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The Iranian insurance industry needs to make a serious leap forward in order to
be in its rightful place, and one of the things that can help Iranian insurance
companies greatly is strategic management. However, the results of research indicate that many strategic processes in organizations lead to failure, and in addition to imposing additional costs on the organization, they lose future opportunities and benefits. Accordingly, if managers become aware of the obstacles ahead,
before they begin this process, they will be better able to deal with them and can
increase the chances of strategies being successful. The purpose of this study is
to identify and present an applied model of strategic management success barriers in the Iranian insurance industry. To achieve this goal, a combination of Data
Base (GT) and Structural Equation Modeling (SEM) methods has been used and
the required research data has been collected through in-depth interviews with a
number of leading insurance industry experts and researchers as well as questionnaires. As a result of the open coding of the interviews, 97 concepts were
identified that, after classification, the risks of strategic management of the Iranian insurance industry in terms of: business (environmental) risks, organizational
risks, operational risks (process risks), technical risks, knowledge risks, human
resources risks and events risks were identified. Structural equation modeling also validated the designed model.
Keywords: Strategic Risk Management, Strategic Risk, Insurance Industry, Database, Structural Equation Modeling.
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چکیده
صىعت بیمٍ ایزان ویبسمىد یک جُش ي تحًل جدی است تب بتًاود در جبیگبٌ شبیستٍ خًد قزار بگیزد
ي یکی اس مًاردی کٍ میتًاود کمک شبیبوی بٍ شزکتَبی بیمٍ ایزاوی بکىد ،مدیزیت استزاتژیک است.
بب ایىحبل وتبیج تحقیقبت حبکی اس آن است کٍ بسیبری اس فزایىددَبی اسدتزاتژیک در سدبسمبنَدب بدٍ
شکست مىجز می شًود ي ایه مسئلٍ عاليٌ بز تحمیل َشیىٍ َبی اضبفی بٍ سبسمبن ،مًجب اس دسدت
رفته فزصتُب ي مىبفع آتی میشًد .بز َمیه اسبس اگز مدیزان پیش اس آغبس ایه فزایىد بب مًاوع پیش
ري آشىب شًود ،بُتز بب آوُب مقببلٍ کزدٌ ي میتًاوىد احتمبل مًفقیت استزاتژیَب را ببال ببزوددَ .دد
ایه تحقیق ،شىبسبیی ي ارائٍ مدلی کبربزدی اس مًاوع مًفقیت مددیزیت اسدتزاتژیک در صدىعت بیمدٍ
ایزان است .بٍ مىظًر دستیببی بٍ ایده َدد  ،اس تزکیبدی اس ري َدبی دادٌبىیدبد  )GTي مدلسدبسی
معبدالت سبختبر  )SEMاستفبدٌ شدٌ ي دادٌَبی مًرد ویبس تحقیق اس طزیق مصبحبٍَدبی عمیدق بدب
تعدادی اس خبزگبن ي پژيَشگزان بزجستٍ صىعت بیمٍ ي َمچىیه پزسشىبمٍ جمعآيری شدٌ اسدت.
در وتیجٍ کدگذاری ببس مصبحبٍَب 79 ،مفًُم شىبسبیی شد کٍ پس اس طبقٍبىدی ،ریسکَبی مدیزیت
اسددتزاتژیک صددىعت بیمددٍ ایددزان در قبلددبر ریسددکَددبی تجددبری محی ددی) ،ریسددکَددبی سددبسمبوی،
ریسکَبی عملیبتی فزایىدی) ،ریسکَبی فىدی ،ریسدکَدبی داوشدی ،ریسدکَدبی مىدببع اوسدبوی ي
ریسکَبی ريیدادی شىبسبیی شدود .اس طزیق مدلسبسی معبدالت سبختبری ویش اعتببر مددل طزاحدی
شدٌ مًرد تأیید قزار گزفت.
کلیدواشهها :ریسک مدیزیت استزاتژیک ،ریسک مدیزیت راَبزدی ،ریسک استزاتژیک ،صىعت بیمٍ،
دادٌبىیبد ،مدلسبسی معبدالت سبختبری.
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اؾتطاتػیٟبی ٔٙبؾت ثب نٙعت  ٚثبظاض ثیٕ ٝزض ایطاٖ ٘ؿیجت
زاز].[8
پیكطـت  ٚتٛؾع ٝثیٕ ٝثیب تٛؾیع ٝالتهیبزی وكیٛضٞب
ٔتمبضٖ اؾت .اٌط التهبز یه وكٛضٔ ،تىی ث ٝثیٕ ٚ ٝتیأٔیٗ
٘بقی اظ ٖ ٘جبقس ث ٝعٛض تٓ زض ٔعیطو تٟسییسٞبی ثیی
قٕبضی لطاض ذٛاٞس ٌطـیت]ٔ .[9ؤؾؿیبت ثیٕی ٝثیب ا٘یٛ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛضیؿه ض ٚث ٝضٞ ٚؿتٙس و ٝاظ ٔیبٖ ٟ٘ب ٔیی تیٛاٖ
ث ٝایٗ ٔٛاضز اقبض ٜوطز :ضیؿه ٘مسیٍٙی (تعٟیسات ٔیبِی)،
ضیؿه ٚخ ٟٝیب اعتجبض ،ضیؿه ثیٌٕ ٝطی ،ضیؿه عّٕیبتی،
ضیؿییه ثییبظاض ،ضیؿییه اؾییتطاتػیه  ٚضیؿییه لییب٘٘ٛی ٚ
٘ظبضتی] .[10نٙعت ثیٕ ٝایطاٖ ،عّی ضؼٓ تحیٛالت ثیعضي
زض ز ٚز ٝٞاذیط ،وٕبویبٖ ثیب ضیطیت ٘فیٛش پیبییٗ ثیٕیٚ ٝ
٘بٔٙبؾت ثٛزٖ قبذم ٞبی تٛؾع ٝیبـتٍی نٙعت ثیٕی ٝزض
لیبؼ ثب ٔبضٞبی خٟیب٘ی ٙٔ ٚغمیٝای ٔٛاخی ٝاؾیت .ثٟیٙیٝ
٘جٛزٖ ایٗ ٘ؿجتٞیب ٔیی تٛا٘یس ٘بقیی اظ عّٕىیطز ضیعیؿ
قطوت ٞب زض تسٚیٗ  ٚاخطای اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾت ثب ثبظاض
ثیٕ ٝزض اییطاٖ ثبقیس] .[8قٙبؾیبیی ٔٛا٘یع ٔٛـمییت ـطایٙیس
ٔییسیطیت اؾییتطاتػیه ٔیییتٛا٘ییس اظ اتییالؾ ٔٙییبثع ؾییبظٔبٖ
خٌّٛیطی وطز ٚ ٜا تٕبَ ٔٛـمیت اؾتطاتػی ٞیب ضا اـیعایف
زٞس.
ـعبِیت ثیٌٕ ٝطی تفبٚتٞبی ٔ ٟٓقیٙبذت ٝقیسٜای ثیب
ؾبیط ـعبِیت ٞبی التهبزی زاضز٘ .بٔتمبضٖ ثٛزٖ اعالعبت زض
ٔعییبٔالت ثیٕییٝای اظ ٖ خّٕیی ٝاؾییت .ایییٗ عییسْ تمییبضٖ
اعالعبتی ،ثٔ ٝربعطات اذاللی ٚ 1ا٘تربة ٘بٔؿبعسٙٔ 2دیط
ٔیقٛز] .[11تفبٚت زیٍط ایٗ اؾت ویٔ ٝییعاٖ اؾیتفبز ٜاظ
ثیٕ( ٝیعٙی ذؿبضت) ث ٝاضلبْ ٔبِی ٔیتٛا٘س اظ اعساز ثؿییبض
وٛچه قط ٚقس ٚ ٜث ٝاعساز ثؿییبض ثعضٌتیط اظ ٘چی ٝثیٝ
عٛٙاٖ ك ثیٕ ٝپطزاذیت قیسٙٔ ،ٜتٟیی قیٛز]ٕٞ .[12ییٗ
تفبٚت ٞب ٔٛخت ٔی قٛز ؤ ٝبٞیت اؾتطاتػی ٞب  ٚثی ٝتجیع
ٖ ،ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض قیطوتٞیبی ثیٕیٝ
وبٔالً ٔتفبٚت اظ ؾبیط ؾبظٔبٖٞب ثبقس ؤ ٝیثبیؿت ث ٝعٛض
ٔدعا اظ ؾبیط وؿتٚوبضٞب ٔٛضز پػٞٚف لطاض ٌیطز.
ثب خؿتد ٛزض ازثییبت ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه ٔكیرم
ٔی قٛز و ٝعٕٔٛبً اؾتطاتػی ٞبی اضظـ ـطیٗ ثطخؿت ٝقسٜ
ٛٔ ٚضز تأویس لطاض ٔیٌیط٘س ِٚیىٗ ثط خٙجیٞٝیبی ٔیسیطیت
ضیؿهٞبی ٔطتجظ ثب ٖٞب ویٕٞ ٝیبٖ پیكیٍیطی اظ ویبٞف

 -1مقدمه
ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه یه قطوت ٘مف ثؿییبض عٕیسٜای زض
تعییییٗ خٟییت طوییت قییطوت ثیی ٝؾییٛی یٙییس ٜزاضز].[1
ٔٛـمیت ؾبظٔبٖ ٘ ٝتٟٙب ٘یبظٔٙس تیسٚیٗ اؾیتطاتػی ٔٙبؾیت
اؾت ثّىٔ ٝؿتّعْ اخطا  ٚوٙتطَ ٔٛـمیت ٔیع اؾتطاتػی ٘یع
ٞؿت .اؾتطاتػیٟبیی و ٝثب قىؿت ٔٛاخٔ ٝی ق٘ٛس ،عیالٜٚ
ثط تحٕیُ ٞعیٞ ٝٙبی اضبـی ث ٝؾیبظٔبٖٛٔ ،خیت اظ زؾیت
ضـتٗ ـطنت ٞب ٙٔ ٚبـع تی ٕٞ ٚچٙیٗ ؾیت ث ٝؾٛز ٚضی
ٔ ٚعیت ضلبثتی ٔیقی٘ٛس] .[2اؾیتطاتػی وبض ٔیس ٕٟٔتیطیٗ
عبُٔ ثطای ثمبی ؾبظٔبٖ زض ٔٛاخ ٟٝثب ٔربعطات ٔتعیسز زض
قطایظ بَ  ٚیٙس ٜؾبظٔبٖ اؾت .تٛؾع ٚ ٝتمٛیت ٍ٘یبٚ ٜ
تفىط اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖ اظ عطیك تسٚیٗ  ٚاخطای عطح
ضیعی اؾتطاتػیه ٔٙبؾت  ٚزلیك أىبٖ پیصیط اؾیت] .[3ثیب
ایٗ بَ ٘تبیح تحمیمبت بوی اظ ٖ اؾت وی ٝثؿییبضی اظ
ثط٘بٔٞ ٝبی اؾیتطاتػیه زض ؾیبظٔبٖ ٞیب ثی ٝقىؿیت ٔٙدیط
ٔیق٘ٛس] ٚ [2ایٗ زض بِیؿت و ٝثٟجٛز ٔؿتٕط ـعبِیتٞبی
ضلبثتی یىی اظ زؼسؼٞ ٝبی انّی ؾبظٔبٖٞبیی اؾت وی ٝزض
ٔحیغٟبی ٔتالعٓ ثٚ ٝیػ ٜذسٔبتی ث ٝضلبثت ٔیپطزاظ٘س].[4
اظ زیسٌب٘ ٜظطی ٞط ـعبِیت التهبزی ٕٞطا ٜثب زضخیٝای
اظ ضیؿه اؾت  ٚضیؿه ضا ٕ٘یتٛاٖ ث ٝعٛض وبٔیُ یصؾ
وطز] .[5ضیؿهٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٘یطٞٚبی ثیبِمٜٛای
ٞؿتٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ٘ظبْ اؾتطاتػیه ضا ثیی تعیبزَ وٙٙیس ٚ
ایٗ ثی تعبزِی ا تٕبالً ثیكتط اظ س تحُٕ ؾیبظٔبٖ ثیٛزٚ ٜ
ثٕٞ ٝیٗ عّت ثط اضظـ ٖ ،تیأثیط ٔٙفیی لبثیُ ٔال ظیٝای
ٔیٌصاضز .أطٚظ ٜثمبی ثؿیبضی اظ ٔؤؾؿبت ٔیبِی زض ٌیطٚ
ایٗ ٚالعیت اؾیت وی ٝضیؿیهٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه
ٔٛخٛز ضا قٙبؾیبیی ٔ ٚیسیطیت وٙٙیس] .[6قیٙبذت ا٘یٛا
ضیؿه ٞب  ٚاتربش اؾیتطاتػی ٞیبی ٔیسیطیت ضیؿیه ثیطای
وٕی ٝٙوطزٖ ٟ٘ب اظ ٕٟٔتیطیٗ ٚایبیؿ ٔیسیطیت ٔؤؾؿیبت
ٔبِی ٔیثبقس].[7
نٙعت ثیٕ ٝایطاٖ ثٌ ٝیٛأ ٜبضٞیب ٌ ٚعاضقیبت٘ ،میف
ذٛز ضا زض ضقس  ٚتٛؾع ٝالتهبزی وكیٛض ثی ٝذیٛثی ایفیب
٘ىطز ٜاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض قطایظ و٘ٛٙی ٘یبظٔٙس ییه
خٟف  ٚتح َٛخسی اؾت تیب ثتٛا٘یس زض خبیٍیب ٜقبیؿیتٝ
ذییٛز لییطاض ثٍیییطزٔ .یییتییٛاٖ پییبییٗ ثییٛزٖ قییبذمٞییبی
عّٕىطزی (ٔب٘ٙس ك ثیٕ ٝتِٛیسی ،ضطیت ٘فٛش ثیٕ)... ٚ ٝ
ضا ثیی ٝعّٕىییطز ضییعیؿ قییطوتٞییب زض تییسٚیٗ  ٚاخییطای

1 . Moral Hazard
2 . Adverse Selection
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یىپبضچٙٔ ٚ ٝؿدٓ ٔٙدط قٛز .اظ ٘مغ٘ ٝظط وبضثطزی ٘یع ایٗ
تحمیك ٔیتٛا٘س ثب قٙبؾبیی ٔٛا٘ع ٔٛـمیت اؾیتطاتػیٞیب ثیٝ
ثٟجٛز عّٕىطز زض ؾبظٔبٖٞب  ٚثی ٝذهیٛل نیٙعت ثیٕیٝ
وكٛض وٕه وٙس؛ چطاو ٝثطای قطوتٞبی ثیٕی ٝثی ٝعٙیٛاٖ
یىی اظ انّیتطیٗ ٔؤؾؿبت ذسٔبتی ،تحمك اؾتطاتػیٞب اظ
إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت.
ثط ٕٞیٗ اؾبؼ تحمیك بضط ث ٝز٘جبَ اضائٔ ٝسِی ثیطای
ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض نٙعت ثیٕ ٝایطاٖ اؾت
تب ٔسیطاٖ ٔ ٚؿئِٛیٗ قطوتٞیبی ثیٕیٝای وی ٝاظ ٔیسیطیت
اؾتطاتػیه زض قطوت ذٛز ثٟطٔ ٜیٌیط٘س ٔغّع ثبقیٙس ویٝ
زض ع َٛایٗ ـطایٙس چ ٝعٛأّی ثی ٝعٙیٛاٖ ٔٛا٘یع ٔٛـمییت
عُٕ ٔیوٙٙس تب ذٛز ضا ثطای ٔٛاخ ٟٝثب ٟ٘ب ٔبز ٜوٙٙیس .ثیب
ایٗ وبض ا تٕبَ ٔٛـمیت اؾتطاتػیٞب اـعایف ذٛاٞس یبـیت.
زض ٕٞیٗ ضاؾتب اثتسا ضیؿیهٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه زض
ٔؤؾؿبت ثیٕ ٝوكٛض قٙبؾبیی  ٚزؾتٝثٙسی قسٔ ٚ ٜسِی اظ
ٟ٘ب اضایٔ ٝی قٛز .زض ٟ٘بیت ٔسَ اضائ ٝقیسٔ ٜیٛضز ظٔیٖٛ
لطاض ٔیٌیطز تب ٔیعاٖ اعتجبض ٖ ٔكرم قٛز .الظْ ث ٝشویط
اؾت ثب تٛخ ٝث ٝثطضؾیٞبی ا٘دبْ قس ،ٜپػٞٚكی و ٝالیساْ
ث ٝاضائ ٌٝ٘ٛ ٝقٙبؾی زضثبض ٜایٗ ٘ ٛضیؿه ٞب ثطای نٙعت
ثیٕ ٝوكٛض ٕ٘ٛز ٜثبقس یبـت ٍ٘طزیس.

اضظـ اؾت ،تأویسی ٕ٘ی قٛز] .[2ضیؿه ،خعء الیٙفىی اظ
ٔییسیطیت اؾییتطاتػیه ؾییبظٔبٖ اؾییت] .[13اؾییتطاتػیٞییب ٚ
ـطنت ٞبی ٔطتجظ ثیب ٔكیتطیبٖ خسییس ،ثبظاضٞیبی خسییس،
وكٛضٞبی خسیس  ٚیب تالـٞبی خسیسٍٕٞ ،یی ٘یبٌعیط زض
ٔعطو چبِف ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛبقی اظ ضیؿهٞب ٞؿتٙس].[14
عجك ٘ظط ثطذی اظ ٘ظطی ٝپطزاظاٖ ٔب٘ٙس وبضأٖ ،یسیطاٖ ثبییس
ثط ضٚی ضیؿىی و ٝزض اؾتطاتػی  ٚاخطای ٖ ٟ٘فتی ٝاؾیت
ٔتٕطوع ق٘ٛس .اـعایف ضلبثت  ٚپیسایف ضیؿه ٞبیی چیٖٛ
ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثبعث قس ٜو ٝبقی ٝؾٛز
ـعبِیییتٞییبی ؾییٙتی وییبٞف یبثییس] .[5زؾییت وییٓ ٌییطـتٗ
ضیؿهٞبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه ٘رؿیتیٗ زِییُ ترطییت
اضظـ ؾٟبٔساضاٖ اؾت].[15
ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه تٛا٘یبیی ٔیسیطاٖ ضا زض
عطا ی ثط٘بٔٞ ٝبی ثّٙسٔست ٕٞ ٚچٙیٗ تهٕیٓ ٌیطی ٞیبی
اؾتطاتػیه ثطای فی تیٛاظٖ ؾیبظٔبٖ ویبٞف ٔییزٞیس.
قٛاٞس ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضیؿهٞبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه
پطضً٘تط  ٚذغط٘بنتط اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی ٞؿتٙس .ثٙیبثطایٗ
وّیس ثمبی ثؿیبضی اظ ٟ٘بزٞبی ٔبِی قىبض ؾبذتٗ لبثّیتٞب
 ٚتٛإ٘ٙسی ٞیبی الظْ ثیطای قٙبؾیبیی ،تحّییُ ٚ ٚاویٙف
٘ؿییجت ثییٟ٘ ٝییب اؾییت .ثیی ٝایییٗ عّییت تدعییی ٚ ٝتحّیییُ
ضیؿهٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه ثی ٝنیٛضت ٘ظیبْ ٔٙیس
ضطٚضت ٔییبثس].[6
أییطٚظ ٜزض ازثیییبت وؿییتٚوییبض یىییی اظ ٟٔییٓتییطیٗ
ٚیػٌیٞبی ثّٛغ ؾبظٔب٘یٍ٘ ٛ٘ ،ب ٜؾبظٔبٖ ث ٝقٙبؾیبیی ٚ
ٔسیطیت ضیؿهٞبی ٔطتجظ ثب ـطایٙیس ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه
اؾت؛ ث ٝعٛضی و ٝزض ؾبظٔبٖٞبی ثبِػ ،ـط یٙسٞبی ذیبل
 ٚیىپبضچ ٝای ثطای ایٗ ٔٙظٛض زض ٘ظط ٌطـت ٝقس ٜاؾت].[6
عال ٜٚثط ایٗٛٔ ،ض ٛضیؿه ٘چٙبٖ إٞیت یبـت ٝاؾت وٝ
اذیطاً ؾبظٔبٖ ثیٗ إِّّی اؾتب٘ساضزؾبظی (ایع٘ )ٚیع ٔٛضٛ
اؾتب٘ساضز  ISO 31000ضا ثعٛٙاٖ اؾتب٘ساضز ٔسیطیت ضیؿیه
ٔعطـییی وییطز ٚ ٜانیی ،َٛچییبضچٛة  ٚـطایٙییسی ضا ثییطای
ٔسیطیت ضیؿه اضائٕٛ٘ ٝز ٜاؾت].[13
ثٙیبثطایٗ ،إٞیییت  ٚضیطٚضت ایییٗ تحمییك اظ ز ٚثعییس
٘ظطی  ٚوبضثطزی لبثُ ثطضؾی اؾت .زض ثعس ٘ظطی ،ثب تٛخٝ
ث ٝایٙى ٝعّیطؼٓ خؿتدٞٛبی ا٘دبْ قسٔ ٜمبِ ٝیب تحمیمی وٝ
زض ذهٛل ایٗ ٔٛض ٛزض وكٛض ا٘دبْ قس ٜثبقس یبـیت
ٍ٘طزیسِ ،صا ایٗ پیػٞٚف ٔیی تٛا٘یس ثی ٝقٙبؾیبیی عٙبنیط
ٔرتّؿ ضیؿهٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض لبِت یه ٔیسَ

 -2مرور ا بیات و پیشینه تحقیق
ثب ٔطٚضی ثط ازثیبت ٔطثٛط ثٔ ٝجب یث ضیؿیه ٔعّیْٛ
ٔی قٛز وٛ٘ ٝیؿٙسٌبٖ ثؿیبضی تب و ٖٛٙزض نسز ثط ٔسٜا٘یس
یه تعطیؿ ٚا س ،ـطاٌیط  ٕٝٞ ٚپؿٙس اظ ایٗ ٔفٟی ْٛضا ثیٝ
زؾت زٙٞس .ت ٛٙزض ضٚیىطزٞبی ضقتٝای ٘ؿجت ثٔ ٝفٟیْٛ
ضیؿه ٔب٘ٙس ضٚیىطزٞبی ٔبضی ،التهبزی  ٚضیبضی ث٘ ٝظط
ٔی ضؾس زِیُ انّی زض تعیسز تعیبضیؿ اضائی ٝقیس ٜزضثیبضٜ
انغالح ضیؿه ثبقس .ا تٕیبَ ٚلی ٛبزثی٘ ٝبذٛقیبیٙس،
تطزیس زضثبضٚ ٜضعیت تی یه پسیس ،ٜپیف ثیٙی ٘بپصیطی ٚ
ا تٕبَ ٚل ٛذؿبضت ضا وٓ  ٚثیف ٔیتٛاٖ عٙبنط انیّی
ٔٛخٛز زض ٔدٕٛع ٝتعبضیؿ تّمی وطز .أب ث٘ ٝظط ٔییضؾیس
ٔفٔ ْٟٛكیتطن زض ٔییبٖ ذیٛز اییٗ عٙبنیطٔ ،فٟی ْٛعیسْ
اعٕیٙبٖ ثبقس .عسْ اعٕیٙبٖ ثٔ ٝعٙبی قه  ٚتطزییس زاقیتٗ
زضثبضٚ ٜضع تی پسیسٛٔ ٜضز ٘ظط اؾت .پؽ ثط ایٗ اؾبؼ،
ضیؿه یب ذغط ،ا تٕبَ ٔحمك ٘كسٖ پیف ثیٙیٞیبی یٙیسٜ
اؾت ٞ ٚط ٘ٚ ٛلبیعی و ٝثٛ٘ ٝعی تأثیط ٔٙفی ثط ؾطٔبی ٝیب
زض ٔسٞبی قطوت ثیٕ ٝزاقت ٝثبقس ضا قبُٔ ٔیقٛز].[16
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تحمیمبت ا٘دبْ قس٘ ٜیع ثٛٔ ٝضی ٛچٍیٍ٘ٛی ازاض ٜویطزٖ
ضیؿهٞبی ٔسیطیت اؾیتطاتػیه پطزاذتیٝا٘یس  ٚثی ٝثحیث
قٙبؾبیی ایٗ ضیؿهٞب تٛخ ٝچٙسا٘ی ٘ساقتٝا٘س.
چبوبِیٍٙبْٕٞ ٚ 1ىبضا٘ف ] [21تحمیمی ا٘دبْ زازٜا٘س زض
ذهٛل ضیؿه اؾتطاتػیه زض ثب٘هٞبٟ٘ .ب ثیبٖ ٔییوٙٙیس
ؤ ٝمطضات ثبؾُ٘( 2ؿر ٝؾ )ْٛثب٘هٞب ضا ّٔعْ ٔیوٙیس تیب
اظ ذٛزقبٖ زض ثطاثط ضیؿه اؾتطاتػیه ٔحبـظت وٙٙس .یىی
اظ اٞساؾ ٟ٘ب اظ تحمیك اضائی ٝییه تعطییؿ خیبٔع  ٚلبثیُ
ؾییٙدف اظ ضیؿییه اؾییتطاتػیه ٔیییثبقییسٟ٘ .ییب ٕٞچٙیییٗ
چبضچٛثی خٟت ترٕیٗ اِعأبت ؾطٔبیٝای اضائٕ٘ ٝیٛزٜا٘یس
ؤ ٝعتمس٘س چبضچٛة اضائ ٝقس ٜثب ٔربضج ؾطٔبیٝای ٚالعی
3
ثطای ضیؿه اؾتطاتػیه و ٝاظ ثطضؾی ثب٘ه ای ثی اٖ ٔطٚ
اؾترطاج قس ٜتب س ظیبزی ٔغبثمت زاضز.
چٕٞ ٚ 4ًٙىبضا٘ف ] [22ث ٝز٘جبَ اضتجبط ثییٗ ضیؿیه
اؾتطاتػیه  ٚلضبٚت ٞبی اؾتطاتػیه ٔسیطاٖ ثب اؾیتفبز ٜاظ
وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ثٛز ٜا٘سٟ٘ .ب زض ایٗ تحمیك ،ظٔبیكی
تطتیت زاز ٜا٘س تب ثطضؾی وٙٙس و ٝیب ازؼبْ اعالعبت ضیؿه
اؾتطاتػیه زض یه وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ثط ضٚی پبؾدٞبی
ٔسیطاٖ ثی ٝپطٚـبییُ ٞیبی ٔرتّیؿ ضیؿیه اؾیتطاتػیه زض
ٍٙٞبْ اضظیبثی اؾتطاتػی تبثیط ٔی ٌصاضز یب ذیط٘ .تبیح ٘كیبٖ
ٔی زٞس ظٔب٘ی وی ٝاعالعیبت ضیؿیه اؾیتطاتػیه زض ییه
وبضت أتیبظی ٔتیٛاظٖ ازؼیبْ ٔییقی٘ٛسٔ ،یسیطاٖ اضظییبثی
اؾتطاتػیه وٕتطی ا٘دبْ ٔیزٙٞس.
ٌبضظإٞ ٚ 5ىبضا٘ف ] [23زض تحمیك ذیٛز ثی ٝثطضؾیی
ضاثغیی ٝضیؿییه اؾییتطاتػیه  ٚظٔییبٖ ٚاوییٙف زض ثییبظیٞییب
پطزاذتٝا٘س .زض ایٗ تحمیك زازٜٞبی تدطثی ثطای ز٘ ٚی ٛاظ
ثبظی ٞب ٔیٛضز اؾیتفبز ٜلیطاض ٌطـتی ٝا٘یس تیب ٘میف ضیؿیه
اؾتطاتػیه ضا زض ـطایٙس تهٕیٓ ٌیطی زض ظٔب٘ی و ٝعیطـیٗ
یه ثبظی ضا تٟٙب یه ٔطتج ٝا٘دبْ ٔییزٙٞیسٔ ،یٛضز ٔغبِعیٝ
لطاض زٙٞس .ایٗ ز ٚثبظی ،ثبظی اِٚتیٕبت ٚ 6)UG( ْٛثبظی ثّٝ
یب ذیط (ٞ 7)YNGؿتٙسٟ٘ .یب ثی ٝاییٗ ٘تیدی ٝضؾییس٘س ویٝ
ضیؿه اؾتطاتػیه زض یه ثبظی اظ تیأثیطی وی ٝعٕیُ ییه
ثبظیىٗ زض تالـی ضـتیبض ؾیبیط ثبظیىٙیبٖ ثیط ضٚی ذیٛزـ

عی تحمیمبت ٔتعسز عٕس ٜضیؿهٞبیی وی ٝؼبِجیبً عیی
ـط یٙس ٔسیطیت ضیؿه یه قطوت ثیٕ ،ٝقٙبؾبیی ٔیق٘ٛس
عجبضتٙس اظ )1 :ضیؿه ٚخ ٟٝیب اعتجبض )2 ،ضیؿه ثیبظاض)3 ،
ضیؿییه ثیٕیی )4 ،ٝضیؿییه عّٕیییبتی )5 ،ضیؿییه ٘مییسیٍٙی
(تعٟسات ٔبِی) )6 ،ضیؿه اؾتطاتػیه )7 ،ضیؿیه لهیٛض
قطوبء  )8 ٚضیؿه لب٘٘ٛی ٘ ٚظبضتی].[10
زض ٔٛضز ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٘ییع تعیبضیفی
اضائ ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝچٙس ٔٛضز اظ ٟ٘ب اقبضٔ ٜیقٛز:
ضیؿه ٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه ٘یطٞٚیبی ثیبِمٜٛای
ٞؿتٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ٘ظبْ اؾتطاتػیه ضا ثیی تعیبزَ وٙٙیس ٚ
ایٗ ثی تعبزِی ثیكتط اظ س تحُٕ ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜثٕٞ ٝییٗ
عّییت ثییط اضظـ ؾییبظٔبٖ ،تییأثیط ٔٙفییی لبثییُ ٔال ظییٝای
ٔی ٌصاضز] .[6ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ضیؿه ٞیبیی
ٞؿتٙس ،و ٝاٌط اتفبق ثیبـتس ،ثغٛض خسی اؾیتطاتػی تدیبضی
قطوت  ٚیب ثٙیبٖ ٚخٛزی ٖ ضا ث ٝذغط ٔیا٘ساظز .ثط ٔجٙبی
ایٗ تعطیؿ ضیؿهٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٘ ٝتٟٙیب قیبُٔ
ضیؿه ٞبی ٚالعی  ٚتدبضی ٔی ثبقیس ،ثّىی ٝضیؿیه ٞیبی
ٚاثؿیییت٘ ٚ ٝبٚاثؿیییت ٝثییی ٝنیییٙعت ٔیییٛضز ٘ظیییط ضا ٘ییییع
زضثطٔیٌیطز] .[17زض تعطیفی زیٍیط ضیؿیهٞیبی ٔیسیطیت
اؾتطاتػیه ضذسازٞبی ؼیطٔٙتظط ٜیب ٔدٕٛع ٝای اظ قطایغی
اؾت و ٝث ٝعٛض لبثیُ ٔال ظی ٝای ؾیجت ویبٞف تٛا٘یبیی
ٔسیطاٖ زض ا٘دبْ اؾتطاتػی ٔٛضز ٘ظط ٔیٌطزز].[18
ثٙب ث٘ ٝظط ؾبیٕ٘ٛع ] [19زض وتیبة ٘ظیبْٞیبی وٙتیطَ ٚ
ؾٙدف عّٕىطز ثیطای اخیطای اؾیتطاتػیٔ ،یسیطیت ٔیؤثط
وؿتٚوبضٔ ،ؿتّعْ اییٗ اؾیت وی ٝتٕیبْ ٔیسیطاٖ ضیؿیه
اؾتطاتػیه ضا وی ٝضذیسازی ؼیطٔٙتظیط ٜییب ٔدٕٛعی ٝای اظ
قطایغی اؾت و ٝث ٝعٛض لبثیُ ٔال ظیٝای ؾیجت ویبٞف
تٛا٘بیی ٔسیطاٖ زض ا٘دبْ اؾیتطاتػی ٔیٛضز ٘ظیط ٔییٌیطزز،
قٙبؾبیی ٕ٘بیٙس .ؾٙٔ ٝجیع انیّی ضیؿیه اؾیتطاتػیه ویٝ
وؿتٚوبض ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس ،عجبضتٙیس اظ :ضیؿیه
عّٕیبت ،ضیؿه ٘مهبٖ زاضایی  ٚضیؿه ضلبثت.
الظْ ث ٝشویط اؾیت ثیب تٛخی ٝثی ٝخسییس ثیٛزٖ ثحیث
ضیؿییهٞییبی ٔییسیطیت اؾییتطاتػیه (یییب ضیؿییهٞییبی
اؾتطاتػیه) ،پػٞٚفٞبی ظیبزی زض ایٗ ٛظ ٜا٘دبْ ٍ٘طـتٝ
اؾتٕٞ .چٙیٗ وٛپط  ٚـبؾطٚن ] [20زض پػٞٚف ذٛز ثیبٖ
ٔیوٙٙس« :یىی اظ زالیُ وٕجٛز تحمیمبت زض ایٗ ظٔیٙی ٝاییٗ
اؾت وی ٝییه تعطییؿ اؾیتب٘ساضز ٔ ٚیٛضز پیصیطـ ثیطای
ٍٕٞبٖ اظ ٔف ْٟٛضیؿه اؾتطاتػیه ٚخیٛز ٘یساضز» .اؼّیت

1 . Chockalingam
2 . Basel Regulation
3 . ABN AMRO
4 . CHENG
5 . Garza
6 . Ultimatum Game
7 . Yes-No Game
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ٔی ٌصاضز٘ ،كأت ٔی ٌیطز .ایٗ ضیؿه زض ثیبظی اِٚتیٕیبتْٛ
ثبالؾت زض بِیى ٝزض ثبظی ثّ ٝیب ذیط تمطیجبً ٚخٛز ٘ساضز.
ؾطیٛاؾیییتبٚإٞ ٚ 1ىیییبضا٘ف ] [24عٛأیییُ ضیؿیییه
اؾتطاتػیه زض ثبظاضٞبی ؾٟبْ ٙٞیس ضا ٔیٛضز ثطضؾیی لیطاض
زازٜا٘سٟ٘ .ب ثطای یبـتٗ ایٗ عٛأُ  ٚاثطقیبٖ ثیط ثبظاضٞیبی
ؾطٔبیٙٞ ٝس اظ زازٜٞبی ٔبٞب٘ٔ ٝطثٛط ث ٝؾطیٞبی ظٔب٘ی اظ
ٚضیُ  1999تیب ٔیبضؼ  2015اؾیتفبز ٜویطزٜا٘یسٟ٘ .یب زض
ٟ٘بیت ٕٟٔتطیٗ ـبوتٛضٞبی ضیؿه اؾتطاتػیه زض ثبظاضٞبی
ؾٟبْ ٙٞس ضا ایٗ عٛأُ ٔعطـیی ویطزٜا٘یس :ثبظاضٞیبی ٔیبِی
خٟب٘ی٘ ،ؿجت لیٕت  -زض ٔس ،تیٛضْ ،تِٛییسات نیٙعتی ٚ
٘طخ  ٚؾٛز ثبظاض ـبضوؽ.
نسضیٚٚ ٚ ٝیت [25] 2پػٞٚكی ا٘دبْ زازٜا٘س ثب عٙیٛاٖ
ضیؿه اؾتطاتػیه زض عطا ی لطاضزازٞیبی ظ٘دییط ٜتیأٔیٗ.
ٞسؾ ایٗ تحمیك ثطضؾی ز ٚضٚیىطز اعالعبتی زض ٔٛاخٟیٝ
ثب ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ثٛز ٜاؾتٟ٘ .ب ثیبٖ ٔیزاض٘س ویٞ ٝیط زٚی
ایٗ ضٚیىطزٞب ث ٝزِیُ ٚخٛز ضیؿیه اؾیتطاتػیه قىؿیت
ٔیذٛض٘س .عال ٜٚثیط اییٗ ز ٚاثیعاض ثیطای ویبٞف ضیؿیه
اؾتطاتػیه ٔعطـی قس ٜو ٝضا ُ ٜا َٚیه ٔىب٘یعْ خطیٕٝ
اؾت  ٚثبعث ٔی قٛز اعتٕبز پصیطی  ٚقطایظ أىبٖ اعتٕبز
ثبالتط ضٚز  ٚبِت ز ْٚاخطای ییه ا٘تریبة تٛؾیظ ذیٛز
ٔكتطی اؾت و ٝتعبزَ ضا ثبالتط ٔیثطز .اییٗ ٔمبِی ٝثی ٝاییٗ
٘تید ٝضؾیس ٜو ٝاٌط ضیؿه اؾتطاتػیه ویٓ قیٛز ،ویبضایی
ظ٘دیط ٜتأٔیٗ اـعایف ذٛاٞس یبـت.
چبً٘ ٚ ٚاً٘ [26] 3زض پػٞٚف ذٛز ٔیسِی ضا ثیطای
ثطضؾی تأثیط خب ٜعّجی وبضی  ٚزلت ٚایفٝای ٔیسیطاٖ ثیط
پبؾد ٞبیكبٖ ٘ؿجت ث ٝپطزاذت ٞبی تكٛیمی تحت قیطایظ
ٔرتّؿ عّٕىطزی قطوت تٛؾع ٝزازٛٔ ٚ ٜضز ظٔ ٖٛلیطاض
زاز ٜا٘سٟ٘ .ب ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س ؤ ٝسیطاٖ ثب خیب ٜعّجیی
وبضی  ٚزلیت ٚایفیٝای ثیكیتط ٘ؿیجت ثی ٝپطزاذیتٞیبی
تكٛیمی ٚاوٙف ثیكتطی ٘كبٖ ذٛاٙٞس زاز  ٚزض ٘تید ٖ ٝثب
ضـتبضٞبی ثیكتطی زض ضاثغ ٝثیب ضیؿیه اؾیتطاتػیه (ٔب٘ٙیس
پصیطـ ضیؿیه اؾیتطاتػیه  ٚتؽیییط اؾیتطاتػیه) زضٌییط
ذٛاٙٞس قس.
4
ٌیٍّیطی ] [27زض تحمیك ذٛز ث ٝایٗ ٔٛض ٛپطزاذتٝ
اؾییت٘ « :چیی ٝوییٞ ٝیئییت ٔییسیط ٜثبیییس زض ٔییٛضز ضیؿییه

اؾتطاتػیه ثسا٘س» .ث٘ ٝظط ٚی ضیؿه اؾیتطاتػیه زض یبَ
بضط وب٘٘ ٖٛظبضتی ٞیئت ٔیسیط ٜثیٛزٟ٘ ٚ ٜیب ثبییس زضن
وٙٙس و ٝاییٗ ضیؿیه ٞیب چیٞ ٝؿیتٙس  ٚچٍ٘ٛیٔ ٝیسیطیت
ٔیق٘ٛس .ثط اؾبؼ ٘تبیح ث ٝزؾیت ٔیس ٜاظ اییٗ پیػٞٚف،
5
ظٔب٘ی وٞ ٝیچ ضا ٜزضؾتی ثطای ا٘دبْ ییه اضظییبثی ERM
ٚخٛز ٘ساضز ،یه ٘مغ ٝثیطای قیط ، ٚقٙبؾیبیی  ٚاضظییبثی
ضیؿه زض ؾطاؾط ٔؤؾؿ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘ ٝزؾت ٝاظ ضیؿهٞب
ٔیثبقس و ٝتٛؾظ زـتط ؿبثطؾی اضظ 6عیطح ضییعی قیسٜ
اؾت.
7
وٛپط  ٚـبؾطٚن ] [20زض پػٞٚف ذٛز ث ٝثطضؾی ثبض
8
زضن ضیؿییه اؾییتطاتػیه ثییط ضـتییبض ثییب ضٚـ ـطاتحّیییُ
پطزاذتٝا٘سٟ٘ .ب زض تحمیك ذٛز ااٟبض ٔیزاض٘یس وی ٝثریف
عٕسٜای اظ پػٞٚفٞبی ٔٙتكط قس ٜثیط ضیؿیهٞیبی ٔیبِی
تٕطوع وطز ٚ ٜؾبیط ضیؿه ٞب ٔب٘ٙیس ضیؿیه قیٟطت  ٚییب
ضیؿه ثط٘بٔ ٝضیعی وؿتٚوبض ضا چٙساٖ ٔٛضز تٛخی ٝلیطاض
ٕ٘یییزٙٞییس .ؾییبظٔبٖٞییبیی ویی ٝتٛخیی ٝثیییف اظ ییسی ثییٝ
ضیؿهٞبی ٔبِی ٔیوٙٙس  ٚث ٝضیؿهٞبی اؾتطاتػیه تٛخٝ
وبـی ٕ٘یوٙٙسٔ ،یتٛا٘ٙس ثمبء ؾبظٔبٖ  ٚوؿتٚوبض ذیٛز ضا
ث ٝقست ثٔ ٝربعط ٜثیب٘ساظ٘س.
ؾیییس خییٛازیٗ ،نییفطی  ٚاثطاٞیٕییی ] [28الییساْ ثییٝ
قٙبؾبیی ضیؿه ٞبی اؾتطاتػیه زض قطوت ٞبی ِٛٞیسیًٙ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٟ٘بیت ،ایٗ عٛأُ ضا ثی ٝعٙیٛاٖ
ضیؿه ٞبی اؾتطاتػیه ٔعطـی ٕ٘ٛز ٜا٘س :اِؿ) ضیؿه ٞیبی
ٔسیطیتی ،ة) ضیؿه ٞبی ؾبذتبضی ،ج) ضیؿهٞبی ٔیبِی،
ز) ضیؿهٞبی عّٕیبتی ٞ ٚی) ضیؿهٞبی ضـتبضی.
پٛض نبزق ] [29زض تحمیمی ث ٝقٙبؾبیی ٔٛا٘یع اخیطای
اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔب٘ی زض زا٘كٍبٜٞیبی زِٚتیی پطزاذتیٚ ٝ
ٕٟٔتطیٗ ایٗ عٛأیُ ضا تعٟیس ٔیسیطیت ،ترهییم ثٟیٙیٝ
ٔٙبثعٕٞ ،ؿٛیی وبضوٙبٖ ثب اؾتطاتػی  ٚا٘تمبَ اؾیتطاتػی ثیٝ
ؾغٛح پبییٗ تط ٔعطـی وطز ٜاؾت.
ـطتٛن ظاز ٚ ٜاِٟیی ] [15پػٞٚكیی ا٘دیبْ زازٜا٘یس ثیب
ٞسؾ قٙبؾبیی  ٚاِٛٚیت ثٙسی ضیؿهٞیبی اؾیتطاتػیه ٚ
اضائ٘ ٝمك ٝایٗ ضیؿیهٞیب زض ثب٘یه ّٔیت اظ عطییك ضٚـ
زِفیٟ٘ .ب پؽ اظ ثطضؾی اؾیتطاتػیٞیبی ثب٘یه ّٔیت11 ،
عبٔییُ ضا ثیی ٝعٙییٛاٖ ضیؿییهٞییبی اؾییتطاتػیه قٙبؾییبیی ٚ

1 . Srivastava
2 . Sadrieh & Voigt
3 . Chng & Wang
4 . Ghiglieri

5 . Enterprise Risk Management
6 . Office of the Comptroller of the Currency
7 . Cooper & Faseruk
8 . Meta-analysis
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اِٛٚیت ثٙسی ٕ٘ٛزٜا٘س.
ظٞییطا ٘ییٛضی ] [30زض تحمیمییی الییساْ ثیی ٝقٙبؾییبیی
ضیؿه ٞبی اؾتطاتػیه زض قطوت ٞبی ِیعیٕٛ٘ ًٙز ٜاؾت.
ٚی ضیؿهٞبی اؾتطاتػیه قطوتٞبی ِیعی ًٙضا ایٗ ٌٝ٘ٛ
قٙبؾبیی وطز ٜاؾت :ضیؿه ٞبی عّٕیبتی ،ثیبظاض ،قیٟطت،
٘مسیٍٙی ،ضعبیت ،اؾیتطاتػیه ،اعتجیبضی٘ ،یطخ اضظ ٘ ٚیطخ
ؾٛز.
ثبثت ٔغّك ٕٞ ٚىبضا٘ف ]ٔ [31سِی ٔ 7ط ّٝای ثیطای
اضظیبثی ضیؿه ٞبی اؾتطاتػیه  ٚچبضچٛثی ثطای ٔیسیطیت
ایٗ ضیؿهٞب زض ؾبظٔبٖٞب اضائ ٝویطزٜا٘یس .عّیطضیب عیطة
]٘ [17یع زض پػٞٚف ذٛز ٔ 12یسَ ٔیسیطیت ضیؿیهٞیبی
اؾتطاتػیه ضا ٔعطـی ٟ٘ ٚب ضا ثیب یىیسیٍط ٔمبیؿیٕ٘ ٝیٛزٜ
اؾت.

ایٗ ٛظ ٜث ٛ٘ ٝنٙعت ثیٕ ٝوكٛض  ٚعبُٔٞیبی ٔحیغیی
ٚاثؿییتٍی ـطاٚا٘ییی زاضز .ثییط ٕٞیییٗ اؾییبؼ چیی ٖٛزض ایییٗ
تحمیك ،ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾیتطاتػیه زض نیٙعت ثیٕیٝ
ثطای اِٚیٗ ثبض زض ایطاٖ ٔیٛضز ثطضؾیی لیطاض ٔییٌیط٘یس ،اظ
ایٙط ٚث ٝعمیس ٜثؿییبضی اظ ٘ظطیی ٝپیطزاظاٖ ،ضٚـ زازٜثٙییبز
2
ثطای ایٗ وبض ،ضٚـ ٔٙبؾجی اؾت .ثطای ٔثبَ وطؾ[33] َٛ
ایٙغٛض ثیبٖ ٔیوٙس و« :ٝقٕب ٍٙٞبٔی ثی ٝؾیطاغ اؾیتفبز ٜاظ
ضٚـ زازٜثٙیبز ٔیضٚیس و٘ ٝیبظٔٙس یه ٘ظطی ٝیب تجییٗ وّیی
اظ یه ـطایٙس ٞؿتیس .زض ظٔب٘ی و٘ ٝظطیٞٝیبی ٔٛخیٛز ،ثیٝ
ٔكىُ ٔٛضز ٘ظط قٕب یب ثٔ ٝكبضوت وٙٙیسٌبٖ زض ـطایٙیسی
و ٝقٕب زض ثط٘بٔٔ ٝغبِع ٝذٛز زاضیسٕ٘ ،ییپطزاظ٘یس٘ ،ظطییٝ
پطزاظی زاز ٜثٙیبز ،یه ٘ظطی ٝتِٛیس ٔیوٙس .اظ ٘دب وی ٝاییٗ
٘ظطییی ،ٝزض زازٜٞییب ثٙیییبٖ زاضز٘ ،ؿییجت ثیی٘ ٝظطیییٝای ویی ٝاظ
ٔدٕٛع٘ ٝظطییٞٝیبی ٔٛخیٛز التجیبؼ قیس ٚ ٜتغجییك زازٜ
ٔیقٛز ،تجییٗ ثٟتطی اضائٔ ٝیزٞس؛ ظیطا ثب ٔٛلعیت تٙبؾیت
زاضز  ٚزض عُٕ ٚالعبً وبض ٔس اؾت».
خبٔعٔ ٝبضی تحمیك زض ـبظ ویفی ،وّی ٝاعضیبی ٞیئیت
ٔسیطٔ ،ٜسیطاٖ عبُٔٔ ،عب٘ٚیٗٔ ،كبٚضیٗ  ٚیب ٔؿیئِٛیٗ ضزٜ
ثبالی قطوتٞبی ثیٕ ٝوكٛض  ٚاـطاز ٔترههی ثٛزٜا٘س ویٝ
پؿت ؾبظٔب٘ی  ٚیب ٚابیؿ ٟ٘ب زض قطوت ثیٕ ،ٝثی٘ ٝیٛعی
ث یٔ ٝمِٛیی ٝاؾییتطاتػی (قییبُٔ تییسٚیٗ ،اخییطا  ٚیییب وٙتییطَ
اؾتطاتػی) ٔطثٛط ثیٛزٕٞ ٚ ٜچٙییٗ اؾیتبزاٖ زا٘كیٍبٞی ٚ
پػٞٚكٍطاٖ قٙب ثٔ ٝمِٞٝٛبی ضیؿه  ٚثیٕی ٚ ٝاؾیتطاتػی.
خٟت ا٘تربة ٕ٘ ،ٝ٘ٛاظ ضٚـ ٕ٘٘ٛیٌٝییطی لضیبٚتی (ویٝ
ثٟتطیٗ ضٚـ اظ ٘ظط ٘ظطی ٝپیطزاظاٖ زاز ٜثٙییبز اؾیت)  ٚزض
وٙبض ٌٖٕٝ٘ٛ٘ ،یطی ٌّ ِٝٛثطـی اؾتفبز ٜقس ٜاؾیتٕ٘ٛ٘ .یٝ
ا٘ترییبة قییسٞ ٜییٓ زاضای اـییطازی اظ خبٔعیی ٝزا٘كییٍبٞی ٚ
پػٞٚكٍطاٖ ثٛز ٓٞ ٚ ٜاـطاز ذجیطٜای اظ نیٙعت ثیٕی .ٝزض
ٔٛضز ا٘تربة اـطاز ذجط ٜاظ نٙعت ثیٕٔ ،ٝعیبضٞبیی ٔس ٘ظیط
لطاض ٌطـت ٝا٘سٔ ،ب٘ٙس :زاقتٗ سالُ تحهییالت وبضقٙبؾیی
اضقسٔ ،طتجظ ثٛزٖ ضقیت ٝزا٘كیٍبٞی ثیب ٔٛضی ٛتحمییك،
ؾبثم ٝعّٕی  ٚپػٞٚكی ـطز (ٔثالً تعساز ٔمیبالت ٔٙتكیطٚ ٜ
یب اضائٞٝبی ا٘دبْ قسٔ ،)ٜطتجظ ثٛزٖ پؿیت ؾیبظٔب٘ی  ٚییب
ترهم وبضی ـطز ثب ٔٛض ٛتحمیك ،ؾبثم ٝویبضی (تعیساز
ؾبَٞبی ـعبِیت ثیٕٝای ،تعساز ؾبَٞبی تهسی زض یىی اظ
پؿتٞبی ٔطثٛع . ... ٚ )ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِیت ـیٛقٚ ،ا یس

1 . Grounded Theory

2 . Creswell

 -3روش تحقیق
ضٚـ تحمیییك ٔییٛضز اؾییتفبز ٜزض ایییٗ پییػٞٚف ،ضٚـ
تطویجی ٔی ثبقس ،ثسیٗ ٔعٙب و ٝتحمیك ،زض ز ٚـبظ یب ٔط ّیٝ
ا٘دبْ قس ٜاؾت؛ یه ـبظ ویفی  ٚیه ـبظ وٕی .ـیبظ وٕیی
ثٙٔ ٝظٛض اعتجبضؾٙدی یبـتٞٝبی ـبظ ا َٚپػٞٚف ثٛز ٜاؾت.
 -1-3روش تحقیق فاز کیفی

ـبظ ا َٚتحمیك و ٝویفی ٔیثبقس ،اظ ٘ظط ٞسؾ ثٙیبزی ٚ
اظ ٘ظط ٔبٞیت تٛنیفی ٔیسا٘ی ٔحؿٛة ٔیی قیٛز .زض ـیبظ
ویفی الساْ ث ٝقٙبؾبیی ضیؿیهٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه
نٙعت ثیٕ ٚ ٝاضائ ٝیه ٔسَ اِٚی ٝقیس ٜاؾیت .ثیطای اییٗ
ٔٙظٛض ،ضٚـ زازٜثٙیبزٔ 1یٛضز اؾیتفبز ٜلیطاض ٌطـتی ٝاؾیت.
٘ظطی ٝزاز ٜثٙیبز عجبضت اؾت اظ ـطایٙس ؾیبذت ییه ٘ظطییٝ
ٔؿتٙس ٔ ٚس ،ٖٚاظ عطیك ٌطز ٚضی ؾبظٔبٖ یبـتی ٝزازٜٞیب ٚ
تحّیُ اؾتمطایی ٔدٕٛع ٝزازٞ ٜبی ٌطز ٚضی قس ٜثٙٔ ٝظٛض
پبؾرٍٛیی ث ٝپطؾف ٞبی ٘ٛیٗ ،زض ظٔیٙیٞ ٝیبیی وی ٝـبلیس
ٔجب٘ی ٘ظطی وبـی ثطای تسٚیٗ ٞط ٌ٘ٛی ٝـطضیی ٚ ٝظٔیٖٛ
ٞؿتٙس].[32
زض ذهٛل زالیُ اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زازٜثٙیبز ثبیس اقبضٜ
وطز و ٝثب تٛخ ٝثی ٝثطضؾیی ٞیبی ا٘دیبْ ٌطـتیٔ ،ٝمبِی ٝییب
پػٞٚكی زض ٔٛضز ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه نیٙعت
ثیٕ ٝایطاٖ یبـت ٍ٘طزیس .زض ذهٛل پػٞٚفٞبی ذبضخی
٘یع ثبیس تٛخ ٝزاقت و٘ ٝتبیح پػٞٚفٞبی ا٘دیبْ قیس ٜزض
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اؾت .ث ٝعٛض وّی ضٚاثظ ثییٗ ٔتؽیطٞیب زض ٔیسَ ٔعیبزالت
ؾبذتبضی ز ٚزؾت ٝاؾت :اِؿ) ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ییب تحّییُ
عبّٔی تأیییسی ( :5)CFAضٚاثیظ ثییٗ ٔتؽیطٞیبی پٟٙیبٖ ثیب
ٔتؽیطٞبی ٔكبٞس ٜپصیط؛ ة) ٔسَ ؾبذتبضی یب ٔسَ تحّییُ
ٔؿیط :ضٚاثظ ثیٗ ٔتؽیطٞبی پٟٙبٖ ثب یىسیٍط.
زض ثعس وٕیی وّییٔ ٝعیب٘ٚیٗ ٔ ٚیسیطاٖ اضقیس اخطاییی
قطوتٞبی ثیٕ ٝوكٛض و ٝزاضای اؾتطاتػی ٔس ٚ ٖٚضؾیٕی
ٞؿتٙس ،ث ٝعٛٙاٖ خبٔعٔ ٝبضی ٔٛضز ٔغبِع ٝلطاض ٌطـتٝا٘یس.
ٔٙظٛض اظ ٔسیطاٖ اضقس اخطاییٔ ،سیطاٖ ثرف ٞبی ٔرتّیؿ
قطوتٞیبی ثیٕیٔ ٝب٘ٙیس ٔیسیط ثیٕیٞٝیبی اتٔٛجییُٔ ،یسیط
ثیٕٞٝبی ٔؿئِٛیتٔ ،سیط ثبظاضیبثی ٕٞ ٚ .... ٚچٙیٗ ٔیسیطاٖ
قعت قطوت ٞبی ثیٕیٞ ٝؿیتٙس .عیال ٜٚثیط اییٗ اـیطاز زض
قطوت ٞبی ثیٕٔ ،ٝؿئِٛیٗ ضز ٜثبالی ثیٕیٔ ٝطویعی وی ٝزض
خبیٍییب٘ ٜظییبضت ثییط نییٙعت ثیٕیی ،ٝتدطثیی ٚ ٝاعالعییبت
اضظقٕٙسی زاض٘س ٘یع خعء خبٔعٔ ٝبضی ٔحؿٛة قیسٜا٘یس.
ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض اییٗ ـیبظٕ٘ٛ٘ ،یٌٝییطی
تهبزـی زض ٔیبٖ اعضبی خبٔع ٝثٛز ٜاؾت .یه ؾؤاَ ثؿیبض
ثب إٞیت زض تحّیُ عبّٔی ٔ ٚسَ ؾبظی ٔعبزالت ؾبذتبضی
تعییٗ سالُ دٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاؾت .ثیب ٚخیٛز ٘ىی ٝزض ٔیٛضز
دٓ ٕ٘ ٝ٘ٛالظْ ثطای تحّیُ عبّٔی ٔ ٚسَ ٞبی ؾیبذتبضی
تٛاـییك وّییی ٚخییٛز ٘ییساضز] ،[34أییب ثیی ٝظعییٓ ثؿیییبضی اظ
پػٞٚكٍطاٖ سالُ دٓ ٕ٘ ٝ٘ٛالظْ ٔ 200یثبقس] .[35زض
تحّیُ عبّٔی تأییسی ٔ ٚسَ ؾبذتبضی ،سالُ دٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثطاؾبؼ ٔتؽیطٞیبی پٟٙیبٖ تعیییٗ ٔیی قیٛز ٘یٔ ٝتؽیطٞیبی
ٔكبٞس ٜپصیط و ٕٝ٘ٛ٘ 20 ٝثطای ٞیط عبٔیُ (ٔتؽییط پٟٙیبٖ)
الظْ اؾت]ِٚ .[36ی ث ٝعٛض وّی سالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 200تٛنیٝ
قس ٜاؾت] .[38]ٚ [37ثبیس تٛخ ٝوطز ویٔ ٝحبؾیج ٝدیٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛثب ـطٔ َٛوٛوطاٖ  ٚیب ضخ ٛثی ٝخیسٛٔ َٚضٌیبٖ زض
ایٙدییب ٔهییساق ٘ییساضز  ٚایییٗ یییه ذغییبی ضایییح زض ٔیییبٖ
پػٞٚكٍطاٖ اؾت و ٝثبیس اظ ٖ اختٙبة قٛز] .[39ثب تٛخیٝ
ث ٝایٙى ٝزض ٔسَ عطا ی قس ٜایٗ پػٞٚف 7 ،عبُٔ یب ٔتؽیط
پٟٙبٖ ٚخٛز زاضز ،زض ٘تید ٝث ٝسالُ  140پطؾكیٙبٔ٘ ٝییبظ
اؾت .اظ عطـی زیٍط ثطذی ٔٙبثع ٘یع ثطای ٔسِی ثب ٔ 7تؽییط
پٟٙبٖ  ٚسالُ ٌٛ 3ی ٝثطای ٞط ٔتؽیط سالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 150ضا
تٛنیٕٛ٘ ٝز ٜا٘س .ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب ث ٔصوٛض تعیساز اعضیبی
ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك  150تعییٗ ٌطزیس ٜاؾت .پطؾكٙبٔٞٝب زض ٔیبٖ

تحّیُ زض ـبظ ویفی تحمیك ،اـطاز ثٛزٜا٘س.
ثطای ٌیطز ٚضی زازٞ ٜیبی ٔیٛضز ٘ییبظ اییٗ تحمییك ،اظ
ٔهب جٞ ٝبی ثبظ  ٚعٕیك ثیب اعضیبی ٕ٘٘ٛی ٝاؾیتفبز ٜقیسٜ
اؾت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ،اثتسا ٔف ْٟٛضیؿیه ٞیبی ٔیسیطیت
اؾتطاتػیه  ٚاٞساؾ تحمیك ثطای ٔهب ج ٝق٘ٛسٌبٖ تكطیح
 ٚؾپؽ اظ ٘بٖ ذٛاؾت ٝقس ظازا٘ی ٝزض اییٗ ثیبض ٜنیحجت
وٙٙس .زض ٔهب جٞٝبی عٕیك ثب تٛخ ٝث ٝنحجتٞیبی ا٘دیبْ
قس ،ٜیىؿطی ؾؤاالت ٔ ٚجب ث خسیسی ٔغطح ٔیقٛز وٝ
پیف اظ ؼبظ ٔهب جٞٝب ٕ٘یتٛاٖ ٟ٘ب ضا پییف ثیٙیی ٕ٘یٛز.
ٔهب جٞ ٝب ثب اـطاز تب ظٔبٖ ضؾیسٖ ث ٝاقجب ٘ظطی یعٙیی تیب
ظٔب٘ی و ٝزیٍط زاز ٜخسیسی تٛؾظ اـطاز ثیبٖ ٘كیٛز ،ازأیٝ
زاز ٜقس ٜاؾت .زض ٟ٘بیت ثب ٘ 13فط ٔهب ج ٝا٘دبْ قس ویٝ
زض ٔهب ج ٝیبظز ٓٞوفبیت یب اقجب ٘ظطی بنیُ ٌطزییس.
٘ 13فطی و ٝثب ٟ٘ب ٔهب ج ٝا٘دبْ قس عجیبضت ثٛز٘یس اظ 4
ٔسیطعبُٔ قطوت ثیٕ 3 ،ٝعضٞ ٛیئت ٔسیط ٜقطوت ثیٕی،ٝ
٘ 2فط ٔكبٚض ٔسیط٘ 1 ،فیط لیبئٓ ٔمیبْ ٔیسیطعبُٔ ٘ 3 ٚفیط
پػٞٚكٍط ثیٕٝای .ثب تٛخ ٝث ٝضٚـ تحمیك زض ثعس ویفی وٝ
ضٚـ زازٜثٙیییبز ثییٛز ،ٜثییطای تحّیییُ زازٜٞییب  ٚقٙبؾییبیی
ضیؿییهٞییبی ٔییسیطیت اؾییتطاتػیه ،اظ وسٌییصاضی زازٜٞییب
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .وسٌصاضی ٘ٛعی تحّیُ عٕیك اؾت ویٝ
زض ٖ زازٜٞب ،وّٕ ٝث ٝوّٕ ٝثطضؾی ٔیقی٘ٛس  ٚزض ٟ٘بییت،
وسٞب اظ ال ث ٝالی ٚاغٜٞب یب عجبضتٞب ذبضج ٔیقی٘ٛس].[33
ؾ ٛ٘ ٝوسٌصاضی ٚخیٛز زاضز :وسٌیصاضی ثیبظ ،وسٌیصاضی
ٔحییٛضی  ٚوسٌییصاضی ا٘ترییبثی .عٕییُ وسٌییصاضی زض ایییٗ
تحمیك ثب وٕه ٘طْ اـعاض اعّیؽ تیی 1ا٘دیبْ قیس ٜاؾیت.
اؼّت ٔحممبٖ ،ایٗ ٘طْ اـعاض ضا زض ٔیٛضز تئیٛضی زازٜثٙییبز
وبض ٔس یبـتٝا٘س.
 -2-3روش تحقیق فاز کمی

ـبظ ز ْٚتحمیك و ٝوٕی ثٛز ٚ ٜثب ٞسؾ ؾٙدف اعتجیبض
ٔسَ عطا ی قس ٜا٘دبْ قس ٜاؾت ،اظ ٘ظط ٞسؾ ویبضثطزی
 ٚاظ ٘ظط ٔبٞیت تٛنیفی ٔیسا٘ی ٔحؿٛة ٔیقیٛز .خٟیت
ؾییٙدف اعتجییبض ٔییسَ اضائیی ٝقییس ٜزض ـییبظ ا ،َٚاظ ظٔییٖٛ
ٔسَ ؾبظی ٔعبزالت ؾبذتبضی ( 2)SEMاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٔسَ ٔعبزالت ؾیبذتبضی ییه ؾیبذتبض عّیی ذیبل ثییٗ
4
ٔدٕٛع ٝای اظ ٔتؽیطٞبی پٟٙبٖٔ ٚ 3تؽیطٞبی ٔكبٞس ٜپیصیط
1 . Atlas ti
2 . Structural Equation Modeling
3 . Latent Variables

4 . Observed Variables
5 . Confirmatory factor analysis
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ٔعب٘ٚیٗ ٔ ٚسیطاٖ اضقس اخطایی ثیٕیٔ ٝطویعی  9 ٚقیطوت
ثیٕ( ٝپبؾبضٌبز ،وبض ـطیٗ ،ؾیبٔبٖ ،اییطاٖ ،ؾییب ،پبضؾییبٖ،
اِجییطظ ،ضاظی  ٚؾییطٔس) ویی ٝثیی ٝنییٛضت تهییبزـی ا٘ترییبة
قسٜا٘س ،تٛظیع قس ٜاؾت .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
ٚا س تحّیُ زض ـبظ وٕی تحمیك ،ؾبظٔبٖٞب ثٛزٜا٘س.
خٟت خٕع ٚضی زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ اثعاض پطؾكٙبٔٝ
ثب پبؾد ٞبی چٙس ٌعیٝٙای اؾتفبز ٜقیس ٜاؾیت .پطؾكیٙبٔٝ
ٔٛضز اؾتفبزٔ ٜحمك ؾیبذت ٝثیٛز ٚ ٜقیبُٔ  4ثریف٘ :بٔیٝ
اثتییساییٔ ،كرهییبت خٕعیییت قییٙبذتی پبؾیید زٙٞییسٌبٖ،
ضإٙٞبی تسٚیٗ پطؾكٙبٔ ٚ ٝؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت.
پؽ اظ ایٙى ٝضیؿهٞیبی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه ثیٚ ٝؾییّٝ
ٔهب جٞ ٝبی ا٘دبْ قس ٜقٙبؾبیی قس٘س ،ایٗ ضیؿیهٞیب زض
لبِت ؾؤاالتی ٚاضز پطؾكیٙبٔ ٝقیس ٚ ٜزض اذتییبض اعضیبی
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی لطاض ٌطـتٙس تب ثب پبؾدٞیبی اضائی ٝقیسٜ
تٛؾظ ٟ٘ب ،اعتجبض ایٗ عٛأُ ٔٛضز ثطضؾی لیطاض ٌییطز .ثیٝ
ٔٙظییٛض تحّیییُ زازٜٞییب اظ ظٔییٔ ٖٛییسَؾییبظی ٔعییبزالت
ؾبذتبضی ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٘طْ اـعاض ٔٛؼ 1وی ٝثیطای اییٗ
ٔٙظٛض خعء ٔٙبؾت تطیٗ  ٚقٙبذت ٝقس ٜتیطیٗ ٘یطْ اـعاضٞیب
اؾت ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ذالن ٝای اظ ضٚـ تحمییك اییٗ
پػٞٚف زض خس َٚقٕبضٔ 1 ٜكبٞسٔ ٜیقٛز.

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4یافتههای فاز کیفی

ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ـیبظ ویفیی اییٗ تحمییك ،ضٚـ
زازٜثٙیییبز ثییٛز ٜویی ٝزض ٖ اظ ٔهییب ج ٝثییب ذجطٌییبٖ ٚ
پػٞٚكٍطاٖ نٙعت ثیٕی ٝاؾیتفبز ٜقیس ٜاؾیت .ثیٕٞ ٝییٗ
ٔٙظٛض ثب ٘ 13فط ٔهب ج ٝا٘دبْ قس ٜاؾت وی ٝزض ٔهیب جٝ
زٚاظز ٓٞاقجب ٘ظطی بنُ قیس .زض ٘تیدی ٝوسٌیصاضی ٚ
تحّیُ ایٗ ٔهب جٞٝب 97 ،وس یب ٔف ْٟٛقٙبؾبیی قس ٜاؾت.
وسٌصاضی زازٞ ٜیب ثیب تىیی ٝثیط زضن  ٚتحّییُ ٔحممییٗ ٚ
ثٟطٌٜیطی اظ ثطذی ٔسَ ٞبی ٔیطتجظ زض وٙیبض ٔكیٛضت ثیب
تعییسازی اظ اؾییتبزاٖ  ٚذجطٌییبٖ نییٙعت ثیٕییٕٞ ٚ ٝچٙیییٗ
ثٟطٌ ٜیطی اظ ثطذی ضٛاثظ نٙعت ثیٕیٔ ٝب٘ٙیس ئییٗ ٘بٔیٝ
قٕبض 69 ٜثیٕٔ ٝطوعی نٛضت پصیطـت ٝاؾت٘ .تبیح بنُ
اظ وسٌصاضی ثیبظ ٔ ٚحیٛضی تحمییك زض خیس َٚقیٕبض2 ٜ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.
وس ٌصاضی ا٘تربثی ذطیٗ ٔط ّ ٝوسٌصاضی اؾیت ویٝ
زض ٖ ٔمٞ ِٝٛؿتٝای ٔ ٚطوعی ،ا٘تربة قس ٚ ٜپی٘ٛس ٖ ثیب
زیٍط ٔمِٞٝٛب ٔكرم ٔیقٛز .تفؿیط  ٚثیبٖ ضاثغٞٝب ٔییبٖ
ٔمٞ ِٝٛؿتٝای  ٚزیٍط ٔمِٞٝٛب ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ اضائی ٝقیسٜ
پػٞٚف نٛضت ٔیٌیطز چطا وی« ٝزض وسٌیصاضی ٔحیٛضی
اؾبؼ وسٌصاضی ا٘تربثی پیی ضییعی ٔیی قیٛز»] .[33عیی
ـطایٙس وسٌصاضی ا٘تربثی ،پؽ اظ ه َٛوفبیت ٘ظیطی زض
ٔمٞ ِٝٛبی انّیٔ ،مٞ ِٝٛؿیت ٝای ثیب عٙیٛاٖ «ضیؿیه ٞیبی
ٔسیطیت اؾتطاتػیه» تٛؾع ٝیبـت تب ث ٝعٛٙاٖ ا٘تعاعیتیطیٗ
ؾغح ٔسَ ،زضثطٌیط٘سٔ ٜمِٛیٞٝیبی انیّی قٙبؾیبیی قیسٜ
ثبقییس .زض میمییتٔ ،مِٛییٞ ٝؿییتٝای ،پیبٔییس ثب٘ٛیییٕٞ ٝییٝ
ٔمِٛیٞٝیبی انیّی اؾیتٕٞ .بٍ٘٘ٛی ٝوی ٝثییبٖ قیس عٕیُ
وسٌصاضی ا٘تربثی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَٞب  ٚپػٞٚفٞبی لجّیی
زض وٙبض ٘ظطات ثطذیی اؾیتبزاٖ زا٘كیٍبٞی ٔ ٚترههییٗ
نٙعت ثیٕٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثطذی ضٛاثظ نیٙعت ثیٕیٔ ٝب٘ٙیس
ئیٗ ٘بٔ ٝتٛاٍ٘طی ٔبِی (قیٕبض )69 ٜا٘دیبْ پصیطـتی ٝقیسٜ
اؾت .بنُ وسٌصاضی ا٘تریبثی زازٞ ٜیب ٔ ٚیسَ ٔفٟیٔٛی
تحمیك زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٕ٘ 1 ٜبیف زاز ٜقس ٜاؾت.

جدول ضماره  :1خالصه روش تحقیق پژوهص
روش تحقیق

عٛٙاٖ ضٚـ
ضٚـ خٕع ٚضی
زازٜٞب
ضٚـ تدعیٚ ٝ
تحّیُ زازٜٞب
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
٘طْ اـعاض ٔٛضز
اؾتفبزٜ

روش کیفی

تئٛضی زازٜثٙیبز
()GT
ٔهب جٞٝبی عٕیك

روش کمی

تٛنیفی پیٕبیكی
پطؾكٙبٔٝ
تحّیُ ٔبضی -

وسٌصاضی

ٔسَؾبظی ٔعبزالت
ؾبذتبضی

لضبٚتی ٌِّٝٛ ٚ
ثطـی
Atlas ti

تهبزـی
Amos - SPSS

1 . Amos
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جدول ضماره  :2مفاهیم ،زیرمقولهها و مقولههای ضناسایی ضده تحقیق
مفاهیم

میسان بار
عاملی

السأبت ٘بٔعم َٛضلجب

0/74

ضلبثتٞبی ٘بؾبِٓ ثیٕٝای

0/79

ضعؿ ـط ًٙٞثیٕ ٝای

0/54

٘بضضبیتی ٔكتطیبٖ

0/51

ضـتبضٞبی ؼیطعبزی ٔكتطیبٖ

0/32

ضوٛز ٔكتطیبٖ عٕسٜ

0/39

ضعؿ ٔبِی ٔكتطیبٖ

0/43

ضٛاثظ ٔتؽیط

0/57

لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٘بوبض ٔس

0/57

ٔؤؾؿیٗ ؼیط ثیٕ ٝای قطوتٞب

0/53

تهٕیٓ ٌیطیٞبی ثسٔ ٖٚال ظٔ ٝمبٔبت

0/51

عطحٞبی ّٔی ٘بٔٙبؾت

0/45

٘ساقتٗ اؾتطاتػی ثطای نٙعت

0/52

٘مف ٔؤثط ؾبظٔبٟ٘بی ثیط٘ٚی

0/65

تحٕیُ ٔؿبئُ ٘بٔٙبؾت

0/51

وٓ وبضی ٟ٘بزٞبی ٔؿئَٛ

0/40

ا٘فعبَ ٟ٘بزٞبی بٔی

0/49

ٔحیظ پیچیسٔ ٚ ٜتالعٓ

0/38

تحٛالت ؼیطٔٙتظطٔ ٜحیغی

0/58

التهبز ثی ثجبت وكٛض

0/67

ٚضعیت ٘بٔغّٛة التهبز

0/58

ؾیبؾی ٌطایی ظیبز

0/70

٘تیدٌ ٝطایی شیٙفعبٖ

0/32

ٔكىالت بوٕیت قطوتی

0/33

ٕ٘بیكی ثٛزٖ ثط٘بٔٞٝبی اؾتطاتػیه

0/45

ازأ٘ ٝسازٖ ثط٘بٔٞٝبی اؾتطاتػیه لجّی

0/63

ـط ًٙٞضلبثت ٌطیعی

0/52

السأبت ثسٔ ٖٚكٛضت

0/62

ٚاثؿت ٝثٛزٖ ٔسیطاٖ

0/49

ؾبذتبض ٘بٔٙبؾت

0/50

ٌعیٙف ٘بزضؾت ٔسیطاٖ

0/54

میسان بار

زیر مقولهها

عاملی

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝضلجب

عٛأُ ٔطثٛط ثٔ ٝكتطیبٖ

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝاـطاز ٟ٘ ٚبزٞبی
ٔطتجظ

مقولههای اصلی

عٛأُ ـطٍٙٞی زض وؿتٚوبض

عٛأُ ؾبذتبضی

عاملی

0/516

0/607

0/523

 0/661ضیؿىٟبی تدبضی
(ٔحیغی)

عٛأُ ٔحیغی

میسان بار

0/929

1

0/407

0/757

 0/663ضیؿهٞبی ؾبظٔب٘ی

2

0/995

1 . Commercial (environmental) Risks
2 . Organizational Risks
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مفاهیم

میسان بار
عاملی

زٚضٜٞبی وٛتبٔ ٜسیطیتی

0/53

٘جٛز ٚا سٞبی ترههی اؾتطاتػیه

0/57

تىِٛٛٙغیٞبی ی تی ٘بوبض ٔس

0/49

اٛاٞط ـیعیىی ٘بٔٙبؾت

0/90

تٕطوع ظیبز ثط ٔكتطیبٖ عٕسٜ

0/64

عسْ تٛخ ٝثٚ ٛ٘ ٝضی

0/53

ٔحسٚز وطزٖ یغ ٝـعبِیت

0/60

ٔكتطی ٔساضی ٘بوبض ٔس

0/42

اٞساؾ اؾتطاتػیه ٔجٟٓ

0/50

٘بزیسٌ ٜطـتٗ ٔٙبـع وبضوٙبٖ

0/50

تسٚیٗ اؾتطاتػیٞبی ٘بوبض ٔس

0/56

اؾتطاتػیٟبی ؼیطٔسٖٚ

0/47

ثی تٛخٟی ث ٝذٛاؾت ٔكتطی

0/63

پیف ثیٙی ٘بزضؾت یٙسٜ

0/49

عس َٚاظ ضٛاثظ

0/75

تجعیت اؾتطاتػیٞب اظ ضٛاثظ ثبالزؾتی

0/26

تطخٕ٘ ٝبزضؾت اؾتطاتػیٞب

0/57

تفىیه ثط٘بٔ ٝضیعاٖ اظ ٔدطیبٖ

0/54

ٔدطیبٖ ؼیط طـ ٝای اؾتطاتػیٞب

0/54

٘ظبضت ٘بوبض ٔس

0/43

عسْ ٔغبثمت ثب تؽییطات

0/34

اضظیبثی ٘بٔٙبؾت عّٕىطز

0/35

تعسز اٞساؾ اؾتطاتػیه

0/45

ـطأٛقی تسضیدی اؾتطاتػیٞب

0/55

عسْ پصیطـ اؾتطاتػیٞب

0/57

تمّیسٞبی ٘بزضؾت

0/58

عسْ اؾتفبز ٜاظ ٘ظطیبت عّٕی

0/52

وٓ تٛخٟی ث ٝتحٛالت خٟب٘ی

0/52

وٓ تٛخٟی ثٔ ٝؿیط اؾتطاتػی

0/64

عسْ تٛخ ٝثٔ ٕٝٞ ٝؿبئُ

0/43

تٕبیُ ث ٝالسأبت التضبیی

0/28

تساذُ ثط٘بٔٞٝبی ٔتعسز

0/56

میسان بار

زیر مقولهها

عاملی

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝأىب٘بت ـیعیىی

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝثبظاضیبثی

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝتسٚیٗ اؾتطاتػی

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝاخطای
اؾتطاتػیٞب

مقولههای اصلی

عٛأُ ـطایٙسی

عاملی

0/436

0/654

0/807

0/648
ضیؿهٞبی عّٕیبتی

عٛأُ ٔطثٛط ث٘ ٝظبضت  ٚوٙتطَ

میسان بار

0/730

(ـطایٙسی)

1

0/889

0/814

1 . Operational Risks
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مفاهیم

میسان بار
عاملی

میسان بار

زیر مقولهها

عاملی

پیچیسٌیٞبی ـٙی ثیٕٝ

0/33

ٔٙبثع ٔبِی ٘بوبـی

0/74

ٔسیطیت ٘بوبض ٔس ٔٙبثع ٔبِی

0/80

ٔسیطاٖ ؼیطٔترهم

0/35

قٙبذت ٘بزضؾت ٔحیظ

0/51

قٙبذت ٘بوبـی ؾبظٔبٖ

0/77

زضن ٘بزضؾت اظ اؾتطاتػی

0/50

ث ٝضٚظ ٘جٛزٖ ٔسیطاٖ

0/36

ضعؿ عّٕی ٔسیطاٖ

0/55

٘ب قٙبیی وبضوٙبٖ ثب ٔسیطیت اؾتطاتػیه

0/48

ثیٍبٍ٘ی خبٔع ٝثب ثیٕٝ

0/37

ٔجب٘ی اعالعبتی ٘بزضؾت

0/68

تٛخ ٝا٘سن ث ٝتحمیمبت اؾتطاتػیه

0/54

ٔٛظـ ٘بوبض ٔس

0/66

٘جٛز ٘ظبْ ٔٛظقی وبض ٔس

0/83

تفىط زِٚتی ٔسیطاٖ

0/33

تضبز ٔٙبـع ٔسیطاٖ ثب ؾبظٔبٖ

0/43

عسْ اعتمبز ث ٝوبض ٔسی ٔسیطیت
اؾتطاتػیه

عٛأُ ٔطثٛط ث ٝوٕجٛز یب ـمساٖ
اعالعبت

مقولههای اصلی

ضیؿهٞبی ـٙی

پػٞٚف

عاملی

1

0/440

0/799
ضیؿىٟبی زا٘كی

عٛأُ ٔطثٛط ثٛٔ ٝظـ ٚ

میسان بار

2

1/000

0/693

0/46

ـمساٖ ٟٔبضتٞبی اؾتطاتػیه

0/64

٘جٛز زیسٌب ٜوالٖ زض ٔسیطاٖ

0/54

ضیؿه ٌطیعی ٔسیطاٖ

0/56

ضٚظٔطٌی ٔسیطاٖ

0/58

قفتٍی زض السأبت ٔتمبثُ

0/42

ترهیم ٘بوبض ٔس ٔٙبثع

0/31

وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم

0/57

ـمساٖ ـط ًٙٞاؾتطاتػیه

0/50

اٍ٘یعـ ضعیؿ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی

0/52

وٕجٛز ٔترههبٖ اؾتطاتػی

0/55

وٓ تدطثٍی قطوتٞب

0/52

ؾبثم ٝقىؿتٞبی لجّی

0/72

عٛأُ ٔطثٛط ثٔ ٝسیطاٖ

0/806
ضیؿهٞبی ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی

عٛأُ ٔطثٛط ث٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی

عٛأُ تدطثی

3

0/903

0/762

 0/758ضیؿهٞبی ضٚیسازی

4

0/757

1 . Technical Risks
2 . Knowledge Risks
3 . Human Resource Risks
4 . Events Risks,
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مفاهیم

میسان بار
عاملی

ـمساٖ اٍِٛیی وبُٔ

0/57

٘ ٛپب ثٛزٖ قطوتٞبی ثیٕٝ

0/71

نٙعت ثیٕ ٝزِٚتی

0/63

قىٌُیطی ثی ثط٘بٔ ٝنٙعت ثیٕٝ

0/57

میسان بار

زیر مقولهها

عاملی

عٛأُ تبضیری

مقولههای اصلی

میسان بار
عاملی

0/424

نمودار ضماره  :1مدل مفهومی تحقیق

یبثس ِٚی ثی قه ویفیت ٔٛـمیت اؾتطاتػی وبٞف ٔییبثس.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ ٔفٟیٔٛی تحمییك ٔییتیٛاٖ ٌفیت ویٝ
ٕٟٔتییطیٗ عییٛأّی وییٛٔ ٝخییت قىؿییت اؾییتطاتػیٞییب ٚ
ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض قطوتٞبی ثیٕٔ ٝیقی٘ٛس عجبضتٙیس
اظ ضیؿییهٞییبی تدییبضی (ٔحیغییی) ،ؾییبظٔب٘ی ،عّٕیییبتی
(ـطایٙسی) ،ـٙی ،زا٘كییٙٔ ،یبثع ا٘ؿیب٘ی  ٚضٚییسازی .اِجتیٝ
ٚاضح اؾیت وی ٝزض ٔیٛضز عیسْ ٔٛـمییت ٞیط اؾیتطاتػی
ٔكرم ،یه یب تطویجیی اظ ضیؿیهٞیبی ـیٛق ٔییتٛا٘ٙیس
تأثیطٌصاض ثبقٙسٕٞ .چٙییٗ أىیبٖ زاضز وی ٝییه اؾیتطاتػی
عّیطؼٓ ٔٛاخ ٟٝثب ضیؿهٞبی ـٛق ،ثٛٔ ٝـمیت ٘ییع زؾیت

 -2-4فاز کمی تحقیق (اعتبارسنجی مدل)

ـبظ وٕی تحمیك ثب ٞسؾ ؾٙدف اعتجبض عٛأُ قٙبؾبیی
قسٔ ٚ ٜسَ عطا ی قس ٜا٘دبْ پصیطـت ٝاؾتٔ ٕٝ٘ٛ٘ .یبضی
ـبظ وٕی قیبُٔ ٔ 10یٛضز (ثیٕیٔ ٝطویعی ج.ا.اییطاٖ ،ثیٕیٝ
پبؾبضٌبز ،ثیٕ ٝوبض ـطیٗ ،ثیٕ ٝؾبٔبٖ ،ثیٕ ٝایطاٖ ،ثیٕ ٝؾیب،
ثیٕ ٝپبضؾیبٖ ،ثیٕ ٝاِجطظ ،ثیٕ ٝضاظی  ٚثیٕ ٝؾطٔس) ٔیثبقیس
و ٝث ٝنٛضت تهبزـی ا٘تربة قسٜا٘س .الظْ ث ٝشویط اؾیت
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ٔعٙبزاضی ز ٚث ٝزٚی ٞط  7ضیؿیه انیّی قٙبؾیبیی قیسٜ
تحمیك زض تحّیُ ٕٞجؿیتٍی پیطؾی ٖٛاظ عطییك ٘یطْ اـیعاض
وٕتط اظ  0/05ثٛز ٜو ٝثیبٍ٘ط ضاثغٕٞ ٝجؿتٍی ٔعٙبزاض ٔییبٖ
ٔتؽیطٞب اؾت.
پطؾكٙبٔٞ ٝبی خٕیع ٚضی قیس ٜاظ اعضیبی ٕ٘٘ٛی ٝاظ
عطیك ٔسَ ؾبظی ٔعبزالت ؾبذتبضی (تحّیُ عبّٔی تأییسی
ٔطتج ٝزٛٔ )ْٚضز تحّییُ لیطاض ٌطـتیٝا٘یس وی٘ ٝتیبیح ٖ زض
خس َٚقٕبض 2 ٜزض ؾتٞ ٖٛبی تحت عٛٙاٖ ثبض عبّٔی ٘كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خس َٚقٕبضٔ 2 ٜال ظٔ ٝی قٛز تٕیبْ
عٛأُ ٔسَ ثدیع ٔ 2یٛضز زاضای ثیبض عیبّٔی ثییف اظ 0/3
ٞؿییتٙس .زض ٘تیدییٕٞ ٝیی ٝعٛأییُ ثیی ٝاؾییتثٙبی ٖ زٔ ٚییٛضز
(تجعیت اؾتطاتػیٞب اظ ضٛاثظ ثبالزؾتی  ٚتٕبیُ ث ٝالسأبت
التضبیی) تأیییس قیس ٚ ٜزٔ ٚیٛضز ٔیصوٛض اظ ٔیسَ یصؾ
ٔیق٘ٛس .ذطٚخی ٟ٘یبیی ٘یطْ اـیعاض ٔیٛؼ زض ذهیٛل
ضطایت ٔطثٛط ثٔ ٝفبٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛبی قٙبؾبیی قس ٜتحمیك
زض خس َٚقٕبضٕ٘ 3 ٜبیف زاز ٜقس ٜاؾت.
زض ٕ٘ٛزاض قٕبض٘ 2 ٜیع ذطٚخی ٘طْ اـیعاض ثیطای ٔیسَ
ٔفٟٔٛی تحمیك لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.
ٚضعیت قیبذمٞیبی ثطاظ٘یسٌی ثیطای ضیؿیهٞیبی
ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٘یع زض خس َٚقٕبض٘ 4 ٜكبٖ زاز ٜقسٜ
اؾت و ٝثیبٍ٘ط ثطاظـ ٔٛضز لجٔ َٛسَ عطا ی قس ٜاؾت.

و ٝاؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔسَ ؾبظی ٔعبزالت ؾبذتبضی زاضای 4
قطط ٔیثبقس و ٝعجبضتٙس اظ:
 )1تعساز ٌٛیٞ ٝیبی ٞیط ؾیبظٔ( ٜتؽییط پٟٙیبٖ) .خٟیت
اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾبظی ٔعبزالت ؾبذتبضی تٛنیی ٝقیس ٜویٝ
ؾٙدف ٞط ؾبظ ٜثب سالُ ؾٌٛ ٝی( ٝؾیؤاَ) ا٘دیبْ قیٛز.
تعساز ٌٛیٞ ٝبی ؾبظٜٞیبی اییٗ تحمییك اییٗ ٌ٘ٛی ٝاؾیت:
ضیؿییهٞییبی تدییبضی (ٔحیغییی) ٌٛ 28ییی ،ٝضیؿییهٞییبی
ؾبظٔب٘ی ٌٛ 11یی ،ٝضیؿیه ٞیبی عّٕییبتی (ـطایٙیسی) 24
ٌٛی ،ٝضیؿه ٞبی ـٙیی ٌٛ 3یی ،ٝضیؿیه ٞیبی زا٘كیی 12
ٌٛی ،ٝضیؿهٞبی ٔٙیبثع ا٘ؿیب٘ی ٌٛ 13یی ٚ ٝضیؿیهٞیبی
ضٚیسازی ٌٛ 6ی.ٝ
 )2تعساز دٓ ٕ٘ .ٝ٘ٛثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض ٔسَ عطا ی
قس ٜایٗ تحمیك  7ؾبظٔ( ٜتؽیط پٟٙیبٖ) ٚخیٛز زاضز ،ثطذیی
ٔٙبثع سالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 20ث ٝاظای ٞط ؾبظ ٜضا پیكٟٙبز ٕ٘ٛزٚ ٜ
ثطذی زیٍط ثطای چٙیٗ ٔسِی ثب سالُ  3ؾؤاَ ثیطای ٞیط
ؾبظ ،ٜسالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 150تٛنی ٝویطزٜا٘یس .تعیساز اعضیبی
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛپطؾكٙبٔٞٝبی تىٕیُ قس ٜایٗ تحمیك  150تعیییٗ
ٌطزیس ٜاؾت.
٘ )3طٔبَ ثٛزٖ تٛظیع زازٜٞب .چٙب٘چ ٝزض ذطٚخییٞیبی
٘طْ اـعاضی ٔیعاٖ چٍِٛی  ٚوكییسٌی زازٜٞیب ثییٗ 2 ٚ -2
ثبقس ،زازٞ ٜب ٘طٔبَ ٞؿتٙس و ٝزض ذهیٛل ذطٚخییٞیبی
٘طْ اـعاضی تحمیك بضط ایٗ ٌ ٝ٘ٛثٛز.
ٚ )4خٛز ضاثغٕٞ ٝجؿتٍی ٔعٙی زاض ثیٗ ٔتؽیطٞب .ؾیغح

جدول ضماره  :3خروجی نهایی نرم افسار آموس در خصوص ضرایب
ضرایب استاندار

.929
.995
.889
.440
1.000
.903
.757
.516
.607
.523
.661
.407
.757
.663
.436
.654

P

C.R.

S.E.

***
***
.013
***
***
***

5.290
5.548
2.487
5.782
5.548
4.912

.197
.199
.147
.196
.169
.226

***
***
***
***
***

6.199
4.656
6.014
3.890
5.734

.128
.171
.150
.160
.195

***
***

4.745
6.895

.178
.144

Estimate

1.000
1.043
1.104
.365
1.134
.939
1.112
1.000
.792
.794
.901
.621
1.117
1.000
.843
.992
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StrategicManagement
StrategicManagement
StrategicManagement
StrategicManagement
StrategicManagement
StrategicManagement
StrategicManagement
Commercial
Commercial
Commercial
Commercial
Commercial
Commercial
Organization
Organization
Organization

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Commercial
Organization
Operation
Technic
Knowledge
HumanResource
Evental
Competitors
Customer
LawsRules
Peoples
Environmental
Cultural
Structural
Facilities
Marketing
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ضرایب استاندار

.807
.648
.730
.814
.339
.744
.806
.799
.693
.806
.762
.758
.424

P

C.R.

S.E.

***
***
***

7.707
9.229
10.329

.119
.102
.096

.007
.004

2.709
2.865

.729
.876

***

8.674

.122

***

9.001

.131

***

3.696

.160

Estimate

1.000
.920
.937
.987
1.000
1.973
2.510
1.000
1.057
1.000
1.177
1.000
.593

Operation
Operation
Operation
Operation
Technic
Technic
Technic
Knowledge
Knowledge
HumanResource
HumanResource
Evental
Evental

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Planning
Implementation
Control
Process
Tech.1
Tech.2
Tech.3
Shortage
Education
Managers
Human
Empirical
Historical

نمودار ضماره  :2خروجی نرم افسار آموس در مورد ضرایب مدل مفهومی تحقیق
جدول ضماره  :4وضعیت ضاخصهای برازندگی برای ریسکهای مدیریت استراتژیک
شاخصهای برازش

2χ/df

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

IFI

زأٙٔ ٝٙبؾت قبذم

1-5

<0/05

<0/05

≥0/9

≥0/9

>0/9

0-1

ٔیعاٖ قبذم زض ٔسَ

1/953

0/037

0/083

0/794

0/735

0/860

0/863

ٚضعیت وّی

ٔغّٛة

ٔغّٛة

لبثُ لجَٛ

لبثُ لجَٛ

لبثُ لجَٛ

لبثُ لجَٛ

ٔغّٛة

ثب ثطضؾی تحمیمبت لجّی اظ خّٕ ٝؾطیٛاؾیتبٚا ٕٞ ٚىیبضاٖ
] ،[24ؾیییبیٕ٘ٛع ] ،[19ؾییییسخٛازیٗ ٕٞ ٚىیییبضاٖ ]،[28
اثطاٞیٕی ] ،[2پٛضنیبزق ] ،[29ـطتیٛن ظاز ٚ ٜاِٟیی ]،[15

زض ذهٛل ٘تبیح تحمیك شوط ایٗ ٔٛضی ٛالظْ اؾیت
و ٝعال ٜٚثط ثطاظـ ٔبضی ٘ ٚطْ اـعاضی یبـتٞ ٝبی تحمییك،
ا٘غجبق یبـتٞ ٝب ثب تحمیمبت لجّی ٘یع ٔیثبیؿت ثطضؾی قٛز.
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زاضای ضٚایی ٍٕٞطا ٔیثبقسٔ .مساض ِفبی وط٘ٚجیبخ تحمییك
٘یع  95زضنس ٔی ثبقس ؤ ٝمساض ثؿییبض ٔغّیٛثی اؾیت .زض
خس َٚقٕبض 6 ٜذطٚخی ٘طْ اـعاض ٔ ٚمساض ِفبی وط٘ٚجیبخ
لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.

ثبثت ٔغّك ٕٞ ٚىبضاٖ ] [31و ٝزض ایٗ تحمیك ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌطـتٝا٘سٔ ،كبٞسٔ ٜیقٛز وی ٝضیؿیهٞیبی قٙبؾیبیی
قس ٜزض تحمیمبت ٔصوٛض وبٔالً ٔؿیتمُ اظ یىیسیٍط ثیٛزٚ ٜ
اضتجبط یب ؾّؿّٔ ٝطاتجی ٘ؿجت ثیٞ ٝیٓ ٘ساض٘یسِ .یصا ٘تیدیٝ
ٔبضی پػٞٚف بضط و ٝثیبٍ٘ط عسْ اضتجیبط ضیؿیهٞیبی
قٙبؾبیی قس ٜثب یىسیٍط اؾت ،اظ ٔٙظط پیكی ٝٙتحمییك ٘ییع
ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطزٔ .ضبـبً ایٙىی ٝاییٗ ٔٛضی( ٛعیسْ
اضتجبط ضیؿهٞبی قٙبؾیبیی قیس )ٜاظ عطییك ٔكیٛضت ثیب
تعسازی اظ ذجطٌبٖ نٙعت ثیٕ٘ ٝیع ٔٛضز تأییس لیطاض ٌطـتیٝ
اؾت.
ثٙٔ ٝظٛض ؾیٙدف ضٚاییی  ٚپبییبیی زض اییٗ تحمییك اظ
ضٚایی ٍٕٞطاِ ٚ 1فبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾیت .ضٚاییی
ٍٕٞطا ظٔب٘ی ٔحمك ٔیقٛز و ٝتٕبْ ٌٛیٞٝبی ٔسَ اضظیبثی
اظ ٘ظط ٔبضی ٔعتجط ثبقٙس .ضٚاییی ٍٕٞیطا تٛؾیظ ٔییبٍ٘یٗ
ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس 2)AVE( ٜثی ٝزؾیت ٔیی ییس .اٌیط
ؾبظٜٞب ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ٚ 0/5 ٜثبالتط زاقیتٝ
ثبقٙس ،ضٚایی ٍٕٞیطا ثی ٝزؾیت ٔیی ییسٔ .میساض ٔییبٍ٘یٗ
ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ٜثطای ٞیط ییه اظ ؾیبظٜٞیبی ٔیسَ
تحمیك ٚ ٚضعیت ضٚایی ٍٕٞطای ٔسَ زض خس َٚقٕبض5 ٜ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.

جدول ضماره  :6مقدار آلفای کرونباخ تحقیق
Reliability Statistics

ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه یه قطوت ٘مف ثؿییبض عٕیسٜای زض
تعییٗ خٟت قطوت ث ٝؾٛی یٙیس ٜزاضز٘ .تیبیح تحمیمیبت
بوی اظ ٖ اؾت و ٝثؿییبضی اظ ـطایٙیسٞبی اؾیتطاتػی زض
ؾبظٔبٖٞب ث ٝقىؿت ٔٙدط ٔیق٘ٛس .پییف اظ ؼیبظ ـطایٙیس
ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثٟتط اؾت ؤ ٝیسیطاٖ ثیب ٔٛا٘یع پییف
ضٚی ذٛز قٙب ق٘ٛس تب ثتٛا٘ٙس ثٟتیط ثیب ٟ٘یب ٔمبثّی ٝوٙٙیس.
ٞسؾ ایٗ تحمیك قٙبؾبیی ایٗ ٔٛا٘ع زض نٙعت ثیٕ ٝاییطاٖ
ثٛز ٜاؾت تب ثٔ ٝسیطاٖ ثیٕٝای وٕه وٙس ـطایٙیس ٔیسیطیت
اؾتطاتػیه ضا زض قیطوت ذیٛز ثیب ٔٛـمییت ثی ٝؾیطا٘دبْ
ثطؾب٘ٙس .ثٙٔ ٝظٛض قٙبؾبیی ضیؿهٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه
زض نٙعت ثیٕ ٝایطاٖ ،اظ ضٚـ زازٜثٙیبز اؾتفبز ٜقس ٚ ٜپؽ
اظ تحّیُ زازٜٞبٔ 97 ،ف ْٟٛقٙبؾبیی قیس وی ٝاییٗ ٔفیبٞیٓ
ٕٞبٖ ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه نیٙعت ثیٕی ٝاییطاٖ
ٔیثبقٙسٔ .فبٞیٓ ـیٛق زض ٟ٘بییت ثی 7 ٝزؾیت ٝعجمیٝثٙیسی
قس٘س .اعتجبض ایٗ ٔفبٞیٓ ٔ ٚیسَ عطا یی قیس ٜثی ٝوٕیه
ٔسِؿبظی ٔعبزالت ؾیبذتبضی ٔیٛضز ثطضؾیی لیطاض ٌطـتیٝ
اؾت .ثبیس تٛخ ٝزاقیت وی ٝزض ٔیٛضز عیسْ ٔٛـمییت ٞیط
اؾتطاتػی ٔكرم ،یه یب تطویجی اظ ضیؿهٞیب ٔییتٛا٘ٙیس
تأثیطٌصاض ثبقٙس .زض ٟ٘بییت عیٛأّی ویٛٔ ٝخیت قىؿیت
اؾتطاتػیٞب ٔ ٚسیطیت اؾتطاتػیه زض قطوتٞبی ثیٕ ٝقسٜ
 ٚالظْ اؾت ٔسیطاٖ ثیٕٝای وكیٛض تٛخی ٝالظْ ضا ثیٟ٘ ٝیب
زاقت ٝثبقٙس عجبضتٙس اظ:
 -1ضیؿهٞبی تدیبضی (ٔحیغیی)ٙٔ .كیأ اییٗ عٛأیُ
عٕستبً ذبضج اظ قطوت اؾت؛ ثی ٝعجیبضت زیٍیط اظ ثییطٖٚ
ٔدٕٛع ٝثط ـعبِیتٞبی اؾتطاتػیه قطوتٞبی ثیٕی ٝتیأثیط
ٔی ٌصاض٘س  ٚتب س ظیبزی ٘یع اظ وٙتطَ قطوت ثیٕ ٝذیبضج
ٞؿتٙس .قطوت ٞبی ثیٕ٘ ٝیع تأثیط  ٚوٙتطَ چٙسا٘ی ثیط ضٚی

مقدار AVE

ضیؿهٞبی تدبضی (ٔحیغی)

0.58

ضیؿهٞبی ؾبظٔب٘ی

0.98

ضیؿهٞبی عّٕیبتی

0.89

ضیؿهٞبی زا٘كی

0.67

ضیؿهٞبی ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی

1

ضیؿهٞبی ضٚیسازی

0.54

ضیؿهٞبی ـٙی

0.48

97

0.953

 .5بحث و نتیجهگیری

جدول ضماره  :5وضعیت روایی همگرای مدل تحقیق
سازههای مدل

N of Items

Cronbach's Alpha

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚقٕبضٔ 5 ٜكبٞسٔ ٜیقٛز ٕٞیٝ
ؾبظٜٞبی ٔسَ ث ٝاؾیتثٙبی ضیؿیهٞیبی ـٙیی زاضای ٔمیساض
ثبالی ٔ 0/5یثبقٙس  ٚضیؿهٞبی ـٙی ضا ٘ییع ثیب تٛخی ٝثیٝ
٘عزیه ثٛز٘كبٖ ثٔ ٝمساض ٔ 0/5ییتیٛاٖ ثیب وٕیی اؼٕیبو
پصیطـت .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ ٌفیت ویٔ ٝیسَ تحمییك

1 . Convergent validity
)2 . Average Variance Extracted (AVE
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 -6ضیؿییهٞییبی ٔٙییبثع ا٘ؿییب٘ی .ایییٗ عٛأییُ خییعء
ضیؿه ٞبی ٔ ٟٓزض ٛظٔ ٜسیطیت اؾیتطاتػیه ٔیی ثبقیٙس.
ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی خعء ٕٟٔتیطیٗ ٔٙیبثع ٞیط ؾیبظٔب٘ی ثیٚ ٝییػٜ
قطوت ٞبی ثیٕ ٝو ٝخیعء ؾیبظٔبٖٞیبی ذیسٔبتی ٞؿیتٙس،
ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .تحمیمبت پػٞٚكٍطاٖ  ٚتدبضة ٔسیطاٖ
ثبثت وطزٞ ٜط ٔیعاٖ و ٝضٚی تمٛیت  ٚثٟجٛز ٔٙیبثع ا٘ؿیب٘ی
وبض وٙیٓ ،ثیف اظ ٞعی ٚ ٝٙا٘طغی نطؾ قس٘ ،ٜتیبیح ٔثجیت
زضیبـت ذٛاٞیٓ وطز .ایٗ ضیؿه ٞب قبُٔ ٌ 2یط ٜٚعٛأیُ
ٔطثٛط ثٔ ٝسیطاٖ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔیق٘ٛس.
 -7ضیؿهٞبی ضٚیسازی .ایٗ عٛأُ ثی ٝظٔیبٖ ٌصقیتٝ
ٔطثٛط ٔی ثبقٙس .تدطث٘ ٝكبٖ زاز ٜؤ ٝؿبئُ  ٚاتفبلبتی ویٝ
زض ٌصقتٚ ٝالع قسٜا٘س ٔیتٛا٘ٙس ثیط ٚضیعیت أیطٚظ ییه
نٙعت یب ؾبظٔبٖ تأثیطٌصاض ثبقٙس .ضیؿیه ٞیبی ضٚییسازی
قٙبؾییبیی قییس ٜزض ایییٗ تحمیییك قییبُٔ ز ٚییٛظ ٜانییّی
ٔیثبقس :ضٚیسازٞبی ٔطثٛط ث ٝقطوتٞبی ثیٕی ٝثیب عٙیٛاٖ
عٛأُ تدطثی  ٚضٚیسازٞبی ٔطثیٛط ثی ٝنیٙعت ثیب عٙیٛاٖ
عٛأییُ تییبضیری .عٛأییُ تییبضیری عٕییستبً لبثییُ انییالح
ٕ٘ی ثبقٙس چطاو٘ ٝیبظٔٙس ثطٌكت ظٔبٖ ث ٝعمت ٞؿتٙس .أیب
عٛأُ تدطثی اؼّت ثب تالـ ٌ ٚصقت ظٔبٖ أىبٖ انالح
 ٚثٟجٛز ضا زاض٘س.
زض ذهٛل ٘تبیح بنُ اظ اییٗ تحمییك ثبییس ااٟیبض
ٕ٘ٛز و ٝزؾیت ٝا َٚضیؿیهٞیبی قٙبؾیبیی قیس ،ٜتدیبضی
(ٔحیغی) ٞؿتٙس و ٝایٗ یبـت ٝثب یبـت ٝتحمیمبت ؾطیٛاؾیتبٚا
ٕٞ ٚىییییبضاٖ] ،[24ؾییییبیٕ٘ٛع] ،[19ثبثییییت ٔغّییییك ٚ
ٕٞىبضاٖ] ،[31ـطتیٛن ظاز٘ ٚ ٜیٛاثی وبقیب٘ی] ،[40أییٗ ٚ
وٕبِرب٘ی]ٛ٘ ٚ [10ضی]ٔ [30غبثمت زاضز .اِجت ٝقیبیبٖ شویط
اؾت و ٝثطذی اظ تحمیمبت ٔصوٛض اظ عٛٙاٖ ضیؿیه ثیبظاض
اؾیتفبز ٜویطزٜا٘ییس ویٔ ٝبٞیتیبً تفییبٚتی ثیب ضیؿیه تدییبضی
(ٔحیغی) ٘ساضز .ضیؿه ٞیبی ؾیبظٔب٘ی قٙبؾیبیی قیس ٜثیب
تحمیمییبت ؾییبیٕ٘ٛع] ،[19ؾیییسخٛازیٗ ٕٞ ٚىییبضاٖ]،[28
ـطتٛنظازٛ٘ ٚ ٜاثی وبقب٘ی] ٚ [40أیٗ  ٚوٕبِرب٘ی] [10ثیب
اؾتفبز ٜاظ عٙبٚیٗ ٔكبثٔ ٝغبثمت زاضز .ضیؿه ٞبی عّٕیبتی
(ـطایٙسی) زض پػٞٚف ٞیبی ؾیبیٕ٘ٛع] ،[19ؾییسخٛازیٗ ٚ
ٕٞىبضاٖ] ،[28ـطتٛنظازٛ٘ ٚ ٜاثی وبقب٘ی] ،[40ثبثت ٔغّك
ٕٞ ٚىییبضاٖ] ،[31پٛضنییبزق]٘ ،[29ییٛضی] ٚ [30أیییٗ ٚ
وٕبِرییب٘ی]٘ [10یییع ٔییٛضز قٙبؾییبیی لییطاض ٌطـتیی ٝاؾییت.
ضیؿییهٞییبی ٔٙییبثع ا٘ؿییب٘ی زض تحمیمییبت ؾیییسخٛازیٗ ٚ
ٕٞىییبضاٖ] ،[28پٛضنییبزق] ٚ [29ـطتییٛنظاز٘ ٚ ٜییٛاثی

ٟ٘ب ٘ساض٘س .ایٗ ضیؿه ٞب قبُٔ ٌ 6ط ٜٚعٛأُ ٔطثیٛط ثیٝ
ضلجبٔ ،كتطیبٖ ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،اـطاز ٟ٘ ٚبزٞیبی ٔیطتجظ،
عٛأُ ٔحیغی  ٚعٛأُ ـطٍٙٞی زض وؿتٚوبض ٔیثبقٙس.
 -2ضیؿه ٞبی ؾبظٔب٘ی .ایٗ عٛأُ زاضای ٔٙكیأ زضٖٚ
ؾبظٔب٘ی ٔیثبقٙس  ٚزض ٘تید ٝقطوتٞبی ثیٕٔ ٝیتٛا٘ٙس ثیب
وٙتطَ ٔؤثط ٟ٘ب ،ا تٕبَ ٔٛـمیت اؾتطاتػیٞب ضا تب س لبثُ
تٛخٟی اـعایف زٙٞس .ضیؿه ٞیبی ؾیبظٔب٘ی ثطذٛاؾیت ٝاظ
ـعبِیت ٞب  ٚـطایٙسٞبی زاذُ یه قطوت ثیٕٞ ٝؿتٙس .اییٗ
ٌ ٝ٘ٛضیؿهٞب اظ ؾبظٔب٘ی ث ٝؾبظٔبٖ زیٍیط ٔتفبٚتٙیس .اییٗ
ضیؿهٞب قبُٔ ٌ 3ط ٜٚعٛأُ ؾبذتبضی ،عٛأُ ٔطثٛط ثیٝ
أىب٘بت ـیعیىی  ٚعٛأُ ٔطثٛط ث ٝثبظاضیبثی ٔیثبقٙس.
 -3ضیؿهٞیبی عّٕییبتی (ـطایٙیسی) .اییٗ عٛأیُ ثیٝ
ـطایٙس ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٔطثیٛط ٔییثبقیٙس .زض ثؿییبضی
ٔییٛاضز ذغبٞییب ٛ٘ ٚالهییی ویی ٝزض عیی َٛـطایٙییس ٔییسیطیت
اؾتطاتػیه ٚخٛز زاضزٛٔ ،خت قىؿت ٔی قٛز .ثطذیی اظ
عٛأُ ضیؿهٞبی عّٕیبتی ضا ٔیتیٛاٖ ثی ٝؾیبزٌی وٙتیطَ
وطز؛ أب ؼّج ٝثط ثطذی زیٍط وبض ؾبزٜای ٘یؿت چطا وی ٝثیٝ
یه ـط ًٙٞیب عطظ تفىط تجسیُ قیسٜا٘یس .اییٗ ضیؿیهٞیب
قییبُٔ ٌ 4ییط ٜٚعٛأییُ ٔطثییٛط ثیی ٝتییسٚیٗ  ٚاخییطای
اؾتطاتػیٞب٘ ،ظبضت  ٚوٙتطَ  ٚعٛأُ ـطایٙسی ٔیق٘ٛس.
 -4ضیؿهٞبی ـٙی .وؿیتٚویبض ثیٕی ٝزض ٕٞی ٝخیبی
خٟبٖ ث ٝعٛٙاٖ یه ـعبِیت ثؿیبض ـٙی  ٚپیچیس ٜث ٝؿیبة
ٔی یس و ٝان ٚ َٛضٚـٞبی ویبضی ذیبل ذیٛز ضا زاضز.
ظٔب٘ی و ٝثب وؿیتٚویبض پیچییسٜای ضٚثیط ٚثبقییٕٓٞ ،ییٗ
پیچیسٌی شاتی ٔی تٛا٘س ظٔی ٝٙؾیبظ ثؿییبضی اظ قىؿیتٞیب
ثبقییس چطاویی ٝؾیییت پییصیطی ضا ثییبال ٔیییثییطز  ٚاٌییط ایییٗ
پیچیسٌی ثیٕ ٝثیب پیچییسٌی ٔیسیطیت اؾیتطاتػیه زض ٞیٓ
ٔیعز ،ثیقه ا تٕبَ قىؿتٞیب اـیعایف ذٛاٞیس یبـیت.
ٔٛض ٛـٛق ٕٞبٖ ضیؿه ـٙی ٔحؿٛة ٔیقٛز.
 -5ضیؿهٞبی زا٘كیٔ .عٕٛالً ؾبظٔبٖٞبی ذسٔبتی ثیٝ
ٔطاتت ثیكتط اظ ؾبظٔبٖٞیبی تِٛییسی ٚاثؿیت ٝثی ٝزا٘یف ٚ
اعالعبت ٞؿتٙس  ٚزض ایٗ ٔیبٖ قطوتٞبی ثیٕی ٝثی ٝزِییُ
٘ ٛذبل ـعبِیت قبٖ ٕٞچی ٖٛاضظییبثی ضیؿیه ،نیسٚض
ثیٕ٘ ٝبٔٚ ،... ٚ ٝاثؿیتٍی ٔضیبعفی ثی ٝزا٘یف  ٚاعالعیبت
زاض٘س .اٌط اعالعبت ضا اظ قطوت ثیٕٝای ثٍییطیٓ ،ثیٞ ٝییچ
ٚخ ٝتٛاٖ ازأ ٝوبض ٘رٛاٞس زاقت .ایٗ ضیؿه ٞب قیبُٔ 2
ٌط ٜٚعٛأُ ٔطثٛط ث ٝوٕجٛز یب ـمساٖ اعالعیبت  ٚعٛأیُ
ٔطثٛط ثٛٔ ٝظـ  ٚپػٞٚف ٔیثبقٙس.
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ٔٛخت ٕٞؿٛیی ٔٙبـع وبضوٙبٖ ثب ٔٙبـع ؾبظٔبٖ قیس ٚ ٜزض
٘تید ٝساوثط پیصیطـ ٕٞ ٚىیبضی ٘یبٖ ضا ثیطای اخیطای
اؾتطاتػیٞب خّت وٙٙس؛  )2ثط٘بٔٝضیعی خٟت ضنس ٔٙظٓ ٚ
ٔؿتٕط تؽییط  ٚتحٛالت خٟب٘ی زض ٛظ ٜثیٕٔ ،ٝحهیٛالت
خسیس ثیٕٝای  ٚؾیپؽ ثیٔٛی ویطزٖ  ٚثی ٝویبضٌیطی ٟ٘یب
تٛؾظ قطوتٞبی ثیٕ ٝنٛضت پصیطز؛  )3ضٚـٞبی ٘یٛیٗ
٘ظبضت  ٚاضظیبثی عّٕىطز ؾیبظٔب٘ی ثیب تٛخی ٝثی ٝقیطایظ
قطوتٞبی ثیٕٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
ز -پیكٟٙبزات ٔطثٛط ث ٝضیؿهٞبی زا٘كی )1 :تیسٚیٗ
ثط٘بٔٞٝبی ٔٛظقی وبض ٔس ثطای وبضوٙبٖ زض خٟت اـیعایف
زا٘ف  ٚاعالعبت ثیٕٝای ٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ قٙبیی ثب ٔفیبٞیٓ
اؾتطاتػی؛  )2قطوتٞبی ثیٕٔ ٝیتٛا٘ٙس خٟت ثٟیطٌٜییطی
ٞط چ ٝثیكتط ٕ ٚبیت اظ تحمیمیبت ویبضثطزی ٔ ٚفییس زض
ٛظ ٜثیٕ ٚ ٝاؾتطاتػی ،ثط٘بٔٝضیعیٞبیی ا٘دبْ زٙٞس.
ٞی -پیكٟٙبزات ٔطثٛط ث ٝضیؿهٞبی ٔٙبثع ا٘ؿیب٘ی)1 :
قطوت ٞبی ثیٕ ٝالظْ اؾت ثیطای اـیعایف ٘ییطٚی ا٘ؿیب٘ی
ٔترهم  ٚثبتدطثی٘( ٝی ٝنیطـبً تحهییُویطز )ٜاظ عطییك
خصة یب ثطٌعاضی ٔٛظـٞبی وبض ٔس تالـ وٙٙس؛  )2ثطای
اـعایف اٍ٘یع ٜوبضی وبضوٙبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی زلیك ٞ ٚسـٕٙسی
ضٚی ٔكٛقٞب ٔ ٚعیبضٞبی زضیبـت ٟ٘ب زض قطوتٞبی ثیٕٝ
نٛضت ٌیطز.
 -ٚپیكییٟٙبزات ٔطثییٛط ثیی ٝضیؿییهٞییبی ـٙییی)1 :
قییطوتٞییبی ثیٕیی ٝپیییف اظ الییساْ ثیی ٝقییطٔ ٚییسیطیت
اؾتطاتػیه ٔٙبثع ٔیبِی ٔیٛضز ٘ییبظ ضا ترٕییٗ ظز ٚ ٜتیبٔیٗ
ٕ٘بیٙس  ٚپؽ اظ ٖ ـطایٙس ٔسیطیت اؾتطاتػیه ضا ؼبظ وٙٙس،
زض ؼیط ایٙهٛضت ثٟتط اؾت السأی ا٘دبْ ٘سٙٞس.
ثطای پػٞٚكٍطاٖ زیٍطی وی ٝتٕبییُ ثی ٝپیطزاذتٗ ثیٝ
ٔٛضٛعی زض یغٛٔ ٝض ٛاییٗ تحمییك زاض٘یسٔ ،ییتیٛاٖ
ٔٛضییٛعبت شیییُ ضا پیكییٟٙبز ٕ٘ییٛز :ثطضؾییی ضاٞىبضٞییبی
ٔییسیطیت  ٚوٙتییطَ ٞییط یییه اظ ضیؿییهٞییبی ٔییسیطیت
اؾییتطاتػیه زض قییطوتٞییبی ثیٕیی ،ٝثطضؾییی ٔ ٚمبیؿییٝ
ضیؿییهٞییبی ٔییسیطیت اؾییتطاتػیه زض قییطوتٞییبی ثیٕییٝ
ٔؿتمیٓ  ٚاتىبیی ٕٞ ٚچٙییٗ قیطوتٞیبی ثیٕی ٝزِٚتیی ٚ
ؼیطزِٚتیٚ ،قٙبؾبیی ضیؿه ٞبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثطای
ؾبیط نٙبیع یب وؿت  ٚوبضٞیب ثیٚ ٝییػ ٜوؿیت  ٚوبضٞیبی
تِٛیسی.
اظ ٔحسٚزیت ٞبی تحمیك ؤ ٝب٘ع تعٕییٓپیصیطی ٘تیبیح
ٔیقٛز ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٔٛاضز اقبض ٜوطز :عسْ قٙبیی وبٔیُ

وبقب٘ی] [40ثب عٙبٚیٙی ٔب٘ٙس ضیؿهٞبی ٔسیطیتی ییب تعٟیس
ٔسیطیت ٘یع ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطـت ٝاؾت .ضیؿه ٞبی ـٙیی
(ثیٕٝای) ث ٝزِیُ ترههی ثٛزٖ تٟٙیب زض پیػٞٚف أییٗ ٚ
وٕبِرب٘ی] [10وی٘ ٖ ٝییع تحمیمیی ترههیی ثیٛز ،ٜشویط
ٌطزیس ٜا٘س .أب ضیؿه ٞبی زا٘كی  ٚضٚیسازی زض تحمیمیبت
پیكیٗ ( سالُ ث ٝعٛٙاٖ زؾتٔ ٝؿتمّی اظ ضیؿهٞیب) ٔیٛضز
قٙبؾبیی لطاض ٍ٘طـتٝا٘س.
ثب تٛخ ٝث ٝیبـتٞ ٝب ،پیكٟٙبزات ٔتعسزی ضا ٔییتیٛاٖ زض
ایٗ تحمیك اضائٕٛ٘ ٝز ِٚی ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝیسؾ تحمییك
اضائٔ ٝسَ ثٛز ٜاؾت ،تٟٙب ٕٟٔتطیٗ پیكیٟٙبزات لبثیُ اخیطا
ثیبٖ ٔیقٛز:
اِییؿ -پیكییٟٙبزات ٔطثییٛط ثیی ٝضیؿییهٞییبی تدییبضی
(ٔحیغی) )1 :تالـ زض خٟت پیف ثیٙی زضؾت اظ تحٛالت
یٙس ٜثب ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـٞیب ٔ ٚتیسٞبی ٚییػ ٜپییفثیٙیی
یٙسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اؾتفبز ٜاظ اقربنی و ٝتدطثی ٝثیبالیی زض
ثبظاض  ٚنٙعت ثیٕ ٝزاقت ٚ ٝتٛا٘بیی پیفثیٙی زضؾت یٙیسٜ
ضا زاض٘س؛ ٟ٘ )2بزٞبی ٘باط نٙعت ثیٕٔ ٝب٘ٙس ثیٕیٔ ٝطویعی
خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚؾٙسیىبی ثیٕیٌٝیطاٖ ثیب تیسٚیٗ
ضٛاثظ  ٚزؾتٛضاِعُٕٞیبیی ٔیب٘ع اظ الیسأبت ٘ؿیٙدیسٚ ٜ
٘بؾبظٌبض یب ؾیبؾتٞبی نٙعت ثیٕ ٝاظ ؾٛی قیطوتٞیبی
ثیٕ ٝثك٘ٛس؛  )3قطوت ٞبی ثیٕ ٝثب ضعبیت ضٛاثظ ٔطثٛعیٝ
ثط٘بٔٞ ٝبیی خٟت اضتمبء ـطٙٞیً  ٚزا٘یف ثیٕیٝای خبٔعیٝ
تسٚیٗ ٕ٘بیٙس (ٔب٘ٙس ٔیٛظـ زض ٔیساضؼ) .اییٗ ثط٘بٔیٞٝیب
ٔیتٛا٘س ثب ٘ظبضت ٔ ٚسیطیت ٟ٘بزٞبی ٘باط نٙعت ثیٕ٘ ٝیع
ا٘دبْ قٛز.
ة -پیكٟٙبزات ٔطثٛط ثی ٝضیؿیه ٞیبی ؾیبظٔب٘ی)1 :
قطوت ٞبی ثیٕ ٚ ٝیب ثیٕٔ ٝطوعی الساْ ث ٝتسٚیٗ ـطایٙیس ٚ
ٔعیبضٞبی زلیك خٟت ٌعیٙف ٔیسیطاٖ قبیؿیت ٝتطخیحیبً اظ
زض ٖٚقطوتٞبی ثیٕ ٚ ٝثس ٖٚاعٕبَ ٘فٛش شیٙفعبٖ ٕ٘ٛزٚ ٜ
ث ٖ ٝپبیجٙس ثبقٙس؛  )2اـعایف ٔیست ظٔیبٖ زٚضٔ ٜیسیطیتی
ٔسیطاٖ ثیٕٝای اظ عطیك ضبثغٙٔٝس ویطزٖ تؽیییط ٔیسیطاٖ ٚ
خٌّٛیطی اظ اعٕبَ ٘ظطات قرهی عسٜای اـطاز ذیبل زض
قطوت ثیٕٝ؛  )3قطوتٞبی ثیٕٔ ٝیثبیؿت اظ تىِٛٛٙغیٞب
٘ ٚطْ اـعاضٞبی ضٚظ نٙعت ثیٕ ٝزض خٟبٖ ثٚ ٝیػٛٔ ٜضیٛ
ـطٚـ اِىتط٘ٚیىی ثیٕ٘ٝبٔ ٝاؾتفبز ٜوٙٙس.
ج -پیكییٟٙبزات ٔطثییٛط ثیی ٝضیؿییهٞییبی عّٕیییبتی
(ـطایٙسی) )1 :قطوتٞبی ثیٕ ٝزض ظٔبٖ تسٚیٗ اؾتطاتػیٞب
ثب ٔكبضوت زازٖ وبضوٙبٖ  ٚتٛخی ٝثی ٝذٛاؾیتٞٝیبی ٘یبٖ،
55

نشریه علمی راهبردهاي بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /8931سال بیست و ششم /دوره جدید /شماره 89

Business strategies/ Journal of Shahed university/ 26h Year/ No.13/ Spring & Summer 2019

ٔٛضزی :قعت ثب٘ه ٔؿىٗ زض اؾتبٖ ِطؾیتبٖ)٘ .كیطیٝ
ضاٞجطزٞبی ثبظضٌب٘ی ،ؾیبَ  ،22قیٕبض ،6 ٜنیم -87
.98

اعضبی خبٔعٔ ٝبضی ثب ٔفبٞیٓ ٔسیطیت اؾیتطاتػیه ،اضائیٝ
پبؾد ٞبی ـی اِجسا ٚ ٝٞثسٔ ٖٚغبِع ٝلجّی ثطذی اظ ٔهب جٝ
ق٘ٛسٌبٖ (عّیطؼٓ اضؾیبَ ٘بٔی ٝاظ ٔیستی لجیُ) ،قٙبؾیبیی
تعساز ظیبزی عٛأُ ( 97عبُٔ)  ٚزض ٘تید ٝعیٛال٘ی قیسٖ
پطؾكٙبٔ ٝعطا ی قس ،ٜوٕجٛز ٔٙبثع اعالعبتی زض زؾیتطؼ
 ٚپییػٞٚفٞییبی ٔكییبث ٝثییب ٔٛضیی ٛتحمیییك ٕٞ ٚچٙیییٗ
خٕع ٚضی زازٞ ٜب تٟٙب اظ قطوتٞبی ثیٕ ٝزاضای اؾیتطاتػی
ٔس ٚ ٖٚضؾٕی.

ٔ .8ظّییٔٛی٘ ،ییبزض؛ میمییی وفییبـٟٔ ،ییسی  ٚذؿییطٚی،
ٔدتجی ( .)1391قٙبؾبیی اؾتطاتػی ٞیبی قیطوت ٞیبی
ثیٕ ٚ ٝضاثغ ٖ ٝثب عّٕىیطز ؾیبظٔب٘ی اییٗ قیطوتٞیب.
پػٞٚكٙبٔ ٝثیٕ ،ٝؾبَ  ،27قٕبض ،1 ٜنم .24-1
 .9وطیٕی ،یت ( .)1386وّیبت ثیٕ .ٝتٟطاٖ :ثیٕٔ ٝطوعی.
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