٔال2017، 4کكٌٕ ٔ َچُعِنؽي؛ ِثُع2017، 3؛ ؼٔيف2014ٕٔ ًْکبؼاٌ،  2ٕٔيكيِفه  6؛ قبؼظ2017ٔ، 5؛ 
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ثّ عٕؼ  يّ اَكبَيزبل، اثؽات تٕققّ قؽيبٍ ي(. ثبا2018ٔ ًْکبؼاٌ،  1؛ ظ2018ٔٔ ًْکبؼاٌ، 
کٕچک ٔ يتٕقظ  ئکبؼْب ظؼ کكت ئ فًهکؽظ يبن يبتي، فًهکؽظ فًهيًْؿيبٌ ثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼ

ت يُبثـ يؽيٍ ثطم ظؼ يعيتؽ يکّ اقبق يّ اَكبَييٕؼظ تٕخّ لؽاؼ َگؽفتّ اقت؛ نػا تٕققّ قؽيب
 ْب ظانتّ ثبنع. ؼا ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ نؽکت يتٕاَع َمم فقبن ياقت، ي ياَكبَ

ؽ ييکُع ٔ ثّ تغ يؼنع کًک ي يْب دبظ فؽيتيا يثؽا يّ اَكبَي(، قؽيب2017) 2ٕياؾ َؾؽ ن
يسٕؼ ٔ  عگبِ يُجـي، ثؽ اقبـ ظيعٕؼکه ظْع. ثّ يثبؾاؼ پبقص ي يْب بٌ ٔ فؽيتييهتؽ يبؾْبيَ
يُبثـ ٔ  يآٔؼ خًـ يثؽا يثّ عٕؼ يهطى ثّ فُٕاٌ يؽکؿ يّ اَكبَي، قؽيبييبيت پٕيعگبِ لبثهيظ

ظاؼظ  يّ اَكبَيثّ يهطًبت قؽيب يم کّ ؼلبثت ٔ فًهکؽظ نؽکت ثكتگيٍ ظنيْب اقت ثّ ا تيلبثه
 يّ اَكبَيکّ قؽيب ياّ يٍ ٔخٕظ، اثقبظ پبي(. ثب ا2012ٔ ًْکبؼاٌ،  4ؽي؛ يب2009، 3ظاثٕک ٔ ي)چبظٔ

، 5يُكکيكيؽيبفتّ اقت )کٕف ٔ کيقبؾظ، ثّ عٕؼ کبيم تٕققّ َ ييؽتجظ ي يؼا ثب فًهکؽظ ؼلبثت
ؽ فًهکؽظ يبت يٕضٕؿ پژْٔم ثّ تأثيم اظثيٍ يغبنقّ فالِٔ ثؽ افؿايٍ يُؾٕؼ، اي(. ثّ 2011ًْ
 ؿ تًؽکؿ ظاؼظ.يَ يثؽ فًهکؽظ يبن يَٕآٔؼ

ؽ يکٕچک ٔ يتٕقظ تأث يْب نؽکت يثؽ فًهکؽظ يبن يبت َٕآٔؼيظْع کّ فًه ينٕاْع َهبٌ ي
ثؽضٕؼظاؼَع،  يهتؽيث يکّ اؾ َٕآٔؼ يْبي (. نؽکت1395ؾاظِ ٔ فکؽت،  ييثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ )تم

تٕققّ يسًٕالت ثباؼؾل ٔ ٔکبؼ خٓت  ت کكتيؽا ثٓجٕظ ؽؽفيهتؽ ْكتُع؛ ؾيث يقٕظظْ يظاؼا
ك ياؾ عؽ ياقت ٔ اگؽ نؽکت يعٌ ثّ فًهكؽظ ثؽتؽ ظؼ گؽٔ َٕآٔؼيت َكجت ثّ ؼلجب ٔ ؼقيفيثبک

ت يُدؽ يْب ٔ ظؼَٓب ُّيثّ زفؼ ؼنع فؽٔل ٔ تكؽاؼ ضؽيع ثؽقع، ايٍ ايؽ قجت کبْم ْؿ يَٕآٔؼ
 يْب ٍ، ظؼ پژْٔمي(. ًْچ1393ُ، يفه ٔ قجؿِ يگؽظظ )ضبَهؽ يي يگػاؼ قؽيبيّ يثّ ثٓجٕظ ثبؾظْ

يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گؽفتّ اقت  يبتيفًهکؽظ فًه يبثئ اؼؾ يبثيثبؾاؼ يْب ُّيٍ ْؿيؽ ؼاثغّ ثياض
ٍ فًهکؽظ ي(؛ نػا قُدم ؼاثغّ ث2015ٔ ًْکبؼاٌ،  7؛ ْٕٔا2014ٔ ًْکبؼاٌ،  6بِقٍي)خٕق

 يقغٕذ ثبال يکّ ظاؼا ييْب ٍ يغبنقّ اقت. ؼقبَّيگؽ اْعاف اياؾ ظ يثب فًهکؽظ يبن يبتيفًه
 يؽا ثب ٔخٕظ تمبضبيثّ َفـ ضٕظ فًم کُُع؛ ؾ يتٕاَُع اؾ َؾؽ يبن يْكتُع، ي يبتيفًهکؽظ فًه

ٍ اقبـ، ي(. ثؽ 2015ًْٔ ًْکبؼاٌ،  8م ظاظ )ژاَگيتٕاٌ افؿا يؼا ي يگػاؼ ًتيهتؽ، لعؼت ليث
 دبٌيکٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثب يْب ب ظؼ نؽکتيٍ اقت کّ آيٍ پژْٔم ايا يقؤال ايه
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ٔ فًهکؽظ  يك فًهکؽظ َٕآٔؼياؾ عؽ يتٕاَع ثؽ فًهکؽظ يبن يي يّ اَكبَي، تٕققّ قؽيبينؽل
  ؽ.يب ضيؽگػاؼ ثبنع يتأث يبتيفًه

 ُّ پژْٔميهئ پ يَؾؽ ييجبَ

 . فًهکؽظ يبني1

ْب  نؽکت 1يفًهکؽظ يبن يبثيْب، اؼؾ فًهکؽظ نؽکت يبثيکؽظْبي اؼؾيٍ ؼٔيتؽ ٍ ٔ يٓىيتؽ ثبقبثمّ
ت قٕظ ٔ يفيْب، ک يؼا ظؼ ضًٕو ؼَٔعْب، ًْجكتگ ي، اعالفبت يًٓيْبي يبن مياقت کّ تسه

ْب اؼائّ  آٌ يت يبنئضق يْب ٔ چگَٕگ ت، َمبط لٕت ٔ ضقف نؽکتيظؼآيع ْؽ قٓى ٔ ظؼَٓب
ّ ٔ افتجبؼات، يثبؾاؼ قؽيب يٍ يبنيٍ، تأيي(. ًْچ1383ُبٌ کبنبٌ، ئ لعؼت يکُع )إَاؼي ؼقتً يي

کُُعِ فًهکؽظ ثبؾاؼ ٍ ييتق يبتيک فبيم زئکبؼ ظاؼَع ٔ ثّ فُٕاٌ  كتت کيظؼ يٕفم يَمم يًٓ
 يبتيفًه يُعْبيفؽا يؽا ٔخٕظ افتجبؼات ثؽاي(؛ ؾ2007ٔ ًْکبؼاٌ،  2ع )چبٌيآ يَٕؽٕٓؼ ثّ زكبة ي

گؽ، تدؽثّ َهبٌ ظاظِ اقت کّ يظ ياقت. اؾ قٕ ئ َٕآٔؼ ثٕظٌ نؽکت، الؾو ٔ ضؽٔؼ يبتيفًه
ْب  نؽکت يؼٔظ کّ ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ يبن يثّ نًبؼ ي ياؾ فٕايه يتيؽييع يْب ٔ نبضى ييتٕاَب

ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ نؽکت  ييَمم ثكؿا يّ اَكبَيٍ تٕققّ قؽيبيظانتّ اقت؛ ثُبثؽا يَمم فؽأاَ
، ييطتهف نؽکت اؾخًهّ قٕظآٔؼ يح کبؼکؽظيثّ َتب ي، فًهکؽظ يبنيعٕؼکه ضٕاْع ظانت. ثّ

 ئ قُدم فًهکؽظ يبن يبثياؼؾ يٍ يغبنقّ ثؽاي(. ظؼ ا2014ُب، ينٕظ )ي يؽِ يؽثٕط ييظؼآيع ٔ غ
 يبتئ فًهکؽظ فًه ي، فًهکؽظ َٕآٔؼيّ اَكبَيخبَجّ تٕققّ قؽيب ؽات قّياؾ تأث يتيؽيثّ نسبػ يع

 يتٕاَُع ثؽ فًهکؽظ يبن يٍ فٕايم يينعِ ا يغؽذ يْبّ ياقتفبظِ نعِ اقت کّ عجك َؾؽ
 ثبنُع. ظانتّ يکٕچک ٔ يتٕقظ َمم يؤثؽ ئکبؼْب کكت

 . فًهکؽظ َٕآٔؼي2

ع يْب ثب ؽاٌ ٔ کبؼکُبٌ آٌيب ثٕظِ ٔ يعيپٕ يكتيبت ضٕظ ثبياظايّ ز يثؽا يايؽٔؾ يْب قبؾيبٌ
خبيقّ ثبنُع؛  يبؾْبيَ يگٕ ضالق ٔ َٕآٔؼ ثبنُع تب ثتٕاَُع ثب تسٕالت يُغجك نعِ ٔ خٕاة يافؽاظ
ٔ ؼلبثت  يكتى التًبظ خٓبَيت قبؾيبٌ ظؼ قيع يٕفميتٕاٌ گفت کّ زکى ثمب ٔ که يٍ ييثُبثؽا

ت َٓبظٌ يٍ ٔخٕظ، اًْي(. ثب ا1392، ئ يبظل يُياقت )زك يت ٔ َٕآٔؼيؼٔؾافؿٌٔ يٕخٕظ، ضالل
بؼ يبثع، ثكيع ثٓجٕظ يک قبؾيبٌ اؾ خٓت َٕآٔؼ ثٕظٌ ثبيُکّ يا يظؼ ؼاقتب يّ اَكبَيثّ قؽيب

م نعِ اقت، ايب اؼؾل يقبؾيبٌ تهک يافضب يظاضه يْب يياؾ ظاؼا يّ اَكبَيتٕخّ اقت. قؽيب لبثم
کبؼ  يکّ ظؼ ثطم ضًٕي يبٌ ٔ کكبَي، ظاَهگبْياؾ نسبػ ؼلبثت قبؾيبَ يّ اَكبَيآنکبؼ قؽيب

                                                           
1- Financial Performance 
2- Chan 
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(. 2017، 1کُُع )ُؼيفٕ يؿ کًک ييَ يّ اَكبَيقؽيب يؽيگ اَعاؾِ يْب ؼٔل ييکُُع، ثّ نُبقب يي
ْب اقت  تياؾ ثٓجٕظ فقبن يّ َبنثٕظِ ک يقبؾيبَ ياؾ ظقتبٔؼظْب يجي، قبؾِ تؽک2يفًهکؽظ َٕآٔؼ

دّ ينؽکت ظؼَت يکه يْبتياؾ يٕفم يجيتؽک يگؽ، فًهکؽظ َٕآٔؼيظ فجبؼت (؛ ث1396ّؼفتبؼ،  کي)َ
ظؼ  ييطتهف َٕآٔؼ يْب خُجّ يؽيکبؼگ گؽفتّ خٓت َٕ کؽظٌ ٔ ثٓجٕظ ٔ ثّ يٕؼت يْب تالل

قبؾيبٌ ثب  يفًهکؽظ يْب ؽ خُجّيقب يْب هؽاٌيٍ پيتؽ اؾ يٓى يکيقبؾيبٌ اقت کّ ثّ فُٕاٌ 
اؾ انتجبْبت، قبؾل ثب  يؽيبظگيع، اکتهبف، ييعأو کّ ثّ يُؾٕؼ ثٓجٕظ، تدع يْب تٕخّ ثّ تالل

گؽ، يظ ي(. اؾ ق2011ٕٔ ًْکبؼاٌ،  3يؽَع، اَگبنتّ نعِ اقت )گبَِعيگ ييٕؼت ي يظ ؼلبثتييس
 يت ظؼ فًهکؽظ يبنثؽتؽ ظؼ نؽکت يُدؽ ثّ اثؽات يثج ييغبنقبت َهبٌ ظاظِ اقت کّ ٔخٕظ َٕآٔؼ

ُّ نعِ ٔ يُدؽ يع ثبفث کبْم ْؿيکّ ثب تعأو ؼنع فؽٔل ٔ تکؽاؼ ضؽ يعٕؼ نٕظ، ثّ ينؽکت ي
 (.1393، يفه ٔ قجؿِ ينٕظ )ضبَهؽ ينؽکت ي يگػاؼّ يقؽيب يثّ ثٓجٕظ ثبؾظْ

 . فًهکؽظ فًهيبتي3

ؽَع. يگ يآٌ ؼا ظؼ َؾؽ ي ييبن يْب اؾ يسممبٌ ظؼ يٕؼظ فًهکؽظ قبؾيبٌ فمظ خُجّ يبؼيثك
ظؼ خػة،  ييع، ثٓجٕظ تٕاَبي، تٕققّ ضعيبت خعيُعيح فؽآييبَُع َتب يؽيبنيح غيکّ َتب يظؼيٕؼت

ٍ ي(؛ ثّ 1391ًْثؽضٕؼظاؼ ْكتُع )يفؽؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ،  يبظيت ؾيؿ اؾ اًْيآيٕؾل ٔ تٕققّ َ
ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِ اقت.  ييت ثبالياؾ اًْ يظؼ کُبؼ فًهکؽظ يبن 4يبتييُؾٕؼ، تٕخّ ثؽ فًهکؽظ فًه

 يبتيْبي ثؽَبيّ اؾ نبضى ٔفبظاؼي ثؽ تًبيي فًهكؽظ فًه ظُْع كّ ْؿيُّ يْب َهبٌ ي پژْٔم
ؽ يثجت يتأث يثؽ فًهکؽظ يبن يبتيمت فًهکؽظ فًهيتٕخٓي ظانتّ اقت؛ ظؼزم ى لبثميتأثيؽ يكتم

(. 2018 ؛ ْٕٔا ٔ ًْکبؼاٌ،2014گػاؼظ ٔ ظؼ ثٓجٕظ آٌ َمم ظاؼظ )ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ،  يي
 يؽيپػ ت، اَقغبفيفي، کئؼ ح اؾخًهّ ثٓؽِيکُُعِ َتبٍ ييثّ فٕايم تق يبتي، فًهکؽظ فًهيعٕؼکه ثّ

ثؽ فًهکؽظ  يّ اَكبَيب يُجـ قؽيبيُکّ آيا يبثياؼؾ يٍ ثؽاي(؛ ثُبثؽا2014، 5ُبيؽِ انبؼِ ظاؼظ )يئ غ
ى کّ چگَّٕ يى يهطى کُيتٕاَ يي يبتيِف فًهکؽظ فًهيٍ تقؽيك ايؽ، اؾ عؽيب ضيگػاؼظ  يؽ ييتأث

ٔ  يبتيح فًهيؽ آٌ ثؽ َتبيکُع ٔ تأث يکبؼ ي يت ؼلبثتيک يؿيت کبؼکُبٌ ثّ فُٕاٌ يفيآيٕؾل ثبک
ظيگؽ، فًهكؽظ  فجبؼت (. ث2017ّ، 6کكٌٕ ٔ َچُعِنؽينٕظ )ِثُع يثّ يٕؼت خعاگبَّ قُدم ي ييبن

  نٕظ. يايدبظ اؼؾل نُبضتّ ي يثؽا يفًهيبتي نؽكت ثّ فُٕاٌ يميبق

                                                           
1- Rompho 

2- Innovation Performance 
3- Gunday 

4- Operational Performance 

5- Minna 
6- Bendickson & Chandler 
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 ي. تٕققّ يُبثـ اَكب4َ

اقت. أ يكئٕل تٕققّ ٔ ضهك  يّ اَكبَيظُْعِ قؽيب تٕققّ يفّ ايهي، ٔؽيّ اَكبَيت قؽيبيؽييع
آيٕؾل، تٕققّ  يْب دبظ فؽيتيثؽ آَبٌ اقت. ا يگػاؼّ يك قؽيبيکبؼکُبٌ اؾ عؽ ياؼؾل ثؽا

طتٍ کبؼکُبٌ ظؼ يؼْجؽاٌ ٔ ثؽاَگ يقبؾ آَبٌ، آيبظِ يآت يکبؼکُبٌ ٔ تٕخّ ثّ تمبضبْب يْب يٓبؼت
. ايؽٔؾِ (160: 1393ّ، يبٌ لؽالي)عجؽقب ٔ يبظلٍ َمم يٓى ْكتُع يخٓت ؼفتبؼ يغهٕة اؾ اثقبظ ا

ضٕظ ؼا  يؽِ فًٕظيکُتؽل، ؾَد ئکبؼ ٔ چگَٕگ ع کكتي، فٕايع ظؼ زٕؾِ اقتؽاتژيْب ثب نؽکت
اؾ  يبؼيم ثكيظْع ٔ ثّ ظال يئکبؼ قبؾيبٌ ؼا تٕققّ  ؽِ اؼؾل، کكتيٍ کُُع. گكتؽل ؾَدييتق

اؾ  يثؽظاؼ ٔ ثٓؽِ يتيؽييع يْب يؽيگ ىي، تًًييافؿا ْب، ْى ُّيكک، کبْم ْؿيخًهّ کبْم ؼ
 يکُُعِ يؽؾْبٍ يينعِ، فبيم تق م يغؽذيَؾؽ اؾ ظال بثع ٔ يؽفي ييسعٔظ، گكتؽل ي يالتًبظْب

ؼٔ، تًؽکؿ ثؽ ٍ ي(. اؾا2017کكٌٕ ٔ َچُعِنؽ، يؽ آٌ ثؽ فًهکؽظ اقت )ِثُعيؽِ اؼؾل، تأثيؾَد
يؽثٕط  ياَكبَ يگػاؼّ يقؽيب يْب  دّيؽا ثّ َتيؽِ اؼؾل يٓى اقت؛ ؾيؼاثغّ ؾَد يعيکه يْب خُجّ

ظْع تب اؾ  يْب اخبؾِ ي ثّ قبؾيبٌ يّ اَكبَي(. تٕققّ قؽيب2011ٔ ًْکبؼاٌ،  1ٓبؼتي)پهٕ نٕظ يي
ٍ ياؾ يغبنقبت ثّ ا يغّ تقعاظ کًيٍ زيٍ ثٓؽِ ؼا ثجؽَع. ظؼ ايهتؽيضٕظ ث يؽِ اؼؾل ظاضهيؾَد

ْب  يٓى اقت ٔ چگَّٕ قبؾيبٌ يّ اَكبَيقؽيب يٍ يٕؼظ ثؽاياَع کّ چغٕؼ ٔ چؽا ا عِيدّ ؼقيَت
 ياقتقعاظ، تٕققّ ظُْع )ثبؼَِ يْبّ يژِ پبيثّ ٔ يفًهکؽظ قبؾيبَ يتٕاَُع کبؼکُبٌ ؼا خٓت اؼتمب يي

ك تٕققّ يتٕاَُع اؾ عؽ يْب ي َع کّ قبؾيبٌا هُٓبظ کؽظِييثبل، يسممبٌ پ ي(. ثؽا2013، 2ٍئ ِفه
ٌِ ثك  (.1999، 3کكت کُُع )ِنپبک ٔ ِاقُِم يت ؼلبثتيفؽظ ٔ اؼؾنًُع ضٕظ، يؿ بؼ يُسًؽثّيکبؼکُب

 ياَكبَ يْبّ يْب، زفؼ ٔ ثٓجٕظ قؽيب ٍ نؽکتيزبکى ظؼ ؼلبثت ث يْب يگ عِيچيايؽٔؾِ ثب پ
ّ يى يُبثـ، آيٕؾل ٔ تٕققّ قؽيبي، تطًياَكبَّ يقؽيب يؿيؼ ؼٔ ثؽَبيٍّ يت اقت؛ اؾايزبئؿ اًْ

 يْب ثّ قٕ زؽکت قبؾيبٌ يگؽا ثّ فُٕاٌ يسٕؼ ايه ٔ َؾبو يؼاْجؽظ يْبِٕيثّ ن ياَكبَ
 يثبال يْبُّيٍ فٕايم يٕخت ْعؼ ؼفت ْؿيعِ گؽفتٍ ايثهُعيعت اقت. َبظ يْب ثؽَبيّ

اؾ َسِٕ اؼائّ  يبتيتّ فًهکبؼکُبٌ ٔ ْك يتي، َبؼضبيکبؼ يُعْبينعٌ فؽآ يْب، عٕالَ قبؾيبٌ
ٔ  يجيگؽظظ )عج يکبؼکُبٌ ٔ قبؾيبٌ ي يْب تيفقبن يئ کبؼا يت کبْم اثؽثطهيضعيبت ٔ ظؼَٓب

 يئ تٕاَب يا زؽفّ يْب نبيم ظاَم، تدؽثّ، يٓبؼت يّ اَكبَيبت قؽيبي(. ضًٕي1390ًْکبؼاٌ، 
هتؽ، قٕق ظؼ خٓت يث يْب ثّ فؽيت ي، اخبؾِ ظقتؽقياقت کّ ثب ٔخٕظ تدؽثّ لجه ينُبضت

ع يؿ اؾ ظيکُع. ظاَم َ يَٕپب ؼا فؽاْى ي يْب نؽکت يفًهکؽظ يثجت نؽکت ٔ فًهکؽظ التًبظ
                                                           
1- Ployhart

2- Barney & Felin 
3- Lepak & Snell 
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م يآٔؼظ ٔ پتبَك يافؽاظ ثّ اؼيغبٌ ي يؼا ثؽا يهتؽيث ينُبضت يْب ، يٓبؼتيّ اَكبَيقؽيب يتئٕؼ
(؛ 2014ًْکبؼاٌ،  ٕٔ ٔيكيکُع )ِفه يٍ ييْب تضً تيتٕققّ فقبن يْب ؼا ثؽا آٌ يئ کبؼا ئؼ ثٓؽِ

 يْبُّيتعأو ٔ فؽاْى ًَٕظٌ ؾي يبٌ تٕققّ ٔ آيٕؾل کبؼکُبٌ ثؽاينػا ثّ فًهکؽظ يٕفك خؽ
 (.1393، ييبؾ اقت )َعاينعِ ٍَ ييثّ اْعاف تق يبثيظقت

 . پيهيُّ تدؽثي5

( ٔ ثب ْعف اؼؾيبثي قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ 2014ٕٔ ٔ ًْکبؼاَم )يكيکّ تٕقظ ِفه يظؼ پژْٔه
ْبي كٕچك ٔ يتٕقظ پؽتغبل يٕؼت  ْب ثؽ فًهكؽظ نؽكت اختًبفي يعيؽاٌ ٔ تأثيؽ ايٍ ٔيژگي

 ييٍ تدؽثّ ٔ تٕاَبيؽ ظاؼظ ٔ ايتأث يّ اختًبفيثؽ قؽيب يّ اَكبَيگؽفت، يهطى نع کّ قؽيب
ؽ يثّ نعت تست تأث يت، فًهکؽظ قبؾيبَيگػاؼظ. ظؼَٓب يؽ ييتأث يفؽظ يثؽ ؼٔاثظ ٔ ًْعن ينُبضت
ؿ تٕقظ ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ يَ يؽ ثٕظِ اقت. پژْٔهييع ينُبضت ييك تٕاَبياؾ عؽ يَكبَّ ايقؽيب

گبَّ ثؽ  ؽفتّ اقت کّ اثؽ قبضتبؼ قّياَدبو پػ ئ يبن يبتيَٕع فًهکؽظ فًهي( تست فُٕاٌ پ2015)
ح َهبٌ يكّ نعِ اقت. َتبيفؽظ يمب يُسًؽثّ  ثب ظٔ يدًٕفّ ظاظِ ئ فًهکؽظ يبن يبتيفًهکؽظ فًه

 يآؾاظ نعٌ اؼؾل قٓبو يهتؽک ظاؼظ ٔ ثؽا ييظؼ تٕاَب يگبَّ َمم يًٓ کّ قبضتبؼ قّ ظْع يي
 يظاؼا يـ ضعيبتياؾ يُب يا ف گكتؽظِيفًهکؽظ ظؼ ع يبثيلؽاؼظاظ ٔ اؼؾ ييؤثؽ، عؽاز يقپبؼ ثؽٌٔ
( اَدبو گؽفت، 2017کكٌٕ ٔ َچُعِنؽ )يکّ تٕقظ ِثُع يپژْٔه ياقت. ع يتيؽيت يعياًْ
 يبتياقت ٔ فًهکؽظ فًه يت ؼلبثتيظُْعِ يؿ ثؽتؽ، َهبٌ يّ اَكبَيؽيبتٕققّ ق يْب بقتيق

نٕظ  يي يح يثجت يبنييُدؽ ثّ َتب يبتيٍ ثٓجٕظ فًهکؽظ فًهيثطهع. ًْچُ يْب ؼا ثٓجٕظ ي قبؾيبٌ
کّ تٕقظ قبؼظٔ ٔ  يميت، عجك تسميگؽظظ. ظؼَٓب يم ظؼآيع ٔ فؽٔل ييت، يُدؽ ثّ افؿائ ظؼَٓب

ثّ تقعاظ  يا ثب ًََّٕ يثؽ فًهکؽظ يبن يّ فکؽيؽفتّ اقت، اثؽ قؽيبي( اَدبو پػ2018ًْکبؼاٌ )
ّ يظْع کّ قؽيب يٍ پژْٔم، َهبٌ ييا يْب بفتّينعِ اقت.  يْتم کٕچک ٔ يتٕقظ ثؽؼق 934
گػاؼظ. اؾ  يي ْب ْتم يثؽ فًهکؽظ يبن يؽ يثجتي، تأثيّ اؼتجبعئ قؽيب يّ قبضتبؼي، قؽيبياَكبَ

ت ثٕظِ ٔ ييٕفم يعيؼقع کّ فُبيؽ که يثّ َؾؽ ي يّ اؼتجبعئ قؽيب يّ اَكبَيْب، قؽيب بفتّيگؽ يظ
ح َهبٌ ظاظِ اقت کّ يٍ، َتبينَٕع. ًْچُ يْب يسكٕة ي ت ضعيبت ظؼ ثطم ْتميفياقبـ ک

 يدبظ ٔ زفؼ ؼٔاثظ ثهُعيعت ثب قٓبيعاؼاٌ ايهيثب ا يّ قبضتبؼئ قؽيب يّ اَكبَيقؽيب
، فًهکؽظ يفکؽ يْبّ يٍ قؽيبيظْع کّ تقبيم ث يْب َهبٌ ي بفتّيٍ ينَٕع. ا يي يگػاؼّ يقؽيب

 کُع. يت ييْتم ؼا تمٕ ييبن

ؼاثغّ  يثب فُٕاٌ ثؽؼق يمي( ظؼ تسم1393) يفه ٔ قجؿِ يؿ، ضبَهؽيَ يظاضه يْب ظؼ پژْٔم
گبٌ ثّ يگهپب ييُقت يْب ظؼ نؽکت يُع َٕآٔؼيك فؽاياؾ عؽ ئ فًهکؽظ يبن يقبؾيبَ يؽيبظگي

ؼاثغّ يثجت  ئ فًهکؽظ يبن يقبؾيبٌ ثب َٕآٔؼ يؽيبظگيظْع کّ  يح َهبٌ ييپؽظاضتُع. َتب يثؽؼق
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يُدؽ ثّ ثٓجٕظ فًهکؽظ  يظْع کّ َٕآٔؼ يٍ يمبنّ َهبٌ ييٍ نٕاْع زبکى ظؼ ايظانتّ اقت. ًْچُ
ّ يؼاثغّ قؽيب يثؽؼق( ثّ 1396ؾاظِ ٔ ًْکبؼاَم ) ي، زبخيگؽيگؽظظ. ظؼ يغبنقّ ظ يي ييبن

ٍ پژْٔم َهبٌ يح اياَع. َتب پؽظاضتّ يظؼ يُقت ثبَکعاؼ يک ثب ثٓجٕظ فًهکؽظ يبنياقتؽاتژ ياَكبَ
ظانتّ اقت ٔ ْؽ چمعؼ  يى ٔ يقُبظاؼيثب فًهکؽظ قبؾيبٌ ؼاثغّ يكتم يّ اَكبَيظْع کّ قؽيب يي

ؼنع  ثّ ٔ يُدؽ ثّ ؼَٔع ؼٔ هتؽ نعِيؿ ثيثبَک َ يهتؽ گؽظظ، ظؼآيعْبيک ثياقتؽاتژ يّ اَكبَيقؽيب
ؽ ي( ثب ْعف تأث1396ٔ ًْکبؼاٌ ) يگؽ کّ تٕقظ اکجؽيظ يضٕاْع نع. ظؼ پژْٔه يفًهکؽظ يبن

 يبَديْب ثب َمم ي قبؾيبٌ ئ فًهکؽظ َٕآٔؼ يثؽ فًهکؽظ يبن يُيکبؼآفؽ يقبؾيبٌ ثؽا يآيبظگ
م ئ گؽا يُياؾ آٌ اقت کّ کبؼآفؽ يح زبکيؽفتّ اقت، َتبيُبَّ يٕؼت پػيم کبؼآفؽيگؽا

ظاؼَع. ظؼ  ئ فًهکؽظ َٕآٔؼ يؼا ظؼ ثٓجٕظ ْؽ ظٔ فًهکؽظ يبن يُبَّ َمم يثجت ٔ يؤثؽيکبؼآفؽ
ظؼ يُقت  ي، ثبؾاؼ ٔ يسًٕل ثؽ فًهکؽظ يبنيَٕآٔؼ يکّ ثب ْعف اثؽ فًهکؽظْب يگؽيپژْٔم ظ

ثؽ  يظْع کّ فًهکؽظ َٕآٔؼ يح َهبٌ ييؽفتّ اقت، َتبي( يٕؼت پػ1396ؼفتبؼ ) کيتٕقظ َ يَكبخ
ك فًهکؽظ ثبؾاؼ ثؽ ثٓجٕظ يفًهکؽظ ثبؾاؼ ٔ فًهکؽظ يسًٕل ؼاثغّ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظانتّ ٔ اؾ عؽ

ثٓجٕظ  يگؽ ْؽ چمعؼ فٕايم فًهکؽظ َٕآٔؼيظ بٌيث گػاؼظ؛ ثّ يؽ ييثّ يٕؼت يثجت تأث يفًهکؽظ يبن
 بفت.ئ يسًٕل تٕققّ ضٕاُْع  يبثيبثُع، فًهکؽظ ثبؾاؼي

 ْب ٔ يعل يفٕٓيي پژْٔم فؽضيّ. 6

ٍ ثؽ ينعِ َكجت ثّ يٕضٕؿ پژْٔم ٔ ًْچُ يغؽذ يَؾؽ يبٌ يكئهّ ٔ يجبَيثؽ اقبـ نؽذ ث
گؽظظ. ظؼ يعل  يپژْٔم يغؽذ ي يْب ٔ يعل يفٕٓيّ يپژْٔم، فؽض يؽْبيٍ يتغيزكت ؼاثغّ ث

ثّ فُٕاٌ  ييبن ؽ يكتمم، فًهکؽظيثّ فُٕاٌ يتغ يّ اَكبَيؽ تٕققّ قؽيبياؼائّ نعِ، يتغ ييفٕٓي
 -يكتمم يؽْبيثّ فُٕاٌ يتغ ئ فًهکؽظ َٕآٔؼ يبتيفًهکؽظ فًه يؽْبيؽ ٔاثكتّ ٔ يتغييتغ

 کُُع. يَمم ي يفبيٍ يغبنقّ ائاثكتّ ظؼ ا

 ؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.يتأث يثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼ يّ اَكبَي: تٕققّ قؽيب1ّ يفؽض

 ؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.يتأث يبتيثؽ فًهکؽظ فًه يّ اَكبَي: تٕققّ قؽيب2ّ يفؽض

 ؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.يتأث يثؽ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَي: تٕققّ قؽيب3ّ يفؽض

 ؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.يتأث يثؽ فًهکؽظ يبن ي: فًهکؽظ َٕآٔؼ4ّ يفؽض

 ؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ ظاؼظ.يتأث يثؽ فًهکؽظ يبن يبتي: فًهکؽظ فًه5ّ يفؽض
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 : يعل يفٕٓيي پژْٔم1نکم نًبؼِ 

 نُبقي پژْٔم ؼٔل

دبظ يکى، ا يْبّ يثب قؽيب ينغه يْب دبظ فؽيتيم ايکٕچک ٔ يتٕقظ ثّ ظن ئکبؼْب کكت
ي اؾ فٕايم اثؽگػاؼي اقت کّ ثبيع يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ کييسًٕالت  يع ٔ َٕآٔؼيخع يْب ؼٔل

ْبي کٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثبيدبٌ  ؼٔ، خبيقّ آيبؼي ايٍ پژْٔم نبيم نؽکت گيؽَع. اؾايٍ
آالت،  ْبي يبنيٍ ْب، ايٍ پژْٔم ثؽ يُبيقي کّ ظؼ زٕؾِ نؽلي ثٕظِ اقت. اؾ ثيٍ ايٍ نؽکت

ؼقبَي  ؽکؿ ظانتّ اقت. ثؽ اقبـ پبيگبِ اعالؿکؽظَع، تً ْبي ثؽلي فقبنيت يي تدٓيؿات ٔ ظقتگبِ
نؽکت ثٕظِ اقت. ايٍ  297ْب ظؼ ؾيبٌ پژْٔم  ْبي کٕچک ٔ يتٕقظ تقعاظ ايٍ نؽکت نؽکت

 Smart PLSٔ  23َكطّ  SPSSافؿاؼْبي  قبؾي يقبظالت قبضتبؼي اؾ عؽيك َؽو پژْٔم ثّ ؼٔل يعل
ٕل کٕکؽاٌ اقتفبظِ نعِ اقت کّ ثؽآٔؼظ زدى ًََّٕ اؾ فؽي يت. ثؽايٕؼت پػيؽفتّ اق 3َكطّ 

 168کّ زعٔظًا ثؽاثؽ ثب  748/167ظؼيع ثؽاثؽ ثب  5 يٍ فؽيٕل ثب ضغبيك ايزدى ًََّٕ اؾ عؽ
 ًََّٕ اقت.

ْب اؾ  ظاظِ يثٕظِ اقت. گؽظآٔؼ ئ اؾ َٕؿ کً يهيتسه-ياّ يپژْٔم زبضؽ ثّ يٕؼت فؽض
 يْب پؽ نعِ اقت. ثؽا نؽکتؽاٌ يکؽت تٕقظ يعين يقغس 7ف يك پؽقهُبيّ اقتبَعاؼظ ثب عيعؽ
ٍ تقعاظ، يپطم نع کّ اؾ ا يٍ خبيقّ آيبؼيپؽقهُبيّ ظؼ ث 200تقعاظ  يٍ ثٓتؽ خبيقّ آيبؼييتج

م يپؽقهُبيّ يٕؼظ تسه 138مت، تقعاظ يظؼيع ثٕظِ اقت. ظؼزم 69َؽش ثبؾگهت پؽقهُبيّ ثؽاثؽ ثب 
 ييبئ پب ييٕقظ پؽقهُبيّ، ؼٔاؽْب تييتغ يؽيگ ُع اَعاؾِيُبٌ اؾ فؽآياعً يلؽاؼ گؽفتّ اقت. ثؽا
 ع يتطًى اقتفبظِ نعِ اقت.يؿ اَدبو نع ٔ اؾ َؾؽات اقبتييؽثٕط ثّ پؽقهُبيّ َ

توسعه سرمايه 

 انساني

عملکرد 

 عملياتي

عملکرد 

 مالي

عملکرد 

 H1 نوآوري

H3 

H5 
H2 

H4 
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( ثب 2014ٕٔ ٔ ًْکبؼاٌ )يكيِفه يقؤان 16اؾ پؽقهُبيّ  يّ اَكبَيقُدم تٕققّ قؽيب يثؽا
يغبنقّ، يُؾٕؼ اؾ ٍ ياقتفبظِ نعِ اقت. ظؼ ا ينُبضت يي، تٕاَبيا اثقبظ ظاَم، تدؽثّ، يٓبؼت زؽفّ

يٕؼظ يغبنقّ،  ئکبؼْب ؽاٌ کكتييع ئ آيٕؾن يٍ اقت کّ قغر فهًيا يّ اَكبَيتٕققّ قؽيب
 يْب ُّيظؼ ؾي يا ؿاٌ يٓبؼت زؽفّي، يئ کبؼ فُ يتيؽيؿاٌ تدؽثّ يعئکبؼ، ي ؿاٌ تدؽثّ کكتيي

ظؼ  يؽيپػ کكيؿاٌ لعؼت ؼيٍ ييظؼ چّ زع ثٕظِ اقت. ًْچُ ئ ظاَه يت، اؼتجبعيؽي، يعيفُبٔؼ
ٍ ياؾ ا يثؽظاؼ عات، کهف ٔ ثٓؽِي، ظؼک ضغؽات ٔ تٓعيَٕآٔؼ ييک، تٕاَبياقتؽاتژ يؽيگ ىيتًً

ـِ تٕققّ کؽظ يؽات ٔ ؼٔيٍ فٕايم، تأثيت ايؽا ٔخٕظ ٔ تمٕيثٕظِ اقت؛ ؾ يثّ چّ نکه يا يٕاض
 ضٕاْع ظانت. يفًهکؽظ

ى کّ يا ( ثٓؽِ ثؽظ2017ِٔاَگ ٔ ْٕ ) يقؤان 6اؾ پؽقهُبيّ  يقُدم فًهکؽظ َٕآٔؼ يثؽا
يسٕؼ  َٕآٔؼ يْب کٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ پؽٔژِ ئکبؼْب ؿاٌ يهبؼکت کكتيؽ، ييٍ يتغييُؾٕؼ اؾ ا
ـ ٔ يقؽ يـ ثّ ؼنع ٔ تمبضبيظؼ پبقص قؽ يَٕآٔؼ يْب اؾ ؼلبثت يثّ قغٕذ ثبالتؽ يبثيخٓت ظقت

 يبتيقُدم فًهکؽظ فًه يثؽاثّ يسًٕالت ٔ ضعيبت ثٓتؽ َكجت ثّ ؼلجب ثٕظِ اقت.  يبثيظقت
( اقتفبظِ نعِ اقت 2018ٔ ًْکبؼاٌ ) 1پؽاخٕگٕ يقؤان 8اؾ پؽقهُبيّ  ئ ضبؼخ يظؼ ظٔ ُثقع ظاضه
 ئؼ ٔ ثٓؽِ يع، گؽظل يٕخٕظيتٕن ئؼ ؿاٌ ثٓؽِيي ي، ثؽؼقيؽ ظؼ ُثقع ظاضهيٍ يتغيکّ يُؾٕؼ اؾ ا
، ظلت ييفًهکؽظ يسًٕالت َٓب ،يضٕظ نؽکت ثٕظِ اقت. اؾ يُؾؽ ُثقع ضبؼخ يياقتفبظِ اؾ ظاؼا

ًت يؿاٌ ؼلبثت ليع ٔ ييؽ ظؼ زدى تٕنييم ٔ تغيظؼ ؾيبٌ تسٕ يؽيپػ م يسًٕالت، اَقغبفيتسٕ
اؾ پؽقهُبيّ  يقُدم فًهکؽظ يبن يت، ثؽاييسًٕالت يٕؼظ قُدم ٔ يعَؾؽ ثٕظِ اقت. ظؼَٓب

ؽ ْعف يُؾٕؼ اؾ يتغي ( اقتفبظِ نعِ اقت.2014) 2ِْؽَبَِعؾ-ٔاقکٕئؿ ٔ قبَچؿ-گبالؼظٔ يقؤان 5
ّ قٕظ، يم فؽٔل ٔ زبنيؿاٌ افؿاي، ييبت، قغر قٕظآٔؼيؿاٌ قٕظ لجم اؾ يبنيي يك، ثؽؼقيتسم

کٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظِ اقت؛  يْب نؽکتع يسًٕالت ٔ ضعيبت يؿاٌ تٕنيؿاٌ قٓى ثبؾاؼ ٔ ييي
ْب  نؽکتٍ يا يخٓت ثٓجٕظ فًهکؽظ يبن يتيؽييع يْب ٔ نبضى ييٍ يغبنقّ تٕاَبيٍ، ظؼ ايثُبثؽا
 نعِ اقت. يثؽؼق

 ْبي پژْٔم يبفتّ

ؽاٌ يظُْعگبٌ ثٕظِ کّ نبيم يع يؽثٕط ثّ پبقص يفيح آيبؼ تٕييظُْعِ َتب َهبٌ 1خعٔل 
 کٕچک ٔ يتٕقظ اقت. يْب نؽکت

                                                           
1- Prajogo 
2- Gallardo-Vazquez & Sanchez-Hernandez 
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 : آيبؼ تٕييفي1خعٔل نًبؼِ 
 تقعاظ کم ظؼيع فؽأاَي ثبؾِ يتغيؽ

 خُكيت
 1/89 123 آلب

138 
 9/10 15 ضبَى

 قبلقٍ ثؽ زكت 

 6/11 16 30تب 

138 
31-40 43 2/31 

41-50 52 7/37 

 6/19 27 ثبالتؽ 50

 قبثمّ ثؽ زكت قبل

 0/21 29 2کًتؽ اؾ 

138 
2-4 47 1/34 

5-6 48 8/34 

 1/10 14 ثبالتؽ 6

 تسًيالت

 7/8 12 ظيپهى فٕق

138 
 9/39 55 نيكبَف

 9/44 62 نيكبَف فٕق

 5/6 9 ظکتؽي

اقتفبظِ نعِ اقت. اؾ  يئ ؼٔا ييبياؾ ظٔ نبضى پب يؽيگ اَعاؾِ يْب ثؽاؾل يعل يثؽؼق يثؽا
اقتفبظِ  ييبيپب يثؽا يجيتؽک ييبيکؽَٔجبش ٔ پب ي(، آنفبيعييم فبيم تأي)تسه يفبيه يثبؼْب ييبيپب

 يٍ يمعاؼ ثباليثبنع ٔ ًْچُ 7/0 ييمعاؼ يغهٕة ثٓتؽ اقت ثبال يم ثبؼ فبيهينعِ اقت. ظؼ تسه
: 1397ٔ ًْکبؼاٌ،  يُي)زكنٕظ  يظؼ َؾؽ گؽفتّ ي يجيتؽک ييبيکؽَٔجبش ٔ پب يآنفب يثؽا 7/0

لبثم  2يعل ٔ ظؼ نکم  يپُٓبٌ ٔ آنکبؼ ظؼ ضؽٔخ يؽْبيٍ يتغيث يفبيه يح ثبؼْبيَتب (.66-76
ؽ يْؽ يتغ يثؽا 7/0ثبالتؽ اؾ  يقُيبؼ يغهٕة، يثك يفبيه يظُْعِ يمعاؼ ثبؼْب يهبْعِ اقت ٔ َهبٌ

 ييبيظُْعِ پب آيعِ اقت ٔ َهبٌ 2ؿ ظؼ خعٔل يَ يجيکؽَٔجبش ٔ تؽک يآنفب ييبيح پبيآنکبؼ اقت. َتب
 ؽْب اقت.ييتغ يثبال

 ْبي تٕييفي يتغيؽْب ٔ پبيبيي : نبضى2خعٔل نًبؼِ 

 پبيبيي تؽکيجي آنفبي کؽَٔجبش AVE اَسؽاف يقيبؼ ييبَگيٍ يتغيؽْب

 957/0 952/0 584/0 097/1 096/5 تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي

 886/0 841/0 605/0 136/1 930/4 فًهکؽظ َٕآٔؼي

 924/0 906/0 644/0 196/1 909/4 فًهکؽظ فًهيبتي

 915/0 889/0 610/0 200/1 808/4 فًهکؽظ يبني
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( ثؽاي ؼٔايي ًْگؽا اقتفبظِ AVEنعِ ) ظؼ ايٍ تسميك اؾ يقيبؼ ييبَگيٍ ٔاؼيبَف اقتطؽاج
بٌ يضٕظ ؼا ث يْب ک قبؾِ ثب نبضىي يؿاٌ ًْجكتگينعِ ي اقتطؽاجبَف يٍ ٔاؼيبَگينعِ اقت. ي

ٍ يبَگيي يهتؽ اقت. يمعاؼ يغهٕة ثؽايؿ ثيهتؽ ثبنع، ثؽاؾل َيث يٍ ًْجكتگيکُع کّ ْؽچّ ا يي
ٍ يح يغهٕة ايَتب(. 79: 1397ٔ ًْکبؼاٌ،  يُي)زكثبنع  5/0 يع ثبالينعِ ثب بَف اقتطؽاجئاؼ
الکؽ -بؼ فٕؼَمئاگؽا اؾ يق ييؼٔا يٍ پژْٔم ثؽاياقت. ظؼ البثم يهبْعِ  2بؼ ظؼ خعٔل ييق

كّ ؼاثغّ آٌ قبؾِ يم ظؼ يمبيْب ک قبؾِ ثب نبضىيؿاٌ ؼاثغّ يبؼ، ييٍ يقياقتفبظِ نعِ اقت. ا
بَف يٍ ٔاؼيبَگينٕظ کّ اگؽ يمعاؼ خػؼ ي يؽ ييگَّٕ تفكٍ يح ايْب اقت. َتب ؽ قبؾِيثب قب

اَع، ثّ  ف لؽاؼ گؽفتّييبتؽ ييٕخٕظ ظؼ لغؽ ايه يْب بَّيکٌُٕ کّ ظؼ ض يؽْبينعِ يتغ اقتطؽاج
ؼٔ، ٍ يهتؽ ثبنع؛ اؾايف ثيٍ ٔ قًت ؼاقت يبتؽيؽيؾ يْب ٍ ضبَّيث يَكجت اؾ يمعاؼ ًْجكتگ

 ييؼٔا (.84: 1397ٔ ًْکبؼاٌ،  يُي)زكٔاگؽا يغهٕة اقت  ييتٕاٌ اؽٓبؼ ظانت کّ ؼٔا يي
 اقت.لبثم يهبْعِ  3ؽْب ظؼ خعٔل ييغهٕة يتغ ئاگؽا

 گيؽي : اؼؾيبثي يعل قبضتبؼي ٔ ؼٔايي يعل اَعاؾ3ِخعٔل نًبؼِ 

 يتغيؽ
ضؽيت 
 تقييٍ

نبضى 
 افؿَٔگي

 الکؽ-فٕؼَم

1 2 3 4 

    765/0 - - . تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي1

   778/0 566/0 170/0 321/0 . فًهکؽظ فًهيبتي2

  802/0 589/0 665/0 318/0 540/0 . فًهکؽظ يبني3

 781/0 593/0 519/0 607/0 199/0 369/0 َٕآٔؼي. فًهکؽظ 4

Rظؼ ايٍ پژْٔم ثؽاي اؼؾيبثي يعل قبضتبؼي اؾ يقيبؼْبيي چٌٕ ضؽيت تقييٍ )
(، نبضى 2

Qافؿَٔگي )
ايى. يقيبؼ ضؽيت تقييٍ ثؽاي يتًم کؽظٌ ثطم  ثٓؽِ ثؽظِ t( ٔ افعاظ يقُبظاؼي 2

ؼٔظ ٔ َهبٌ اؾ تأثيؽي ظاؼظ  قبؾي يقبظالت قبضتبؼي ثّ کبؼ يي گيؽي ٔ ثطم قبضتبؼي يعل اَعاؾِ

Rگػاؼظ. يمعاؼ  ؾا يي ؾا ثؽ يک يتغيؽ ظؼٌٔ کّ يک يتغيؽ ثؽٌٔ
ؾاي  ْبي ظؼٌٔ تُٓب ثؽاي قبؾِ 2

فُٕاٌ يمعاؼ يالک ثؽاي يمبظيؽ ضقيف،  ثّ 67/0ٔ  33/0، 19/0گؽظظ. قّ يمعاؼ  يعل يسبقجّ يي

 ًْچُيٍ، (.100: 1397)زكيُي ٔ ًْکبؼاٌ، يتٕقظ ٔ لٕي ضؽيت تقييٍ يقؽفي نعِ اقت 

کُع. يسممبٌ ظؼ يٕؼظ نعت لعؼت  ثيُي يعل ؼا يهطى يي نبضى افؿَٔگي، لعؼت پيم

قّ  يف، يتٕقظ ٔ لٕيضق يْب نعت يت ثؽايؾا ثّ تؽت ظؼٌٔ يْب يعل خٓت قبؾِ يُيث پيم

ُِْكِهؽ ٔ ًْکبؼاَم ) ٍ کؽظِييؼا تق 35/0ٔ  15/0، 02/0يمعاؼ  ٍ يح يغهٕة اي(. َتب2009اَع 
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ت ثتب، يب ًْبٌ ضؽيؽ يت يكيگؽ، ضؽايظ يلبثم يهبْعِ اقت. اؾ قٕ 3بؼْب ظؼ خعٔل ييق

+ 1ٔ  -1ٍ يث يؽ پُٓبٌ ثٕظِ کّ فعظيٍ ظٔ يتغيؽ ثيٍ، نعت ٔ خٓت تأثييظُْعِ يمعاؼ تج َهبٌ

ك ؼاثغّ يپُٓبٌ تسم يؽْبيٍ يتغي، ث2ك ظؼ نکم يتسم ييعل يفٕٓي ياقت. ثب تٕخّ ثّ ضؽٔخ

ؼا َهبٌ  يفبيه يآنکبؼ ٔ پُٓبٌ، ثبؼْب يؽْبيٍ يتغيافعاظ ث يٍ ضؽٔخئخٕظ ظاؼظ. ظؼ ا يضغ

م ت افعاظ ظاضيظْع ٔ ظؼَٓب  يؽ ؼا َهبٌ ييت يكيپُٓبٌ، ضؽا يؽْبيٍ يتغيظْع؛ افعاظ ث يي

 پُٓبٌ ظؼَٔؿا اقت.  يؽْبيٍ يتغييت تقيْب، ضؽاِ  ؽيظا

 
 : ضؽٔخي يعل يفٕٓيي پژْٔم2نکم نًبؼِ 

، يقيبؼي ثؽاي قُدم ؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْب ظؼ يعل ثطم قبضتبؼي tظؼَٓبيت، افعاظ يقُبظاؼي 
ْب ٔ ظؼ َتيدّ  ثيهتؽ نٕظ، يست ؼاثغّ ثيٍ قبؾِ 96/1کّ يمعاؼ ايٍ افعاظ اؾ  اقت. ظؼيٕؼتي

ؼقبَع. ًْچُيٍ، ثؽاي قُدم نعت  ْبي پژْٔم ظؼ قغٕذ اعًيُبٌ يطتهف ؼا يي تأييع فؽضيّ
fؼاثغّ ثيٍ يتغيؽْبي تسميك ثؽاي ْؽ يک اؾ يكيؽْب اؾ يقيبؼ اَعاؾِ تأثيؽ )

( اقتفبظِ نعِ اقت. 2
 15/0، 02/0ؽ کٕچک، يتٕقظ ٔ ثؿؼگ ثؽاثؽ ثب يتأث يْب اَعاؾِ يبؼ ثؽايٍ يقيا يؼ يُبقت ثؽايمعا

ؽ ثب اَعاؾِ اثؽ يغهٕة ٔ يح قّ يكيَتب (.96: 1397ٔ ًْکبؼاٌ،  يُي)زكٍ نعِ اقت ييتق 35/0ٔ 
ّ يح زبيم اؾ کهي، ثب تٕخّ ثّ َتبيکه عٕؼ م ثّ اَعاؾِ اثؽ يغهٕة اقت. ثّيؽ يبيح ظٔ يكئ َتب يلٕ
 يْبّ يع ًّْ فؽضيير نعِ اقت کّ تأيتهؽ 4پژْٔم ظؼ خعٔل  يْبّ يح فؽضيبؼْب، َتبييق

 ظْع. يك ؼا َهبٌ ييتسم
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 ْب : َتبيح فؽضي4ّخعٔل نًبؼِ 

 َتيدّ tضؽيت  ضؽيت يكيؽ اَعاؾِ اثؽ فؽضيّ

 تأييع *** 348/8 607/0 584/0 فًهکؽظ َٕآٔؼي ←. تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي 1

 تأييع *** 923/7 566/0 472/0 فًهکؽظ فًهيبتي ←. تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي 2

 تأييع ** 077/3 381/0 172/0 فًهکؽظ يبني ←. تٕققّ قؽيبيّ اَكبَي 3

 تأييع * 126/2 230/0 067/0 فًهکؽظ يبني ←. فًهکؽظ َٕآٔؼي 4

 تأييع * 315/2 254/0 088/0 فًهکؽظ يبني ←. فًهکؽظ فًهيبتي 5

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

 گيؽي  َتيدّ

 يکهٕؼْب، ضًٕيًب کهٕؼْب يکٕچک ٔ يتٕقظ ظؼ تٕققّ التًبظ ئکبؼْب ُکّ کكتيثؽ اقبـ ا
ٍ خبيقّ، يهتؽ ظؼ ايمبت ثيْب ٔ اَدبو تسم زم کُُع، اؼائّ ؼاِ يفب ييؼا ا يعيتٕققّ َمم که ظؼزبل

ثٕظِ ٔ  يفبيم اَكبَ يع نؽٔؿ ْؽ کبؼيكت کّ کهيَ يگؽ، نکيظ ياقت. اؾ قٕ ييٓى ٔ ضؽٔؼ
ع يسًٕالت، ٔاثكتّ ثّ افؽاظ اقت کّ انجتّ يضعيبت ٔ تٕن اؼائّ يک قبؾيبٌ يُكدى ثؽايدبظ يا

 يّ اَكبَيْب اقت؛ نػا تٕققّ قؽيب آٌ ئکبؼْب ظؼ گؽٔ فًهکؽظ يُبقت يبن ٍ کكتيا يثمبء ايؽٔؾ
 ئ اثؽثطه ييم کبؼاي، يتقٓع قبضتٍ افؽاظ، افؿايت ؼلبثتيم يؿئکبؼ، افؿا يٕخجبت ؼَٔك کكت

بٌ يكئهّ ير ثيٍ پژْٔم ثب تهؽيؼٔ، ظؼ اٍ يضٕاْع کؽظ. اؾاؼا فؽاْى  ئ قبؾيبَ يظؼ قغر فؽظ
دبٌ يکٕچک ٔ يتٕقظ اقتبٌ آغؼثب يْب ك ظؼ نؽکتيتسم ئ تدؽث يَؾؽ يك ٔ اؼائّ يجبَيتسم
ك ثب يٍ تسميى. ايپؽظاضت يثّ ثؽؼق يثؽل يْب ؿات ٔ ظقتگبِيآالت، تدٍٓ يظؼ زٕؾِ يبن ينؽل

 يبتئ فًه يك فًهکؽظ َٕآٔؼياؾ عؽ يثؽ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَيؽات يثجت تٕققّ قؽيبيْعف تأث
يسٕؼ  عگبِ يُجـيك ثؽ اقبـ ظيٍ تسمياَدبو گؽفت. ظؼ ا ييقبظالت قبضتبؼ يقبؾ ثّ ؼٔل يعل

ٍ يکُع. ا ييٕخجبت فًهکؽظ ثٓتؽ نؽکت ؼا فؽاْى ي يّ اَكبَيَهبٌ ظاظِ نع کّ تٕققّ قؽيب
ت يؽيغّ يعيؿ ظؼ زيَ يعگبِ اقتؽاتژيؾ ظك، ايتسم يبت يٕضٕفيم اظثييٕضٕؿ، فالِٔ ثؽ افؿا

ع ثّ يثب يثؽ فٕايم اَكبَ يگػاؼّ يؽا قؽيبيع ثٕظِ اقت؛ ؾيبؼ يفيک ثكياقتؽاتژ ييُبثـ اَكبَ
 ؽظ تب فًهکؽظ ثؽتؽ زبيم گؽظظ.ياَدبو پػ يك ٔ ايٕنيظل يُعيفؽا ينعِ ٔ ع يؿيؼ يٕؼت ثؽَبيّ

فؽضّ ثّ  يْب ؽِيثب ًْکبؼاٌ ضٕظ ظؼ ؾَد عيْب ثب نؽکت ب،يپٕ يْبثبؾاؼ بؾيثّ يُؾٕؼ ؼفـ َ
يهتؽک  يَٕآٔؼ فًهکؽظفٕايم يؤثؽ ثؽ  ؛ چؽاکّبثُعيظقت  عيضعيبت خع بييسًٕالت  يَٕآٔؼ
ؽ يع ثؽ تأثيك کّ تأکيّ أل تسمي(. فؽض2011)کبئٕ ٔ ژاَگ،  نعِ اقت عيتأک يطتهف بتيظؼ اظث
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ٍ يح ايع لؽاؼ گؽفت. َتبييظانت، يٕؼظ تأ يثؽ فًهکؽظ َٕآٔؼ يّ اَكبَييثجت ٔ يقُبظاؼ تٕققّ قؽيب
خٓت  يعي( ثبنع. فبيم که2014ٕٔ ٔ ًْکبؼاَم )يكيمبت ِفهيح تسميتٕاَع يغبثك ثب َتب يّ ييفؽض
 ياَكبَ يؽٔيَاقت: نػا پؽٔؼل  ياَكبَ يْب تي، پؽٔؼل ؽؽفيثّ ؼنع فُبٔؼ يبثيظقت

ٔ  يآثبظ يٓى فًؽ زبضؽ اقت )نبِخبيقّ اؾ يكبئم  يبؾْبئ ثبتدؽثّ ظؼ اؼتجبط ثب َ کؽظِ ميتسً
اؾخًهّ  ياؾ العايبت ؼاْجؽظ يا يدًٕفّ عيثبْب  قبؾيبٌٍ اقبـ، ي(. ثؽ ا1392ت، ينک يثٓؽاي

 يثؽا ييْب ُّيدبظ ؾييثّ کبؼکُبٌ ضالق ٔ کُدکبٔ، ا يظْ ، فؽيتيکبؼ گؽْٔ يآٔؼ فؽاْى
ٔ افًبل کُُع تب  يؿيؼّ يؼا پب يت کبؼيم زف يكئٕنيکبؼکُبٌ ٔ افؿا يقُدم تٕاٌ کبؼکؽظ

ظؼ  ييُؾٕؼ تٕققّ تطًى قبؾيبَ ثّ کبؼْبيهبؼکت ظؼ اَدبو  يکبؼکُبٌ ثؽا يؿنياَگ بتيٕخج
العايبت  دّ،ي. ظؼَتفؽاْى کُُع ؼا يَٕآٔؼ فًهکؽظ ضًٕيًباْعاف قبؾيبٌ،  ثّ يبثيخٓت ظقت
اثؿاؼ  ،يالعايبت يُبثـ اَكبَ متيظؼ زم يٓى ثبنع؛ يَٕآٔؼ يْبتيفقبن يثؽا تٕاَع يي ييُبثـ اَكبَ

ظؼ خٓت ٔ ؼفتبؼ افؽاظ  ْبميْب، گؽا ثؽ يٓبؼت يؽگػاؼينکم ظاظٌ ٔ تأث ظؼْب  قبؾيبٌ يعيکه
ٍ ي(؛ ثُبثؽا1395ٔ ًْکبؼاٌ،  ي)ْبنً قتا ْب قبؾيبٌظؼ  يَٕآٔؼ دبظيا يثؽاثّ اْعاف عٌ يؼق

کٕچک ٔ  ئکبؼْب کكت يت ظاظِ نٕظ، فًهکؽظ َٕآٔؼياًْ يّ اَكبَيْؽچمعؼ ثؽ تٕققّ قؽيب
 بفت.ييتٕقظ ظؼ خٓت يثجت ثٓجٕظ ضٕاْع 

 يبتيثؽ فًهکؽظ فًه يّ اَكبَيؽ تٕققّ قؽيبيٍ يغبنقّ، ٔخٕظ تأثيگؽ اياؾ اْعاف ظ
ٍ ؼاثغّ اقت. يتٕخّ ا ؽات لبثميظُْعِ تأث ح َهبٌيکٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظ کّ َتب ئکبؼْب کكت

 ّيغبنق( اقت. 2017کكٌٕ ٔ َچُعِنؽ )يتٕقظ ِثُع نعِ اَدبوّ يغبثك ثب يغبنقبت يٍ فؽضيح ايَتب
ْب کًک  ثّ نؽکت يقبؾيبَ يْبّ يظْع کّ ؼٔ ي( َهبٌ ي2011) 1ٔانّ-ٔ قبَؿ ًُؿيخ-ًُؿيخ
کّ  يمت ؾيبَيظؼزمثّ ظقت آٔؼَع.  يفًهکؽظ ثٓتؽ دّيظانتّ ٔ ظؼ َت يثبالتؽ ييکبؼاکُع تب  يي

ضٕظ تًؽکؿ  فئؽب ميتکً يثؽ ؼٔ هتؽيثکُُع، کبؼکُبٌ  يکبؼ ي يکبؼ ثّ ضٕث يْب ْب ٔ ؼٔل قبؾِ
کُع تب کبؼکُبٌ ظؼ  يظْ قبؾيبٌ يکبؼ ؼا ثّ َسٕ عيثب تيؽياقت کّ يع ييقُ ٍيثّ ا ،کُُع يي

ت ئ ضالل يٍ يٓى تٕققّ کبؼيؽا فعو تٕخّ ثّ اييٕاخّ َجبنُع؛ ؾ ياضبف ياَدبو کبؼْب ثب فهبؼْب
ؽاٌ يؼٔ، يعٍ يضٕاْع گػانت. اؾا ينؽکت اثؽات يُف يبتيکُع ٔ ثؽ فًهکؽظ فًه يؼا قهت ي يفؽظ

 يبتيفًه يْب ييع العاو کُع تب تٕاَبيهتؽ ثّ کبؼکُبٌ ثعٌٔ َؾبؼت نعيث يْب ع ثّ اؼائّ فؽيتيثب
 کبؼ گؽفتّ نٕظ. آَبٌ نکٕفب نعِ ٔ ثّ 

 يثؽ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَيؽ يثجت ٔ يقُبظاؼ تٕققّ قؽيبيْب ٔخٕظ تأث يگؽ اؾ ثؽؼقيظ يکي
 يّ اَكبَيظْع کّ تٕققّ قؽيب يّ َهبٌ ييٍ فؽضيح ايکٕچک ٔ يتٕقظ ثٕظ. َتب ئکبؼْب کكت

                                                           
1- Jimenez-Jimenez & Sanz-Valle 
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يغبنقبت  يتٕاَع ظؼ ؼاقتب يّ ييٍ فؽضيا يْب بفتّيٍ فًهکؽظ ظاؼظ. يؼا ظؼ ثٓجٕظ ا يَمم فقبن
( ثبنع. 2018، ظٔ ٔ ًْکبؼاٌ )2017(، ؼٔيفٕ، 1396ؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ ) ينعِ تٕقظ زبخ اَدبو

ْب  نؽکت يؼلبثت تييؿ ثّ زفؼکًک ظؼ  ؽيَؾ ئ ث ييُجـ اقبق کي ياَكبَ ّيقؽيبى کّ يظاَ يي
 ُعِيفؿا ثبؾاؼْب ثّ عٕؼ ؼلبثت ،يفُبٔؼ يْب هؽفتينعٌ ٔ پ يخٓبَ دّيظؼ َت گؽ،يظ ياقت. اؾ قٕ

 تيفيک عيثبضٕاُْع ثّ ثمبء ضٕظ اظايّ ظُْع  ييْب  نؽکت اگؽ ميظن ٍيظؼ زبل ؼنع ْكتُع، ثّ ًْ
 ؽَع،يبظ گي يکه بيضبو  يْب تٕاَُع يٓبؼت يکّ ي يکبؼکُبَ ٍيًْچُ .ثطهُعظاَم ضٕظ ؼا ثٓجٕظ 
ؼا  يهتؽيث يفًهکؽظ يْب تيثٓتؽ ٔ لبثه ينغه تي، ايُهتؽيث ينغه يْب يًکٍ اقت فؽيت

؛ ظُْع ؽييؼا تغ هبٌيْب ٔ ؼفتبؼْب ٔ َگؽل کؽظِ عايپ يهتؽيث ؿِيظؼ کبؼنبٌ اَگ ٔ ظانتّ ثبنُع
ٔ  عيتٕن ميافؿا كياؾ عؽ يظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ ظاضهثؽتؽ کبؼکُبٌ  يْب ٔ ؼفتبؼْب َگؽلمت يظؼزم

ٔ ًْکبؼاٌ،  1ؿي)آِنعٔؼٔ کُع يکًک ي ييبن تيثّ ظقت آٔؼظٌ ثٓجٕظ ٔضقٍ ظؼ يًْچُٔ  تيفيک
ك يْب اؾ عؽ نؽکت يظؼ ؼَٔع ثٓجٕظ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَيُع تٕققّ قؽيبيؼٔ، فؽاٍ ياؾا .(2017
 ؽگػاؼ اقت.يْب تأث آيٕؾل، ظاَم ٔ يٓبؼت يفيقغر کاؼتمبء 

تٕاَع ثب  يْب ي نؽکت ياختًبف تييكئٕن ظؼ ئ اختًبف ياثقبظ التًبظ ٍيتقبظل ثٔخٕظ 
 ظؼ ُفقبٌيثّ غ ياؼتجبع يْب نٕظ. اثؿاؼ َٕآٔؼاَّ ٔ کبَبل ميَٕآٔؼاَّ تكٓ يْب يضؽٔخ

 ظؼثبؾضٕؼظ  ؽايکُع؛ ؾ يي کًکثبؾضٕؼظ  يآٔؼ ًـخ مئ تكٓ گؽيکعييُبثـ ثب  يگػاؼ انتؽاک
ثٓجٕظ فًهکؽظ  ثب بظيْب ثّ ازتًبل ؾ نؽکت ياختًبف تييؽثٕط ثّ يكئٕن يْب بقتيْب ٔ ق تيفقبن
ؽ فًهکؽظ يك ثؽ تأثيّ چٓبؼو تسميفؽض .(2016ٔ ًْکبؼاٌ،  2َبٔاؼٔ-)ِقگبؼا ضٕاْع نع يٕاخّ ييبن

دّ يٍ َتيّ ثٕظِ اقت ٔ ايٍ فؽضيع اييظُْعِ تأ َهبٌح، يع ظانت. َتبيتأک يثؽ فًهکؽظ يبن يَٕآٔؼ
ِٔؼٔال، 1396ؼفتبؼ ) کي(، 1393َ) يفه ٔ قجؿِ ينعِ تٕقظ ضبَهؽ يُغجك ثب يغبنقبت اَدبو  ٔ )

 يْب تيفقبنهتؽ ثب ي، ثيهتؽک يَٕآٔؼ يْب پؽٔژِ ةکّ ظؼ چبؼچٕ ييْب ثُگبِ( اقت. 2017)
 عيضعيبت خع بيثب اقتفبظِ اؾ يسًٕالت  ي، اؾ نسبػ َكجت گؽظل يبنقؽٔکبؼ ظاؼَع يَٕآٔؼ
 ئ ًْبُْگ ييهتؽ يؽيگ خٓتٍ ؼاقتب ي(. ظؼ ا2017ضٕاُْع ظانت )ٔاَگ ٔ ْٕ،  يکؽظ ثٓتؽفًه

 ٔ يَٕآٔؼثّ يُؾٕؼ ثٓجٕظ فًهکؽظ  .ْكتُع يَٕآٔؼ ظؼثٕظٌ  هگبويپ يثؽا ييٕاؼظ کبؼکُبٌ ٍيث
 عيثب اؼؾل ؽِيؾَد بٌيظؼ ي ّيأن يْب تئ زًب يگػاؼ بقتيق يْب ؿِياَگ كياؾ عؽ يفًهکؽظ يبن

 تيؽؽف ميافؿاثّ  كييبزجبٌ ؼا تهٕ عيکبؼ ثب ٍياَدبو ا يثؽاع اقتمجبل کؽظ. يخع يْب عِياؾ ا
 يْب ُّي، ؾييٍ ثٓجٕظ ظؼ فًهکؽظ َٕآٔؼيکؽظ؛ ثُبثؽاؼلجب  ٔ بٌيثّ اعالفبت يهتؽ يظقتؽق ظؼضٕظ 

آالت، ٍ ييبن يْب زٕؾِکٕچک ٔ يتٕقظ فقبل ظؼ  ئکبؼْب کكت يثٓجٕظ ظؼ فًهکؽظ يبن
 کُع. يؼا فؽاْى ي يثؽل يْب ؿات ٔ ظقتگبِيتدٓ

                                                           
1- Aledo Ruiz 
2- Cegarra-Navarro 
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 يثؽ فًهکؽظ يبن يبتيؽ فًهکؽظ فًهيْب، تأث م ظاظِيح زبيم اؾ تسهيت، َتبيظؼَٓب
ح يغبنقبت يبفتّ يغبثك ثب َتبيٍ يکٕچک ٔ يتٕقظ ؼا يقُبظاؼ َهبٌ ظاظِ اقت. ا ئکبؼْب کكت
ٍ ي( اقت. ثؽ اقبـ ا2017کكٌٕ ٔ َچُعِنؽ )ي( ٔ ِثُع2015تٕقظ ژاَگ ٔ ًْکبؼاٌ )نعِ  اَدبو

اعالفبت، اقتفبظِ اؾ  يگػاؼ اعالفبت اؾ خًهّ ثّ انتؽاک تيؽييعيغهٕة  يْب ِٕينبفتّ، ي
 ٍ،ييأت ؽِيؾَد ياعالفبت ثب نؽکب يگػاؼ نؽکت ٔ ثّ انتؽاک کياعالفبت ظؼ  يفُبٔؼ ياثؿاؼْب

 يظؼ نؽکت ٔ يؽؾْب يُعياظغبو فؽآ ٍئ اظغبو ظاؼَع. چُ ُعيفؽا تيؽييع يثؽا ييثجت يبيعْبيپ
العايبت فًهکؽظ  گؽئ ظ عيثؽ ؼاَعيبٌ تٕن يؽگػاؼيثأت ُّيظؼ ؾي ييثبال بؼيثك ميپتبَك يظاؼا آٌ

کٕچک ٔ  يْب نؽکت ؽاٌياگؽ يعگؽ، يظ ي(. اؾ ق2018ٕظاؼظ )پؽاخٕگٕ ٔ ًْکبؼاٌ،  يظاضه
ثؽ العايبت  اؾاَعاؾِ ميظُْع، ث يي ميقبؾيبٌ ؼا تهک يقغٕذ قهكهّ يؽاتج کّ يقًٕاًل يتٕقظ

يهبؼکت  ثب ظٔؼ نَٕع ٔضٕظ  يتيؽييع يتًؽکؿ کُُع، يًکٍ اقت اؾ اْعاف ايه يبتيقغر فًه
(؛ 2014ُب، ي)ي عَکبؼکُبٌ نٕ تئ ضالل عييٕخت کبْم تٕن يبتيفًه يْب تييعأو ظؼ فقبن

 ئ ضبؼخ يظاضه يفًهکؽظْب ٍياعالفبت ظؼ ث تيؽيانتؽاک ٔ يع ميتكٓ يثؽا ؽاٌييعٍ يثُبثؽا
 يبتيفًه يُعْبيظؼ فؽا اؾزع ميث يؽيکؽظِ ٔ اؾ ظؼگ عايپ ئ فًه ياقبق ييْب ؼاِ عينؽکت ثب

 يظؼ يُبثـ ثؽا يگػاؼّ ئ قؽيب ُعيفؽآ تيؽيآيٕؾل يُبقت ظؼ يع ،ميظن ٍي. ثّ ًْکُُع يضٕظظاؼ
ٍ يٕؼت ثب ي. ظؼ انٕظ كيتهٕ عيثب ٍييأت ؽِيؾَد يْب نؽکت ٍيث ظؼ ُعْبياظغبو فؽآ ميتكٓ

ؿ اؼتمبء يَ ؿِ کبؼکُبٌ ٔيم اَگيْب، افؿا يکبؼ م کبْم ظٔثبؼِيثّ ظن يبتيتٕققّ قغر فًهکؽظ فًه
 ؽ يثجت گػانت.ينؽکت تأث يتٕاٌ ثؽ فًهکؽظ يبن يي ييکبؼا

، يَٕآٔؼ يثب فًهکؽظْب يّ اَكبَيٍ قؽيبيظُْعِ ؼٔاثظ يقُبظاؼ ث ح َهبٌي، َتبيعٕؼکه ثّ
اؾ  ئ فًهکؽظ نؽکت، ثؽض ياَكبَ ّيقؽيب تٕققّ ٍينعِ ث ؼاثغّ يهبْعِثٕظ.  ئ يبن يبتيفًه
 يآيٕؾل فُ يْب ظْع. ثؽَبيّ ييؽثٕعّ اؼائّ ي يْب گػاؼاٌ ٔ قبؾيبٌ بقتيق يثؽاؼا  يفًه ميظال

ظؼ  ْب بقتيٍ قياؾخًهّ ا ياَكبَفٕايم  تيثٓجٕظ ٔضق يثؽا كتىيثؽ ق ييجتُٔ  ژِئ يا ٔ زؽفّ
ثّ  يا ظٔؼِ يدبظ خهكبت تقبيهيٍ، ثب ايًْچُ. اقت کٕچک ٔ يتٕقظ ئکبؼْب کكتقغر 

ْب ٔ  عِيا يؼگػا يجبظنّ ٔ انتؽاکتٕاٌ ثب  ي، ييضبؼخ يْب گؽِٔ ٍيثٔ يبْبَّ  يا يٕؼت ْفتّ
ّ يِ تٕققّ قؽيبکُُعٍ يٍ کبؼ تضًيفؽاْى کؽظ. ا عيخع يْب دبظ فؽيتيا يُّ ؼا ثؽايؾي ،اعالفبت

يًکٍ اقت.  ينُبضت يئ تٕاَب ئؼؾ ، يٓبؼتياَعٔؾ ، تدؽثّيظاَه يُعْبيثب ثٓجٕظ فؽا ياَكبَ
م يْب ٔ افؿا يکبؼ ٔؼ نعٌ، کبْم ظٔثبؼِ ْب ٔ خٓبت يطتهف ثبفث ثٓؽِ عگبِيتٕققّ کبؼکُبٌ اؾ ظ

تٕاَع  يي ،يفبنژِ ٔ ئآيٕؾل گؽ، يظ ينٕظ. اؾ قٕ ييسٕنّ ي يَفف فؽظ ظؼ اَدبو کبؼْب افتًبظثّ
کُع. ٔخٕظ تقبيالت يُدؽ ثّ  يي يؽيخهٕگ ئ اؾ اَسؽافبت يبن ظْع مياضالق ٔ اقتمالل ؼا افؿا

ظؼ نؽکت  ياکتهبف يَٕآٔؼ يْب تيفقبن يُّ ؼا ثؽاينٕظ ٔ ؾي ييطتهف ي يْب ثؽ ظاَم يبثيظقت
 ضٕاْع نع.هؽفت فًهکؽظ نؽکت يُدؽ يمت اَدبو ظؼقت کبؼْب ثّ پيکُع. ظؼ زم يفؽاْى ي
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کٕچک ٔ  ئکبؼْب ظؼ کكت يّ اَكبَيتٕققّ قؽيب يخبيـ ثؽا يا ٍ اقبـ، ٔخٕظ ثؽَبيّيثؽ ا
 يؿيؼ يسٕؼ، آيٕؾل ٔ ثؽَبيّ عگبِ يُجـيٍ يٕؼت کّ اؾ ظياقت. ثّ ا ييتٕقظ الؾو ٔ ضؽٔؼ

تؽ نعٌ  ؽا ثبفث کبؼاتؽ ٔ اثؽثطمينٕظ؛ ؾ يّ ييْب تٕي ؽاٌ نؽکتييع يُع ثؽايٍ فؽايظؼثبؼِ ا
 يى ظؼ ثٓجٕظ فًهکؽظْبيبٌ کؽظيتؽ ث ميکّ پ يهينٕظ ٔ ثّ ظال يي يُع کبؼيظؼ فؽا ياَكبَ يؽٔيَ

گؽ، ظؼ زبل يظ يگػاؼظ. اؾ قٕ يْب اثؽ ي نؽکت يْب ثؽ فًهکؽظ يبن تجـ آٌ ٔ ثّ يبتي، فًهيَٕآٔؼ
 کبيم اؾظؼک  ٍيثُبثؽا ؛اَع زؽکت کؽظِ ئ ضعيبت يثّ قًت التًبظ ظاَهْب  زبضؽ اغهت نؽکت

 َكجت ثّ ؼلجب يؼلبثت تيثٓجٕظ يؿ ظؼقبؾيبٌ  يْب تيَسِٕ اقتفبظِ اؾ لبثه ژِيثّ ٔ ياَكبَ ّيقؽيب
ُع تٕققّ يتٕاَُع ظؼ اَدبو فؽا يؼا ي ييک َمم ثكؿايؽاٌ اقتؽاتژيکّ يعاقت  يضؽٔؼبؼ يثك

 يبْ يؽيگ ىيؼا ظؼ تًً يٍ فٕايم، َمم فقبنياؾ ا يٍ، آگبْيًْچُ .ظانتّ ثبنُع يّ اَكبَيقؽيب
ٍ فًهکؽظ يؽاٌ ٔ فٕايم ظؼ تالل ْكتُع تب ثّ ثٓتؽيؽا ًّْ يعيضٕاْع گػانت؛ ؾ يثؽخب يقبؾيبَ

 مياؾپ ميثع يک کهٕؼ، ثبئکبؼْب ظؼ التًبظ  ٍ کكتيم َمم ثؿؼگ ايبثُع. ثّ ظنيظقت 
 يّ اَكبَيؽظ ٔ تٕققّ قؽيبيت لؽاؼ گيکٕچک ٔ يتٕقظ تٕقظ ظٔنت يٕؼظ زًب ئکبؼْب کكت

 ؽظ.يت لؽاؼ گيهتؽ يٕؼظ اًْئکبؼْب ث ٍ کكتيتٕقظ قؽپؽقتبٌ ا

 ْب  پيهُٓبظْبي آتي ٔ يسعٔظيت

ؿ يك َيتسم يؽ يدؿا کّ ظؼ چبؼچٕة يفٕٓييٍ چٓبؼ يتغيا يم ٔ ثؽؼقيُکّ، ثتٕاٌ تسهيثب تٕخّ ثّ ا
فًهکؽظ ، يفًهکؽظ يبن يؽْبيؽ اؾخًهّ يتغيٍ يتغيٍ يغبنقّ چُعيع، يمعٔؼ گؽظظ، ظؼ اياؼائّ گؽظ

ؽْب ؼا يٍ يتغيا يثٕظِ ٔ يستٕا ييْب يؤنفّ يکّ ْؽ کعاو ظاؼا يّ اَكبَئ تٕققّ قؽيب يبتيفًه
ؽْب ثب ييتغ يُکّ ثؽؼقيم ايثكتّ ظؼ َؾؽ گؽفتّ نع. ثّ ظن يكتًيظاظَع، ثّ يٕؼت ق يم ييتهک
ثّ  يثؽؼق َجٕظِ اقت، ايب يتؽ كيتؽ ٔ ظل ؼٔنٍ ئ تدؽث يپهتٕاَّ َؾؽ يْب ظاؼا ک اؾ يؤنفّيْؽ 

ثّ  يکؽظ، ثؽؼق يك ؼا يمعٔؼ ييتسم ئ تدؽث يَؾؽ يكتى ثكتّ، ايکبٌ اؼائّ يجبَييٕؼت ق
ع اقت ظؼ يؼٔظ ٔ اي يك ثّ نًبؼ ييتسم يْب تيٍ يٓى، اؾ يسعٔظيؽفت. اييٕؼت ثكتّ اَدبو پػ

ٍ فٕايم ثّ ياؾ ا يتؽ كيظل يٍ ٔ ثؽؼقيينٕظ تب تج يهتؽيم ثيآٌ، تسه يگؽ ثؽ ؼٔييغبنقبت ظ
 ئ َٕآٔؼ يبتيفًهکؽظ فًه يگؽ يبَديَمم ي يت ثؽؼقيٍ، ثب تٕخّ ثّ يسعٔظيع. ًْچُيفًم آ

، يآت يْب يظْع کّ ثؽؼق يْب، َهبٌ ي ميتسه يٍ يغبنقّ، نٕاْع آيبؼيظؼ يعل اؼائّ نعِ ا
 يّ اَكبَيٍ تٕققّ قؽيبيظؼ ؼاثغّ ث ئ فًهکؽظ َٕآٔؼ يبتيفًهکؽظ فًه يگؽ يبَديتٕاَُع ثؽ ي يي

 تًؽکؿ کُُع. يؽظ يبنٔ فًهک

 يثؽ فًهکؽظ يبن يّ اَكبَيٍ اقت کّ تٕققّ قؽيبيؿ، ايگؽ يغبنقّ زبضؽ َيت ظيک يسعٔظي
ٍ يٕضٕؿ يع ايياؾ تأ يؿ زبکيح َينعِ اقت کّ َتب يك ثّ يٕؼت يثجت ثؽؼقيٍ تسميبت ايظؼ اظث
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ؽ ٔخٕظ َعاؼظ )َچٍ، يٍ ظٔ يتغيٍ ايث يتٕخٓ اَع کّ اثؽات لبثم اؾ يغبنقبت َهبٌ ظاظِ يثٕظ، ايب ثؽض
لؽاؼ گؽفتّ  يم ٔ ثؽؼقيؽ يٕؼظ تسهيٍ ظٔ يتغيا يؼاثغّ يُف يؿ زتيَ يگؽي( ٔ ظؼ يغبنقّ ظ2009

ح يُّ، َتبيٍ ؾييتؽ ظؼ اـ يٍ ٔخٕظ يغبنقبت ٔقي(؛ ثُبثؽا2016ٔ ًْکبؼاٌ،  1ؿَٕٔپٕندبکياقت )ظ
اؼائّ  يك زبضؽ ثؽايتسم بتيٍ ثب يؽٔؼ اظثيظْع. ًْچُ يبؼ يسممبٌ لؽاؼ ييؼا ظؼ اضت يتؽ كيظل

 ييؽْبينٕظ کّ اؾ يتغ يهُٓبظ ييکٕچک ٔ يتٕقظ، پ ئکبؼْب خبيـ خٓت تٕققّ کكت ييعن
 اقتفبظِ نٕظ. ي، فًهکؽظ ثبؾاؼ ظؼ يغبنقبت آتيظاَه يُع، ؼْجؽيت فؽايؽيچٌٕ يع

  

                                                           
1- Dzenopoljac 
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 .6-1، 1، نًبؼِ 3ظٔؼِ  .يآيٕؾل ظؼ فهٕو پؿنک يؼاْجؽظْب يپژْٔه -يظٔيبُْبيّ فهًثّ يُؾٕؼ اؼتمبء. 

 يَٕآٔؼ ُعيفؽا كياؾ عؽ ئ فًهکؽظ يبن يقبؾيبَ يؽيبظگيؼاثغّ  ي(. ثؽؼق1393ؼضٕاٌ. ) ،يفه . قجؿِؽياي ،يضبَهؽ
 .790-773، 4، نًبؼِ 6ظٔؼِ  ،يثبؾؼگبَ تيؽيفًهُبيّ يع. گبٌيگهپب ييُقت يْب ظؼ نؽکت

 يفُبٔؼ ييثؽ ؼنع ٔ ًْگؽا ياَكبَ ّيقؽيب تيؽ تؽکي(. تأث1392َعا. ) ت،ينک ياثٕانفضم. ثٓؽاي ،يآثبظ نبِ
 .50-29، 1، نًبؼِ 1، ظٔؼِ التًبظ يکبؼثؽظ يْبّ يفًهُبيّ َؾؽٔ ظؼ زبل تٕققّ.  بفتّي يُتطت تٕققّ يکهٕؼْب

ٔ  يظاَم ثؽ َٕآٔؼ تيؽييع يْب يؽ اقتؽاتژيتأث ي(. ثؽؼق1391. )ىييؽ ،يافؾى. زؽيسًع ٍ،ي. تعٍييفؽؾاظِ، زك
 .76-65، 1، نًبؼِ 11. ظٔؼِ عهٕؿ ثٓعانت .يفًهکؽظ قبؾيبَ

تهبؼات کتبة يٓؽثبٌ.يعيؽيت يُبثـ اَكبَي انکتؽَٔيک(. 1393عجؽقب، غاليقهي. يبظليبٌ لؽاليّ، ققيع ) ، َا ل، تٓؽٌا  . چبپ ٔا

(. فٕايم يؤثؽ ثؽ تٕققّ 1390. )كينمب ،ٔزعت. ؽانکبٌيپٕؼ اي يؽيًَ .قٕظاثّ ،ضٕاِ ٔعٍ .ٍيانع خًبل عيق ،يجيعج
. ٍيلؿٔ يظاَهگبِ فهٕو پؿنک ييدهّ فهً. ؽاٌيا ياختًبف ٍيقبؾيبٌ تأي يْبًبؼقتبٌيظؼ ث ياَكبَ يْبّ يقؽيب
 .62-55، 2، نًبؼِ 15ظٔؼِ 

. ييمبو يقؾى ؼْجؽ عگبِيکبؼکُبٌ قپبِ پبقعاؼاٌ ثؽ اقبـ ظ تئ تؽث ىي(. ايٕل تقه1393ْبنى. ) ،ييَعا
 .16-1، 2، نًبؼِ 6ظٔؼِ  ،ييُبثـ اَكبَ تيؽييع يْب پژْٔم

فًهکؽظ  يبَديي يؽْبيگؽفتٍ يتغ َؾؽ ثب ظؼ يثؽ فًهکؽظ يبن يؼاثغّ فًهکؽظ َٕآٔؼ ٍيي(. تج1396. )جّيؼفتبؼ، ع کيَ
 .42-37، 2، نًبؼِ 6ظٔؼِ ، يَكبخ يفهٕو ٔ فُبٔؼ. يثبؾاؼ ٔ فًهکؽظ يسًٕل ظؼ يُقت َكبخ

ظاَم ٔ  تيؽيثؽ يع ييُبثـ اَكبَ تيؽيؽ يعيتأث ي(. ثؽؼق1395. )ُٕيي ،يٕقفيازكبٌ.  ،يزبيع. اکؽاظ عيق ،يْبنً
 .19-1، 8، نًبؼِ 2ظٔؼِ  ،ينُبق فًهُبيّ يغبنقبت ظاَم. يقبؾيبَ يَٕآٔؼ
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