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 چکيدٌ
ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا ةَ ٌلؼ ؽطکث در ذّزه اححياع ىی پطدازد. ىػئّنیث 

اححياٌی ؽطکحی ىخيٌَّ وىایف و جٍِصاجی اغث کَ ؽطکث ةایػحی در حِث ذفو، 

ىطاكتث و کيک ةَ حاىٍَ ایی کَ در آن فٍانیث ىی کٍص، اٌخام دُص. ُصف ایً پژوُؼ 

قلمري مکبوی تحقيق  ی گظارؽگطی ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا ىی ةاؽص.ةطرغی رجتَ ةٍص

کارؽٍاغان، ىحشففیً و اغاجیص داٌؾگاُی در ایً ذّزه در اغحان ىازٌصران ىی ةاؽص. و 

را در ةط ىی گیطد. ةَ ىٍيّر اٌخام ىراغتات و جخظیَ  93غال قلمري زمبوی تحقيق  

اغحفاده ؽصه اغث. یافحَ ُای  Excellفظار فازی و  ٌطم ا  FAHPوجرهیم ازىصل رجتَ ةٍصی

پژوُؼ  ذاکی از آن اغث کَ، از ىیان ؽاسؿ ُای اـهی ىریهی، اححياٌی، اكحفادی، 

ؽاسؿ اححياٌی، ةاالجطیً اونّیث را دارد. و حایگاه ةٍصی ةَ جطجیب ىطةّط ةَ ؽاسؿ ُای 

ایث كّاٌیً ىریهی و اكحفادی ىی ةاؽص. ُيچٍیً از ىیان زیط ؽاسؿ ُا، زیط ؽاسؿ رٌ

وىلطرات ىطةّط زیػث ىریهی آن)ؽاسؿ ىریهی( ةاالجطیً اونّیث را دارد. و پع از آن 

زیط ؽاسؿ ُای غطىایَ گضاری ىػؤالٌَ و رٌایث و جتٍیث از كّاٌیً وىلطرات ةٍص اححياٌی 

 رجتَ ُای ةٍصی را ةَ سّد اسحفاص ىی دٍُص.

 .ىػئّنیث اححياٌی، گظارؽگطی، پاغشگّیی :يديکل ياشگبن
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 مقدمٍ
اىطوزه ىؾکالت و ىٍلالت اححياٌی از حيهَ ىػائهی اغث کَ در کاٌّن جّحَ كطار گطفحَ اغث و یافحً راه ذم ایً ىؾکالت اُيیث ویژه 

گطی ای پیصا کطده اغث. جا حایی کَ غازىان ُای حِاٌی، حّاىً اروپایی و ذحی غازىان ىهم در ایً زىیٍَ فٍانیث داؽحَ اٌص. ذػاةصاری و گظارؽ

ىػئّنیث اححياٌی پاغشی ةَ ایً ىؾکالت اغث کَ ةا در ٌيط گطفحً ٌحایج اححياٌی جفيیيات، ُيچّن اثطات اكحفادی آٌِا، غٍی در گػحطش 

داىٍَ ذػاةصاری غٍحی داؽحَ و ىٍیارُای حصیصی را ةطای جٍطیف اُصاف اححياٌی و ارزیاةی ىیظان پیؾطفث در ٌیم ةَ ایً اُصاف را ىی نهتص 

ؽطایم اىطوز و فلای کػب و کار ذاکو ایخاب ىی کٍص جا غازىان ُای ةظرگ کَ در ةازارُای حِاٌی یا در ذال حِاٌی (. 1373یٍث )سّش ن

جّحَ ساـی ةَ ایخاد ارزش ةطای ذیٍفٍان کٍٍص و ٌٌّی جٍادل  ىیان ةشؼ ُای اححياٌی، اكحفادی و زیػث ىریهی کػب و  ُػحٍصؽصن فٍال 

(. دیگط ذػاةصاری غٍحی پاغشگّی جياىی ٌیازُای حاىٍَ و غازىان ٌيی ةاؽص و غازىاٌِا ىختّر ةَ ذطکث ةَ 1391طزگط کارؽان ایخاد ٌيایٍص )ة

غيث پاغشگّیی اححياٌی ُػحٍص. در ذال ذاىط ىصیطیث ٌَ جٍِا در سفّص کارایی ٌيهیات ىّغػَ جرث جفصی سّد ىػئّل ىی ةاؽص ةهکَ 

ؾيار اححياٌی اٌخام ىی دُص ٌیظ ىػئّل اغث و واذصُای اكحفادی ٌاگظیط از كتّل ىػئّنیث ُای در كتال ُط آٌچَ کَ در ىّرد ىؾکالت ةی

 (.1373)سّش نیٍث  اححياٌی سّد ُػحٍص، ُيچٍان کَ در ىّرد ىػئّنیث ُای اكحفادی آٌان ٌیظ چٍیً اغث

 ٌیظ ةَ اححياع ٌػتث ةهکَ ةّده سّد غّد افظایؼ طفک ةَ جٍِا ٌَ جخاری واذصُای ىی رود اٌحيار ةا جّحَ ةَ جغییط ٌلؼ واذص ُای اكحفادی

را ٌیظ ٌيی جّان ةصون واذص  حاىٍَ و ةگطیظٌص اححياع از جّاٌص جخاری ٌيی ةاؽٍص. واذص ىفیص ُػحٍص آن ةا جٍاىم در کَ ای حاىٍَ ةطای و گّ، پاغز

 ایٍکَ، ةط ىتٍی ؽصه ةیان ُایی اسیط ٌيطیَ ُای غال رد . دارد وحّد اححياع و جخاری واذص ةیً نطفَ دو ارجتاط یک الکً، جخاری جفّر کطد

 ةِتّد را ؽان ركاةث و کطده جلّیث را ُایؾان فٍانیث و ٌيایٍص، جأىیً را ةازار ٌّآوری کٍٍص، و اؽحغال ثطوت، ایخاد جّاٌٍص ىی جخاری واذصُای

 الزم ؽطایم کطدن فطاُو ةا ٌیظ حاىٍَ ىلاةم در و اری کٍٍصُيک اٌص، داؽحَ اغاغی ٌلؼ آن اٌصازی راه در سّد کَ اححياٌی ذفو ةطای ةشؾٍص و 

 حِث ىٍاغب ةػحطُای غیطٌادالٌَ، و آرةیحطاژ ُای فٍانیث ٌتّد از ذیٍفٍان ةطای انيیٍان ایخاد و گضاران جّغم غطىایَ ةازده کػب ىٍيّر ةَ

 واذص سّد ةطای ُو اححياع ةَ ٌػتث ؽطکث ىػئّنیث ٌحیخَ (. در1،2010کاپّر غاٌصُّ و( کٍص فطاُو را جخاری واذصُای پیؾطفث و جّغٍَ

 ُا ؽطکث ةطای گضاری زیاد غطىایَ ُای ةازده ةَ ىٍخط جّاٌص ىی آن ةانلّه ىٍافً ةِحط درك و ةاؽص ىی غّدىٍص اححياع ةطای ُو و جخاری

 .(1392ؽّد)ٌطب ـانری و دیگطان،

اححياع در غَ گطوه ىریهی، اححياٌی و اكحفادی ىّرد ةطرغی كطار  در ایً پژوُؼ غٍی ؽصه ٌّاىم ىّثط ةط پاغشگّیی واذص جخاری ةَ

 گیطٌص.

 

 مريري بر پيؽيىٍ وظري پصيَػ

 حعببداري اجتمبػی ي معئًليت اجتمبػی
ذػاةصاری اححياٌی را فطایٍص گطدآوری، اٌصازه گیطی و گظارش ىٍاىالت و اثطات ىحلاةم ىٍاىالت ةیً واذص جخاری و حاىٍَ پیطاىّن آن ُا 

در  طیف ىی کٍٍص. ذػاةصاری اححياٌی ةا اٌصازه گیطی و گظارش اثطات ىحلاةم واذص جخاری و حاىٍَ پیطاىّن، اغحفاده کٍٍصگان انالٌات ىانی راجٍ

 (.1372ارزیاةی جّان ایفای جٍِصات اححياٌی واذص جخاری یاری ىی کٍص )حٍفطی،

ه ُا ةَ ٌٍّان ٌلّی ىفیص از حاىٍَ اغث کَ ةَ ـّرت داونهتاٌَ اٌخام ىػئّنیث اححياٌی ىخيٌَّ ی فٍانیث ُای ـاذتان غطىایَ و ةٍگا

فطٌچ و غاورد ىػئّنیث اححياٌی را ىؾارکث ىثتث و ٌصم جاثیط گضاری ىٍفی ىّغػات سفّـی ةط زٌصگی اححياٌی ىطدم جٍطیف ىی  ىی ؽّد.

ام، ٌپطداسحً ةَ فٍانیث ُای غیط اسالكی و آگاه کطدن ىفطف کٍٍص. ةَ ٌلیصه آٌِا ایً وىایف ُيچّن آنّده ٌکطدن، جتٍیق كائم ٌؾصن در اغحشص

 .)1388کٍٍصه از کیفیث ىرفّالت اغث )رذيان غطؽث،

 

 ريیکرد َبي مطرح در مفًُم معئًليت اجتمبػی
و ، از جئّری ُای کالغیک اكحفادی ٌؾات ىی گیطد. ةط اغاس آن ؽطکث فلم و فلم یک ُصف دارد و آن ذصاکثط کطدن غّد رویکطد اول

ةَ جتً آن ذصاکـثط کطدن ثطوت غِاىصاران اغث. انتحَ ایً ىّكّع جا حایی پضیطفحَ ؽصه و كاةم ذيایث اغث کَ در حِث جالش ةطای رغیصن ةَ 

در  1962ُصف چارچتی اسالكی و ذلّكی وحّد داؽحَ ةاؽص. ایً ؽکم از ىفِّم ىػئّنیث ُای اححياٌی ؽطکث ُا ةّغیهَ فطیصىً در غال 

                                                           
1
  Sandhu &  kapoor 
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جٍِا یک ىػئّنیث اححياٌی ةطای ىّغػات وحّد دارد کَ آن ُو اغحفاده از ىٍاةً ىّحّد و ةَ کارگیطی آٌِا »... یط ارائَ ؽصه اغث: كانب ٌتارت ز

ن در فٍانیث ُای ةطٌاىَ ریظی ؽصه حِث افظایؼ غّد اغث، انتحَ ىاداىی کَ ىّغػَ جرث ىلطرات جٍیً ؽصه فٍانیث ٌيایص، یٍٍی ركاةث آزاد ةصو

 .(1390)ُيحی،  ...«َ فطیب و ذیه

ىیالدی در راةهَ ةا ةَ ذصاکثط رغاٌصن غّد ىّرد جّحَ كطار ىی گیطد. نتق ایً ٌيطیَ ىصیطان ؽطکث ُا ةایص  1970در دَُ  ،رویکطد دوم

کٍص. در ٌحیخَ  ٌطكَ کٍٍصگان کاال ُا و سصىات و ٌاىَ ىطدم جٍادل ایخاد ،ىؾحطیان ،ذلّق غِاىصاران، کارکٍان ةیً جفيیياجی اجشاذ کٍٍص کَ

کَ ایً ائحالف جٍِا راُی اغث کَ ؽطکث ُا را از ُصف ذصاکثط ٌيّدن غّد دراز  ّدةایص یک ائحالف و ُياٍُگی ةیً ىٍافً و ىالذيات ایخاد ؽ

 (.1390ىصت ىهيئً ىی غازد )ُيحی، 

روی ىٍافً و اُصاف  ٍصیا ىی جّاٌ پضیطد کَ غازىان از آن ُا اثط ىیدیصگاه ىصیطان ةایص ٌػتث ةَ گطوه ُای  ایً ةَ نّر کهی ةطاغاس

، طیركتا، اجرادیَ ُای کارگ ،ـاذتان غِام ىؾحطك، غازىان ُای دونحی در ٌحیخَ غازىان فلم در ىلاةمىػئّنیث کٍٍص.  ایفا غازىان ىؤثط ةاؽص

 ىػئّنیث دارٌص. ىّاد اونیَ، اٌحتاردٍُصگان و...ٌطكَ کٍٍصگان  ،کارکٍان

ىؾکم سّاغحَ ُای کارکٍان ةطای  ةاایاٌی اُصاف ىؤغػَ ٌیػث و ىصیطان احطایی ؽطکث ُا پع از کػب غّد غّد ٌلهَ پ، رویکطد غّم

افظایؼ غّد، نظوم احطای نطح ُای جّغٍَ، درسّاغث كیيث ُای پاییً جط از حاٌب ىؾحطیان و افظایؼ کیفیث ىرفّالت، غّد غِام ةیؾحط ةطای 

انث جفيیو گیطی ُای غازىاٌی الزم اغث ةَ حای جالش در حِث ذصاکثط ٌيّدن غّد ةَ دٌتال کػب در ایً ذ غِاىصاران و ... روةطو ىی ؽٌّص.

ةاؽص کَ نی آن ُو غّد کػب ؽّد و ُو غهد ىههّةی از اكصاىات اححياٌی جأىیً گطدد. جغییط از ٌيطیَ دوم ةَ ٌيطیَ غّم ىػئّنیث  یغهر

ةط ىتٍای ىٍافً غِاىصاران ةَ یک ىفِّم گػحطده جط ىی ةاؽص. یٍٍی در ٌيطیَ  خاریىاٌٍص ذطکث از ىفِّم ىّغػات ج اححياٌی  ىؤغػات جخاری

کَ دوم ىالك ایخاد غّد ةطای غِاىصاران ةّد کَ ةا ذلّق دیگط گطوه ُای ٌالكَ ىٍص از كتیم ىؾحطیان، کارکٍان و ... ىطجتم ىی ؽص در ـّرجی 

ر كتال جياىی افطاد ذیٍفً ةّده و ٌیظ غّد و زیان جٍِا ةَ ٌٍّان یکی از ٌحایج فٍانیث ٌيطیَ غّم ةط ایً جأکیص دارد کَ ىػئّنیث ىؤغػات جخاری د

ُای آن ُا ىرػّب ىی ؽّد و ةایص جفيیيات غازىاٌی ةطاغاس آن دغحَ از راه کارُایی کَ در اححياع ىػئّنیث ةیؾحطی ةَ وحّد ىی آورد 

روؽً از ةطجطی ُای  اححياٌی ُػحٍص اىا اغهب كادر ةَ ةطٌاىَ ریظی در اىّری اجشاذ گطدد. ةصیِی اغث اکثط ىؤغػات كادر ةَ گػحطش ٌيطیات 

 (.1390)ُيحی،  کَ اکثطیث اححياع از آن اغحفاده ةتطٌص ٌيی ةاؽٍص

 

 مؤلفٍ َبي تؽکيل دَىدٌ معئًليت اجتمبػی
از رؽّه سّاری و فػاد، اٌخام  ، ؽاىم ـصاكث، کٍحطل و ٌيارت غازىان، جّغٍَ اكحفادی حاىٍَ، ؽفافیث، حهّگیطیىؤنفَ اكحفادی

 پطداسث ُای الزم ةَ ىلاىات ىهی و ىرهی، اغحفاده از جأىیً کٍٍصگان ىرهی، اغحشصام ٌیطوی کار ىرهی و غیطه.

، ؽاىم ذلّق ةؾط، ذلّق کارگط، آىّزش و جّغٍَ کارگطان ىرهی، کيک ةَ جشفؿ ُای ىطةّط ةَ ةطٌاىَ ُای حاىٍَ و ىؤنفَ اححياٌی

 غیطه.

، ؽاىم رویکطدُای اذحیاط آىیظ ةطای حهّگیطی یا ةَ ذصاكم رغاٌصن ٌّارض ٌاىههّب، ذيایث از اكصاىات و اةحکاراجی یػث ىریهیىؤنفَ ز

کَ ىػئّنیث ةیؾحط زیػث ىریهی را جطویج ىی دٍُص، جّغٍَ و اٌحؾار فٍاوری ُای ىههّب و ىػاٌص زیػث ىریهی و غیطه )گطوه کارؽٍاغان 

 (.1386ایطان،

 

 پيؽيىٍ تجربی پصيَػ مريري بر

 الف( پصيَػ َبي خبرجی
غِاىصاران را ةا جّحَ ةَ  "اثط غاسحار ىانکیث ةط افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث"در ىهانٍَ ای جرث ٌٍّان  (،2011) 2ُّ و ُيکاران

سارحی جلػیو ةٍصی کطدٌص. داده ُای داؽحً اٌگیظه ُای ىحفاوت ةَ گطوه ُایی از حيهَ غِاىصاران ةا ىانکیث ٌِادی، ىانکیث ىصیطیحی و ىانکیث 

جایی از ؽطکث ُای ةظرگ کطه ةّد. ٌحایج ٌؾان داد کَ ىػئّنیث اححياٌی ةا ىانکیث ٌِادی ىانکیث سارحی راةهَ  118آن ُا ؽاىم یک ٌيٌَّ 

آن ُا ٌؾان داد کَ گطو ُای ىثتث و ىٍٍاداری دارد. اىا راةهَ ىػئّنیث اححياٌی ؽطکحی ةا ىانکیث ىصیطیحی ىثتث و ىٍٍادار ٌیػث. پژوُؼ 

 ىشحهف غِاىصاران اثط ىحفاوجی ةط افؾای ىػئّنیث اححياٌی دارٌص.
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ذاکيیث ؽطکحی و افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا، ؽّاُصی ىتحٍی  "ىهانٍَ ای جرث ٌٍّان  (،2012) 3رذيان سان و ةصر انيحکیً

پژوُؼ راةهَ ةطسی از ىکاٌیظم ُای ذاکيیث ؽطکحی ؽاىم: ىانکیث ىصیطیحی،  در کؾّر ةٍگالدش اٌخام داده اٌص. در ایً "ةط اكحفاد ٌّىِّر

ىانکیث ٌيّىی، ىانکیث سارحی، ٌػتث ىصیطان غیط ىؤىف در ُیأت ىصیطه، دوگاٌگی ىصیط ٌاىم و ذلّر کيیحَ ذػاةطغی ةا افؾای ىػئّنیث 

ث اححياٌی ؽطکحی ةا ىانکیث ىصیطیحی راةهَ ی ىٍفی دارد. و اححياٌی ؽطکث ُا ىّرد آزىّن كطار گطفث. ٌحایج ٌؾان داد کَ افؾای ىػئّنی

ىانکیث ٌيّىی و سارحی و ىصیطان غیطىؤىف در ُیأت ىصیطه و ذلّر کيیحَ ذػاةطغی اثط ىثتث و ىٍٍاداری ةا افؾای ىػئّنیث اححياٌی 

 ؽطکحی دارد. 

اححياٌی ؽطکث ُا در ىفط غاسحار ىانکیث را ةَ غَ  در جرلیلی جرث ٌٍّان غاسحار ىانکیث و ىػئّنیث (، 2012) 4غّنیيً و ُيکاران

گطوه ىشحهف ىانکیث ٌِادی، ىصیطیحی و سارحی جلػیو کطدٌص. ٌحایج ٌؾان دٍُصه ی راةهَ ی ىثتث و ىٍٍادار ةیً غطىایَ گضاران سارحی و 

ث ىصیطیحی ٌالكَ ی کيحطی ةَ افؾای ٌِادی اغث. اىا ةیً ىانکیث سارحی و ىػئّنیث اححياٌی راةهَ ىٍفی وحّد دارد. ةَ ٌتارجی ىانکی

 انالٌات ٌػتث ةَ غِاىصان ٌِادی و سارحی دارد.

ؽطکث  600اُيیث ٌّع ىانکیث ةط ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا را ةطرغی کطده اٌص. در ایً ىلانَ از ةیؼ از  (،2012)5الىطجخان و ةطت

ص کَ ىانکیث کارکٍان، سفّـی و ؽطکحی راةهَ ٌػتحاً كٍیف ةا ىػئّنیث ـٍٍث اغحفاده ؽصه . ةَ ایً ٌحیخَ رغیصٌ 35کؾّر و  16اروپایی از 

اححياٌی دارٌص در ذانی کَ ؽطکث ُای ُهصیٍگ ىثم ةاٌک و غطىایَ گضاران ٌِادی و ُيچٍیً غطىایَ گضاران دونحی در ایً راةهَ ةی نطف ةَ 

 ٌيط ىی رغٍص.

حی ةط اةٍاد ىشحهف ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا پطداسحٍص کَ اةٍاد ةَ ةطرغی راةهَ ىانکیث ىصیطی (،2013) 6غّیان پک و ُيکاران

ىػئّنیث اححياٌی ؽاىم رواةم کارکٍان، اححياع، ىریم زیػث و جّنیصات ىی ةاؽص. ٌحایج جرلیق ٌؾان ىی دُص کَ ىانکیث ىصیطیحی ةا رواةم 

 و اةٍاد جّنیصات ٌاچیظ اغث. کارکٍان ارجتاط ىٍٍادار ىٍفی دارد. در ذانی کَ اثط آن ةط اححياع، ىریم زیػث

در پژوُؾی ةَ ةطرغی راةهَ ةیً گظارؽگطی ىػئّنیث اححياٌی و ریػک کاُؼ كیيث غِام پطداسحٍص. ٌحایج ایً  (،2014کیو و ُيکاران)

جأثیط کاٍُصه ؽطکث دارای راةهَ ىٍفی ةا ریػک کاُؼ كیيث غِام در آیٍصه اغث. ٌالوه ةط ایً،  CSRجرلیق ذاکی از آن اغث کَ کَ ٌيهکطد 

CSR  ةط ریػک غلّط زىاٌی ةطحػحَ جط ىی ةاؽص کَ ؽطکث ُا دارای ذاکيیث ؽطکحی کيحطی ةّده یا دارای غهد پاییً جط از ىانکیث ٌِادی

ىؾارکث دارٌص، از اٌيال و رفحارُای  CSRةاؽٍص. ٌحایج ةَ دغث آىصه ةا ایً ىفِّم غازگاری دارد کَ ؽطکث ُایی کَ ةَ ـّرت فٍال در 

ت ىصیطه یا أحکطاٌَ ةاز داؽحَ ىی ؽٌّص، ةٍاةطایً سهط غلّط كیيث غِام کاُؼ ىی یاةص. زىاٌی کَ ىکاٌیػو ذاکيیث ؽطکحی ىثم ٌيارت ُیىر

 ةَ نّر ویژه ذائظ اُيیث سّاُص ةّد .  CSRغطىایَ گضاران ٌِادی كٍیف ةاؽص ، ٌلؼ 

طکث و ىصیطیث غّد در ةاٌک ُای ایاالت ىحرصه آىطیکا پطداسحٍص. ؽ اححياٌی، ةَ ةطرغی راةهَ ىػئّنیث (2014)7واؽیهیکی وُيکاران

 ٌحایج ذاکی ازآن اغث کَ راةهَ ىٍٍادار ىثتحی ةیً ىصیطیث غّد و ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث وحّد دارد.

 ب( پژوُؼ ُای داسهی

ةط افؾای ىػئّنیث اححياٌی  در جرلیلی جرث ٌٍّان ةطرغی راةهَ ی ىکاٌیظم ُای ذاکيیث ؽطکحی (،1392ةِار ىلصم و ُيکاران )

ؽطکث ُا ةَ ایً ٌحیخَ رغیصٌص کَ افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا جرث جاثیط ىکاٌیظم ُای ذاکيیث ؽطکحی كطار دارد. یٍٍی ُطچَ 

ُا ةَ ٌٍّان  ىکاٌیظم ُای ذاکيیث ؽطکحی ةِحط اٌيال و احطا ؽّد، افؾای گظارؽات ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا ٌیظ ةِتّد ىی یاةص و ىکاٌیظم

 زیطةٍای افؾای ىػئّنیث اححياٌی اغث.

حاىٍَ آىاری در پژوُؾی ةَ ؽٍاغائی راةهَ ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ةا وفاداری ىؾحطیان پطداسحٍص.  (،1392كاكی زاده وُيکاران)

ُا از پطغؾٍاىَ  ةطای گطدآوری دادهای ةّد.  گیطی سّؽَ ٌفط و روش ٌيٌَّ 384جرلیق ؽاىم ىؾحطیان ةاٌک ىهث ؽِط جِطان ةّد. ٌيٌَّ آىاری 

ُا اغحفاده ؽص و در كػيث آىار اغحٍتانی  . از آىار جّـیفی ةطای جّـیف وكٍیث آزىّدٌیه اغث( اغحفاده ؽص2011روحیطوجاٌا ىان ُاچی جارا )

پضیطش ىلصار كطیب ىػیط از  ُا و ةَ ىٍيّر ةطرغی كاةهیث از آزىّن ُيتػحگی پیطغّن و رگطغیّن گام ةَ گام حِث ةطرغی ىٍٍاداری فطكیَ

 .ٌحایج جرلیق ٌؾان داد کَ ةیً ىػئّنیث اححياٌی غازىان ةا وفاداری ىؾحطیان راةهَ ىٍٍاداری وحّد داردؽص. آزىّن جی اغحفاده 
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ر راةهَ ىػئّنیث اححياٌی ةا ٌيهکطد ىانی ؽطکحِای پضیطفحَ ؽصه د»در یک پژوُؾی جرث ٌٍّان ،(1392ىِصی ٌطب ـانری و ُيکاران)

کَ ٌحایج پژوُؼ ٌؾان ىی دُص ٌيهکطد ىانی ةا ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ٌػتث ةَ کارکٍان و ىریم زیػث  دریافحٍص «ةّرس اوراق ةِادار جِطان

کَ ةطای دغحیاةی ةَ  را ایً پژوُؼ ةَ ىصیطان کيک سّاُص کطد جا غیاغث ُای ىّثط ىطةّط ةَ ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث. راةهَ ىٍٍاداری ٌصارد

 در ةهٍص ىصت الزم اغث را جّغٍَ دٍُص. ،کطد ىانی ةِحطٌيه

ةَ ةطرغی جاثیط غاسحار و جطکیب ُیات ىصیطه ةط ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا پطداسحٍص. ٌحایج ذاکی از آن  (،1393ٌتصنی و ُيکاران)

ىٍٍی داری وحّد دارد و ىحغیط جيطکظ اغث کَ ةیً ىػئّنیث پضیطی اححياٌی ؽطکث ُا ةا ٌػتث اٌلای ُیات ىصیطه و جيطکظ ىانکیث راةهَ 

ىانکیث، ةیؾحطیً جاثیط را ٌػتث ةَ غایط ىحغیطُا ةط روی ىػئّنیث پضیطی اححياٌی ؽطکث ُا ىی گضارد. ُيچٍیً ىهاةق ةا ٌحایج ةصغث آىصه 

اححياٌی ؽطکث ُا راةهَ ىؾشؿ گطدیص ةیً ٌلؼ دوگاٌَ رئیع ُیئث ىصیطه، ٌػتث جغییطات ُیئث ىصیطه و ٌّع ىانکیث ةا ىػئّنیث پضیطی 

 ىٍٍاداری وحّد ٌصارد.

ةَ ةطرغی راةهَ ةیً افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا و اةٍاد آن، ىیظان افؾای انالٌات ىطةّط ةَ رواةم  (،1393پّرٌهی و ذخاىی )

اق ةِادار جِطان پطداسحٍص. یافحَ کارکٍان، ىؾارکث اححياٌی، جّنیص و ىریم زیػث ةا ىانکیث ٌِادی در ؽطکث ُای پضیطفحَ ؽصه در ةّرس اور

 ُای پژوُؼ ذاکی از راةهَ ىٍٍادار ىٍفی ةیً افؾای ىػئّنیث اححياٌی، ىیظان افؾای انالٌات ىطةّط ةَ رواةم کارکٍان، جّنیص و ىریم زیػث

کیث ٌِادی راةهَ ىٍٍاداری وحّد ةا ىانکیث ٌِادی ىی ةاؽص، ایً در ذانی اغث کَ ةیً ىیظان افؾای انالٌات ىطةّط ةَ ىؾارکث اححياٌی ةا ىان

 ٌصارد.

 

 ظًاالت پصيَػ
 رجتَ ةٍصی ٌّاىم اـهی ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث؟ -1

 رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ اححياٌی گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث؟ -2

 ححياٌی چگٌَّ اغث ؟رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ ىریهی گظارؽگطی ىػؤنیث ا -3

 رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ اكحفادی گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث؟ -4

 

 ريغ پصيَػ
 AHPةٍصی غتص ٌّاىم اـهی و فطٌی ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػئّنیث اححياٌی، از روش در ایً پژوُؼ ةطای جٍییً ىیظان اُيیث ورجتَ

غازی ایً روش، اةحصا ةایص ٌيطات کارؽٍاغان وىحشففیً ىشحهف ةا اغحفاده از روش ىیاٌگیً ٍُصغی ةا ُو فازی اغحفاده ؽصه اغث. ةطای پیاده

-جّاٌص ىٍحج ةَ ٌحایج اؽحتاه ؽّد،  جخيیً ٌيط ستطگان كتم از ذم ىػئهَ اىطی كطوری ىیجهفیق ؽّد. اىا از آٌخا کَ یک ىاجطیع ٌاغازگار ىی

ای، ىفاذتَ ةا ( اٌخام ؽصه اغث و انالٌات ةط اغاس ىهانٍات کحاةشا1998ٌَاده از روش گاگّس و ةّچط )ةاؽص. در ایً پژوُؼ ایً کار ةا اغحف

ُا، ىػحٍصات ىّحّد، ةطگظاری حهػات جشففی، جخظیَ و جرهیم انالٌات ذاـهَ و غیطه کارؽٍاغان وىحشففیً ، جٍيیو و اغحفاده از پطغؾٍاىَ

افظار اکػم آوری ؽصه ىاٌٍص: غً، حٍع، ىیظان جرفیالت و... از ٌطمؽٍاسحی حيًُای ٌيّىی و حيٍیثةصغث آىصه اغث.ةطای جرهیم داده

ةٍصی ٌّاىم اـهی و فطٌی ىؤثط ةط ُای فازی حِث رجتَ گیطی در ىریماغحفاده ؽصه، از آٌخایی کَ ُصف ایً جرلیق اغحفاده از ىصل جفيیو

گیطٌصگان كادر سّاٍُص ةّد جطحیرات سّد را در ىّرد ٌّاىم ةَ ـّرت اوزان ٌصدی ةَ جفيیوگظارؽگطی ىػئّنیث اححياٌی  اغث و از نطفی

فازی،  GAHPجتصیم، غپع ىراغتات ىطةّط ةَ  جکٍیک دغث آورٌص، اٌصاد فازی جٍطیف ؽصه جّغم ىلیاس فازی را ةَ اٌصاد فازی ىثهثی 

اٌخام  EXECELافظار ىٍيّر ىراغتَ وزن ٌّاىم ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػئّنیث اححياٌی  ةا کيک ٌطم ةَ 8(EAای)جرث روش جرهیم جّغٍَ

 جطیً ٌاىم ىیػط ؽصه اغث.ةٍصی و اٌحشاب ىِوگطفحَ و رجتَ
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 جبمؼٍ ي ومًوٍ آمبري
ُای ىشحهف ذػاةصاری ارجتاط کاری دارٌص. غی، کارؽٍاغان، ىحشففیً و اغاجیص داٌؾگاُی ُػحٍص کَ در واذصُا و ةشؼحاىٍَ ىّرد ةطر

ٌفط ةَ ٌٍّان ٌيٌَّ آىاری ایً پژوُؼ ؽٍاغایی ؽصٌص جا در سفّص اٌحشاب ٌّاىم ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػئّنیث  20نی رایظٌی اٌخام پضیطفحَ، 

 ٌيط داده و در جِیَ گظارؽات ىّرد ٌیاز ُيکاری ٌيایٍص. ةٍصی آٌِا  اححياٌی و اونّیث

% کارؽٍاغی ارؽص اغث. پطاکٍصگی 60% ٌيٌَّ ىّرد ةطرغی دکحطا و 40جرفیالت  , ٌفط ىطد ىی ةاؽٍص 12ٌفط زن و  8از کم ٌيٌَّ آىاری 

 غال اغث. 30ةاالی  غال اغث و ٌیيی 30جا  20ىّرد ةطرغی ةیً غٍی ٌيٌَّ ةَ گٌَّ ای اغث کَ غً ٌیيی از ٌيٌَّ 

 

 مدل پصيَػ

 (:10ای چاٌگ)ةَ روش جرهیم جّغ9ٍَجرهیم غهػهَ ىطاجتی گطوُی فازی-

ةطاغاس رواةم ةیً اٌصاد فازی ىثهثی، اگط دو ٌصد فازی ىثهثی 
M (L ,m ,u )

و 
M (L ,m ,u )

آٌگاه  ؛را در ٌيط ةگیطیو 

 یً دو ٌصد ةَ كطار زیط سّاُص ةّد: رواةم حيً، كطب و ىٍکّس ةیً ا

 
 ٌيّدار اٌصاد فازی ىثهثی

 

M M (L L ,m m ,u u )    
 

M . M (L L , m m ,u u )
                                                             

M , , M , ,
u m L u m L

    
    
                                                                                           

 

دیگط یک ٌصد فازی ىثهثی ٌیػث وایً رواةم فلم  ةایص جّحَ داؽث کَ ذاـهلطب دوٌصد فازی ىثهثی یا ىٍکّس یک ٌصد فازی ىثهثی،

ی ىاجطیع ةطای ُط یک از غهطُا EAکٍص. در روش جلطیتی از ذاـهلطب واكٍی دو ٌصد فازی ىثهثی وىٍکّس یک ٌصد فازی ىثهثی راةیان ىی

 گطدد:فازی ىثهثی اغث، ةَ ـّرت زیط ىراغتَ ىی کَ سّد یک ٌصد Skارزش   ىلایػات زوحی،

 
1

1 1 1
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ُای راةهَ ةطای ىراغتَ ُط یک از ةشؼ ةاؽٍص.ُا ىیُا وؽاسؿگظیٍَ ةَ جطجیب ٌؾان دٍُصه jو  i ةیاٌگط ؽياره غهطو Kىصل فّق در 

 کٍیو:فّق ةَ ـّرت زیط ٌيم ىی

                                                           
9. Fuzzy Group Analytical Hierarchy Process (FGAHP) 
10. Chang 
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ٍاـط غهّح را ةط غایط ٌٍاـط آن غهد، ةَ ـّرت ُا، در ایً ىطذهَ ةایص نتق راةهَ زیط درحَ ةظرگی ُط یک از Skٌپع از ىراغتَ جياىی 

 حصاگاٌَ، ىراغتَ ٌياییو.

 

  
 

 داریو: در ٌحیخَ

 

 
  

 آیص: دغث ىیَ ی زیط ةٌصد فازی ىثهثی دیگط از راةهَ Kىیظان ةظرگی یک ٌصد فازی ىثهثی از 

 

  
 

 یو:کٍت زیط ٌيم ىیـّرَ ُا در ىاجطیع ىلایػات زوحی ةةطای ىراغتَ وزن ؽاسؿ

 

  
 

 فازی سّاُص ةّد: AHPةٍِخار ٌاُا ةفّرت زیط سّاُص ةّد، کَ ُيان ةطدار كطایب ةٍاةطایً ةطدار وزن ؽاسؿ

 

  
 

جطیع غازی غاٌحی ةا جلػیو ُط یک از ٌٍاـط ىاجطیع وزٌی غیط ٌطىال ةط ذاـم حيً ٌٍاـط ُيیً ىاغپع ةا اغحفاده از روش ٌطىال

 آوریو.دغث ىی جّاٌیو وزن ُط یک از ٌٍاـط غهد ىطةّنَ را ةَىی

 



i

i

w

w

;iw
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 َبي مقبیعبت زيجی فبزي ي وبظبزگبري مبتریط محبظبٍ-
ُای ىلایػات زوحی  عی ٌاغازگاری ىاجطی ی درحَ پضیطی كّی، روؽی را ةطای ىراغتَ ( ةط اغاس ؽطایم اٌحلال1998گاگّس و ةّچط )

A، دو ىاجطیع ىخظا جؾکیم ؽّد: اٌص. در ایً روش ةَ ىٍيّر ةطرغی ٌاغازگاری، الزم اغث از ُط ىاجطیع ىلایػَ زوحی فازی ارائَ ٌيّده
m  و

A
g ىاجطیع .A

mگطدد،  از ىلادیط ىیاٌی جطحیرات ُط ستطه ذاـم ىیA
m
 = [aijm] ( ىاجطیع دوم ٌیظ .A

gاٌگیً ٍُصغی ذص ةاال و ذص (، از ىی

 ؽّد: پاییً اٌصاد فازی ىثهثی ایخاد ىی

 

wُای اوزان،  ةطای یافحً ٌطخ ٌاغازگاری، ةطدار وزن ُط یک از ایً دو ىاجطیع ةایص ىراغتَ ؽّد. نضا، ةطدار
m وw

gَدغث  ، از رواةم زیط ة

 آیٍص: ىی

 

 

 

 

 

n ؽّد: ُا از رواةم زیط ىراغتَ ىی ( ةطای ُط کصام از ىاجطیعجطیً ىلصار ویژه ) ةٍص ىاجطیع اغث. ةظرگ 

 

 
 

 

 

 گطدد: ( ةحطجیب زیط ىراغتَ ىیCI) 11غازگاریٌاؽاسؿ 

 

 

 

 

 

  

Rُای جفادفی (، ؽاسؿ) 12ی ٌطخ ٌاغازگاری ةطای ىراغتَ
m    وR

g( ( ارائَ ؽصه اغث )حصول 1998جّغم گاگّس و ةّچط

CRدو ٌطخ ٌاغازگاری )(. اگط ُط 3-4
m  وCR

gىّرد ٌيط درسّاغث ؽّد جا در   ةاؽص، ةایص از ستطه 1/0جط از  ( ُط ىاجطیع ىلایػَ زوحی ةظرگ

                                                           
11. Consistency Index 
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CRجطحیراجؼ جخصیص ٌيط ٌيایص. اگط فلم 
m (CR

g جط ةاؽص، در ذانی کَ دیگطی در نیف ىّرد كتّل ةاؽص، ةِحط اغث  ةظرگ 1/0( از

 ُا )ىلادیط ىیاٌی( ةصون جغییط ةياٌٍص.  ُا( جطغیب ؽٌّص و ىلادیط ذص د ىلادیط ىیاٌی )ىلادیط ذصگیطٌصه ةطای ارزیاةی ىخص جفيیو

 

 َبي تصبدفی گبگًض ي بًچر ؼبخص 1جديل 

R اٌصازه ىاجطیع
m

 R
g

 

1 0 0 

2 0 0 

3 4890/0 1796/0 

4 7937/0 2627/0 

5 0720/1 3597/0 

6 1996/1 3818/0 

7 2874/1 4090/0 

8 3410/1 4164/0 

9 3793/1 4348/0 

10 4095/1 4455/0 

11 4181/1 4536/0 

12 4462/1 4776/0 

13 4555/1 4691/0 

14 4913/1 4804/0 

15 4986/1 4880/0 

 

 یبفتٍ َب ي وتبیج آزمًن
 غؤال اول: رجتَ ةٍصی ٌّاىم اـهی ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث؟

-آوری ؽصهیان ٌيٌَّ آىاری در ىّرد غتص ٌّاىم اـهی و فطٌی ىؤثط ةط ىػؤنیث اححياٌی ؽطکث ُا کَ حيًگّاىِار ٌيطُای کالىی پاغز

ىٍيّر ؽٍاغایی ٌّاىم ةا اغحفاده از ٌيط ستطگان، ةا ىطاحٍَ ةَ جرلیلات  ىؾاةَ و  ُای ىشحهفی كاةم جتصیم ةَ اٌصاد ىثهثی ُػحٍص. ةَاٌص ةَ روش

ازی، غَ ٌاىم اـهی )اححياٌی، ىریهی، اكحفادی( ىؤثط ةط گظارؽگطی  ىػؤنیث اححياٌی ؽٍاغایی ؽص. ٌحایج  غةا اغحفاده از پطغؾٍاىَ ةّىی

در گطوه فاکحّرُای اـهی ىؤثط ةط « اكحفادی »جطیً اونّیث جّغم ٌاىم و پاییً« اححياٌی »ةیاٌگط کػب ةاالجطیً اونّیث جّغم  ٌاىم 

ؽصه ةطای ُط دو ىاجطیع  ىراغتَ CRایً ىهانٍَ از اٌصاد فازی ىثهثی اغحفاده ؽصه اغث،  گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی ؽطکث ُا اغث. در

 اغث. ةٍاةطایً ىاجطیع ىلایػَ زوحی فاکحّرُای اـهی ىطةّط ةَ ىاجطیع جخيیً ٌيطات ستطگان کاىالً غازگار اغث. 1/0کيحط از 

 

 ؤثر بر رتبٍ بىدي گسازؼگري اجتمبػیمبتریط تجميغ وظرات خبرگبن مربًط بٍ ػًامل اصلی معؤليت م 2جديل 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
12. Consistency Ratio 

 اكحفادی ىریهی اححياٌی 

(1،1،1) اححياٌی  (54/1 ،26/1 ،68/0)  (86/0 ،23/1 ،74/0)  

(65/0، 79/0، 46/1) ىریهی  (1،1،1)  (73/1 ،22/1 ،79/0)  

(54/0، 80/0، 35/1) اكحفادی  (26/1 ،82/0 ،58/0)  (1،1،1)  
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 ظی حديد فبکتًرَبي اصلی مربًط بٍ مبتریط تجميغ وظرات خبرگبنمبتریط ميبوگيه َىد CRمحبظبٍ  3جديل

G ىیاٌگیً غهطی اكحفادی ىریهی  اححياٌی 

354011/0 اححياٌی  356629/0  350992/0  353877/0  

344641/0 ىریهی  347189/0  350231/0  347354/0  

301348/0 اكحفادی  296182/0  298777/0  298769/0  

077891/4  CI= 025964/0  CR
g
 = 098834/0  

 

 غؤال دوم: رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ اححياٌی گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث؟

ذلّق » جطیً اونّیث جّغم ٌاىم و پاییً« رٌایث وجتٍیث از كّاٌیً وىلطرات ىطجتم ةٍص اححياٌی » کػب ةاالجطیً اونّیث جّغم  ٌاىم 

اغث. ةٍاةطایً ىاجطیع ىلایػات زوحی زیط  1/0ؽصه ةطای ُط دو ىاجطیع کيحط از  ىراغتَ CRی ٌاىم اححياٌی. در گطوه زیطفاکحّرُا« ةؾط 

 فاکحّرُای ٌاىم اححياٌی ىطةّط ةَ ىاجطیع جخيیً ٌيطات ستطگان کاىالً غازگار اغث.

 

 یط تجميغ وظرات خبرگبنمبتریط ميبوگيه َىدظی حديد زیرفبکتًرَبي ػبمل قبوًوی مربًط بٍ مبتر CRمحبظبٍ  4جديل

G 
کار 

 .وکارکٍان/

ذلّق 

 ةؾط

ىؾحطیان 

وىفطف 

کٍٍصگان 

 ىرفّالت

ىؾارکث 

وجّغٍَ 

 حاىٍَ

اسالق 

 کػب وکار/

فػاد،رؽّه 

 سّاری

رٌایث 

 كّاٌیً

ىیاٌگیً 

 غهطی

کار .وکارکٍان/ 

 اؽحغال ر
11717/0  16591/0  09875/0  13562/0  07671/0  09048/0  13987/0  11779/0  

04633/0 ذلّق ةؾط  0656/0  16552/0  16149/0  08414/0  0943/0  22492/0  12033/0  

.ىؾحطیان 

وىفطف 

کٍٍصگان 

 ىرفّالت

17121/0  1682/0  14429/0  09931/0  06268/0  12783/0  21867/0  14174/0  

ىؾارکث 

 وجّغٍَ
10214/0  15335/0  19928/0  20335/0  08797/0  15707/0  16186/0  15215/0  

اسالق کػب 

وکار/رویَ ُای 

ٌيهیاجی 

 ىٍففاٌَ

17569/0  20585/0  147/0  17697/0  19669/0  14971/0  06963/0  16022/0  

فػاد،رؽّه 

 سّاری
14755/0  14668/0  11964/0  11006/0  14792/0  13024/0  06332/0  12363/0  

23992/0 رٌایث كّاٌیً  09442/0  12552/0  1132/0  34388/0  25036/0  12173/0  18415/0  

23472/8  
 

CI= 03353/0  CR
g
 = 08053/0  

 

 غؤال غّم: رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ ىریهی گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی چگٌَّ اغث ؟
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یَ ىّاد اون» جطیً اونّیث جّغم ٌاىم و پاییً« رٌایث كّاٌیً وىلطرات ىطةّط آن » ٌحایج  ةیاٌگط کػب ةاالجطیً اونّیث جّغم  ٌاىم 

اغث. ةٍاةطایً ىاجطیع ىلایػات زوحی  1/0ؽصه ةطای ُط دو ىاجطیع کيحط از  ىراغتَ CRدر گطوه زیطفاکحّرُای ٌاىم ىریهی اغث. « واٌطژی 

 زیطفاکحّرُای ٌاىم ىریهی ىطةّط ةَ ىاجطیع جخيیً ٌيطات ستطگان کاىالً غازگار اغث.

 

 َبي ػبمل محيطی مبتریط تجميغ وظرات خبرگبنمبتریط ميبوگيه َىدظی حديد زیرفبکتًر CRمحبظبٍ  5جديل

G 
ىّاد اونیَ 

 واٌطژی

جٍّع گٌَّ ُای 

زیػحی وىٍاةً 

 نتیٍی

اٌحؾار 

گازُا،فاكالب 

 وكایٍات

ىرفّالت و 

سصىات و اثطات 

 زیػث ىریهی

رٌایث كّاٌیً 

وىلطرات  ىطةّط 

 زیػث ىریهی

ىیاٌگیً 

 غهطی

واٌطژیىّاد اونیَ   13641/0  27249/0  10575/0  13203/0  19596/0  16853/0  

جٍّع گٌَّ ُای زیػحی 

 وىٍاةً نتیٍی
08729/0  17436/0  1148/0  27585/0  26273/0  18301/0  

اٌحؾار گازُا،فاكالب 

 وكایٍات
28855/0  13579/0  22368/0  1619/0  12376/0  18673/0  

ىرفّالت و سصىات و 

 اثطات زیػث ىریهی
26579/0  23137/0  17797/0  21483/0  20849/0  21969/0  

رٌایث كّاٌیً وىلطرات  

 ىطةّط زیػث ىریهی
22197/0  186/0  37781/0  2154/0  20905/0  24204/0  

1372/8;  CR
g
 =                                        0471/0    CI= 0196/0  

 

 چگٌَّ اغث؟ غؤال چِارم: رجتَ ةٍصی ىٍیار ُای ىؤثط ةط ؽاسؿ اكحفادی گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی

در گطوه « ذلّر در ةازار »جطیً اونّیث جّغم ٌاىم و پاییً« غطىایَ گضاری ىػؤالٌَ  »ٌحایج ةیاٌگط کػب ةاالجطیً اونّیث جّغم  ٌاىم 

اغث. ةٍاةطایً ىاجطیع ىلایػات زوحی زیط فاکحّرُای ٌاىم  1/0ىراغتَ ؽصه ةطای ُط دو ىاجطیع کيحط از  CRزیطفاکحّرُای ٌاىم اغث. 

 اكحفادی ىطةّط ةَ ىاجطیع جخيیً ٌيطات ستطگان کاىالً غازگار اغث.
 

 مربًط بٍ مبتریط تجميغ وظرات خبرگبن  ياقتصبدمبتریط ميبوگيه َىدظی حديد زیرفبکتًرَبي ػبمل  CRمحبظبٍ  -6جديل

G ةازارذلّر در  ٌيهکطد اكحفادی  
اثطات اكحفادی 

 غیط ىػحلیو

غطىایَ گضاری 

ّالٌَىػئ  
 ىیاٌگیً غهطی ذلّر در ةازار

26899/0 ٌيهکطد اكحفادی  35754/0  23446/0  26429/0  23045/0  27115/0  

15585/0 ذلّر در ةازار  20716/0  12299/0  40973/0  05776/0  1907/0  

اثطات اكحفادی غیط 

 ىػحلیو
15023/0  06882/0  13094/0  13025/0  16393/0  12883/0  

غطىایَ گضاری 

 ىعءوالٌَ
28639/0  21647/0  37831/0  13611/0  38097/0  27965/0  

13853/0 ذلّر در ةازار  15001/0  1333/0  05962/0  16688/0  12967/0  

30472/9;  CI= 03809/0  CR
g
 = 0876/0  
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 وتيجٍ گيري ي پيؽىُبدات
غازىان ُا ةطای ةاكی ىاٌصن در ٌطـَ ركاةث ةَ  گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی  یکی از ىّكٌّات ىِو در ٌفط حصیص اغث، زیطا ةػیاری از

دٌتال حهب ركایحيٍصی ُطچَ ةیؾحط ىؾحطیان)غایط افطاد( ُػحٍص. ؽطکث ُایی کَ ةَ گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی جّحَ دارٌص در ةطٌاىَ ُای 

ازُای اونیَ ةطای ةػیاری از افطاد فطاُو سّد ىّفق جطٌص ٌػتث ةَ ؽطکث ُایی کَ ةَ ایً ىّكّع جّحَ ٌصارٌص .چطا کَ ةا ـٍٍحی ؽصن حّاىً ٌی

ایً رو جّحَ ؽصه وةا گضر زىان غهد ٌیازُا جغییط کطده، و افطاد ةَ دٌتال رفاه ةیؾحط ، ىرفّالجی  ةا اىکاٌات ةِحط، ىریهی پاك جط و.... ُػحٍص.از 

 ةَ فاکحّرُا وزیطفاکحّرُای ىػؤنیث اححياٌی  ٌاىهی ىِو ةطای پیؾتطد ایً  اُصاف اغث.

در گطوه فاکحّرُای اـهی « اكحفادی»جطیً اونّیث جّغم ٌاىم و پاییً« اححياٌی»ٌحایج جرلیق ةیاٌگط کػب ةاالجطیً اونّیث جّغم ٌاىم 

ىؤثط ةط گظارؽگطی ىػؤنیث اححياٌی ؽطکث ُا اغث. ةٍاةطایً ىصیطان ةایػحی ةَ ؽاسفِای ٌّاىم اححياٌی جّحَ ةیؾحطی ٌيایٍص، ىاٌٍص رٌایث 

كّاٌیً وىلطرات ىطجتم ةٍص اححياٌی، فػاد،رؽّه سّاری و پّل ؽّیی، اسالق کػب وکار/رویَ ُای ٌيهیاجی ىٍففاٌَ، ىؾارکث وجّغٍَ  وجتٍیث از

حاىٍَ، زٌخیطه جاىیً،ىؾحطیان .ىفطف کٍٍصگان ىرفّالت و سصىات، کار وکارکٍان/اؽحغال ورویَ ُای کار، ذلّق ةؾط.و پع از آن، ىصیطان 

ی ٌّاىم ىریهی جّحَ ٌيایٍص، ُياٌٍص ىاٌٍص رٌایث كّاٌیً وىلطرات ىطةّط زیػث ىریهی آن ،ىرفّالت وسصىات واثطات ةایػحی ةَ ؽاسفِا

ةّط زیػث ىریهی آن ، اٌحؾار گازُا وفاكالب ، جٍّع گٌَّ ُای زیػحی وىٍاةً نتیٍی ، ىّاد اونیَ واٌطژی  ودر ٌِایث ٌیظ آسطیً رجتَ ةٍصی ىط

کَ ؽاىم ىّاردی چّن ،غطىایَ گضاری ىػؤالٌَ، ٌيهکطد اكحفادی، ىانیات، اثطات اكحفادی غیط ىػحلیو ، ذلّر در ةَ ٌاىم اكحفادی ىی ؽّد 

 ةازار  ىی ةاؽص.الزم ةَ ذکط اغث در ایً سفّص ةایص اكصاىات ویژه ایی ـّرت گیطد کَ ٌیازىٍص ُيکاری ةیً ىطدم و ىػؤنیً ىی ةاؽص. 
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 مىببغ ي مراجغ
ةطرغی راةهَ ی ىکاٌیظم ُای ذاکيیث ؽطکحی (. 1392ةِار ىلصم، ىِصی، ـادكی، زیً انٍاةصیً و ـفطزاده، غاره) >1=

 .90-107، 20غال پٍخو، ؽياره، ففهٍاىَ ٌهيی پژوُؾی ذػاةصاری ىانی، ةط افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا

، ةطرغی راةهَ ةیً افؾای ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا و اةٍاد آن ةا ىانکیث ٌِادی(. 1393پّرٌهی و ذخاىی ) >2=

 .135-150ففهٍاىَ ٌهيی پژوُؾی داٌؼ ذػاةصاری و ذػاةطغی ىصیطیث، غال غّم، ؽياره دُو، 

ؽطکحی ىػئّنیث اححياٌی ؽطکث ُا و ٌيطیَ ُای (، راُتطی 1390ذػاس یگاٌَ، یریی، ةطزگط، كصرت اهلل، ) >3=

 ذػاةصاری )رویکطد اكحفاد غیاغی و ٌيطیَ ُای اثتاجی(، ىخهَ ذػاةصاری.

ةطرغی جاثیط درـص ُیئث ىصیطه غیط ىؤىف و ىانکیث ٌِادی ةط ىػئّنیث پضیطی اححياٌی  .(1390) ، رةابرذیيی >4=

 .ةطغی، داٌؾگاه آزاد اغالىی واذص سّزغحان، ُيایؼ ىهی ایصه ُای ٌّ در ذػاةصاری و ذػادر ؽطکث ُا

، جرهیم جاثیط 1392ركایی دونث آةادی، ذػیً، حّؽیار ٌخف آةادی، نیال سظائی پّل، حّاد، وریج کاىيی ركا،  >5=

، 2، ؽياره5ىػئّنیث اححياٌی ةط جفّیط ٌيادیً جفّیط ٌيهکطدی و وفاداری ةطٌص، ىخهَ ىصیطیث ةازرگاٌی دوره 

 .69-88ـؿ 

 (.1387، اٌحؾارات آگاه. )روش ُای جرلیق در ٌهّم و فٍاوریغطىص، زُطه؛ ةازرگان، ٌتاس و ذخازی، انَِ.  >6=

، ححياٌی ؽطکث ُااٌایث رُا ةَ ن ىازیؼ غااىم ىّثط ةط گطاؽٍاغایی ٌّ (. 1390)م.ةٍِان، یارذیص، ٌاـط، ـٍّةط >7=

 71-89 ره اول،ؽيا، جّغٍَدی و كحفااففهٍاىَ حاىٍَ ؽٍاغی دو 

راةهَ ىػئّنیث اححياٌی ةا ٌيهکطد ىانی  (،1392)ٌطب ـانری، ىِصی، ـادكی، غظل، ىٍیً انصیً، ىريّد،  >8=

، 9ؽطکث ُای پضیطفحَ ؽصه در ةّرس اوراق  ةِادار جِطان، پژوُؼ ُای جخطةی در ذػاةصاری، غال غّم، ؽياره

 .20-1ـؿ

گطش ىصیطان درةاره ی افؾای . ٌ(1387فطوغی، داریّش؛ ىیطؽيع ؽِؾِاٌی، ىطجلی؛ پّرذػیً، غيیَ. ) >9=

: ؽطکث ُای پضیطفحَ ؽصه در ةّرس اوراق ةِادار جِطان، ةطرغی ُای ذػاةصاری و انالٌات ذػاةصاری اححياٌی

 .55-70، 52ذػاةصاری و ذػاةطغی، ؽياره 

(، ؽٍاغایی راةهَ ىػئّنیث 1392كاكی زاده، ىفهفی، غطداری، اذيص، داٌؾشّاُی، ذاىص، رئیػی، ذػیً، ) >10=

، ـؿ 10حياٌی ؽطکث ةا وفاداری ىؾحطیان )ىّرد ىهانٍَ: ةاٌک ىهث(، ففهٍاىَ جرلیلات ةازاریاةی ٌّیً، ؽياره اح

75-94. 
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