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چکیذُ
ثط٘س تدبضی ثبػث ضٙبسبیی  ٚایدبز تٕبیع ثیٗ وبالٞب  ٚذسٔبت فطٚضٙسٌبٖ ٔی ضٛز .ثط٘س ٞطاسی ثٔ ٝؼٙبی حسبسیت ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبالٞب زض ثط٘سی ذبظ
ٔی ثبضس .ثسیٗ ٔؼٙب و ٝأطٚظ ٜثب تؼسز ا٘ٛاع ثط٘س ٞب زض ثبظاض ثٚ ٝیژ ٜثبظاض ٔٛضز ٘ظط یؼٙی ثبظاض ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی اظ سٛیی فبوتٛضٞبیی ٚخٛز زاض٘س و ٝذطیساضاٖ ضا
زض ٔسبِ ٝا٘تربة  ٚذطیس ٔحػ َٛتحت اِطؼبع لطاض ٔیسٙٞس  ٚاظ سٛی زیٍطٔسیطاٖ ثط٘س ضا زض ثبظاضیبثی  ٚویفیت اضائ ٚ ٝفطٚش تحت تبثیط لطاض ٔیسٞس .حبَ زض
ایٗ ٔمبِ ٝسؼی ضس ٜاست تب فبوتٛض ٞبی ٔ ٟٓضٙبسبیی  ٚثب اضائ ٝآٖ ثٌ ٝطٞ ٜٚبی ٔؼیٗ  ٓٞاظ ضستٔ ٝسیطاٖ ثط٘س  ٓٞ ٚاظ ذطیساضاٖ زض خٟت ثبال ثطزٖ سغح
اضتمبی تػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔسیطیت ٔسیطاٖ ثط٘س ٌبٔی ٔٛثط ثطزاضت ٝضٛز .فبوتٛض ٞبی ٔٛضز ٘ظط اظ ایٗ لجیّٙس :سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ،لسضت
ذطیس  ،خغطافیبی ػطضٕٞ . .....ٚ ٝچٙیٗ ثط اسبس ٘تبیح ٔسَ ضٌسی ٖٛضاثغٔ ٝؼٙب زاضی ثیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ٔغطٚح ٚ ٝثط٘س ٞطاسی ٚخٛز زاضز.
ٍاشگاى کلیذی  :ثط٘س ٞطاسی  ،لسضت ذطیس  ،ثبظاض ٘ ،مص ثط٘س
 .1هقذهِ
أطٚظ ٜذطیساضاٖ ثطای تػٕیٓ ٌیطی زض فطآیٙس ذطیس  ،ثب ثط٘سٞبی ٔتفبٚتی ض ٚث ٝضٞ ٚستٙس .تٛٙع ٔحػٛالت ٔرتّف ثبػث ضس ٜاست ؤ ٝطتطیبٖ ثب حك
ا٘تربة ٞبی ٔتٛٙػی ض ٚث ٝض ٚثبضٙس (زاٚض & ظٟٛضی .)0281 ,اظ سٛی زیٍط ضطوت ٞب زضیبفت ٝا٘س وٞ ٝعی ٝٙخصة ٔطتطیبٖ خسیس پٙح ثطاثط ٞعی ٝٙحفظ
ٔطتطیبٖ و٘ٛٙی است  ٚاظ زست زازٖ یه ٔطتطی  ،تٟٙب اظ زست زازٖ یه لّٓ فطٚش ٘یست  ،ثّى ٝفطاتط اظ آٖ ثٔ ٝؼٙی اظ زست زازٖ وُ خطیبٖ ذطیسٞبیی
است ؤ ٝطتطی ٔی تٛا٘ست ٝزض ع َٛظ٘سٌی ذٛز ا٘دبْ زٞس (وبتّط & آضٔستطاً٘.)0265 ,
زض ز٘یبی أطٚظ  ،تِٛیس وٙٙسٌبٖ اظ ضاٞجطزٞبی تِٛیس ٔحٛض  ٚلیٕت ٔحٛض ث ٝسٛی ضاٞجطزٞبی ثط٘س ٔحٛض ضٚی آٚضز ٜا٘س (اثطاٞیٕی ,ذّیف & ,ٝسٕیغ ظاز,ٜ
چطٓ ا٘ساظ ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی .)0280 ,اظ خّٕٔ ٝعایبی ثط٘س ثطای ضطوت ٞب ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی چ : ٖٛافعایص ٚفبزاضی ٔطتطی  ،افعایص سٛز آٚضی ،
خٌّٛیطی اظ ٚضٚز ضلجبی خسیس  ،وبٞص آسیت پصیطی زض ٔمبثُ ضلجب  ٚوبٞص ٞعیٞ ٝٙبی تجّیغبت اضبض ٜوطز (ػعیعی ,زضٚیطیٕ٘ & ,بٔیبٖ.)0281 ,
ایس ٜسبذت ثط٘س ث ٝػٛٙاٖ یه سطٔبیٌ ٝصاضی سبِٓ تٛسظ ضطوت ٞب ث ٝذٛثی تثجیت یبفت ٝاست ٔ ٚحممبٖ اظ اضظش ٚیژ ٜثط٘س ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؼیبض استفبزٜ
ٕ٘ٛز٘س تب ثتٛا٘ٙس ثٟتطیٗ ضٚیىطزٞب ضا ثطای ثط٘س ثطضسی وٙٙس). (Brown, 2007
یىی اظ ٔٛضٛػبتی و ٝزض ظٔی ٝٙثط٘س  ٚثط٘س سبظی  ٚایدبز ثط٘س ٞطاسی زض ٔطتطی ٔس ٘ظط لطاض ٔی ٌیطز  ،ضٙبسبیی فطایٙس ضٚاٖ ضٙبذتی ٚفبزاضی ٔػطف وٙٙسٜ
( ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبال ) ضٚی ثط٘س است ) .(Poolthong & Mandhachitara, 2009ث ٝعٛض ٔؼٕ َٛایٗ ٔغبِؼبت سبذتبضٞبی ٔٔ ٚ ٟٓتفبٚتی ضا ثطای
ٚفبزاضی ث ٝثط٘س اضائٔ ٝی زٙٞس و ٝضبُٔ اػتٕبز  ،ضضبیت ٔطتطی  ٚاضظش ازضان ضسٔ ٜی ضٛز (ٔؤتٕٙیٔ ,طازیٕٞ & ,تی .)0278 ,اِجت ٝزض وٙبض ٔسَ ٘سجی
ٚفبزاضی ( ضضبیت ٔطتطی  ،اضظش ازضان ضسٚ ٜاػتٕبز ) ثبیستی ث ٝفطآیٙس ضٚاٖ ضٙبذتی  ،اظ خّٕٛٞ ٝیت ثط٘س  ٚضرػیت ثط٘س و ٝآٟ٘ب ٘یع تأثیط ث ٝسعایی زض
ثط٘س ٞطاسی ایدبز ٔی وٙٙس ،تٛخٕٛ٘ ٝز). (Mohr & Webb, 2012
اٌط چ ٝثط٘س ث ٝغٛضت آضىبضا ثطای سبظٔبٖ  ٚضطوت اضظش آفطیٙی ٔی وٙس  ،أب ضیط ٝی ایٗ اضظش زض ٔطتطی لطاض زاضز (ضطثی . )0277 ,زض ٚالغ پس اظ
ٌفت  ٚضٛ ٙزٞبی ٔتفبٚتی و ٝزض ضاثغ ٝثب ضٚش ٞبی سٛز آٚضی ٞطچ ٝثیطتط غبحجیٗ ثط٘س ثٔ ٝیبٖ ٔی آیس ثطضسی ضٚی ز ْٚسى ٝیؼٙی ٔطتطی  ٚشٙٞیت اٚ
 1وب٘سیسای زوتطی ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی  ٚثبظاضیبثی  ٚػضٞ ٛیئبت ػّٕی ٔٛسس ٝآٔٛظش ػبِی فبضثی
ٛ٘ 2یسٙسٔ ٚ ٜسئٔ َٛىبتجبت  :زا٘طدٛی وبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت اخطاییٛٔ ،سس ٝآٔٛظش ػبِی فبضاثی
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٘یع زض ایدبز ثط٘س ٞطاسی إٞیت ٚاالیی زاضزٌ .طچ ٝایٗ ز ٚضٚی سى ٝاظ  ٓٞغیط لبثُ تفىیه ٔی ثبضٙس  ٚ ،ثبیستی فبوتٛضٞبی ٔطثٛط ثٞ ٝط یه ضا ثب ٓٞ
ثطضسی ٕ٘ٛز). (Ferreira, Daniela, & Goncalves, 2010
پبسد ث ٝایٗ سٛاالت و ٝچ ٝچیع ثط٘س ضا لسضتٕٙس ٔی سبظز  ،آیب فؼبِیت ٞبی غطف  ٚویفیت ثبالی ٔحػٔ َٛی تٛا٘س یه ثط٘س ضا لسضتٕٙس سبظز  ،یب ایٙىٝ
استفبز ٜاظ فؼبِیت ٞبی ضٚاٖ ضٙبذتی  ٚایدبز سبثم ٝثط ضٚی شٔ ٗٞطتطیبٖ اثط ٌصاضت ٚ ٝوٕیت ثبالی ٔطتطی یه ثط٘س ضا لسضتٕٙس ٔی سبظز
). (Chomvilailuk & Butcher, 2013
آیب ٔی تٛاٖ تػٛض وطز و ٝثط٘س زض اٚج لسضت ذٛز ثب اضائٔ ٝحػٛالتی ثب ویفیت پبییٗ ثبظ ٔ ٓٞطتطیبٖ ذٛز ضا زاضت ٝثبضس  ،زض غٛضتی و ٝپبسد ٔثجت ثبضس ٔی
تٛاٖ ٌفت ذطیساضاٖ وبال اضاز ٜای اظ ذٛز ٘ساضتٔ ٚ ٝسحٛض اضاز ٜی سبظٔبٖ ضس ٜا٘س أب زض غیط ایٗ غٛضت ثط٘س ٞطاسی ٚخٛز زاضز .زض ایٗ ٔمبِ ٝسؼی ضسٜ
است و ٝتأثیط ٔؤِفٞ ٝبی ٕٞچ ٖٛسغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ٔ ،سیطیت ٔطبضوت فطزی ٔ ،سیطیت سبظٔبٖ ،لسضت ذطیس ٘ ٚمص خغطافیبیی ػطض ٝثط٘س ثط ثط٘س
ٞط اسی ثطضسی ٌطزز  .ثبظاض ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی ث ٝػٛٙاٖ ٔغبِؼٛٔ ٝضزی ا٘تربة ٌطزیس ٜاست  ٓٞ .چٙیٗ ایٗ ٔمبِ ٝزض پی آٖ است و ٝثب زضیبفت ٘تبیح حبغّ ٝاظ
یه س ٛث ٝثٟجٛز فؼبِیت ٞبی سبظٔبٖ ٞب  ٚاظ سٛی زیٍط ث ٝذطیساضاٖ وٕه ٕ٘بیس تب ثط٘س ٞطاسی ذٛز ضا زضن ٕ٘بیٙس.
 .2پیطیٌِ پصٍّص
زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ثطضسی تبثیط فطایٙسٞبی ضٚاٖ ضٙبذتی ٛٞیت ثط٘س  ٚضرػیت ثط٘س ثط ٚفبزاضی ثط٘س ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝلسضت اػتجبض اٍِٛی
سٙتی ٚفبزاضی ثط٘س و ٝضبُٔ (ضضبیت ٔطتطی ،اضظش ازضان ضس ٚ ٜاػتٕبزات زض سغح ثبالیی لطاض زاضز (اثطاٞیٕی ,ذّیف ,ٝسٕیغ ظاز & ,ٜحسیٙی.)0281 ,
ٍٙٞبٔی ؤ ٝػطف وٙٙس ٜالساْ ث ٝذطیس ٔی وٙس ،چٙب٘چٙٔ ٝبفغ حبغُ اظ وبضثطز ٔحػٛالت یه ثط٘س ضا ثیص اظ ثٟبی پطزاذتی آٖ ثسا٘س ،آٖ ثط٘س ضا ثب اضظش ٚ
زضن ایٗ اضظش ث ٝاحسبس ضضبیت ٔػطف وٙٙسٙٔ ٜدط ٔی ضٛز .زض ٟ٘بیت ایٗ احسبس ضضبیت ،ظٔی ٝٙی اػتٕبز ضا ثطای ا ٚفطأ ٓٞی آٚضز (Baginski,
) . Hassell, & Kimbrough, 2002ایٗ احسبس اػتٕبز اظ ز ٚضا ٜایدبز ٔی ضٛز یب ث ٝعٛض ٔستمیٓ اظ اضظش ازاضن ضس ٜثسست ٔی آیس ،یب ثٚ ٝاسغ ٝی
احسبس ضضبیتی وست ٔی ضٛز و ٝاظ ازضان اضظش حبغُ ضس ٜاست  .ثٙبثطایٗ اػتٕبز ایدبز ضس ٜػبُٔ ٔٙحػط ث ٝفطزی است و ٝاحسبس ٚفبزاضی زض ٔػطف
وٙٙس ٜضا تمٛیت ٔی وٙس ٛٔ ٚخت ٔی ضٛز ٔطتطی ،ثط٘س ذبغی ضا ٘سجت ث ٝثط٘سٞبی زیٍط تطخیح زٞس ).(Ciccone, 2005
ضٚاثظ فٛق زض پژٞٚص ٞبی ثسیبضی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست (ٞطیس ٌٛٚز، 1113 ،سیٙك  ٚسیطزضٕبخ 1111 ،چبزٛٞضی ٞ ٚبِجطٚي ،1110 ،ػعیع
سبٞیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ . (Huang & Sarigöllü, 2012))1100،
ٔسٞبٚاضْ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 1114ثیبٖ ٔی وٙٙس زیسٌبٛٞ ٜیت اختٕبػیٛٞ ،یت ثط٘س ضا ٕٞچ ٖٛضبذع اسبسی زض ضٙبسبیی ثط٘س لطاض ٔی زٞس ٕٞ .چٙیٗ پژٞٚص
ٞب ٘طبٖ ٔی زٙٞس وٛٞ ٝیت ثط٘س ،تبثیط ٔستمیٕی ثط ضٚاثظ ثط٘س زاضز ).(Montaner & Pina, 2008
تدعی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت ٘طبٖ ٔی زٞس ،چٙب٘چٔ ٝحػٛالت یه ثط٘س زاضای ٚیژوی ٞبی ٔٙحػط ث ٝفطز ،ضٟطت  ٚویفیت ٔٙبست ثٛز ٚ ٜزض ثبظاضیبثی ضلبثتی
حطفی ثطای ٌفتٗ زاضت ٝثبضٙس ،ثبػث ٔی ض٘ٛس ٔػطف وٙٙس ،ٜا٘تمبز اظ ثط٘س ضا ا٘تمبز اظ ذٛز ،تحسیٗ آٖ ضا تحسیٗ اظ ذٛز ٛٔ ٚفمیت آٖ ضا ٔٛفمیت ذٛز ثسا٘س
). (Ashill & Sinha, 2004
ثٙبثطایٗ ایٗ ٔ ٟٓحىبیت اظ ضاثغ ٝی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٔیبٖ ٛٞیت ثط٘س  ٚضرػیت ثط٘س زاضز (غحت ,خٕبِٛی ضستٕی & ,وطىِٛی . )0280 ,سٛئیٙی ٚ
سٛتبض( )100: 1110اضظش اختٕبػی ضا ثٔ ٝب٘ٙس ثٟط ٜای و ٝاظ تٛا٘بیی ٔحػ َٛثطای افعایص ذٛز – ٔفٟٔٛی اختٕبػی ٌطفتٔ ٝی ضٛز ،تططیح ٔی وٙٙس
)ٍٙٞ . (Christodoulides & de Chernatony, 2010بٔی ؤ ٝػطف وٙٙس ٜفطاظ  ٚفطٚزٞبی ثط٘س ضا اظ آٖ ذٛز ثسا٘س  ٚضرػیت ثط٘سٕ٘ ،بزی ثطای
ضٙبسبیی ضرػیت ٔػطف وٙٙسٛ٘ ،ٜػی اضظش ثطای ٔػطف وٙٙس ٜثبضسٛ٘ ،ػی اضظش ثطای ٔػطف وٙٙس ٜایدبز وطز ٜاست  ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٙٔ ٚبفغ حبغُ اظ
ذطیس ٔحػ َٛضا ثیص اظ ثٟبی پطزاذتی ثطای آٖ ثط٘س ٔی پٙساض٘س )ٛٞ .(Valette-Florence, Guizani, & Merunka, 2011یت ثط٘س ،تٟٙب اظ عطیك
ضرػیت ثط٘س  ٚضضبیت ٔطتطی لبزض ث ٝتبثیط ٌصاضی ثط اػتٕبز ٔطتطیبٖ ٘سجت ث ٝثط٘س ٘یست  .پژٞٚص ٞبی ثٍٙتسبٖ  ٚسطاٚیس( ، )114إٛٙٞس (، )1118
ثبٍٔطات  ٚاضٕیت (ٔ )1101ی تٛا٘س ٌٛاٞی ثط ٘تبیح فٛق ثبضس (ٔٛسی ذب٘ی ,حمیمی & ,تط ن ظاز. )0280 ,ٜ
زوتط احٕس ضا ٜچٕٙی ِ ٚیسا الخٛضزی زض ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ ثطضسی تبثیط السأبت ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ( )CSRثط تطخیح ثط٘س زض غٙؼت ثب٘ىساضی ث ٝایٗ
٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝتؼٟس ثٔ ٝسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ،ضفبفیت  ٚضٟطت ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ثط تطخیح ثط٘س تبثیط ٔؼٙبزاضی ٘ساضتٙس ٔ .طتطیبٖ
ذٛاٞبٖ یه تؼٟس عٛال٘ی ٔست ٘سجت ثٔ ٝسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ثٛز٘س  ٚالسأبت خسیس ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ٔ ٟٓتط اظ سبثمٌ ٝصضت ٝثب٘ه ٔی
ثبضس  .ویفیت ازاضن ضس ٜثط٘س ٘مص ػٕس ٚ ٜلٛی ثط تطخیح ثط٘س زاضز (ضا ٜچٕٙی & الخٛضزی. )0281 ,
سبضا وال٘تطپٛض زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ اضتمبی خبیٍب ٜاستطاتژیه ثط٘س  ٚایدبز ٚفبزاضی زض ٔطتطیبٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفت و ٝثط٘س پسیس ٜای است و٘ ٝجبیس
اضظش ٞبی آٖ ضا ث ٝغٛضت خساٌب٘ ٝتحّیُ وطز ،و ٝثبیس ایٗ اخعاء ضا ثب ٍ٘ ٓٞطیست  ٚتٕبٔی اخعای اضظضی آٖ ضا ثب ٙٔ ٓٞسدٓ وطز  ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثیٗ آٖ
ٞب  ٓٞافعایی ایدبز ضٛز تب ثط٘س تدبضی لسضٔٙس ٘جبضس ٚ .فبزاضی ث ٝثط٘سٞ ،سف ٟ٘بیی  ٚغبیی ضطوتی است و ٝزاضای ٔحػِٛی ثب ػالٔت تدبضی ٚیژ ٜاست .
ٔطتطیبٖ زضیبفت ٝا٘س و ٝثط٘س تدبضی ٔٛضز ٘ظطضبٖ عطح  ٚتطویت ٔحػِٛی سبِٓ ،زاضای سغٛح ویفیت ثب لیٕت ٔٙبست ػطضٔ ٝی وٙس  .ایٗ ازضان ٔطتطی
پبی ٚ ٝاسبسی ثطای تىطاض ذطیسٞبی خسیس است ثٙبثطایٗ ثط٘س سبظی ثبیس ث ٝػٛٙاٖ یه فؼبِیت ٔستٕط زض  ٕٝٞحبالت زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز & (Konecnik
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) . Gartner, 2007ثطای ایٗ و ٝلبزض ثبضیٓ ثط٘سٞبی ٔٛفك ذّك وٙیٓ ثبیس ٘یبظٞبی ثط٘س زض اِٛٚیت ٞبی سبظٔب٘ی لطاض ٌیطز  ٚزیسٌبٞ ٜبی ٔطتطیبٖ زض ایٗ
ظٔی ٝٙث ٝزلت ثطضسی ضٛز  .آلبیبٖ ػّی زیٛا٘سضی ٔ ،حٕس حمیمی  ٚاضىبٖ اِٟیبضی زض ٔمبِ ٝای ثب ٔٛضٛع ثطضسی ضاثغ ٝی ثیٗ تػٛض اظ ػٙبغط ٔؼٙبثرص ثط٘س
 ٚضٙبذت ثط٘س ،ثط اسبس ٔسَ اضظش ٚیژ ٜی ثط٘س ٔجتٙی ثط ٔطتطی (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی ثب٘ه ّٔت) ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝایدبز شٙٞیت ٞبی ٔغّٛة ،ثط٘س
ل سضتٕٙس ثطای ثب٘ه ّٔت أطی اثط ثرص است  .أب ٕٞبٖ عٛض و ٝآضىبض است  ،ایدبز یه چٙیٗ شٙٞیت ٞبیی اظ ثط٘س  ،تحت وٙتطَ ٔستمیٓ سبظٔبٖ ٘یست
ایدبز ایٗ شٙٞیت ٞب اظ عطیك ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی ثط٘س زض ایدبز ثّٛن ٞبی ایدبز ثط٘س غٛضت ذٛاٞس ٌطفت  .أب ایدبز تػٛض اظ ػّٕىطز ٕٞجستٍی ضسیسی ثب
شٙٞیت ٞبی حبغُ اظ ثط٘س زاضتٔ ٚ ٝی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ػّتی ثط ایدبز ایٗ شٙٞیت ٞب زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز  ،زض حبِی و ٝضست ٕٞجستٍی تػٛض اظ تٛاٖ تػٛیط
سبظی ثب شٙٞیت ٞبی ثط٘س اظ ضست وٕتطی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜػّتی ثط ایدبز آٖ ٞب ٔحسٛة ٕ٘ی ٌطزز ِ .صا تٕطوع وّی ٝی فؼبِیت ٞبی ثب٘ه ّٔت ثط ایدبز تػٛض
اظ ػّٕىطز ٚ ٚیژٌی ٞبی وبضوطزی  ٚاِمبی اضضبء ٘یبظٞبی وبضوطزی ٔی تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یه استطاتژی اثط ثرص زض ایدبز شٙٞیت ٞبی ثط٘س پیطٟٙبز ضٛز
(زیٛا٘سضی ,حمیمی & ,اِٟیبضی.)0281 ,
 .3تعاریف
 .1.3برًذ ٍ برًذ ّراسی
ثط٘س تدبضی ٕٔىٗ است ث ٝػٛٙاٖ یه ٘بْ  ،اغغالح ٘ ،طبٖ ٕ٘ ٚبز یب تطویجی اظ ایٟٙب ٔؼٙب ٔ ٚف ْٟٛپیسا وٙس و ٝثبػث ضٙبسبیی وبالٞب  ٚذسٔبت یه فطٚضٙسٜ
یب ٌطٞٚی اظ فطٚضٙسٌبٖ ضس ٚ ٜآٟ٘ب ضا اظ ضلجبی زیٍط ٔتٕبیع ٔی وٙس .اظ اٚاذط ز ٝٞی ٞطتبز ٔیالزی  ٚیب ثبال ٌطفتٗ فّسف ٝی ٔسیطیت ٔجتٙی ثط اضظش ،اضظش
ٚیژ ٜی ثط٘س یىی اظ ٔفبٞیٓ وّیسی ثبظاضیبثی ضٙبذت ٝضس  ٚزض سطتبسط فؼبِیت ٞبی ٘ظطی  ٚػّٕی ٔسیطیت تٛسؼ ٝیبفت (.)Ciccone, 2005
آ٘چ ٝزضایٗ تحمیك ٔٛضز ثطضسی است ٘مص ثط٘س ٞطاسی زض تػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبال (ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی) است .ثط٘س ٞطاسی چیست؟ آ٘چ ٝثبیس زا٘ست
ایٗ است و ٝأطٚظٍٕٞ ٜبٖ ث ٝزضخ ٝی إٞیت ثط٘س زض ثبظاضٞبی تدبضی ٚالفٙس .ایٗ ٔ ٟٓث ٝذػٛظ زض ثبظاض ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی ٞطچ ٝثیطتط ذٛز ضا ٔی ٕ٘بیس.
ثط٘س ٞطاسی زض زضخ ٝی ا َٚثٔ ٝؼٙبی حسبسیت ٔػطف وٙٙس ٜثط ضٚی ثط٘سی ذبظ است .حبَ زضایٗ ٔحبَ سؼی ضس ٜاست ؤ ٝؤِفٞ ٝبیی ثطای تطریع
ٚخٛز  ٚیب ػسْ ثط٘س ٞطاسی ٔس٘ظط لطاض ٌیطز.
 .1.3هسؤلیت اجتواعی ضرکتی
ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ثؼسی ٔ ٚ ٟٓحبئع إٞیت زض سبذت ثط٘سی لسضتٕٙس ثطای یه ضطوت زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی ضٛز .زض ثبظاضٞبی ضّٛع ،ضطوت ٞب سؼی
زض زستیبثی ث ٝیه ٔٛلؼیت تدبضی ٔٙحػط ث ٝفطز زاض٘س ؤ ٝی تٛا٘س آٟ٘ب ضا اظ ضلیجبٖ ٔٛخٛز زض شٔ ٗٞػطف وٙٙسٌبٖ ٔتٕبیع سبظزٔ .سئِٛیت اختٕبػی
ضطوتی ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س زض ثٚ ٝخٛز آٚضزٖ ثجبت  ٚغسالت ٔطتطیبٖ ٔجتٙی ثط اضظش ٞبی اذاللی ٔتٕبیع ٘یع ٘مص ایفب وٙس  ٚایٗ اظ إٞیت ثسیبضی
ثطذٛضزاض است  ،ظیطا ٔطتطیبٖ ثیطتط ٔتٕبیّٙس تب ثب اضظش ٞبی ضطوت ٞبیی و ٝثب آٟ٘ب تؼبُٔ زاض٘س تؼییٗ ٛٞیت ٌطز٘س" .تؼبضیف ظیبزی ثطای ٔسئِٛیت ضطوتی
ٔغطح ضس ٜاظ خّٕ ٝآٟ٘ب آیس ٚ ٖٚپبپبسِٛٔٛٛا ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ضا ث ٝایٗ غٛضت تؼطیف ٔی وٙس" ٔفٟٔٛی و ٝاضبض ٜث ٝضفتبض ضطوتی ای زاضز وٝ
فطاتط  ٚثبالتط اظ ٘یبظٔٙسیٟب  ٚضطایظ لب٘٘ٛی است  ٚث ٝغٛضت زاٚعّجب٘ ٝث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی ضٛز تب تٛسؼ ٝپبیساضی ضا حبغُ وٙس .ثس ٖٚضه ٔ ٚسّٕبً چٟبضچٛة
وبض 0886 َٚث ٝػٛٙاٖ پط استفبز ٜتطیٗ چبضچٛة ٘مُ ضس ٜاست .ا ٚػٛٙاٖ وطزٔ ٜسئِٛیت اختٕبػی ٞط ثٍٙب ٜضا ٔی تٛاٖ اظ چٟبض ثؼس ٔطبٞسٕٛ٘ ٜز وٝ
پطزاذتٗ ث ٝآٟ٘ب ٔٛخت اضتمبی ویفیت ضٟط٘ٚسی ٞط ثٍٙبٔ ٜی ٌطزز ،ایٗ چٟبض ثؼس ػجبضتٙس اظ التػبزی ،حمٛلی ،اذاللی  ،ثطط زٚستب٘ٛ٘( ٝع زٚستی)
(.)2102 ,Sarigöllü & Huang
ضٚاثظ ثیٗ ٔسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی  ٚضفتبض ٔػطف وٙٙس ٜپیچیس ٜاستٔ .سئِٛیت اختٕبػی ضطوتی ث ٝغٛضت ٔثجت ثط ػمبزیط ٍ٘ ٚطضٟبی افطاز ٘ ٝتٟٙب زض
ٔٛضز ذٛز ضطوت ثّى٘ ٝسجت ثٔ ٝحػٛالت ضطوت تأثیط ٔی ٌصاضزٔ .ػطف وٙٙسٌبٖ ٘سجت ث ٝذطیس ٔحػٛالت اظ ضطوت ٞبیی و ٝضٚی ٔسئِٛیت اختٕبػی
ضطوتی سطٔبیٌ ٝصاضی ٔی وٙٙس تطخیح ٘طبٖ ٔی زٙٞس (.)Goncalves, 2010 & ,Ferreira, Daniela
تٛسؼٔ ٝسئِٛیت اختٕبػی ضطوتی زض ایطاٖ ث ٝضست زض اضتجبط ثب فطبض فطایٙس ٜی ٘بضی اظ ضلبثت ضسیس زض ثبظاض وطٛض است ،ثٙبثطایٗ اغّت سبظٔبٖ ٞبی
تِٛیسی  ٚذسٔبتی اظ یه ظاٚی ٝاستطاتژیه ثطای ثٟجٛز ٛٞیت ضطوتی ضبٖ ث ٝآٖ ٍ٘بٔ ٜی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘س س ٟٓثبظاض ضا افعایص زٞس .اظ سٛی زیٍط عی زٚ
سبَ ٌصضت ،ٝزِٚت ایطاٖ ضطٚع ث ٝذػٛغی سبظی ثیطتط غٙبیغ ثب ٔبِىیت زِٚتی ٕ٘ٛز ٜاست ٔ ٚسئِٛیت اختٕبػی ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ضی ٜٛای ثطای تسّیٓ
ثرص ٞبیی اظ أٛض خبٔؼ ٝث ٝثرص ذػٛغی  ٚافعایص ٕٞىبضی ایٗ ثرص ،زض خٟت اضتمبء لسضت ضلبثت ّٔی وطٛض زض غحٞ ٝبی ثیٗ إِّّی ٔی ثیٙس.
آلبیبٖ اثٛاِمبسٓ اثطاٞیٕیٔ ،دتجی ذّیفٟٔ ،ٝسی سٕیغ ظاز ٚ ٜسیس ٔدتجی حسیٙی زض ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ ثطضسی ٘مص آٔیرت ٝی تطفیؼبت فطٚش ٔ ٚسیطیت
اضتجبط ثب ٔطتطی ثط اثؼبز اضظش ٚیژ ٜی ثط٘س زض ضاستبی افعایص ٚفبزاضی ثط٘س ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝاظ ثیٗ ػٙبغط ثبظاضیبثی اضتجبعی ،ز ٚػٙػط ٔسیطیت
اضتجبط ثب ٔطتطی  ٚتطفیؼبت غیط ٔبزی فطٚش٘ ،مص ٔؤثطی زض افعایص اضظش ٚیژی ثط٘س ایفب ٔی وٙٙس  ٚآٌبٞی ٔػطف وٙٙس٘ ٜسجت ث ٝثط٘س  ،اظ زست ٝاثؼبز
وّیسیی است و٘ ٝمص تىیٌ ٝبٔ ٚ ٜطخغ ضا زض تؼبُٔ ٔیبٖ ایٗ اثؼبز ثطػٟس ٜزاضتٚ ٚ ٝفبزاضی ث ٝثط٘س ضا ایدبز ٔی وٙسٌ .فتٙی است٘ ،تبیح حبغُ اظ ایٗ
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پژٞٚص ٔی تٛا٘س ثٔ ٝسیطاٖ ثبظاضیبثی سبظٔبٖ ٞب  ٚضطوت ٞب وٕه وٙس تب ویفیت تػٕیٓ ٌیطی ذٛز ضا ثٟجٛز ثرطٙس (اثطاٞیٕی ,ذّیف ,ٝسٕیغ ظاز& ,ٜ
حسیٙی.)0281 ,
زوتط ٔحٕس ٕ٘بظی ثٕٞ ٝطا ٜوبظٓ ضٕس اِسیٙی زض ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ ثطضسی سبظٞ ٜبی ٔؤثط ثط زلت پیص ثیٙی سٛز تٛسظ ٔسیطیت ضطوت ٞبی پصیطفتٝ
ضس ٜزضثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝثیٗ ضضس سٛز ،ضضس فطٚش ،ضضس زاضاییٟب  ،سٛز پیص ثیٙی ضس ٜزض ٌصضت ، ٝاٞطْ ٔبِی ،لیٕت
سٟبْ  ٚزلت پیص ثیٙی ضٛز ،ضاثغٚ ٝخٛز زاضز ،أب ثیٗ سٛز سٟبْ پطزاذتی  ٚا٘ساظ ٜضطوت ثب زلت پیص ثیٙی سٛز ضاثغ ٝای ٘یستٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٔسَ
ضٌسی ٖٛچٙسٌب٘٘ ٝطبٖ زاز و ٝثیٗ ضضس سٛز  ٚاٞطْ ٔبِی ثب زلت پیص ثیٙی سٛز ،ضاثغٚ ٝخٛز زاضز (.)Webb, 2012 & Mohr
ٕٞب٘غٛض ؤ ٝالحظٔ ٝی ٌطزز پیٕب٘ ٝپیطی ٝٙی ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضسی تمطیجبً ث ٝعٛض خعئی ٔٛخٛز است و ٝاِجت ٝث ٝاغُ ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضسی ٔمبِ ٝی حبضط
ٕ٘ی پطزاظز  ٚتٟٙب وّیبتی حٛاِی ٔٛضٛع ثط٘س آ٘ ٟٓاوثطاً زض ٔغبِؼبت ٔٛضزی ذبظ ثطضسی ضس ٜاست.
 .4هذل هفَْهی پصٍّص
زض ایٗ پژٞٚص اثؼبز ثط٘س ٞطاسی ضاثغٙٔ ٝس و ٝث ٝعٛض لبثُ ٔالحظ ٝای ٔطتطی ضا زض ٔطوع اٞساف ذٛز لطاض ٔی زٞس ث ٝضص زست ٝعجم ٝثٙسی ٔی ضس  .ایٗ
ضص عجم ٝػجبضتٙس اظ  :سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ٚ ،فبزاضی ث ٝثط٘س ٘ ،مص ٔسیطیت سبظٔبٖ ٞب ٘ ،مص لسضت ذطیس  ،خغطافیبی ػطض ٝثط٘س ٔ ٚطبضوت ٔسیطیت
فطزی  .ثٙبثطایٗ ثط٘بٔ ٝپژٞٚطی حبضط زض پی یبفتٗ ایٗ ٔٛضٛع است و ٝچٍ ٝ٘ٛاثؼبز ٔرتّف ثط٘س ٞطاسی ثط تػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبالٞب اظ ز ٚزیسٌبٜ
ٍ٘طضی  ٚضفتبضی اثط ٔی ٌصاضز  .ثط اسبس ٔٛاضز ٌفت ٝضسٔ ، ٜسَ ظیط ثطای پژٞٚص ٔس ٘ظط است :
سطح آگاّی خریذاراى
ٍفاداری بِ برًذ
برًذ ّراسی ًگرضی

ًقص هذیریت سازهاى ّا
ًقص قذرت خریذ

برًذ ّراسی رفتاری

جغرافیای عرضِ برًذ
هطارکت هذیریت فردی
ٍیصگی ّای ضخصیتی
جٌسیت
سي
هیساى درآهذ
تٌَع طلبی

ًوَدار . 1هذل پصٍّص
 .5اّذاف پصٍّص
ّذف اصلی پصٍّص  :ثطضسی ٘مص ثط٘س ٞطاسی زض تػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبال
اّذاف جسئی ایي پصٍّص عبارتٌذ از :
.1
.2
.3

ضٙبسبیی اثؼبز ثط٘س ٞطاسی
ضٙبسبیی اثؼبز ٔرتّف ٍ٘طضی  ٚضفتبضی زض ثط٘س ٞطاسی
ثطضسی ٔتغیطٞبی تؼسیُ وٙٙس ٜزض ایٗ ضاثغ٘ ٝظیط خٙسیت  ،سٗ ٔ ،یعاٖ زضآٔس  ٚتٛٙع عّجی
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 .6فرضیِ ٞبی پژٞٚص
ثط اسبس ٔسَ ث ٝزست آٔس ٜثطای ایٗ پژٞٚص  ،فطضیٞ ٝب ث ٝلطاض ظیط تٙظیٓ ضس ٜا٘س :


ٔؤِف ٝی ضٙبذتی سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ٘سجت ث ٝا٘ٛاع ثط٘سٞب تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی زاضز .



ٔؤِف ٝی ػبعفی ٚفبزاضی ث ٝثط٘س تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی زاضز .





ٔؤِف ٝی ٔسیطیت ٔطبضوت فطزی تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی زاضز .
ٔؤِف ٝی ٘مص ٔسیطیت سبظٔبٖ ٞب زض ایدبز حسبسیت ٘سجت ث ٝثط٘س تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی زاضز .
ٔؤِف ٝی ٘مص لسضت ذطیس تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی زاضز .

ٔ ؤِف ٝی ٘مص خغطافیبی ػطض ٝثط٘س تأثیط ٔؼٙب زاضی ثط ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی زاضز .
** ٔتغیط خٙسیت ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ تؼسیُ وٙٙس ٜزض ضاثغ ٝثب اثؼبز ثط٘س ٞطاسی ػُٕ ٔی وٙس.
** ٔتغیط سٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ تؼسیُ وٙٙس ٜزض ضاثغ ٝثب اثؼبز ثط٘س ٞطاسی ػُٕ ٔی وٙس.
** ٔتغیط ٔیعآٖ زضآٔس ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ تؼسیُ وٙٙس ٜزض ضاثغ ٝثب اثؼبز ثط٘س ٞطاسی ػُٕ ٔی وٙس.
** ٔتغیط تٛٙع عّجی ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ تؼسیُ وٙٙس ٜزض ضاثغ ٝثب اثؼبز ثط٘س ٞطاسی ػُٕ ٔی وٙس.
 .7ضرٍرت ا٘دبْ پژٞٚص
زض ٔیبٖ وبالٞبیی ؤ ٝطزْ زض ع َٛظ٘سٌی ضٚظٔط ٜذٛز ث ٝزفؼبت اظ آٟ٘ب استفبزٔ ٜی وٙٙس ِٛ ،اظْ اِىتط٘ٚیىی اظ زست ٝوبالٞبیی ٞستٙس و ٝذطیدساضاٖ آٟ٘دب ثدب
تػٕیٓ ٌیطی ٞبی چٙسٌب٘ ٝای ضٚث ٝضٞ ٚستٙس  .ثطذی اظ آٟ٘ب ثس ٖٚزِیُ  ٚث ٝعٛض ٔسا ْٚثط٘س ٔػطفی ذٛز ضا تغییط ٔی زٙٞس  ٚثطذی زیٍط ث ٝغٛضت ػدیجدی
ث ٝثط٘س ا٘تربثی ذٛز ٚفبزاض ٞستٙس .ایٗ زٔ ٚم٘ ٟٓٔ ِٝٛبضی اظ سغح ٔتفبٚت ثط٘س ٞطاسی زض افطاز ٔرتّف ٔی ثبضس  .ثٙبثطایٗ ضطوت ٞبی تِٛیدس وٙٙدسِ ٜدٛاظْ
اِىتط٘ٚیىی خ عء ٕٟٔتطیٗ ٌطٞٚی ٞستٙس ؤ ٝبیّٙس ثسا٘ٙس و ٝضفتبض ذطیساضاٖ  ٚثط٘س ٞطاسی آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛاست  ٚایٗ ضطوت ٞب چٍٔ ٝ٘ٛدی تٛا٘ٙدس اظ ایدٗ ٘دٛع
ضفتبضٞب ثطای ثٟجٛز ثبظاضٞبی ذٛز استفبز ٜوٙٙس ٚ .اظ سٛی زیٍط ذطیساضاٖ  ٓٞزٚست زاض٘س ٔیعاٖ ثط٘س ٞطاسی ذٛز ضا زضن ٕ٘بیٙس  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙىد ٝزض ایدٗ
حیغ ٝپژٞٚص ٞبی خبٔغ  ٚوبّٔی زض ثطضسی ٘مص ثط٘س ٞطاسی زض تػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ا٘ٛاع وبال ا٘دبْ ٘طس ٜاست  ،ضطٚضی است و ٝثٙٔ ٝظٛض زستیبثی ثٝ
ٔٛاضز ٔغطح ضس ٚ ٜثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز فؼبِیت ٞبی ضطوت ٞب  ،ثطضسی وبّٔی اظ ػٛأُ تأثیط ٌصاض ثط ثط٘س ٞطاسی غٛضت ٌیطز.
 .8رٍش ضٙبسی پژٞٚص
ًَ 1.3ع پصٍّص
ایٗ پژٞٚص ثب تٛخ ٝثٞ ٝسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ٌطزآٚضی زازٞ ٜب خعء پژٞٚص ٞبی تٛغیفی اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی  ٚث ٝعٛض ٔطرع ٔسَ یبثی ٔؼبزالت سبذتبضی
است.
 1.3رٍش ّای گردآٍری اطالعات
ٔ ٟٓتطیٗ ضٚش ٞبی ٌطزآٚضی اعالػبت ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ پژٞٚص ث ٝضطح ظیط است :
اِف ) ٔغبِؼبت وتبثرب٘ ٝای
زض ایٗ لسٕت خٟت ٌطزآٚضی اعالػبت زض ظٔیٔ ٝٙجب٘ی ٘ظطی  ٚازثیبت پژٞٚص ٔٛضٛع  ،اظ ٔٙبثغ وتبثرب٘ ٝای ٘ظیط ٔمبالت  ،ثطضسی پبیبٖ ٘بٔٞ ٝدب  ٚپدژٞٚص
ٞبی ٔٛخٛز ٔ ٚطتجظ ثب ٔٛضٛع  ،وتت فبضسی  ٚالتیٗ استفبز ٜضس ٜاست.
ة ) پژٞٚص ٞبی ٔیسا٘ی
پژٞٚص ٞبی ٔیسا٘ی زض ایٗ پژٞٚص ضبُٔ خٕغ آٚضی زازٞ ٜب ثٚ ٝسیّ ٝپطسطٙبٔ ٝاست  .پطسطٙبٔ ٝث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ پژٞٚص زاضای  14سدؤاَ ثدب عیدف 4
ٌعی ٝٙای ِیىطت و ٝاضظش ػسزی ٌعیٞ ٝٙبی آٖ اظ ػسز  0ثطای وبٔال ٔربِفٓ تب ػسز  4ثطای ٌعی ٝٙوبٔال ٔٛافمٓ است.
ثط ایٗ اسبس ثطای ٞط سؤاَ  ،پبسد ٌعیٞ ٝٙب ث ٝغٛضت ظیط تٙظیٓ ضس ٜاست :
 .1وبٔال ٔربِفٓ ٔ .2ربِفٓ ٛٔ ٝ٘ .3افمٓ ٘ٔ ٝربِفٓ ٛٔ .4افمٓ  .5وبٔال ٔٛافمٓ
جذٍل  . 3ارزش هقذاری گسیٌِ ّا
ٌعیٝٙ

وبٔال ٔٛافمٓ

ٔٛافمٓ

٘ٛٔ ٝافمٓ ٘ٔ ٝربِفٓ

ٔربِفٓ

وبٔال ٔربِفٓ
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اضظش ػسزی

4

5

3

2

1

 1.1جاهعِ آهاری ً،وًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری
خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پژٞٚص وّی ٝذطیساضاٖ ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی زض ضٟط ضیطاظ ٞستٙس .ایٗ ثطضسی ضٚی ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ثط٘س ذبغی غٛضت
پصیطفت زض ایٗ پژٞٚص چ ٖٛفٟطست وبّٔی اظ افطاز خبٔؼٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝزض زست ٘یست ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚب ٔجتٙی ثط اسبس ثیٙص پژٞٚطٍطاٖ یب یه ٔؼیبض شٙٞی
است ؛ اظ ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی لضبٚتی یىی اظ ضٚش ٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی غیط احتٕبِی  ،استفبز ٜضس ٜاست .زض ایٗ ضاستب یه ٔىبٖ اغّی و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتطیٗ
ٔطاوع فطٚش ِٛاظْ اِىتط٘ٚیىی ٔی ثبضس  ،استفبز ٜضس ٜاست  ٚث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙس ٜای اظ وُ خبٔؼ ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝضسٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜیطی ثط اسبس لضبٚت افطاز
ٔطاخؼ ٝوٙٙس ٜث ٝایٗ ٔطاوع ا٘دبْ ٔی ضٛز  .ایٗ ٔٙغم ٝضبُٔ ذیبثبٖ تٛحیس ٕ٘ ٚبظی زض ذیبثبٖ ظ٘س ضیطاظ ٔی ثبضس.
 1.8بررسی پایایی ٍ رٍایی پرسطٌاهِ
خٟت اعٕیٙبٖ اظ پبیبیی آظٔ ٖٛث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ پژٞٚص  ،آِفبی وط٘ٚجبخ ظیط ٔمیبس ٞب  ٚوُ ٔمیبس ٞبی پطسطٙبٔٔ ٝحبسج ٝضس ٜو٘ ٝتبیح ظیط ث ٝزست
آٔس ٜاست :
خس . 2 َٚپبیبیی ٔتغیطٞبی پژٞٚص
ٔتغیط

آِفبی وط٘ٚجبخ

سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ

1/732

ٚفبزاضی ث ٝثط٘س

1/860

٘مص ٔسیطیت سبظٔبٖ ٞب

1/628

٘مص لسضت ذطیس

1/930

خغطافیبی ػطض ٝثط٘س

1/749

ٔطبضوت ٔسیطیت فطزی

1/845

ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی

1/891

ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی

1/886

وُ ٔمیبس

1/805

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبغّ ٝاظ ٔحبسج ٝپبیبیی آظٔٔ ٖٛمبزیط پبیبیی ث ٝزست آٔس ٜثطای وُ ٔمیبس  ٚذطزٔ ٜمیبس ٞب ثبالتط اظ  1/6ثٛز ٚ ٜثیبٍ٘ط پبیبیی ٔٙبست اثعاض
ٞستٙس .خٟت وست اعٕیٙبٖ اظ ضٚایی پطسطٙبٔ ٝایٗ پژٞٚص ٘یع پطسطٙبٔ ٝپبی ٝتٟی ٝضس ٜث ٝچٙس تٗ اظ استبزاٖ ذجط ٜزض ایٗ حٛظ ٜاضائ ٝضس  ٚثط ٔجٙبی
پبسد ٘ ٚظطٞبی ایٗ اسبتیس ث ٝپطسطٙبٔٔ ٝمسٔبتی  ٚپس اظ تؼسیالت الظْ  ٚتأییس ٟ٘بیی  ،پطسطٙبٟٔ٘ ٝبیی تٟی ٚ ٝثیٗ خبٔؼ ٝآٔبضی تٛظیغ ضس .تؼساز 111
پطسطٙبٔ ٝتٛظیغ ٌطزیس و ٝاظ ایٗ تؼساز  071پطسطٙبٔ ٝثبظٌطزا٘س ٜضس٘ .طخ ثبظٌطت پطسطٙبٔٞ ٝب ثطاثط ثب ٔ %71ی ثبضس و٘ ٝطخ لبثُ لجِٛی است.

 .9آزهَى فرضیِ ّای تحقیق
ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ ٘طٔبَ ثٛزٖ خبٔؼ ٝآٔبضی اظ آظٟٔ٘ٛبی  Shapiro-Wilk ٚ KSاستفبزٌ ٜطزیس و ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝؼٙی زاض ثٛزٖ آظٔٔ ٖٛطثٛع ٝزازٞ ٜب اظ تٛظیغ
٘طٔبَ ثطذٛضزاض ٔی ثبضسٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض ثرص لجُ ٘یع شوط ضس اظ آظٕٔٞ ٖٛجستٍی خٟت ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ اضتجبط ثیٗ سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ  ٚثط٘س
ٞطاسی ٍ٘طضی ٕٞ ٚچٙیٗ اظ آظٔ ٖٛضٌطسی ٖٛثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ تبثیط ٔتغیط ٔستمُ ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی ثط ٔتغیط ٚاثست ٝتػٕیٓ ٌیطی ذطیساضاٖ ا٘ٛاع
وبال استفبز ٜضس ٜاست و٘ ٝتبیح ایٗ آظٔٞ ٖٛب زض ازأ ٝآٔس ٜاست:
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جذٍل ضوارُ  -3آًالیس ّوبستگی پیرسَى در آزهَى فرضیِ اٍل
سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ
1

ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی
**.396
.001
72
1

72
**.396
.001
72
72
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ
ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی

ٔغبثك خس َٚضٕبض 1 ٜسغح ٔؼٙی زاضی( )Sigثطاثط ٔ .0..1ی ثبضس و٘ ٝطبٖ زٙٞسٚ ٜخٛز ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ثیٗ ثط٘س ٞطاسی ٍ٘طضی ثب سغح آٌبٞی
ذطیساضاٖ است ثٙبثطایٗ فطضی ٝا َٚتبییس ٔی ضٛزٕٞ .چٙیٗ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛثطاثط ٔ .0396ی ثبضس و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜاضتجبط ٔثجت ٔ ٚستمیٓ ٔی
ثبضس.
جذٍل ضوارُ  -4آًالیس ّوبستگی پیرسَى در آزهَى فرضیِ ّای دٍم تا ضطن
ٚفبزاضی ثٝ
٘مص لسضت ٘مص ٔسیطیت
خغطافیبی
ٔطبضوت ٔسیطیت
ثط٘س
سبظٔبٖ ٞب
ذطیس
ػطض ٝثط٘س
فطزی
**.428
.211
.200
**.350
.089
.000
.075
.091
.003
.457
72
72
72
72
72
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Pearson Correlationثط٘س ٞطاسی
)Sig. (2-tailed
N

خس َٚضٕبض٘ 2 ٜطبٖ ٔی زٞس ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمساض سغح ٔؼٙی زاضی( )Sigثطای ِٔٛفٞ ٝبی ٚفبزاضی ث ٝثط٘س ٘ ،مص ٔسیطیت سبظٔبٖ ٞب ٘ ،مص لسضت
ذطیس ث ٝتطتیت ثطاثط ثب ٔ .0457 ٚ .095 ،.0.75ی ثبضس و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜػسْ ضاثغ ٝزض ٔٛضز سِٛٔ ٝفٔ ٝصوٛض ٔی ثبضس ٕٞچٙیٗ ٔمساض ضطیت ٕٞجستٍی
پیطس ٖٛزِٛٔ ٚف ٝخغطافیبی ػطض ٝثط٘س ٔ ٚطبضوت ٔسیطیت فطزی ث ٝتطتیت ٔ .035. ٚ .0428ی ثبضس و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚستمیٓ ثیٗ ایٗ ِٔٛفٝ
ٞب ثب ضبذع ثط٘س ٞطاسی ضفتبضی ٔی ثبضس.
ثٙٔ ٝظٛض اثجبت ٕٞجستٍی  ٚتؼییٗ ٘ٛع ضاثغٔ ٝبثیٗ ٔتغیطٞب اظ ضٌطسی ٖٛذغی ث ٝضٚش  Stepwiseاستفبزٌ ٜطزیس و٘ ٝتبیح ث ٝزست آٔس ٜزض خس َٚضٕبضٜ
٘ 2طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
جذٍل ضوارُ  -5تحلیل رگرسیَى خطی بِ رٍش Stepwise

Sig.
.000
.000
.000
.003

t
11.091
3.964
8.934
3.070

.050

1.999

Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
10.236
.923
.411
.104
.428
9.234
1.034
.334
.109
.348

 a. Dependent Variable:ثط٘س ٞطاسی

.226

.070

Model
)(Constant
ٚفبزاضی ث ٝثط٘س
)(Constant
ٚفبزاضی ث ٝثط٘س

ٔطبضوت ٔسیطیت
.140
فطزی

1
2
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ضطایت ثتب زض خس َٚضٕبض٘ 2 ٜطبٖ ٔی زٞس تبثیط ٔتغیط ٚفبزاضی ث ٝثط٘س ثط ٔتغیط ٚاثست ٝثط٘س ٞطاسی ثیطتط اظ ٔتغیط ٔطبضوت ٔسیطیت فطزی ٔی ثبضس
ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ٔؼبزِ ٝذغی ضٌطسی ٖٛضا ث ٝغٛضت ظیط ثیبٖ ٕ٘ٛز:
ٔ 14237طبضوت ٔسیطیت فطزی ٚ 14115 +فبزاضی ث ٝثط٘س  = 841 +ثط٘س ٞطاسی
()0
ذالغ٘ ٝتبیح آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝبی تحمیك زض خس َٚضٕبض 6 ٜآٔس ٜاست:
جذٍل ضوارُ  -6خالصِ ًتایج آزهَى فرضیِ ّای تحقیق
فطضیٞ ٝب

٘تبیح

 -1ثیٗ ِٔٛف ٝضٙبذتی سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

تبییس

 -2ثیٗ ِٔٛفٞ ٝبی ػبعفی ٚفبزاضی ث ٝثط٘س ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

تبییس

 -3ثیٗ ٘مص ٔسیطیت سبظٔبٖ ٞب زض ایدبز حسبسیت ٘سجت ث ٝیه ثط٘س ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی
زاضی ٚخٛز ٘ساضز.
 -4ثیٗ ِٔٛف٘ ٝمص لسضت ذطیس ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

ضز
تبییس

 -5ثیٗ ِٔٛف٘ ٝمص خغطافیبیی ػطض ٝثط٘س ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز.

ضز

 -6ثیٗ ِٔٛفٔ ٝطبضوت ٔسیطیت فطزی ثب ثط٘س ٞطاسی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز.

ضز

ً .11تیجِ گیری ٍ پیطٌْاد
٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ زازٞ ٜب ٘طبٖ زاز وِٛٔ ٝف ٝسغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ثب ثط٘س ٞطاسی زاضز ٕٞچٙیٗ ِٔٛفٞ ٝبی ٚفبزاضی ث ٝثط٘س  ٚلسضت
ذطیس  ٓٞضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ثب ثط٘س ٞطاسی زاض٘س .زض وُ ثب تٛخ ٝث ٝآظٔٞ ٖٛبی ا٘دبْ ٌطفت ٝثط٘س ٞطاسی ضفتبضی ثب ثط٘س ٞطاسی زض سغح ٔؼٙی زاضی ٚ 14110
ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛثطاثط ثب ٔ 14285ی ثب ضس و ٝحبوی اظ ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚستمیٓ ثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیط ٔی ثبضس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبغُ اظ تحمیك ٔصوٛض
و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜتبثیط ٔستمیٓ سغح آٌبٞی ذطیساضاٖ ٚ ،فبزاضی ث ٝثط٘س  ٚلسضت ذطیس ثط سغح ثط٘س ٞطاسی ٔی ثبضس .ضطوت ٞب  ٚسبظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٔی
تٛا٘ٙس ثب تٛخ ٝثیطتط ثٔ ٝؤِفٞ ٝبی شوط ضس ٚ ٜزلت زض ٔحػٛالت تِٛیسی ذٛز ثبظاض ٞبی ذٛز ضا ٌستطش زاز ٚ ٜاظ ثط٘س ٞطاسی ث٘ ٝحٛی غحیح سٛز ثط٘س  .اظ
ٔی
سٛی زیٍط افطاز خبٔؼٔ ٝی تٛا٘ٙس ثب زضیبفت ٔیعاٖ ثط٘س ٞطاسی ذٛز  ،زلت ذٛز ضا ٍٙٞبْ ا٘تربة  ٚذطیس وبال ثبال ثط٘س  .اظ ایٗ ض ،ٚپژٞٚص ٞبی آتی
تٛا٘ٙس ٘مص ثط٘س ٞطاسی ضا ٘سجت ثٔ ٝؤِفٞ ٝبی ٔرتّف ثطضسی  ٚتأثیطات آٖ ضا ثط خٛأغ ٔرتّف ثسٙدٙس.
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