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چکيده
ٞؽف ايٗ تطميك اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي ٔيثبٌؽ .خبٔع ٝآٔبـي ايٗ تطميك اؼاـ ٜثجتت
أالن  ٚاوٙبؼ ٌٟفوتبٖ اـؼثيُ ٔي ثبٌؽ و ٝتعؽاؼ ٘ 47فف ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛثب اوتفبؼ ٜاق ـٚي ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي تّتبؼفي وتبؼٜ
ا٘تػبة ٌؽ ٜا٘ؽ .خٟت ثفـوي ٚضعيت وبقٔبٖ ٔٛـؼ ٔغبِع ٝاق ٘ظف وبغتبـ  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي اق آٔبـ تِٛيفي اوتفبؼٌ ٜؽٜ
اوتٕٞ .سٙيٗ خٟت ثفـوي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي اق ـٌفوي ٖٛغغي زٙؽٌب٘ت ٝاوتتفبؼٌ ٜتؽ ٜاوتت.
٘تبيح ايٗ تطميك ضبوي اق آٖ اوت و ٝؼـ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تػبة ٌؽٔ ٜيكاٖ ـوٕيت  ٚوّىّٔ ٝفاتت ثبال اوتِٚ ،ي ايتٗ وتبقٔبٖ اق
٘ظف ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ ،تٕفوك ،پيسيؽٌي  ٚتػّّي ثٛؼٖ ؼـ وغص پبييٙي لفاـ ؼاـؼ .عال ٜٚثف آٖ وبقٔبٖ تطت ثفـوي اق ٘ظف
وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٘يك ؼـ وغص پبييٙي لفاـ ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ ٘تبيح ـٌفويٍ٘ ٖٛبٖ ؼاؼ و ٝؼـ خبٔعٛٔ ٝـؼ ٘ظتف ٌتبغُٞتبي
ـوٕي ثٛؼٖ ،تٕفوك  ٚتػّّي ثٛؼٖ ثف ـٚي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي تأثيف ٔثجت ٔ ٚعٙي ؼاـي ؼاـ٘ؽ.
واژههاي كليدي :وبغتبـ وبقٔب٘ي ،اثعبؼ وبغتبـي ،وبـآففيٙي وبقٔب٘ي.
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 -1مقدمه
ؼـ عّف ضبضف و ٝتغييف  ٚتطٛالت ٔطيغي اق ٟٔٓتفيٗ زبًِٞبي ففاـٚي وبقٔبٟ٘ب ثٌ ٝتٕبـ ٔتيـ٘ٚتؽ ،ثٟتفٌٜيتفي ٔٙبوتت اق
اوتعؽاؼٞب  ٚتٛا٘بييٞبي اففاؼ ؼـ تؽٚيٗ زبـزٛةٞب  ٚاٍِٞٛبي فىفي خؽيؽ٘ ،مٍي ضيبتي ؼاـؼ .أفٚق ٜوبقٔبٟ٘ب ؼيٍف ٕ٘يتٛا٘ٙؽ ثتب
تعؽاؼ ا٘ؽوي اففاؼ غالق  ٚوبـآففيٗ  ٚثب اخفاي زٙؽ عفش وبـآففيٙب٘ ٝثف ـلجبي زبثهٙٔ ،عغفٛ٘ ،آٚـ ،ففِتٌفا  ٚوٓ ٞكي ٝٙغتٛؼ
فبئك آيٙؽ .ايٗ وبقٔبٟ٘ب ثبيؽ ٌفايغي ـا ففا ٓٞوٙٙؽ تب ٕٞت ٝوبـوٙتبٖ اق زٙتيٗ ـٚضيت ٝوبـآففيٙب٘تٝاي ثٟتفٜٙٔتؽ ٌتؽ ٚ ٜثتٛا٘ٙتؽ
ث ٝـاضتي  ٚث ٝعٛـ ففؼي يب ٌفٞٚي ،فعبِيت ٞبي وبـآففيٙب٘ ٝغٛؼ ـا ث ٝاختفا ؼـ آٚـ٘تؽ .وتبقٔبٟ٘بي وبـآٔتؽ ٛٔ ٚفتك وتبقٔبٟ٘بيي
ٞىتٙؽ و ٝوبـآففيٙي ـا ث ٝعٛٙاٖ خكء تفىيه٘بپؿيفي اق ٚيم ٌيٟب  ٚغّبيُ غٛؼ ؼا٘ىتت ٚ ٝؼـ خٟتت تمٛيتت ـٚضيت ٝوتبـآففيٙي
وب قٔب٘ي ،اق ٞير وٌٍٛي ففٌٚؿاـ ٘جبٌتٙؽ .ؼـ خٟتبٖ أتفٚق تفىتف ٘تٛآٚـي  ٚوتبـآففيٙي  ٚاوتتفبؼ ٜاق آٟ٘تب ؼـ وتبقٔبٟ٘ب أتفي
اختٙبة ٘بپؿيف اوت .أفٚق ٜتٛوع ٚ ٝاـتمبي وبـآففيٙي ٘ ٝتٟٙب القٔ ٝي يه التّبؼ وبِٓ اوت ثّى ٝثفاي ـٌؽ ـٚق افك ٖٚخبٔعتٚ ٝ
غّك ٍٔبغُ خؽيؽ ضبئك إٞيت  ٚضيبتي اوت ( .)Henry et al., 2003ث ٝثيبٖ ؼيٍف ؼوتيبثي ث ٝوتغٛش ثتبالي تعتبِي ،ثٟتفٜ
ٚـي  ٚؼـ ٘تيد ٝـٌؽ  ٚتٛوع ٝالتّبؼي ٔىتّكْ ٌٙبوبيي  ٚغّك ففِتتٟبي وتبـآففيٙي ؼـ وٍتٛـ ٔتي ثبٌتؽ ،ثتٕٞ ٝتيٗ ؼِيتُ
ٌٔٛپيتف ،1التّبؼ ؼاٖ إِٓب٘ي ،وبـآففيٙي ـا ٔٛتٛـ التّبؼ لّٕؽاؼ ٔيٕ٘بيؽ .اق وٛي ؼيٍف وبـآففيٙي عجبـت اق ففايٙتؽ غّتك زيتكي
خؽيؽ  ٚپؿيفي ٔػبعفات  ٚوٛؼ ضبُِ اقآٖ اوت (.)Shahrokni, 2005
ٚالعيت آٖ اوت و ٝتٛوع ٝوبـآففيٙي ؼـخبٔع ٚ ٝث ٝغّ َٛؼـ وبقٔبٟ٘ب ٘يبقٔٙؽ ثىتف ٔٙبوت ثفاي ـٌؽ  ٚپفٚـي اففاؼ وبـآففيٗ
ٔيثبٌؽ .تٛوع ٝوبـآففيٙي ؼـ يه وٍٛـ تبثع قٔيٞ ٝٙبي آٖ اوتت .ؼـثفغتي اق وٍتٛـٞب قٔيٙت ٝـٌتؽ ٚتٛوتع ٝوتبـآففيٙي ثىتيبـ
ففا ٓٞتف اوت .ؼـضبِي و ٝؼـ ثفغي ؼيٍف وبـآففيٙبٖ قٔي ٝٙـٌؽ پيؽا ٕ٘يوٙٙؽ .وبقٔبٖٞب ٘يك اق ٘ظف ايدتبؼ ثىتتف ٔٙبوتت ثتفاي
وبـآففيٙي يىىبٖ ٘يىتٙؽ .ثفاي ٔثبَ ؼـ يه وبقٔبٖ ثفٚوفاتيه ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي ؼـ وبـوٙبٖ پبييٗ غٛاٞؽ ثتٛؼٌ .تفايً ثتٝ
وبـآففيٙي ثيبٍ٘ف تٕبيُ ٍٔػُ ث ٝوٍف  ٚپي ٌيفي ففِتٟبي اـقٌٕٙؽ  ٚتجؽيُ آٟ٘ب ث ٝوىت  ٚوبـ خؽيتؽ ٔتي ثبٌتؽ .ثتفاي
ؼـن وبقٔبٖ اق ٘ظف ايدبؼ ثىتف ٔٙبوت ثفاي وبـآففيٙي ،ثبيؽ ث ٝاثعبؼي اق وبقٔبٖ تٛخٌٛ ٝؼ وت ٝثيتبٖ وٙٙتؽ ٜي ٚيمٌتي ٞتبي
غبَ وبقٔبٖ ٞىتٙؽ .اثعبؼ وبغتبـي 2ثيبٖ وٙٙؽٚ ٜيمٌي ٞبي ؼـ٘ٚي يه وبقٔبٖ ٞىتٙؽ .آٟ٘ب ٔجٙبيي ث ٝؼوت ٔيؼٙٞؽ ؤ ٝتي-
تٛاٖ ثؽاٖ ٚويّ ٝوبقٔبٟ٘ب ـا ا٘ؽاقٌ ٜيفي  ٚثب ٔ ٓٞمبيى ٝوفؼ ( .)Daft, 2003ثٙبثفايٗ تعييٗ ٌبغّٟبي ٔعتجتف ثتفاي وتٙدً
وبغتبـوبقٔب٘ي اق ٘ظف ـٚيٌٙبوي ؼـ پمًٞٞٚبي ٔؽيفيت ضبئك إٞيت ففاٚا٘ي اوت؛ قيفا ثب ثفـوي ٞفيه اق ٌبغّٟب ٔيتتٛاٖ
ؼـ ٔٛـؼ ا٘عغبفپؿيف ثٛؼٖ  ٚؼـ ٟ٘بيت وبـآففيٗ ثٛؼٖ وبقٔبٖ اظٟبـ٘ظف ٕ٘ٛؼ .ـيسبـؼ ؼفت ،ثفاي اثعبؼ وبغتبـي وتبقٔبٍٖٞ ،تت
ثعؽ ـا ثٌ ٝفش قيف ٔعففي ٔيوٙؽ:
8
7
6
5
4
ـوٕي ثٛؼٖ3؛ تػّّي ثٛؼٖ( يب تمىيٓ وبـ) ؛ ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ ؛ وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات ؛ پيسيؽٌي ؛ ٔتٕفوك ثٛؼٖ ؛ ضففتٝاي
ثٛؼٖ 9؛ ٘ىجت ٞبي پفوّٙي.)Ibid, p.28-32( 10
ٕٞب٘غٛـ ؤٍ ٝبٞؽٔ ٜيٌٛؼ ثفغي اق اثعبؼ ٔكثٛـ ٔيتٛا٘ؽ ؼـ ٌفايً ثت ٝوتبـآففيٙي ؼـ وتبقٔبٟ٘ب ٔتؤثف ثبٌتؽ .ثت ٝعٙتٛاٖ ٔثتبَ،
ٔغبِعبت ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ ؼـ وبقٔبٖٞبيي ؤ ٝيكاٖ ـوٕيت ؼـ آٟ٘ب وٓ اوت ٔيكاٖ وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـ آٟ٘ب ثيٍتف اوتت .زٙتيٗ
وبقٔبٖٞبيي ٔػبِف ٔطؽٚؼ وفؼٖ وبـوٙبٖ اق عفيك ؼوتٛـاِعُٕٞب ،لٛا٘يٗ  ٚآييٗ٘بٔٞٝبي ـوٕي ٞىتٙؽ زتٔ ٖٛعتمؽ٘تؽ ٞفزتٝ
اففاؼ آقاؼتف ثبٌٙؽ غالليت ثيٍتفي غٛاٙٞؽ ؼاٌت (ٕٞ .)Samadaghayi, 2003سٙتيٗ ؼـ وتبقٔبٖٞتبي وتبـآففيٗ تٕفوتك ؼـ
تّٕيٌٓيفي اوبوبً وٓ اوت قيفا ايٗ ٌ ٝ٘ٛوبقٔبٖ ٞب ٘يبق ؼاـ٘ؽ تب ٘ىجت ث ٝتغييفات ٔطيغي  ٚغٛاوتٟبي ٍٔتفي ٚاوت ًٙوتفيع
1

Schumpeter
Structural dimensions
3
Formalization
4
Specialization
5
Standardization
6
Hierarchy of authority
7
Complexity
8
Centralization
9
Professionalism
10
Personnel ratios
2

اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي (ٔغبِعٛٔ ٝـؼي)
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ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ اق ايٗ ـ ٚثىيبـي اق تّٕيٕبت ؼـ وغٛش پبييٗ اتػبؾ ٔيٌٛؼ (ِ .)Ibid, p.101ؿا ٌٙبوبيي ٚيمٌيٞبي ثىتف ٔٙبوت
ثفاي خؿة  ٚـٌؽ وبـآففيٙبٖ يىي اق اوبوي تفيٗ ٔىبئُ ـٚق وبقٔبٖ ٞب ٔي ثبٌؽ .ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاـؼ ثيبٖ ٌؽ ،ٜؼـ ايٗ تطميتك ثتٝ
ثفـوي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي پفؼاغتٌ ٝؽ ٜاوتٔ .عيبـٞبي وتٙدً وتبـآففيٙي وتبقٔب٘ي ؼـ ايتٗ
تطميتتك عجبـتٙتتؽ اق :غالليتتت؛ ٘تتٛآٚـي وتتبقٔب٘ي؛ ٔى تؤِٚيت پتتؿيفي وتتبقٔب٘ي؛ ـيىتته پتتؿيفي؛ اعتٕتتبؼ ثتت٘ ٝفتته؛  ٚتٛفيتتك
عّجي(.)Taghizadeh, Tari & musavi, 2007
ففضيٞ ٝبي11تطميك عجبـتٙؽ اق:
 .1ـوٕي ثٛؼٖ وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
 .2تػّّي ثٛؼٖ وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
 .3ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ ؼـ وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
 .4وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
 .5پيسيؽٌي ثفٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
ٔ .6تٕفوك ثٛؼٖ وبقٔبٖ ثفٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
 .7ضفف ٝاي ثٛؼٖ وبقٔبٖ ثفٌفايً ث ٝوبـآففيٙي تأثيف ؼاـؼ.
ؼـ اؼأ ٝاؼثيبت ٘ظفي ٔفثٛط ث ٝوبغتبـ وبقٔب٘ي ث ٝعٛـ غالِ ٝاـائٌ ٝؽ ٜاوت.
ثطث وبغتبـ وبقٔب٘ي اق قٔبٖ پيؽايً ٘ظفيٞ ٝبي وبقٔبٖ ٔ ٚؽيفيت ؼـ ثيٗ ؼإٍ٘ٙؽاٖ ِ ٚتبضت ٘ظتفاٖ ٔتؽيفيت ٌتفٚه ٌتؽٜ
اوت .وبقٔبٟ٘ب ثفاي ايٙى ٝفعبِيتٍبٖ ـا ٕٞب ٚ ًٙٞوٙتفَ ٕ٘بيٙؽ  ٚؼـ خٟت ٘يُ ثٞ ٝؽف يب اٞؽافي غبَ (فّىتفٚ ٝختٛؼي ٞتف
وبقٔبٖ) ضفوت ٕ٘بيٙؽ٘ ،بزبـ٘ؽ و ٝوبغتبـي ؼاٌت ٝثبٌٙؽ .وبغتبـ ،اوىّت وبقٔبٖ ٞ ٚىتٔ ٝتٕبيك وٙٙؽ ٜوبقٔبٟ٘بوت .وبغتبـ ٞتف
وبقٔبٖ تعييٗ وٙٙؽٔ ٜيكاٖ تٛاٖ آٖ ؼـ پبوػٍٛيي ثت ٝزبٍِتٟبي ٔطيغتي اوتت ( .)Hair, 1992وتبغتبـ وتبقٔب٘ي ؼـ ٕ٘تٛؼاـ
وبقٔب٘ي ٕ٘بيبٖ ٔيٌٛؼٕٛ٘ .ؼاـ وبقٔب٘ي يه ٕ٘بؼ لبثُ ـٚيت اق وُ فعبِيتٞب  ٚففآيٙؽٞبي وبقٔبٖ اوت .ؼـ عفش ـيتكي وتبغتبـ
وبقٔب٘ي و ٝـوٗ اِّي ٕٛٞاـٚ ٜخٛؼ ؼاـ٘ؽ  ٚـعبيت ٔيٌ٘ٛؽ .ايٗ و ٝـوٗ عجبـتٙؽ اق (:)Vazifeh, 2002
 .1وبغتبـ وبقٔب٘ي تعييٗ وٙٙؽ ٜـٚاثظ ـوٕي ٌكاـٌٍفي ؼـ وبقٔبٖ اوت ٍ٘ ٚبٖ ؼٙٞؽ ٜوتغٛضي اوتت وت ٝؼـ وّىتّٔ ٝفاتتت
اؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ ٘ ٚيك ضيغ ٝوٙتفَ ٔؽيفاٖ يب وفپفوتبٖ ـا ٍٔػُ ٔيوٙؽ.
 .2وبغتبـ وبقٔب٘ي تعييٗ وٙٙؽ ٜاففاؼي اوت و ٝثِٛ ٝـت ٌفٞٚي ؼـ ؼٚايف وبـ ٔيوٙٙؽ ٌ ٚف ٜٚثٙؽي  ٚتمىيٓ ثٙؽي ؼٚايفي
اوت و ٝؼـ وُ وبقٔبٖ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ.
 .3وبغتبـ وبقٔب٘ي ؼـ ثفٌيف٘ؽ ٜعفش ويىتٓٞبيي ٔيٌٛؼ و ٝثٚ ٝويّ ٝآٟ٘ب فعبِيتٞبي  ٕٝٞؼٚايف ٕٞب ٚ ًٙٞيىپبـزٔ ٝيٌفؼؼ ٚ
ؼـ ٘تيد ٝويىتٓ اـتجبط ٔؤثف ؼـ وبقٔبٖ تضٕيٗ غٛاٞؽ ٌؽ.
وبغتبـ وبقٔب٘ي تّفيص ٔيوٙؽ وٚ ٝظبيف زٍ ٝ٘ٛتػّيُ ؼاؼٌ٘ٛ ٜؽ  ٚزٌ ٝػّي ث ٝز ٝوىي ٌكاـي ؼٞؽ ( Robbins,
 .) 1997ث ٝؼِيُ إٞيت ٔٛضٛه وبغتبـ وبقٔب٘ي ،اوثف ؼإٍ٘ٙؽاٖ ٔؽيفيت ؼـ ايٗ قٔي٘ ٝٙظفي ٝپفؼاقي وفؼ ٚ ٜاق ؼيؽٌبٞ ٜبي
ٔػتّف ث ٝايٗ ٔٛضٛه ٍ٘فيىت ٝا٘ؽ .ؼـ اؼأ٘ ٝظفيبت ِبضجٙظفا٘ي ٔب٘ٙؽ ـيسبـؼ اَ ؼفت ،12اوتيفٗ ـاثيٙك ،13ـيسبـؼ اذٞ .بَٚ 14
ٞيً  ٚايىٗ 15ث ٝعٛـ غالِٔ ٝغفش ٔي ٌفؼ٘ؽ.
ـيسبـؼ اَ ؼفت ٔعتمؽ اوت ثفاي ؼـن وبقٔبٖ ثبيؽ اثعبؼ وبقٔبٖ ـا ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ .ايٗ اثعبؼ ثيبٍ٘ف ٚيمٌيٞبي غبَ
وبقٔبٖ ٞىتٙؽٕٞ .ب٘غٛـ وٚ ٝيمٌيٞبي فيكيىي ٌ ٚػّيت ٔعفف اففاؼ٘ؽ ،ايٗ اثعبؼ ٘يك ٔعفف وبقٔبٖ ٞىتٙؽٚ .ي اثعبؼ وبقٔب٘ي

11
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ـا ث ٝؼٌ ٚف ٜٚاثعبؼ وبغتبـي ٚ 16اثعبؼ ٔطتٛايي 17عجمٝثٙؽي ٔيوٙؽ (.)Daft, 2003
اق ؼيؽٌب ٜاوتيفٗ ـاثيٙك 18ؼـ وبغتبـ وبقٔب٘ي تّفيص ٔي ٌٛؼ وٚ ٝظبيف زٍ ٝ٘ٛتػّيُ ؼاؼٌ٘ٛ ٜؽ .زٌ ٝػّي ثت ٝزت ٝوىتي
ٌكاـي ؼٞؽ  ٚوبق  ٚوبـٞبي ـوٕي ٕٞ ٚسٙيٗ اٍِٞٛبي تعبّٔي وبقٔب٘ي و ٝثبيؽ ـعبيت ٌ٘ٛؽ وؽأٙؽ؟ ـاثيٙك وبغتبـ ـا ث ٝعٙتٛاٖ
يىي اق اخكاء وبقٔبٖ ٔتٍىُ اق و ٝعّٙف :پيسيؽٌي ،ـوٕيت  ٚتٕفوك تعفيف ٔيٕ٘بيؽ (.)Robbins, 1997
ـيسبـؼ ٞبَ وبغتبـ وبقٔب٘ي ـا ٌٕبـؼٖ  ٚا٘تّبة اففاؼ ؼـ ٘مبط ٔػتّف ٕ٘ٛؼاـ وبقٔب٘ي ،ؼـ پىتٟبي اختٕتبعي ،پىتتٟبيي وت ٝثتف
ـٚاثظ وبقٔب٘ي ايٗ اففاؼ اثف ٔي ٌؿاـؼ ،تعفيف ٔيوٙؽ .وبغتبـ وبقٔب٘ي و٘ ٝمً يب ٚظيف ٝثف عٟؽ ٜؼاـؼ:
إٟٔ ،َٚتفيٗ ٚظيف ٝوبغتبـ ايٗ اوت و ٝثبيؽ ثؽاٖ ٚويّٞ ٝؽفٟبي وبقٔبٖ تأٔيٗ ٌفؼؼ.
ؼْٚ؛ وبغتبـ ثؽيٗ وجت عفش ـيكي ٔيٌفؼؼ و ٝلؽـت اففاؼ ٔػتّف ؼـ وبقٔبٖ ٍٔػُ  ٚـٚيٞٝب ٔمفـ ٌفؼؼٔ .مّتٛؼ اق وتبغتبـ
ايٗ اوت و ٝثف اففاؼ تفٟيٓ ٌٛؼ و ٝثبيؽ ٔمفـات وبقٔبٖ ـا ـعبيت وٙٙؽ.
وْٛ؛ وبغتبـ ،ضٛق ٜيب ٔطؽٚؼ ٜلؽـت ـا تعييٗ ٔي وٙؽ  ٚتّٕيٕبت ثبيؽ ؼـ ايٗ ٔطؽٚؼ ٜلؽـت ٌففتٌٛ ٝؼ ٕٞ ٚسٙتيٗ ؼـ وتبغتبـ،
وبـٞب  ٚفعبِيت ٟبي وبقٔب٘ي ث ٝاخفا ؼـ آٔؽِ ٚ ٜط ٝٙعّٕيبت وبقٔبٖ اعالق ٔيٌفؼؼ (.)Haghighi, 2003
پمٍٍٞٚفا٘ي ثٙبْ ٞيً  ٚايىٗ ؼـ وبَ ٚ 1965يمٌيٟبي وبغتبـي ٔثُ پيسيؽٌي ،ـوٕيت  ٚتٕفوك ـا ثف ٌٕفؼ٘ؽ ٌ ٚفتٙؽ وت ٝؼـ
وبقٔبٟ٘بي ٔػتّف ٔيكاٖ يب تعؽاؼ ايٗ ٚيمٌيٟب ثىيبـ ٔتفبٚت اوت(.)Ibid, p.67
اؼثيبت ٘ظفي ٔفثٛط ث ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ث ٝعٛـ غالِ ٝؼـ اؼأ ٝاـائٌ ٝؽ ٜاوت.
وبـآففيٙي ٌبُٔ يه ففآيٙؽ يبؼٌيفي اوت  ٚعجبـت اق تٛا٘بيي ثفآٔؽٖ اق عٟؽٔ ٜىبئُ ٍٔ ٚىالت ٘ ٚيك يبؼٌففتٗ اق آٟ٘ب اوت
( .)Deakins & Freel,2003وبـآففيٙي اق اثتؽاي غّمت ثٍف ٕٞ ٚفا ٜثب ا ٚؼـ تٕبْ ٌئ ٖٛق٘ؽٌي ا٘ىبٖ ضضٛـ ؼاٌتٔ ٚ ٝجٙبي
تٕبٔي تطٛالت  ٚپيٍففتٟبي ثٍفي ثٛؼ ٜاوت .اؼثيبت وبـآففيٙي ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝوبـآففيٙي فعبِيتٟبي ثٍف ـا ؼـ ثف ٔيٌيفؼ
(.)Samadaghayi, 2003
وبـآففيٙي ؼـ و ٝقٔي ٝٙيب لبِت ؾيُ ٌىُ ٔيٌيفؼ:
19
اِف) ؼـ لبِت اففاؼ آقاؼ  ٚغيف ٚاثىت ٝث ٝوبقٔبٖ ( وبـآففيٙي ٌػّي -وبـآففيٙي ٔىتمُ )
ة) ؼـ لبِت وبـوٙبٖ وبقٔبٖ(وبـآففيٙبٖ وبقٔب٘ي– وبـآففيٙي ؼـ ٖٚوبقٔب٘ي)20
ج) ؼـ لبِت وبقٔبٖ (وبقٔبٖ وبـآففيٗ -وبـآففيٙي وبقٔب٘ي)21
ؼـثبـ ٜوبـآففيٙي وبقٔب٘ي تعبـيف ٔتعؽؼي اـائٌ ٝؽ ٜاوتٔ .ىٙكي ٚ 22ؼيىبٔجٔ 23ٛعتمؽ٘ؽ و ٝفعبِيت وبـآففيٙب٘ ٝوبقٔب٘ي ٔيتٛا٘تؽ
ٌبُٔ تٛوع ٝيه ٔطّ َٛخؽيؽ تب ايدبؼ يه ففآيٙؽ اثفثػً ثبٌؽ .خٙيً  ٚيبً٘ 24وتبـآففيٙي وتبقٔب٘ي ـا ثت ٝعٙتٛاٖ ففآيٙتؽ
تٛوعٔ ٝطّٛالت يب ثبقاـٞبي خؽيؽ تعفيف ٔيوٙٙؽ .وٛـاتىٙٔ ،ٛتبٌٛٞ ٚ ٛٙـ٘ىجبي 25وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ـا ث ٝعٛٙاٖ ايدبؼ وىتت
 ٚوبـٞبي خؽيؽ ؼـ ؼـ ٖٚزبـزٛة ٌفوتٟبي ٔبؼـ تِٛيف ٔيٕ٘بيٙؽ .آـيال ٔعتمؽ اوت و ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼاـاي و ٝثعؽ اوت
و ٝعجبـتٙؽ اقٛ٘ :آٚـي ،تٛوعٔ ٝطّٛالت ،غؽٔبت يب ففآيٙؽٞبي خؽيؽ  ٚـيىتهپتؿيفي ( Hadizadeh M. & Rahimi F.,
 .)2004ؼـ تعفيفي ؼيٍف ثي بٖ ٌؽ ٜاوت و ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي عجبـت اق ٔدٕٛع ٝتالٌٟبيي ثتفاي تٛوتعٔ ٝكيتتٞتبي ـلتبثتي
وبقٔبٖ اق عفيك ٘ٛآٚـي  ٚتغييفات ٔعٙي ؼاـ ٘ ٚيك ٔٛاق٘ ٝـلبثت ؼـ يه ِٙعت ٔتيثبٌتؽ ( .)Ferreira, 2002ؼـ ايتٗ تعتبـيف
ثفغي اق ٚيمٌيٟبيي و ٝثفاي وبقٔبٖ وبـآففيٗ ٌٕفؼٌ ٜؽ ٜاوت عجبـتٙؽ اق تٛفيتك عّجتي ،غالليتت٘ ،تٛآٚـي ،ـيىتهپتؿيفي ٚ
اعتٕبؼ ث٘ ٝفه ثبال.
16
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وبـآففيٙي ٔٙطّف ث ٝوبقٔبٟ٘بي ثب ا٘ؽاق ٜغبِي ٘يىت ٘ ٚيك ٔفثٛط ث ٝؼٚـ ٜغبِي اق ضيبت وبقٔبٖ ٕ٘يٌفؼؼ ثّى ٝؼـيه ٔطيظ
ـلبثتي ،وبـآففيٙي يه خكء ثىيبـ ٔ ٟٓثفاي ٔٛفميت وبقٔبٖ ٔي ثبٌؽ(.)Schollhammer,1982
ٔكايب ٙٔ ٚبفع وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ـا ٔي تٛاٖ ؼـ وبـوفؼٞب ٙٔ ٚبفع ٔبِي ،اٍ٘يكي  ٚضفظ وبـوٙبٖ ،ا٘عغبف پؿيفي ثبال ؼـ ٔطيظ
ـلبثتي  ٚثؽوت آٚـؼٖ ٔٛلعيت ثٟتف  ٚثبالتف ـلبثتي ؼا٘ىت .ؼـ اؼأ ٝثٔ ٝؽَٞبي ٔػتّف وبـآففيٙي وبقٔب٘ي اٌبـٌ ٜؽ ٜاوت.
ثفغي اق پبيبٖ٘بٔٞٝبٔ ،مبالت  ٚتطميمبت ا٘دبْ ٌؽ ٜؼـ قٔي ٝٙوبغتبـ وبقٔب٘ي  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ثٌ ٝفش قيف ٔيثبٌٙؽ:
زٗ ٚ ٚي ) 2007( 26ًٙؼـ ٔمبِ ٝغٛؼ يه تئٛـي تطّيّي خؽيتؽ تفٔٛؼيٙبٔيته اـائت ٝؼاؼٍ٘ ٚ ٜتبٖ ؼاؼ ٜا٘تؽ وت ٝآٖ ثبعتث ؼـن
وبؼ ٜاي اق وبـآففيٙي ٔيٌٛؼ .ـٚيىفؼي و ٝآٟ٘ب اـائ ٝوفؼ ٜا٘ؽ ثب تطميمبت لجّي ٔتفبٚت اوت .آٟ٘ب عال ٜٚثف ايٙىت ٝاق اثكاـٞتبي
ـيبضي  ٚتٍبث ٝآٖ ثب تفٔٛؼيٙبٔيه اوتفبؼ ٜوفؼ ٜا٘ؽ ،ثب ٔٛضٛه التّبؼ ث ٝعٛـ اعٓ  ٚوبـآففيٙي ث ٝعتٛـ اغتُ ثت ٝعٙتٛاٖ يته
ففآيٙؽ تفٔٛؼيٙبٔيه ـفتبـ وفؼ ٜا٘ؽ .يبفتٞ ٝبي آٟ٘ب ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝـلبثتپتؿيفي ٌتفوتٞتبي تأوتيه ٌتؽٌ ٚ ٜتفوتٞتبي
وبـآففيٙب٘ ٝؼـ ثبقاـٔتفبٚت اوت .ضتي ؼـ ضبِت تعبؼَٛ٘ ،آٚـي اـائٌ ٝؽ ٜتٛوظ ٌفوتٟبي وتبـآففيٗ ثتبقاـ ـا تغييتف ؼاؼ ٚ ٜتعتبؼَ
ويىتٓ ٞبي لجّي ـا ث ٓٞ ٝغٛاٞؽ ـيػت .ؼـ ايٗ تطميك ٕٞسٙيٗ اق تئٛـي اعالعبت اوتفبؼٌ ٜؽٍ٘ ٚ ٜبٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت و ٝاٌف
ٔطيظ ثغٛـ ٘بٌٟب٘ي تغييف يبثؽٌ ،فوتٞبي خؽيؽ وبـآففيٗ ثٟتف اق ٌفوتٞبي ٔتػُّ عُٕ ٔيوٙٙؽ.
ٔٛقيسٙى ) 2008( 27ٛؼـ ٔمبِ ٝغٛؼ ث ٝثفـوي تتأثيف ٔطتيظ زٙتؽففٍٙٞي ؼـ ٌتٙبغت ،ـفتتبـ  ٚاثفثػٍتي تّتٕيٌٓيتفي تٛوتظ
وبـآففيٙبٖ ثيٗإِّّي ؼـ ٌٙبوبيي ففِتٞبي ثيٗإِّّي پفؼاغت ٝاوت .عّٕىفؼ ثيٗإِّّي ثغٛـ ـٚقافك ٖٚيه پيً٘يبق ثفاي ثمتب،
ـلبثت  ٚـٌؽ ٌفوتٞبي وبـآففيٙب٘ ٝثٌٕ ٝبـ ٔيآيؽ .ؼـ اـٚپب وٌ ٝفوتٞبي وٛزه ٔ ٚتٛوظ  ٚوبـآففيٙبٖ ٘متً ٔعٙتيؼاـي ؼـ
التّبؼ ايفب ٔيوٙٙؽ ،ايٗ ٌفوتٞب ؼـ ٔطيظ پيسيؽٜاي ؼـ ضبَ فعبِيت ٞىتٙؽ و ٝتطت تأثيف ففًٞٙٞبي ّٔي ٔتعتؽؼ ٔتيثبٌتٙؽ.
ؼـن ٘ظفي عٕيك ؼـثبـٔ ٜتغيفٞبي اثفٌؿاـ ثف وبـآففيٙي ثيٗإِّّي ٔيتٛا٘ؽ ث ٝعّٕىفؼ وبـآففيٙبٖ ؼـ ٔٛاخ ٟٝثتب ايتٗ زتبًِٞتب
وٕه ٕ٘بيؽ .ايٗ ٔمبِ ٝث ٝؼـن ٘ظفي ففآيٙؽ ٌٙبوبيي ففِتٞبي ثيٗإِّّي تٛوظ وبـآففيٙبٖ وٕه ٔيوٙؽ.
ففج اهلل ـضيٕي فيُآثبؼي ( ) 1383ؼـ پبيبٖ ٘بٔ ٝغٛؼ ث ٝثفـوي ـاثغ ٝوبغتبـ وبقٔب٘ي ثب وتبـآففيٙي ؼـ ٔدتٕتع التّتبؼي وتٛثف
پفؼاغت ٝاوت .ؼـ ايٗ تطميكٔ ،طمك ضٕٗ ثفـوي ففضيٞ ٝبي تطميك٘ ،تيدٌ ٝففت ٝاوت و ٝثب اِالش وتبغتبـ وتبقٔب٘ي ،ثىتتف
ٔٙبوت ثفاي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ايدبؼ غٛاٞؽ ٌؽ.
اِٟبْ ـضيٕي ( )1382ؼـ تطميك غٛؼ ثب عٛٙاٖ « ثفـوي ٔؽِٟب  ٚاوتفاتميٟبي وبـآففيٙي وتبقٔب٘ي  ٚاـائت ٝاٍِتٛي ٔٙبوتت خٟتت
وبقٔبٟ٘بي ؼاغّي»ٔ ،ؽِي اـائ ٝوفؼ ٜاوت تب ؼـ اثف پيبؼ ٜوبقي ؼـ وبقٔبٟ٘بي ؼاغّي ٔٛخت اـتمبي وغص وبـآففيٙي ؼـ آٟ٘ب ٌتؽٜ
ٚ ٚضعيت ٘ٛآٚـي ـا ؼـ آٟ٘ب ثٟجٛؼ ثػٍؽ.
ضىيٗ ـضبقاؼ )1382( ٜؼـ پبيبٖ ٘بٔ ٝغٛؼ ث ٝثفـوي اـتجبط وبغتبـ وبقٔب٘ي  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـ اؼاـ ٜوُ تأٔيٗ اختٕبعي
تٟفاٖ ثكـي پفؼاغت ٝاوتٚ .ي ؼـ تطميك غٛؼ وبغتبـ وبقٔب٘ي ٔٙبوت ثفاي ظٟٛـ ـٚضي ٝوبـآففيٙي ؼـ وبـوٙبٖ ـا ٔعففي
ٔيٕ٘بيؽ.
غالٔفضب ثػٍي ( )1381ؼـ تطميك غٛؼ ٔٛا٘ع وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـ ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ ـا ثفـوي وفؼ ٜاوت .ثف اوبن ٘تبيح
ثؽوت آٔؽ ٜاق ايٗ تطميكٛٔ ،ا٘ع ؼاغّي ،تّٕيٕبت ٘بٔٙبوت ٔؽيفاٖ عبِي ؼـ ا٘تّبة  ٚث ٝوبـٌيفي قيف ؼوتبٖ ثيٍتفيٗ ٘مً ـا
ؼاٌت ٝاوت.
أيف ٔىعٛؼ ِبِطي ( )1381ؼـ تطميك غٛؼ ثب عٛٙاٖ « ٌٙبوبيي عٛأُ ٌ ٚبغّٟبي اِٛٚيتؼاـخٟت ؼوتيبثي ث ٝوبقٔبٟ٘بي
وبـآففيٗ ؼـوٍٛـ» ،عٛأُ ٌ ٚبغُ ٞبيي ـا و ٝؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ؼـ وبقٔبٟ٘ب ث ٝتمٛيت فضبي ٘ٛآٚـي  ٚافكايً ا٘دبْ فعبِيتٟبي
وبـآففيٙب٘ ٝؼـ وبقٔبٖ ٔٙدفٔيٌٛؼٛٔ ،ـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ ٜاوت .ؼـ ايٗ تطميك ،ايٗ عٛأُ ؼـپٙح ؼوتٔ ٝغبِعٌ ٝؽٜا٘ؽ وٝ
عجبـتٙؽ اق -1 :ضٕبيت ٔؽيفيت  -2فف -3 ًٙٞوبغتبـ  -4ويىتٕٟب  -5اٞؽاف  ٚاوتفاتميٟب.
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ٔدّٔ ٝؽيفيت ِٙعتي ؼاٍ٘ىؽ ٜعّ ْٛا٘ىب٘ي ؼاٍٍ٘ب ٜآقاؼ اوالٔي ٚاضؽ وٙٙؽج  -وبَ ٞفتٓ ٌٕ /بـ / 20 ٜتبثىتبٖ 1391

ٔطٕؽ ٔميٕي ( )1381ؼـ پبيبٖ ٘بٔ ٝغٛؼ ث ٝثفـوي تٛإ٘ٙؽيٟب ٚ ٚيمٌيٟبي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـٞNGOبي وٍٛـ پفؼاغت ٝاوت
تب ثف اوبن آٖ اٍِٛي خبٔعي عفاضي ٌفؼؼ و ٝوّي ٝوبقٔبٟ٘بي غيفؼِٚتي ؼـ ـاوتبي اٞؽاف ثف٘بٔ ٝو ْٛتٛوع ٝخٕٟٛـي اوتالٔي
ايفاٖ ،ث ٝثٟجٛؼ تٛا٘بييٟب ٟٔ ٚبـتٟبي وبغتبـي ،ـفتبـي ٔ ٚطيغي غٛؼ ثپفؼاقؼ  ٚثفاي ايفبي ٔؤثف ٘مٍتٟبي اختٕتبعي  ٚففٍٙٞتي
ؼـخبٔع ،ٝآٔبؼٌي القْ ـا پيؽا وٙؽ.
خعفف ٞكاـ خفيجي ( )1382ؼـ ٔمبِ ٝغٛؼ ثب عٛٙاٖ «تٛوع ٝوبـ آففيٙي  ٚؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ» ،ثٚ ٝيمٌي ٞبي وبـآففيٙي ؼـ ثيٗ
ؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ ؼاٍٍ٘بٟٞب ٔ ٚؤوىبت آٔٛقي عبِي ثٚ ٝيم ٜـٌتٞٝبي عّ ْٛا٘ىب٘ي پفؼاغت ٝاوت .ؼـ ايٗ تطميك ٍ٘بٖ ؼاؼٌ ٜؽٜ
اوت و ٝثيٗ وبـآففيٙي  ٚؼٚـٜٞبي آٔٛقٌئٟ ،بـت ففؼي ،اٍ٘يك ٜففؼي ،ـيىه پؿيفي٘ ،يبق ث ٝتٛفيك  ٚغالليت ـاثغٝ
ٔعٙي ؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ.
ِٕؽ وال٘تفي ،ـو َٛـثب٘ي  ٚخعفف ٞكاـ خفيجي ( )1383ؼـ تطميمي ثب عٛٙاٖ «ثفـوي ٔيكاٖ وبـآففيٙي ؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ ؼـ
عفٍِ٘ ٝفيبت ٔ ٚغجٛعبت»ٚ ،يمٌيٟبي وبـآففيٙي ؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ ـا ؼـ ثػٍٟبي ٔغجٛعبتي خبٔعٛٔ ٝـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼٜا٘ؽ.
ثفـويٞبي تدفثي ؼـ ايٗ تطميك ٍ٘بٖ ؼاؼ ٜاوت و ٝثيٗ ٚيمٌيٟبي وبـآففيٙي ثب ؼاـا ثٛؼٖ آٔٛقٌٟبي ـوٕي ؼاٍٍ٘بٞي،
ـيىه پؿيفي ،ؼاٌتٗ ٟٔبـت ففؼي  ٚغالليت ـاثغٔ ٝعٙي ؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚؼـ ايٗ ٔيبٖ و ٟٓؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ ـٌتٞٝبي
عّ ْٛا٘ىب٘ي ؼـ تٛوعٔ ٝغجٛعبت ٍ٘ ٚفيبت وٍٛـ ثيً اق وبيف ؼاً٘ آٔٛغتٍبٖ ؼـ ـٌتٞ ٝبي ؼيٍف ؼاٍٍ٘بٞي ثٛؼ ٜاوت.
ٔطٕٛؼ اضٕؽپٛـ ؼاـيب٘ي ( )1377ؼـ تطميك غٛؼ ث ٝعفاضي  ٚتجييٗ اٍِٛي پفٚـي ٔؽيفاٖ وبـآففيٗ ؼـ ِٙعت پفؼاغت ٝاوتٚ .ي
ؼ ٚاٍِٛي ٔٛفميت وبقٔب٘ي وبـآففيٗ  ٚاٍِٛي پفٚـي ٔؽيفاٖ وبـآففيٗ ـا اـائ ٝوفؼ ٚ ٜثفاوبن ؼٔ ٚؽَ ٘ظفي  ٚففضيبت اِّي
ٔتغيفٞبي ٌ٘ٛبٌٚ ،ٖٛيمٌيٞبي وبـآففيٗ ٌبُٔ عٛأُ ٌػّيتي ،وبقٔب٘ي  ٚخٕعيتٌٙبغتي ٛٔ ٚفميت ٌبُٔ و ٝخٙجٛ٘ ٝآٚـي،
ـٌؽ ،تغييف  ٚففآيٙؽ آٔٛقي ث ٝتفىيه عٛأُ تعييٗ وفؼ ٜاوت.
 -2مواد و روشها
اق آ٘دبيي و ٝؼـ ايٗ تطميك ث ٝؼ٘جبَ اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٞىتيِٓ ،ؿا ـاثغ ٝعّت
ٔ ٚعِّٛي ثيٗ ٔتغيفٞبي تطميك ٚخٛؼ ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ ث ٝؼِيُ ايٙى ٝؼـ ايٗ تطميك ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ؼوتىبـي ٕ٘يٌ٘ٛؽ ،ثٙبثفايٗ
ٔي تٛاٖ ٌفت و ٝايٗ تطميك ،تطميك عّّي يب په اق ٚلٛه اوت (ٕٞ .)Taghizadeh & Tari, 2007سٙيٗ ؼـ ايٗ تطميك،
ثفاي ٌفؼآٚـي ؼاؼٜٞب اق پفوٍٙبٔ ٝاوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوتِ .ؿا اق ٘ظف ـٚي ٌفؼآٚـي ؼاؼٜٞب ،تطميك ضبضف ،يه تطميك ٔيؽا٘ي
ثٌٕ ٝبـ ٔي ـٚؼ .خبٔع ٝآٔبـي ايٗ تطميك عجبـت اوت اقوّي ٝوبـوٙبٖ اؼاـ ٜثجت اوٙبؼ  ٚأالن ٌٟفوتبٖ اـؼثيُ و ٝايٗ خبٔعٝ
ٍٔتُٕ ثف  90وبـٔٙؽ ٔي ثبٌؽ .ثب اوتفبؼ ٜاق ففٔ َٛتعييٗ ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثفاي خٛأع ٔطؽٚؼ ،ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبـي ايٗ تطميك ثفاثف
ٔ 47طبوجٌ ٝؽ ٜاوتٌ ٕٝ٘ٛ٘ .يفي ث ٝـٚي تّبؼفي وبؼ ٜا٘دبْ ٌؽ ٜاوت.
ؼـ ايٗ تطميك ثفاي خٕعآٚـي ا عالعبت اق پفوٍٙبٔٔ ٝطمك وبغت ٝاوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت .خٟت افكايً ـٚايي پفوٍٙبٔ ٝاثتؽا ثب
ٔغبِعبت وتبثػب٘ٝاي وعي ٌؽ ٜاوت ؤ ٝفبٞيٓ ٔ ٚتغيفٞبي ايٗ تطميك  ٚزٍٍ٘ٛي ا٘ؽاقٌٜيفي آٟ٘ب ث ٝعٛـ وبُٔ ـٌ ٌٗٚفؼؼ
وپه پفوٍٙبٔ ٝعفاضي ٌؽ ٜثفاي ثفـوي ـٚايي ؼـ اغتيبـ زٙؽ تٗ اق اوتبؼاٖ ِ ٚبضجٙظفاٖ ٔؽيفيت لفاـ ٌففت ٚ ٝپه اق
اِالضبت القْ ٔٛـؼ تأييؽ لفاـ ٌففت ٝاوتٕٞ .سٙيٗ ثفاي ثفـوي پبيبيي پفوٍٙبٔ ٝاق ضفيت آِفبي وف٘ٚجبظ اوتفبؼٌ ٜؽ ٚ ٜعؽؼ
 0/915ث ٝؼوت آٔؽ ٜاوت وٍ٘ ٝبٖ ؼٙٞؽ ٜاعتجبـ ثبالي پفوٍٙبٔٔ ٝي ثبٌؽ.
 -3نتایج و بحث
په اق ٌفؼآٚـي  ٚتّػيُ ؼاؼٜٞب ،ثٙٔ ٝظٛـ ثفـوي ٘فٔبَ ثٛؼٖ ؼاؼٜٞب اق آقٔ ٖٛوٌِٕٛٛفٚف -اوٕيف٘ٛف يه ثعؽي اوتفبؼٜ
ٌؽ ٜاوت٘ .تبيح ايٗ آقٔ ٖٛثفاي ٌبغُٞبي اثعبؼ وبغتبـي  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـ خؽا )2( ٚ )1( َٚآٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
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اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي (ٔغبِعٛٔ ٝـؼي)

خؽٌٕ َٚبـ :)1( ٜآقٔ٘ ٖٛفٔبَ ثٛؼٖ ؼاؼٞ ٜبي ٔفثٛط ثٌ ٝبغُ ٞبي اثعبؼ وبغتبـي

ـوٕي ثٛؼٖ

ؼاٌتٗ
اوتب٘ؽاـؼ

تٕفوك

1/202
0/111

0/888
0/409

1/115
0/166

ٔمؽاـ آٔبـ ٜوٌِٕٛٛفٚف -اوٕيف٘ٛف
وغص ٔعٙي ؼاـي

پيسيؽٌي

ضفف ٝاي ثٛؼٖ

تػّّي
ثٛؼٖ

وّىّٝ
ٔفاتت
اغتيبـات

1/000
0/270

1/005
0/264

0/995
0/276

0/831
0/495

خؽٌٕ َٚبـ :)2( ٜآقٔ٘ ٖٛفٔبَ ثٛؼٖ ؼاؼٞ ٜبي ٔفثٛط ثٌ ٝبغُ ٞبي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي

ٔمؽاـ آٔبـ ٜوٌِٕٛٛفٚف -اوٕيف٘ٛف
وغص ٔعٙي ؼاـي

٘ٛآٚـي

ٔىؤِٚيت
پؿيفي

ـيىه
پؿيفي

اعتٕبؼ ثٝ
٘فه

تٛفيك
عّجي

غالليت
وبقٔب٘ي

0/678
0/747

1/113
0/168

0/849
0/467

0/665
0/768

0/904
0/387

0/870
0/436

زٙب٘س ٝؼـ ؼ ٚخؽٔ )2( ٚ )1( َٚالضظٔ ٝيٌٛؼ وغٛش ٔعٙيؼاـي ٔطبوجٌ ٝؽ ٜثفاي ٌ ٕٝٞبغُ ٞب اق  0/05ثكـٌتف ثٛؼ ٚ ٜثب
 95ؼـِؽ اعٕيٙبٖ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝؼاؼٜٞبي ٔفثٛط ثٌ ٕٝٞ ٝبغُٞبي ٔتغيفٞبي تطت ثفـوي اق تٛقيع ٘فٔبَ تجعيت ٔيوٙٙؽ.
خٟت ثفـوي ٚضعيت اثعبؼ وبغتبـي  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي اق آٔبـ تِٛيفي اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت٘ .تبيح ضبُِ اق غفٚخي  SPSSؼـ
ٔٛـؼ ايٗ ٌبغُ ٞب ؼـ خؽا )4( ٚ )3( َٚآٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـ :)3( ٜآٔبـ تِٛيفي ٔفثٛط ث ٝاثعبؼ وبغتبـي
ـوٕي ثٛؼٖ
ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ
تٕفوك
پيسيؽٌي
ضفف ٝاي ثٛؼٖ
تػّّي ثٛؼٖ
وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات

ضؽالُ

ضؽاوثف

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘طفاف اوتب٘ؽاـؼ

2/00
1/67
1/00
1/50
75/00
1/50
1/00

4/67
4/00
4/20
4/50
1100/00
4/50
4/67

3/3688
2/6959
2/6837
3/1064
434/7436
3/1702
2/9487

0/61477
0/54625
0/69022
0/79868
214/92655
0/86147
0/80462

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝؼـ خؽ َٚفٛق ؼيؽٔ ٜيٌٛؼ ثف اوبن ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبـي ٔٛـؼ ثفـوي ٔيبٍ٘يٗ ٌبغُ ـوٕي ثٛؼٖ ثفاثف 3/3688
ٔيثبٌؽٕٞ .سٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٌبغُٞبي اوتب٘ؽاـؼ وبقي ثفاثف  ،2/69تٕفوك ثفاثف  ،2/68پيسيؽٌي ثفاثف  ،3/106ضففٝاي ثٛؼٖ
ثفاثف  ،434/74تػّّي ثٛؼٖ ثفاثف  ٚ 3/17وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات ثفاثف ٔ 2/94ي ثبٌؽٌ .بغُ ضفف ٝاي ثٛؼٖ ٍ٘بٖ ؼٙٞؽٜ
ٔتٛوظ ٔيكاٖ وبعبت ضٕٗ غؽٔت ٌؿـا٘ؽٌ ٜؽ ٜتٛوظ وبـوٙبٖ وبقٔبٖ ٔي ثبٌؽ.
آٔبـ تِٛيفي ٔفثٛط ثٌ ٝبغُٞبي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ؼـ خؽ )4( َٚآٚـؼٌ ٜؽٜا٘ؽ.
خؽٌٕ َٚبـ :)4( ٜآٔبـ تِٛيفي ٔفثٛط ثٌ ٝبغُ ٞبي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي
ضؽالُ

ضؽاوثف

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘طفاف اوتب٘ؽاـؼ

٘ٛآٚـي
ٔىؤِٚيت پؿيفي
ـيىه پؿيفي
اعتٕبؼ ث٘ ٝفه
تٛفيك عّجي
غالليت وبقٔب٘ي

1/44
1/00
1/00
1/43
1/00
1/00

4/22
4/33
3/50
4/29
4/00
3/57

2/5239
3/2518
2/4752
2/9544
2/6413
2/2392

0/69713
0/71549
0/61579
0/72971
0/80310
0/71014

وبـآففيٙي وبقٔب٘ي

1/48

3/60

2/6810

0/53956

عجك اعالعبت ضبُِ اق ايٗ خؽٔ َٚيبٍ٘يٗ ٌبغُ ٘ٛآٚـي ٔ ،2/52ىؤِٚيت پؿيفي  ،3/25ـيىه پؿيفي  ،2/47اعتٕبؼ ث٘ ٝفه
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 ،2/95تٛفيك عّجي  ٚ 2/64غالليت وبقٔب٘ي ٔ 2/23يثبٌؽٕٞ .سٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ وُ وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٔعبؼَ ٔ 2/6810ي ثبٌؽ.
په اق اـائ ٝآٔبـ تِٛيفي ؼـ ٔٛـؼ ٔتغيفٞبي تطميك ،خٟت آقٔ ٖٛففضيٞ ٝبي تطميك اق ـٌفوي ٖٛغغي زٙؽٌب٘ ٝاوتتفبؼٌ ٜتؽٜ
اوت٘ .تبيح ـٌفوي ٖٛثفآٚـؼ ٌؽ ٜؼـ خؽا )5( َٚتب ( )7آٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـ :)5( ٜغالِٔ ٝؽَ ـٌفويٖٛ

ٔؽَ

ضفيت
ٕٞجىتٍي ()R

1

0/666

ضفيت تعييٗ
)(R Square
0/443

ضفيت تعييٗ
تعؽيُ ٌؽٜ
(Adjusted
(R Square

ا٘طفاف اوتب٘ؽاـؼ
ثفآٚـؼ
(Std. Error of
(the Estimate

آٔبـ ٜؼٚـثيٗٚ -اتىٖٛ
)Durbin(Watson

0/343

0/43737

2/172

ؼـ خؽ )5( َٚغالِ ٝاعالعبت ٔفثٛط ث ٝـٌفوي ٖٛثفآٚـؼ ٌؽ ٜؼيؽٔ ٜي ٌٛؼ .ثف اوبن ايٗ خؽ َٚضفيت ٕٞجىتٍي زٙؽٌب٘ٝ
ثيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚ ٚاثىت ٝثفاثف ٔ 0/666ي ثبٌؽٕٞ .سٙيٗ ضفيت تعييٗ ثفآٚـؼ ٌؽ ٜثفاثف  44/3ؼـِؽ ٔي ثبٌؽ .ايٗ ثؽاٖ
ٔعٙي اوت و ٝضؽٚؼ  44ؼـِؽ اق تغييفات ٔتغيف ٚاثىت( ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي) ثٔ ٝتغيفٞبي ٔىتمُ ٚاـؼ ٌؽ ٜؼـ ٔؽَ ثىتٍي ؼاـؼ
ٔ ٚبثمي تغييفات ؼـ وبـآففيٙي وبقٔب٘ي اق عٛأّي غيف اق ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ؼـ ٘ظف ٌففتٌ ٝؽ ٜؼـ ايٗ تطميك ايدبؼ ٔي ٌٛؼ .يىي
ؼيٍف اق آٔبـٞ ٜبي ثفآٚـؼ ٌؽ ٜؼـ خؽ َٚفٛق ،آٔبـ ٜؼٚـثيٗٚ -اتى ٖٛاوت .ايٗ آٔبـٚ ٜخٛؼ يب عؽْ ٚخٛؼ زٙؽ  ٓٞغغي ثيٗ
ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽٔ .مؽاـ ايٗ آٔبـ ٜثفاثف  2/172ثفآٚـؼ ٌؽ ٜاوت .زٙب٘س ٝايٗ آٔبـ ٜاعؽاؼي ثيٗ  1/8تب 2/1
اغتيبـ وٙؽٍ٘ ،بٖ ؼٙٞؽ ٜعؽْ ٚخٛؼ ـاثغ ٝزٙؽ  ٓٞغغي ثيٗ ٔتغيفٞب ٔيثبٌؽِ .ؿا ٔي تٛاٖ ٘تيدٌ ٝففت ؤ ٝتغيفٞبي ٔىتمُ ؼـ
ايٗ تطميك ،ـاثغ ٝزٙؽ  ٓٞغغي ٘ؽاٌت ٚ ٝـاثغ ٝـٌفوي ٖٛاق ايٗ ثبثت لبثُ اعتٕبؼ اوت.
ثفـوي ٔعٙي ؼاـ ثٛؼٖ وُ ٔؽَ ـٌفوي ٖٛثفآٚـؼ ٌؽ ٚ ٜـٚاثظ غغي ثيٗ ٔتغيفٞب ؼـ خؽ )6( َٚآٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـ :)6( ٜتطّيُ ٚاـيب٘ه ؼـ ٔٛـؼ ٔعٙي ؼاـ ثٛؼٖ وُ ٔؽَ ـٌفويٖٛ

ٔؽَ
1

ـٌفويٖٛ
ثبليٕب٘ؽٜٞب
وُ

ٔدٕٛه ٔفثعبت
(Sum of
(Squares

ؼـخ ٝآقاؼي
()df

5/931
7/461
13/392

7
39
46

ٔيبٍ٘يٗ ٔفثعبت
(Mean
(Square
0/847
0/191

آٔبـF ٜ

وغص ٔعٙي ؼاـي

4/430

0/001

٘تبيح اـائٌ ٝؽ ٜؼـ خؽٍ٘ )6( َٚبٖ ٔيؼٞؽ و ٝوغص ٔعٙيؼاـي ٔطبوجٌ ٝؽ ٜثفاي ـاثغ ٝـٌفوي ٖٛثفاثف  0/001ثتٛؼ ٚ ٜوٕتتف اق
ٔ   0/ 05ي ثبٌؽ .ثٙبثفايٗ ٔؽَ ـٌفوي ٖٛغغي ثفآٚـؼ ٌؽ ٜثيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚ ٚاثىتٔ ٝعٙي ؼاـ اوت  ٚثب اعٕيٙتبٖ 95
ؼـِؽ ٔيتٛاٖ پؿيففت و ٝـاثغ ٝثيٗ ٔتغيفٞب غغي اوت ( .)Azar & Momeni, 2001ضتفايت ـٌفوتي ٖٛثتفآٚـؼ ٌتؽ ٜؼـ
خؽ )7( َٚآٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـ :)7( ٜضفايت ٔؽَ ـٌفويٖٛ
ضفايت اوتب٘ؽاـؼ ٍ٘ؽٜ
ا٘طفاف اوتب٘ؽاـؼ
B
(ٔمؽاـ ثبثت)
ـوٕي ثٛؼٖ
ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ
تٕفوك
پيسيؽٌي
ضفف ٝاي ثٛؼٖ
تػّّي ثٛؼٖ
وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات

1/075
0/241
-0/192
0/245
0/069
-0/001
0/259
-0/037

0/720
0/119
0/128
0/107
0/100
0/000
0/091
0/100

ضفايت اوتب٘ؽاـؼ
ٌؽٜ

آٔبـt ٜ

وغص ٔعٙي
ؼاـي

1/493
2/028
-1/498
2/293
0/690
-1/907
2/861
-0/373

0/143
0/049
0/142
0/027
0/494
0/064
0/007
0/711

Beta
0/275
-0/194
0/313
0/103
-0/249
0/414
-0/056

آٔبـٞ ٜبي  ٓٞغغي
ٔمؽاـ VIF
تّفا٘ه
0/778
0/849
0/767
0/647
0/838
0/683
0/642

1/285
1/178
1/304
1/546
1/194
1/464
1/558
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اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي (ٔغبِعٛٔ ٝـؼي)

اٌف ث ٝوت ٖٛوغص ٔعٙي ؼاـي ؼـ خؽ )7( َٚؼلت وٙيٓٔ ،الضظٔ ٝيٌٛؼ و ٝوغص ٔعٙيؼاـي ثفآٚـؼ ٌتؽ ٜثتفاي ٌتبغُٞتبي
ـوٕي ثٛؼٖ ،تٕفوك  ٚتػّّي ثٛؼٖ وٕتف اق  0/05ؼـِؽ ثٛؼ ٚ ٜثفاي ثميٌ ٝبغُٞب ثيٍتف اق  0/05اوتت .ثٙتبثفايٗ ٔتيتتٛاٖ
٘تيدٌ ٝففت و ٝؼـ وغص اعٕيٙبٖ  95ؼـِؽ تأثيف وٌ ٝبغُ ـوٕيت ،تٕفوك  ٚتػّّتي ثتٛؼٖ ثتف ـٚي وتبـآففيٙي وتبقٔب٘ي
ٔعٙي ؼاـ اوتٕٞ .سٙيٗ ٌبغُ ضففٝاي ثٛؼٖ ٘يك ؼـ وغص غغبي ٔ 0/10عٙي ؼاـ ثٛؼ ٚ ٜثميٌ ٝبغُ ٞب ٕٞ ٚسٙيٗ ٔمؽاـ ثبثت
( )Constantتأثيف ٔعٙي ؼاـي ثف ـٚي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٘ؽاـ٘ؽِ .ؿا ٔي تٛاٖ ٔؽَ ـٌفوتي ٖٛثتفآٚـؼ ٌتؽ ٜـا ثتِ ٝتٛـت قيتف
ٌ٘ٛت:
yˆ  0/ 241 x1  0/ 245 x2  0/ 259 x3

و ٝؼـ آٖ  x1ـوٕي ثٛؼٖ x 2 ،تٕفوك  x3 ٚتػّّي ثٛؼٖ ٔي ثبٌؽ.
ٕٞس ٙيٗ ؼـ ٔؽَ ثفآٚـؼ ٌؽ ٜضفايت ٔثجت ٞف وٌ ٝبغُ ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ ٜـاثغٔ ٝىتميٓ ايٗ ٌبغُٞب ثب وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٔتي-
ثبٌؽ .اِجت ٝايٗ ـٚاثظ ٔػبِف ا٘تظبـات ٔب ؼـ ٔٛـؼ ـوٕيت  ٚتٕفوك ٔيثبٌؽٔ .ب ثف اوبن ٔغبِعبت ٘ظفي ا٘تظتبـ ؼاٌتتيٓ وتٞ ٝتف
زمؽـ ٔيكاٖ ـوٕيت  ٚتٕفوك ؼـ وبقٔبٖ ثيٍ تف ثبٌؽ قٔي ٝٙغٛؼٌىٛفبيي وبـوٙبٖ  ٚؼـ٘تيد ٝوتبـآففيٙي آ٘تبٖ وتب ًٞيبثتؽِٚ ،تي
عجك اعالعبت ضبُِ اق ـٌفوي ٖٛـاثغ ٝثيٗ آٟ٘ب ٔىتميٓ ثتٛؼ ٚ ٜثتب افتكايً ـوتٕيت ،تٕفوتك  ٚتػّّتي ثتٛؼٖ ؼـ وتبقٔبٖ،
وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٘يك افكايً ٔي يبثؽ.
28
وت ٖٛآغف خؽ٘ )7( َٚيك ٍ٘بٖ ؼٙٞؽٚ ٜخٛؼ يب عؽْ ٚخٛؼ ـاثغ ٓٞ ٝغغي ثيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٔي ثبٌؽ .زٙب٘س ٝآٔتبـVIF ٜ
ثكـٌتف اق  5ثبٌؽ ٔي تٛاٖ ثٚ ٝخٛؼ ـاثغ ٝزٙؽ  ٓٞغغي ثيٗ ٔتغيفٞب ضىٓ وفؼ ( .)Nasiri, 2005ؼـ ايٗ ٔؽَ ٞ VIF ٕٝٞتبي
ثفآٚـؼ ٌؽ ٜوٕتف اق  5ثٛؼ ٚ ٜـاثغ ٝزٙؽ  ٓٞغغي ثيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ايتٗ ٘تيدتٌ ٝيتفي ٘تتبيح ضبِتُ اق آٔتبـٜ
ؼٚـثيٗٚ -اتى ٖٛاـائٌ ٝؽ ٜؼـ خؽ )5( َٚـا تأييؽ ٔي وٙؽ.
ٔي ؼا٘يٓ ؼـ ٞف ٔؽَ ـٌفوي ٖٛغغي ،زٙؽ ففْ ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝثب ففْ ؼـوتي آٟ٘ب٘ ،تبيح ـٌفوئ ٖٛعتجف٘ؽ  ٚؼـ غيف ايٗ
ِٛـت ثبيؽ ٔؽَ ؼيٍفي ـا خبيٍكيٗ وبغت .ايٗ ففْ ٞب عجبـتٙؽ اق(:)Esmailian, 2005
ٔ -1يبٍ٘يٗ ثبلي ٔب٘ؽ ٜثبيؽ ِفف ثبٌؽ،
ٚ -2اـيب٘ه ثبلي ٔب٘ؽٞ ٜب ثبيؽ عؽؼ ثبثت ثبٌؽ،
 -3ثبليٕب٘ؽٞ ٜب ثبيؽ ؼاـاي تٛقيع ٘فٔبَ ثبٌٙؽ.
ثفاي ثفـوي ؼٛٔ ٚـؼ ا َٚاق آٔبـٜٞبي تِٛيفي ثبليٕب٘ؽٜٞب  ٚثفاي ثفـوي ٘فٔبَ ثتٛؼٖ ثتبلي ٔب٘تؽٜٞتب اق آقٔت ٖٛوِٕٛتٌٛفٚف-
اوٕيف٘ٛف اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت و٘ ٝتبيح آٖ ؼـ ؾيُ اـائٌ ٝؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـ :)8( ٜآٔبـٞ ٜبي ٔفثٛط ث ٝثبليٕب٘ؽٞ ٜبي ٔؽَ ـٌفويٖٛ
ٔمؽاـ ثفآٚـؼ ٌؽٜ
ثبلي ٔب٘ؽٜ
ٔمؽاـ ثفآٚـؼ ٌؽ ٜاوتب٘ؽاـؼ
ثبلي ٔب٘ؽ ٜاوتب٘ؽاـؼ

ضؽالُ

ضؽاوثف

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘طفاف اوتب٘ؽاـؼ

1/9769
-0/92319
-2/011
-2/070

3/4912
0/84668
2/314
1/899

1/6810
0/000
0/000
0/000

0/35011
0/41055
1/000
0/921

ٕٞب٘غٛـ و ٝؼـ ايٗ خؽٍٔ َٚبٞؽٔ ٜيٌٛؼٔ ،يبٍ٘يٗ ثبلي ٔب٘ؽٜٞب ِفف  ٚا٘طفاف ٔعيبـ آٟ٘ب ثفاثف عؽؼ ثبثت ٔ 0/41يثبٌؽ.
ثٙبثفايٗ ؼ ٚففْ ا َٚفٛق ٔٛـؼ تأييؽ لفاـ ٔي ٌيفؼ.
ثفاي ثفـوي ٘فٔبَ ثٛؼٖ ثبليٕب٘ؽٜٞب اق آقٔ ٖٛوٌِٕٛٛفٚف -اوٕيف٘ٛف اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت(خؽ.)9 َٚ

Variance Inflation Factor

28
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خؽٌٕ َٚبـ :)9( ٜآقٔ٘ ٖٛفٔبَ ثٛؼٖ ثبليٕب٘ؽٞ ٜب
ثبليٕب٘ؽٞ ٜبي اوتب٘ؽاـؼ ٍ٘ؽٜ
0/583
0/886

ٔمؽاـ آٔبـ ٜوٌِٕٛٛفٚف -اوٕيف٘ٛف
وغص ٔعٙي ؼاـي

خؽ َٚفٛق ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝوغص ٔعٙيؼاـي ٔطبوجٌ ٝؽ ٜثفاي تىت ٘فٔبَ ثٛؼٖ ثبليٕب٘ؽٜٞب ثفاثف  0/886ثٛؼ ٚ ٜز ٖٛاق 
آقٔ ٖٛيعٙي  0/05ثكـٌتف اوتِ ،ؿا  H 0پؿيففتٔ ٝيٌٛؼ  ٚتٛقيع ثبلي ٔب٘ؽٜٞب ٘فٔبَ اوتٞ .يىتٌٛفاْ ثبليٕب٘ؽٜٞب ٘يك ٘فٔبَ ثٛؼٖ
ثبلي ٔب٘ؽٜٞب ـا تأييؽ ٔيوٙؽ (ٕ٘ٛؼاـ .)1
12

10

8

Frequency

6

4

2

Mean =- 3.9551695E- 16
Std. Dev. =0.4105548
N =47
0
0.90000

0.60000

0.30000

0.00000

- 0.30000

- 0.60000

- 0.90000

Unstandardized Residual

ٕ٘ٛؼاـ ٌٕبـٞ :)1(ٜيىتٌٛفاْ ثبليٕب٘ؽٞ ٜب

ثفـوي ٚضعيت اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ث ٝعٛـ غالٍِ٘ ٝبٖ ٔيؼٞؽ ؤ ٝيبٍ٘يٗ ـوٕي ثٛؼٖ ؼـ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛـؼ ٔغبِع ٝثفاثف ،3/36
ٔيبٍ٘يٗ اوتب٘ؽاـؼ وبقي ثفاثف  ،2/69تٕفوك  ،2/68پيسيؽٌي  ،3/1ضفف ٝاي ثٛؼٖ (ٔيبٍ٘يٗ وبعبت ضٕٗ غؽٔت ٌؿـا٘ؽٌ ٜؽٜ
تٛوظ وبـوٙبٖ اق ثؽ ٚاوتػؽاْ)  434/74وبعتٔ ،يبٍ٘يٗ تػّّي ثٛؼٖ ٔ ٚ 3/17يبٍ٘يٗ وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات ثفاثف 2/94
ٔي ثبٌؽ.
ٕٞسٙيٗ ثفـوي ٚضعيت وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ثب اوتفبؼ ٜاق اعالعبت ٍٕ٘٘ ٝ٘ٛبٖ ؼاؼ ؤ ٝيبٍ٘يٗ ٌبغُ ٘ٛآٚـي ثفاثف ،2/52
ٔىؤِٚيت پؿيفي  ،3/25ـيىه پؿيفي  ،2/47اعتٕبؼ ث٘ ٝفه  ،2/95تٛفيك عّجي  ٚ 2/64غالليت وبقٔب٘ي ٔ 2/23يثبٌؽ.
ٕٞسٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ وُ وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ٔعبؼَ ٔ 2/6810ي ثبٌؽ.
خؽ )10( َٚغالِ ٝايٗ ٘تبيح ـا ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ.
خؽٌٕ َٚبـ :)10( ٜغالِٚ ٝضعيت ٔتغيفٞبي تطميك
ٚضعيت وبـآففيٙي وبقٔب٘ي

ٚضعيت اثعبؼ وبغتبـي
ٌبغُ

ٚضعيت

ٌبغُ

ٚضعيت

ـوٕي ثٛؼٖ
ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ
تٕفوك
پيسيؽٌي
ضفف ٝاي ثٛؼٖ
وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات
تػّّي ثٛؼٖ

ثيٍتف اق ٔيبٍ٘يٗ
وٕتف اق ٔيبٍ٘يٗ
وٕتف اق ٔيبٍ٘يٗ
ثيٍتف اق ٔيبٍ٘يٗ
-------وٕتف اق ٔيبٍ٘يٗ
ثيٍتف اق ٔيبٍ٘يٗ

٘ٛآٚـي
ٔىؤِٚيت پؿيفي
ـيىه پؿيفي
اعتٕبؼ ث٘ ٝفه
تٛفيك عّجي
غالليت وبقٔب٘ي
وبـآففيٙي وبقٔب٘ي

پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ
ثبالتف اق ٔيبٍ٘يٗ
پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ
پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ
پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ
پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ
پبييٗتف اق ٔيبٍ٘يٗ

45

اـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث ٝوبـآففيٙي (ٔغبِعٛٔ ٝـؼي)

زٔ ٖٛجٙبي ٔٙبوجي ثفاي ٔتٛوظ وبعبت ضٕٗ غؽٔت ٌؿـا٘ؽٌ ٜؽ ٜؼـ ؼوتفن ٘يىت ثٙبثفايٗ ٕ٘ي تٛاٖ ؼـ ٔٛـؼ ٔتٛوظ
ضففٝاي ثٛؼٖ ؼـ وبقٔبٖ اظٟبـ ٘ظف ٕ٘ٛؼ.
٘تبيح ضبُِ اق ـٌفوي ٖٛزٙؽٌبٍ٘٘ ٝبٖ ٔيؼٞؽ و ٝضفيت ٕٞجىتٍي زٙؽٌب٘ ٝثيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚ ٚاثىت ٝثفاثف  66/6ؼـِؽ
اوتٕٞ .سٙيٗ ضفيت تعييٗ ثفآٚـؼ ٌؽ ٜثفاثف  44/3ؼـِؽ ٔيثبٌؽ .ايٗ ثؽاٖ ٔعٙي اوت و ٝضؽٚؼ  44ؼـِؽ اق تغييفات ٔتغيف
ٚاثىت( ٝوبـآففيٙي وبقٔب٘ي) ثٚ ٝوئّ ٝتغيفٞبي ٔىتمُ ٚاـؼ ٌؽ ٜؼـ ٔؽَ لبثُ تجييٗ اوت ٔ ٚبثمي تغييفات ؼـ وبـآففيٙي
وبقٔب٘ي اق عٛأّي غيف اق ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ؼـ ٘ظف ٌففتٌ ٝؽ ٜؼـ ايٗ تطميك ايدبؼ ٔيٌٛؼٕٞ .سٙيٗ ضفايت ثفآٚـؼ ٌؽ ٜاق
ـٌفويٍ٘ ٖٛبٖ ؼاؼ و ٝؤ ٝتغيف ـوٕي ثٛؼٖ ،تٕفوك  ٚتػّّي ثٛؼٖ ثف ـٚي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي تأثيف ٔثجت ٔ ٚعٙيؼاـي ؼاـ٘ؽ.
ثميٌ ٝبغُ ٞبي ٔفثٛط ث ٝاثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ـٚي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ثي تأثيف ثٛؼ٘ؽ .غالِ ٝايٗ ٘تبيح ؼـ خؽ)11( َٚ
آٚـؼٌ ٜؽ ٜاوت.
خؽٌٕ َٚبـٛ٘ :)11( ٜه ـاثغٔ ٚ ٝعٙي ؼاـي تأثيف ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ثف ٚاثىتٝ
ٌبغُ

٘ٛه ـاثغ ٝثب وبـآففيٙي وبقٔب٘ي

ٔعٙي ؼاـي اثف

ـوٕي ثٛؼٖ

ٔىتميٓ

ٔعٙي ؼاـ اوت

ؼاٌتٗ اوتب٘ؽاـؼ

ٔعىٛن

ٔعٙي ؼاـ ٘يىت

تٕفوك

ٔىتميٓ

ٔعٙي ؼاـ اوت

پيسيؽٌي

ٔىتميٓ

ٔعٙي ؼاـ ٘يىت

ضفف ٝاي ثٛؼٖ

ٔعىٛن

ٔعٙي ؼاـ ٘يىت

تػّّي ثٛؼٖ

ٔىتميٓ

ٔعٙي ؼاـ اوت

وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات

ٔعىٛن

ٔعٙي ؼاـ ٘يىت

ٕٞب٘غٛـ و ٝؼـ خؽ َٚفٛق ٔالضظٔ ٝيٌٛؼ ـاثغ ٝثيٗ ٌبغُٞبي ـوٕي ثٛؼٖ ،تٕفوك ،پيسيؽٌي  ٚتػّّي ثٛؼٖ ثب وبـآففيٙي
وبقٔب٘ي ٔىتميٓ  ٚثيٗ ٌبغُ ٞبي اوتب٘ؽاـؼ وبقي ،ضفف ٝاي ثٛؼٖ  ٚوّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات ثتب وتبـآففيٙي وتبقٔب٘ي ٔعىتٛن
ٔيثبٌؽ.
ـاثغٔ ٝىتميٓ ث ٝؼوت آٔؽ ٜثيٗ ٌبغُٞبي ـوٕيت ،پيسيؽٌي  ٚتٕفوك ثب وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ثتب ٘تتبيح تطميمتبت لجّتي ٔغتبيف
اوت .تطميمبت پبالن ٕٞ ٚىبـاٍٖ٘ 29بٖ ؼاؼ وٞ ٝفز ٝاففاؼ ثيٍتف ٔدبق ثبٌٙؽ فعبِيتتٞتبي ٔفثتٛط ثت ٝوتبـ غتٛؼ ـا ثفٌكيٙٙتؽ،
عّٕىفؼٌبٖ ؼـ آٖ فعبِيتٞب ثيٍتف غٛاٞؽ ٌؽٕٞ ،سٙيٗ تطميك آِىٗ ٞ ٚيحٍ٘ 30بٖ ؼاؼ ٜاوت وبقٔبٖٞبيي وتٚ ٝختٍٔ ٝػّتٝ
آٟ٘ب عؽْ تٕفوك  ٚفمؽاٖ ٘ىجي ٔمفـات ـوتٕي اوتت ثت ٝاضتٕتبَ ثيٍتتف ٘ٛآٚـ٘تؽ .ؼـ ٔتٛـؼ پيسيتؽٌي ،وتٚٛيٗ  ٚوتّٛيٗ 31ؼـ
پمٞ ًٞٚبي غٛؼ ـاثغٙٔ ٝفي ثيٗ پيسيؽٌي وبغتبـ  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ث ٝؼوت آٚـؼ ٜا٘ؽ .ؼـغّ َٛتٕفوك ؼـ تّتٕيٌٓيتفي
٘يك اِيكاثتٔ 32عتمؽ اوت و ٝثفٚوفاوي ثٚ ٝويّ ٝعؽٜاي ٕٞب ًٙٞوٙٙؽ ٜؼـ ثبالي وبقٔبٖٛٞ ،ي وبقٔبٖ ـا تىت ٝتىتٔ ٝتيوٙتؽ.
تطميمبت ٔه وّّٙؽ ،آ٘ؽـاؼ  ٚـٚقٍٖ٘ 33بٖ ٔتي ؼٞتؽ وتٞ ٝفزتٌ ٝتػُ ثيٍتتف ثت ٝتفىتف ٔىتتمُ تفغيتت ٌتٛؼ  ٚثيٍتتف ؼـ
تّٕيٌٓيفي ٞب ٌفوت وٙؽ  ٚاق ا ٚا٘تظبـ ـٚؼ و ٝثٔ ٝعيبـٞبي ثباليي اق ٔٛفميت ؼوت يبثؽٛٔ ،فميت ا ٚثيٍتف ٔيٌٛؼ.
ؼـ ٔٛـؼ وبيف ٔؤِفٞٝبي اثعبؼ وبغتبـي ،تطميمبت لجّي خٟت ٔمبيى ٝثب ٘تبيح ايٗ تطميك ؼـ ؼوت ٘يىتِٚ .ي ثب تفىف  ٚاوتتؽالَ
ٔٙغمي ـٚاثظ ٔٙفي ث ٝؼوت آٔؽ ٜؼـ ٔٛـؼ ٌبغُٞبي ٔيكاٖ اوتب٘ؽاـؼٞب  ٚوّىّٔ ٝفاتت اغتيتبـات لبثتُ تطّيتُ اوتتٔ .يتكاٖ
اوتب٘ؽاـؼ وبقي ثبال ؼـ ٍٔبغُ آقاؼي عُٕ  ٚغالليت وبـوٙبٖ ـا وّت وفؼٔ ٚ ٜيكاٖ وبـآففيٙي آ٘بٖ ـا وٓ غٛاٞؽ وفؼٕٞ .سٙتيٗ
29

Pallak, Brook & Kiesler
Alken and Hage
31
Covin and Slevin
32
Elizabeth
33
Mc Keleland, Anderade & Rosen
30
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ٔدّٔ ٝؽيفيت ِٙعتي ؼاٍ٘ىؽ ٜعّ ْٛا٘ىب٘ي ؼاٍٍ٘ب ٜآقاؼ اوالٔي ٚاضؽ وٙٙؽج  -وبَ ٞفتٓ ٌٕ /بـ / 20 ٜتبثىتبٖ 1391

ٞفزمؽـ وّىّٔ ٝفاتت اغتيبـات  ٚغغٛط ففٔب٘ؽٞي ؼـ وبقٔبٖ ثيٍتف ثبٌؽ ،ؼـ ايٗ ِٛـت ٘يك وبـوٙبٖ تطت وٙتفَ ثيٍتفي ثٛؼٜ
 ٚضك آقاؼي عُٕ ٘ػٛاٙٞؽ ؼاٌت .أفٚق ٜوبقٔبٖٞبي وبـآففيٗ ٔعتمؽ٘ؽ ثب وٙتفَ وّىّٔ ٝفاتجي يب وٙتفَ ٔفوكي ٕ٘تيتتٛاٖ ثتف
ٔطيظ ـلبثتي ،پيسيؽ ،ٜپٛيب ٘ ٚبٔغٕئٗ فبيك آٔؽ ٔ ٚؽيفاٖ اق آقاؼي عُٕ  ٚاغتيبـ تٍػيُ ث ٝـأي ،ثؽ ٖٚتأييؽ ٔمبْ ثبالتف ،ثيٍتف
ثٟفٜٙٔؽ ٞىتٙؽ.
ـاثغٔ ٝثجت تػّّي ثٛؼٖ  ٚـاثغٙٔ ٝفي ضففٝاي ثٛؼٖ ٔػبِف ا٘تظبـات ٔب ثف اوبن اوتؽالَٞبي ؾٙٞي ٔيثبٌؽ .اٌف تػّّي
ثٛؼٖ ـا ث ٝايٗ ٔعٙب ثؽا٘يٓ و ٝتب ز ٝا٘ؽاق ٜوبـٞب  ٚفعبِيتٞبي وبقٔبٖ ثٚ ٝظبيف خؽاٌب٘ ٚ ٝتػّّي تمىيٓ ٌؽٜا٘ؽ ،ثبيتؽ اؾعتبٖ
وفؼ و ٝوبقٔبٖ ٞبي وبـآففيٗ ثىيبـ وٓ تػّّي ٞىتٙؽ .ثؽيٗ تفتيت وٞ ٝف يه اق وبـوٙبٖ زٙؽيٗ ٚظيفت ٝـا ثتف عٟتؽ ٜؼاـؼ ٚ
ؼأٚ ٝٙويعي اق وبـٞب ـا ا٘دبْ ٔيؼٞؽ .اِٛالً يىي اق ٔٛا٘ع وبـآففيٙي ؼـ وبقٔبٖٞبي وٙتي ايٗ اوت و ٝاففاؼ ٕ٘يتٛا٘ٙؽ ٔىأِٚ ٝ
ٍٔىّي ـا ٌٙبوبيي وٙٙؽ ،ز ٖٛضه وٙدىبٚي  ٚـا ٜضُ خٛيي آٟ٘ب فمظ ؼـ ضٛق ٜوبـي ٍٔػُ غٛؼٌبٖ ثفاٍ٘يػتٔ ٝيٌٛؼ .ثٝ
عجبـت ؼيٍف ٘ ٝففِت پيؽا ٔيوٙٙؽ  ٝ٘ ٚاخبق ٜؼاـ٘ؽ ايؽٜٞبي تبق ٜـا ؤٕ ٝىٗ اوت ؼـ ضيغ ٝوبـي ؼيٍفاٖ لفاـ ٌيفؼ پتيٌيتفي
وٙٙؽ .وبقٔبٖٞبي وبـآففيٗ ،ايٗ ٍٔىُ ـا ثب وٕتف تػّّي وفؼٖ وبـٞب اق ثتيٗ ٔتيثف٘تؽ .ؼـ ٔتٛـؼ وتغص تطّتيّي وبـوٙتبٖ
(ضففٝاي ثٛؼٖ) وبقٔبٖٞبي وبـآففيٗ آٔبـٞبي ٔػتّف ٔ ٚتضبؼي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٕ٘ ٝيتٛاٖ ثؽاٟ٘ب تىي ٝوفؼ .أتب اق ايتٗ ٘ظتف وتٝ
وبقٔبٖٞبي وبـآففيٗ ٌفايً ثيٍتفي ث ٝتىِٛٛٙلي پيٍففت ٝؼاـ٘ؽ اضتٕبَ ٔيـٚؼ و ٝاق اففاؼ تطّيُ وفؼ ٜثيٍتف اوتتفبؼ ٜوٙٙتؽ
خٙيٍٙك ٕٞ ٚىبـاٖ ٘يك ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ ،تطّيالت ؼاٍٍ٘بٞي ثفاي وبـآففيٙبٌٖ ،فز ٝپتيً ٘يتبقي ثتفاي ٔٛفميتت ٘يىتت ،ثت٘ ٝظتف
ٔيـوؽ ثفاي ـٌؽ ؼـ وّىّٔ ٝفاتت وبقٔبٖٞبي ثكـي  ٚـٞجفي ٌتفوتٞتبي غتب٘ٛاؼٌي ثٟتتف اوتت تطّتيالت ؼاٍ٘تٍبٞي ٚ
آٔٛقيٞبي ٔؽيفيتي ٘يك ٌؿـا٘ؽٌٛ ٜؼ.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح وىت ٌؽٔ ٚ ٜجب٘ي ٘ظفي تطميك پيٍٟٙبؼاتي ثٌ ٝفش ؾيُ اـائٔ ٝيٌٛؼ:
 -1تعٟؽ ٔؽيفيت عبِي وبقٔبٖ ث ٝوبـآففيٙئ :ؽيف اٖ عبِي اؼاـ ٜثجت اوٙبؼ  ٚأالن ٌٟفوتبٖ اـؼثيُ ثبيؽ ثٔ ٝف ْٟٛوبـآففيٙي ثٝ
عٛـ اعٓ  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي ث ٝعٛـ اغُ ضىبن ثبٌٙؽ  ٚآٖ ـا ث ٝعٛٙاٖ يىي اق عٛأُ عٕؽ ٜثفاي ثمب  ٚـٌؽ وبقٔبٖ ؼـ ٘ظف
ثٍيف٘ؽ؛
 -2تٛوع ٝفف ًٙٞوبـآففيٙي وبقٔب٘ي؛
 -3ايدبؼ يه وبقٔبٖ اـٌب٘يه و ٝؼـ آٖ تٕبٔي اخكاي وبقٔبٖ ضبٔي وبـآففيٙي وبقٔب٘ي ثبٌٙؽ؛
 -4تٍٛيك وبـوٙبٖ ثٛ٘ ٝآٚـي  ٚغالليتٞ :ىت ٝاِّي وبـآففيٙيٛ٘ ،آٚـي اوت ٛ٘ ٚآٚـي ؼـ وبقٔبٖٞب يه ففآيٙؽ پبييٗ ث ٝثبال
اوت .وبـآففيٙي وبقٔب٘ي تٟٙب ٚلتي ثٚ ٝلٛه ٔيپي٘ٛؽؼ و ٝوبـوٙبٖ وغص پبييٗتف وبقٔبٖ ٘ٛآٚـي ؼاٌت ٝثبٌٙؽ .أب تٟٙب ٚلتي وٝ
ث ٝوبـوٙبٖ اغتيبـ القْ ؼاؼٌٛ ٜؼ  ٚآٟ٘ب تٍٛيك ٌ٘ٛؽٛ٘ ،آٚـي  ٚوبـآففيٙي وبقٔب٘ي أىبٖ ثفٚق غٛاٞؽ يبفت؛
 -5ايدبؼ ثىتف ٔٙبوت ثفاي اوتفبؼ ٜاق ٘ظفات وبـوٙبٖ اق عفيك ويىتٓٞبيي ٘ظيف ٔؽيفيت ٍٔبـوتي ،ويىتٓ پيٍٟٙبؼات  ٚغيفٜ؛
 -6اـائ ٝآٔٛقي ٞبي ٔتٛٙه ٔ ٚؽاٙٔ ٚ ْٚبوت ضٕٗ غؽٔت ثٙٔ ٝظٛـ افكايً ؼاً٘ ٟٔ ٚبـت ٌغّي وبـوٙبٖ؛
ٞ -7ؽفٕٙؽ وفؼٖ آٔٛقيٞبي ضٕٗ غؽٔت  ٚوٙدً اثفثػٍي آٟ٘ب په اق اخفاي ؼٚـٞ ٜب؛
 -8تؽٚيٗ ٌفش ٚظبيف ؼليك پىتٞبي وبقٔب٘ي و ٝؼـ آٖ آقاؼي عُٕ  ٚا٘عغبف القْ ٔٙظٛـ ٌؽ ٜثبٌؽ؛
 -9اِالش ؼوتٛـاِعُٕ ٞبي اخفايي ،لٛا٘يٗ ٔ ٚمفـات ٔٛخٛؼ  ٚضؿف ثفٚوفاوي اؼاـي قائؽ؛
 -10تمىيٓ وبـ ٔٙبوت  ٚتػّّي ٕ٘ٛؼٖ ٚظبيف وبـوٙبٖ وٞ ٝف ففؼ ؼـ ٌغُ غٛؼ ٚالعبً ٔتػُّ ٌٛؼ .ايٗ أف ثبعث غٛاٞؽ
ٌؽ و ٝپبوػٍٛيي ثٔ ٝفاخعبٖ (اـثبة ـخٛه) ؼليك ثٛؼ ٚ ٜاق ـفت  ٚآٔؽٞبي ثيً اق ضؽ  ٚغيف ضفٚـي آٟ٘ب ث ٝاؼاـ ٜوبوتٌٛ ٝؼ؛
 -11وبٔ ًٞيكاٖ اوتب٘ؽاـؼٞبي ٌغّي ث٘ ٝطٛي و ٝوبـوٙبٖ ثفاي ا٘دبْ يه ٌغُ ٚ ٚظيف ٝؼـ زبـزٛة ـٚيٞبي ٍٔػُ ٚ
ٌب ٜؼوت  ٚپبٌيف ٌففتبـ ٍ٘٘ٛؽ  ٚثتٛا٘ٙؽ ثِٛ ٝـت غالق ٔىبئُ ـا ضُ وفؼ ٚ ٜپبوػٍٛي ٘يبقٞبي اـثبة ـخٛه ثبٌٙؽ.
 -4منابع
1- Ahmad Pour D.M. (1998). Designing and expression the pattern of fostering entrepreneur
managers in industry (M.A. dissertation). Tarbiat Modares University.

47

)ـؼيٛٔ ٝي (ٔغبِعٙ وبـآففيٝاـقيبثي تأثيف اثعبؼ وبغتبـي وبقٔبٖ ثف ٌفايً ث

2- Azar A. & Momeni M. (2001). Statistics and its application in management, vol.2 (5th ed.).
Tehran: SAMT Publication.
3- Bakhshi, GH. (2002). Investigating the barriers of organizational entrepreneurship in
Mazandaran University (M.A. dissertation). Mazandaran University.
4- Chen, J., & Vinig, T. (2007). Entrepreneurship: An analytical thermodynamic theory.
University of Amsterdam, Netherlands. Sprouts: Working Papers on Information Systems,
7(1). Retrieved from http://sprouts.aisnet.org/7-1.
5- Daft R.L. (2003). Organization Theory and Design-Vol. 1 (4th ed.). Parsaeian A. & Arabi
S.M. Cultural Surveys Institute.
6- Deakins, D. and Freel, M. (2003). Entrepreneurial Learning and the Growth Process in
SMEs. The Learning Organization 5 (3): 144-55. White Rose Centre for Excellence in
Teaching and Learning of Enterprise.
7- Esmailian M. (2005). SPSS 12 training book. Tehran: Nagous Publication.
8- Ferreira, J. (2002). Corporate Entrepreneurship: a Strategic and Structural Perspective.
International Council for Small Business, 47th World Conference.
9- Hadizadeh Moghaddam, A., & Rahimi Filabadi F. (2004). Organizational
entrepreneurship. Tehran: Janan publication.
10- Haghighi M.A. (2003). Organization and Organizing. First Edition. Tehran.
11- Henry, C., Hill, F. and Leitch C. (2003). Developing a coherent enterprise support policy:
a new challenge for governments. Environment and Planning C: Government and Policy
(21), 3-19.
12- Hezar Jaribi J. (2003). Development of entrepreneurship and graduated students. Research
and planning in higher education (30), 159-174.
13- Kalantari S., Rabbani R. & Hezar Jaribi J. (2004). The investigation of Entrepreneurship
status of graduated students of publication and press. Social Science Letter. (23), 171-189.
14- Moghimi M. (2002). Designing and expression of organizational entrepreneurship for
NGOs (M.A. dissertation). Tehran University.
15- Muzychenko, Olga (2008). Cross-cultural entrepreneurial competence in identifying
international business opportunities. European Management Journal 26(6), 366-377.
16- Rahimi E. (2003). The study of organizational entrepreneurship models and strategies and
offering a suitable model for domestic organizations (M.A. dissertation). Elmo Sanat
University.
17- Rahimi Fil-Abadi F. (2004). The investigation of relationship between organizational
structure and organizational entrepreneurship in Kousar Economic Complex (M.A.
dissertation). Shahid Beheshti University.
18- Reza Zadeh H. (2003). The investigation of relationship between organizational structure
and organizational entrepreneurship- Case Study: Tehran Tamin Ejtemaei institution
(M.A. dissertation). Tehran University.
19- Robbins S. (1997). Organization Theory. Alvani S.M. & Danayi Fard H. Tehran: Saffar
Publication.
20- Salehi A.M. (2002). Identification of priority factors and criteria for achieving the
entrepreneurial organizations ii Iran (M.A. dissertation). Elmo Sanat University.
21- Samad Aghayi J. (2003). Entrepreneurial organizations (2nd Ed.). Tehran: Administrative
management training center.
22- Schollhammer, H. (1982). Internal Corporate Entrepreneurship. Encyclopedia of
Entrepreneurship. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 209-229.
23- Shahrokni H. (2005). The entrepreneur characteristics. Tadbir,160.
24- Taghizadeh H. & Tari, GH. (2007). Graphical model of research method in humanities.
Tehran: Hafiz Publication.

1391 ٖ تبثىتب/ 20 ٜ ٌٕبـ/ ٓفتٞ َ وب- ؽجٙٙاضؽ وٚ  آقاؼ اوالٔيْٜ ا٘ىب٘ي ؼاٍٍ٘بّٛ عٜعتي ؼاٍ٘ىؽِٙ  ٔؽيفيتّٝٔد

48

25- Taghizadeh H., Tari, GH. & Musavi S.R. (2007). Evaluation of organizational
entrepreneurship (case Study). Management Science. 3, 155- 180.
26- Vazifeh, Z. (2002). Organizing: Organization and methods. Tehran.

