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 مقدمه
ٝ ٞم بٝ غٛ وت ف زنٙلٜ بم ٔلشطزٔدٚاٜ  امأمٖ ز٘رل ٚ  ٞمی پٛنم ٚ    امَ وغششد ٔٛزخر

. (1389)زخٛزٖ ٚ زبرٛػّت   بممی خٛ  بمنل برم وغششردزت ٔلشطرت ارماٌم  ضرٛ٘ل     بدزی 
ٞمی ػػد    ٔلشط ٔیعطٓ امأمٖ تٔٛخپ ػّٕىد  بٟید ٚ  لمبیخعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی 

ٞرمی ٔٙرمبغ ز٘سرم٘ت ٚ اربه  ٞبردی       زنٗ ٔفمٞشٓ وٝ    پدوٛ وعش .ٛ ضٔت امرد
ػػرد  ز٘رص  ػػرد    ظشرد  ٞمی خلنل اشمت بطدی ٘ ل     ٚ ٜٙنمب ٔیٙماپ ولمك ٔت

 ز٘ل؛ زی بدخٛ  ز  ضلٜ زا زٕٞشت ٚنژٜػػد ادػت ٚ  فدزغٙؼیت  ػػد خمٔؼٝ زطعػموت
وّمت ٞم امأمٖ اشمت بدزی زامات تزی وٝ خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی بٝ ػٙٛزٖ زغّبٝ ٌٛ٘ٝ

 . (1389)ٚزػظت ٚ ٕٞىم زٖ  ضٛ٘ل ٔت
زارت ورٝ   بدز٘رت   ٞزا  نلٌمٜ بسشم ی  ٔٛفمشت    ضدزنط وٙرٛ٘ت ٘شمأٙرل اررٛ     

ٞمنت بم وٛز٘منت بشطید بدزی ز زٔٝ اشمت  پلنلٜ اٛی ٞمی خػٛغت نم  ِٚیت  ز بٝ امأمٖ
آفردنٗ برم زاریفم ٜ زا ودغشرپ      ٞبدزٖ ولَٛ (.1383)ٔٛغّت   ٕ٘منٙل ضل ٚ ودلت ٔیلَٛ 

 لرمبیت ٚ  بدزی بدٚا  فیم ٞمی ٔیٙماپ بم ضردزنط  ٔلشطت ٔٙماپ  زفدز   ز  زندم ذٞٙت ٚ 
بٝ ز وممء وشفشت ٚ زف زنص خعلشت  (.1392)ٔظّٛٔت ٚ ٕٞىم زٖ   ٕ٘منٙل آٔم ٜ ٔتپشچشلٜ 

طٛ  ٝ ٞم بامأمٖ (. أم٘ت و1394ٌٝد   )٘دفت ٚ ػبمات ٔٙ ٜ   ٔتوّٕشت خلٔمت ٔٙدد 
 ٞبردی   ٚی ضرٛ٘ل  وٕدور  برد     تٔر  وطرشلٜ  لمبیت بٝ چمِص  تٔلشط ٚاشّٝٝ ف زنٙلٜ ب

َ    وسپ     چدز وٝ  ٞبدی  ؛وٙللز ٔتزٕٞشت بشطیدی پش آفردنٗ   ػّٕىرد  ارمأم٘ت ولرٛ
 . بسشم  ٔٛثد زات
 ٞبدی زات ػمُٔ زّٔم زنٗ   ضٛ٘ل ٔتوم زنت ػّٕشموت طدزات  ولمكٞم بدزی اشسیٓ

ٕ٘منرل )ضرشدٚز٘ت ٚ ٔؼٕرم     وٝ امأمٖ  ز لم   بٝ افظ ٔٛلؼشت غمِپ    غٙؼت خرٛ  ٔرت  
ٞم بم ٔلشط  لمبیت خٟم٘ت ٔٛزخٝ ٞسیٙل  وٝ امأمٖ ٗ   ضدزنط زٔدٚان (.1389ٔٙیظدنٗ  

ضرٛ . ٘شردٚی  لرمبیت    ٞمی وم ی زاسم، ٔرت زی ٚ خعلشتٕٞٛز ٜ ٘شما بٝ وغششدزت  نطٝ
ٞرمی ورم ی ثمبرت خرٛنص  ارت      ٞرم ٚ  ٚش زا  ٚنٝ اما  ٔتٞم  ز ٚز ز  خٟم٘ت  امأمٖ
ٞمی ٞم زا ٟٔم تأمٖٞمی وم ی خلنلی  ز خمنٍ نٗ ٕ٘منٙل. بشطید زنٗ اموطشلٜ ٚ  ٚش

ارؼت    زندرم  وغششردزت      ٌشد٘ل ٚ بم ضدمػت ٚ خسرم ت خمغرت  ٔلندنت وغششد بٟدٜ ٔت
َ     بٙشم ی      ٖٚ امأمٖ )ورمبّت ٚ   آفردنٗ  ز ٘رل   ٚ بٝ ػبرم وت ػّٕىرد  ارمأم٘ت ولرٛ

 (.  1391ٕٞىم زٖ  
ػّٕىد  آفدنٗ بم وٕدو  بد خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی بٝ  ٘بمَ ٘ٛػت  ػّٕىد  امأم٘ت ولَٛ
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ٚ ٞمی وم وٙرمٖ   ٕٙلیوٛز٘ ٚ ٞم ٟٔم تبد زی وٝ بم وٕدو   مٖ زات بٝ ٌٛ٘ٝ   امأبدخسیٝ 
 ٞرل.    زٚطّبم٘ٝ آ٘مٖ   فغ ٔطىعت ارمأم٘ت  ز ٞرلف لردز  ٔرت    ٞمی  وعشبٝ وم ٌشدی 

ٝ   آفدنٙت بد  ٞبدزٖ امأم٘ت ٔیٕدور  ضرلٜ   ػٕلٜ ٔطمِؼمت    اٛاٜ ولَٛ ػبرم وت    ز٘رل. بر
ػمُٔ زندم  ػّٕىد  نؼٙت  ٞبدزٖ ارمأمٖ پد زخیرٝ ضرلٜ زارت ٚ خرٛ        نٍد  بشطید بد 

ٝ  غرٓ ٔطمِؼرمت ٔیؼرل ی ورٝ        بر آفدنٗ ٔغفَٛ ٚزلغ ضلٜ زات.  ٔفْٟٛ ػّٕىد  ولَٛ
زارت     ارٛاٜ ػّٕىرد     ضرلٜ  ز٘درمْ  آفدنٗ  ٔم٘ت ٚ  ٞبدی ولَٛػّٕىد  اماخػٛظ 
ز٘رلن  زنٗ    امِت زارت ورٝ   . غٛ ت ٌدفیٝ زاتآفدنٗ ولمشممت ز٘لوت  ولَٛامأم٘ت 

ٔطمِؼمت ػّٕىد  ارمأم٘ت  ز٘دمْ بد ردٚ ت  ٞمی وددبت    وطٛ ٞمی وٛاؼٝ نمفیٝ نمفیٝ
ٞمی  بشطید امأمٖ  ز    اٛاٜ خعء ػّٕت ٚ ػّٕت زنٗ  آفدنٗ وموشل  ز ٘ل. زنٗ ٟٔٓ ولَٛ

 برم  زنرٗ پرژٚٞص  بد زنرٗ زارم،     . ٞل ٘طمٖ ٔت ز زئٝ  ٞٙلٜ خلٔمت زخیٕمػت ٚ خلٔموت
برم وٛخرٝ برٝ     ضٛ . ز٘دمْ ٔت آفدنٗ ػّٕىد  امأم٘ت ولَٛٔلَ ت ضٙمامنت ٚ بد اٞلف 

وٕرت(   -پشطشٙٝ ٘ظدی ز٘لن     ز٘دمْ زنٗ پژٚٞص زا زایدزوژی آٔشخیٝ  زویطمفت )وشفت
پرد زای بدخماریٝ زا أشٙرٝ     زی وٝ    بخص وشفت زا  ٚش ٘ظدنٝ ٌٛ٘ٝ ضٛ ؛ بٝ زایفم ٜ ٔت

 ضٛ .  بٟدٜ بد ٜ ٔت

 نظری پژوهش مبانی
ضرٛ٘ل ٚ   ػّٕىد  بٝ ٔؼٙمی  فیم ٞم ٚ ٘یمنح زات.  فیم ٞم زا فد  زخدز وٙٙلٜ ٘مضت ٔرت 

 فیم ٞرم فمرط زب ز ٞرمنت    . وٙٙرل  ػّٕىد   ز زا نه ٔفْٟٛ ز٘ی زػت بٝ ػُٕ وبلنُ ٔت
زنٗ وؼدنف زا ػّٕىد    آنٙل. بدزی ٘یمنح ٘شسیٙل  بّىٝ بٝ ٘ٛبٝ خٛ  ٘یشدٝ بٝ اسمب ٔت

ٞرم ٚ زفردز   ٞرٓ     ضٛ  وٝ ٍٞٙمْ ٔلندنت ػّٕىد  ٌدٜٚ ٔتٔٙدد ٌشدی  بٝ زنٗ ٘یشدٝ
زِٚشٗ ٔفْٟٛ ٟٔٓ  .بمنل    ٘ظد ٌدفیٝ ضٛ٘ل (٘یمنح) ٞم ٚ ٞٓ خدٚخت ( فیم )ٞم  ٚ ٚ ی

آفردنٗ ٔفٟرٛٔت       ولَٛ  فدزنٙل وغششد زات. بد زنٗ زام،  ػّٕىد  امأم٘ت ولَٛ
ٞمی امأم٘ت زٞلزف خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی  ز ٔٛ   وٛخٝ لدز   زات وٝ بم زوىم بد ادٔمنٝ

ٞرمی ارمئ  زٕٞشرت        نىرت زا زاریدزوژی  زایدزوژی ػّٕىد  بمال/ بدخسریٝ   ٞل.  ٔت
 ارشلٖ برٝ      أشٙرٝ  ٔممغل امأمٖ  ز  ت زات. زنٗ زایدزوژی ٔٙمبغ ز٘سم٘ٔلندنت 

زا زنرٗ   ٞرلف ٌشرد .   ٔت بد وٛاط وم وٙمٖ    بٟبٛ  ػّٕىد ٔ نت  لمبیت زا طدنك 
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  إمنت زا  ایشمبت بٝ زٞلزف زایدزوژنه امأمٖ زات. زنٗ ٞلف بٝ ٚاشّٝ زایدزوژی
ٝ  اشسرریٓ» ٚ  بىرردٌررد  .  ٔلمررك ٔررت «1ٞررمی وررم ی ػّٕىررد  ػررمِت نررم بدخسرری

ٓ »پلنرلآٚ  ٖ    ٞمنت ٞلف چٙشٗ اشسیٓ»وٝ  ٔؼیمل٘ل (2001)ٕٞىم ز٘ص  ز٘رلزا  چطر
ٔٙمبغ  ٚ  نٍد ٔلندزٖ زخدزنت ٔٙمبغ ز٘سم٘ت  زات وٝ    آٖ ٔلندزٖ «دخسیٝب ػّٕىد 
 امأمٖزایدزوژی  ولٚنٗ ٟ٘فیٝ      ٖٚ اشسیٓ ب  يِػٙٛزٖ اشسیٕت    ز بٝز٘سم٘ت 
ٚ بم ز٘لنطٝ  وؼٕلزً ٞم زنٗ اشسیٓ  ٌٛنل ٔت (1989٘لِد )طٛ  وٝ  ٕٞمٖ«. وٙٙل وّمت ٔت
امً٘ ل. ٟبٛ  ببخطامأم٘ت  ٔمِت ٚ ػّٕشموت  ز ب ػّٕىد وم  ضٛ  ٔت ز٘لزای  زٜلبّت 

ػٙرٛزٖ   دخسریٝ  ز برم  ببرمال/   ػّٕىرد  ٞمی وم ی  اشسیٌٓٛنٙل؛  ( ٔت2005ٚ زضیٖٛ)
ٝ بػمِت نم  ػّٕىد  ٔبیٙت بدوم ی ػّٕشمت » ومٔپسرٖٛ ٚ   ضٙمارٙل.  ٔرت  ٘شر   «دخسری

بد وٝ  وٙٙل ٞمی وم ی ػّٕىد  بدخسیٝ نم  ٔت امأمٖزا آٟ٘م بٝ ػٙٛزٖ ( 2005ٞدٖٚ)
 طدزاتزی   ز بٝ ٌٛ٘ٝ  وم  وٙٙل ٔتٌذز ی  ٞمی وم وٙمٖ ادٔمنٝ ٕٙلیوٛز٘ ٚ ٞم ٟٔم ت
 شزٍ٘ش  بدزی تنٞم لدنٔٚ  ٔطم وت وٙٙل  وٙٙل وٝ وم وٙمٖ      فغ ٔطىعت  ٔت
 ل. ٔداٞرمی ٙر وٙ  زٚطّبم٘ٝ آ٘مٖ زندرم  ٔرت  ٞمی  وعش وم ٌشدیٝ   خٟت ب ٖ وٙموم 

وؼٟل بمال   بدخسیٝػّٕىد   ٞمی وم ی ػّٕشمت ٔٛخٛ     اشسیٓبشٗ  فدزٚز٘ت ٔطیدن
   بدخرت زا   ٌٛنٙرل  چٙشٗ ٔرت  ( 2005ٓٞ)ً ٚ زضیٖٛم٘اٚ ٔطم وت بمال ٚخٛ   ز  . 

نرم  « ػّٕشرمت برم وؼٟرل برمال    »دخسریٝ  ز  ب ػّٕىرد   ػّٕشمت وم ی ٔبیٙت برد   ٔٛز  
زنرٗ ٔفرمٞشٓ  ز برم زغرطعاموت چرٖٛ       زخشردزً . ٙرل ٘مٔ ٔرت « ٔلندنت ٔطم وت برمال »
 ز٘رل.  ٘مٔشرلٜ « ػّٕشمت وم ی برم ٔطرم وت برمال   »ٚ نم  «بمال م ػّٕىد ٞمی ب امأمٖ»
ٓ وؼدنف ضرلٜ زارت    ( 2005)صٚ ٕٞىم ز٘ بمْٚ زپُ طٛ  وٝ وٛاط ٕمٖٞ  ٞرمی  اشسری
  وؼٟرل ضرغّت   وٛز٘ل زات وٝ ٔت ػّٕشموت زا ٔیطىُ دخسیٝػّٕىد  بٔبیٙت بد ی وم 

 ٚ آ ٔشیمژ ضلٜ وٛاط ز٘دمْ ولمشممت ش وم وٙمٖ  ز ٔشسد اما .زٍ٘ش  ٚ ٟٔم تبٟبٛ  
اندبٙمی وم ِ وٛزْ بم ػّٕىد  بد زفدز    ٔلندنت ٔبم٘ت وٝ ٘طمٖ  ز ( 2007)آِٗ -وشبُ

اشسریٓ ورم ی    ٔفْٟٛ  ز بدزی تنبٙمرٛع اندٔٛ اٝ آٟ٘م ٞل.  بدخسیٝ  ز وطىشُ ٔت
فدًٞٙ بما ٚ خعق ورٝ فدزٌشرد ٚ برد    ( 1 ود ٘ل: ضٙمامنتٔبیٙت بد ػّٕىد  بدخسیٝ 

 ٌشدی    امأمٖ بٝ غٛ ت ٔطم ویت زارت.  ٔلٛ نت زفدز  زات ٚ   ٖٚ آٖ وػٕشٓ
ادٔمنٝ ٌذز ی بد زفردز  زا طدنرك آٔرٛاش  ارٕت ٚ ررٕٗ خرلٔت  غرلزلت ٚ        ( 2
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ٌذز ی  پذند ٔم٘ٙل زٍِٛبد ز ی ٚ ٞلف ٘یمنح ػّٕىد  اٙدص( 3 پذند؛ ز٘ؼطمفوم ود ٖ 
ٖ  ٚ ً٘مار  ٚ ٕٞچٙشٗ ٘ٛآٚ ی زا طدنك فدزنٙلٞم ٚ  ٚنىد  بٟیدنٗ ػّٕشرمت.   زضریٛ

٘مٔٙرل برٝ غرٛ ت     ٔرت  دخسیٝػّٕىد  بٔبیٙت بد   ز وٝ ػّٕشمت وم ی آ٘چٝ( 2005)
 ٞل  وؼدنف   ز پٛضص ٔت ػّٕشمت ٔىُٕ وم ی وٝ اٝ اٛاٜ ٚاشغ 35زی زا  ٔدٕٛػٝ

ٞم ػبم وٙل زا ػّٕشمت وم ی بم ٔطم وت بمالی وم وٙمٖ  ػّٕشرمت   اٛاٜٕ٘منٙل. زنٗ  ٔت
زی  ٞم  ز ٔدٕٛػٝ بٝ ٞٓ پشٛایٝ ٔٙمبغ ز٘سم٘ت  ػّٕشمت پد زخت ٚ وؼٟل. آ٘مٖ زنٗ اٛاٜ

وٛاررط بىررد ٚ  ی ٔبیٙررت بررد ػّٕىررد  بدخسرریٝاشسرریٓ وررم  .٘مٔشل٘ررلزا ػّٕشررمت 
ٝ   »( چٙشٗ وؼدنف ضل: 1998ٞشٛاّشل) ٚ  نه اشسیٓ ٔلندنت ٔٙرمبغ ز٘سرم٘ت نىپم چر

ارمأمٖ  اُ ٔسمئُ ػّٕشموت ٚ زخدزی زاریدزوژی  لرمبیت   وٝ بد   ز زی پمنمنت   ٚ٘ت
 ش ٚ پردٚ ش زٍ٘شر   ورمٔشٗ   وّشل اشسیٕت چٙشٗ » ز ٘ل وٝ  آٟ٘م ٘طمٖز  . وٕدو   
بٝ  .«بمضل ٔ نت  لمبیت پمنلز  طٕٝادچ ل٘وٛز زات وٝ ٔتبٙشم ی  ٞمی فىدی  ز زنت
وٙٙل  اشسیٓ وم ی ٔبیٙرت برد    ( وٛغشف ٔت2000بمْٚ ٚ ٕٞىم ز٘ص) زی وٝ زپُ ٌٛ٘ٝ

طٛ  وّت بم آٖ  ایٝ زا ػّٕشمت وم ٌمٞت ٔدوبط زات وٝ اطح   بٝ»ػّٕىد  بدخسیٝ 
بخطرل   ررمنت   ٚ٘رت وم وٙرمٖ زا ورم   ز       زػیٕم  بشٗ ٚزالٞمی وم ی  ز بٟبٛ  ٔت

ٚ  ٘رلِد «.  ٞرل   ٞل ٚ بلنٗ ودوشپ اطح وؼٟل امأم٘ت  ز ٌسریدش ٔرت   ٔت زف زنص
  ٚنژٌت اشسیٓ وم ی ٔبیٙت بد ػّٕىد  بدخسیٝ  ز ٘ٛػت ضشٜٛ وفىد (1992یشٗ)اٌد

ٔرلندنت زاریدزوژنه ٔٙرمبغ     وٛز٘ل ٘مص ٟٕٔرت     ٔت  ز٘ٙل وٝ ٞم ٔت   بم ٜ امأمٖ
ٚ ورم    زفدز    فٙمٚ یػمت  بشٗ زطع« وٙماپ»زا طدنك وٕه بٝ  ایشمبت بٝ ز٘سم٘ت 
 (.157-159: 1397)آ ٔسیدزً٘  زنفم وٙل

آفدنٗ  ػّٕىد     اطٛح برمال  ٔطمِؼمت ٘طمٖ زا آٖ  ز   وٝ ػّٕىد  امأم٘ت ولَٛ
(. 104: 2019  1آفردنٗ زارت)وم نٛ ٚ زِٚشرٛ ز   نم بدخسیٝ امأم٘ت بم  ٚنىد   ٞبدی ولَٛ
ٞرم  زام،   ن ٚزرلت زا ٔأٔٛ نت  زایدزوژیاطٛح بمال نم بدخسیٝ ػّٕىد  امأم٘ت بد 

ٞم بدزی إمنت زا  اریشمبت  وػدنح آ٘چٝ زفدز  ٚ ٌدٜٚ؛ ػبم وٙل زا ٚ زاتٚ زٞلزف امأمٖ 
٘مٔرٝ   ػّٕىرد      زبطرٝ برم زٞرلزف ٚ وٛزفرك      ٔٙل ٘ظمْبٝ زنٗ زٞلزف ز٘دمْ  ٞٙل  بمابشٙت 

 (.160: 1385 نٙلٜ)آ ٔسیدزً٘ ٞمی بٟبٛ  ػّٕىد  بدزی  ایشمبت بٝ ٘یمنح بٟید    آبد٘مٔٝ
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 پیطیىٍ تجزبی پضيَص
آفدنٙت  ٞبدی زایدزوژنه    بٟبرٛ    ٘مص» بم ٔٛرٛع ز ولمشمت ( 1394ٔعئت ٚ لدمٚ٘ل)
٘طمٖ  ز  زا بشٗ ٘یمنح . لز٘دمْ  ز ٘ «غٙؼت بدق زایمٖ زغفٟمٖ وم وٙمٖ ػّٕىد  امأم٘ت

ز٘سرم٘ت    ٔٙرمبغ ٞمی  ٞبدی زایدزوژنه  چٟرم  ٔؤِفرٝ ٔسرشد زاریدزوژنه  وٛارؼٝ      ٔؤِفٝ
بشٙرت  ٞمی زخعلت ارٟٓ ٔؼٙرم ز ی    پرشص   فدًٞٙ ٕٞىم ی زثدبخص ٚ وأوشل بد ضشٜٛ

-اربه »ػٙرٛزٖ  خٛ  بم    ولمشك(  1392ٌُ ٔلٕلی) ػّٕىد  امأم٘ت وم وٙمٖ  ز ٘ل.

ٞمی غٙؼیت فؼمَ    بخرص  ضدوت زایدزوژنه    اطح امأم٘ت    ٞمی  ٞبدی ٚ وفىد
ٞرمی  ٞبردی ٚ وفىرد    بلنٗ ٘یشدٝ  اشل ورٝ برشٗ اربه   « غذزنت ٚ  ز ٚنت زایمٖ زنعْ

ٔؼٙم ز ی  ٞمی غٙؼیت زایمٖ زنعْ  زبطٝ ٔثبت ٚزایدزوژنه    اطح امأم٘ت    ضدوت
آفدنٗ بشطیدنٗ وأثشد ٔثبت  ز ٘سبت بٝ  ٞبدی ٔبم ِرٝ  ٚخٛ   ز  . ٕٞچٙشٗ  ٞبدی ولَٛ

آفدنٗ وفىد وٛزٖ زظٟم   زضت وٝ  ٞبدی ولَٛپشدٚ بد وفىد زایدزوژنه  ز   ٚ ٔت -ٞبد 
(    1392وٙرل. زوبردی ٚ ٕٞىرم زٖ )   زایدزوژنه    اطح ارمأم٘ت  ز بٟیرد وبشرشٗ ٔرت    

ٖ    آفدنٗ برد ػّٕىرد  ارمأم٘ت     دی ولَٛ ٞب وأوشد» ولمشمت ولت ػٙٛزٖ ٞرمی   ارمأم
 تبم ػّٕىرد  ارمأم٘  آفدنٗ  ولَٛ ٞبدی   اشل٘ل وٝ؛ بٝ زنٗ ٘یشدٝ « ِٚیت زایمٖ ودٔمٖ

ی ٔثبررت ٚ ٔؼٙررم ز  بررشٗ  ٞبرردی ز  ز  . ٕٞچٙررشٗ ٘طررمٖ  ز  وررٝ  زبطررٝ  زبطررٝ ٔؼٙررم ز 
ٞمی آٖ)ٚنژٌت آ ٔم٘ت   فیم  آ ٔم٘ت  ودغشپ ذٞٙرت  زٍ٘شر ش زِٟرمْ    آفدنٗ ٚ ٔؤِفٝ ولَٛ

  .  بخص ٚ ٔعاظمت فد ی( ٚ ػّٕىد  امأم٘ت ٚخٛ   ز

وطرٛ   ( وأثشد ابه  ٞبدی زایدزوژنه بد ػّٕىد  امأم٘ت    2014)1وشٙموپزٚا  ٚ 
 ودوشٝ  ز بد ات ود ٘ل. ٘یمنح ٘طمٖ  ز   ٞبدی زایدزوژنه بٝ طٛ  ٔؼٙم ز ی برد ػّٕىرد   

َ آبد ات وأثشد ٘ٛ( بٝ 2012)2حام ٔشٙم وأثشد  ز  . امأم٘ت آفردنٗ برد    ٚ ی ٚ  ٞبدی ولرٛ
آٖ  . ٘یرمنح ولمشرك ارموت زا   شه ٔرمِ ی پد زخرت  ٞمی ِدسی ػّٕىد  امأم٘ت    ضدوت

برت ٚ  آفدنٗ ٚ ٘رٛآٚ ی برم ػّٕىرد  ارمأم٘ت  زبطرٝ ٔث      زات وٝ ٕٞٝ زبؼم   ٞبدی ولَٛ
امأم٘ت بت ٚ ٔؼٙم ز  بد ػّٕىد  آفدنٗ ٚ ٘ٛآٚ ی بٝ ضشٜٛ ٔث ٔؼٙم ز   ز ٘ل ٚ  ٞبدی ولَٛ

آفدنٗ  ٚ ٔؤِفٝ ٘رٛآٚ ی   ص ٔؤِفٝ  فیم  آ ٔم٘ت  ٞبدی ولٌَٛذز ٘ل.    زنٗ پژٚٞ وأثشد ٔت
 ل.ٗ وأثشد  ز بد ػّٕىد  امأم٘ت  زضیٙخلٔمت ٚ ٔلػٛالت ٘ٛآٚ ی بشطیدن
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آفدنٗ  خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی امأم٘ت  ( ز وبم   ٞبدی ول2009َٛ) 1ٌٛٔٛاّٛزغّٛ ٚ زنّسٛ
 43وم ٔٙرل ٚ ٔرلند    163زی ٔیطىُ زا  زنٗ ولمشك بد  ٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ل.ز ٔٛ   بد ات لدز   ز  

 زنرٗ ولمشرك زا  ٚ پداطرٙمٔٝ خٟرت       . دْ زف ز     ودوشٝ ز٘درمْ ضرل  وٙٙلٜ ٘وِٛشلضدوت 
ٓ  ٞم  ٞم ٚ آأٖٛ فدرشٝ آٚ ی  ز ٜ خٕغ ٌشردی ٘رٛآٚ ی    چٙرشٗ خٟرت ز٘رلزاٜ    زایفم ٜ ضرل. ٞر

ٞم ٚ ٔػمابٝ بم ٔلندزٖ  زا زطعػمت فدٚش ٔلػٛالت  زا ٔلز ن ضدوت امأم٘ت بم زایفم ٜ
ٞمی ز٘دمْ ضلٜ بدزی وِٛشل ٔلػرٛالت خلنرل ٚ    ٚ ٞ نٙٝ فدٚش وّت ضدوت ز زی ٘ٛآٚ ی  

ٚ ٘ٛآٚ ی امأم٘ت ز وبم  آفدنٗ  ولَٛ ز زی ٘ٛآٚ ی زایفم ٜ ضل. ٘یمنح ٘طمٖ  ز  وٝ  ٞبدی 
َ 2008) 2ٌم اشمٔٛ زِس ٚ ٕٞىم ز٘ص ٔثبت ٚ ٔؼٙم ز ی  ز ٘ل. آفردنٗ  ز   ( ومثشد  ٞبدی ولرٛ

فم ٜ زا ٘رل. زنرٗ ولمشرك برم زاری     لردز   ز   بد ارت ٚ ٘ٛآٚ ی ٔٛ    ػّٕىد  امأم٘ت  ز٘صبد 
ضدوت  ز ٚامای ز٘درمْ ضرل. ٘یرمنح ولمشرك      164زی ٔیطىُ زا  پداطٙمٔٝ ٚ بد  ٚی ٕ٘ٛ٘ٝ

ٖ و  زبطٝ لٛیآفدنٗ  ولَٛ٘طمٖ  ز  وٝ  ٞبدی  ٞرمنت برم    دی بم ٘ٛآٚ ی ٚ ػّٕىد     ارمأم
 ود  ز  .  منشٌٗشدی پ ٞمنت بم اطح نم اطح نم ٌشدی امأم٘ت بمالود ٘سبت بٝ امأمٖ

آفدنٗ ٔرلندزٖ   خٛ  زثدزت ٔسیمشٓ  ٞبدی ولَٛ (    ولمشك2008ٚ ٕٞىم ز٘ص) 3خمً٘
ٝ  ود ٘ل.  ز ٜبد ات   ز بد ٘ٛآٚ ی امأم٘تزخدزنت     نرمفیت  ٞمی ولمشك بم زایفم ٜ زا پداطرٙمٔ

ىیدنىت ومنٛزٖ 50زا  ِٛشل ٚامنُ ٚ ودٟش زت ِز ز وبرم   بد  ٝآٚ ی ضل. ٘یمنح ٔطمِؼ خٕغ ضدوت و
ٞرمٖ   . الِرت  زضرت  ٘ٛآٚ ی ارمأم٘ت   ٚآفدنٗ ٔلندزٖ زخدزنت   ٞبدی ولَٛٔثبت ٚ ٔسیمشٓ 

آفدنٗ ٚ ػّٕىد  ارمأم٘ت   ولَٛ  زبطٝ بشٗ  ٞبدی»    امِٝ خٛ  ولت ػٙٛزٖ ( 2005) 4ومت
ِٚیت وم٘م ز ودنٗ ضدوت    ب  ي َ  بٝ زنٗ ٘یشدٝ  اشل «ٞمی   ٗ  وٝ  ٞبدی ولرٛ   اربه  آفردن

ِٚیت وم٘م ز ب ضدوت زنح  ٞبدزٖ  ود     ٞبردی   زی پمنشٗ ود   وبٝ ٞمی رؼشف ٛ ٜ ٚ ضدوتٞمی  
ٙىٛ ٞم  ز ٘ل. امند ضدوت  ٞبدزٖآفدنٗ ٘سبت بٝ  ولَٛ ( آثم   ٞبردی برد ػّٕىرد     2002) 5فِز

بد ارت ٘طرمٖ  ز  ورٝ  فیم ٞرمی     ٞمی  ٚات  ز بد ات ورد ؛ ٘یرمنح زنرٗ        ضدوتامأم٘ت 
ٞرمی  ٚارت    بردزی بٟبرٛ  ػّٕىرد  ارمأم٘ت ضردوت       فیم ٞمی وبم ِتآفدنٗ ٔؤثدود زا  ولَٛ
ٞرمی وم ن ٔرمنت     ورٝ  ٞبردزٖ  ٚارشٝ بشطرید ٚنژٌرت      ٔطرخع ضرل  .    زنٗ ولمشك ٞسیٙل
لزف امأم٘ت زا خٛ  ٘طرمٖ ٔرت  شمبت ت فد ی ٚ ودغشپ ذٞٙت  ز بدزی  ایٔعاظم   ٞٙرل.  بٝ ٞز
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ع پژٚٞص امررد پد زخیرٝ ٚ   ٞمی پشطشٗ وٕید بٝ ٔٛرٛ طٛ  وٝ ٔطخع زات پژٚٞص ٕٞمٖ
ٞرمی   آفدنٗ ٚ بد زام، بخرص  بد زنٗ زام، پژٚٞص امرد بم ٔٛرٛع ػّٕىد  امأم٘ت ولَٛ

ل پد زخت. ٌم٘ٝ ٘ظدنٝ  ز ٜ ضص  بٙشم  بٝ ضٙمامنت ٚ بد ات زنٗ ٔٛرٛع خٛٞز

 پژوهش شناسی روش
ٛع ودنٗ ٌمْ    فدزنٙل پژٚٞص پس زا ٔطخع ضلٖ أشٙٝ ٚ ٔٛر ز٘یخمب  ٚش ٔٙماپ  ٟٔٓ

پژٚٞص زات. بدزی زنٗ وم  بمنل پم ز زنٓ  زایدزوژی ٚ امند ػٙمغد فدزنٙل پرژٚٞص برٝ   اریت    
زنٗ پژٚٞص زا ٘ظد ٞلف  زویطمفت ٚ وٛغشفت ٚ زا ٘ظرد ٘رٛع زاریفم ٜ  پژٚٞطرت     ؼشٗ ضٛ٘ل. ٔ

وم بد ی  زا ٘ظد زفك أم٘ت پژٚٞطت ٔمطؼت زات ورٝ    آٖ زا زاریدزوژی پرژٚٞص آٔشخیرٝ     
   ٔداّٝ وشفت زا  ٚش پژٚٞص  ز ٜ بٙشرم  ٚ    ٔداّرٝ وٕرت زا  ٚش    ٜ ضل. زویطمفت زایفم 

ٞمی ٔٙمبغ ز٘سم٘ت بٛ ٘رل.   ٘فد زا خبدٜ 20خمٔؼٝ آٔم ی بخص وشفت ضمُٔ پشٕمنص زایفم ٜ ضل. 
ِٛٝ بدفت  زنٗ وؼلز  بم  ٚش ٕ٘ٛ٘ٝ . بردزی  ٚ وم  اشلٖ بٝ ٔداّٝ زضبمع ٘ظدی ز٘دمْ ضرل ٌشدی ٌّ
زایفم ٜ ضل. بدزی ٌرد آٚ ی   ) ٜ(زا وم ضٙمامٖ وٕشیٝ زٔمْ خٕشٙت ٘فد 72 آأٖٛ ٔلَ ٘ش  زا  ٘ظد

ارمخیٝ   ٞم    ٔداّٝ وشفت ٚ وٕت زا زب ز  ٔػمابٝ ٘شٕٝ ارمخیم نمفیٝ ٚ پداطرٙمٔٝ ٔلمرك     ز ٜ
ٝ     زا  ٞم    بخرص وشفرت   زایفم ٜ ضل. خٟت ولّشُ  ز ٜ زی ٚ  ٚ وٕرت زا ولٌرذز ی ارٝ ٔداّر

   زف ز  ِش  َ زایفم ٜ ضل. ولّشُ ػمّٔت ومنشلی بٝ وٕه ٘دْ
( 2018 ٜ ٔؼشم  ٔمبِٛشت زایدزٚ، ٚ ورٛ بشٗ)  بد زام، ٚزنت ٚ پمنمنت بخص وشفت 

بردزی پمنرمنت   . ضل ومنشل  ٚزنت غٛ یطدنك زا  ٚزنت بخص وّٕت . ٕٞچٙشٗ  ٌد نلومنشل 
نم بشطرید زا   7/0أم٘ت وٝ پمنمنت اماٜ ٘  نه بخص وٕت ٘ش  زا  ٚزنت اماٜ زایفم ٜ ضل. 

٘یشدٝ ٌدفت وٝ زب ز  اٙدص زا پمنمنت لمبرُ لبرِٛت بدخرٛ  ز  زارت.      وٛزٖ تٔآٖ بمضل  
 ٕ٘ٛ٘ٝبٝ غٛ ت  ٘فد 30بشٗ پداطٙمٔٝ   امخیٝ ٞمی ٔلمك پشص زا وٛانغ ٟ٘منت پداطٙمٔٝ

 زات.   7/0ٕٞٝ ٔیغشدٞمی پژٚٞص بمالی پمنمنت وٝ   ز ٚ ٘یمنح ٘طمٖ  نغ ٌد نلوٛا

 پژوهش های یافته

ٝ ٞمی پژٚٞص بم زایفم ٜ زا اٝ   ز ٜ     بخص وشفت ولٌرذز ی برما  ٔلرٛ ی ٚ     ٔداّر
ٞمی ٔخیّف  ٞمی پژٚٞص بد زام، بخص  ولّشُ  ز ٜ ٌ نٙطت بد ات ٚ ولّشُ ضل٘ل.

بٙشم  ٚ    لمِپ اٝ ٔداّٝ ولٌذز ی بما  ٔلٛ ی ٚ ٌ نٙطت    ز زٔرٝ ز زئرٝ    ٘ظدنٝ  ز ٜ
 ضلٜ زات. 



 آفریي عولکرد سازهاًی تحَل هدلشٌاسایی ٍ تررسی  

 

/543 

زغّت  پلنلٜ زی زات وٝ ومٖ٘ٛ ٚ ٔلٛ  پلنلٜ ٔلٛ ی نم ٔمِٛٝ پذیذٌ محًری. 
ٖ ٔمِٛٝ وعٖ زغّت پژٚٞص زات. بم وٛخٝ بٝ ٘یمنح پژٚٞص  ػّٕىد ٌدزنت بٝ ػٙٛز

ٞمی خُد ی وٝ بد زام،  ٚنىد  زایمدزنت زا ولٞمی بما زایخدزج  ضٙمامنت ضل ٚ ٔمِٛٝ
شه ضمُٔ پمنص اشسیٕموشه ػّٕىد  امأمٖ  ٚ بمابشٙت ٚ بماخٛ   اشسیٕمو ٘لضل
 ز زئٝ ضلٜ زات. 2خلَٚ  لمِپ   وٝ  بٛ ٘لّىد  وم وٙمٖ ٚ امأمٖ ػٕ

 کذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد پذیذٌ محًری)مقًلٍ محًری( .2جذيل 

ٕ٘ٛ٘ٝ ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما

 ٞم ٔمِٛٝ
)ولٞمی 
 ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
 پلنلٜ ٔلٛ ی

 

P1, P4, 

P7, P9, 

P19, 

P17,P20 

٘ت وم آفدنٙت  ودم ب  نٍد امأمػّٕىد  
ٞم    ػّٕىد  امأم٘ت  ػّٕىد  بٟید  امأمٖ

امأمٖ  ػّٕىد  زٔلز ٌدزٖ  ػّٕىد  امأم٘ت 
ٔلندزٖ  وٛخٝ بٝ ػّٕىد  امأم٘ت زا اٛی 
ٞشمت زٔٙمء  ٔٛ   ومنشل بٛ ٖ ػّٕىد  وٕشیٝ  
 .ٟ٘م نٙٝ ود ٖ اشسیٓ ػّٕىد  امأم٘ت

پمنص 
اشسیٕموشه 
 ػّٕىد  امأمٖ

 ػّٕىد ٌدزنت

 

P5, P4, 

P4, P7, 

P9, P19, 

P16,P20 

P13, P14 

بٟبٛ  ػّٕىد  امأم٘ت  ػّٕىد  امأم٘ت وٕت  
 ٞت غلشح  ػّٕىد  امأم٘ت وشفت  ٌ ز ش

ٞم  ػّٕىد  بٟشٙٝ زٔلز   ػّٕىد   ػّٕىد  اٛاٜ
امأمٖ  ػّٕىد  ضغّت  ػّٕىد  ٔثبت 

وم وٙمٖ  اطح وٕت ٚ وشفت ػّٕىد  وم وٙمٖ  
ػّٕىد  وم وٙمٖ  ػّٕىد  ٔطّٛب  بٟبٛ  

ٞمی ٔثبت ػّٕىد    د ی  چمِصبماخٛ   ػّٕى
ٞمی ٔٙفت ػّٕىد   ػّٕىد  ٔثبت   چمِص

 ػّٕشموت ضلٖ ػّٕىد ٞم.

بمابشٙت ٚ 
بماخٛ   

اشسیٕموشه 
ػّٕىد  وم وٙمٖ 

 ٚ امأمٖ

ٚی آٚ  ٖ بٝ  فیم ی ٔدٕٛػٝ ػُّ ٚ ضدزنطت زات وٝ وٙطٍد  ز بٝ   ضزایط علّی.
ٞم زثد  ز ٞم ٚ ٚلمنؼت ٞسیٙل وٝ بد پلنلٜت ٔؼٕٛالً  ٚنلوٙل. ضدزنط ػّّ ودغشپ ٔتخمظ 
آفدنٙت  ٘مصضمُٔ  ٞم بد زام، ولٞمی بما ٔػمابٌٝذز ٘ل.    زنٗ پژٚٞص ٔمِٛٝ خُد   ٔت

ٞمی ٔم ی ٚ ٔؼٙٛی  ومٛنت  ٞم  إمنت ٔمِت  ِٚت  إمنت ٌشدی ٔلندزٖ  ٔمٞشت وػٕشٓ
اٝ ٔمِٛٝ   زنٗ ضص ٔمِٛٝ خُد بٛ ٘ل. دنٗ ٚ زفدز  خمٔؼٝ زػیٕم  ػٕٛٔت  ٚ ٔطم وت خش

. ولٌذز ی    ٔٛ    ز ٘لفد ی  ٌدٚٞت ٚ امأم٘ت  ز وطىشُ  ٞمی وعٖ بم ػٙٛزٖ ِٔٛفٝ
 ز زئٝ ضلٜ زات. 3ضدزنط ػّّت    خلَٚ 
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 کذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد ضزایط علّی .3جذيل 

ٔمِٛٝ وعٖ 
 ضدزنط ػّت

 ٞم ٔمِٛٝ
)ولٞمی 
 ٔلٛ ی(

 ولٞمی بما
ٕ٘ٛ٘ٝ ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ِٔٛفٝ فد ی

آفدنٙت  ٘مص
 ٔلندزٖ

 زضیٗ وفىد ٔلندنت ػّٕت   زضیٗ وفىد 
ٔلندنیت   زضیٗ ٔلندنت أمٖ  ٔلندنت 

ٌذز ی  ٔمیرشمت أمٖ  ٔلندنت  ادٔمنٝ
أمٖ  ٔلندنت ٞ نٙٝ  ٔطدٚػشت ٚ ٔمبِٛشت 

لز ٞمی ٌدزنت ٔلندزٖ  زایؼ ٔلندزٖ  بٛٔت
 .بمِمٜٛ ٔلندزٖ

 

P3, P4, P9, 

P7, P8, P19, 

P16,P20 

P13, P14 

ٔمٞشت وػٕشٓ 
 ٞم ٌشدی

 ٞمی  ٚنٝٞم   ٌشدی پذندی    وػٕشٓ ه نس
دزٖ   لت ٚ ادػت    ٌشدی ٔلن وػٕشٓ
 ٞم. ٞم  ٚزٌذز ی زٔٛ  بٝ زایمٖ ٌشدی وػٕشٓ

P16,P20 

P13, P14 

ِٔٛفٝ 
 ٌدٚٞت

إمنت ٔمِت 
  ِٚت

ٔدبٛطٝ  ٞمی   ٞت  پد زخت زشاشسیٓ پم 
ٔیغشد  پد زخت ٞمی  ٞمی ثمبت  ٔطٛق ٔطٛق

ػّٕىد   ٚالت  ٚنٝ    پد زخت    زازی 
 زِٕمَ. بشت

P9, P16,P20 

P13, P14 

ٞمی  إمنت
 ٔم ی ٚ ٔؼٙٛی

ٞمی  زػطمی خٛزن  ٔم ی ٚ ٔؼٙٛی  پم زش
 غشدپِٛت.

P8, P19, 

P16,P20 

P13, P14 

ِٔٛفٝ 
 امأم٘ت

ومٛنت زػیٕم  
 ػٕٛٔت

ٝ وٕشیٝ زٔلز   زػیٕم  بٝ زػیٕم  ػٕٛٔت ب
ٞمی إمنیت  زػیٕم  ػٕٛٔت خمٔؼٝ   امأمٖ

 .زػیٕم  ٔلندزٖ  زندم  زػیٕم  امأم٘ت

 

P11, P17, 

P18, P20 

ٔطم وت خشدنٗ 
 ٚ زفدز  خمٔؼٝ

امأم٘ت  ٞمی  ٔطم وت زٔلز ٌدٖز    فؼمِشت
ٔطم وت ٔلندٖز ٚ وم وٙمٖ  ٔطم وت ػٕٛٔت  

ٔد ٔت  ٔطم وت خشدنٗ    ٞمی  ٔطم وتخّپ 
سم٘ت زا ٞمی  بد٘مٔٝ ٕٙلامای ٔٙمبغ ٘ز زٔلز   وٛ٘ز

  زٜ ٔلندنت ٔطم ویت.

 

P11, P17, 

P18, P20, P8, 

P6, P5 

ٌذز ٘ل أشٙٝ نم بسید  ٞم ٚ وؼمٔعت ومثشد ٔت وٝ بد وٙصٝب ضدزنط خمغت  ای. ضزایط سمیىٍ
    ٘مظد زات.ٞمی إمنیت ٚ زخیٕمػت    وطٛ   امأمٖشٙٝ بد فرمی اموٓ بد ضٛ . أ ٌفیٝ ٔت
ِٛٝ خُد  بد زام، ولٞمی زایخدزج ضلٜ  4 ٔطمِؼٝزنٗ  وفىد ٔلندنت وم آفدنٙم٘ٝ   ضمُٔٔم

سم٘ت  ٚرٛح ٚ ضفمفشت ٔمٔٛ نتٕٞسٛنت زایدزوژی امأم٘ت بم زایدزوژی ٔٙمب ٞم  ٞم  زایدزوژی غ ٘ز
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لزف امأم٘ت  ٚ   بد . ضٙمامنت ضل٘ل ٞم ّٔت وٕیشٝ زٔلز  بم  نٍد امأمٖمٞمی وؼ زضیٗ بد٘مٔٝٚ ٞز
ِٛٝ وع٘ت بم ػٖٙٛز خّٛ خعق ٚ ٘ٛآٚ  زام،  ِٛٝ خُد  ٔم یخمب ضل٘لزنٗ چٟم  ٔم  .(4خلَٚ )٘ز

 ای ىٍکذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد ضزایط سمی .4جذيل 

 ٕٝ٘ٛ٘
ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما

 ٞم ٔمِٛٝ
)ولٞمی 
 ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
ضدزنط 
 زی أشٙٝ

P2, P5, 

P18, P20 

 ضل خعلشت ٚ ػّٕىد  امأم٘ت   ضل 
خعق   ضل ٞمی  ٘ٛآٚ ی  وفىد خعق ٚ زنلٜ

خعق  زف زنص خعلشت ٞمی  ٚ وؼمِت زنلٜ
وم ٌشدی ٝ امأم٘ت  وفىدزت خعلم٘ٝ  ب

 خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی    زفك أم٘ت بّٙلٔلت.

وفىد ٔلندنت 
 وم آفدنٙم٘ٝ

 خّٛ
 خعق ٚ ٘ٛآٚ 

 

P11, P15, 

P18, P20 

ولمك الزوثدی زٞلزف  ٕٞسٛنت 
ٚ زٞلزف امأم٘ت  زٞلزف ٞم  ٔمٔٛ نت

ٔٛخٛ   ٞمی  بّٙلٔلت  بماٍ٘دی زایدزوژی
پداّٙت  ٘ظمْ پشطٟٙم زت ٞمی  اشمات

وم وٙمٖ  ٟ٘م نٙٝ ود ٖ زایدزوژی امأم٘ت  
وم ٌشدی ٝ ٔلت  ب زٞلزف وٛومٜ

ولَٛ امأم٘ت  ٚرٛح زٞلزف ٞمی  زایدزوژی
امأم٘ت  زایدزوژی  فیم  وم وٙمٖ  

 .زٍ٘ش ضتٞمی  زایدزوژی

ٕٞسٛنت 
زایدزوژی 
امأم٘ت بم 

زایدزوژی ٔٙمبغ 
 ز٘سم٘ت

 

P9, P13, 

P15, P18 

ٞم ٚ  زایدزوژیٞم   ضفمف بٛ ٖ ٔمٔٛ نت
إمنت بشٙت ضلٜ    زاماٙمٔٝ   پشص زٞلزف
ز٘لزا امأم٘ت   چطٓ زضیٗ   ٖ ز ضلٔلندز

اماٙمٔٝ  ٞمی امأم٘ت  خمٔؼشت ز اشمات
ٞمی وىّشفت   ٞمی زبعغت  ٔمٔٛ نت اشمات

وٕشیٝ زٔلز   فّسفٝ ٚخٛ ی فّسفٝ ٚخٛ ی 
 .ٞمی زٔلز  فؼمِشت

ٚرٛح ٚ 
ضفمفشت 

ٔمٔٛ نت ٞم  
زایدزوژی ٞم  
 زٞلزف امأم٘ت

 

P4, P13, 

P11, P8 

P14, P17, 

P18, P20 

پٙح امِٝ   زضیٗ  ٞمی  زضیٗ بد٘مٔٝ
 ن ی   زضیٗ بد٘مٔٝ  ن ی آنٙلٜ ٍ٘د ٚ  بد٘مٔٝ

 ن ی خمٔغ   زضیٗ  ٔلشط ٌدز   زضیٗ بد٘مٔٝ
 ن ی طدزات    ن ی ػّٕشموت  بد٘مٔٝ بد٘مٔٝ

ٝ ٞم  ب بد٘مٔٝ لل  ز٘ت ضخػت  وىثد بد٘مٔٝ
 .ٞم ٞٓ  نخیٍت بد٘مٔٝ

 زضیٗ بد٘مٔٝ 
وؼمّٔت وٕشیٝ 
زٔلز  بم  نٍد 
 امأمٖ ٞم
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ٞم لدز   ز ٘ل. زنٗ  دزنطت ٞسیٙل وٝ ولت وٙیدَ امأمٖض گز. ضزایط مذاخلٍ
بد زام، اما٘ل.    ٔتُ نم  ضٛززی  ز وسٟش ت ٚ أشٙٝنط ومثشدٌذز ی ػٛزُٔ ػّّضدز

ٞمی ٔسیٕد وٛاط ٟ٘م ٞمی ز٘معبت ٚ ٘ظم ت  ضمُٔ ز انمبتولٞمی بما  ٚ ٔمِٛٝ خُد  
ٔمِٛٝ وعٖ ز انمبت ٚ ٞم  ٜ زا ٘ظد خبدٜ. ٔلممشٗ بم زایفم ٘لضلٔسیٕد ضٙمامنت 

آٚ  ٜ ضلٜ  5ٌد    خلَٚ  . ولٌذز ی    ٔٛ   ضدزنط ٔلزخّٝز٘یخمب ٕ٘ٛ ٘ل٘ظم ت  ز 
  زات.

 گز ضزایط مذاخلٍکذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد  .5جذيل 

 ٕٝ٘ٛ٘
ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما
 ٞم ٔمِٛٝ

 )ولٞمی ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
ضدزنط 
 ٔلزخّٝ ٌد

P4, P17, 

P19, P20 

ٞمی  ت وم وٙمٖ بدزی ز انمبتآٔم ٌ
زی  ٕٔش ی  زخّت  ٘ظم ت بد  ِلظٝ

 اومت.ٞمی  ٟ٘م نٙٝ ود ٖ   نمفیت

ٔسیٕد ٞمی  ز انمبت
وٛاط ٟ٘م ٞمی 

 ز انمبت ز٘معبت
ٚ 

 ٘ظم ت
P11, 

P17, P19 

٘ظم ت ٚ بما ات وم وٙمٖ  ٘ظم ت 
ٞمی  ٟ٘م ٞمی اموٕشیت  وٙیدَ

 امأم٘ت.

 ٘ظم ت
 ٔسیٕد

ٞم ٚ وؼمٔعت  ٞبد ٞم ٕ٘منمٍ٘د  فیم ٞم  فؼمِشت ز )کىص ي ياکىص(. راَبزدَب
اموٓ  زی زی ٚ أشٙٝ ٜ زغّت ٚ ولت ومثشد ضدزنط ٔلزخّٝ ز ی زات وٝ ومبغ پلنل ٞلف
طدزات اشسیٓ ٔلندنت ػّٕىد  امأم٘ت ٚ ٟ٘م نٙٝ .    زنٗ ٔطمِؼٝ  ٚ  زٞبد  زات

. وؼمٔعت ٔشمٖ زفدز     ضٙمامنت ضل٘لود ٖ اشسیٓ زطعػموت ػّٕىد  امأم٘ت 
 امٖ   ٞمی خلٔت لٞمی امأم٘ت  وؼمٔعت بم امأمٖامأمٖ  وؼمٔعت ٔشمٖ ٚزا

وٝ  ٞسیٙلی ٔمِٛٝ خُد  5  زِىیدٚ٘شىت ود ٖ خلٔمت  ٚ زِىیدٚ٘شىت ود ٖ زللزٔمت
 ز زئٝ ضلٜ 6. ولٌذز ی    ٔٛ    زٞبد ٞم    خلَٚ وعٖ  ز وطىشُ  ز ٘ل ٞمی ٔمِٛٝ
 زات.
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 کذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد راَبزدَب. 6جذيل 

ٕ٘ٛ٘ٝ ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما

 ٞم ٔمِٛٝ
)ولٞمی 
 ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
  زٞبد ٞم

 

P1, P3, P11, 

P18 

P20, P14, 

P8, P9 

 ْ ٖ  وؼمُٔ بم ٔد   زضیٗ اشسیٓ  پماخٍٛنت ٔلندز
ت   ایدات ٝب زطعػمت   س٘م ٔٙمبغ ٘ز نىپم چٝ ٔلندنت 
  ٖ ٔٙمفغ وم وٙم  ضلٚ  ضىٛفمنت فد ی  ادٔمنٝ فىدی  

سم٘ت  وددبشمت ٞمی  زوىمء ٝب ٘فس  ظدفشت ٔٙمبغ ٘ز
ٙلامای  ٛزٕ٘ ٖ  و وم وٖٙم   رمنت ضغّت وم وٙم

ٖ  ٚفم ز ی وم وٖٙم  ز وممء وم وٖٙم  ز ٘یػمبمت وم وٙم
ٔٙماپ وم وٙمٖ  ز وممی  م وم وٖٙم  زغعح  فیم ٞمی٘ 
  ٖ ت   فیم  وم وٙم س٘م اؼٝ ٔٙمبغ ٘ز وشفت وم  وم وٖٙم  ٛو
ٖ  ضخػشت وم وٖٙم زٔلز     فیم ٞمی ٔخدب وم وٙم
سم٘ت    خٝ وفمنتٚ   ٔٙمبغ ٘ز ضٙمخت زایؼلز ٞمی 

ٝ  ٘ظْم ٔ ٘ٛ ٕ  ٘ بیٙت بد ِشملت وم وٖٙم  ضٙمخت وم وٖٙم
ت. س٘م ٔٙمبغ ٘ز  ضمنسیٍت 

وؼمٔعت ٔشمٖ 
 زفدز     امأمٖ

طدزات 
اشسیٓ 
ٔلندنت 
ػّٕىد  
 امأم٘ت

P1, P4, P11, 

P18 

P18, P14, 

P6, P5 

ٗ  ز وبمطمت  عن ٚزالٞم  ز وبمطمت ٘آ ت     ز وبمطمت امأ٘م
ت  خدنٖم زطعػمت  فٙٚم ی زطعػمت     ٖٚ امأ٘م

 ٝ ل زطعػموت  ضبى ٙید٘یت.فدزٙن  زن

وؼمٔعت ٔشمٖ 
ٚزالٞمی 
 امأم٘ت

 

P1, P3, P11, 

P18 

P19, P13, 

P8, P9 

ٞمی ٘مظد بد آنٙلٜ   ٞم   غلغٝ فؼمِشت بٙلی زِٚٛنت
وؼمُٔ بدٖٚ امأم٘ت  پمنٍمٜ زلیػم ی پٛنم  پمنٍمٜ 
زلیػم ی پدولدن  پمنٍمٜ زلیػم ی ٔطٕئٗ  

ٞمی  ٞم  امأمٖ پماخٍٛ بٛ ٖ ز ز زت ٚ اٛاٜ
 .پماخٍٛ

وؼمٔعت بم 
ٞمی  امأمٖ

 خلٔت  امٖ

 

P5, P7, P11, 

P18 

P20, P14, 

P8, P9 

ٖ   اُٟ ٛنم غَٛ ٛب ٖ ز زئٝ خلٔمت ٝب ٔل خ زِٛ
ٖ  وشفشت ز زٝئ خلٔمت  ٛنم لٖ ود ٖ خلٔمت ٔل خ  ٚأآ
  ٖ ٛنم ع خلٔمت ز زٝئ ضلٜ بٝ ٔل خ ٖ  وٛٙ ٛنم ٝب ٔل خ

ٛنٖم   ٟٛب  زثدبخطت فدزنٙلٞمی ز زٝئ خلٔمت بٝ ٔل خ ب
.ٖ ٛنم  خلٔمت ز زئٝ ضلٜ ٝب ٔل خ

زِىیدٚ٘شىت 
 ود ٖ خلٔمت

ٟ٘م نٙٝ 
ود ٖ 
اشسیٓ 
زطعػموت 
ػّٕىد  
 امأم٘ت

 

P1, P3, P11, 

P20 

P20, P14, 

P8, P9 

ٝ ود ٖ اشسیٓبماخ ٟٙش ٞمی ز ز ی   ٛ  ٞمی اشسیٕت  ب
ص  ص اطٛح ٔلندنیت  وٞم ص ٛب ٚودزات  وٞم وٞم

ٟشُ  اطٛح ٔلندنیت   ایشمبت ٝب ٘یمنح اشسیٕت  وس
دٜ  ٚ ی  ٔػدف ٔٙمبغ  ٔطیدی ٔلز ی. وٙٙلٜ ٟب

زِىیدٚ٘شىت 
 ود ٖ زللزٔمت
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٘یمنح ٟ٘منت زخدزی زللزٔمت ٚزوٙطت ٞسیٙل. ٞد خم ز٘دمْ نم ز٘دمْ ٘لز ٖ  پیبمذَب.
زی بدزی افظ نه ٔٛلؼشت  زا اٛی فد  نم امأمٖ  ػُٕ ٔؼشٙت    پماخ بٝ ٔسمِٝ

منت ر ػبم وٙل زا؛ ٔمِٛٝ خُد     زنٗ بخص  9آنل.  پلنل ٔت ز٘یخمب ضٛ   پشمٔلٞمنت
ٔل خٛنمٖ  بدآٚ  ٜ ضلٖ ز٘یظم زت ٔل خٛنمٖ  ولىشٓ بٙشمٖ خم٘ٛز ٜ  زضیغمَ ا٘مٖ 

امای امأم٘ت  وؼمِت امأم٘ت  وسپ ٔ نت  لمبیت  ٚ فدًٞٙ  ادپدات خم٘ٛز   چمبه
ٛزٖ پشمٔلٞمی فد ی  ٌدٚٞت ٔمِٛٝ وعٖ ولت ػٙ 3    ٔمِٛٝ خُد  9امأم٘ت زات. زنٗ 

 آٚ  ٜ ضلٜ زات. 7. ولٌذز ی    ٔٛ   پشمٔلٞم    خلَٚ بٙلی ضل٘ل  ایٝٚ امأم٘ت 

 کذگذاری بز اسبط ريیکزد استزايط ي کًربیه در مًرد پیبمذَب . 7جذيل 

ٕ٘ٛ٘ٝ ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما
 ٞم ٔمِٛٝ

 )ول ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
 پشمٔلٞم

P5, P6, P11, 

P18 

P19, P13, P8, 

P9 

وٙٛع خلٔمت ز زئٝ ضلٜ بٝ ٔل خٛنمٖ  خٛ بمٚ ی 
ٔل خٛنمٖ  ػ ت ٘فس ٔل خٛنمٖ  

ٞمنمثدبخص بٝ ٔل خٛنمٖ   رمنت  آٔٛاش
 ٔل خٛنمٖ.

 رمنت 
 ٔل خٛنمٖ

 پشمٔلٞمی
 فد ی

P1, P3, P11, 

P18, P17 

P19, P13, P8, 

P4, P5, P12, 

P15, P10 

P14, P17, P9, 

ٞمی ٞلف  ٔل خٛنمٖ  ٌدٜٚ وٛزٕ٘ٙلامای
بٝ خلٔمت بؼٙٛزٖ ادٔمنٝ زخیٕمػت  وٛخٝ 

ز زئٝ ضلٜ بٝ ٔل خٛنمٖ  آامنص فىدی 
   ز وممی وشفشت ز زئٝ خلٔمت ٔل خٛنمٖ

بٝ ٞم  ٚالت    ز زئٝ خلٔمت    زایمٖ
ٔل خٛنمٖ  بدآٚ  ٜ ود ٖ ػٛزطف ٚ 

زودزْ ٚ زنیمْ  ٞمی  زاسمامت ٔل خٛنمٖ  طدح
 .ٛنمٖفدًٞٙ خلٔمت بٝ ٔل خ

بدآٚ  ٜ ضلٖ 
ز٘یظم زت 
 ٔل خٛنمٖ

P19, P13, P8, 

P4, P5, P12, 

P15, P10, P17 

P14, P17, P9, 

  فٛت ٔؼشطت ٔل خٛنمٖ  خٌّٛشدی زا طعق
ٞم  وٛزٕ٘ٙلامای  ٕٞسد  وٛزٕ٘ٙلامای خم٘ٛز ٜ

ٔؼٙٛی زٔلز ٌدزٖ  زضیغمَ ٘شمأٙلزٖ ٚ ٔلدٚٔمٖ  
 ٛنمٖ  ولمك ػلزِتٞمی ضغّت بدزی ٔل خ فدغت
ٞمی  خیٕمػت  آاشپ  ػٛزُٔ فدٍٞٙت ٚ ززخیٕمػت

 زخیٕمػت 

 ولىشٓ
 بٙشمٖ خم٘ٛز ٜ

 پشمٔلٞمی
 ٌدٚٞت

P1, P3, P11, 

P19, P13, P8, 

P15, P17 P18 

P4, P5, P12, 

آٚ ی  زضیغمَ ا٘مٖ  بٟدٜ ٔٙلی زا بم٘ٛزٖ  ٘مٖ
خٙسشیت ٞمی  ا٘مٖ  ومٞص فمد  وفمٚت

ٞمی  ٔل خٛنمٖ  ٔسمئُ ژ٘یشىت ٔل خٛنمٖ  ٌدٜٚ
 ٞلف.

زضیغمَ ا٘مٖ 
ادپدات 
 خم٘ٛز 
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ٕ٘ٛ٘ٝ ولٞمی 
 ٔػمابٝ

 ولٞمی بما
 ٞم ٔمِٛٝ

 )ول ٔلٛ ی(

ٔمِٛٝ وعٖ 
 پشمٔلٞم

P1, P8, P12, 

P18 

P19, P15, P8, 

P17 , P11, 

P14, P13, P9, 

پشٛ٘ل بمِٙلٌت امأم٘ت بم فدًٞٙ امأم٘ت  ٟ٘م  
زِٟت   نٙت ٚ ز٘معبت  امأمٖ إمنیت بدود  
ضٟدت زٔلز   ٔم٘لٌم ی زٔلز   وم آٔلی زٔلز   

ٞمی  زٔلز   ٚنژٌتػلْ وٕدو  زٔلز   ٔٛزای وم ی 
زٔلز   ٔىمٖ نمبت ٔدزو  ٘شىٛوم ی    ٔٙمطك 

 ٔلدْٚ.

 بمِٙلٌت
 امأم٘ت

پشمٔلٞمی 
 امأم٘ت

 

 

P19, P13, P7, 

P17 

P4, P5, P12, 

P15 

P14, P1, P10 

ٌشدی بّٙلٔلت امأم٘ت  ٔٛلؼشت  خٟت
امأم٘ت  ٔممٚٔت امأم٘ت  امأمٖ ٔبیٙت بد 

ٛنت پٛنمنت  ٔؼشم ٞمی امأم٘ت  وم
ٞمی  امخیم ٞمی امأم٘ت  ومٞص پست

ٖ  امخیم  زلیرمئت امأم٘ت  پشىدٜ امأم
امأم٘ت    امخیم  امأم٘ت   زضیٗ 

ٞمی پٛنمی امأم٘ت  ومٞص  ظدفشت
 پشچشلٌت امأم٘ت  ٔٙمفغ امأمٖ.

امای  چمبه
 امأم٘ت

P3, P11, P18 

P19, P8, P17 

P4, P12, P15 

P14, P17, P10 

ػلزِت امأم٘ت  ٘مطٝ  وسپ ٔٛفمشت امأم٘ت 
 زٜ امأمٖ  وّفشك زٞلزف فد  بم امأمٖ    ن 

امأم٘ت  ٔمبِٛشت ٞمی  امأم٘ت  ظدفشت
ضٙمامنت ٞمی امأم٘ت وم آٔل   امأم٘ت  ایم ٜ

پذندی زخیٕمػت  ٔسئِٛشت٘مم  رؼف امأمٖ  
   زنص اعٔت امأمٖ  وم ود  ٚزلؼتامأم٘ت  زف

 امأمٖ  خٛ امأم٘ت ٔیؼمِت 

 وؼمِت امأم٘ت

 

P1, P3, P11, 

P19, P13, P8, 

P17, P15, P18, 

P4, P5, P12, 

شط وم   ضدزنط ٔلشطت ٔٙماپ  ضدزنط ٔل
ٞمی پدوعطٓ  فرمی  لمبیت  اماٌم ی بم  ٔلشط

ٔلشط  ٔ نت پمنلز   ٔلشط پشچشلٜ  ٔلشط پٛنم  
ٔلشط ٘مٔطٕئٗ  بٟبٛ  ضدزنط ٔلشطت  ضدزنط 

بسیدامای بدزی ضدزنط ز٘معبت  وغششدزت  زئٕت  
 .ٔلشطت ٔٙماپ

 وسپ
 ٔ نت  لمبیت

P1, P3, P11, 

P6, P5, P12, 

P15, P10, P18, 

P14, P17, P9, 

 ٚایت  فدًٞٙ ٔٙمطك وٛٞسیم٘ت    فدًٞٙ ٘ٛع
فدًٞٙ بٛٔت ٞد ٔٙطمٝ  فدًٞٙ ٔٙمطك ٔلدْٚ 
ٚ ٔدای  ورم  فدًٞٙ امأم٘ت  فدًٞٙ اموٓ 

 بد امأمٖ.

فدًٞٙ 
 امأم٘ت
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ولٌذز ی ٌ نٙطت وٝ ٝب ٔؼٙمی نىپم چٝ ود ٖ ٚ پمالنص ٘ظدنرٝ زارت زا طدنرك وطرف     
ِٝٛ ىمٖ  ٔم ٝ   ٔلٛ ی ٔز ِٛٝپذند زات.    زنٗ ٔداّ ٛبت ٔؼٙرم ز  وٙرم       ٔم ٞمی خلز زا ٞرٓ    چرم چ

  ٝ ِٛر ِٛٝ ٔلٛ ی بم ارمند ٔم ٚزبط ٔشمٖ آٟ٘م ٝب ٚنژٜ  زبطٝ ٔم ٞرم ٔطرخع    نىلنٍد لدز  ٌدفیٙل ٚ  
، ضل٘ل ٗ  )زضیدٚز   ٞل.   ٔلَ طدزات ضلٜ ٟ٘منت پژٚٞص  ز ٘طمٖ ٔت 1ضىُ  (.1998ٚ وٛ بش
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مذل طزاحی ضذٌ وُبیی پضيَص .1ضکل 

 راَبزدَب    
  طزاحی سیستم مذیزیت

 عملکزد سبسمبوی

وؼمٔعت ٔشمٖ زفردز             -
 امأمٖ

وؼمٔعت ٔشمٖ ٚزالٞمی   -
 امأم٘ت

ٞمی  وؼمٔعت بم امأمٖ  -
 خلٔت  امٖ

  وُبدیىٍ کزدن سیستم
 عملکزد سبسمبویاطالعبتی 

زِىیدٚ٘شىررررت وررررد ٖ  -
 خلٔمت

زِىیدٚ٘شىررررت وررررد ٖ  -
 زللزٔمت

 پذیذٌ محًری
 عملکزدگزایی 
پررررررررمنص    - 

اشسررریٕموشه 
ػّٕىرررررررد  

 امأمٖ
برررررمابشٙت ٚ     -

برررررررماخٛ   
اشسررریٕموشه 
ػّٕىرررررررد  
وم وٙرررررمٖ ٚ 

 امأمٖ

 ضزایط علّی
 مًلفٍ فزدی 

٘مرررص آفدنٙرررت  -
 ٔلندزٖ

ٔمٞشررررررررررت  -
 ٌشدی وػٕشٓ

 مًلفٍ گزيَی 

إمنرررت ٔرررمِت  -
  ِٚت

ٞرررمی  إمنرررت -
 ٔم ی ٚ ٔؼٙٛی

 مًلفٍ سبسمبوی 

ومٛنرررت زػیٕرررم   -
 ػٕٛٔت

 ٔطم وت خشردنٗ   -
 ٚ زفدز  خمٔؼٝ

 

 پیبمذَب   
 پیبمذَبی فزدی 

  رمنت ٔل خٛنمٖ  -
برررردآٚ  ٜ ضررررلٖ   -

 ز٘یظم زت ٔل خٛنمٖ
 پیبمذَبی گزيَی 

 ولىشٓ بٙشمٖ خم٘ٛز ٜ -
زضرررریغمَ ا٘ررررمٖ    -

 ادپدات خم٘ٛز 
 پیبمذَبی سبسمبوی 

 بمِٙلٌت امأم٘ت -
چمبرررره اررررمای   -

 امأم٘ت
 وؼمِت امأم٘ت -
 وسپ ٔ نت  لمبیت -
 فدًٞٙ امأم٘ت -

 ای ضزایط سمیىٍ
 جً خالق ي وًآير 

 وفىد ٔلندنت وم آفدنٙم٘ٝ -
 ٕٞسٛنت زایدزوژی امأم٘ت بم زایدزوژی ٔٙمبغ ز٘سم٘ت -
 زٞلزف امأم٘تٞم ٚ  ٞم  زایدزوژی ٚرٛح ٚ ضفمفشت ٔمٔٛ نت -
 ٞم  زضیٗ بد٘مٔٝ وؼمّٔت زٔلز  بم  نٍد امأمٖ -

 گز ضزایط مذاخلٍ
 ارسیببی ي وظبرت 

 ٞمی ٔسیٕد وٛاط ٟ٘م ٞمی ٘ظم وت ز انمبت -
 ٘ظم ت ٔسیٕد -
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وٕرمٔت بم ٞرمی ػرمّٔت      زا آ٘دمنت وٝ 2بد زام، ضىُ ٚ  پژٚٞص   بخص وٕت 
ٝ وٛز تخرٛب ٝ بر ٞمی فدػت  وٛزٖ ٘یشدٝ ٌدفت وٝ ٔمِٛٝ ٔت  لٞسیٙ 0.5بمالی  ز٘رل ورم    ٘سری
٘طمٖ  ز ٜ ضلٜ زارت وٕرمٔت    3ضىُ طٛ  وٝ     ٕٞمٖ .وٙٙل ٗششٔدبٛطٝ  ز وب ٞمی دشٔیغ

چٙشٗ ٘یشدٝ ٌدفت وٝ بم ٞمی ػمّٔت  وٛزٖ تٔ   پسبمضٙل تٔ 1.96ردزنپ ٔسشد بمالود زا 
ٔشرمٖ   ٕٞچٙشٗ . زات نشلوأٔٛ   بدزاش ٔلَ   8خلَٚ بد زام، خدٚخت  ز  ٞسیٙل. ٔؼٙم
خد  ٔٛخٛ      زاریمی ػّٕىرد     یٞم ِٔٛفٝوعٖ فد ی  ٌدٚٞت ٚ امأم٘ت بم  یٞم ِٔٛفٝ

ٞم  إمنت ٔرمِت  ِٚرت     ٌشدی آفدنٙت ٔلندزٖ  ٔمٞشت وػٕشٓ )٘مص آفدنٗ ولَٛامأم٘ت 
 زػیٕم  ػٕٛٔت  ٚ ٔطرم وت خشردنٗ ٚ زفردز  خمٔؼرٝ(    ٞمی ٔم ی ٚ ٔؼٙٛی  ومٛنت  إمنت
 ٔؼٙم ز ی ٚخٛ   ز  .   زبطٝ

  
 یَب مًلفٍ -. مذل در حبلت تخمیه استبوذارد2ضکل 

 فزدی، گزيَی ي سبسمبوی

 یَب مًلفٍ -. مذل در حبلت ضزایب معىبداری3ضکل 

 فزدی، گزيَی ي سبسمبوی

 بزاسش مذل َبی ضبخص. 8 جذيل

AGFI GFI 

1.91 1.92 

ورٛزٖ ٘یشدرٝ    ٔرت  زارت  0.5برمالی   وٝ وٕمْ بم ٞمی ػمّٔت   زا آ٘دمنت4 ضىُ بد زام،
ِٝٛ طرٛ    ٕٞمٖ .وٙٙل ٗششٔدبٛطٝ  ز وب ٞمی دشز٘ل وم ٔیغ ٘سیٝوٛز تخٛبٝ بٞمی فدػت  ٌدفت وٝ ٔم
بمضرٙل  پرس    تٔر  1.96٘طمٖ  ز ٜ ضلٜ زات وٕرمٔت رردزنپ ٔسرشد برمالود زا      5وٝ    ضىُ 

ِٛفٝبم ٞمی ػمّٔت ٔؼٙم ز  ٞسیٙل. ٕٞچٙشٗ  بشٗ  وٕمْ وٝ ٌفتوٛزٖ  تٔ ٌدزنت وعٖ ػّٕىد   ٔ
ِٛفٝ ٚ )پمنص اشسیٕموشه ػّٕىد  آفدنٗ  ولَٛخد  ٔٛخٛ      زایمی ػّٕىد  امأم٘ت  یٞم ٔ
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ٝ  امأمٖ  ٚ بمابشٙت ٚ بماخٛ   اشسیٕموشه ػّٕىد  وم وٙمٖ ٚ امأمٖ( ٚخرٛ   ٔؼٙرم ز ی     زبطر
 .زات نشلوأٔٛ    9بد زام، خلَٚ ضمخع بدزاش ٔلَ     زنٗ  زایم   ز  .

  
 مؤلفٍ -مذل در حبلت تخمیه استبوذارد. 4ضکل 

 عملکزدگزایی

 مؤلفٍ -مذل در حبلت ضزایب معىبداری. 5ضکل 

 عملکزدگزایی

 بزاسش مذل َبی ضبخص. 9 جذيل

AGFI GFI 

1.91 1.91 

مٔت بم ٞمی ػمّٔت     آ٘دمنتزا  رمبدزنٗ ٔرت   0.5بمالی  6 ضىُوٝ ٕو ٖٛز ٘یشدرٝ    زات ٙب ور
ِٝٛ ٛبٝ بٞمی فدػت  ٌدفت وٝ ٔم ٛز تخ ل وم ٔیغ ٘سیٝو طٛ  ورٝ   . ٕٞمٖوٙٙل ٗششٔدبٛطٝ  ز وب ٞمی دش٘ز

مٔت ردزنپ ٔسشد بمالود زا  7   ضىُ  رمْ     تٔر  1.96٘طمٖ  ز ٜ ضلٜ زات ٕو بمضرٙل     ٘یشدرٝ ٕو
ِٛفٝ بم ٞمی ػمّٔت ٔؼٙم ز  ٞسیٙل. ٕٞچٙشٗ ِٛفٖٝ ز انمبت ٚ ٘ظم ت بم وع  ٔ خد  ٔٛخرٛ       یٞم ٔ

معبرت  ٚ ٘ظرم ت       ز انمبتآفدنٗ ) ولَٛ زایمی ػّٕىد  امأم٘ت  ٞمی ٔسریٕد وٛارط ٟ٘م ٞرمی ٘ز
 .زات نشلوأضمخع بدزاش ٔلَ ٘ش  ٔٛ     10ٔیٙماپ بم خلَٚ  ز  . ٔؼٙم ز ی    زبطٝ ٔسیٕد(

  
 مؤلفٍ -مذل در حبلت تخمیه استبوذارد. 6ضکل 

 ارسیببی ي وظبرت

 مؤلفٍ -مذل در حبلت ضزایب معىبداری. 7ضکل 

 ارسیببی ي وظبرت

بزاسش مذل َبی ضبخص. 10جذيل   

AGFI GFI 

1.92 1.92 
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     بمضرٙل  تٔر  0.5بٝ ػّّت زنٙىٝ وٕمٔت بم ٞمی ػمّٔت بمالی  8 ضىُ بد زام، خدٚخت
 نشرل وأٚ زنٗ زٔد ٘طرمٖ زا   ضٛ٘ل تٔ شدیٌ ز٘لزاٜ ٞم ضمخعٔٛ   بد ات وٛاط  یٞم ػمُٔ٘یشدٝ 

٘طمٖ  ز ٜ ضلٜ زات وٕمٔت ردزنپ ٔسرشد   9 ضىُولّشُ ػمّٔت ومنشلی  ز  . ٕٞم٘طٛ  وٝ    
ٖ ٕٞچٙرشٗ   بم ٞمی ػمّٔت ٔؼٙرم ز  ٞسریٙل.       ٘یشدٝ ٞسیٙل 1.96بمالود زا  ٝ  ٔشرم ِٛفر  یٞرم  ٔ

ػّٕىد  ارمأم٘ت  طدزات اشسیٓ ٔلندنت ػّٕىد  امأم٘ت ٚ ٟ٘م نٙٝ ود ٖ اشسیٓ زطعػموت 
ِٛفٝبم  َ خد  ٔٛخٛ      زایمی ػّٕىد  امأم٘ت  یٞم ٔ ٗ  ولرٛ وؼرمٔعت ٔشرمٖ زفردز        ) آفردن

ىیدٚ٘شىرت    ٞمی خلٔت امأمٖ  وؼمٔعت ٔشمٖ ٚزالٞمی امأم٘ت  وؼمٔعت بم امأمٖ  ارمٖ  ِز
ىیدٚ٘شىت ود ٖ زللزٔمت(  ٔؼٙم ز ی ٚخٛ   ز  .   زبطٝ ود ٖ خلٔمت  ٚ ِز

  
 یَب مًلفٍ -مذل در حبلت تخمیه استبوذارد. 8ضکل 

طزاحی سیستم مذیزیت عملکزد سبسمبوی ي وُبدیىٍ 

 کزدن سیستم اطالعبتی عملکزد سبسمبوی

 یَب مًلفٍ -مذل در حبلت ضزایب معىبداری. 9ضکل 

طزاحی سیستم مذیزیت عملکزد سبسمبوی ي وُبدیىٍ 

 کزدن سیستم اطالعبتی عملکزد سبسمبوی

 بزاسش مذل َبی ضبخص. 11جذيل 

AGFI GFI 

1.92 1.94 

ٔٛ   بد ارت   یٞم ػمُٔٞسیٙل    ٘یشدٝ  0.5بمالی بم ٞمی ػمّٔت  10 ضىُ طبك 
وٕرمٔت  ضٛ . چٖٛ  ٔت نشلوأٚ ولّشُ ػمّٔت ومنشلی  ضٛ٘ل تٔ شدیٌ ز٘لزاٜ ٞم ضمخعوٛاط 

ٖ  تٔر   بمضرٙل  تٔ 1.96بمالود زا  11 ضىُردزنپ ٔسشد ام ث ٌد نلٜ     ٝ   ورٛز  ٌفرت ور
ٝ وعٖ خٛ خعق ٚ ٘ٛآٚ ی برم    ِٔٛفٝبٝ ػعٜٚ  بم ٞمی ػمّٔت ٔؼٙم ز  ٞسیٙل.   یٞرم  ِٔٛفر

وفىد ٔلندنت وم آفدنٙم٘ٝ  ٕٞسٛنت آفدنٗ) ولَٛخد  ٔٛخٛ      زایمی ػّٕىد  امأم٘ت 
ٞرم   ح ٚ ضفمفشت ٔمٔٛ نت ٞم  زایدزوژیزایدزوژی امأم٘ت بم زایدزوژی ٔٙمبغ ز٘سم٘ت  ٚرٛ

ٖ   ٞمی وؼ زضیٗ بد٘مٔٝامأم٘ت  ٚ  ٚ زٞلزف  ٝ  ٞرم(  مّٔت وٕیشٝ زٔلز  برم  نٍرد ارمأم    زبطر
 .لدز  ٌدفت نشلوأٔٛ    12بد زام، خلَٚ  ل. ضمخع بدزاش ٔلَ٘ ز ٔؼٙم ز ی 
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جً   مًلفٍ -مذل در حبلت تخمیه استبوذارد. 10ضکل 

 خالق ي وًآيری

جً   مًلفٍ -مذل در حبلت ضزایب معىبداری. 11ضکل 

 خالق ي وًآيری

 بزاسش مذل َبی ضبخص. 12 جذيل

AGFI GFI 

1.91 1.91 

ورٛزٖ   ٔرت   ٞسریٙل  0.5بمالی  12 ضىُ   وٝ وٕمْ بم ٞمی ػمّٔت   زا آ٘دمنت
ٔدبٛطرٝ  ز   ٞرمی  دشر ز٘ل ورم ٔیغ  ٘سیٝوٛز تخٛبٝ بٞمی فدػت  ٘یشدٝ ٌدفت وٝ ٔمِٛٝ

٘طمٖ  ز ٜ ضلٜ زات وٕمٔت رردزنپ ٔسرشد    13 ضىُٕٞم٘طٛ  وٝ    . وٙٙل ٗششوب
وٝ بم ٞمی ػمّٔت ٔؼٙم ز  ٞسیٙل.  ٌفت وٛزٖ تٔبلنٗ  ٚی  بمضٙل تٔ 1.96بمالود زا 
 یٞم ِٔٛفٝ ٚوعٖ پشمٔلٞمی فد ی  ٌدٚٞت ٚ امأم٘ت  یٞم ِٔٛفٝٔشمٖ  ٕٞچٙشٗ 

) غمنت ٔرل خٛنمٖ  بردآٚ  ٜ   آفدنٗ ولَٛخد  ٔٛخٛ      زایمی ػّٕىد  امأم٘ت 
ز٘یظم زت ٔل خٛنمٖ  ولىشٓ بٙشمٖ خم٘ٛز ٜ  زضیغمَ ا٘رمٖ ادپدارت خرم٘ٛز       ضلٖ

 چمبه امای امأم٘ت  وؼمِت امأم٘ت  وسپ ٔ نت  لرمبیت  ٚ فدٞٙرً ارمأم٘ت(   
ومنشرل ضرلٜ    13ضمخع بدزاش ٔلَ ٔیٙماپ بم خلَٚ  ٔؼٙم ز ی ٚخٛ   ز  .   زبطٝ
 زات.
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 -مذل در حبلت تخمیه استبوذارد. 12ضکل 

 َبی پیبمذَبی فزدی، گزيَی ي سبسمبوی مًلفٍ

 -در حبلت ضزایب معىبداری مذل. 13ضکل 

 َبی پیبمذَبی فزدی، گزيَی ي سبسمبوی مًلفٍ

 بزاسش مذل َبی ضبخص. 13 جذيل

AGFI GFI 

1.92 1.91 

 گیری نتیجهبحث و 
 ضه تب ٞم امأمٖٕٞٛز ٜ    امَ وغششد زات   ٞم امأمٖٔلشط پشدزٖٔٛ  بم وٛخٝ بٝ زنٙىٝ

ضت وٝ خعلشرت ٚ  بٝ ٔٙظٛ  بممی خٛ  ٘شما  ز ٘ل. بمنل وٛخٝ  زآفدنٗ  ولَٛ ػّٕىد یبٝ 
. ٔرلندنت  آنرل  ضرٕم  ٔرت  ٝ بر زی زغّت ٚ خلزنت ٘مپذند    زنٗ فدزنٙل ٘ٛآٚ ی نىت زا زخ 

 ٞرم  امأمٖوم  ضٛ  تٔٚ ابپ  آٚ   تٔامأم٘ت  ز فدزٞٓ  یٞم ز اش٘ٛآٚ ی ٔٛخبمت ز وممء 
بد زنٗ زام،     زنٗ پژٚٞص بم ٞلف ضٙمامنت ٔرلَ ػّٕىرد    بممی خٛ  ز زٔٝ  ٞٙل. بٝ 

 آفدنٗ بٝ ٔطمِؼٝ ٔبم٘ت ٘ظدی ٚ ز٘دمْ ٔطمِؼمت ٔشلز٘ت پد زخیٝ ضل.  امأم٘ت ولَٛ
ٝ   ٌم٘ٝ ٘ظدنٝ  ز ٜ ٞمی ضص   ٌمْ زَٚ بد زام، بخص  ٞرمی   بٙشم  بٝ ز٘درمْ ٔػرماب

ٞمی وشفت    اٝ ٔداّٝ ولٌرذز ی   م، ولّشُ نمفیٝبد زا ٘شٕٝ امخیم  نمفیٝ پد زخیٝ ضل.
ٔمِٛرررٝ ػٛزٔرررُ ػّت)فرررد ی  ٌدٚٞرررت ٚ ارررمأم٘ت(   6 برررما  ٔلرررٛ ی ٚ ٌ نٙطرررت

زغّت)ػّٕىد ٌدزنت(   زٞبد ٞم)طدزات اشسیٓ ٔلندنت ػّٕىد  امأم٘ت ٚ ٟ٘م نٙٝ ود ٖ 
عق( ٚ زی)خرٛ خر   ٌد)ز انمبت ٚ ٘ظم ت(  أشٙٝ اشسیٓ زطعػموت ػّٕىد  امأم٘ت(  ٔلزخّٝ

   وٕشیٝ زٔلز  زٔمْ پژٚٞص  ٞمی نمفیٝ پشمٔلٞم)فد ی  ٌدٚٞت ٚ امأم٘ت( ضٙمامنت ضل٘ل.
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خرد  ٔٛخرٛ        یٞم ٔمِٛٝوعٖ ٚ  یٞم ٔمِٛٝاموت زا آٖ زات وٝ ٔشمٖ وٕمْ  ) ٜ(خٕشٙت
ز وبرم  ٔؼٙرم ز ی ٚخرٛ   ز  . ٘یرمنح     آفدنٗ  ولَٛ زایمی ػّٕىد  امأم٘ت ٞد بخص    
َ زی ادوت بٝ ارٛی ػّٕىرد  ارمأم٘ت    ٔٛرٛع زات وٝ بدٕ٘منمٍ٘د زنٗ  ٚ آفردنٗ   ولرٛ

ٚ پشمٔلٞمی فرد ی  ٌدٚٞرت ٚ ارمأم٘ت     ٞم ِٔٛفٝخدٚج زا  وٛ  امأم٘ت  بمنل ٕٞٛز ٜ بٝ 
بمنل بٝ زنٗ ٘ىیٝ وٛخٝ  زضت وٝ طدزات اشسیٓ ٔرلندنت    ػعٜٚبٝ  زضت.  زی نژٜٚ  وٛخٝ

ْ زطعػرموت ٚ ٕٞچٙرشٗ زندرم      ٞمی شسیٓاػّٕىد  امأم٘ت ٚ ٟ٘م نٙٝ ود ٖ   یٞرم  ٘ظرم
  یاما چمبهادوت بٝ اٛی   شٙٝأز انمبت ٚ ٘ظم ت زا  نٍد ػٛزُٔ ٟٕٔت ٞسیٙل وٝ    

لدز  ٌشد٘ل. نىت زا ٔبمار   وٕشیٝ زٔلز  وؼمِت ٚ بمِٙلٌت امأم٘ت بمنل ٔٛ   وٛخٝ ٔلندزٖ 
ء إمنرت  بدزی وسرپ ٔ نرت  لرمبیت ٚ افرظ بمرم      زنٗ ٟ٘م زا ٟٔٓ ٚ وّشلی  نٍدی وٝ 

ْ   وٛخٝ بٝ خعلشت ٚ ٘ٛآٚ ی ٚ ػّٕىد ٌدزنت زات. ٕ٘منل تٔ ٗ      ٍ٘مٞت ػرم ٌٛ٘رٝ   ورد زنر
بشمٖ ٕ٘ٛ  وٝ    غٛ ت ػلْ ظٟرٛ  خرٛ خرعق ٚ ٘ٛآٚ ز٘رٝ    ارمأمٖ ٚ ػرلْ        وٛزٖ تٔ

ٚ برمابشٙت ٚ   نمفرت برماخٛ   زا     تادوت بٝ اٛی پمنص اشسیٕموشه ػّٕىرد  ارمأم٘  
 اٚزَ ٚ اپس بٝ إت ز٘لعَ ادوت خٛزٞل ود . ٔلشط  امأمٖ زبیلز  ٚ بٝ 

ٝ پژٚٞص امررد     زاریمی    ٞمی نمفیٝ آ ٔسریدزً٘ ٚ برم ٖٚ    پرژٚٞص   ٞرمی  نمفیر
(  آ ورررٛ  ٚ 1998(  زارررٙشپ ٚ ٕٞىرررم زٖ)1994(  چرررٛ )1999(  آی پرررت  ی )1998)

(  1984(   ٘شسررٖٛ)1999ٚ  1994(  آی آ  ز،)1993(  بررِٛ  ٚ وررٛو ) 1995ٕٞىررم زٖ)
(  2013(  وم زٔرمت) 2013(  ومِشرمپٗ ٚ ٞشّٕرمٖ )  1995(  ِِٛد ٚ ٕٞىرم زٖ) 1985ٌٛ  ٖٚ)

(    ٔرررٗ ٚ 1991(  فرررِٛد ٚ زارررٕشت)1989  ورررّٛ٘ت)2014ال ٌررم  بدٚ ٚ ٕٞىرررم زٖ ) 
(  خم٘ره ٚ  2011(  ٞم  ٚ ٕٞىم ز٘ص)2012(  ام ٔشٙم)1995(    ٔٗ ٚ ٔشیٛا)1992زاٙشپ)

(  2008 ارشمٔٛ زِس ٚ ٕٞىرم ز٘ص)  (  ٌم2009(  ٌٛٔٛاّٛزغّٛ ٚ زنّسرٛ) 2008ٕٞىم ز٘ص)
(  اسرررشٙت ٚ 1993(  برررم، ٚ آِٚیرررٛ)1389(  اسرررشٙت اررردخپٛش)1392ورررمظٕت)
 بمضل. ( ٔت1991(  زإشت)1389ٕٞىم زٖ)

ٝب ارٕت  ٚنىرد     ٞم امأمٖوم ٔلندٖز ز ضل  ٌد   تٔپژٚٞص پشطٟٙم   ٞمی نمفیٝ بد زام،
منٙل ٚ بسیدی  ز بدزی  فیم ٞمی آفدنٗ  ولَٛ  ٞبدی ٗ آفدنٗ  ولَٛادوت ٕ٘  فیم ٞرم   ٚ ودٚنح زنر

ٓ امأم٘ت  ود نشٗپم   اطٛح  منٙل. اندز بم ام ث ضلٖ زنرٗ ٟٔرٓ   فدٞز ٝ إٔ٘ بردٚا خعلشرت ٚ     شٙر
ٓ  بسید٘ٛٚآ ی    امأمٖ وٛاؼٝ نمفیٝ ٚ   .ضٛ  تٔ ضل ٚ بممء امأمٖ بشص زا پشص فدٞز

ٖ  تٔر زا آٖ خّٕرٝ   .می ٔیؼل ی زاتپژٚٞص امرد  ز زی وم بد ٞ برٝ وٛارؼٝ    ورٛز
ضٛزٞلی بدزی  ٚنىد ضٙمخیت ٚ چٙلبؼرلی وٛزٕ٘ٙلارمای ارمأم٘ت ٚ برمِیبغ ٘رٛآٚ ی         
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 زی وم أشٙٝ آٚ   تٔامأمٖ زضم ٜ ٕ٘ٛ . ٘یمنح امغُ زا زنٗ پژٚٞص ٔٛخبمت آٖ  ز فدزٞٓ 
٘ٛآٚ ی    امأمٖ ٚ ٕٞچٙشٗ  ضل ٚ ضرىٛفمنت آٖ ارم ث ٌرد  . پشطرٟٙم        وٛاؼٝبدزی 

ز ومرمء ٚ       زایمیوم    ولمشممت آوت بٝ ضٙمامنت  ٚنىد ٞمی ػّٕشموت ٔٙماپ  ٌد   تٔ
زنٗ پرژٚٞص برم  ٚنىرد ی وشفرت         پد زخیٝ ضٛ .آفدنٗ  ولَٛ تامأم٘ بٟبٛ  ػّٕىد 

ٝ لمبّشت وغششدپذندی ٘یمنح ولمشممت وشفرت برد   خمٔؼٝ آٔم ی وٕشیٝ زٔلز  ز٘دمْ ضل. ٘ظد ب
 زام، ٔلمك ٚ خٛزٔغ آٔم ی بمنل    وؼٕشٓ ٘یمنح زنٗ پژٚٞص خم٘پ زایشم   ػمنت ضٛ . 

 منابع
(، تررسی ًقش هدیریت داًش در ًَآٍری، سوَهیي کٌروراًم هلوی    1389اتَعلی، هرتضی. ) اخَاى، پیواى،

 آٍری ایراى، تْراى.، تریس ٍ هٌْدسی ٍ هدیریت در ًَیشٌاس تیخالق

ٍ عولکورد  آفریي  تحَل(. تررسی راتطِ تیي رّثری 1392اکثری، هیٌا، کارًوا، اسدا... ٍ هالحسیٌی، علی. )

، صو   4دٍلتی استاى کرهاى(، تَسعِ سازهاى پلویم، شووارُ    یّا سازهاىپژٍّی: سازهاًی )هَرد 

86-64. 

(، هدیریت عولکرد، راّثردّوای کلیودی ٍ راٌّووای عولوی، هتورعن: سوعید       1385) .آرهستراًگ، هایکل

 صرری، تْراى: اًتشارات عْادداًشگاّی.

(، هدیریت استراتژیک هٌاتع اًساًی، چاج دٍم، هترعن: حسي رًگریس، تْوراى:  1397). آرهستراًگ، هایکل

 اًتشارات چاج ٍ ًشر تازرگاًی.

(، تررسی راتطوِ  1391، فاطوِ. )فر یهْراتهظرری، لیال، هرتضَی، حوید ٍ ..، ا تیّداتاتلی، حوید، تیرگر، 

، فصلٌاهِ اتتکوار  سیر یًدٍلتی شْرستاى  یّا سازهاىٍ خالقیت کارکٌاى در آفریي  تحَلتیي سثک 

 .1-25، ص  1ٍ خالقیت در علَم اًساًی، شوارُ 

ٍ کرآفریٌوی   يیآفور  تحوَل تیي رّثوری  (، تررسی راتطِ 1389شیرٍاًی، علیرضا ٍ هعوار هٌتظریي، الْام. )

اقواری ذٍب آّوي اصورْاى: هطالعوِ هوَردی(، ّووایش هلوی        یّا شرکتدرٍى سازهاًی کارکٌاى )

 ایراى.   یّا سازهاىهدیریت ٍ رّثری در  یّا چالش

فوراهیي ٍ هودل یوادگیری ترکور اسوتراتژیک، فصولٌاهِ راّثورد         (،1392) .ٍ ّوکاراى گل هحودی، عواد

 .118-88، صرحات 36تَسعِ، شوارُ 

ٍ خالقیوت ٍ   يیآفو  تحوَل (، راتطوِ رّثوری   1392، گلشوي. ) فور  احساى، ٍحید ٍ فر یًاصحهظلَهی، ًادر، 

 .33-56، ص  1خصَصی تیوِ در ایراى، پژٍّشٌاهِ تیوِ، شوارُ  یّا شرکتًَآٍری سازهاًی در 

آفریٌی رّثری استراتژیک در تْثوَد عولکورد سوازهاًی )هوَرد      ًقش(، 1394هالیی، رتاب؛ قجاًٍد، اتَذر )

هودیریت آهَزشوی، دٍرُ    یّا یًَآٍر، فصلٌاهِ علوی پژٍّشی  هطالعِ: صٌعت ترق استاى اصرْاى(

 ،.   4، شوارُ 11

ٍ اتسار سٌجش آى، فصلٌاهِ هدیریت تْثَد ٍ تحَل، شووارُ   يیآفر تحَل(، رّثری 1383هَغلی، علیرضا. )

 .95-112، ص  44ٍ  43

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/282487/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af_%da%af%d9%84_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/282487/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af_%da%af%d9%84_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c


 98تْار  سِ،شوارُ  دٍم،سال  ،ی دفاعیّا سازهاىهدیریت ًَآٍری در  فصلٌاهِ 

 

558/ 

تور خالقیوت ٍ ًوَآٍری     يیآفور  تحوَل رّثوری   ریتوث  (، تررسی 1394ًجری، اهیر ٍ عثاسی هٌسُ، صدیقِ. )

هثتٌوی تور هعوادست سواختاری،      ّوا  آىسازهاًی در دیَاى هحاسثات کشَر ٍ هدلسازس رٍاتط تیي 

 .73-111، ص  58هدیریت راّثردی، شوارُ  یّا پژٍّشفصلٌاهِ 

تور ًوَآٍری سوازهاًی،     هوث ر (، تررسی عَاهول  1389ٍاعظی، هظررالدیي، چَپاًی، حیدر ٍ هٌشالٌج، لیال. )

 ، تریس ٍ هٌْدسی ٍ هدیریت در ًَآٍری ایراى، تْراى.یشٌاس تیخالقسَهیي کٌرراًم هلی 
Carreiro, H. & Oliveira, T. (2019), Impact of Transformational Leadership on 

the Diffusion of Innovation in Firms: Application to Mobile Cloud 

Computing, Computers in Industry, 107: 104-113. 

Elenkov, D. (2002). Effects of Leadership on Organizational Performance in 

Russian Companies, Journal of Business Research, 55(6):467-480. 

Garcia- Morales, V. J., Motes, F. J. L., and Verdu, A. (2008). The Effects of 

Transformational Leadership on Organizational Performance through 

Knowledge and Innovation, British Journal of Management, 19(4):299-

319. 

Gumusluoglu, L. Ilsev, A. (2009). Transformational Leadership, Creativity, 

and Organizational Innovation, journal of Product Innovation 

Management, 26(3). 264-277. 

Hancott, D.E. (2005) The Relationship between Transformational Leadership 

and Organisational Performance in the Largest Public Companies in 

Canada. Doctoral Dissertation. Capella University, Minneapolis. 
Jung D., Wu A.,  and Chow, C. W. (2008). Towards Understanding the 

Direct and Indirect Effects of CEOs' Transformational Leadership on 

Firm Innovation, The Leadership Quarterly 19: 582–594. 

Ozer, H. & Tinaztepe, C. (2014), Effect of Strategic Leadership Styles on 

Firm Performance: A Study in a Turkish SME, 10
th

 Internatioal strategic 

Management Conference, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences150: 778-784. 

Sarminah, S. (2012). The Influence of Innovation and Transformational 

Leadership on Organizational Performance, Internatioal Conference on 

Asia Pacific Business Innovation and Technology Management, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 57:486–493. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016636151830527X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016636151830527X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01663615
https://www.semanticscholar.org/author/Lale-Gumusluoglu/117929730
https://www.semanticscholar.org/author/Arzu-Ilsev/30569025

