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 پػٚٞكي ضٞيبفتي ٘ٛ زض ٔسيطيت آٔٛظقي -ي ػّٕيفهّٙبٔٝ

 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ٔطٚزقت

 90 ظٔؿتبٖ - 8پيبپي  ،4يقٕبضٜ -ؾبَ زْٚ

 97 -114نم 

با  بررسي عوامل مؤثر در ايجاد کار آفريني در سطح استان لرستان

 تأکيد بر نقش آموزش
 1زحؿيٗ ٟٔطزا

 09/07/90 بضيد پصيطـ:ت       12/12/89 تبضيد زضيبفت:

 چکيده
ٔؤثط زض ايجبز وابضآفطيٙي زض  ثٝ ثطضؾي ػٛأُ يبثي  ثب ضٚـ تٛنيفي اظ ٘ٛع ظٔيٙٝزض ايٗ تحميك      

ٞابي   وبضآفطيٙبٖ اؾتبٖ وٝ تؼساز آٟ٘ب ثطاثط آٔبض٘بٔٝ ؾبظٔبٖ يٗثاؾتبٖ ِطؾتبٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. اظ 

٘فاط ٚ مٕؼاب     1825٘فط ٚ ثرف وكبٚضظي  1206٘فط، ثرف نٙؼت  386ضثط زض ثرف ذسٔبت شي

٘فط، نٙؼت  31)ذسٔبت اؾتفبزٜ اظ مسَٚ وطمؿي ٚ ٔٛضٌبٖ ثب٘فط  245 تؼساز ثبقٙس، ٘فط ٔي 3417

ٝ  تهابزفي  ضٚـ تؼييٗ ٚ ثب٘فط( 128٘فط ٚ وكبٚضظي  86 ٝ    طجما ٝ اي ٘ؿاجي ا٘ترابة ٚ ثا زٚ  يٚؾايّ

ػٛأُ، ٔٛضز ثطضؾي لطاض  قٙبذتٍطي ٔحمك ؾبذتٝ، يىي ثطاي آظٖٔٛ وبضآفطيٙي ٚ زي يپطؾكٙبٔٝ

ٝ  زٚ، ٔحبؾجٝ ٞب اظ آظٖٔٛ ذي زض تجعيٝ ٚ تحّيُ زازٌٜطفتٙس.  ٞاب ٚ آظٔاٖٛ فطياسٔٗ     ي ٔيبٍ٘يٗ ضتجا

ػاعْ ٚ اضازٜ ٚ   ،ٔاؤثط زض وابضآفطيٙي   قٙبذتي ي ضٚاٖ وٝ ػٛأُ ػٕسٜ زاز٘تبيج ٘كبٖ اؾتفبزٜ ٌطزيس. 

ذاب٘ٛزاٌي   ٛما  ٚ ذتي، وؿت مبيٍابٜ امتٕابػي  ي مبٔؼٝ قٙب ػٛأُ ػٕسٜ ٚ فميتٛٔ٘يبظ ثٝ وؿت 

ٚ ثرف ذاسٔبت اظ  تطغيجي اؾت  - ٞبي تكٛيمي ٞبي زِٚت، ؾيبؾت ػبُٔ ػٕسٜ زض ؾيبؾت ٞؿتٙس.

ثاب ػٙبيات ثاٝ     ،تطثيتي ػٛأُ يچٙيٗ تحّيُ ظٔيٙٝ ٞٓ .لطاض زاضزوبضآفطيٙي زض ضتجٝ اَٚ اؾتبٖ  ٘ظط

حبناُ تطثيات زضؾات ذاب٘ٛازٌي ٚ آٔاٛظـ       ،تحميك ٘كبٖ زاز وٝ ٚمٛز ػٛأُ اثطٌاصاض  يپيكيٙٝ

 يثط٘اسٜ  ػٙٛاٖ ثابظٚي پايف  ٞبي ضؾٕي ثٝ آٔٛظـ تٛمٝ ثٝ ،ضؾٕي اؾت ٚ مٟت اػتالي ايٗ ػٛأُ

 .وبضآفطيٙي وبٔال  ضطٚضي اؾت

 

ٝ   ٞبي ضٚاٖ قاٙبذتي، ٚيػٌاي   آفطيٙي، ٚيػٌي آفطيٗ، وبض وبض کليذي: َايٌياژ قاٙبذتي،  ٞابي مبٔؼا

 .ٞبي زِٚتؾيبؾت

 

                                                 
 :email ،آثبز  ذطْ، آثبز، ٔسيط ٌطٜٚ ٔسيطيت آٔٛظقي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ذطْ اؾتبزيبض  -1

 masoudiloo@yahoo.com 
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اؾات ٚ يابزٌيطي ياب تريياط ضفتابض، مٟات افاطاز         ذتٙيزا٘يٓ وٝ ضفتبض آٔٛٔيي ٔب ٕٞٝ     

وبضآفطيٗ، ٔؿتّعْ تسٚيٗ ٚ ططاحي يه ٘ظبْ آٔٛظقي ٔجتٙي ثط لسضت ذّك ٔفابٞيٓ مسياس   

ٝ   ٞبي ٜ٘ٛسٚ تٛاٖ تحّيُ پسي اي  ظٟٛض ٚ ٕٞچٙيٗ ايجبز تٛإ٘ٙسي زض فضابي ضلابثتي ٚ تٛؾاؼ

ٓ   ٔجتٙي ثط زا٘بيي ،مٟبٖ ٖ قابيس  تاطيٗ ضاؼآ آٔٛظقاي وكاٛضٔبٖ ضا     أطٚظ اؾات. ٟٔا  ثتاٛا

ٝ    اي ٚالغ ٘بتٛا٘ي زض ايجبز ٘ظطيٝ ا٘اسضوبضاٖ   ؾات ز ،ثيٙب٘ٝ زا٘ؿت؛ ظيطا واٝ فماساٖ اياٗ ٘ظطيا

 ضاواٝ ثبياس وبضآفطيٙابٖ آيٙاسٜ ثبقاٙس      ٞاب  چبض ؾطزضٌٕي ٚ زا٘كجٛيبٖ زا٘كٍبٜآٔٛظقي ضا ز

 (.Alagheband, 2001)ٞبي مسيس وطزٜ اؾت كٝٔيت ٚ ٘بتٛا٘ي زض ذّك ا٘سيعثؼضب  زچبض م

٘ي قاسٜ  آٔٛذتٍاب  ٔٛمت ايجبز ذيُ ػظيٓ زا٘اف  ،ٔتأؾفب٘ٝ ٕٞيٗ ضٚ٘س ٘بتٛاٖ آٔٛظقي     

ٝ زض حٛظٜٚ تٛاٖ تحّيُ ٔؿبيُ  ٜساؾت وٝ ٚاضز ثبظاض وبض ق -ٞبي ثٝ انطالح ترههي ضقات

طزٖ أاٛض، ضاؼآ زض   ضؼآ زض تحّيُ ٚ وبضقٙبؾي وا  ،ٞٓ ٘ساض٘س. ثٝ ػجبضت زيٍط ضا ي ذٛز

     ٖ ٞابي  ٍ٘بٜ ثّٙسٔست ٚ اؾتطاتػيه ثٝ پسيساضٞب ٚ ػاسْ فماساٖ ذالليات زض وبضوٙابٖ ؾابظٔب

ٜ   وٝ ٕٞب٘ب زا٘اف زِٚتي ٚ ذهٛني  ، ماع زض ٔاٛاضزي ا٘اسن    ؛ٞاب ٞؿاتٙس  آٔٛذتٍابٖ زا٘كاٍب

 ايجبز وطزٜ اؾت. ضا ٞبي ٘بوبضآٔسي ٚ ػسْ نالحيت ٚ قبيؿتٍي زض ؾبظٔبٖپسيسٜ

ٗ   ضٕيٗ ٚ تساْٚ حيبت ٚ ثمبء ؾبظٔبٖاظ ططفي ت      ي ٘يبظٞابي  وٙٙاسٜ ٞب واٝ زض ٚالاغ تاأٔي

ثبقاس   ٞبي مسيس ٔمبثّٝ ثب ٔكاىالت ٔاي  ٞب ٚ ضٚـحُ، ٔؿتّعْ اؾتفبزٜ اظ ضاٜمبٔؼٝ ٞؿتٙس

، ػبٔاُ  ا٘جبٔس. زض ٚالغ وابضآفطيٙي ، ذّك ٔحهٛالت ٚ فطآيٙسٞبي ٘ٛ ٔيوٝ ثٝ ٘ٛآٚضي، اثساع

ثبقس. وبضآفطيٙي ثٝ ٔؤؾؿبت ٚ نابحجبٖ ؾاطٔبيٝ ٔحاسٚز     ضي ٔيٚانّي ايجبز ذالليت ٚ ٘ٛآ

 .(Comel,2000)ثّىٝ زض زضمٝ اَٚ يه ضفتبض آٔٛذتٙي اؾت ،قٛز ٕ٘ي

زاضا ثٛزٖ افاك ثّٙسٔاست ٚ اؾاتطاتػيه زض آٔاٛظـ، تاسٚيٗ ٚ ططاحاي ٘ظابْ آٔٛظقاي              

ٛ  مسيس ٚ تٛاٖ تحّياُ پسياسٜ   ٔجتٙي ثط لسضت ذّك ٔفبٞيٓ ٗ ايجابز  ظٟاٛض ٚ ٕٞچٙاي  ٞابي ٘

ـ   اي ثٝ سي زض فضبي ضلبثتي ٚ تٛؾؼٝتٛإ٘ٙ ٞابي وبضآٔاس تّماي    ػٙٛاٖ اضوابٖ اماطاي آٔاٛظ

قٛ٘س ٚ ٕٞاطاٜ ثاب ططاحاي ٘ظابْ اضظقايبثي ٚ اثطثركاي آٔٛظقاي ثبياس ٔاس٘ظط ٔاسيطاٖ            ٔي

ٞبي وبض لطاض ٌيطز تب ٘ظبْ آٔٛظقي وبضوٙبٖ تحت ٞسايت ٔسيطاٖ آٔٛظقاي  آٔٛظقي ؾبظٔبٖ

ٝ زا٘ب ٚ تٛا٘ب ٚ نب بي ؾاٙتي ٚ ضٚظٔاطٜ ذابض     ٞا  حت اذالق وبضي ٚ امتٕبػي اظ امطاي ثط٘بٔا

آفطيٙاي ٚ وابض تيٕاي ٘جبقاس، ٕٞچٙابٖ زض       ز٘جبَ ايجبز فضابٞبي ذالليات ٚ اياسٜ   ٘كٛز ٚ ثٝ

ٝ   يٞبي ثبطُ، تٟٙب ثٝ اضائٝ چطذٝ ٞابي   آٔبضٞبي ٘فط ؾبػت آٔٛظـ ٚ ٞعيٙٝ زض اماطاي ثط٘بٔا

ٝ  ؾطٔبيٝ ؛پطزاظز ٚ تب چٙيٗ ثبقس آٔٛظقي ٔي آ٘ابٖ اتفابق    يٌصاضي زض ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٚ تٛؾاؼ

٘رٛاٞس افتبز. وبضآفطيٙي اظ آٍ٘ٛ٘ٝ ضفتبضٞبؾت وٝ زليمب  ثط ضقس ٚ پطٚضـ اؾتؼسازٞب ٚ لاطاض  
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ٝ   ٌطفتٗ زض ٔحيطي ذالق اؾتٛاض اؾت. ثيكتط نبحت ذاٛز ٔحهاَٛ    ،٘ظاطاٖ زض اياٗ ظٔيٙا

ٞبي زضؾي ٚ آٔٛظقي ٞؿاتٙس. زلات   ٝ ٘ظبْ آٔٛظقي ٔجتٙي ثط تئٛضي ٘مبزي زض تسٚيٗ ثط٘بٔ

زض زضن ٔفبٞيٓ وٝ ثٝ ز٘جبَ ذٛز آٔس، ٔؤيس ايٗ ازػبؾت وٝ آغبظ ٚ حطوت ٘ٛآٚضا٘اٝ زض ٞاط   

ي ٚمٛز يه ٘ظبْ آٔٛظقي اؾت واٝ ٞاس    ٚضـ تفىط ذالق ثٛزٜ وٝ ذٛز ٘تيجٝظٔيٙٝ اظ پط

 (.Alagheband, 2001)اؾت ٘ٝ وٙتطَ آٖٚ  شٞٗ آٖ پطٚضـ

زض لاطٖ ٘اٛظزٜ    Sayبززا٘بٖ فطا٘ؿٛي ثٝ تؼطيفي اظ وبضآفطيٙي واٝ تٛؾاط   زض اثتسا اوثط الته

 تاط  آفطيٗ ٔٙبثغ پبئيٗآ وطز: وبضٌٛ٘ٝ تؼطيايٗ وبضآفطيٙي ضا Sayتىيٝ وطز٘س.  ،اضائٝ قسٜ ثٛز

آفطيٙاس.   آفطيٙي اضظـ افاعٚزٜ ٔاي  زٞس؛ زض ٚالغ وبض ٚضي ٚ ثبظزٜ ا٘تمبَ ٔيثٝ ثبالتط اظ ثٟطٜ ضا

ٝ زض لااطٖ ثيؿااتٓ او  ٖ   آفپااطزاظاٖ واابض ثااط ٘ظطياا  طيٙي، تحاات تااأثيط ػمبيااس التهاابززا

Schumpeterاتطيكي
س آفطيٙبٖ ضا افطازي ٘ٛآٚض تٛنيآ وطز واٝ فطآيٙا  وبض ٚيلطاض ٌطفتٙس.   

ػابٔالٖ تريياط زض التهابز    اٚ وٙٙس. وبضآفطيٙبٖ اظ زيسٌبٜ ترطيت ذالق ؾطٔبيٝ ضا ٞسايت ٔي

ٞبي مسيسي اظ ا٘جبْ وابض، التهابز   س يب ذّك قىُٞؿتٙس. آٟ٘ب اظ ططيك ايجبز ثبظاضٞبي مسي

 .(Dess,2004).ضا ضٚ٘ك ٔي زٞٙس

واطز، ثّىاٝ آٟ٘اب ضا        يط لّٕاساز ٕ٘اي  وبضآفطيٙبٖ ضا ػّت تري(Peter Dracker)پيتط زضاوط     

وٙٙس تب ترييطاتي ايجابز وٙٙاس.    ٞب اؾتفبزٜ ٔي ٌطفت وٝ اظ فطنتػٙٛاٖ افطازي زض ٘ظط ٔيثٝ

Howard Stevenson ٞبيي واٝ ٔاسيطاٖ ازاضي اظ آٖ    زضيبفت وٝ وبضآفطيٙبٖ ٘ٝ تٟٙب فطنت

اظ تؼابضيآ   .(Dess,2004)وٙٙسثطزاضي ٘يع ٔي ، ثّىٝ اظ آٖ ثٟطٜثيٙٙس وٙٙس ضا ٔي امتٙبة ٔي

تاٛاٖ ٘تيجاٝ ٌطفات واٝ ز٘يابي       ٔاي  ،فٛق ٚ ٔجٕٛػٝ تؼبضيآ فطاٚا٘ي وٝ اظ وبضآفطيٙي قاسٜ 

ٜ ت ػسْأطٚظ ٚ ايطاٖ ٔب ٘يع ز٘يبي  ُ ساْٚ اؾت؛ ثسيٗ ٔؼٙب وٝ زيٍاط ضا ٞابي ٌصقاتٝ ثاطاي     حا

        ٜ اي زيٍاط ا٘سيكايس ٚ ثاٝ ز٘جابَ      ٔؿابيُ مابضي ٚ آيٙاسٜ وبضٌكاب ٘يؿاتٙس ٚ ثبياس ثاٝ قايٛ

ضاٞىبضٞبي مسيس يب ؾبذتبضٞبي ٘ٛيٗ ثٛز تب ثتٛاٖ وبال ٚ ذاسٔبت ضا ثاب حاسالُ ٞعيٙاٝ ٚ ثاب      

. زض وكاٛض  (Taslimi, 1999)طي تِٛيس وطزٞبي ٔكت ويفيت ثطتط، ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ ؾّيمٝ

ٔب ثٝ زاليُ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ تطغيت وبضآفطيٙي چٙساٖ اٞتٕبْ ٚضظيسٜ ٘كسٜ اؾت، أب آثبض ثطذاي  

ثاٝ ناٛضتي مبِات زض لبِات تاطٚيج       ،ٞبي ازاضي وٝ ثٝ زاليُ ٔرتّآ اتربش قاسٜ  اظ ؾيبؾت

ٜ  تط ٚ بفتٝٞبي ؾبظٔبٖ ي تٛا٘س ضاٍٞكبي وٛقفوٝ ٔي وبضآفطيٙي ظبٞط قسٜ اؾت تاط   ٌؿاتطز

ٝ زض ايٗ ذهٛل ثبقس؛ ثٝ ت ذٛزاتىابيي زض ناٙؼت ذاٛزضٚ واٝ       ؾيبؾا  يػٙٛاٖ ٔثبَ تجطثا

ؾابظ زض اتهابَ ثاٝ     ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾط لطؼٝ اي اظ قطوت ٌؿتطزٜ ينٛضت ايجبز قجىٝثٝ

  ٝ َ   قطوت ٔبزض تجّي يبفتٝ اؾات، ٕ٘ٛ٘ا آفطيٙاي اظ ططياك    ظاياي ٚ ثاطٚت   اي اظ أىابٖ اقاترب
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يٙي اؾت وٝ تب چٙس ؾبَ پيف يب وؿت ٚ وبض ٘ساقتٙس ٚ يب وؿت ٚ وبض آٟ٘اب وٛچاه   وبضآفط

 (.Samadaghaei, 1999)ٚ ؾٙتي ثٛز

ٞابي ٔجتٙاي ثاط ٘يابظ وبضآفطيٙابٖ       ٞبي آٔٛظقاي ثاطاي اضتمابء قبيؿاتٍي     چٙب٘چٝ ثط٘بٔٝ     

 بٔؼاٝ تحات تاأثيط ٔثجات    ٞبي ٔرتّآ ؾبظٔبٖ ٚ حتاي م  لطؼب  حٛظٜ ،ططاحي ٚ تسٚيٗ ٌطزز

ٞابيي اؾات   ٞاب ٚ ظطفيات  تٛا٘بيي ئجٕٛػٝ ،ٞب لطاض ذٛاٞس ٌطفت. قبيؿتٍيايٗ قبيؿتٍي

ىاطز ٔطّاٛثي   ػّٕ ،ؾبظز زض ايفابي ٘ماف ٚ ٚظابيآ وابضي ذاٛز     ي آٖ ضا لبزض ٔيوٝ زاض٘سٜ

ٝ  تٝ ثبقس. قبيؿتٍي، وبضثطز زا٘ف، ٟٔابضت ٚ ٍ٘اطـ اؾات.   زاق ٝ  ٔجٕٛػا ٞاب ٚ   اي اظ زا٘ؿات

ٜ زض فطآيٙس آٔٛظقي اثاطثرف اؾات واٝ زض تطويات ٔثجات ٚ      ٞبي فطزي آٔٛذتٝ قسٟٔبضت

 (.Hadighi, 2001)قٛز ؾبظ٘سٜ تجسيُ ثٝ ضفتبض ٚ ػّٕىطز ٔطّٛة ٔي

ٝ اظ ططفي، ٔب ٔي      ٞاب زض ٌاطٚ ٘يبظؾاٙجي قبيؿاتٍي ٚ      ٞاب ٚ ٟٔابضت  زا٘يٓ وٝ ايٗ زا٘ؿات

ٔ   تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞاب ثبياس   بٖٞبي آٔٛظقي وبضآٔس ٚ اثطثرف اؾت ٚ ٔسيطيت آٔٛظقاي زض ؾابظ

 تٕبْ تالـ ذٛز ضا ثٝ اػتالي تفىط ذالق ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٘ٛآٚضي ٔؼطٛ  ٕ٘بيس.

اي زض وكاٛض ا٘جابْ ٘كاسٜ اؾات. غبِات       آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٘يع وٛقف ٚيػٜ يزض ظٔيٙٝ     

ٝ   ٞبيي وٝ تهسي اياٗ ٟٔآ ضا ثاط   ٞبي آٔٛظقي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٔتٕطواع ثاط    ،ا٘اس  ػٟاسٜ زاقات

زض ثراف زِٚتاي ٚ ػٕاٛٔي     ٞبي ثعضي ٚ ٔتٛؾاط ثاٛزٜ واٝ اغّات    ٔبٖ٘يبظٞبي ٔسيطاٖ ؾبظ

ٔٙس ثاٝ  ٞبي اذيط ػاللٕٝٞيٗ زِيُ وبضآفطيٙب٘ي وٝ زض ؾبَالتهبز فؼبِيت زاقتٝ ٚ زاض٘س. ثٝ

ٝ  ،قٛ٘سا٘س ٚ ثٝ ٔؤؾؿبت آٔٛظقي مصة ٔيٞبي ٔسيطيت قسٜٛظـاؾتفبزٜ اظ آٔ ضا  ٞاب  ثط٘بٔا

 .(Ahmadpoor daryani, 2001)زا٘ٙسچٙساٖ ٔٙبؾت ٘يبظٞبي ذٛز ٕ٘ي

ٜ   تٛا٘س ٔي ،ػٙٛاٖ يه ؾبظٚوبضثٝ ٞبآفطيٙي ا٘ؿبٖاظ آ٘جب وٝ وبض      ٚضي  ٔٛمت افاعايف ثٟاط

ٚؾيغ ٚ ػٕيك  آفطيٗ زض تحميمبتيضقٙبذتي افطاز وبقٙبذتي ٚ مبٔؼٝٞبي ضٚاٖٚيػٌي ؛قٛز

ٝ  1980 يٕٞيٗ زِيُ زٞٝٚ ثٝ آغبظ ٌطزيس1980اظ  ٖ ثا ٝ  ػٙاٛا ٘بٍٔاصاضي   فطيٙيوابضآ  يزٞا

قرهايت ٚ ضفتابض آٟ٘اب،     آفطيٙابٖ، ٞابي وبض ٚيػٌاي  .(Low,M.Mac,Millan1988)ٌطزياس 

مبٔؼاٝ،   آفطيٙي ثاب ٞاب ٚ ؾابظ ٚوبضٞابي آٖ، اضتجابر وابض     فطآيٙس وبضآفطيٙي زض ؾطح قاطوت 

ـ ٞاب زضوابض  آٔٛظـ وبضآفطيٙي، تحميمبت ٚ ٘مف زِٚت تحّيّاي ٔاٛضز   ٞابي فطا آفطيٙي ثاب ضٚ

 يىٓ ثاٛزٜ اؾات   ٘ظطاٖ زض پبيبٖ لطٖ ثيؿتٓ ٚ ٚضٚز ثٝ لطٖ ثيؿت ٚحتتٛمٝ ٔحمميٗ ٚ نب
(paulin, 1985; Peterson, 1982; Perry man, 1982; wortman, 1984; Churchill and  

lowis, 1986; Aldrich, 1992   ). 

ٟ٘ابيي واٝ ثيكاتط    زٞاس آ ٘كبٖ ٔي ،مبت وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝتجبضة ثطذبؾتٝ اظ تحمي     

ا٘اس. يىاي اظ   ؾطافطاظتط ثٛزٜ تط ٚا٘س تب ثٝ شذبئط ظٔيٙي، زض ثّٙسٔست ٔٛفكط ٔتىي ثٛزٜثٝ فى
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وٙٙاس ٚ  آفطيٙاي ٔاي  ٞابي ذبناي اؾات واٝ ٘ماف     ٚمٛز ا٘ؿبٖ ،ٞبي ؾٙجف تٛؾؼٝقبذم

ٝ  ٞب ٔيت ايجبز ثؿتط ٔٛفميتٔٛم افاطاز ذاالق، ٘ٛؾابظ ٚ     ،مٟاب٘ي  يقٛ٘س. اوٙاٖٛ زض ػطنا

ا٘اس   ٞبي تِٛيسي ٚ ذسٔبتي قاسٜ ٔٙكبء تحٛالت ثعضٌي زض ظٔيٙٝ ،ػٙٛاٖ وبضآفطيٙبٖٔجتىط ثٝ

 .(Salazar translating by nattagh,1992)قٛز ػٙٛاٖ لٟطٔبٖ ّّٔي يبز ٔيوٝ اظ آٟ٘ب ثٝ

 قٛز: زض ضاؾتبي وبضآفطيٙي تحميمبتي ا٘جبْ ٌطفتٝ وٝ ثٝ زٚ ٔٛضز آٖ اقبضٜ ٔي      

     Scheutz-Curt,1986ٛٙي حيابتي ثاطاي وبضآفطيٙابٖ    ضٚيسازٞب»اٖ، زض تحميمي تحت ػ

ٞب ضا ايجابز  تطيٗ ضٚيساز زض ايٗ قطوت ، ٟٔٓ«1ؾٛئس يٞبي ذٛزٔرتبض وبضآفطيٙب٘ٝزض قطوت

وبضآفطيٙب٘ٝ ٚ تحطيه وبضوٙبٖ ٚ افعايف ػاللٝ ثٝ وبض ٔؼطفاي   يمٛ ذالليت ٚ افعايف زضمٝ

ٖ Andalib, 2000))وٙس ٔي ٓ ٞابي ذٛزٔرتابض وبضآفطيٙب٘ا   . اٚ ؾابظٔب ض تاطيٗ ػبٔاُ ز  ٝ ضا ٟٔا

 زا٘س.  تٛؾؼٝ ٚ پيكطفت ؾبظٔبٖ ٔبزض ٔي

     K. Suleiman ٖزض تحميمي تجطثي تحت ػٙٛا « ٝ تطجيماي قايٛع وابضآفطيٙي     ئطبِؼا

ٞبي وٛچاه واٝ   % قطوت50زض ؾٛئس ٘كبٖ زاز وٝ 2«ٞبي ّٔي زض ثيٗ ٔرتطػيٗ آظٔبيكٍبٜ

ذٛزٔرتاابض وبضآفطيٙب٘ااٝ  بي ٞاا ، اظ ٘ااٛع قااطوت فؼبِياات آٟ٘ااب تىِٙٛااٛغي اؾاات   يظٔيٙااٝ

 .(Moridi, 2000)ٞؿتٙس

ثب ٚمٛز ايٗ وٝ وبضآفطيٙي ػّٓ مسيسي اؾات، أاطٚظٜ زض تٕابٔي اثؼابز تٛؾاؼٝ ٔطاطح            

ٜ  تبٖ، ايجابز اقاتربَ،  تطيٗ زؾتبٚضز آٖ ثطاي تٛؾؼٝ وكاٛض ٚ اؾا   اؾت ٚ ٟٔٓ ، ثاطٚت ٚ  ضفاب

ٝ  ياي ٔؼتمس٘س وٝ وابضآفطيٙي ٔا  ٞبي ٔٙبؾت اؾت. ػسٜقٙبذت فطنت ػٙاٛاٖ ياه   تٛا٘اس ثا

وٝ أطٚظٜ وكاٛضٞبي تٛؾاؼٝ يبفتاٝ اظ ياه     طٛضيٚضي قٛز. ثٝ ْ، ٔٛمت افعايف ثٟطٜٔىب٘يع

ٝ  ، قطوتمسيس يظاٚيٝ ا٘اس ٚ ػّات    ٞبي ذٛز ضا زض يه ٔحيط وبٔال  ٔتريط ٚ پٛيب ٍ٘اٝ زاقات

وٙٙس ٚ ٔٛمات ايجابز ثؿاتط     آفطيٙي ٔي ٞبي ذبني اؾت وٝ ٘مف آٖ وكآ ٚ پطٚضـ ا٘ؿبٖ

 .(Emami nejhad, 2004)قٛ٘س ٞب ٔي فميتٔٛ

     Schumpeter        ٔؼتمس اؾت وٝ وابضآفطيٙي ٘ياطٚي ٔحاطن اناّي زض تٛؾاؼٝ التهابزي

اؾت. چٙبٖ وٝ غاپٗ ثؼس اظ مًٙ مٟب٘ي، تٛؾؼٝ ذاٛز ضا ٔاسيٖٛ افاطاز ذاالق ٚ وابضآفطيٗ      

ٚضي، ذالليات  ذٛزثب يذٛز زاقتٗ ضٚحيٝذبطط اػتمبز ثٝ اتىبي ثٝثٝ Matsushitaزا٘س.  ٔي

ٝ     ،ٚ وبضآفطيٙي  ٞابي ؾايٕبٖ ثاٝ     تٛا٘ؿت اظ ططيك وابضٌطي زض ٚيتٙابْ ٚ ثابضثطي زض وبضذب٘ا

     )ٔيتؿٛثيكاااي( زؾااات يبثاااستاااطيٗ ناااٙبيغ غاپٗ طيت يىاااي اظ ٔٛفاااكٔاااسي ئطحّاااٝ

(Ahmadpoor daryani, 2001). ٝتاطيٗ اثعاضٞابي تٛؾاؼٝ     ؾيػٙٛاٖ يىي اظ اؾبوبضآفطيٙي ث

                                                 
1  - Critical events for Swedish entrepreneurs in entrepreneurial spin-off, 1986. 
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ٖ  ؛ چطا ٌطززٔحؿٛة ٔي ٗ  وٝ ٚماٛز ا٘ؿاب     ٞاب  ، ٔٛمات ايجابز ثؿاتط ٔٛفميات    ٞابي وابضآفطي

ٜ    ايجبز حؽ ثاي  (.Samadaghaei, 1999) قٛزٔي ٞابي ٔاسيطيت ؾاٙتي     اػتٕابزي ثاٝ قايٛ

اي وااٝ  وٙااس. مبٔؼااٝ اؾااتبٖ ٔااب، إٞياات تحميااك زض ظٔيٙااٝ واابضآفطيٙي ضا زٚچٙااساٖ ٔااي 

  ٝ ٔرّاٛة   س، زض ا٘اسن ظٔاب٘ي  ظٟاٛض ثطؾاب٘   ياؾتؼسازٞبي ٟ٘فتٝ زض ذٛز ضا ٘تٛا٘س ثاٝ ػطضا

وبضٌيطي اؾتؼسازٞب ٚ اضائاٝ ٔحهاَٛ مسياس ثاب ٞعيٙاٝ ا٘اسن       ثٝمٛأؼي ذٛاٞس قس وٝ زض 

 (.Sobhi gharamaleki,2000)زاض٘سيطيت اليك ثب افك زيس ٚؾيغ ثطذٛضلسضت زاقتٝ ٚ اظ ٔس

يىي اظ اثعاضٞبي ٔٙبؾت ثطاي ضقس وبضآفطيٙي، ٚمٛز ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ٔٙطجك ثط      

ٔتأؾفب٘ٝ ايٗ  ،فبٞيٓ وبضآفطيٙي اؾت ٚ ثب تٛمٝ ثٝ إٞيت وبضآفطيٙي ٚ ٘مف آٖ زض تٛؾؼٝٔ

 .(.(Nabieyan, 1992)أط زض اؾتبٖ ِطؾتبٖ وٕتط ٔٛضز تٛمٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت

ا٘جابْ   ،اؾتبٖ ِطؾتبٖ زچبض ٘ٛػي وِٟٛت ؾبذتبضي اؾت. ثطاي ٌؿؿتٗ اظ اياٗ قاطايط       

اٞس ثٛز. اظ ططفي ز٘يبي أطٚظ، ػهط زا٘بيي ٚ ثياٙف اؾات   تحميمبت ػّٕي وبٔال  ضطٚضي ذٛ

اؾت. تجبضة ؾبيط وكٛضٞب ٘ياع ٘كابٖ   تط  ٚ زض ٟ٘بيت ٔٛفكتط  ٚ ٞط وٝ ٔتفىطتط ثبقس، ٔتَٕٛ

ٜ   تاب ثاٝ شذابيط ظيطظٔيٙاي    ٟ٘بيي وٝ ثيكتط ثٝ فىاط  آ ،زٞس ٔي زض ثّٙسٔاست   ،ا٘اس ٔتىاي ثاٛز

ثاب اٍِٛٞابي   ٔطٚظٜ وكٛضٞبي تٛؾاؼٝ يبفتاٝ ضا   . ا(Azizi, 2001)ا٘س تط ٚ ؾطافطاظتط ثٛزٜ ٔٛفك

ٖ      قابذم وٙٙس. يىاي اظ  ٔرتّآ تٛؾؼٝ ثطضؾي ٔي ٞابي  ٞابي ؾاٙجف تٛؾاؼٝ، ٚماٛز ا٘ؿاب

قاٛ٘س. اوٙاٖٛ زض   ٞب ٔاي وٙٙس ٚ ٔٛمت ايجبز ثؿتط ٔٛفميتآفطيٙي ٔي ذبني اؾت وٝ  ٘مف

ٖ ز ذالق، ٘ٛؾبظ ٚ ٔجتىط ثٝػطنٝ مٟب٘ي افطا ٖ وبضآفطي»ػٙاٛا ت ثعضٌاي زض  ٔٙكاأ تحاٛال  « ٙاب

ٝ    ٞبي تِٛيسي ٚ ذسٔبتي قسٜظٔيٙٝ قاٛز.     ػٙاٛاٖ لٟطٔب٘ابٖ ّٔاي يابز ٔاي     ا٘اس واٝ اظ آٟ٘اب ثا

 .(Mamizadeh, 1999)آيس ٞبي تٛؾؼٝ ٕٞٛاضٜ ثب تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي ثٝ حطوت زضٔيچطخ

ٖ قطايط التهبزي، امتٕبػي ٚ فطٍٞٙي أطٚظ اؾتبٖ       ٝ  ِطؾاتب ٝ ثا اي اؾات واٝ حاُ     ٌٛ٘ا

قاٙبذت ٚ  طّجاس.  ٞبي مسيس ٚ ٔتفابٚتي ضا ٔاي   حُ ٍٙبٞبي التهبزي اٍِٛ ٚ ضأٜكىالت ٚ تٙ

ٞابيي اؾات   يىي اظ ضٚـ ،آفطيٗ لجُ اظ ترهيم اػتجبضات ثٝ آ٘بٖتطثيت ٚ حٕبيت افطاز وبض

 ،التهبزي وكٛضٞب ثٝ ثجٛت ضؾب٘سٜ اؾات. تطويات مٕؼيات    يوٝ زضؾتي ذٛز ضا زض تٛؾؼٝ

ٔؿاأِٝ ٟٕٔاي اؾات واٝ      ،يٙي ٚ افعايف ٘طخ ثيىابضي آفطٞبي وبضمٛاٖ اؾتبٖ ٚ ٘جٛز فطنت

ٜ   تهٕيٓ قٛز ٔٛمت ٔي ثغ اضظقإٙس  بثاطزاضي ثٟيٙاٝ اظ ٔٙا    ٌيط٘سٌبٖ اؾتبٖ ضا ثاٝ فىاط ثٟاط

تب ثب فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ قطايط، افطاز ذالق ٚ ٔجتىاط وابض آفاطيٗ ثتٛا٘ٙاس التهابز       ا٘ؿب٘ي ثيب٘ساظز

 يي ثٝ ٘يبظٞبي ا٘ؿب٘ي، امتٕابػي ٍٛاؾتبٖ ضا اظ حبِت ؾىٖٛ ذبض  ؾبذتٝ ٚزض ضاؾتبي پبؾر

ضغآ زاضا ثاٛزٖ ٔٙابثغ    ػّاي ت ػظيٕي ٌطز٘س. اؾتبٖ ِطؾاتبٖ  ٔٙكبء تحٛال ،ٚ تىبّٔي اؾتبٖ

ٝ  ؾطقبض ٔبزي ٚ ْ   ٔؼٙٛي ٚ ٔٛلؼيت ٕٔتبظ وكٛضي، ثا ٝ  زِياُ ٘بوبضآٔاسي ٘ظاب  يٞابي تٛؾاؼ
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 ٝ ٚ يتي آفطيٙي، وٍٟٙاي ؾابذتبض ؾابظٔب٘ي ٚ ٔاسيط    ثاٝ وابض   تاٛمٟي ٚياػٜ ثاي  ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثا

آٚضي ثطاي تٛؾاؼٝ ٚ تحاَٛ   ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت زض ػّْٛ ٚ فٗ ،ضيعي آٔٛظقي تٛمٟي ثٝ ثط٘بٔٝ ثي

ؾابظٔب٘ي زض ازاضات اؾاتبٖ    ٞبي ٔرتّآ اظ مبيٍبٞي ذبل ثطذٛضزاض ٌطزز. ؾبذتبضزض ػطنٝ

اي اؾت ٚ اغّت ٔسيطاٖ ٔجٟع ثٝ ػّْٛ ٚ فٙاٖٛ  ٚ ثٝ قست ٔتٕطوع، آٔطا٘ٝ ٚ وّيكٝػّٕي غيط

 وبضي افاطاز غياط  زِيُ ٘ساٌ٘ٓٝطزز ٚ ثٞبيي وٝ نط  تٛؾؼٝ ٔي س، زض ٘تيجٝ ٞعيٙٝضٚظ ٘يؿتٙ

ٞابي تٛؾاؼٝ ٕٞاٛاضٜ ثاب     ضٚز. تحميك حبضط ٘يع ثب ايٗ اػتمبز واٝ چاطخ  وبضآفطيٗ ثٝ ٞسض ٔي

ٝ   ،آيسيثٝ حطوت زضٔٞبي آٔٛظقي زليك ٚ تحت ثط٘بٔٝآفطيٙي وبض يتٛؾؼٝ  يثبٞاس  تٛؾاؼ

ثٝ ز٘جبَ اٞسا  زض پاي  آفطيٙي ذٛاٞس پطزاذت ٚ ؤثط زض ايجبز وبضٝ قٙبذت ػٛأُ ٔاؾتبٖ ث

 پبؾرٍٛيي ثٝ ؾؤاالت تحميك اؾت:

ٝ  ٞبي ضٚاٖپي ثطزٖ ثٝ ٚيػٌي -1      قاٙبذتي ٚ ػٛأاُ ؾيبؾاي ٔاؤثط ثاط       قٙبذتي، مبٔؼا

 .وبضآفطيٙي زض اؾتبٖ

 .تطيٗ ايٗ ػٛأُ قٙبذت ٟٔٓ -2      

 .تطغيجي ٚ آٔٛظقي زِٚت زض اؾتبٖ-تكٛيمي ٞبي حٕبيتي،طزٖ ثٝ ؾيبؾتپي ث -3      

 :االت تحميكؾٛ

 ٌطز٘س؟ قٙبذتي ٔٛمت وبضآفطيٙي زض ِطؾتبٖ ٔي آيب ذهٛنيبت ضٚاٖ -1      

 ٌطز٘س؟ قٙبذتي ٔٛمت وبضآفطيٙي زض ِطؾتبٖ ٔي آيب ذهٛنيبت مبٔؼٝ-2      

 قٛز؟ ٞبي زِٚت ٔٛمت وبضآفطيٙي زض ِطؾتبٖ ٔي آيب ؾيبؾت -3      

ٖ وا  -4      ٝ  ساْ ػبٔاُ زض اثؼاابز ضٚا ٓ   قاٙبذتي، مبٔؼاا تاطيٗ ػبٔااُ   قاٙبذتي ٚ ؾيبؾاي ٟٔاا

 وبضآفطيٙي زض اؾتبٖ اؾت؟

 پژوهش روش
ٝ ثب تٛمٝ ثٝ ٔبٞيت وبض       يابثي اؾاتفبزٜ قاسٜ     زض ايٗ پػٚٞف اظ ضٚـ تٛنيفي ٘ٛع ظٔيٙا

 .اؾت

 گيریی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه
ططيمي زؾت ثاٝ  ت وٝ زض اؾتبٖ ِطؾتبٖ ثٝافطازي اؾ آٔبضي ايٗ تحميك قبُٔ يمبٔؼٝ     

ت ٚ وكابٚضظي  ٞابي ذاسٔبت، ناٙؼ   زض ثراف اؾات ٚ   3417تؼساز آٟ٘ب ا٘س ٚ وبضآفطيٙي ظزٜ

 86٘فط ثراف ذاسٔبت،   31 )٘فط245ِٛٙس. اظ ايٗ مبٔؼٝ تؼساز آٚض ٔكرقرهب  ثٝ فؼبِيت ؾٛز

ٚ  ماسَٚ و ( ثاب اؾاتفبزٜ اظ   ٘فط ثرف وكابٚضظي 128ط ثرف نٙؼت ٚ ٘ف  طمؿاي ٚ ٔٛضٌابٖ 

 .(Hafeznia, 2000)اي ٘ؿجي ا٘تربة ٌطزيس٘س ضٚـ تهبزفي طجمٝ
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 پژوهش ابسار
ٌٛياٝ   53قابُٔ    «آفطيٙي تؿت مبٔغ وبض»اثعاض قبُٔ يه تؿت وبضآفطيٙي تحت ػٙٛاٖ      

   ثااٛزٖ افااطاز اؾاات  آفااطيٗ  ي واابض وٙٙااسٜ تؼياايٗٚ ىطياات تٟيااٝ ٌطزيااس  ِيوااٝ زض طيااآ 

(Rafiapoor, 1999). پطؾااف زض طيااآ 140قاابُٔ ػٛأااُ ثطضؾااي  ييٍااطي پطؾكااٙبٔٝز

ىطيت اؾت. ٞط زٚ تؿت ٚ پطؾكٙبٔٝ ثطاؾبؼ تحميمبت لجّي ا٘جبْ قسٜ زض اياٗ ضاؾاتب ٚ   ِي

ٝ  ٔحمك ثب تٛمٝ ثٝ ازثيبت تحميك،      ثاب اؾاتفبزٜ اظ آِفابي وطا٘جابخ      ٚ اػتجابض آٟ٘اب   ا٘اس ؾابذت

 .(Delavar, 2001)%  ٔحبؾجٝ ٌطزيس80% ٚ 90تطتيتثٝ

 ها يافته
بظ ثاٝ اؾاتمالَ، تٕبياُ    )٘يبظ ثٝ وؿت ٔٛفميت، ٘يقٙبذتي آيب ذهٛنيبت ضٚاٖ -1ؾؤاَ      

 ٌطزز؟ پصيطي ٚ ػعْ ٚ اضازٜ( ٔٛمت وبضآفطيٙي زض اؾتبٖ ِطؾتبٖ ٔي ضيؿهثٝ ذالليت،

ٝ پؽ اظ تسٚيٗ مساَٚ فطاٚا٘ي      ٔٙظاٛض ٔؼٙابزاض ثاٛزٖ    ٞبي ٔٛضز ا٘تظبض ٚ ٔكبٞسٜ قسٜ ثا

 زٚ ثٝ قطح ظيط اؾتفبزٜ ٌطزيس: ٞب اظ آظٖٔٛ ذي زازٜ

 
 شىاختي پاسخگًيانخي دي در رابطٍ با خصًصيات ريان : محاسبٍ آزمًن(1)جذيل

 شىاختيييژگيُاي ريان آزمًن خي دي

 آٔبضٜ ذي زٚ

 زضمٝ آظازي

 ؾطح ٔؼٙبزاضي

04/187 

3 

001/0 

 

زض ؾاطح   ٚ 3ثاب زضماٝ آظازي    04/187( ذي زٚ ٔحبؾجٝ قسٜ 1)مسَٚٞبي  ثطاثط يبفتٝ     

طااٛضوّي ٔٛماات قااٙبذتي ثااٝزٞااس وااٝ ذهٛناايبت ضٚاٖ ٘كاابٖ ٔااي P<001/0ٔؼٙاابزاضي 

 ٌطزز.  وبضآفطيٙي زض اؾتبٖ ِطؾتبٖ ٔي

تطيٗ ػبُٔ زض ايجابز وابضآفطيٙي زض    قٙبذتي ٟٔٓ يه اظ ذهٛنيبت ضٚاٖوساْ -2ؾؤاَ      

 اؾتبٖ ِطؾتبٖ اؾت؟

ذهٛنايبت واٝ اظ شواط آٟ٘اب      ياه اظ طاٚا٘اي زضٔاٛضز ٞط  اظ تسٚيٗ ماساَٚ تٛظياغ ف  پؽ      

قٙبذتي ثاٝ قاطح ماساَٚ ظياط اضائاٝ       اي ٔطتجط ثب ذهٛنيبت ضٚاٖ ٌصضيٓ، ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ ٔي

 ٌطزز: ٔي
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 کارآفريىي شىاختي در ايجاداي مرتبط بٍ خصًصيات ريان: محاسبٍ مياوگيه رتب2ٍجذيل 

 اي مياوگيه رتبٍ خصًصيات ريان شىاختي رديف

1 

2 

3 

4 

5 

 يتٛفم٘يبظ ثٝ وؿت ٔ

 ٘يبظ ثٝ اؾتمالَ

 تٕبيُ ثٝ ذالليت

 ضيؿه پصيطي

 ػعْ ٚاضازٜ

21/3 

37/2 

16/3 

96/2 

30/3 

ٝ  ( ذهٛن2) مسَٚ ٞبي ثطاثط يبفتٝ      ٚ ٘يابظ ثاٝ    30/3اي يبت ػعْ ٚ اضازٜ ثب ٔيابٍ٘يٗ ضتجا

ثايٗ ؾابيط    زض 16/3ٚ تٕبياُ ثاٝ ذالليات ثاب ٔيابٍ٘يٗ       21/3وؿت ٔٛفميات ثاب ٔيابٍ٘يٗ    

ٞاب ثاب   تطيٗ ػٛأُ زض ايجبز وابضآفطيٙي ٞؿاتٙس. اياٗ تفابٚت    قٙبذتي، ٟٔٓضٚاٖ ذهٛنيبت

 ٔؼٙبزاضاؾت.   P< 01/0 زض ؾطح ٚ 4ثب زضمٝ آظازي  465/107اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ثب ذي زٚ 
 شىاختيريان خصًصيات اي َاي رتبٍ : آزمًن فريذمه مربًط بٍ تفايت بيه مياوگيه3جذيل

 245 ٘ٝٔمساض ٕ٘ٛ

 465/107 آٔبض ٜ ذي زٚ

 4 زضمٝ آظازي

 001/0 ؾطح ٔؼٙبزاضي

زض ؾاطح   4 ( ثاب زضماٝ آظازي  465/107زٚ ٔحبؾجٝ قاسٜ)  ذي 3ٞبي مسَٚ  ثطاثط يبفتٝ     

 ٔؼٙبزاض اؾت. 2ٞبي مسَٚ  زٞس وٝ يبفتٝ ٖ ٔي٘كب >001/0Pٔؼٙبزاضي 

)تجطثٝ وبضي، ٘بضضبيتي اظ قارُ لجّاي، قاطايط    قٙبذتي آيب ذهٛنيبت مبٔؼٝ -3ؾؤاَ      

وٛزوي، اٍِٛي ٘مف، تحهيالت ٚ مبيٍبٜ ٔٙبؾات امتٕابػي( ٔٛمات وابضآفطيٙي زض ؾاطح      

 ٌطزز؟ اؾتبٖ ِطؾتبٖ ٔي

ٞاابي ٔكاابٞسٜ قااسٜ ٚ ٔااٛضز ا٘تظاابض وااٝ اظ شوااط آٟ٘ااب  پااؽ اظ تااسٚيٗ مااساَٚ فطاٚا٘ااي     

 ٌطزز: ٞب ثٝ قطح مسَٚ ظيط اضائٝ ٔي زٚ ثٝ ٔٙظٛض ٔؼٙبزاضي يبفتٝ ٌصضيٓ، آظٖٔٛ ذي ٔي
 آفريىيشىاختي در ايجاد کارخي دي در رابطٍ با خصًصيات جامعٍمحاسبٍ : 4جذيل

 خصًصيات جامعٍ شىاختي آزمًن خي دي

 آٔبضٜ ذي زٚ

 زضمٝ آظازي

 ؾطح ٔؼٙبزاضي

298/450 

3 

001/0 

ٝ  000/0زض ؾطح ٔؼٙبزاضي  298/450( ذي زٚ ٔحبؾجٝ قسٜ 4زض مسَٚ )       يٚ ثب زضما

آفطيٙي زض اؾاتبٖ  طٛضوّي ٔٛمت وبضقٙبؾي ثٝٝ ذهٛنيبت مبٔؼٝزٞس و٘كبٖ ٔي 3آظازي 

 ٌطزز.  ِطؾتبٖ ٔي
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تطيٗ ػبُٔ زض ايجابز وابضآفطيٙي    قٙبذتي، ٟٔٓ وساْ يه اظ ذهٛنيبت مبٔؼٝ -4ؾؤاَ      

 زض اؾتبٖ ِطؾتبٖ اؾت؟

ٛضز ا٘تظاابض وااٝ اظ شوااط آٟ٘ااب ٞاابي ٔكاابٞسٜ قااسٜ ٚ ٔاا پااؽ اظ تااسٚيٗ مااساَٚ فطاٚا٘ااي     

قاٙبذتي ثاٝ قاطح ماسَٚ ظيطاضائاٝ       اي ٔطثٛر ثب ذهٛنيبت مبٔؼٝ ٌصضيٓ، ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ ٔي

 ٌطزز: ٔي
 کارآفريىي شىاختي در ايجادت جامعٍط بٍ خصًصيابًاي مر : محاسبٍ مياوگيه رتب5ٍجذيل

 اي مياوگيه رتبٍ خصًصيات جامعٍ شىاختي رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 تجطثٝ وبضي

 ٘بضضبيتي اظ قرُ لجّي

 مٛ ذٛا٘ٛازٌي زض وٛزوي

 اٍِٛي ٘مف

 تحهيالت

 مبيٍبٜ امتٕبػي

36/3 

02/3 

87/3 

28/3 

90/2 

57/4 

ٚ مّااٛ  57/4( ذهٛناايبت مبيٍاابٜ امتٕاابػي ثااب ٔياابٍ٘يٗ 5) مااسَٚٞاابي  ثطاثااط يبفتااٝ     

ٝ  87/3 ايزٌي زٚضاٖ وٛزوي ثب ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝذب٘ٛا ٙ زض ثيٗ ؾبيط ذهٛنيبت مبٔؼا بذتي، قا

ٗ  ٞؿتٙس. ايٗ تفبٚتآفطيٙي تطيٗ ػٛأُ زض ايجبز وبضٟٔٓ فبزٜ اظ ٞاب ثاب اؾات   ٞابي زض ٔيابٍ٘ي

 َ  R<000/0ٚ زض ؾاطح   5ثاب زضماٝ آظازي    08/203( ثاب ذاي زٚ   6)آظٖٔٛ  فطيسٔٗ ماسٚ

 ٔؼٙبزاضاؾت.
 اي خصًصيات جامعٍ شىاختي َاي رتبٍ آزمًن فريذمه مربًط بٍ تفايت بيه مياوگيه :6جذيل

 245 ض ٕ٘ٛ٘ٝٔمسا

 08/203 آٔبضٜ ذي زٚ

 5 زضمٝ آظازي

 001/0 ؾطح ٔؼٙبزاضي

ٝ  08/203)زٚ ٔحبؾجٝ قسٜ ذي 6ٞبي مسَٚ  ثطاثط يبفتٝ      زض ؾاطح   5آظازي  ي( ثاب زضما

 ٔؼٙبزاض اؾت. 5 ٞبي مسَٚ زٞس وٝ يبفتٝ ٖ ٔي٘كب >001/0Pٔؼٙبزاضي 

طغيجااي ٚ آٔٛظقااي( ٔٛماات )حٕاابيتي، تكااٛيمي، تٞاابي زِٚت آيااب ؾيبؾاات -7ؾااؤاَ      

 ٌطزز؟ وبضآفطيٙي زض ؾطح اؾتبٖ ِطؾتبٖ ٔي

ط آٟ٘ااب ٞاابي ٔكاابٞسٜ قااسٜ ٚ ٔااٛضز ا٘تظاابض وااٝ اظ شواا پااؽ اظ تااسٚيٗ مااساَٚ فطاٚا٘ااي     

 ٌطزز: ٞب ثٝ قطح ظيط اضائٝ ٔي ٔٙظٛض ٔؼٙبزاضي يبفتٝزٚ ثٝ ٌصضيٓ، آظٖٔٛ ذي ٔي
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 کارآفريىيَاي ديلت در ايجاد  : محاسبٍ خي دي سياست7جذيل

 سياست َاي ديلت آزمًن خي دي

 آٔبضٜ ذي زٚ

 زضمٝ آظازي

 ؾطح ٔؼٙب زاضي

735/195 

3 

001/0 

زاضي ٚ زض ؾطح ٔؼٙاب  3آظازي  يثب زضمٝ 735/195( ذي زٚ ٔحبؾجٝ قسٜ 7)زض مسَٚ     

000/0>P زٞس وٝ ؾيبؾت٘كبٖ ٔي  ٝ طاٛضوّي ٔٛمات وابضآفطيٙي زض اؾاتبٖ     ٞبي زِٚات ثا

 قٛز.  ٔي

ٓ    وساْ يه اظ ؾيبؾات  -6ؤاَ ؾ      تاطيٗ ػبٔاُ زض ايجابز وابضآفطيٙي زض      ٞابي زِٚات، ٟٔا

 اؾتبٖ ِطؾتبٖ اؾت؟

ٌاصضيٓ،   ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘تظبض وٝ اظ شوط آٟ٘ب ٔي پؽ اظ تسٚيٗ مسَٚ فطاٚا٘ي     

ٞبي زِٚت زض ايجبز وبضآفطيٙي ثٝ قطح مسَٚ ظياط اضائاٝ    اي ٔطثٛر ثٝ ؾيبؾت ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ

 ٌطزز: ٔي
 در ايجاد کارآفريىيَاي ديلت  اي مربًط بٍ سياست : مياوگيه رتب8ٍجذيل

 اي مياوگيه رتبٍ سياستُاي ديلت رديف

1 

2 

3 

 ؾيبؾتٟبي حٕبيتي

 تطغيجي -ؾيبؾتٟبي تكٛيمي 

 ؾيبؾتٟبي آٔٛظقي

04/2 

09/2 

87/1 

ٝ    -ٞبي تكٛيمي ( ؾيبؾت8)زض مسَٚ      ثايٗ ؾابيط   زض  09/2اي تطغيجي ثاب ٔيابٍ٘يٗ ضتجا

ٗ   ٞبي زِٚت ٟٔٓؾيبؾت ٞابي   تطيٗ ػبُٔ زض ايجبز وبضآفطيٙي اؾت. اياٗ تفابٚت زض ٔيابٍ٘ي

ظازي ٚ آثب زضماٝ   212/18ذي زٚ  ( ثب9اي ثب اؾتفبزٜ اظ آٔٛظٖ فطيسٔٗ مسَٚ قٕبضٜ ) ضتجٝ

 ٔؼٙبزاض اؾت.   000/0زض ؾطح 
 َاي ديلت بيه سياست اي َاي رتبٍ آزمًن فريذمه مربًط بٍ بررسي تفايت مياوگيه :9جذيل

 245 تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ

 212/18 آٔبضٜ ذي زٚ

 2 زضمٝ آظازي

 000/0 ؾطح ٔؼٙبزاضي

زض ؾاطح   2( ثاب زضماٝ آظازي   212/18ٔحبؾاجٝ قاسٜ)   9ٞبي مسَٚ قإبضٜ   ثطاثط يبفتٝ     

 ٔؼٙبزاض اؾت. 8ٞبي مسَٚ قبضٜ  زٞس وٝ يبفتٝ ٘كبٖ ٔي >P 001/0ٔؼٙبزاضي 
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 گيری  بحث و نتيجه
تاٛاٖ اؾاتٙجبر واطز واٝ فاطز ثاطاي        چٙايٗ ٔاي   ،تحميك حبضط يٞب يبفتٝ ياظ ٔجٕٛػٝ     

ٞاب   ٞب ٚ تٛا٘بيي ، ٟٔبضت ٚ تٛا٘ف الظْ ٘يبظٔٙس اؾت. حهَٛ ثٝ ايٗ زا٘بيي وبضآفطيٙي ثٝ زا٘ف

ٖ    ثب تسٚيٗ ثط٘بٔٝ پاصيط اؾات. پيٛؾاتٍي ٚ اضتجابر ثايٗ       ٞبي مبٔغ ٚ ٔتٙاٛع آٔٛظقاي أىاب

ذهاٛل ثاطٚظ ٚ   ٝٞبي شٞٙي افطاز، ثٞبي آٔٛظقي ضبٔٗ قىٛفبيي ٚيػٌي ٝ وبضآفطيٙي ٚ ثط٘بٔ

ظٟااٛض تفىااط ذااالق ٚ ٘ااٛآٚضي اؾاات. ٞااط ٘ااٛع ػبٔااُ ٔااؤثط زض واابضآفطيٙي اػاآ اظ ػٛأااُ  

ٞبي زِٚت، ثٝ ططيمي ثاٝ آٔاٛظـ ٚ پاطٚضـ فاطز     قٙبذتي ٚ پكتيجب٘ي قٙبذتي، مبٔؼٝ ضٚاٖ

ـ  وٝ ٞٓ زض ذب٘ٛازٜ ٚ ٞٓ زض فطآيٙس آٔٛظقي ضؾٕي ٝ   ٚ ٞٓ آٔاٛظ ضياعي   ٞابي ضإٙي ثط٘بٔا

 ثؿتٍي زاضز. ،قسٜ ٚ ذٛزثرٛزي وؿت وطزٜ اؾت

ٗ ثؿيبض ٔٛلؼيت طّت اؾت ٚ ؾاؼي  س وٝ يه فطز وبضآفطيزٞتحميمبت ٔرتّآ ٘كبٖ ٔي     

ىبض مابضي  سٖ ثٝ اٞسافف اؾتفبزٜ وٙس. اٚ ضاٞوٙس اظ اطالػبت ٚ تجبضة زيٍطاٖ ثطاي ضؾئي

ٔياُ ثاٝ ضيؿاه زاضز ٚ ا٘ترابثف      ا٘سيكاس. ٚ ثٝ ترييط ٚ تحَٛ ٔاي لجَٛ ٘ساضز ٚ ٔؼِٕٛي ضا 

فطيٙي ضٚحياٝ اؾاتمالَ طّجاي    آوابض . (Ahmadpoor daryani, 2001)ٔؼمَٛ ٚ ٔؼتسَ اؾت

ٜ   ثباليي زاضز ٚ زاضاي اؾاتمالَ ضيي ٔاي   ٚ   ثبقاس. زاضاي ػاعْ ٚ اضاز اظ ناجط ٚ   اي لاٛي اؾات 

ٜ ٚ آٔابزٌي الظْ ثاطاي   ضازا، زاض اؾات اؾتمبٔت الظْ ثطاي ٔمبٚٔت زض ثطاثط ٔكاىالت ثطذاٛض  

وٙاس ٚ  ٛضٚوطاؾاي پطٞياع ٔاي   ثآفطيٗ اظ ضا زاضز. وابض  تب ضؾيسٖ ثٝ اٞاسافف  يايثبض ٚ فساوبض

 . (Rahman seresht, 1998)تٕبْ تالـ اٚ ثطاي ايجبز ضٚ٘سٞبي ؾبزٜ ٚ ضٚقٗ زض وبض اؾت

٘ظاط اظ ٘اٛع   بت نط وٝ تحميم اؾت اؾبؼ تحميمبت ذٛز ثط ايٗ ثبٚضثط (Paullinپائولین))   

ٝ قٙبؾي ٚ ضفتبض فطز وا قٙبذتي، مبٔؼٝٞبي ضٚاٖ، ٚيػٌي قٙبؾي ضٚـ  ػٙاٛاٖ ياه  بضآفطيٗ ثا

   ٝ زٚ  آفطيٙابٖ ضا ثاب   ظ٘اسٌي وابض   يػبُٔ ثطمؿتٝ ٔططح اؾت. اظ اياٗ ضٚ ٔطبِؼاٝ زض تبضيرچا

 وٙٙس.تٛنيٝ ٔي قٙبذتيقٙبذتي ٚ مبٔؼٝضٚيىطز ضٚاٖ

 ،آفطيٙاي  ا٘اٛاع ٔتريطٞاب ثاطاي ٞاسايت تحميمابت وابض       يؼٝثب ٔطبِ  (Crusrud وطاؾطاز)    

ٝ قرهيتي ٚ مٕؼيت قٙبذتي،پبضازايٕي اضائٝ ٕ٘ٛز وٝ ٔتريطٞبي ضٚاٖ  يٞاب قٙبذتي اظ پبيا

 انّي آٖ اؾت.

ؼس ؾٝ ث ،آفطيٙيذٛز زض ٔفْٟٛ پطزاظي تحميمبت وبضزض ٔطبِؼبت ( Aldrich,1992 آِسضيچ)

اٚ  ،ؼاس ٔطبِؼابتي  ُ ضا ثطضؾاي ٕ٘اٛزٜ اؾات. زض ث   ٚ فاٗ تحّيا  ضٚـ تحميك، حٛظٜ ٔطبِؼبتي 

ا ٔطبِؼابتي  ثٙاسي ٕ٘اٛزٜ اؾات. زؾاتٝ اَّٚ ض    ٔطبِؼبتي طجمٝ يتحميمبت ضا تحت پٙج حٛظٜ

ٖ پطزاظز. اٚ ٔؼتمس اؾت واٝ ٚيػٌاي  وٙس وٝ ثٝ قرهيت وبضآفطيٙي ٔئؼطفي ٔي -ٞابي ضٚا

 ٚضث ٔااٗ).تآفطيٙااي اؾاا قااٙبذتي ٚ قرهاايتي ٚ ضفتاابضي اظ اٞاآ ػٛأااُ ٔااؤثط ثااط واابض  
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Wortman,1986) تاطيٗ ػٛأاُ ٔاؤثط ثاط     َ ٚ تٕبيُ ثٝ ذالليت ضا اظ ػٕاسٜ ٘يبظ ثٝ اؾتمال

     زا٘س. آفطيٙي ٔسيطاٖ نٙبيغ ٔيوبض

تٛا٘اس فىاط ضا تحات     ٌٛياس؛ ٘ياطٚي اضازٜ ٔاي    ٔاي ( salazar, Metiwass, 1997) ؾبالظاض   

وٝ ٔٛا٘غ يه ثٝ يه اظ پايف  ذٛاٞس زيس  ،ؾّطٝ لطاض زٞس. اٌط ٞطقرم اضازٜ وٙس فطٔبٖ ٚ

واطز، آؾابٖ ثاٝ ٘ظاط     يي وٝ اثتسا زؾت ٘يبفتٙي مّٜٛ ٔاي پبيف ثطزاقتٝ ذٛاٞس قس ٚ وبضٞب

ذٛاٞس ضؾيس، ِٚي ضٔع وبض زض ايٗ اؾت وٝ ٞس  پيٛؾتٝ زض ٔمبثُ چكٓ ثبقس ٚ فطنتي ثاٝ  

 يتٛؾااؼٝ يوكااٛض زض ظٔيٙااٝ 9زض ٔااٛضز ؾيبؾاات ٚ تجاابضة  اٚ ضااؼآ اضازٜ زازٜ ٘كااٛز. 

ٝ  واابض حٕاابيتي ٔكااىالت  ،آفطيٙي ثااط ايااٗ ٘ىتااٝ تأويااس زاضز وااٝ زض وكااٛضٞبي پيكااطفت

ٝ  ٞبي ضٚاٖٞب ضٕٗ تأييس ٚيػٌيتىِٙٛٛغيىي حُ قسٜ ٚ زِٚت قاٙبذتي ثاٝ   قاٙبذتي، مبٔؼا

 ا٘س. قىٛفب وطزٖ اؾتؼسازٞبي ثبِمٜٛ ٔطزْ پطزاذتٝ

     wein  Roach & cooper ٞبي اظ قطوت % 97زضيبفتٙس وٝ ثيف اظ  زض تحميمبت ذٛز

ٙؼت وابض واطزٜ ٚ   ا٘س وٝ زض ٕٞابٖ نا  ثبال، حسالُ زاضاي ٔؤؾؿيٙي ثٛزٜ مسيس ثب تىِٙٛٛغي

ٝ  % قطوت85تمطيجب   ٜ  ٞبي مسيس زاضاي وبال يب ذاسٔبت اِٚيا ا٘اس واٝ اظ تجطثاٝ لجّاي     اي ثاٛز

ثيٙاي ٚ  ا٘جابْ زاز ٚ زض ٘ظطياٝ ذاٛز ثاٝ پايف     ٔطبِؼابتي   G.Humansوطز٘اس.  اؾتفبزٜ ٔي

ٞبيي ٕٞچاٖٛ  ٞبي وبضآفطيٙي تأويس ٕ٘ٛز وٝ ٔتريطٞبي افطاز ٘ؿجت ثٝ فطنتدتٛنيآ پبؾ

آفطيٙي ضاطٚضت زاض٘اس.   فطز ثاٝ وابض ٚوابض    يلسض، مبيٍبٜ، ٔطتجٝ ٚ ؾٕت ثطاي تكطيح اٍ٘يعٜ

Paullin چٟابض ضٚ٘اس ضا زض    ،آفطيٙي وٝ لجال  ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ قسٚ زؾتيبضا٘ف زض تمؿيٕبت وبض

ٝ  يٙي ٔكرم آفطتحميمبت وبض ثٙاسي آ٘ابٖ اضتجابر وابضآفطيٙي ثاب      ٕ٘ٛز، ضٚ٘س ؾاْٛ زض طجما

ٞابي زِٚات ٕٞچاٖٛ آٔاٛظـ، تحميمابت ٚ ؾابيط       زض آذطيٗ لؿٕت، ؾيبؾت ٚ مبٔؼٝ اؾت

 .(Vallandores,1982)زٞسٞب ضا لطاض ٔيحٕبيت

     Ahmadpoor daryani, 2001    ٝ وكاٛض واٝ ٔاصوٛض افتابز،      9اي ٞآ زض تحمياك ٔمبيؿا

ٞاب  ٞعيٙٝ طاطح  يٞبي تجبضي، اضائٝزض ظٔيٙٝ ٔسيطيت، أٛض ٔبِي، فؼبِيتاي  ذسٔبت ٔكبٚضٜ

ؾابظي ػّٕاي، ٚاْ   تىِٙٛٛغي، حٕبيت اطالػبتي، ظطفيت يٚ ٕٞچٙيٗ السأبتي اظ لجيُ اضائٝ

ٝ  زِٚت يٚؾيّٝزضٟ٘بيت آٔٛظـ ثٝ ٚ اػتجبضات ٚ ٕ٘ٛ٘اٝ   يٞب ا٘جبْ ٌيطز. پبؾد ٔثجات مبٔؼا

 ٖ ٝ  زض ِطؾاتب ٜ   تؿات مابٔغ واابضآ   ثا ٞابي حبنااُ اظ  فطيٙي ٚ ٕٞچٙايٗ تجعياٝ ٚ تحّياُ زاز

ٝ     آ ؾاؤاِي وابض  140ي پطؾكٙبٔٝ  ٞابي اياٗ پاػٚٞف ثاب     فطيٙاي، ٔؤياس ٕٞراٛا٘ي ثابالي يبفتا

ٖ تحميك اؾات. ثطاؾابؼ ٚيػٌاي    يپيكيٙٝ ٝ  ٞابي ضٚا قاٙبذتي اؾات واٝ    قاٙبذتي ٚ مبٔؼا

كىالت ػسياسٜ  ٔ ضغٓ ٚمٛزٝ ثرف ذسٔبت، نٙؼت ٚ وكبٚضظي ػّيآفطيٙبٖ اؾتبٖ زض ؾ وبض
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ٚ  ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ اغّت پاط  ضازٜ ٚ ثاب حؿاٗ تاسثيط ٚ    اٍ٘ياعٜ ثاب ػاعْ ٚ ا   پط تالـ، ماسّي، أياسٚاض 

 ق ثٝ ازأٝ وبض ذٛز ٔكرِٛٙس.ٔسيطيت ذال

         ٖ قاٙبذتي يؼٙاي ٘يابظ ثاٝ وؿات       ثطاثط مساَٚ زض لؿٕت يبفتاٝ اياٗ ٔمبِاٝ ػٛأاُ ضٚا

ٚ پاصي اؾتمالَ، تٕبيُ ثاٝ ذالليات، ضيؿاه    ٔٛفميت، ٘يبظ ثٝ آفطيٙي اضازٜ زض وابض  طي ٚ ػاعْ 

ثبالتطيٗ تاأثيط ضا زض ايجابز وابضآفطيٙي     ٔؤثط٘س ٚ ػٛأُ ػعْ ٚ اضازٜ ٚ ٘يبظ ثٝ وؿت ٔٛفميت

وبضي، ٘بضضبيتي اظ قرُ لجّي، مّٛ ذاب٘ٛازٌي   يقٙبذتي يؼٙي تجطثٝزاض٘س. اظ ػٛأُ مبٔؼٝ

ؾٗ ٞط وساْ زض ايجابز   زض ظٔبٖ وٛزوي، اٍِٛي ٘مف، تحهيالت، مبيٍبٜ ٔٙبؾت امتٕبػي ٚ

ٛ ذاب٘ٛازٌي زض ظٔابٖ   بي وؿت مبيٍبٜ ٔٙبؾت امتٕابػي ٚ ما  ٞوبض آفطيٙي ٔؤثط٘س ٚ ٚيػٌي

ٞبي زِٚات زض ايجابز   چٝ ؾيبؾتٌطاا٘س. ثبالتطيٗ تأثيط ضا زض ايجبز وبضآفطيٙي زاقتٝ ،وٛزوي

ي تطغيجاي ػبٔاُ ٔاؤثط    -ٞبي تكٛيميآفطيٙي چٙساٖ چكٍٕيط ٘جٛزٜ ثب ايٗ حبَ ؾيبؾتوبض

ٞابي زِٚات، ػٛأاُ    قاٙبذتي ٚ ؾيبؾات  قٙبذتي، مبٔؼٝٞبي ضٚاٖثٛزٜ اؾت. اظ ثيٗ ٚيػٌي

ٝ  قٙبذٞبي ضٚاٖٚيػٌي ٔٙظاٛض  ٝثا  .ا٘اس تي ثبالتطيٗ ٘مف ضا زض ايجبز وبضآفطيٙي اؾاتبٖ زاقات

ٞابي وابضآفطيٙي،   ؾتبي فطاٞٓ وطزٖ فطنتپيكٟٙبزاتي زض ضا ،ٞبتمٛيت ايٗ ػٛأُ ٚ ٚيػٌي

ٝ  طيٙي ٌطٚٞي، اؾتفبزٜ اظ تؿت وابض فآػٙبيت ثٝ وبض ٘اٛع ذاسٔت   ٞاط   يآفطيٙي لجاُ اظ اضائا

ت، فاطاٞٓ  ٞاب، ا٘جابْ تحميماب   ٞابي آٔٛظقاي، ؾإيٙبضٞب ٚ ٕٞابيف    حٕبيتي، ثطلطاضي وبضٌبٜ

آفطيٙبٖ ثب ٚاحسٞبي تحميك تاطٚيج ؾيبؾات ذاٛز اتىابيي، حاص       ٕ٘ٛزٖ اضتجبر ٘عزيه وبض

ٚ  آفطيٙابٖ تكاىيُ ٔطاواع   ي حٕبيات اظ وبض غ ٔماطضات ٚياػٜ ثاطا   ٔمطضات زؾت ٚ پب ٌيط، ٚض

ٜ ٞابي وابضآفطيٙي، تكاىيُ ٔطاواع     پبضن زٌي، قاطوت زازٖ فطظ٘اساٖ افاطاز    ذاب٘ٛا  ئكابٚض

آفطيٙي، ٟ٘بزيٙاٝ  ٞابي ٔطثاٛر ثاٝ وابض    ٚ ٘كؿات  ٞبٞب ٚ مكٗوبضآفطيٗ زض ٔطاؾٓ ٚ ٔٙبؾجت

ٞٙاً  فط يٝوطزٖ قؼبض اَّٚ وبض زّْٚ وبض ؾاّْٛ ظ٘اسٌي ٚ چٟابضْ لٙبػات زض مبٔؼاٝ، اقابػ      

بيتي ٞبي ذكه ٚ ٔؼِٕٛي، تمٛيت ٘مف ٞاسايتي حٕا  چبِكٍطي ٚ ترطيت ذاللب٘ٝ چبضچٛة

 يآفطيٙابٖ ٚ ٔطاواع ػّٕا   زِٚت، تكىيُ ٔطاوع ضؾٕي وابضآفطيٙي، ثطلاطاضي اضتجابر ثايٗ وبض    

ٞابيي ثاٝ وابضآفطيٙي    يٙبٖ، اذتهبل ثط٘بٔٝآفطتأُٔ قسٖ أتيبظات ذبل ثطاي وبض تحميمي،

، ػٙبيات ذابل ثاٝ    ٞبي ذابل  ثٝ زٚضٜ آفطيٙبٖ ٛل نسا ٚ ؾيٕب، اػعاْ وبضهذٝٞب ثزض ضؾب٘ٝ

ٞبي وكابٚضظي ٚ ناٙؼتي، اضائاٝ    آفطيٙي ثٝ ؾٕت فؼبِيتؾٛق زازٖ وبضي، آفطيٙوبض ٔٛلؼيت

 ٌطزز.   ٔي

تحمك ػٛأُ فٛق زض ٌاطٚ ططاحاي آٔاٛظـ ٔؿاتٕط وابضآفطيٙي اظ ٔطاحاُ واٛزوي تاب              

ٔست ٚ وٛتبٜ ٔست اؾت. زض زضاظ ٔست ثبيس ثاٝ تريياط زض    ٞبي زضاظ ثعضٌؿبِي زض لبِت ثط٘بٔٝ

آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ططاحي ؾيؿتٕبتيه تسضيؽ تئٛضي ٘مس ٚ ضقس تفىاط ذاالق زض    يفّؿفٝ
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ٜ  بٔؼٝقٙبذتي ٚ م ٞبي ضٚاٖچبضچٛة ٚيػٌي ثبِٙاسٌي ٚ   ،ٔاست قٙبذتي تٛمٝ ٕ٘ٛز. زض وٛتاب

 ٝ ٝ  يذالليت افطاز ثب اضائا ٘ظط ٔاسيطاٖ آٔٛظقاي   ثبياس ٔاٛضز  ٞابي آٔٛظقاي اؾاتب٘ساضز     ثط٘بٔا

ٞبي ٔتِٛي وابضآفطيٙي ثبقاس. چٙايٗ آٔٛظقاي ثبياس ثطاؾابؼ ٘يبظؾاٙجي، ططاحاي         ؾبظٔبٖ

ٞبي افطاز ثاٝ قاطح   ي ٚ ثٙب ثٝ ٚيػٌيٞبي وّيسي ططاح ضظيبثي ثطاثط قبذمآٔٛظقي، امطا ٚ ا

 ظيط ٔسيطيت قٛز:    

ط ٔجٙبي احتيبمبت ٚالؼاي  اَٚ؛ فطزي وطزٖ آٔٛظـ؛ ثسيٗ نٛضت وٝ السأبت آٔٛظقي ث     

افطاز وبضآفطيٗ وٝ اغّت زض ؾٗ ثعضٌؿبِي يب ٘عزيه ثٝ ثعضٌؿبِي ٞؿتٙس تاسٚيٗ ٌاطزز، ثاٝ    

 ضؾس وٝ ضٚـ تسضيؽ ٔجتٙي ثط ايفبي ٘مف زض ايٗ لؿٕت ٔفيس ثٝ ٘ظط ثطؾس.   ٘ظط ٔي

ٖ    زْٚ؛ ؾپطزٖ وٙتطَ ثيكتط آٔٛظـ زض اضتجبر ثب فطآيٙس يابزٌيطي       : ثاٝ ذاٛز وبضآفطيٙاب

نٛضت وبضآفطيٙبٖ ثب فطآيٙس ثطضؾي ٚ ٘مس قرهي ثٝ ذالليت ٚ ٘اٛآٚضي ذٛاٞٙاس   ظيطا زض ايٗ

پطزاذت ٚ ضٕٗ اػتالي اػتٕبز ثٝ ٘فؽ آ٘بٖ قبٞس ثابظذٛضز اػٕابَ ذاٛز زض مٟات اناالح      

 ٝ ط، ذااٛز ي چٙاايٗ الااسأي فطاٌيااطي ثٟتاا اقتجبٞبتكاابٖ ذٛاٞٙااس ثااٛز. ثااٝ ػجاابضتي ٘تيجاا

ٞبي ٔطبِؼاٝ،  وبضآفطيٙبٖ اؾت. زض ايٗ ظٔيٙٝ ؾٕيٙبضٞب، ٌطٜٚ ايٌيطي ٚ تٛؾؼٝ حطفٝ تهٕيٓ

ٝ  ذٛز آٔٛظقي ٔجتٙي ثط وبٔپيٛتط، ٔكبٚضٜ فطزي، ٌطٜٚ ٞابي پكاتيجب٘ي    ٞبي ٔجبحثٝ ٚ قاجى

 ٞبي ذٛز وٙتطِي آٔٛظقي اؾت.   ٔؿتٕط آٔٛظقي اظ ضٚـ

يٙاسي ٞؿاتٙس   ؾْٛ؛ پكتيجب٘ي ٔؿتٕط آٔٛظقي وبضآفطيٙبٖ؛ ظيطا آ٘بٖ قسيسا  ٘يبظٔٙس فطآ     

وٝ ثب اطٕيٙابٖ ذابطط زض ٔاٛضز ٔٛضاٛػبت ٚ ٔكاىالت ثاب آ٘ابٖ ثاٝ ٔجبحثاٝ ثپاطزاظز. اياٗ            

ٞبي اضائاٝ قاسٜ اظ    تٛا٘س اظ ططق ٔرتّآ ٘ظيط ٔطثيبٖ ذبض  اظ ؾبظٔبٖ، ٔكبٚضٜ پكتيجب٘ي ٔي

 (Fasihi hoor, 2002)ٞبي پكتيجب٘ي ٔسيطيت نٛضت پصيطز ٔمبٔبت ثبالتط ٚ قجىٝ

ي امطاي  ضيعي آٔٛظقي ٔؿتٕط وبضآفطيٙبٖ فطآيٙسي اؾت وٝ ظٔيٙٝ ثط٘بٔٝ ذالنٝ ايٙىٝ     

آٔٛظقاي ثبياس    يؾبظز. ايٗ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي ضا زض تحمك وبضآفطيٙي فطاٞٓ ٔي ياثطثرف زٚضٜ

ٔجتٙي ثط ٘يبظؾٙجي ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ ػٛأُ، ططاحي، ا٘تربة تىِٙٛاٛغي آٔٛظقاي، ا٘ترابة    

ٖ ٚ فضبي آٔٛظقي، ضٚـ آٔٛظقاي ٚ چٍاٛ٘ي ٔاسيطيت ثاط     يبزٌيط٘سٌبٖ، اؾبتيس، ظٔبٖ، ٔىب

 .(Beiate Nevisandegan, 1997)ايٗ ػٛأُ ثبقس. 
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