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چكیده
هحقیقیي دس تحقیك حاضشتِ هطالعِ استثاط تیي خصَصیات كاسآفشيٌی هذيشاى تا عولكشد ضشكتی
آى ّا دس ضشكت ّای حول ًقل داخلی كاال استاى آرستايجاى غشتی پشداختِ اًذ .كاسآفشيٌی فشآيٌذ يا
هفَْهی است كِ دس طی آى فشد كاسآفشيي تا ايذُّای ًَ ٍ خالق ٍ ضٌاسايی فشصتْای جذيذ ،تا تسیج
هٌاتع تِ ايجاد كسة ٍ كاس ٍ ضشكتْای ًَ ،ساصهاًْای جذيذ ٍ ًَآٍس سضذ ياتٌذُ هثادست هیٍسصد  .ايي
اهش تَام تا پزيشش خطشات است .تِ طَس كلی ٍيژگیْايی كِ تا كاسآفشيٌی هشتثط ّستٌذ ٍ آى سا اص
خَداضتغالی ٍ سايش فعالیتْای تَلیذ دسآهذ جذا هیساصًذ عثاستٌذ اص  :هالكیت ٍ كٌتشل ،تصوینگیشی،
اًتخاب ٍ گضيٌص ،خطشپزيشیًَ ،آٍسی ٍ حل هسألِ ،فشصتياتی ،اًگیضش ٍ فشصت تشای سضذ ٍ تَسعِ.
اگش ايي ٍيژگی ّا تخطی اص ساختاس سٍاًی ٍ ضخصیتی افشاد كاس آفشيي تاضٌذ دس ايي حالت آى ّا هی
تَاًٌذ عولكشد ساصهاًی تْتشی داضتِ تاضٌذ .اّذاف ايي تحقیك عثاستٌذ اص :ضٌاخت ٍيژگی ّای
كاسآفشيٌی ٍ تَ اًوٌذی هذيشاى حول ًقل جادُ ای ٍ هحیط صٌعت حول ٍ ًقل جادُ ای استاى
آرستیجاًغشتی .سٍش تحقیك تَصیفی اص ًَع پیوايطی تَدُ ٍدادُ ّای تحقیك اص ً 56فشی هذيشاى ٍ
هعاًٍیي ضشكت ّای حول ًقل جادُ ای داخلی كاال استاى آرستايجاى غشتی تصَست سشضواسی
تصادفی طثقِ ای تذست آهذُ است .تشای گشدآٍسی دادُ اص پشسطٌاهِ هحقك ساختِ استفادُ ضذُ
است كِ ضشية پايايی آى  0/98تشآٍسد ضذُ است .تجضيِ ٍ تحلیل دادُ ّا اص طشيك ًشم افضاس SPSS
صَست گشفت ٍ ًتايج تذست آهذُ اص هقالِ ًطاى داد كِ تیي ٍيژگی ّای كاسافشيٌی(ضاهل تَفیك طلثی
ٍ ًَآٍسی) هذيشاى ضشكت ّای حول ًقل جادُ ای داخلی كاال استاى آرستايجاى غشتی تا عولكشد

 - 1دكتشای هذيشيت تاصسگاًی – داًطگاُ علوی كاستشدی جْاد داًطگاّی اسٍهیِ
 -22كاسضٌاسی اسضذ هذيشيت آهَصضی– داًطگاُ علوی كاستشدی جْاد داًطگاّی اسٍهیِ
 -3كاسضٌاسی اسضذ هذيشيت اجشايی
 -4کارشناس ارشد مدیریت
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ساصهاًی آى ّا ساتطِ هستقین ٍ هثثت ٍجَد داسد ٍ .تیي استقالل طلثی هذيشاى ضشكت ّای حول
ًقل داخلی كاال استاى آرستايجاى غشتی تا عولكشد ساصهاًی آى ّا ساتطِ هعكَس ٍجَد داسدّ .وچٌیي
عوكشد ساصهاًی تیطتش اص ّش هتغیش ديگشی اص ًَآٍسی هذيشاى تاثیش هی پزيشفت.
واژگان کلیدًَ :آٍسی ،تَفیك طلثی ،استقالل طلثی ،عولكشد ساصهاًی  ،ضشكت ّای حول ًقل
داخلی كاال آرستايجاى غشتی
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 -1-1مقذمٍ ي ثیبن مسئلٍ
زض جْبى هؼبنط ؾطػت ضقس تغییطات ًؿجت ثِ لطٍى لجل اظ آى  ،اظ ضقس ثیكتطی ثط ذَض زاض هی
ثبقس  ،ایي تغییطات زض پبؾد ثِ ًیبظ ضٍظ افعٍى جَاهغ ثكطی هی ثبقس ً .یبظّبی جَاهغ ثكطی ثب تَجِ
ثِ جسیس ثَزى ٍ تٌَع آًْب ثِ ؾطػت زض حبل تغییط ٍ تحَل هی ثبقس ّ ،وگبم قسى ؾبظهبى ّبی
اهطٍظی ثِ ػٌَاى ًْبز ّبی التهبزی جَاهغ ثب ایي تغییط ٍ تحَالت اهطی چبلف ثط اًگیع هی ثبقس ٍ
ثطای ضّبیی اظ ذغط ًبثَزی زض ثطاثط ّوِ تغییطات ٍ ضلبثت ؾبظهبى ّبی زیگط قبیس تٌْب ضاُ ثبلی هبًسُ
ثطای ؾبظهبى ّب اؾتفبزُ اظ وبض آفطیٌی اؾت  .اظ ایٌطٍ الظهِ زٍام ٍ ثمبی ؾبظهبى ّب زض ػطنِ تحَالت پط
قتبة زض قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال ثیكتط اظ ؾبیط ؾبظهبى ّب اؾت ٍ ثِ ایي زلیل هسیطیت
وبضآفطیي زض ایي هطاوع اّویت ذبنی پیسا هی وٌس  .هطاوع حول ٍ ًمل ثبیس زض ػبزت ّب ٍ ضٍیِ ّبی
گصقتِ ذَز تجسیس ًظط وٌٌس ٍ ثب زیسی ًمبزاًِ ثِ ٍضؼیت هَجَز زض نسز وؿت ضاُ ّبی تبظُ زض ّوِ
ظهیٌِ ّب ثط آیٌسٍ .اغُ وبض آفطیٌی ثیبًگط هفَْهی اؾت وِ زض پیكطفت التهبزی ّط قطوتی ٍ جبهؼِ ای
ًمف ولیسی زاضز  .وبض آفطیٌی یه ًَع وٌف اًؿبًی اؾت وِ زض ػطنِ وبض ٍ فؼبلیت التهبزی هتجلَض
هی قَز  .ثب ٍجَز ایي  ،التهبززاًبى ثِ ایي اهط اشػبى زاضًس وِ وبض آفطیٌی پسیسُ ای فطا التهبزی اؾت
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( دراکر  ) 13 : 1993 ،وبض آفطیٌی ثِ هؼٌبی لجَل هؿئَلیت  ،تؼمیت فطنت ّب  ،تبهیي ًیبظ ّب ٍ ذَاؾتِ
ّب اظ عطیك ًَآٍضی ٍ ضاُ اًساظی یه وؿت ٍ وبض تجبضی اؾت ( برچ  . ) 4 : 1986 ،وبض آفطیٌی ًظن
اجتوبػی التهبزی ؾٌتی ضا ثِ چبلف هی علجس ٍ حتی هوىي اؾت ثِ ترطیت آى ثپطزاظز  .وبض آفطیٌی
فطایٌس اثتىبض ٍ ًَ آٍضی ٍ ایجبز وؿت ٍ وبضّبی جسیس زض قطایظ هربعطُ آهیع اظ عطیك وكف فطنتْب ٍ
ثْطُ گیطی اظ هٌبثغ اؾت  .وبض آفطیٌی تجسیل ایسُ ًَ ثِ هحهَل ثب ذسهبت اؾت وِ اظ ًتبیج آى هی
تَاى ثِ افعایف ثْطُ ٍضی  ،وبضآیی ٍ اثط ثركی ؾبظهبًی اقبضُ وطز ( تَراًی . ) 3 : 1378 ،
فطز وبض آفطیي اگط چِ ّسفف تطلی ٍ پیكطفت اؾت ّ ،وَاضُ آهبزُ پصیطـ ذغط ٍ قىؿت اؾت .
ثطذی اظ ثط هْوتطیي ذهَنیبت فطز وبض آفطیي اظ ًظط هبضیؿَى ػجبضتٌس اظ  -1تؼْس ٍ ػعم ضاؾد -2
لسضت ضّجطی  -3فطنت علت ثَزى  -4تحول ذغط  ،اثْبم ٍ ػسم لغؼیت  -5زاقتي ذاللیت ٍ اػتوبز
ثِ ًفؽ  -6توبیل ثِ ؾطآهس ثَزى ( هاریسَى . ) 10 : 1998 ،
 -2-1اَمیت ي ضريرت پژيَص
هغبلؼِ ذهَنیبت هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالی اؾتبى آشضثبیجبًغطثی ثِ زلیل
تبثیط هؿتمین ثط فؼبلیت ّبی اػضبی قطوت اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض اؾتٍ.یعگیْبیی چَى تَفیك
علجی  ،هربعطُ پصیطی ،ذاللیت ٍ لسضت تحول اثْبم وِ تحت ػٌَاى ذهَنیبت وبض آفطیٌی زض هسیطاى
قٌبذتِ هی قًَس .ولیِ هحممیٌی وِ اظ جٌجِ ّبی غیط التهبزی (ضٍاى قٌبذتی ) ثِ هغبلؼِ وبض آفطیٌی
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پطزاذتِ اًس ثِ ًمف ٍیػگی ّبی فطزی هسیطاى ٍ وبضوٌبى زض ضاثغِ ثب وبض آفطیٌی تَجِ ذبل هجصٍل
زاقتِ اًس (هقیوی .)36: 1383زض ایي هیبى ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع التهبززاًبى،جبهؼِ قٌبؾبى ٍ
ضٍاًكٌبؾبى ٍ غیطُ ّطیه ثِ ثطضؾی ثركی اظ اّویت ٍیػگی فطزی وبضآفطیٌبى پطزاذتِ
اؾت.التهبززاًبى ثیكتط ثِ اضائِ تؼبضیف وبضوطزی ٍ اثؼبز ضقس التهبزی ٍ ؾَزآٍضی تَجِ زاضًس،اهب
ضٍاًكٌبؾبى ؾؼی هیىٌٌس تب ذهَنیت فطزی ٍ ضٍاًكٌبذتی وبضآفطیٌی ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زٌّس،جبهؼِ
قٌبؾبى ًیع ثب اػتمبز ثِ ایٌىِ اًگیعُ زضًٍی وبضآفطیي ً،یطٍی هحطوِ اٍؾت وِ زض وَزوی ثب تبثیط پصیطی
اظ هحیظ پیطاهَى فطز تمَیت هی گطزز،اثؼبز ٍ تجؼبت اجتوبػی وبضآفطیٌی ضا ثطضؾی هی ًوبیٌس.ثؼس
زیگطی وِ ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز ،تب ّطگًَِ اثْبهی ضا اظ ثیي ثجطز،تفبٍت ثیي ًمف ٍ پبیگبُ اؾت.زض
ٍالغ "ًمف " وبض آفطیي ٍجَز ّوبى ٍیػگیْب ٍ ذهَنیبت وبضآفطیٌی زض فطز اؾت پبیگبُ ّوبى تَجِ ثِ
وبضوطز وبضآفطیي اؾت(احودپَر داریاًی.)3: 1384ػلیطغن ًب تَاًی التهبززاًبى زض تَنیف ٍ تكطیح ًمف
وبض آفطیٌبى زض ًظطیِ تَؾؼِ ٍ ضقس التهبزی  ،تٌْب "جَظف قَهپیتط " 2التهبززاى آلوبًی ثَز وِ ثطای
اٍلیي ثبض ثط هغبلؼِ ًمف وبضآفطیي زض التهبز تبویس ًوَز ٍ تفبٍتْبیی ضا ثیي هسیط ٍ هبله وؿت ٍ وبض
لبئل قس(احودپَر داریاًی . )75: 1384پؽ اظ آى هغبلؼبت گؿتطزُ تطی زض ضاؾتبی ٍیػگیْبی وبضآفطیٌی
ثب ضٍیىطزّبی هرتلف اًجبم گطفت ،اهب ثِ لحبػ اّویت ٍیػگیْبی قرهیتی افطاز ٍضاثغِ آى ثب ًَع
قغل ٍ پؿت ؾبظهبًی آًْب ٍ اّویت ضٍظ افعٍى وبضآفطیٌی زض ؾبظهبًْبی ػهط حبضط هغبلؼِ ایي
ذهَنیبت ٍ ؾؼی زض وكف ٍ ثطضؾی آًْب ثیف اظ پیف هَضز ًیبظ اؾت  ،زًیبی جسیس زًیبی پیچیسُتط
ٍ پط اظ فطنتّبی ًبقٌبذتِ اؾت .ایي قطایظ ًیبظهٌس ؾبظهبًْبی جسیس ٍ ؾبظهبًْبی جسیس ًیبظهٌس
قٌبؾبیی فطنتْب هی ثبقس هسیطاًی وِ ثتَاًس ػولىطز ؾبظهبًی ذَز ضا ثب اؾتفبزُ اظ ٍیػگیْبی هسیطاى
ذَز ثبال ثجطًس ؾجت تَؾؼِ ثركْبی هرتلف زض التهبز هی قًَس ً .تبیج ایي تحمیك ثب ضٍیىطز فَق
هیتَاًس فضبّبی جسیسی ضا ثطای ؾیبؾتگعاضاى نٌؼت حول ًٍمل فطاّن ًوبیس.
ثسیي تطتیت پػٍّف زض اثؼبز هرتلف ٍیػگیْبی وبضآفطیٌی ذهَنب ثطای وكَضّبی زضحبل تَؾؼِ
اهطی زض ثرف نٌؼت حول ًٍمل حیبتی اؾت.
 -3-1مريری ثرمجبوی وظری پژيَص ي تحقیقبت اوجبم ضذٌ
هطٍضی ثط ازثیبت وبض آفطیٌی ثیبى وٌٌسُ ایي هغلت هی ثبقس وِ وبض آفطیٌی زض ؾِ ظهیٌِ یب لبلت
قىل گطفتِ ٍ لبثل ثحث هی باشد ( صود آقایی . ) 1378 ،
الف ) کار آفریٌی درٍى سازهاًی3
ب) کار آفریٌی برٍى سازهاًی4
-Joseph Schumpeter
-Entra prenenurship
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ج) کار آفریٌی هستقل

5

وبض آفطیٌی ثِ فطآیٌس قٌبؾبیی فطنتْبی جسیس  ،ایجبز وؿت ٍ وبض ٍ ؾبظهبًْبی جسیس  ًَ ،آٍض ٍ
ضقس یبثٌسُ ثطای ثْطُ ثطزاضی اظ فطنتْبی قٌبؾبیی قسُ اعالق هی قَز وِ زض ًتیجِ آى وبالّب ٍ
ذسهبت جسیسی ثِ جبهؼِ ػطضِ هی قَز ( احود پَر داریاًی .) 1379 ،

اظ ًظط فطز ػبزی  ،وبض آفطیي ثِ وؿت ٍ وبض ضٍیىطزی هبجطاجَیبًِ زاضز  ،ػاللِ هٌس ثِ پصیطـ
ضیؿه ثَزُ ٍ تَاًبیی اًجبم اهَض ذَز ضا زاضز  ،اظ ًظط آًْب ٍیػگی ّبی ثبضظ افطاز وبض آفطیي قبهِ لَی ٍ
تحطن ظیبز اؾت وِ زض ػول ثِ ؾَْلت لبثل تكریم اؾت  ،ثِ ًظط هی ضؾس وِ ایي ذهَنیبت
ػوستب زض هَضز ثٌیبًگصاضاى فؼبلیت ٍ وؿت ٍ وبضّبی وَچه ٍ هَفك ًوَز هی یبثس  ،یؼٌی افطازی وِ ثب
زض ًظط زاقتي ٍ وكف ایسُ ّبیی وِ ؾبظهبًْبی ثعضي ًبزیسُ گطفتِ اًس  ،ثِ هَفمیت ضؾیسُ اًس .
ثِ هٌظَض هغبلؼِ وبض آفطیٌی هسیطاى ثِ عَض ػوسُ ؾِ ضٍیىطز ثِ ػٌَاى هجٌب هس ًظط هی ثبقس

(

کاظوی . ) 170 : 1386 ،
الف ) هغبلؼِ ثط اؾبؼ ذهَنیبت ضٍاى قٌبذتی ٍ جوؼیت قٌبذتی – ضٍیىطز قرهی
ب) هغبلؼِ ثط اؾبؼ ذهَنیبت ضفتبضی – ضٍیىطز ضفتبضی
پ) هغبلؼِ ثط اؾبؼ ذهَنیبت هحیغی ( اعطافیبى ٍ جبهؼِ ) – ضٍیىطز هحیغی
وِ زض ثطضؾی تئَضیه هَضَع  ،ایي ؾِ ضٍیىطز ؾِ ًَع قٌبذت هْن اظ فطایٌس وبضآفطیٌی هسیطاى ضا
زض اذتیبض لطاض زازُ ٍ اّویت ثطضؾی آًْب ضا زٍ چٌساى هی ًوبیس .
رَیبفت ضخصی
تحمیمبت اذیط زض وبض آفطیٌی اقبضُ ثِ ذهَنیبت ضٍاى قٌبذتی وبض آفطیٌبى هی ًوبیس ّوچٌیي
یىی اظ زالیل هْن ٍ اؾبؾی وِ ؾجت قس ضٍـ ذهَنیبت قرهی زض هَضز هغبلؼِ وبض آفطیٌی ثِ وبض
ضٍز ػسم پیكطفت وبضّبی ضٍاى قٌبذتی اذیط ثَز ٍ ایي احؿبؼ نحیح ًجَز وِ هكرهبت ضٍاى
قٌبذتی وبض آفطیٌبى ضا اظ زیگط افطاز هتوبیع هی ؾبظز  ،اهب زض ػیي حبل تطجیح زازُ قس وِ تئَضیْب ٍ
ضٍقْب زض تؼطیف ایي هكرهبت ثِ وبض هی ضٍز ( صود آقایی ) 1378
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-Entrepreneurship
9- Entrepreneur
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الف – يیژگی َبی ضخصی ( ريان ضىبختی ) افراد کبر آفریه
زض ذهَل هكرهبت ضٍاًی ٍ گطایكْبی وبض آفطیٌبى هغبلؼبت ًؿجتبً ظیبزی قسُ ٍ ٍیػگی ّبی
ثؿیبض هتٌَػی اضائِ قسُ اؾت اهب اظ یه ؾَ اقربنی وِ ذَز ضا ٍالؼبً زضگیط وبضّبی وبض آفطیٌبًِ هی
وٌٌس هكىل پیسا هی قًَس اظ ؾَی زیگط ّیج یه اظ آًْب وبض آفطیي نطف ثِ قوبض ًوی آیٌس ٍ ثِ
ذهَل ّوَاضُ ٍ زض ّوِ اهَض ًیع وبض آفطیي ًیؿتٌس  ،اظ ایي ضٍ تكریم ٍیػگی ّبی آًبى هكىل اؾت
ٍ ثِ زلیل پیچیسگی ظیبز اثؼبز ضٍاى قٌبذتی  ،اغلت ٍیػگی ّبی ػوَهی هؼطفی قسُ  ٍ ،اظ زلت ،
ضٍایی ٍ اػتجبض وبفی ثط ذَضزاض ًوی ثبقس  .ثِ عَض ولی ٍیػگی ّبی قرهی افطاز وبض آفطیي ضا ثِ قطح
ظیط هی تَاى ثط قوطز  ( :دی کیٌس  ،فریل  ) 2003احؿبؼ ًیبظ ثِ اًجبم وبضّبی ثعضي،ثْطُ هٌس اظ َّـ
وبفی  ،تبثیط گصاض ثط زیگطاى  ،ػول گطا  ،توبیل ثِ اًجبم وبضّبی اثساػی ٍ ًِ اًغجبلی  ،ذالق ٍ ًَ آٍض ،
ٍالغ گطا  ،همبٍهت زض همبثل قىؿت  ،هؿئَلیت پصیط  ،اػتوبز ثِ ًفؽ  ،ظهبى قٌبؼ  ،اهیسٍاضی زائوی
ثِ وؿت هَفمیت ٍ توبیل ًؿجی ثِ پصیطـ ضیؿه
ة -يیژگی َبی جمعیت ضىبختی  6کبر آفریىبن
زض ایي هَضز ؾؼی ثط آى اؾت تب ثب اؾتفبزُ اظ اعالػبت ٍ زازُ ّبی آهبضی هثل ؾي ،تحهیالت،
ؾبثمِ ذبًَازگی ٍ..

هكرهبت ولی وبض آفطیٌبى زض همبیؿِ ثب زیگطاى ثطضؾی قَز (براکْاٍس.)7

ضّیبفت ضفتبضی
ضٍیىطز ضفتبضی ثط فؼبلیتْبی وبض آفطیي تبویس زاضز  .زض زیسگبُ ضفتبضی فطز وبض آفطیي ثِ ػٌَاى یىی
اظ ػَاهل هْن زض فطایٌس وبض آفطیٌی هَضز تَجِ لطاض هی گیطز ّ .بفط ٍ ؾفطثطي زض ثیبى ٍیػگی ّبی وب
آفطیٌی ػَاهل ضفتبضی ظیط ضا زض هَفمیت فؼبلیتْب ٍ ایجبز وؿت ٍ وبضّبی جسیس هَثط هی زاًٌس :
وبض آفطیٌبى هَفك ثْتط اظ زیگطاى لبزض ثِ قٌبؾبیی فطنتْبی قغل ثبلمَُ ّؿتٌس..
وبض آفطیٌبى هَفك اظ ًَػی تؼجیل زض اهَض ثط ذَضزاض ّؿتٌس .
رَیبفت محیطی
ثب هغبلؼِ اًمالة نٌؼتی ثِ ایي ًىتِ پی هی ثطین وِ ٍضٍز افطاز وبضآفطیي ثِ نحٌِ فؼبلیتْبی
تَلیسی ٍ تجبضی هؿتلعم پیف قطعْبیی اؾت وِ ػوستب ضیكِ زض ػَاهل هحیغی زاقتِ ٍ زض ٍالغ زض
آى ظهبى ٍیػگی ّبی جبهؼِ ثبظ اًگلؿتبى ثِ ٍیػُ زض هٌبعك قوبلی  ،ظهیٌِ ؾبظ ظَْض  ،ضقس ٍ تؼبلی
افطاز وبض آفطیي قسُ ٍ جبیگعیي قسى ایي گطٍُ ثب عجمِ اػیبى ؾٌتی ایي وكَض هَجت پیسایف قطایظ
هحیغی هٌبؾت ثطای ثطٍظ ذاللیت ًٍَ آٍضی گطزیسُ اؾت .
-Demographics
-His rich Brooches

6
7

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
عجیؼی اؾت قطایظ هٌبؾت التهبزی  ،اجتوبػی  ،ؾیبؾی ٍ فطٌّگی ثِ هٌغَض ووه ثِ اعالػبت
ثیي گطٍّْبی اجتوبػی ٍ ایجبز جَ اػتوبز ثیي زٍلت ٍ گطٍّْبی وبض آفطیي اظ یه ؾَ ٍ ثیي افطاز وبض
آفطیي اظ ؾَی زیگط اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت .
حبنل ایي تحمیك زض همبلِ ای تحت ػٌَاى ( قبذم ّبیی وِ هحطن ّبی ػولىطزاًس ، )8زض
غاًَیِ  1992زض ًكطیِ ی  Harvard Business Reviewهٌكط قس .زض ایي همبلِ اقبضُ قسُ
ثَز وِ قطوتْبی هَفك ثطای اضظیبثی ػولىطز ذَز فمظ ثِ قبذم ّبی هبلی هتىی ًیؿتٌس ثلىِ
ػولىطز ذَز ضا اظ ؾِ حَظُ زیگط یؼٌی هكتطی  ،فطایٌسّبی زاذلی  ٍ ،یبزگیطی ٍ ضقس ًیع هَضز
اضظیبثی لطاض هی زٌّس  .ثِ ایي تطتیت  ،وبپالى ٍ ًَضتَى اػالم وطزًس وِ ثطای اضظیبثی وبهل اظ ػولىطز
ؾبظهبى هی ثبیؿت ایي ػولىطز اظ چْبض ظاٍیِ زیس یب حَظُ هَضز اضظیبثی لطاض گیطز :
-1حًزٌ مبلی -29حًزٌ مطتری -310حًزٌ فرایىذَبی داخلی -411حًزٌ یبدگیری ي
رضذ12
یبفتِ ّبی وبپالى ٍ ًَضتَى هَیس ایي ٍالؼیت ثَز وِ قطوت ّبی هَفك  ،زض ّط یه اظ ایي چْبض
حَظُ اّساف 13ذَز ضا تؼییي ٍ ثطای اضظیبثی تَفیك زض ایي اّساف زض ّط حَظُ  ،قبذم ّبیی 14اًتربة
وطزُ ٍ اّساف ووی

15

ّط یه اظ ایي قبذم ّب ضا ثطای زٍضُ ّبی اضظیبثی هَضز ًظط  ،تؼییي وطزُ،

آًگبُ الساهبت ٍ اثتىبضات  16اجطایی جْت تحمك ایي اّساف ضا ثطًبهِ ضیعی ٍ ثِ هَضز اجطا هی گصضاًس .
ثطای وؿت زؾتبٍضزّبی هبلی ( زض حَظُ هبلی ) هی ثبیؿت ثطای هكتطیبى ذَز اضظـ آفطیٌی وٌین
( زض حَظُ هكتطی ) ٍ اثتىبض ػولی ًرَاّس ثَز هگط ایٌىِ زض فطایٌسّبی ػولیبتی ذَز ثطتطی یبثین ٍ
آًْب ضا ثب ذَاؾتِ ّبی هكتطیبًوبى هٌغجك ؾبظین  (.حَظُ فطایٌسّبی زاذلی ) ٍ وؿت ثطتطی ػولیبتی ٍ
ایجب فطایٌسّبی اضظـ آفطیي  ،اهىبى پصیط ًیؿت هگط ایٌىِ فضبی وبضی هٌبؾت ضا ثطای وبضوٌبى ایجبز
ٍ ًَآٍضی ٍ ذاللیت ٍ یبزگیطی ٍ ضقس ضا زض ؾبظهبى تمَیت وٌین

( حَزُ یادگیری ٍ رشد ( کاپالى ٍ

ًَرتَى )) 14 ، 1383 ،

ّوچٌیي ًتبیج تحمیك فَق ًكبى هی زّس وِ وؿبًی وِ تحهیالت ثیكتطی زاضًس ذاللیت
ثیكتطی ًیع زاضًس ً ٍ .تبیج تحمیك ایكبى ًكبى هی زّس وِ ٍیػگی ّبی قرهیتی هَثط ثط وبض آفطیٌی
8
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ثِ تطتیت اّویت ػجبضتٌس اظ  :ذاللیت  ،اًگیعُ پیكطفت  ،توبیل ثِ ضیؿه پصیطی  ،ػعم ٍ پكتىبض ٍ
اؾتمالل علجی هی ثبقس  .اظ ایٌطٍ ثطای تمَیت ضٍحیِ وبضآفطیٌی زض افطاز ثبیؿتی ثِ تطتیت اٍلَیت
هغطح قسُ ٍیػگی ّبی قرهیتی ضا تمَیت وطز .
اظ جولِ تحمیمبتی وِ زضثبضُ ٍیػگی ّبی وبضآفطیٌبى اًجبم قسُ ،تحمیك حؿي ػلی آلبجبًی ٍ
ّوىبضاى ثب ػٌَاى ثطضؾی ػَاهل هَثط ثط تكریم فطنت ّبی وبضآفطیٌبًِ زض حَظُ فٌبٍضی اعالػبت زض
زاًكىسُ هسیطیت زاًكگبُ تْطاى هی ثبقس  ،زض ایي ضاؾتب هتغیطّبی زاًف ؾبثك وبضآفطیٌی  ،احؿبؼ
ذَز اثط ثركی  ،ج ؿتجَی هٌظن فطنت ّب  ،پیًَس ّبی لَی ٍ ضؼیف اجتوبػی ،هطثیبى ٍ جطیبى ّبی
اعالػبتی ثط هتغیط ٍاثؿتِ ( تكریم فطنت وبضآفطیٌبًِ) آظهَزُ قسًس ً .تبیج ایي تحمیك ًكبى هی
زّس وِ هتغیطّبی هؿتمل زاًف ؾبثك ٍ ،جَز هطثی زض نٌؼت فٌبٍضی اعالػبت ٍ احؿبؼ ذَز اثط
ثركی  ،تبثیط ه ثجت ثط تكریم فطنت وبضآفطیٌبًِ زاضز ٍ ّن چٌیي همبیؿِ پیًَسّبی ضؼیف ٍ لَی
اجتوبػی ًكبى هی زّس وِ پیًَسّبی ضؼیف اجتوبػی تبثیط ثیكتطی ثط تكریم فطنت وبضآفطیٌبًِ زض
همبیؿِ ثب پیًَسّبی لَی زاضًس .
اظ ؾَی زیگط  ،همبیؿِ ّط یه اظ ٍیػگی ّبی پٌجگبًِ وبضآفطیٌی ًكبى هی زّس وِ وِ ٍیػگی ػعم
ٍ اضازُ( ثب هیبًگیي ) 7/8زض همبیؿِ ثب ؾبیط ذهیهِ ّب ثیكتط زض ًعز زاًكجَیبى ایي زاًكگبُ هالحظِ
هی قَز  .اهتیبظ ٍیػگی ّبی تَفیك علجی  ،اؾتمالل علجی  ،ذغط پصیطی ٍ ذاللیت زاًكجَیبى  ،فبنلِ
ووی ثب حسالل اهتیبظ لبثل لجَل زاضًس .
ثطٍهٌس ًؿت( )1381زض پػٍّكی تحت ػٌَاى"ثطضؾی ضاثغِ ؾبزُ ٍ چٌسگبًِ ٍضؼیت
اجتوبػی،التهبزی،اًگیعُ پیكطفت،هربعطُ پصیطی،ذاللیت ٍ ػعت ًفؽ ثب وبضآفطیٌی زض زاًكجَیبى
زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ" وِ تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی جوغ آٍضی قسُ ثیبًگط آًؿت وِ ثیي
هتغیطّبی ٍضؼیت اجتوبػی،التهبزی،اًگیعُ پیكطفت،هربعطُ پصیطی،ذاللیت ٍ ػعت ًفؽ ثب وبضآفطیٌی
ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز .اظ جولِ تحمیمبتی زیگطوِ زضثبضُ ٍیػگی ّبی وبضآفطیٌبى اًجبم
قسُ  ،هغبلؼبت لیتًَي ( ) 2000اؾت  .فطو انلی تحمیك ایكبى ایي اؾت وِ وبضآفطیي ثَزى اتفبلی
ًیؿت  .وبضآفطیٌی ا فطاز ثِ تَجِ ثِ هَفمیت ّبی هرتلف ٍ ًحَُ لطاض گطفتي زض گطٍُ ّبی اجتوبػی
هتفبٍت ذَاّس ثَز  .اٍ زٍ هتغیط« اًگیعُ تَفیك علجی ٍ تبویس ثط وٌتطل» ضا هَضز آظهَى لطاض زازُ اظ ًظط
لیتًَي تَاًبیی ضیؿه پصیطی ًَ ،آٍضی  ،زاًف زض ظهیٌِ فٌَى وبض  ،ثبظاض ٍ ثبظاض یبثی  ،هْبضت ّبی
هسیطیت وؿت ٍوبض  ،تَاًبیی ثطای ّوىبضی  ،ثطزاقت ذَة ًؿجت ثِ وؿت ٍ وبض ٍ تَاًبیی ثطای قىبض
فطنت  ،اظ جولِ هكرهبت یه وبضآفطیي اؾت .
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ٍؾپط 17وبضآفطیٌبى ضا افطازی هی زاًس وِ ضلبثت ضا افعایف هی زٌّس  ،قطوت ّبی هَجَز ضا ثِ
چبلف هی وكبًٌس  ،ثِ زًجبل فطنت ّب ی هٌبؾجی ّؿتٌس تب زض هحیظ ثبظاض ًیبظّبی ثطآٍضزُ ًكسُ ضا
ثطآٍضزُ وٌس  ،فٌبٍضی ّب ضا هٌتمل ؾبظًس ػمبیس جسیسی ضا ذلك ٍ آًْب ضا اجطا وٌٌس  ،ؾطهبیِ گصاضی ضا
تطغیت هی وٌٌس ٍ ّوطاُ ثب آى ثِ زًجبل هكبغل جسیس ّؿتٌس ( .)Vesper, 1990
هه ولِ لٌس (ٍ )1961یػگی ّبی افطاز وبضآفطیي ضا قبهل اًگیعُ پیكطفت  ،ضیؿه پصیطی  ،وٌتطل
زضًٍی  ،ذاللیت ٍ اؾتمالل علجی هی زاًس ( احود پَر داریاًی .)76 :1387،
جبى وبٍ

18

زُ ٍیػگی ثطای وبضآفطیٌبى شوط هی وٌس  -1 :هتؼْس  ،ههون  ،ثب پكتىبض ٍ پط

اؾتمبهت-2.اًگیعُ ثبال ثطای ضؾیسى ثِ ّسف ٍ ضقس  -3.افطازی ّسف گطا ٍ فطنتگطا ًَ -4 .اٍض ٍ هجتىط
 -5 .زض حل هكىالت ههط ٍ ؾرت وَـ ٍ -6 .الغ ثیي  -7 .زاضای هَضغ وٌتطل زضًٍی  -8 .ضیؿه
پصیط ً -9 .جَز ًیبظ ثِ لسضت ٍ هَلؼیت چٌساى لَی  10 .زضؾتىبض ٍ لبثل اػتوبز ( جْاًگیری .)9 :1381 ،
هسل هفَْهی :هسل تحمیمی هَضز ًظط زض پػٍّف حبضط -وِ زض ظیط آٍضزُ قسُ اؾت -اظ زٍ ثرف
ٍیػگی ّبی وبضآفطیٌی هسیطاى ٍ ثرف ػولىطز ؾبظهبًی تكىیل قسُ اؾت.ثرف اٍل هسل تطویجی اظ
هسل هه ولِ لٌس(َّ ٍ )1961اضز( )2004تكىیل قسُ اؾت وِ قبهل هتغیطّبی اًگیعُ پیكطفت ،
ضیؿه پصیطی  ،وٌتطل زضًٍی  ،ذاللیت ٍ اؾتمالل علجی،تحول اثْبم ٍ ثرف ػولىطز ؾبظهبًی اظ هسل
وبپالى ٍ ًَضتَى وِ قبهل حَظُ هبلی  ،حَظُ هكتطی ،حَظُ فطآیٌسّبی زاذلی ،حَظُ یبزگیطی ٍ ضقس.

Vesper
John Kao
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ضکل 2مىجع :تلفیقی از تئًری مک کلٍ لىذًَ،ارد( ،کبرآفریىی) يکبپالن ي وًرتًن(عملکرد
سبزمبوی)

اَذاف تحقیق
قٌبذت ٍیػگی ّبی وبضآفطیٌی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل جبزُ ای زاذلی وبال اؾتبى
قٌبذت تَاًوٌسیْبی قطوت ّبی حول ًمل جبزُ ای زاذلی وبال
قٌبذت هحیظ وبض آفطیٌی قطوت ّبی حول ًمل جبزُ ای زاذلی وبال
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 -4-1فرضیٍ َبی تحقیق
فرضیٍ اصلی تحقیق

ثیي ٍیػگی ّبی وبضافطیٌی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب
ػولىطز قطوتی آى ّب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
فرضیٍ َبی فرعی
 )1ثیي تؼْس ٍ ػعم ضاؾد هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز
قطوتی آًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز .
 )2ثیي ًَ آٍضی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال اؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز قطوتی
آًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
 )3ثیي ذاللیت هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز ؾبظهبًی
آًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
 )4ثیي اؾتمالل علجی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز
قطوتی آًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
 )5ثیي ضیؿه پصیطی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز
قطوتی آًْب ضاثغِ زاضز.
 )6ثیي تحول اثْبم هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز
قطوتی آًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
 )7ثیي تَفیك علجی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبالاؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز
قطوتی اًْب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
 -5-1ريش تحقیق
تحمیك حبضط اظ ًظطًَع تحمیك ثط اؾبؼ ّسف ،وبضثطزی ثَزُ ٍ ثط اؾبؼ ًحَُ گطز آٍضی زازُ ّب
تَنیفی اظ ًَع پیوبیكی اؾت  .ضٍـ گطز آٍضی اعالػبت زض پػٍّف حبضط ثِ نَضت هیساًی ٍ
وتبثربًِ ای هی ثبقس .ثطای ایي وبض اظ هغبلؼبت وتبثربًِای ،همبالت ٍ ؾبیتّبی هؼتجط ٍ هطتجظ ثب
هَضَع اؾتفبزُ قسُ اؾت .للوطٍ هَضَػی تحمیك تبثیط ٍیػگی ّبی وبضآفطیٌی هسیطاى ثط ػولىطز
ؾبظهبًی  ،للوطٍ هىبًی  ،اؾتبى آشضثبیجبى غطثی  ٍ ،للوطٍ ظهبًیً،یوِ زٍم ؾبل  1391اؾت .اثتسا
ًظطیبت هرتلف زض حَظُ وبضافطیٌی ٍ همبالت هرتلف زض حَظُ وبض آفطیٌی ؛ هغبلؼِ قسًس .ؾپؽ
ٍیػگی ّبی وبضافطیٌبى قٌبؾبیی قسُ ٍ هَاضز تىطاضی حصف قس وِ ثب اؾتفبزُ اظ آًْب پطؾكٌبهِ ای
عطاحی قس.اػتجبض نَضی ٍ هحتَایی آى تَؾظ اؾتبز ضاٌّوب ٍ نبحجٌظطاى حَظُ وبضافطیٌی تبییس قس.
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پؽ اظ اعویٌبى اظ ضٍایی پطؾكٌبهِ  ،ثیي جبهؼِ آهبضی تَظیغ قس .جبهؼِ آهبضی تحمیك،هسیطاى قطوت
ّبی حول ًمل زاذلی وبال اؾتبى آشضثبیجبى غطثی هی ثبقس .ضٍـ ًوًَِ گیطی زض ایي تحمیك ثِ زلیل
هحسٍز ثَزى تؼساز جبهؼِ آهبضی اظ ضٍـ ؾطقوبضی اؾتفبزُ قسُ اؾت .حجن ًوًَِ ً 54فط هی ثبقس.
پطؾكٌبهِ ثیي هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل جبزُ ای زاذلی وبال زض اؾتبى آشضثبیجبى غطثی تَظیغ
گطزیس ٍ زض ًْبیت  54پطؾكٌبهِ ثطای تجعیِ ٍ تحلیل آهبزُ قس.ثطای تؼییي پبیبیی پطؾكٌبهِ هحمك
ؾبذتِ وِ قبهل ؾِ ثرف ثَز وِ ثرف اٍل ؾ َاالت هطثَط ثِ ٍیػگی ّبی جوؼیت قٌبذتی هسیطاى
هی ثبقس.ثرف زٍم پطؾكٌبهِ قبهل ؾَاالت هطثَط ثِ ٍیػگی ّبی وبضافطیٌی هسیطاى ٍ ثرف ؾَم
پطؾكٌبهِ ؾَاالت هطثَط ثِ ػولىطزؾبظهبًی هی ثبقس وِ ثط اؾبؼ فطضیِ ّبی هَجَز زض پػٍّف
عطاحی قسُ اؾت . .ثؼس اظ ایٌىِ ؾَاالت اٍلیِ پطؾكٌبهِ عطاحی قس،گطٍُ پػٍّكی وِ ػوستب اظ
وبضقٌبؾبى اضقس ٍ اؾتبزاى ضقتِ هسیطیت ٍ وبضآفطیٌی ثَزًس،ثبضّب ؾَاالت ضا هَضز ثبظثیٌی لطاض زازًس ٍ
آى ّب ضا ثب اّساف پػٍّف هَضز هغبثمت لطاضزازًس ٍ ثطذی ؾَاالت ضا حصف یب انالح وطزًس ٍ زض ًْبیت
پطؾكٌبهِ تىویلی یه ثبض زیگ ط ثَؾیلِ اؾبتیس وبضآفطیٌی،هسیطیت ٍ تؼسازی اظ نبحجٌظطاى هغبلؼِ
قسُ ٍ انالحبت ًْبیی اًجبم قس.ایي پطؾكٌبهِ  70گَیِ ای ثیي هسیطاى تَظیغ ٍ  54پبؾرٌبهِ جوغ
آٍضی قس .ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثطای ایي پطؾكٌبهِ هؿبٍی 0/89ثسؾت آهس وِ ًكبى اظ پبیبیی
پطؾكٌبهِ تحمیك زاضز.
 -6-1یبفتٍ َبی تحقیق
ثبتَجِ ثِ ًتبیج ثسؾت آهسُ اظ تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب هیاًگیي سٌی هدیراى شرکت ّای حول
ًقل داخلی کاال استاى آذربایجاى غربی  49/60سال با اًحراف استاًدارد  ، 8/42بِ طَری کِ
کوتریي سي  32سال ٍ بیشتریي سي  69سال هی باشد  3 .زضنس هسیطاى ظى ٍ  97زضنس آًبى
هطز هی ثبقٌس  .هیساى تحصیالت  9/1درصد هدیراى ٌّگام تاسیس شرکت  ،دیپلن 17/8 ،
درصد فَق دیپلن  68/7 ،درصد لیساًس ٍ  4/2درصد فَق لیساًس ٍ باالتر هی ثبقٌس.
هیبًگیي ؾبثمِ ذسهت هسیطاى ٌّگبم تاسیس شرکت  17/42سال با اًحراف استاًدارد  8/07بِ
طَری کِ کوتریي سابقِ کار ٌّگام تاسیس شرکت  5/1سال ٍ بیشتریي سابقِ  37سال
هیثبقس .هیبًگیي ؾي هسیطاى ٌّگبم تبؾیؽ قطوت  39/41ؾبل ثب اًحطاف اؾتبًساضز  6/7ثِ عَضی وِ
حسالل ؾي هسیطاى ٌّگبم تبؾیؽ قطوت  25ؾبل ٍ ثیكتطیي آى  52ؾبل هی ثبقس .
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ومًدار  -1میسان تحصیالت مذیران َىگبم تبسیس ضرکت

جذيل  :1تًصیف پراکىذگی میسان يیژگی َبی کبرآفریىی مذیران ضرکت َبی حمل وقل
داخلی کبال استبن آررثبیجبن غرثی
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جذيل  :2تًصیف پراکىذگی میسان عملکرد سبزمبوی مذیران ضرکت َبی حمل وقل داخلی
کبالاستبن آررثبیجبن غرثی
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تغییطات
143/29

49/70
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ؾبظهبًی

فرضیٍ اصلی پژيَص
ثیي ٍیػگی ّبی وبضافطیٌی (تَفیك علجی،اؾتمالل علجی،ضیؿه پصیطی،ذاللیت،ػعم ٍ اضازُ،تحول
اثْبم ٍ ًَآٍضی)هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال اؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز ؾبظهبًی آى
ّب ضاثغِ ٍجَز زاضز.
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جذيل 3ضریت َمجستگی ثیه يیژگی َبی کبر آفریىی مذیران ضرکت َبی حمل وقل داخلی
کبالاستبن آررثبیجبن غرثی ثب عملکرد سبزمبوی آن َب

ٍیػگی ّبی تَفیك
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زاضی
حجن ًوًَِ

54

54

54

54

54

54

54

ثط اؾبؼ ًتبیج ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فَق هالحظِ هی قَز وِ اظ ثیي ٍیػگی ّبی وبضافطیٌی هسیطاى
ٍیػگی تَفیك علجی( r= 0/351ثب ؾغح هؼٌی زاضی ًَ ٍ ،)p= 0/001آٍضی( r= 0/661ثب ؾغح هؼٌی
زاضی ) p= 0/000ثب ػولىطز ؾبظهبًی ّوجؿتگی هؿتمین ٍ هثجت زاضًس ٍ اؾتمالل علجی(r=- 0/214
ثب ؾغح هؼٌی زاضی )p= 0/038ثب ػولىطز ؾبظهبًی ّوجؿتگی هؼىَؼ زاضز.پؽ ٍ یػگی ّبی
وبضافطیٌی(قبهل تَفیك علجی،اؾتمالل علجی ٍ ًَآٍضی)هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال
اؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز ؾبظهبًی آى ّب ضاثغِ زاضز.
مذل رگرسیًوی " عملکرد سبزمبوی "
زض ایي هسل ولیِ ػَاهل هَثط (هتغیطّبی هؿتمل  :تَفیك علجی،اؾتمالل علجی  ،ضیؿه پصیطی ،
ذاللیت  ،ػعم ٍ اضازُ  ،تحول اثْبم ٍ ًَآٍضی ،جٌؿیت هسیطاى ٍ هیعاى تحهیالت ٍ ؾبثمِ ذسهت) ثِ
ضٍـ ٍ Estep Wiseاضز هؼبزلِ قسًس  .زض هسل ًْبیی فمظ زٍهتغیط زض هؼبزلِ ثبلی هبًس وِ ّوبى
عَض وِ زض جسٍل 4هالحظِ هی قَز ضطیت ًْبیی ضگطؾیَى چٌس گبًِ ٍ M.R= 0/659هجصٍض آى
یؼٌی ضطیت تؼییي; 0/435

هی ثبقسّ .وچٌیي ضطیت تؼییي تهحیح قسُ ثطاثط 0/429هی ثبقس

ثٌبثط ایي ثِ نَضت ٍالؼی ٍ تؼسیل یبفتِ 42/9زضنس اظ ٍاضیبًؽ ػولىطز ؾبظهبًی تَؾظ هتغیطّبی
هؿتمل تجییي ٍ پیف ثیٌی هی قَز.
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ًتبیج حبنل اظ تحلیل ضگطؾیًَی چٌس گبًِ هتغیطّبی هَجَز زض هؼبزلِ ضا هی تَاى ثِ نَضت
اؾتبًساضز قسُ ٍ زض ضاثغِ ضیبضی ظیط ًكبى زاز
(+34/13تحهیالت)ًَ( -0/170آٍضی) =0/661ػولىطز ؾبظهبًی
ّوبى عَض وِ زض هؼبزلِ فَق هكبّسُ هی قَز ػولىطز ؾبظهبًی ثیكتط اظ ّط هتغیط زیگطی اظ هتغیط
ًَآٍضی هتبثط اؾت  .ثِ ػجبضت زلیك تط ًَآٍضی هسیطاى تبثیط ظیبزی ضٍی ػولىطز ؾبظهبًی زاضًس .
جذيل  :4ضبخص َب ي آمبرٌ َبی تحلیل رگرسیًن چىذ متغیری " عملکرد سبزمبوی (ضرکتی) "
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 -7-1وتیجٍ گیری ي یبفتٍ َبی تحقیق
وبض آفطیٌی ثِ هؼٌبی ل جَل هؿئَلیت  ،تؼمیت فطنت ّب  ،تبهیي ًیبظ ّب ٍ ذَاؾتِ ّب اظ عطیك
ًَآٍضی ٍ ضاُ اًساظی یه وؿت ٍ وبض تجبضی اؾت ( برچ  . ) 4 : 1986 ،ثطذی اظ ثط جؿتِ تطیي
ذهَنیبت فطز وبض آفطیي اظ ًظط هبضیؿَى ػجبضتٌس اظ  -1تؼْس ٍ ػعم ضاؾد  -2لسضت ضّجطی  -3فطنت
علت ثَزى  -4تحول ذغط  ،اثْبم ٍ ػسم لغؼیت  -5زاقتي ذاللیت ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ  -6توبیل ثِ
ؾطآهس ثَزى ( هاریسَى  . ) 10 : 1998 ،وبض آفطیٌی فطایٌس اثتىبض ٍ ًَ آٍضی ٍ ایجبز وؿت ٍ وبضّبی جسیس
زض قطایظ هربعطُ آهیع اظ عطیك وكف فطنتْب ٍ ثْطُ گیطی اظ هٌبثغ اؾت  .وبض آفطیٌی تجسیل ایسُ ًَ
ثِ هحهَل ثب ذسهبت اؾت وِ اظ ًتبیج آى هی تَاى ثِ افعایف ثْطُ ٍضی  ،وبضآیی ٍ اثط ثركی ؾبظهبًی
اقبضُ وطز ( تَراًی ّ . ) 3 : 1378 ،وبى عَض وِ هالحظِ هی قَز  ،ذاللیت ٍ ًَ آٍضی اتربش ضیؿه
حؿبة قسُ  ،اؾتمالل ٍ جْت یبثی ثِ ؾَی هَفمیت جع هَلفِ ّبی انلی وبض آفطیٌی اؾت  .چٌبًچِ
ایي ٍیػگی ّب ثركی اظ ؾبذتبض ضٍاًی ٍ قرهیتی افطاز وبض آفطیي ثبقس زض ایٌهَضت آى ّب هی تَاًٌس
ػولىطز ؾبظهبًی ثْتطی زاقتِ ثبقس ( ٍاتسَى ٍ کارى  ) 25 : 1996 ،وبپالى ٍ ًَضتَى اػالم وطزًس وِ ثطای
اضظیبثی وبهل اظ ػولىطز ؾبظهبى ،قطوت ّبی هَفك ثطای وؿت زؾتبٍضزّبی هبلی هی ثبیؿت ثطای
هكتطیبى ذَز اضظـ آفطیٌی وٌٌس ٍ فضبی وبضی هٌبؾت ضا ثطای وبضوٌبى ایجبز ٍ ًَآٍضی ٍ ذاللیت ٍ
یبزگیطی ٍ ضقس ضا زض ؾبظهبى تمَیت وٌٌس (وبپالى ٍ ًَضتَى ً .) 14 :1383 ،تبیج حبنل اظ همبلِ ًكبى
هی زّس وِ ثیي ٍ یػگی ّبی وبضافطیٌی(قبهل تَفیك علجی،اؾتمالل علجی ٍ ًَآٍضی)هسیطاى قطوت
ّبی حول ًمل زاذلی وبال اؾتبى آشضثبیجبى غطثی ثب ػولىطز ؾبظهبًی آى ّب ضاثغِ زاضزّ.طچِ تَفیك
علجی ٍ ًَآٍضی هسیطاى افعایف یبثس،ػولىطز ؾبظهبًی آى ّب ًیع ثْتط هی قَز ٍ لی ّطچِ اؾتمالل
علجی آًبى افعایف یبثس،اظ ػولىطز ؾبظهبًی آى ّب وبّف هی یبثس .ایي یبفتِ همبلِ ثب ًتبیج تحمیمبت هه
لٌس ٍ ٍیٌتط(،)1969الیلع(ّ )1974وؿَ هی ثبقس ٍّوچٌیي ایي یبفتِ وِ ػوىطز ؾبظهبًی ثیكتط اظ ّط
هتغیط زیگطی اظ ًَآٍضی هسیطاى تبثیط هی پصیطز ثب گفتِ وبپالى ٍ ًَضتَى هجٌی ثط ایٌىِ ثطای اضظیبثی
وبهل اظ ػولىطز ؾبظهبى فضبی وبضی هٌبؾت ضا ثطای وبضوٌبى ایجبز ٍ ًَآٍضی ٍ ذاللیت ٍ یبزگیطی ٍ
ضقس ضا زض ؾبظهبى تمَیت وٌٌس ضا تبییس هی ًوبیس.اظ ایي ضٍ ثطای ثْتط قسى ػولىطز ؾبظهبًی هسیطاى
وبضافطیي قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال اؾتبى آشضثبیجبى غطثی پیكٌْبزّبیی ثِ نَضت شیل اضائِ
هی قَز.
 -1ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسؾت آهسُ اظ تحمیك ػولىطز ؾبظهبًی هسیطاى ثیكتط اظ ّط هتغیط زیگطی اظ
ًَآٍضی هسیطاى قطوت ّبی حول ًمل زاذلی وبال تبثیط هی پصیطز؛اظ ایي ضٍ هسیطاى قطوت ّبی حول
ًمل زاذلی وبال قْط اضٍهیِ ثبیس اظ ثطًبهِ ّبیی اؾتفبزُ وٌٌس وِ هَجت افعایف ذاللیتًَ،آٍضی ٍ
وبضافطیٌی زض آى ّب هی قَز.آى ّب ثبیس ثطًبهِ ّبی قطوت ذَز ضا ثِ عَض هٌظن ثبظثیٌی وٌٌس ٍ اظ ازاهِ
ثطًبهِ ّبیی وِ وبضایی ذَز ضا اظ زؾت زازُ اًس،جلَگیطی ثؼول آٍضزُ ٍ فطایٌسّب ضا ثْجَز ثركٌس ٍ
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انالح وٌٌس ٍ ضوي آگبّی اظ قطایظ هحیغی ؾؼی زض پیكی گطفتي اظ ضلجب زاقتِ ٍ ًیبظّبی ذسهبت
گیطًسگبى ذَز ضا قٌبؾبیی ٍ زض جْت ضفغ آى ّب السام وٌٌس،تب ػولىطز ؾبظهبًی آى ّب ثْجَز یبثس.
 -2ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسؾت آهسُ اظ تَفیك علجی ثب ػولىطز ؾبظهبًی ضاثغِ زاضز ٍ،تبثیط ووی ثط ضٍی
ػولىطز ؾبظهبًی هی گصاضز؛اظ ایي ضئ قطایغی ثبیؿتی فطاّن قَز وِ زض آى هسیطاى نسالت ٍ
زضؾتىبضی زض اضائِ ذسهبت،فؼبلیت ّوطاُ ثب قَض ٍ قَق ٍ ػاللِ هٌسی ثِ فؼبلیت وبضافطیٌبًِ،زاقتي
قْبهت زض پصیطـ تغییط،اًؼغبف زاقتي زض قطایظ هحیغی گًَبگَى ٍ توطوع ثط ًیبظّبی هكتطیبى ٍ
ذسهبت گیطًسگبى وِ اظ ػَاهل حیبتی تَفیك یه ؾبظهبى هی ثبقس ًْ،بزیٌِ قَز.
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