ثبٍاذبًی ،آًبّیتب ( .)1395ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت زاًف زض ؾبظهبىّبی زاًفثٌیبى (هغبلقِ
هَضزی :ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى) .پػٍّفًبهِ وتبثساضی ٍاعالؿضؾبًی.24-40 ،)2( 6 ،

بزرسی تأثیز سزهایِ فکزی بز هدیزیت داًص در ساسهاىّای داًصبٌیاى
(هطالعِ هَردی :ساسهاى اًزصی اتوی ایزاى)
آًبّیتب ثبٍاذبًی

1

تبضید زضیبفت94/8/16 :

تبضید پصیطـ94/11/27 :

چکیدُ

ّدف :ایي همبلِ ثِثطضؾی ًمف ٍ تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط فطآیٌس هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى هیپطزاظز.
رٍش :ضٍـ پػٍّف تَنیفی ّوجؿتگی ،اظ ًَؿ ًؾطؾٌدی اؾت وِ اظ لحبػ ظهبًی یه پػٍّف همغقی ثِحؿبة هیآیس.
خبهقِ آهبضی ایي پػٍّف ضا توبهی وبضوٌبى ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى تكىیل زازُ اؾتً .وًَِ آهبضی پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ
خسٍل هَضگبىً 93 ،فط ثِزؾت آهس .ثطای گطزآٍضی زازُّب اظ پطؾفًبهِ اؾتبًساضز ؾطهبیِ فىطی ثٌتیؽ ،پطؾفًبهِ اؾتبًساضز
هسیطیت زاًف وَئیٌگ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطای آظهَى فطضیِّبی پػٍّف اظ ضٍـّبی آهبضی تحلیل ّوجؿتگی ٍ تحلیل
ضگطؾیَى ٍ خْت تدعیٍِتحلیل زازُّب اظ ًطمافعاض آهبضی ً SPSSؿرِ  19اؾتفبزُ قسُ اؾت.
یافتِّا :ثطاؾبؼ یبفتِّبی ایي پػٍّف ،ؾطهبیِ فىطی هی تَاًس زض فطآیٌس ذلك ٍ تؿْین زاًف هَخَز زض یه ؾبظهبى
زاًف ثٌیبى ،ثؿیبض تأثیطگصاض ثبقسً .تبیح حبنل اظ ایي پػٍّف ثیبًگط ایي اهط اؾت وِ ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ اثقبز آى ثب هسیطیت
زاًف ضاثغِ هثجت هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
کلیدٍاصُّا :ؾطهبیِ فىطی ،هسیطیت زاًف ،ؾبظهبى زاًفثٌیبى ،ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى.

 .1زاًكدَی زوتطی فلن اعالفبت ٍ زاًفقٌبؾی زاًكگبُ العّطاa.bavakhani@alzahra.ac.ir ،
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هقدهِ
1

انغالح ؾطهبیِ فىطی ضا اٍلیي ثبض گبلجطیؽ زض ؾبل  1969هغطح وطز .زض التهبز زاًفهحَض،
اظ ؾطهبیِ فىطی ثِهٌؾَض ایدبز اضظـ ثطای ؾبظهبى اؾتفبزُ هیقَز ٍ زض زًیبی اهطٍظ ،هَفمیت ّط ؾبظهبى
ثِ تَاًبیی هسیطیت ایي زاضاییّب ثؿتگی زاضز .اهطٍظُ قبّس ضقس اّویت ؾطهبیِّبی فىطی ،ثِفٌَاى اثعاضی
هؤثط ثطای افعایف ضلبثت ؾبظهبىّب ّؿتین .ثطضؾی ؾطهبیِ فىطی ثِهٌؾَض همبیؿِ ؾبظهبىّبی هرتلف،
تقییي اضظـ ٍالقی آًْب ٍ حتی ثْجَز اضظـ ضلبثتی آًْب ضطٍضی اؾت ( .)Brooking, 1996اهطٍظُ اؾبؼ
فقبلیت ؾبظهبىّبی هَفك اظ تَلیسهحَضی ثِؾَی زاًفهحَضی اًتمبل یبفتِ اؾت (.)Bounfour, 2007
عطفساضاى هىتت فىطی زاًفهحَض هبًٌس ایٌىپي ٍ )1998( 2ظان )1999( 3هقتمسًس اگط قطوتی اظ ؾطهبیِ
فىطی ٍ زاضایی ّبی زاًكی ثْتطی زض هحیظ وؿت ٍ وبض ثطذَضزاض ثبقس ،هعیت ضلبثتی ذَاّس زاقت .اظ
ؾَی زیگط هسیطیت زاًف ،هسیطیت عیف ٍؾیقی اظ فقبلیتّبی اؾت وِ اظ تَلیس زاًف زض ؾغح ؾبظهبى
قطٍؿ قسُ ٍ زض ًْبیت ثِ اقبفِ ٍ اؾتفبزُ هدسز اظ زاًف ؾبظهبًی هٌدط هیقَز .ایي فطایٌس ثب لهس ایدبز
ثْطٍُضی ثیكتط اظ حبفؾِ ؾبظهبًی ؾبظهبى قىل هیگیطز ٍ زض ّط یه اظ ؾِ فٌهط ؾطهبیِ فىطی یقٌی
فٌهط اًؿبًی ،ؾبذتبضی ٍ اضتجبعی تدلی پیسا هیوٌس (فلیملی ،ثبظایی ٍ فؿگطی هبؾَلِ .)1390 ،هسیطیت
زاًف ،ؾبظهبىّب ضا ثطای حل هؿبئل یبزگیطی ،ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ٍ تهوینگیطیّبی والى ،ثِنَضت
وبضا ٍ هؤثط پكتیجبًی هیوٌس.
ؾبظهبىّبی زاًفثٌیبى ّوبًٌس ثؿیبضی اظ ؾبظهبىّبی زیگط ثرف ذهَنی ٍ فوَهی ،پیبزُ-
ؾبظی ًؾبمهٌس هسیطیت زاًف ضا زض اٍلَیت ثطًبهِّبی ضاّجطزی ذَز لطاض زازُاًس .زض ایي ضاؾتب تالـ
هیوٌٌس فطآیٌسّبی ؾبظهبًی ذَز ضا ثب الساهبت هسیطیت زاًف پیًَس زٌّس ٍ فطآیٌس تَلیس ٍ وؿت،
ؾبظهبًسّی ،شذیطُ ،اًتكبض ٍ وبضثطز زاًف ضا تؿْیل وٌٌس .اخطای هَفمیتآهیع پطٍغُّبی اضظقوٌس زض
ؾبظهبىّب ،ثِ آهبزگیّبی الظم ٍ قطایظ تؿْیلوٌٌسُای ًیبظ زاضز .یىی اظ هْنتطیي ظیطؾبذتّب،
ثطذَضزاضی ایي ؾبظهبىّب اظ ؾطهبیِ فىطی غٌی اؾت؛ هفَْهی وِ ثِهقٌبی تطویت زاضایی ًبهلوَؼ
ثبظاض ،زاضایی فىطی ،زاضایی اًؿبًی ٍ زاضایی ظیطؾبذتی اؾت ٍ ؾبظهبى ضا ثطای اًدبم فقبلیتّبیف
تَاًوٌس هیؾبظًس (ّ .)Brooking, 1996نؾَیی اّساف ٍ هبّیت ؾطهبیِّبی فىطی ٍ هسیطیت زاًف،
هٌدط ثِ هسیطیت اثطثرف ٍ تَؾقِ ایي ؾطهبیِّب قسُ ٍ زض ًْبیت ثِ اضتمبی هَفمیت ٍ تؿْیل پیبزُؾبظی

1. Intellectual Capital
2. Inkpen
3. Zack
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هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى ووه هیوٌس.
زض ؾبلّبی اذیط هغبلقبت ظیبزی زض ظهیٌِ ثطضؾی ًمف زاضاییّبی زاًكی ٍ اثطات آى ثط وبضایی
ؾبظهبىّب اًدبم قسُ اؾت .ثِفٌَاى ًوًَِ هیتَاى ثِ هغبلقبت اًدبم قسُ ثٍِؾیلِ ثٌتیؽ ٍ ّوىبضاى

1

( ،)2000ضیبحیثلىَییٍ ،)2003( 2ایت ٍ ّوىبضاى ٍ )2010( 3زض ایطاى ثِ هحوَزآثبزی ٍ ّوىبضاى
( ٍ )1391ضضبیی ٍ ّوىبضاى ( )1392اقبضُ وطز .ؾطهبیِ فىطی فطاّنوٌٌسُ یه پبیگبُ هٌبثـ خسیس اؾت
وِ اظ ضاُ آى ؾبظهبى هیتَاًس ثِ ضلبثت ثپطزاظز.
ثٌبثطایي پیًَس ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض ؾبظهبىّب زض پی آى اؾت وِ زاضاییّبی فىطی،
زاًف ،تدطثِ ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی خْت ًیل ثِتَؾقِ ّوِخبًجِ پیف اظ پیف هَضز تَخِ لطاض گیطز.
پػٍّف حبضط ثِ زًجبل زؾتیبثی ٍ پبؾد ثِ ایي ّسف انلی اؾت وِ آیب ؾطهبیِ فىطی زض قىلگیطی
فطآیٌس هسیطیت زاًف ،زض ؾبظهبىّبی زاًفثٌیبى هبًٌس ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاىً ،مف زاضز یب ذیط.
هباًی ًظزی پضٍّص
ؾطهبیِ فىطی اظ ًگبُ هسیطیتی ،هدوَؿ ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ ؾبذتبضی ًؾیط زاًف ،تدطثِ وبضثطزی،
فٌبٍضی ؾبظهبًی ،ضٍاثظ ٍ هْبضتّبی ترههی اؾت وِ ثب ذلك هعیت ضلبثتی ،حیبت ؾبظهبى زض ثبظاض
ضا ثِ اضهغبى هیآٍضًس (للیچذبًی ٍ هكجىی .)1385 ،ؾطهبیِ فىطی تحت فٌبٍیٌی ّوچَى زاضاییّبی
ًبهلوَؼ ،زاضاییّبی زاًفهحَض ،ؾطهبیِ زاًكی ،زاضاییّبی اعالفبتی ،ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ اضظـّبی
پٌْبى ؾبظهبى ثِوبض ضفتِ وِ ثِتسضیح هَخت ثطٍتآفطیٌی ثطای ؾبظهبىّب هیگطزز (فلیملی ،ثبظایی ٍ
فؿگطی هبؾَلِ.)1390 ،
یه تقطیف فوَهی وِ ثًِؾط هیضؾس پصیطـ ٍؾیـتطی زاقتِ اؾت ٍ هَضز لجَل خبهقِ فلوی لطاض
گطفتِ اؾت قبهل ؾِ خعء ظیط اؾت (ًوبهیبى ،للیظازُ ٍ ثبلطی1390 ،؛

Roos et all,1997; Bonfour,

.)2007
 ؾطهبیِ اًؿبًی

 ؾطهبیِ ؾبذتبضی (ؾبظهبًی(
 ؾطهبیِ اضتجبعی (هكتطیهساضی(

1. Bontis & et all
2. Riahi- Belkoui
3. White & et all
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سزهایِ اًساًی

ؾطهبیِ اًؿبًی ،هَخَزی زاًف افطاز ؾبظهبى اؾت (ًوبهیبى ،للیظازُ ٍ ثبلطی .)1390 ،ایي ًَؿ
ؾطهبیِ ،ثِهٌعلِ ؾتَى فمطات ّط ؾبظهبى ثِقوبض هیضٍز ٍ فٌهط هْوی زض اضظـآفطیٌی ٍ ثْطٍُضی
ؾبظهبىّب هیثبقس (فلیملی ،ثبظایی ٍ فؿگطی هبؾَلِ .)1390 ،ؾطهبیِ اًؿبًی ثب پبیبى یبفتي ّط ضٍظ وبضی
یه ؾبظهبى ،اظ هحیظ ؾبظهبًی ذبضج هیقَز اهب ؾطهبیِ ؾبذتبضی ٍ ؾطهبیِ ضاثغِای حتی ثب تطن
وبضوٌبى ؾبظهبى ّن ،ثسٍى تغییط ثبلی هیهبًٌس.
چي ٍ ّوىبضاى )2004( 1اخعای انلی ؾطهبیِ اًؿبًی ضا هَاضز شیل ثیبى هیوٌٌس:
 قبیؿتگی وبضوٌبى :ضّجطی ضاّجطزی هسیطیتٍ ،یػگیّبی وبضوٌبى ،تَاًبیی یبزگیطی وبضوٌبى،وبضآیی آهَظقی وبضوٌبى ،تَاًبیی وبضوٌبى ثطای هكبضوت زض تهوینگیطیّب ،آهَظـ فٌی ٍ
هسیطیتی وبضوٌبى.
 ًگطـ وبضوٌبى :وؿت َّیت اظ اضظـّبی ؾبظهبًی ،هیعاى ضضبیت حطفِایً ،طخ تطن ذسهتوبضوٌبى ،هتَؾظ ظًسگی وبضی هفیس افطاز.
 ذاللیت وبضوٌبى :تَاًبیی ذاللیت وبضوٌبى ،زضآهس حبنل اظ ایسُّبی ذاللبًِ وبضوٌبى.سزهایِ ساختاری

ؾطهبیِ ؾبذتبضی ،ظیطؾبذتبضّبی حوبیتوٌٌسُ اظ ؾطهبیِ اًؿبًی زض اًدبم ٍؽبیفف اؾت ٍ زض
توله ؾبظهبى هیثبقس (ضحوبًی ٍ ،فبضفهٌف .)1390،ؾطهبیِ ؾبذتبضی قبهل ّوِ شذبیط غیطاًؿبًی
زاًف زض ؾبظهبى هیقَز وِ زض ثطگیطًسُ پبیگبُّبی زازًُ ،وَزاضّبی ؾبظهبًی ،زؾتَضالقولّبی اخطایی
فطآیٌسّب ،ضاّجطزّب ،ثطًبهِّبی اخطایی ٍ ثِعَض ولی ّط آًچِ وِ اضظـ آى ثطای ؾبظهبى ثبالتط اظ اضظـ
هبزیاـ ثبقس

اؾت (ًوبهیبى ،للیظازُ ٍ ثبلطی1390 ،؛ .)Marr, Gray, Neely, 2003

چي ٍ ّوىبضاى (  ،)2004اخعای ؾطهبیِ ؾبظهبًی ضا هَاضز شیل ثیبى هیوٌٌس:
 فطٌّگ ؾبظهبًی :ایدبز فطٌّگ ؾبظهبًی ،وؿت َّیت وبضوٌبى اظ چكناًساظ ؾبظهبى. ؾبذتبض ؾبظهبًی :ضاثغِ ضٍقي اذتیبض ،هؿئَلیت ٍ هٌبفـ ،افتجبض ًؾبم وٌتطلی ؾبظهبى. یبزگیطی ؾبظهبى :ایدبز ٍ وبضثطز قجىِ اعالفبتی زضٍى ؾبظهبًی ،ایدبز ٍ وبضثطز هربظى اعالفبتیؾبظهبًی.
 فطآیٌس فولیبتی :زٍضُ ظهبًی فطآیٌس وؿت ٍ وبض ،ؾغح ویفیت هحهَل ،وبضایی فولیبتی ؾبظهبًی.1. Chen et all
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ًؾبم اعالفبتی :حوبیت ٍ ّوىبضی هتمبثل ثیي وبضوٌبى ،لبثلیت زؾتطؾی ثِ اعالفبت ؾبظهبًی،
تؿْین زاًف (فلیملی ،ثبظایی ٍ فؿگطی هبؾَلِ1390،؛ .)Chen et all, 2004
سزهایِ رابطِای

ؾطهبیِ ضاثغِای هْنتطیي خعء ؾطهبیِ فىطی زض اضظـ افعٍزُ ثِقوبض ضفتِ (ٍ )Kamath, 2007
قبهل ایدبز ضٍاثظ زاذلی ٍ ذبضخی ثب شیٌفقبى ؾبظهبى هیثبقس ( .)Roos et all, 1997هدطاّبی تَظیـ ٍ
ضضبیت ٍ ٍفبزاضی هكتطیبى ،اظ اؾبؾیتطیي فَاهل ایدبز اضظـ افعٍزُ زض ؾبظهبىّب ثِقوبض هیضٍز
(.)Bannany, 2008
چي ٍ ّوىبضاى ( )2004اخعای ؾطهبیِ ضاثغِای ضا ثِنَضت شیل ثیبى هیوٌٌس:
 لبثلیتّبی اؾبؾی ثبظاضیبثی :ایدبز ٍ وبضثطز پبیگبُ زازُ هكتطی ،لبثلیت ذسهبت هكتطی ،تَاًبییقٌبؾبیی ًیبظّبی هكتطیبى.
 قست ثبظاض :ؾْن ثبظاض ،تَاًبیی ثبلمَُ ثبظاضٍ ،احسّبی فطٍـ ثِ هكتطیبى ،قْطت هبضن تدبضی ٍ ًبمتدبضی ،ایدبز وبًبل فطٍـ ،همطضات هٌهفبًِ ثب تأهیيوٌٌسُ ،اًدبم ثِهَلـ تقْسات زض لجبل تأهیي-
وٌٌسُ ،پبؾد نبزلبًِ ثِ ؾؤاالت ؾطهبیِگصاض اظ ؾَی هٌبثـ آگبُ.
 ٍفبزاضی هكتطی :ضضبیت هكتطیبى ،قىبیبت هكتطیبى ،فطاض هكتطیبى ،ؾطهبیِگصاضی ضٍی ضاثغِ ثبهكتطیبى.
سزهایِ فزٌّگی

ؾطهبیِ فطٌّگی یب زاضاییّبی فطٌّگی ،افن اظ زاضاییّبی هبزی ٍ هقٌَی اؾت وِ هَخت
قىلگیطی اًسیكِ ،ضفتبض ٍ ،ثِعَضولی ؾجه ذبنی اظ ظًسگی زض افطاز هیقَز (ًوبهیبى ،للیظازُ ٍ
ثبلطی .)1390،تالـ هسیطاى ثِهٌؾَض ایدبز تغییط زض ضاّجطزّب ،ؾبذتبضّب ٍ ثِوبضگیطی ًؾبمّبی ًَیي
هسیطیتی اگط ثب حوبیت فطٌّگ ؾبظهبًی ّوطاُ ًجبقس هقوَالً ثب قىؿت ضٍثطٍ هیقَز (اؾسی ٍ ایَذتِ،
ً .)1393تبیح پػٍّف ؾبًچع ٍ ّوىبضاىً )2007( 1كبى هیزّس وِ فطٌّگ ؾبظهبًی ثِفٌَاى ّؿتِ
هطوعی زض اضظیبثی ؾطهبیِ فىطی زض ًؾط گطفتِ هیقَز ٍ اضتجبط لَی ثیي فطٌّگ ثب اخعای ؾطهبیِ
فىطی ٍخَز زاضز.

1. Sanchez & et all
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ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت29 ...

ؾطهبیِ فطٌّگی وِ زض ایٌدب ّوبى فطٌّگ ؾبظهبًی اؾت ،ثِفٌَاى یىی اظ هؤلفِّبی ؾطهبیِ
ؾبذتبضی ثِقوبض هیآیس؛ اهب ثِزلیل هبّیت ٍاثؿتِ آى ثِ فٌبنط زیگط ،زض ایي تحمیك ثِفٌَاى یه
فٌهط هیبًدی زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت.
هدیزیت داًص
زض ؾبلّبی اذیط ًیع ًمف زاًف ثِفٌَاى ولیسیتطیي هٌجـ ؾبظهبىّب زض وؿت هعیت ضلبثتی ،ثِ
هَضَفی ثؿیبض هْن تجسیل قسُ ٍ ایسُ «لبثل هسیطیت ثَزى زاًف» زض ثؿیبضی اظ وؿتٍوبضّبی هجتٌی ثط
زاًف ،ؾبظهبىّبی یبزگیطًسُ ٍ هسیطیت ؾطهبیِّبی فىطی ،خب ثبظ وطزُ اؾت (فلیملی ،ثبظایی ٍ فؿگطی
هبؾَلِ .)1390،هسیطیت زاًف ضا ثِفٌَاى هدوَفِای اظ ضٍیِّب ،ظیطؾبذتّب ٍ اثعاضّبی فٌی ٍ هسیطیتی
تقطیف هیوٌٌس وِ زض خْت ذلك ،تؿْین ٍ ثِوبضگیطی زاًف زض زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبىّب عطاحی قسُ
اؾت (.)Bonfour, 2007
زض تقطیفی زیگط ،هسیطیت زاًف ضا آگبّی اظ زاًف هَخَز زض ؾبظهبى ،ذلك ،تؿْین ٍ اًتمبل
زاًف ،اؾتفبزُ اظ زاًف هَخَز ،وؿت ٍ اًجبقت زاًف خسیس تقطیف هیوٌٌس وِ ایي الساهبت زض فطآیٌس
یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ ثب تَخِ ثِ فطٌّگ ٍ ضاّجطز ؾبظهبىّب نَضت هیگیطز (ّ .)Quink, 2008ط یه اظ
ایي الساهبت ضا هیتَاى ایيگًَِ تكطیح ًوَز:
 ذلك زاًف :ثِهقٌبی فطاّن وطزى لبثلیتی زض ول ؾبظهبى اؾت وِ ثِ ووه آى ثتَاى زاًف خسیسیایدبز ٍ ؾپؽ آى ضا زض ؾطتبؾط ؾبظهبى پرف وطز.
ثِ افتمبز ًًَبوب ٍ تبوَچی ،ذلك زاًف فجبضت اؾت اظ فطآیٌس هبضپیچی تقبهالت ثیي زاًف ًْبى ٍ
آقىبض وِ زض چْبض هطحلِ تجسیل ثٍِخَز هیآیس )1 :اختوبفیؾبظی  )2ثیطًٍیؾبظی  )3تطویت )4
زضًٍیؾبظی (.)Nonaka and Takeuchi, 1995
 تؿْین ٍ اًتمبل زاًف :تؿْین ٍ اقتطان زاًف ثِنَضت زٍ وٌف زض ًؾط گطفتِ هیقَز )1 :اًتمبل(فطؾتبزى یب فطضِ زاًف ثِ یه گیطًسُ ثبلمَُ)  )2خصة زاًف تَؾظ آى فطز یب گطٍُ.
 وبضثطزی ًوَزى زاًف :قبهل فقبلیتّبیی زض ظهیٌِ ایدبز زاًف خسیس اظ زاًف هَخَز (ثطای هثبلوكف فالیك زضًٍی هكتطیبى اظ ضٍی ضفتبض آًْب) ٍ ثِوبضگیطی زاًف فقلی (زض ظهیٌِّبیی هثل وؿت
هكتطیبى خسیس ٍ اثمبی هكتطیبى فقلی) (.)Roos et all, 1997

 شذیطُ (اًجبقت) زاًف :فطآیٌسی وِ عی آى هَاضزی اظ تدطثِّبی ؾبظهبًی وِ اضظـ هطالجت ٍهحبفؾت زاضًس ،تقییي ،قٌبؾبیی ٍ ،ؾپؽ زض لبلت حبفؾِ ؾبظهبًی اًجبض هیقًَس (فلیملی ،ثبظایی ٍ
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فؿگطی هبؾَلِ.)1390،
زاًف ،افعٍى ثط ایٌىِ فبهلی هْن ثطای خصة هٌبثـ ،وبضثطز زضآهس لبثلیتّب ٍ ّوبٌّگی ثیي
لبثلیتّب ثطای زؾتیبثی ثِ هعیت ضلبثتی پبیساض اؾت ،یىی اظ هْنتطیي هٌبثـ ضاّجطزی ًَآٍضی ؾبظهبى،
فطآیٌسّب ٍ هحهَل ًیع هیثبقس .ؾبذتبضزّی ثِ زاًف هَخت ثْجَز هؤثط ٍ وبضای حل هؿألِ ،یبزگیطی
پَیب ،ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ٍ تهوینگیطی اثطثرف هیقَزّ .وچٌیي ثطای پبیساضؾبظی هعیت ضلبثتی
ؾبظهبى ،زاًف ضا هیتَاى یىی اظ هْنتطیي هٌبثـ ضاّجطزی هحؿَة ًوَز .زض ایي ضاؾتب ؾبظهبىّبی هتوطوع
ثط ًَآٍضی ،ثِهٌؾَض پبؾرگَیی هغلَةتط ثِ العاهبت ثبظاض ثطای ثْطُثطزاضی اظ فٌبٍضیّبی هَخَز ٍ
فطنتّبی پیفضٍ ،الظم اؾت وِ لبثلیت ّبی فٌی ،ثبظاضیبثی ٍ هحتَایی ضا اظ عطیك تَلیس زاًف خسیس ٍ ثب
تطویت زاًف هَخَز ایدبز ًوبیٌس (ضضبیی ٍ ّوىبضاى)1392 ،
هسیطیت زاًف ،فطآیٌسی اؾت وِ ثِ ؾبظهبىّب زض قٌبؾبیی ،گعیٌف ،ؾبظهبًسّی ،اًتكبض (اًتمبل)
اعالفبت ٍ ترهمّبی هْن وِ ثركی اظ حبفؾِ ؾبظهبًی ّؿتٌس ٍ اغلت ثِنَضت ؾبذتبضًیبفتِ زض
ؾبظهبى ٍخَز زاضًس ،ووه هیًوبیس ( .)Kamath, 2007ایسُّبی هسیطیت زاًف ثبیس ٌّگبم تسٍیي ضاّجطز
یه ؾبظهبى هَضز تَخِ لطاض گیطًس ٍ زض آى ًمف زاقتِ ثبقٌس.
هغبلقبت هسیطیت ضاّجطزی ،ثط ًمف هسیطیت زاًف ،ثِفٌَاى پبیِ ٍ اؾبؼ هعیت ضلبثتی ؾبظهبىّب تأویس
هیوٌٌس .فَاهل ثؿیبضی ثط ضلبثتپصیطی ؾبظهبىّب تأثیطگصاضًس وِ اظ آى خولِ هیتَاى ثِ تَؾقِ
تَاًبییّبی ثبلمَُ ؾبظهبىّب ٍ تَلیس هحهَالت یب اضائِ ذسهبت هتوبیع ًؿجت ثِ ضلجب اقبضُ وطز (فلیملی،
ثبظایی ٍ فؿگطی هبؾَلِ .)1390 ،گطٍّی اظ نبحتًؾطاى زض ذهَل ضلبثتپصیطی هقتمسًس وِ یه
قطوت ظهبًی هیتَاًس پیطٍظ یه ًجطز ضلبثتی قَز وِ زاضای زاًف هٌبؾتتط اظ ضلجبیف ثبقس .اظ ایي
زیسگبُ ،ثِعَض ولی ضلبثتپصیطی اظ قطوت ٍ زاًف آى ًبقی هیقَز .ثب تَخِ ثِ ؾْن زاًف زض افعایف
ضلبثتپصیطی ،ثبیس ثیي زاًف نطیح ٍ زاًف ضوٌی توبیع لبئل قس .زاًف نطیح هیتَاًس ثِ آؾبًی تَؾظ
ضلجب وپی قَز ،زض حبلیوِ زاًف ضوٌی وِ هٌجـ هطتجظتط ثب هعیت ضلبثتی اؾت ایيگًَِ ًیؿت (هسَّقی
ٍ انغطًػاز اهیطی.)1388 ،
زاًف ضوٌی ،ثِ لؿوتی اظ هْبضت افطاز اعالق هیقَز وِ ثِ آؾبًی فوَهی ًویقَز ٍ ًیع
ًویتَاى آى ضا ثِضاحتی وسگصاضی یب وپیثطزاضی وطز .زاًف ضوٌی هقوَالً ٍاثؿتگی هحتَایی زاضز وِ اظ
ًوًَِّبی آى هی تَاى ثِ زاًف ًبقی اظ حل هؿئلِ زض یه هحتَای ؾبظهبًی ذبل اقبضُ وطز .اظ آًدبوِ
تملیس اظ زاًف ضوٌی ثؿیبض ؾرت ٍ تب حسی ًبهوىي اؾت ،ایي ًَؿ زاًف ثِفٌَاى خعئی اظ لبثلیت
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ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت31 ...

ؾبظهبًی ،ثِ هٌجـ هعیت ضلبثتی پبیساض تجسیل هیقَز (.)Quink, 2008
هیعاى اًتمبل زاًف زض ؾبظهبىّب اظ عطیك هیعاى تغییطات زض زاًف هَخَز یب فولىطز ؾبظهبى،
لبثلاًساظُگیطی هیثبقس .ثِفجبضت زیگط ،زاضاییّبی هجتٌی ثط زاًف تأثیط هؿتمیوی ثط چگًَگی فولىطز
اًتمبل زاًف زض ؾبظهبى زاضز .اگط ؾبظهبًی زض همبثل ضلجبیف ،اظ قبیؿتگیّبی هحَضی ثطذَضزاض ثبقس ،ایي
قبیؿتگی ّب هَخت وؿت هعیت ضلبثتی ثطای ؾبظهبى ذَاٌّس قس .ثٌبثطایي ،اًتمبل زاًف ثِتَؾقِ
قبیؿتگیّبی هحَضی هٌدط قسُ ،فولىطز ؾبظهبىّب ضا ثْجَز ثركیسُ ٍ زض ًْبیت ثطای ؾبظهبى ،هعیت
ضلبثتی ایدبز هیوٌس ( .)Zack, 1999اظ آًدبوِ اهطٍظُ ؾبظهبىّب ،ثِزلیل پطاوٌسگی هٌبثـ زاًف ٍ فٌبٍضی
ٍ ّوچٌیي ؾطفت تغییط ٍ ًطخ ثبالی ؽَْض العاهبت خسیس ،لبزض ثِ ذلك ًَآٍضیّبی ؾبظگبض ٍ فطضِ ًؾبم-
هٌس هحهَالت ذَز ًیؿتٌس ،ثٌبثطایي اظ عطیك خؿتدَی اًتمبل زاًف ٍ ًیع تَلیس زاًف خسیس ٍ ًَآٍضیّب
ثب اؾتفبزُ اظ ؾطهبیِّبی فىطی ذَز ؾقی زض غلجِ ثط ایي قطایظ ٍ زؾتیبثی ثِهعیت ضلبثتی زاضًس
(ذیطذَاُ.)1390،
هزٍری کَتاُ بز پضٍّصّای پیطیي
للیچذبًی ٍ هكجىی ( )1385زض پػٍّكی ثِثطضؾی ًمف ؾطهبیِ اختوبفی زض ایدبز ؾطهبیِ فىطی
زض زٍ قطوت ذَزضٍؾبظی پطزاذتٌسً .تبیح ًكبى زاز وِ ؾطهبیِ اختوبفی ًمف هؤثطی زض ایدبز ٍ ثْجَز
فولىطز ؾطهبیِ فىطی ٍ فٌبنط آى زاضزّ .وچٌیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ اًؿبًی زض زٍ قطوت هَضز هغبلقِ زض
افعایف ؾطهبیِ ضاثغِای آًْب تأثیط هثجت هقٌبزاضی زاضًس زض حبلیوِ ؾطهبیِ ؾبذتبضی تأثیط هقٌبزاضی ثط
ؾطهبیِ ضاثغِای ًساضز.
هسَّقی ٍ انغطًػاز اهیطی ( )1388زض پػٍّف ذَز ضوي ثطضؾی ؾٌدف ؾطهبیِ فىطی ،ثطضؾی
ضاثغِ آى ثب ثبظزُ هبلی قطوتّب ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی هطثَط ثِ قطوتّبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ
اٍضاق ثْبزاض تْطاى زض ثبظُ ظهبًی  1380الی  1385پطزاذتِاًسً .تبیح پػٍّف آًبى ًكبى زاز وِ ثیي ؾطهبیِ
فىطی ثب ثبظزُ هبلی ٍ ثبظزُ هبلی آتی ضاثغِ هثجت هقٌبزاضی ٍخَز زاضزّ .وچٌیيً ،تبیح پػٍّف
هسَّقی ٍ انغطًػاز اهیطی ًكبىزٌّسُ ضاثغِ هثجت هقٌبزاضی ثیي ًطخ ضقس ؾطهبیِ فىطی ٍ ًطخ ضقس
ثبظزُ هبلی هیثبقس.
ًتبیح تحمیك ذیطذَاُ (ً ) 1390كبى زاز ثیي ؾطهبیِ اختوبفی ٍ فىطی ضاثغِ هثجتی ٍخَز زاضز.
ّوچٌیي ثیي ّط یه اظ اثقبز ؾطهبیِ اختوبفی (قٌبذتی ،ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای) ٍ ؾطهبیِ فىطی ضاثغِ هثجتی
ٍخَز زاضز.
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لٌجطی ٍ اؾىٌسضی ( )1391ثِثطضؾی ضاثغِ ثیي ضّجطی زاًف ثب هسیطیت ؾطهبیِ فىطی زض
زاًكگبُ ثَفلیؾیٌبی ّوساى پطزاذتٌس .یبفتِّب حبوی اظ آى اؾت وِ ٍضقیت ضّجطی زاًف ٍ هسیطیت
ؾطهبیِ فىطی زض زاًكگبُ ثَفلیؾیٌب ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ اؾت .ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ًكبى زاز،
ثیي ضّجطی زاًف ثب هسیطیت ؾطهبیِ فىطی ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضزً .تبیح تحلیل ضگطؾیَى
چٌسگبًِ ثیبًگط آى اؾت وِ اظ ثیي هؤلفِّبی ضّجطی زاًف ،هؤلفِ حوبیت اظ فطآیٌس یبزگیطی فطزی ٍ
گطٍّی ،ثیكتطیي تأثیط ضا زض پیفثیٌی هسیطیت ؾطهبیِ فىطی زاضز.
ضضبیی ٍ ّوىبضاى ( )1392زض پػٍّف ذَز ثِثطضؾی ًمف ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض
ثْجَز ویفیت اضائِ ذسهبت پطزاذتٌسً .تبیح پػٍّف آًبى ًكبى زاز وِ ثیي هسیطیت زاًف ،ؾطهبیِ فىطی
ٍ اثقبز فىطی ٍ اثقبز آى ثب همساض ویفیت اضائِ ذسهبت اظ زیسگبُ هكتطیبى ضاثغِ هؿتمین هقٌبزاضی ٍخَز
زاضز.
1

زض پػٍّفّبی ذبضج اظ ایطاى ،وبهبؼ ( )2008زض پػٍّف ذَز ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي اخعای
ؾطهبیِ فىطی ثب هقیبض ؾٌتی فولىطز هبلی ،قبهل ؾَزآٍضی ،ثْطٍُضی ٍ اضظـ ثبظاض پطزاذتٍ .ی ثطای
ؾٌدف ؾطهبیِ فىطی اظ هسل پبلیه اؾتفبزُ وطز ٍ تقساز  25قطوت هطثَط ثِ نٌقت زاضٍؾبظی ضا
ثطضؾی وطز .یبفتِّبی پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ ثیي اخعای ؾطهبیِ فىطی ٍ هقیبضّبی فولىطز هبلی
ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز ًساضز؛ اهب زض هیبى اخعای ؾطهبیِ فىطی ،ؾطهبیِ اًؿبًی ثیكتطیي تأثیط ضا ثط فولىطز
زاضز.
2

زض پػٍّف ظگبل ٍ هبلَل ( )2010وِ زض ثیي ؾیهس قطوت اًگلیؿی اًدبم قس ،یبفتِّب حبوی
اظ ٍخَز ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاض ثیي فولىطز هبلی ٍ التهبزی قطوتّب ثب ؾطهبیِ فىطی اؾت.
ثب تَخِ ثِ هجبحث ًؾطی ،هسل هفَْهی ثطای تحمیك فَق اضائِ قسُ اؾت .زض هسل هصوَض
قبذمّبی هسیطیت زاًف ثطاؾبؼ هسل الٍؾي زض  6ثقس ٍ هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطی ثط هجٌبی ًؾطیِ ثٌتیؽ
زض  3ثقس هیثبقٌس .هسل پیكٌْبزی ثِقطح شیل هیثبقس:

1. Kamath
2. Ze´ghal and Maaloul
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ضکل  .1هدل هفَْهی پضٍّص

فزضیِّای پضٍّص
ّسف انلی پػٍّف ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى،
ثِفٌَاى یه ؾبظهبى زاًفثٌیبى ،زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت .زض ضاؾتبی زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ٍ ثط هجٌبی هطٍض
ًَقتبض ،فطضیِّبی شیل تسٍیي قسُ اؾت:
 .1ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 .2ثیي ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ هسیطیت زاًف اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 .3ثیي ؾطهبیِ ؾبذتبضی ٍ هسیطیت زاًف اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 .4ثیي ؾطهبیِ اضتجبعی ٍ هسیطیت زاًف اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 .5ؾطهبیِ فىطی هیتَاًس تغییطات هطثَط ثِ هسیطیت زاًف ضا پیفثیٌی ًوبیس.
رٍش پضٍّص
زض ایي تحمیك ثِثطضؾی اضتجبط ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض ؾبظهبىّبی زاًفثٌیبى پطزاذتِ
قسُ اؾت .ثٌبثطایي ،تحمیك اظ ًَؿ تَنیفیّ -وجؿتگی اؾت.
خبهقِ آهبضی ٍ ضٍـ ًوًَِگیطی :خبهقِ آهبضی پػٍّف حبضط ولیِ وبضوٌبى ؾبظهبى اًطغی

 34پػٍّفًبهِ وتبثساضی ٍ اعالؿ ضؾبًی ،زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس

ؾبل  ،6قوبضُ  ،2پبییع ٍ ظهؿتبى1395

اتوی ایطاى هی ثبقس .خْت تقییي حدن ًوًَِ اظ ضٍـ وَوطاى اؾتفبزُ قسّ .وچٌیي ضٍـ ًوًَِگیطی
هَضز اؾتفبزًُ ،وًَِگیطی عجمِای هتٌبؾت ثَز وِ ثط ایي اؾبؼ تقساز ًوًَِ آهبضی ً 145فط هحبؾجِ قس ٍ
اظ ّط عجمِ ،هتٌبؾت ثب تقساز ول آى عجمِ ،وبضوٌبى اًتربة قسًس .خْت ًوًَِگیطی ؾبظهبى ثِ  5لؿوت
(هقبًٍت ّب) تمؿین قس ٍ اظ ّط لؿوت ًوًَِ اًتربة قس .ثطای ثطآٍضز حدن ًوًَِ ثب ؾغح اعویٌبى  0/95اظ
فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ قس (ؾطایی.)1382:137،

اثعاض گطزآٍضی زازُّب :زض ثرف هیساًی تحمیك ًیع زازُّبی اٍلیِ اظ عطیك پطؾكٌبهِ گطزآٍضی
قس .ثطای ؾٌدف هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطی پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ فىطی ثٌتیؽ ٍ ّوىبضاى ( )2000هَضز اؾتفبزُ
لطاض گطفت وِ زاضای  20پطؾف ٍ ؾِ هؤلفِ ؾطهبیِ اًؿبًی ،ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای هیثبقس .آلفبی وطًٍجبخ
ول پطؾكٌبهِ تَؾظ ثٌتیؽ ٍ ّوىبضاى  0/87گعاضـ قسُ اؾت وِ حىبیت اظ پبیب ثَزى پطؾكٌبهِ زاضز.
ثطای ؾٌدف هؤلفِّبی هسیطیت زاًف ًیع اظ پطؾكٌبهِ وَیٌگ ( )2008اؾتفبزُ قسُ وِ قبهل  10پطؾف
هیثبقس .ثطای تقییي پبیبیی پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض اؼ.پی.اؼ.اؼ ،1اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ
اؾتفبزُ قس .ضطیت آلفبی وطًٍجبخ زض هَضز پطؾكٌبهِ ؾطهبیِ فىطی  ٍ 0/88ثطای پطؾكٌبهِ هسیطیت
زاًف  0/91ثِزؾت آهس وِ ًكبىزٌّسُ پبیبیی ّط زٍ اثعاض پػٍّف هیثبقس.
ضٍـ تدعیٍِتحلیل زازُّب :زض ایي پػٍّف ثطای تقجیط ٍ تفؿیط زازُّبی خوـآٍضی قسُ اظ آهبض
تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی اؾتفبزُ قسُ اؾت .خْت ثطضؾی ٍضقیت هتغیطّبی هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ ٍ تَنیف آهبضی
تهته ؾؤاالت پطؾكٌبهِّب اظ قبذمّبی آهبض تَنیفی ًؾیط :فطاٍاًی ،زضنس ،هیبًگیيٍ ،اضیبًؽ ٍ
اًحطاف هقیبض اؾتفبزُ قس .ثِهٌؾَض پبؾد ثِ ؾؤاالت هغطح قسُ زض پػٍّف اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ٍ
هسل ضگطؾیَى چٌسگبًِ اؾتفبزُ قس (ؾطهس ،ثبظضگبى ٍ حدبظی.)1388 ،
تحلیل یافتِّا ٍ ارائِ ًتایج
ثب تَخِ ثِ ازثیبت ٍ پیكیٌِ ًؾطی تحمیك حبضط ،ؾطهبیِ فىطی زاضای ؾِ هؤلفِ انلی ؾطهبیِ
اًؿبًی ،ؾطهبیِ ؾبذتبضی ٍ ؾطهبیِ اضتجبعی هیثبقس وِ زض ایي پػٍّف خْت ثطضؾی اضتجبط ثیي ؾطهبیِ
فىطی ٍ هسیطیت زاًف اثتسا ثِ ثطضؾی اضتجبط ایي ؾِ هؤلفِ ثب هسیطیت زاًف پطزاذتِ قسُ اؾت ٍ ؾپؽ

1. SPSS

ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت35 ...

ؾبل  ،6قوبضُ  ،2پبییع ٍ ظهؿتبى1395

اضتجبط ولی آًْب ؾٌدف قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِثطضؾی نَضت گطفتِ ٍضقیت هتغیط هسیطیت زاًف ٍ
هؤلفِّبی آى ًیع ثطضؾی ٍ ًتیدِ آى ثِقطح شیل اضائِ قسُ اؾت.
ٍضقیت هؤلفِ ّبی هسیطیت زاًف ؾبظهبًی زض ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى چگًَِ اؾت؟
ًتبیح ثِزؾت آهسُ ًكبى هیزّس وِ زض هدوَؿ هیبًگیي هؤلفِّبی تَلیس زاًف ،وؿت زاًف،
ؾبظهبًس ّی زاًف ،شذیطُ زاًف ،اًتكبض زاًف ،وبضثطز زاًف زض پیَؾتبض اضظیبثی زض حس ًؿجتبً هغلَة لطاض
زاضًس .ثِ عَضی وِ هؤلفِ تَلیس زاًف زض حس هغلَة ٍ وبضثطز زاًف زض حس ًبهغلَة ٍ ؾبیط هؤلفِّب زض
حس ًؿجتبً هغلَة لطاض زاضًس.
جدٍلٍ .1ضعیت هدیزیت داًص ٍ هؤلفِّای آى در ساسهاى داًصبٌیاى
هدیزیت داًص ٍ
هؤلفِّای آى

هیاًگیي

ٍضعیت ّز کدام اس هؤلفِّا
هطلَب

ًسبتاً هطلَب

تَلیس زاًف

3/08

وؿت زاًف

2/65

*

ؾبظهبًسّی زاًف

2/65

*

شذیطُ زاًف

2/83

*

اًتكبض زاًف

2/3

*

وبضثطز زاًف

1/72

فطآیٌس هسیطیت زاًف

2/62

ًاهطلَب

*

*
*

ثطذی یبفتِّبی حبنل اظ پػٍّف حبضط ،زض لبلت پبؾد ثِ فطضیِّبی پػٍّف ثطضؾی قس وِ
ًتبیح آى ثِقطح شیل هیثبقس.
فزضیِ اٍل .ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض یه ؾبظهبى زاًفثٌیبى اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز
زاضز.
ثطای پبؾد ثِ ایي ؾؤال یقٌی ثطضؾی ّوجؿتگی هیبى هتغیطّب اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي اؾتفبزُ
قسُ اؾتً .تبیح ًكبى هیزّس ثیي زٍ هتغیط ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف ضاثغِ هثجتی (ٍ )r ;0/72خَز
زاضز ٍ ایي همساض ّوجؿتگی زض ؾغح  0/01هقٌیزاض اؾت .ثِفجبضت زیگط ّطچِ ؾطهبیِ فىطی ؾبظهبى
ثْجَز یبثس ،هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ًیع افعایف هییبثس ٍ ثبلقىؽّ .وچٌیي ضطیت تقییي هحبؾجِ قسُ ًكبى
هیزّس وِ  52زضنس هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ضا هیتَاى اظ عطیك هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطی تجییي وطز ٍ
هبثمی تحت تأثیط فَاهل ٍ هتغیطّبی زیگطی اؾت.
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جدٍل ّ .2وبستگی بیي سزهایِ فکزی با هدیزیت داًص ساسهاًی
هتغیزّا

هیشاى ّوبستگی

هجذٍر R

جْت ّوبستگی

sig

ؾطهبیِ فىطی  /هسیطیت زاًف

0/72

0/52

هثجت

0/01

زض ذهَل فطضیِّبی  2تب  4پػٍّف ًتبیح ثِزؾت آهسُ ثِقطح شیل هیثبقس .فطضیِّبی  2تب
 :)4ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
خْت پبؾد ثِ ایي فطضیِ ّبی پػٍّف اظ آظهَى ّوجؿتگی اؾپیطهي اؾتفبزُ قسُ وِ اضتجبط ثیي
هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطی ثب هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ضا ًكبى هیزّس .هبتطیؽ ّوجؿتگی زض خسٍل شیل اضائِ
قسُ اؾت.
جدٍل .3هاتزیس ّوبستگی بیي هؤلفِّای سزهایِ فکزی با هدیزیت داًص ساسهاًی
هتغیزهستقل

هتغیز ٍابستِ

ؾطهبیِ اًؿبًی

هسیطیت زاًف

**

هجذٍر R

هیشاى ّوبستگی

sig

0/79

62

0/000

ؾطهبیِ ؾبذتبضی

هسیطیت زاًف

**0/68

46

0/001

ؾطهبیِ ضاثغِای

هسیطیت زاًف

**0/74

55

0/000

** Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0/05 level (2-tailed).

اظ ثیي هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطیّ ،ط ؾِ هؤلفِ ؾطهبیِ اًؿبًی ،ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای زض ؾغح  0/01ثب
هسیطیت زاًف ؾبظهبًی اضتجبط هثجت ٍ هقٌیزاضی زاضًس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت ثب ثْجَز ؾطهبیِ فىطی
ؾبظهبى ،هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ًیع افعایف هییبثس.
فزضیِ پٌجن .ؾطهبیِ فىطی هیتَاًس تغییطات هطثَط ثِ هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ضا زض ؾبظهبى
زاًفثٌیبى پیفثیٌی ًوبیس.
ًتبیح آظهَى ضگطؾیَى ًیع ثِهٌؾَض پیفثیٌی هیعاى تأثیط ّط یه اظ هؤلفِّبی ؾطهبیِ فىطی ثط
هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ًیع ثِقطح شیل ثِزؾت آهس.
جدٍل .4تحلیل رگزسیَى بزای پیصبیٌی تأثیز هؤلفِّای سزهایِ فکزی بز هدیزیت داًص ساسهاًی
ضاخص آهاری

هیشاى ّوبستگی

هجذٍر R

 Rتعدیلضدُ

خطای استاًدارد بزآٍرد

1

0/79

0/62

0/605

0/382

2

0/67

0/45

0/447

0/378

3

0/58

0/34

0/338

0/293

هدل رگزسیَى
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 .1هتغیط پیفثیي :ؾطهبیِ اًؿبًی
 .2هتغیطّبی پیفثیي :ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ ؾطهبیِ ؾبذتبضی
 .3هتغیطّبی پیفثیي :ؾطهبیِ اًؿبًی ،ؾطهبیِ ؾبذتبضی ٍ ؾطهبیِ ضاثغِای
ًتبیح حبنل اظ تحلیل ضگطؾیَى ًكبى هیزّس وِ ّط ؾِ هؤلفِ ؾطهبیِ فىطی ثِفٌَاى هتغیطّبی
پیف ثیي ،هقیبض ٍضٍز ثِ هقبزلِ ًْبیی ضگطؾیَى ثطای تَضیح تغییطات هسیطیت زاًف ؾبظهبًی (هتغیط
هالن) ،ضا زاضا ّؿتٌس .ثِ ایي هقٌیوِ زض هدوَؿ ،هؤلفِّبی ؾطهبیِ اًؿبًی ،ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای 34
زضنس اظ ول ٍاضیبًؽ هسیطیت زاًف ضا تجییي هیوٌٌس.
جدٍلً .5تیجِ آسهَى تحلیل ٍاریاًس بزای تأیید هعٌیداری کل هدل
ضاخص آهاری

هجوَع هجذٍرات

df

هیاًگیي هجذٍرات

F

sig

ضگطؾیَى

3/535

1

3/535

24/118

0/000

ثبلیوبًسُ

20/96

143

0/147

ول

24/495

144

ضگطؾیَى

4/19

2

2/095

ثبلیوبًسُ

20/305

142

0/143

ول

24/495

144

ضگطؾیَى

4/80

3

2/85

ثبلیوبًسُ

19/459

141

0/141

ول

24/495

144

3/535

هدل

14/653

15/55

0/000

0/001

ثِهٌؾَض اضظیبثی هقٌیزاضی ضطایت ضگطؾیَى ثِزؾت آهسُ ،آظهَى  Fهَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز.
زض ّط ؾِ تحلیل ضگطؾیَى ،اثط هتغیطّبی ؾطهبیِ فىطی زض ؾغح ( )0/01هقٌیزاض اؾت.
ًتیجِ
ّسف اظ پػٍّف حبضط ،هكرم وطزى ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض یه ؾبظهبى
زاًفثٌیبى (ؾبظهبى اًطغی اتوی ایطاى) ثَزُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ اثتسا ٍضقیت هتغیط هسیطیت زاًف هَضز
ثطضؾی لطاض گطفتً .تبیح ثِزؾت آهسُ ًكبى زاز زض هدوَؿٍ ،ضقیت هتغیط هسیطیت زاًف زض ؾغح ًؿجتبً
هغلَثی لطاض زاضز .ثِّویي هٌؾَض الظم اؾت هؿئَالى ٍ تهوینگیطًسگبى اضقس ؾبظهبى ،اثتسا ٍضقیت
هؤلفِّبیی وِ هغلَة هی ثبقس (تَلیس زاًف) ضا زض قطایظ فقلی حفؼ وطزُ ٍ ؾقی زض ثْجَز آى ًوبیٌس؛ زض
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ازاهِ هؤلفِّبیی وِ زض ؾغح ًؿجتبً هغلَة لطاض زاضًس (وؿت زاًف ،ؾبظهبًسّی زاًف ،شذیطُ زاًف،
اًتكبض زاًف) ضا ًیع ثب ثِوبضگیطی ؾبظٍوبضّبی هٌبؾت ٍ الظم ثِ ؾغح هغلَة ثطؾبًٌس .زض ذهَل
هؤلفِ ای وِ زض ٍضقیت ًبهغلَة لطاض زاضز (وبضثطز زاًف)ً ،یبظ ثِ انالح ولیِ ضٍـّب ٍخَز زاضز تب
ٍضقیت ایي هؤلفِ اثتسا ثِ ؾغح ًؿجتبً هغلَة ٍ ؾپؽ ؾغح هغلَة ثطؾس.
تَخِ ثِ ًتبیح حبنل اظ تدعیٍِتحلیل آهبضی فطضیِ انلی پػٍّفً ،كبىزٌّسُ ایي اهط هیثبقس
وِ ثیي ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف ؾبظهبى هَضزًؾط ،اضتجبط هؿتمین ،هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
ًتبیح ایي تحمیك ثب یبفتِّبی ثِزؾت آهسُ تَؾظ للیچذبًی ٍ هكجىی ( ،)1385ذیطذَاُ ( ٍ )1390ضضبیی
ٍ ّوىبضاى (ّ )1392نذَاًی زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ چبلفّبی فطاضٍی ؾبظهبىّب زض یه التهبز پَیب ،اؾتفبزُ ًىطزى اظ زاضاییّبی
ًبهلوَؼ ٍ فسم ثْطُگیطی اظ ؾطهبیِ ّبی فىطی اؾت ٍ ًیع ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پػٍّف ،ضطٍضی ثًِؾط
هیضؾس وِ ثِ ؾطهبیِّبی فىطی ؾبظهبى ثِفٌَاى یىی اظ فَاهل تأثیطگصاض ثط ثْجَز فطایٌس هسیطیت زاًف
تَخِ قَز .هؿئَالى هی تَاًٌس ثب تالـ زض خْت افتوبزؾبظی ،ثطلطاضی فسالت ،ایدبز تقْس ؾبظهبًی ٍ
عطحضیعی ٍ ثطًبهِضیعی خْت افعایف اضتجبعبت زاذلی زض ثیي ثرفّبی هرتلف ؾبظهبى ،ظهیٌِّبی
تمَیت ٍ ّنافعایی ؾطهبیِّبی فىطی ٍ زاضاییّبی زاًكی ؾبظهبى ضا ایدبز ًوبیٌس.
افعٍى ثط ایي اگط هسیطاى ؾبظهبى ،تطغیتوٌٌسُ افتوبزٌّ ،دبضّبی ّوىبضی ٍ َّیت هكتطن زض
ؾبظهبى ثبقٌس ،زض ٍالـ پبیِای لَی ثطای ایدبز ؾطهبیِ فىطی ٍ هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى ذَز ثٍِخَز
آٍضزُاًسّ .وچٌیي هیتَاًٌس ثب ایدبز خَی هجتٌی ثط اظ اضظـگصاضی فقبلیتّب ،تفىط اًتمبزی ،تحول
قىؿت ٍ ًیع ثبال ثطزى اًگیعُ وبضوٌبى ثِهٌؾَض تجبزل ٍ تقبهل زاًف ،گبمّبی اؾتَاضی خْت ایدبز ٍ
تَؾقِ زاضاییّبی زاًكی ؾبظهبى ذَز ثطزاضًس .زض ًْبیت هیتَاى پیكٌْبزات وبضثطزی شیل ضا ثب تَخِ ثِ
ًتبیح ایي پػٍّف اضائِ زاز:
 اؾتفبزُ هؤثط اظ ؾطهبیِ فىطی ؾبظهبى ثطای ثْجَز فطایٌس هسیطیت زاًف زض ّوِ اثقبز ،وِ هٌدط ثِ ویفیتپبیساض زض اضائِ ذسهبت ذَاّس قس.
 اؾتفبزُ اظ ؾبذتبضّبی تیوی ٍ پطٍغُای زض لؿوتّبی هرتلف ؾبظهبى. ایدبز ؾبهبًِای خْت تجبزل تدطثِ ّب ٍ زاًف ضوٌی وبضوٌبى ثب یىسیگط تَؾظ هؿئَلیي ،وِ زض ًْبیتثبفث تمَیت ًمف ؾطهبیِ فىطی زض پیبزُؾبظی هسیطیت زاًف ؾبظهبى ذَاّس ثَز.
 -قٌبؾبیی آى زؾتِ اظ فطآیٌسّبی ولیسی وِ ثیكتطیي اضظـ ضا ثطای هكتطیبى ؾبظهبى زاضًس ٍ
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ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِ فىطی ثط هسیطیت39 ...

هؿتٌسؾبظی ایي فطآیٌسّبً ٍ ،یع قٌبؾبیی ٍ ثِوبضگیطی تدطثِّبی ضلجبی زاذلی ٍ ذبضخی.
 عطاحی چبضچَة قبیؿتگیّبی وبضوٌبى ٍ هسیطاى قبهل زاًف ٍ هْبضتّب ،تَاًبییّبی آًْب ٍثطًبهِضیعی تَؾقِ آًْب هجتٌی ثط قبیؿتگیّب.
 اضظیبثی هؿتوط فولىطز وبضوٌبى زض ثبظُّبی ظهبًی ٍ تدعیٍِتحلیل ًتبیح حبنل اظ اًساظُگیطیفولىطز وبضوٌبى.
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