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بررسي تأثير سبكهاي مديريت مشاركتي و سنتي بر خالقيت دبيران
(مطالعه موردي :دبيرستانهاي شهر سنندج)
هْذي فيضي
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چکيده
پژٍّص حاضر با ّذف بررسي رابطِ سبکْاي هذيريت (هطارکتي ٍ سٌتي) با خالقيت دبيراى
دبيرستاًْاي دٍلتي ضْر سٌٌذج صَرت گرفتِاست ،ايي پژٍّص از ًَع پيوايطيّ -وبستگي است.
خاهؼِ آهاري آى ضاهل کليِ دبيراى هذارس هتَسطِ ضْر سٌٌذج کِ در سال تحصيلي 85-86بِ
خذهت اضتغال داضتِاًذ ،است .با ًوًَِگيري تصادفي طبقِاي ٍ براساس فرهَل کَکراى ً 275فر از
دبيراى بِػٌَاى ًوًَِ پژٍّص حاضر بِدست آهذ .از دٍ ابسار هقياس افتراق هفَْهي هذيريت ٍ
پرسطٌاهِ خالقيت دبيراى براي خوغ آٍري اطالػات استفادُ ضذ .رٍايي ٍ پايايي ابسارّا با استفادُ از
رٍش تحليلگسيٌِ ٍ آلفاي کرًٍباخ بِدست آهذ .پس از خوغآٍري ٍ تدسيِ ٍ تحليل اطالػات هطخص
ضذ کِ ضرايب ّوبستگي بيي سبکْاي هذيريت (سٌتي ،هتؼادل ٍ هطارکتي) ٍ خالقيت هثبت ٍ در
سطح  0/01هؼٌادار است .هقذار بتاي بِدست آهذُ هياى ابؼاد هذيريت (تصوينگيري ،ارتباطات،
رّبري ،ساختار ٍ کٌترل) ٍ خالقيت دبيراى ًطاًگر آًست کِ بؼذ کٌترل با ضريب بتاي  0/42در درخِ
اٍل اّويت از ًظر پيص بيٌي خالقيت دبيراى قرار دارد ٍ ابؼاد ارتباطات با ضريب بتاي  ٍ0/32ساختار
با ضريب بتاي  0/29در هراتب دٍم ٍ سَم اّويت از ًظر پيص بيٌي خالقيت دبيراى قرار دارًذ ٍلي
ابؼاد رّبري ٍ تصوينگيري سْن هؼٌاداري در پيص بيٌي خالقيت ًذارًذّ .وچٌيي ًتايح پژٍّص ًطاى
داد تفاٍت هؼٌاداري بيي دٍ گرٍُ هذير اى زى ٍ هرد در سبك هذيريتطاى ٍخَد دارد يؼٌي دبيراى زى
ًسبت بِ دبيراى هرد بيطتر از سبك هذيريت هطارکتي برخَردارًذ.
واژه هاي کليدي :سبك هذيريت ،هذيريت هطارکتي ،هذيريت سٌتي ،خالقيت
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هقدهِ
سشػت تحَالت ٍ ًيبص اسبسي ثِ استفبدُ اص اًذيطِّبي ًَ دس اثشثخص ًوَدى هذيشيتّب ٍ وبسآهذ
وشدى فؼبليتْبي سبصهبًْب هْوتشيي ٍيژگي ًظبهْبي اداسي است ٍ وبسوٌبى ّش سبصهبى ثِ دليل داضتي
ًظشيبت ،افىبس ٍ خالليتْب ثباسصضتشيي سشهبيِ ثِ حسبة هيآيٌذ ،ثِ ّويي دليل هيتَاى گفت يىي اص
سجىْبيي وِ هيتَاًذ ثِ ايي سشهبيِي ثباسصش ،هتٌبست ثب خػَغيبت ٍ سٍحيبت آى َّيت ثجخطذ،
سجه هذيشيت هطبسوتي 1است .ايي سجه ثشاي تمَيت َّيت اًسبًي ٍ دٍسضذى اص َّيت اثضاسي اًسبًْب
دس سبصهبى گبم ثش هيداسد ٍ ثِ فؼبل سبصي اًذيطِّبي آًْب ثشاي تحمك وبسآهذتش اّذاف سبصهبى ووه
هيوٌذ .اسصش ٍالؼي اًذيطِّب ،هطبسوت دادى آًْب دس تػوينگيشيْبي هشثَـ ثِ اهَس سبصهبى است
(َاشمي.)1383،
هبًٍذا ٍ فبسل )2003(2هبستيي ٍ تشثلٌح  )2003( 3سبلوَى ٍ تشثيص  )2002( 4دس پژٍّطْبي خَد
ثِ اّويت ػَاهل ٍ ضبخػْبي فشٌّگي تأثيشگزاس ثش خالليت ٍ ًَآٍسي سبصهبًْب اضبسُ وشدُاًذ .ايي
پژٍّطگشاى ػَاهل ٍ ضب خػْبي فشٌّگي صيش سا ثِ ػٌَاى ػَاهل فشٌّگي تأثيشگزاس ثش هيضاى خالليت ٍ
ًَآٍسي سبصهبًي گضاسش دادُاًذ .ػَاهل ػجبستٌذ اص :پزيشش سيسه ،استجبقبت ثبص هيبى وبسوٌبى ،اثْبم ٍ
تؼبسؼ ،تطَيك ًظشيِّبي خذيذ ،تؼْذوبسي ،سّجشي لَي ٍ حوبيتگشاًِ ٍ هطتشي هذاسي.
پژٍّطي وِ تَسف تبچش )1997(5دسهَسد تبثيش سجه سّجشي ثش خالليت اًدبم گشفت ًطبى داد وِ
اًدبم وبسّب ثِ غَست گشٍّي هَخت افضايص خالليت افشاد دس سبصهبى هيضَد.
ساثيٌذسا .آى .وبًًَگَ  )1990(6دس پژٍّطي وِ اًدبم داد ػَاهل فشٌّگي سا ػَاهل صهيٌِسبص خْت
خالليت ٍ ًَآٍسي سبصهبًي داًستِ است ٍ هؼتمذ است وِ فمذاى آًْب ثبػث اص خَدثيگبًگي افشاد ٍ
سشوَثي تَاى خالليت ٍ ًَآٍسي آًْب خَاّذ ضذ ٍي هؼتمذ است سبصهبًْبيي وِ دس آًْب ػَاهل؛
هزّتگشايي سٌتي ،غيش هشتجف ثَدى پبداش ،سيستن استجذادي ٍ ضجىِ سفيكثبصي حبون ثبضذ
سبصهبًْبي خاللي ًخَاٌّذ ثَد ٍ ايي ػَاهل ثبػث وبّص ثْشٍُسي ٍ ثيگبًگي افشاد سبصهبى خَاّذ ضذ.
ٍٍدهي )1993( 7دس هكبلؼِاي تحت ػٌَاى ايدبد ًظشيِ خالليت سبصهبًي ثيبى هيداسد وِ:
 -1هجبدلِ آصاد اقالػبت دس هَلؼيتْبي گشٍّي هَخت افضايص خالليت هيضَد.
 -2خالليت دس خَ سبصهبًي وِ سيسه پزيشي سا تطَيك وٌذ افضايص هييبثذ.
 -3پيشٍي غشف اص لَاًيي ٍ همشسات هَخت وبّص خالليت هيضَد.
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آهبثيل )1988( 1ثيبى هي داسد وِ ًظبست هستمين ٍ دليك ثش سٍي وبسوٌبى هَخت وبّص خالليت
هيضَد.
دس پژٍّص اًدبم ضذُ ثٍِسيلِي اصسبهش ،)1997( 2پيشس ٍ دلجهً )1997( 3طبى دادُ ضذ وِ سبختبس
سبختبس سبصهبًي ثش ًَآٍسي سبصهبًْب تأثيش داسد .پيشس ٍ دلجه اظْبس وشدًذ وِ سبختبس اًؼكبفپزيش ًِ
تٌْب ثِ پيطشفت ٍ تَسؼِ دس ثِ وبسگيشي ايذُّب ٍ ًظشات خذيذ هياًدبهذ ثلىِ هيضاى ًَآٍسي ايي
سبختبسّب خيلي ثيطتش اص سبختبسّبي سخت ٍ اًؼكبف ًبپزيش استّ .وچٌيي اصسبهش دس پژٍّص هطبثِ
خَد ثِ ايي ًتيدِ سسيذ وِ سبصهبًْبي داساي سبختبس اًؼكبفپزيش لبدس خَاٌّذ ثَد وِ سبدُتش ،سشيؼتش
ٍ پشحشاستتش ،ايذُّبي ًَ ٍ خذيذ سا تطَيك ٍ تشغيت ًوبيٌذ.
سايس )2006( 4دس پژٍّطي تحت ػٌَاى اسصضْبي فشدي ،ثبفت سبصهبًي ،خَدپٌذاسُ وبسوٌبى اص
خالليت دس سبصهبًْبي هػشي ًتبيح صيش سا اسائِ هيدّذ:
 -1خَدوٌتشلي ساثكِ هثجتي ثب سفتبس خالق وبسوٌبى داسد.
 -2سفتبس تحىن آهيض هذيش ساثكِ هٌفي ثب خالليت وبسوٌبى داسد.
 -3هيضاى سفتبس خالق وبسوٌبى دس سبصهبًْبيي وِ وٌتشل هستمين ٍ سبختبس سلسلِ هشاتجي داسًذ،
پبييي است.
 -4دس سبصهبًْبيي وِ سفتبس حوبيتگشاًِ دس سبصهبى خبسي است هيضاى سفتبس خالق وبسوٌبى دس سكح
ثباليي است.
 -5دس سبصهبًْبيي وِ فؿبي ثبص ٍ لبثل اػتوبد حبون است هيضاى سفتبس خالق وبسوٌبى دس سكح
ثباليي لشاس داسد.
اسالهي پَس( )1374دس پژٍّطي ثب ػٌَاى ثشسسي ًمص هذيشيت هطبسوتي دس افضايص وبسآيي ٍ
خالليت وبسوٌبى ًتبيح صيش سا ثِدست آٍسدُ است.
-1اخشاي هذيشيت هطبسوتي هَخت افضايص وبسآيي ًيشٍي وبس هيگشدد.
 -2اخشاي هذيشيت هطبسوتي هَخت افضايص غشفِخَيي دس ّضيٌِّب ٍ وبّص ؾبيؼبت هيگشدد.
 -3اخشاي هذيشيت هطبسوتي هَخت افضايص خالليت ًيشٍي وبس هيگشدد.
ٍفبيي ( )1378دس پژٍّطي ثب ػٌَاى «ثشسسي ساثكِ ثيي سجهّبي هذيشيتي هذيشاى ٍ سؾبيت
ضغلي دثيشاى همكغ هتَسكِ استبى سوٌبى» ثيي سجه هذيشيت هطبسوتخَيبًِ ٍ اهىبى اثذاع ٍ
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خالليت آهَصضي ٍ ايدبد ٍ استحىبم سٍاثف اًسبًي هكلَة ٍ سؾبيت ضغلي ساثكِ هؼٌبداسي ثِدست
آٍسدّ .وچٌيي ثيي سجه هذيشيت آهشاًِ ٍ ػذم سؾبيت ضغلي دثيشاى ساثكِ هؼٌبداسي هطبّذُ ًوَد.
دس پژٍّص اًدبم ضذُ تَسف اسوي ( )1385ثب ػٌَاى ثشسسي تحليلي ساثكِ سبختبس سبصهبًي ثب
خالليت سبصهبًي دس هذاسس هتَسكِ ضْش ضيشاص ًتبيح صيش ثِدست آهذ:
 -1ث يي ثؼذ توشوض ثب خالليت سبصهبًي ٍ اثؼبد آى ساثكِ هٌفي ٍ هؼٌي داسي ٍخَد داسد ثِ ػجبست
ديگش ّش چِ سبختبس هذاسس هتوشوضتش ثبضذ (سلسلِ هشاتت دستَسدّي اص ثبال ثِ پبييي حبون ثبضذ ٍ
تػويوبت فمف تَسف يه ًفش اتخبر ضَد) هيضاى خالليت سبصهبًي وبّص هييبثذ ٍ ثشػىس ّشچِ
سبختبس هذسسِ غيشهتوشوض ثبضذ ٍ اػؿب دس تػوينگيشيْب هطبسوت داضتِ ثبضٌذ هيضاى خالليت سبصهبًي
افضايص هييبثذ.
 -2ثيي سسويت ثب خالليت سبصهبًي ساثكِ هٌفي هؼٌي داسي ٍخَد داسد.
 -3هذاسسي وِ قجك لَاًيي ٍ همشسات سسوي ٍ ثذٍى تَخِ ثِ ًيبصّب ،خَاستِ ّب ٍ ػاليك اػؿبي
هذ سسِ اداسُ هي ضًَذ اص هيضاى خالليت سبصهبًي ووي ثْشُ هٌذًذ ٍ ثشػىس هذاسسي وِ سسويت
ووتشي داسًذ هيضاى خالليت سبصهبًي آًْب افضايص هييبثذ.
دس پژٍّص اًدبم ضذُ تَسف صوي )1382( ،ثب ػٌَاى «ثشسسي ًمص ػَاهل ضخػيتي ،سبصهبًي ٍ
اختوبػي دس ًَآٍسي هذيشاى آهَصضي) يبفتِّبي صيش ثِدست آهذُ است.
 -1هذيشاى داساي هيضاى صيبدي اص ًَآٍسي ّستٌذ اگشچِ ًَآٍسي صًبى ثيطتش اص هشداى است ٍ هيبى
ًَآٍسي هشداى ٍ صًبى تفبٍت هؼٌبداسي هطبّذُ هيضَد.
 -2سجه سّجشي هذيشاى آهَصضي ثِ قَس لبثل تَخْي هشثَـ ثِ سجه سّجشي ؾبثكِهذاس است ٍ
ووتش اص يه سَم آىّب داساي سجه سّجشي ساثكِهذاسًذ.
 -3تفبٍت هؼٌي داسي دس ًَآٍسي هيبى سكَح تحػيالتي هذيشاى ٍ اًَاع ٍاحذّبي آهَصضي ٍ اًَاع
سجهّبي سّجشي آًْب ٍخَد ًذاضتِ است.
ثشسسي ّبي تدشثي دس استجبـ هيبى خٌسيت ٍ خالليت يىٌَاخت ًيستٌذ .دس گشٍّي اص هكبلؼبت،
تفبٍتْبي هؼٌي داسي هيبى صًبى ٍ هشداى دس خالليت ًطبى ًذادُ اًذ (داك َ ،1989،اسلز ي
َمناران ،1984،ريچاردسًن  ٍ .)1988پبسُاي اص ثشسسيّب ثشتشي هشداى سا ًطبى دادُاًذ ( .تًروس ،1963
 ،1965ييد ي َمناران ٍ ) 1985 ،ثشسسيْبي (ميم ي ميناييل ،1995 ،مشىز  ،1985مايز ) 1983 ،ثشتشي
دختشاى سا ًسجت ثِ پسشاى ًطبى هيدّذ (بٍ وقل اس پًرجلي.)1379 ،
خليفب ( )1996ثب ّذف ثشسسي تفبٍتْبي هيبى صًبى ٍ هشداى دس خالليت دس فشٌّگ سَداى 300
آصهَدًي  12الي 20سبلِ سا هَسد ثشسسي لشاس داد149( .هشد ٍ 151صى) دس ايي پژٍّص وِ اص آصهَى
خالليت گيلفَسد استفبدُ گشديذُ استً ،طبى دادُ ضذ وِ هشداى ًسجت ثِ صًبى ًوشات ثبالتشي وست
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وشدُاًذ ٍ تفبٍت هؼٌيداسي ثِ ًفغ هشداى ٍخَد داسد .پژٍّطگش اػتمبد داسد وِ ايي ثشتشي هشداى
هيتَاًذ ثِ خبقش ػَاهل اختوبػي ،فشٌّگي خبهؼِي سَداى ٍ احتوبالً فشٌّگْبي آفشيمبيي -ػشثي ثبضذ.
اص خولِي ايي ػَاهل هيتَاى ثِ آصادي هحذٍد صًبى ًسجت ثِ هشداى اضبسُ وشد (بٍ وقل اس مزيمي.)1379 ،
دوتش پبل تَسًس استبد داًطگبُ ًيَستب دس آهشيىب يه هكبلؼِي پژٍّطي ثب ػٌَاى " تطخيع ًمص
خٌسيت دس تفىش خالق " اًدبم دادُ وِ تفبٍت هْوي ثيي اهتيبص خالليت ولي ٍ ّيچ وذام اص اهتيبص
ّبي خٌسيت ثشاي هشد يب صى ًطبى دادُ ًطذُ است (بٍ وقل اس آقايي فيشاوي.)1377،
ًَسي دس لسوت يبفتِّبي پژٍّصاش آٍسدُ است وِ ًتبيح ثشسسي تبثيش تفبٍتْبي خٌسي دس
خالليت ٍ هَلفِّبي آى ثيبًگش آًست وِ ثيي دختشاى ٍ پسشاى دس ًوشُي ول خالليت ٍ هَلفِّبي آى
ثِ غَست خذاگبًِ تفبٍتي ٍخَد ًذاسد (وًري.)1381،
ساثيٌض ( )1378ثيبى هيداسد :هذاسن ثِدست آهذُ ًطبى هيدّذ وِ ثيي صى ٍ هشد ّيچ تفبٍت
هؼٌي داسي دس هيضاى هطبسوت ٍخَد ًذاسد.
هػكفَي دس پژٍّطي ثب ػٌَاى ثشسسي هيضاى هطبسوت اػؿبي ّيبت ػلوي داًطگبُ ضيشاص دس
تػوينگيشيّبي هطبسوتي ًطبى دادُ است وِ دس هيضاى هطبسوت صًبى ٍ هشداى ػؿَ ّيئت ػلوي دس
تػوينگيشيّبي داًطگبّي تفبٍتي ٍخَد ًذاسد (مصطفًي.)1381،
صاّذي ( )1382دس پژٍّطي تحت ػٌَاى استمبي هطبسوت صًبى دس سكَح هذيشيتي ايشاى ًطبى داد
وِ ٍيژگيْبي دلسحوي ،گزضت ،لذسضٌبسي ًسجت ثِ صيشدستبى ٍ سفتبس هطبسوتخَيبًِ ٍ هطَستي دس
صًبى هذيش ثيص اص هشداى هذيش يبفت هي ضَد يب ثِ ػجبست ديگش سجه هذيشيت صًبى دس همبيسِ ثب هشداى
هطبسوت خَيبًِتش است.
ثِ دليل ووجَد چٌيي پژٍّطْبيي دس ًظبم آهَصضي ايشاى ٍ ثِ دليل ػذم تَاًبيي دس ثْشُگيشي اص
ًتبيح پژٍّطْبي خبسخي ثِ خبقش تفبٍتْبي فشٌّگي ٍ اختوبػي ،پژٍّص حبؾش ثب ّذف ثشسسي تبثيش
سجهّبي هذيشيت (هطبسوتي ٍ سٌتي) ثش خالليت دثيشاى دس دثيشستبًْبي ضْش سٌٌذج اًدبم ضذُ
است .ثب تَخِ ثِ پيطيٌِ ٍ ّذف پژٍّص حبؾش ّفت سَال اسبسي دس ايي پژٍّص هكشح هيضَد وِ
ّش وذام ثِ ثشسسي ساثكِ يه هتغيش(پيص ثيي) هستمل ٍ هتغيش (هالن) ٍاثستِ هيپشداصد.
 -1آيب ثيي سجه هذيشيت سٌتي ٍ هيضاى خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
 -2آيب ثيي سجه هذيشيت هتؼبدل ٍ هيضاى خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
 -3آيب ثيي سجه هذيشيت هطبسوتي ٍ هيضاى خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
 -4آيب ثيي هَلفِّبي سجه هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ،وٌتشل) ٍ خالليت
دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
 -5آيب ثيي ّوجستگي دٍ سجه هذيشيت (هطبسوتي ٍ سٌتي) ثب خالليت دثيشاى تفبٍت ٍخَد داسد؟
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-6آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
 -7آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
تعاريف هتغيرّاي پژٍّص
هديريت هطاركتي :دخبلت ٍ ٍسٍد وبسوٌبى هختلف سبصهبى دس سدُّبي گًَبگَى ثش حست ؾشٍست
ٍ دس فشآيٌذ تجييي هطىل ،تدضيِ ٍ تحليل هَلؼيت ،ثشسسي ٍ دستيبثي ثِ ساُ حلْبي هٌبست سا هذيشيت
هطبسوتي تؼشيف وشدُاًذ (ثشاتيبى .)1381 ،دس ايي پژٍّص هٌظَس اص هذيشيت هطبسوتي ًوشُاي است
وِ اص سَاالت 1تب  26اص هميبس هذيشيت ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ ثيي (-182
 )105دس هميبس هذيشيت.
هديريت هتعادل :ثِ سٍضي اقالق هيضَد وِ تشويجي اص خػَغيبت هذيشيت هطبسوتي ٍ سٌتي سا
داساست .دس ايي پژٍّص هٌظَس اص هذيشيت هتؼبدل ًوشُاي است وِ اص سَاالت 1تب  26اص هميبس
هذيشيت ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ ثيي ( )79-104دس هميبس هذيشيت.
هديريت سٌتي(1هديريت علوي) :اص لحبل ايي هذيشيت سبصهبى ثِ هٌضلِي سبخت ٍ وبس يب هبضيٌي
هبضيٌي ثشاي تْيِ ٍ تدْيض ًيشٍي خسوي افشاد اًسبًي ثشاي ايفبي هإثش ٍظبيف تلمي هيضَد (ػاللِ
ثٌذ .)1384،دس ايي پژٍّص هٌظَس اص هذيشيت سٌتي ًوشُاي است وِ اص سَاالت 1تب  26اص هميبس
هذيشيت ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ ثيي ( )1-78دس هميبس هذيشيت.
خالقيت :2خالليت ثىبس گيشي تَاًبييْبي رٌّي ثشاي ايدبد يه فىش يب هفَْم خذيذ است
(سؾبئيبى .)1374،دس ايي پژٍّص هٌظَس اص خالليت ًوشُاي است وِ اص سَاالت1تب  19اص پشسطٌبهِ
خالليت ثِدست هيآيذ.
تصوينگيري :ػجبست است اص اًتخبة يه ضك يب ساُحل اص ثيي ضمَق هختلف (لَتبًض .)1374،دس
پژٍّص حبؾش هٌظَس اص تػوينگيشي هيضاى اهتيبصي است وِ اص ثؼذ تػوينگيشي هميبس هذيشيت
ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ هسبٍي يب ثيطتش اص 21دس هميبس هذيشيت (سَاالت 1تب.)5
ارتباطات :هٌظَس اص استجبقبت خشيبى اقالػبت ،ادساوبت ٍ تفبّنّبي ثيي اخضا ٍ اػؿبي هختلف
سبصهبى استّ( .وبى هٌجغ) دس پژٍّص حبؾش هٌظَس اص استجبقبت هيضاى اهتيبصي است وِ اص ثؼذ
استجبقبت هميبس هذيشيت ثِدست هي آيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ هسبٍي يب ثيطتش اص  21دس
هميبس هذيشيت (سَاالت  6تب.)10
رّبري :تَاًبيي ًفَر دس سفتبس صيشدستبى ٍ خْت دّي سفتبس آًْب ثِ سوت اّذاف سبصهبى سا سّجشي
گَيٌذ (ػاللِ ثٌذ .)1384،دس پژٍّص حبؾش هٌظَس اص سّجشي هيضاى اهتيبصي است وِ اص ثؼذ سّجشي
1. Traditional management
2. Creativity

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
هميبس هذيشيت ثِدست هي آيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ هسبٍي يب ثيطتش اص  25دس هميبس
هذيشيت (سَاالت 11تب.)16
ساختار :ػجبست است اص الگَي سٍاثف سسوي اختيبس دس سبصهبى وِ ثِ ٍسيلِ ًوَداس سبصهبًي ًطبى
دادُ هيضَد (ػجبس صادُ .)1376 ،دس پژٍّص حبؾش هٌظَس اص سبختبس هيضاى اهتيبصي است وِ اص ثؼذ
سبختبس هميبس هذيشيت ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ هسبٍي يب ثيطتش اص  25دس
هميبس هذيشيت (سَاالت 17تب.)22
كٌترل :دس يه هإسسِ وٌتشل ثِ هؼٌبي آى است وِ هؼلَم ضَد ّوِ وبسّب ّوبٌّگ است ٍ ثب
دستَسّب ٍ اغَل هكبثمت داسد يب خيش( لَتبًض .)1374،دس پژٍّص حبؾش هٌظَس اص وٌتشل هيضاى اهتيبصي
است وِ اص ثؼذ وٌتشل هميبس هذيشيت ثِدست هيآيذ وِ ػجبست است اص وست ًوشُ هسبٍي يب ثيطتش
اص 17دس هميبس هذيشيت (سَاالت 23تب.)26
رٍش ضٌاسي پژٍّص
جاهعِ آهاريً ،وًَِ آهاري ٍ رٍش ًوًَِ گيري

پژٍّص حبؾش اص ًَع پژٍّطْبي پيوبيطيّ -وجستگي است .خبهؼِي آهبسي ايي پژٍّص ضبهل
وليِ دثيشاى هذاسس هتَسكِي ًَاحي دٍگبًِ ضْش سٌٌذج است وِ دس سبل تحػيلي 85-86ثِ خذهت
اضتغبل داضتِاًذ .دس ايي پژٍّص اص سٍش ًوًَِگيشي تػبدفي قجمِاي استفبدُ ضذُ است .ثشاسبس
فشهَل وَوشاى ً 275فش اص دثيشاى هذاسس هتَسكِ وِ دس سبل تحػيلي 85-86ثِ خذهت اضتغبل
داضتِ اًذ اص ثيي  961دثيش دثيشستبىّبي دٍلتي ًَاحي دٍگبًِ ضْش سٌٌذج ضبهل 146دثيش هشد ٍ
129دثيش صىً ،وًَِ پژٍّص حبؾش سا تطىيل هيدٌّذ .اقالػبت هشثَـ ثِ تؼذاد دثيشاى ثِ تفىيه
خٌسيت ٍ تؼذاد دثيشستبًْب دس خذٍل ضوبسُي  1آٍسدُ ضذُ است.
جدٍل ضوارُي  -1جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاري

وًاحي ديگاوٍ

ومًوٍ آماري
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ابسارّاي پژٍّص

دس پژٍّص حبؾش اص دٍ اثضاس هحمكسبختِ ثشاي خوغآٍسي دادُّبي پژٍّص استفبدُ ضذُ است-1 :
هميبس هذيشيت هطبسوتي -2پشسطٌبهِ خالليت دثيشاى « .دس ايي پژٍّص ثِ هٌظَس تؼييي سٍايي ٍ
پبيبيي هميبس هذيشيت هطبسوتي ٍ پشسطٌبهِ خالليت دثيشاى ،پشسطٌبهِّب پس اص تٌظين ثِ غَست
آصهبيطي ثش سٍي يه ًوًًَِ 50فشُ ( )pilot studyاخشا ضذ وِ ًتبيح دس اداهِ هيآيذ».
هقياس هديريت هطاركتي

هميبس هذيشيت هطبسوتي ثب تَخِ ثِ پٌح ثؼذ (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍ وٌتشل)
ثٍِسيلِ پژٍّطگش ٍ تحت ًظش ٍ ساٌّوبيي استبد ساٌّوب سبختِ ضذ .هميبس هزوَس حبٍي  26سَال
است وِ ثشاسبس قيف افتشاق هفَْهي  7دسخِ اي تٌظين گشديذُ ٍ پٌح ثؼذ (تػوينگيشي ،استجبقبت،
سّجشي ،سبختبس ٍ وٌتشل) سا اًذاصُگيشي هيًوبيذ .سَاالت ( )5-1ثِ ثؼذ تػوينگيشي )10-6( ،ثِ ثؼذ
استجبقبت )16-11( ،ثِ ثؼذ سّجشي )22-17( ،ثِ ثؼذ سبختبس ٍ ( )26-23ثِ ثؼذ وٌتشل اختػبظ داسًذ.
دس ايي هميبس گضيٌِّبي  1،2،3ثِ سجه هذيشيت سٌتي،گضيٌِي 4ثِ سجه هذيشيت هتؼبدل ٍ
گضيٌِ ّبي  5،6،7ثِ سجه هذيشيت هطبسوتي اختػبظ دادُ ضذُاًذ .يؼٌي هذيشاًي وِ اهتيبص آًبى اص
( )1-78است سجه هذيشيت آًْب سٌتي ،هذيشاًي وِ اهتيبص آًْب اص ( )79-104است سجه هذيشيت آًْب
هتؼبدل ٍ هذيشاًي وِ اهتيبص آًْب اص ( )105-182است سجه هذيشيت آًْب هطبسوتي است.
رٍايي هقياس هديريت هطاركتي

خْت تؼييي سٍايي هميبس هذيشيت هطبسوتي ،پس اص تٌظين هميبس ًظشات تؼذادي اص اسبتيذ
داًطىذُي ػلَم تشثيتي داًطگبُ ضيشاص ،داًطدَيبى دوتشا ٍ وبسضٌبسي اسضذ داًطىذُ ٍ ّوچٌيي
دثيشاى خبهؼِي آهبسي دس خػَظ سٍايي هحتَايي هميبس خوغآٍسي گشديذ ٍ پس اص حه ٍ اغالحبت
الصم سٍايي هميبس هَسد تبئيذ آًْب لشاس گشفتّ .وچٌيي خْت تؼييي سٍايي سبصُاي هميبس اص سٍش
تحليل گضيٌِ استفبدُ ضذ ٍ ثب ووه ًشم افضاس  SPSSؾشيت ّوجستگي ثيي ًوشُ ّش سَال ،ثب ًوشُ ول
پشسطٌبهِ هحبسجِ ضذ وِ دس  26هَسد ثبالتش اص  ٍ . /25دس سكح  ٍ . /.1ثبالتش هؼٌي داس ثَدُ است ٍ
تٌْب ّوجستگي دٍ سَال ووتش اص  0/25ثَد وِ ايي دٍ سَال اص پشسطٌبهِ حزف گشديذ.
پايايي هقياس هديريت هطاركتي

ثشاي هحبسجِ پبيبيي اثضاس پژٍّص هميبس دس ثيي ً 50فش اص دثيشاى هذاسس هتَسكِ ًَاحي دٍگبًِ
ضْش سٌٌذج ثِ غَست تػبدفي تَصيغ ضذ وِ ؾشيت آلفبي وشًٍجبخ ول سَاالت پشسطٌبهِ . /85
ثِدست آهذ.
پرسطٌاهِ خالقيت دبيراى
پشسطٌبهِ هَسد استفبدُ دس ايي پژٍّص خْت اًذاصُگيشي خالليت دثيشاى پشسطٌبهِ هحمك
سبختِ ،هجتٌي ثش هْوتشيي خػَغيبت ٍ ٍيژگيّبي افشاد خالق است وِ تَسف غبحجٌظشاى ٍ
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هتخػػيي دس ايي صهيٌِ اسائِ ضذُ است وِ ثب هشاخؼِ ٍ هكبلؼِ ادثيبت پژٍّص ٍ ثب استفبدُ اص فٌَى ٍ
ضيَُّبي اسائِ ضذُ ثشاي تْيِ پشسطٌبهِ هٌبست تْيِ گشديذُ است.
پس اص تؼييي خػَغيبت افشاد خالق (20خػَغيت) ،ثشاي ّش وذام اص ٍيژگيْب  3سَال قشاحي ٍ
دس اختيبس تؼذادي اص اسبتيذ ٍ داًطدَيبى دوتشا ٍ وبسضٌبسي اسضذ داًطىذُ ػلَم تشثيتي لشاس گشفت وِ
هَسد ًمذ ٍ اسصيبثي آًْب ٍالغ ضذ ٍ پس اص اػوبل ًظشات ٍ پيطٌْبدّبي آًْب ٍ تغييش ثؼؿي اص سَاالت ٍ
حزف ثؼؿي سَاالت ًبهشثَـ ٍ ًبدسست اص پشسطٌبهِ ،ثشاي سٌدص ّش وذام اص ٍيژگيّبي افشاد خالق
يه سَال هَسد تبئيذ لشاس گشفت وِ ًْبيتبً فشم ًْبيي پشسطٌبهِ هطتول ثش  19گَيِ ٍ ثشاسبس قيف
ليىشت تٌظين گشديذ وِ خػَغيبت( :تيضَّضي ،اًذيطِ ػويك ،هتىي ثِ لؿبٍت خَيص،
اًؼكبفپزيشي ،وٌدىبٍي ،سيسهپزيشي ،ثجبت ػبقفي ،اػتوبد ثِ ًفس ،استمالل قلجي ،فذاوبسي ،اغبلت
ٍ ًَآٍسي دس فىش ٍ ػول ،هسلف ثش سفتبس خَد ،احسبس هسإٍليت ًسجت ثِ خَد ٍ ديگشاى ،ضخػيت
سضذ يبفتِ ،ػذم خَدخَاّي ٍ ضدبػت دس اثشاص ػميذُ) سا اًذاصُگيشي هيوٌذ.
رٍايي پرسطٌاهِ خالقيت دبيراى

خْت تؼييي سٍايي پشسطٌبهًِ ،ظشات تؼذادي اص اسبتيذ داًطىذُ ػلَم تشثيتي ٍ سٍاًطٌبسي داًطگبُ
ضيشاص ٍ داًطدَيبى دوتشا ٍ وبسضٌبسي اسضذ داًطىذُ دس خػَظ سٍايي هحتَايي پشسطٌبهِ خوغآٍسي
ضذ ٍ ثؼذ اص حه ٍ اغالحبت الصم ٍ خَاستِ ضذُ سٍايي پشسطٌبهِ هَسد تبئيذ استبد ساٌّوب ٍ اسبتيذ
هطبٍس لشاس گشفتّ .وچٌيي خْت تؼييي سٍايي سبصُاي پشسطٌبهِ اص سٍش تحليلگضيٌِ استفبدُ ضذ ٍ
ثب ووه ًشم افضاس  SPSSؾشيت ّوجستگي ثي ي ًوشُ ّش سَال ،ثب ًوشُ ول پشسطٌبهِ هحبسجِ ضذ وِ
دس  19هَسد ثبالتش اص  ٍ . /25دس سكح  ٍ . /.1ثبالتش هؼٌي داس ثَدُ است ٍ تٌْب ّوجستگي يه سَال
ووتش اص  0/25ثَد وِ ايي سَال اص پشسطٌبهِ حزف گشديذ.
پايايي پرسطٌاهِ خالقيت دبيراى

خْت تؼييي پبيبيي پشسطٌبهِ اص سٍش آلفبي وشًٍجبخ استفبدُ گشديذ وِ ؾشيت آلفبي ثِدست آهذُ
ثشاي پشسطٌبهِ خالليت دثيشاى  . /82ثَد.
ضيَُي جوع آٍري اطالعات

پس اص اخز هؼشفيًبهِ اص داًطگبُ ثِ اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش استبى وشدستبى ٍ اخز هدَص ٍ
هؼشفي ًبهِ اص اداسُ ول ثِ ًَاحي دٍگبًِ آهَصش ٍ پشٍسش ضْش سٌٌذج هشاخؼِ گشديذ ،پس اص اسائِي
سٌّوَدّبي الصم دس خػَظ تىويل پشسطٌبهِّب ٍ هحشهبًِ ثَدى اقالػبت آى اص دثيشاى خَاستِ ضذ
وِ دس صهبى هؼيي ،پشسطٌبهِّب سا تىويل ًوَدُ ٍ آًْب سا ػَدت دٌّذ وِ ًْبيتبً  275پشسطٌبهِ تىويل
ٍ خوغ آٍسي گشديذ ٍ اقالػبت آًْب ثب ًشم افضاس  SPSSهَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.
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يافتِّاي پژٍّص
يافتِّاي تحليلّاي هربَط بِ آهار تَصيفي

ثِ هٌظَس اًدبم ثشسسي همذهبتي دس هَسد هتغيشّبي پژٍّص ،ثشخي ضبخعّبي هشثَـ ثِ آهبس
تَغيفي هحبسجِ ضذ .ثشاي هتغيشّبي پيَستِ؛ حذالل ًوشُ ،حذاوثش ًوشُ ،هيبًگيي ،خكبي استبًذاسد
هيبًگيي ٍ اًحشاف استبًذاسد هحبسجِ ضذ ٍ ثشاي هتغيشّبي گسستِ پژٍّص  ،فشاٍاًي ،دسغذ ٍ دسغذ
فشاٍاًي تشاووي هحبسجِ گشديذ.
جدٍل ضوارُي  -2اطالعات هربَط بِ ضاخصْاي آهار تَصيفي براي هتغيرّاي پيَستِ
پژٍّص

متغيز

تعدادومًوٍ

حداقل
ومزٌ

حدامثز ومزٌ

مياوگيه

اوحزاف استاودارد

تصميم گيزي

275

6

33

17/69

7/10

ارتباطات

275

8

31

16/87

5/47

رَبزي

275

7

38

20/78

7/18

ساختار

275

8

39

21/60

7/82

مىتزل

275

4

24

13/62

5/32

مديزيت

275

43

157

90/56

3/42

خالقيت

275

41

93

61/28

13/99

جدٍل ضوارُي  -3اطالعات هربَط بِ ضاخص ّاي آهار تَصيفي را براي هتغير گسستِ سطح
تحصيالت

آمارٌ
فزاياوي

ديپ
لم

فًق
ديپلم

1

14

ليساوس
109

فًق ليساوس
ي باالتز
22

مل
14

جىسيت
هشد

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
درصد

0/4

فزاياوي

1

درصد

0/4

فزاياوي

2

درصد

0/7

39/6

5/1

6

8
/1
53

4

108

1/5

16

39/3

صى

12
9

5/8
/9
46

18

217

6/5

38

78/9

ول

27
5

13/8

10
0

جدٍل ضوارُي  -4اطالعات هربَط بِ فراٍاًي ٍ درصد فراٍاًي آزهَدًي ّاي زى ٍ هرد در
سِ سبک هديرت (سٌتي ،هتعادل ٍ هطاركتي).

جىسي
ت

آمارٌ

سبل

مل

سٌتي
فشاٍاًي
مزد

سن

دسغذ

26/2

فشاٍاًي
دسغذ

مل

58
21/1

53
19/3

فشاٍاًي
دسغذ

هتؼبدل
72

16
5/8

42
15/3

125
45/5

هطبسوتي

36/4

53/1
34

12/4
100

129
46/9

50
18/2

146

275
100

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
يافتِّاي اصلي پژٍّص
دس ايي ثخص يبفتِّبي ايي ثشسسي ثب تَخِ ثِ سَاالت پژٍّص ثيبى ضذُ است.
سَال اٍل :آيب ثيي سجه هذيشيت سٌتي ٍ خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
سَال دٍم :آيب ثيي سجه هذيشيت هتؼبدل ٍ خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
سَال سَم :آيب ثيي سجه هذيشيت هطبسوتي ٍ خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
ثشاي پبسخگَيي ثِ ايي سَاالت پژٍّص اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ گشديذوِ ًتبيح
دس خذٍل ضوبسُي ً 5طبى دادُ ضذُ است .
جدٍل ضوارُي  -5ضرايب ّوبستگي پيرسَى بيي سبک ّاي هديريت (سٌتي ،هتعادل ٍ
هطاركتي) با خالقيت دبيراى.

سبل

ضزيب َمبستگي

سطح معىي داري

فزاياوي

مديزيت سىتي

**0/ 374

0/000

125

مديزيت متعادل

**0/707

0/000

100

مديزيت مشارمتي

**0/824

0/000

50

٭٭ وشاوگز ايه است مٍ ضزيب َمبستگي در سطح 0/01معىي دار است.
ًتبيح خذٍل ضوبسُي  5حبوي اص آى است وِ ساثكِ ثيي ّش سِ سجه هذيشيت (سٌتي ،هتؼبدل ٍ
هطبسوتي) ثب خالليت دثيشاى هثجت ٍ دس سكح 0 /01هؼٌبداس است ٍ هيضاى  rثِدست آهذُ ثِ تشتيت
( )r=0/82 r=0/70 r=0/37است وِ ًطبًگش آى است وِ ّشچِ اص سجه هذيشيت سٌتي فبغلِ
ثگيشين ٍ ثِ قشف سجه هذيشيت هطبسوتي حشوت وٌين هيضاى ّوجستگي ًيض افضايص هييبثذ ٍ الجتِ
ساثكِ هثجت ٍ هؼٌبداس ثيي سجه هذيشيت سٌتي ٍ خالليت ًيض ًطبًگش آًست وِ سفتبسّبيي دس سجه
هذيشيت سٌتي ٍخَد داسد وِ ثب هيضاى خالليت دثيشاى ساثكِ داسد ٍ ايي سفتبسّب دس سجه هذيشيت
هتؼبدل ثيطتش ٍ دس سجه هذيشيت هطبسوتي دس ثيطتشيي حذ خَد لشاس داسد.
سَال چْارم :آيب ثيي هَلفِّبي سجه هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ،وٌتشل)
ٍ خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
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ثِ هٌظَس ثشسسي ساثكِ پيص ثيي اثؼبد هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍوٌتشل)-
ثذٍى دستِ ثٌذي وشدى هذيشيت ثِ سِ سجه سٌتي ،هتؼبدل ٍ هطبسوتي -ثبخالليت دثيشاى اص تحليل
سگشسيَى ثب ٍسٍد ّوضهبى استفبدُ ضذ وِ ًتبيح آى دس اداهِ روش ضذُ است.
جدٍل ضوارُي -6ضريب رگرسيَى بيي هَلفِّاي هديريت (تصوينگيري ،ارتباطات ،رّبري،
ساختار ٍ كٌترل) باخالقيت دبيراى

مدل

B
/15

ثابت

23

تصميم گيزي

ارتباطات

رَبزي

ساختار

مىتزل

/04
0
/84
0

R

)

/61

-

19
/34

0/02

0
/14

0/32
/91

/16
-0
/53
0
/11
1

Bاستاودارد(بتا

R2

0
-0/08

0/29

0/42

t

/84

5

0

/55
-1
/56
4
/93
8

سطح معىي داري

0/000

0/732

0/000

0/122

0/000

0/000

ًتبيح ثِدست آهذُ اص خذٍل ضوبسُي  6حبوي اص آى است وِ اص هيبى اثؼبد پٌدگبًِ هذيشيت اثؼبد
وٌتشل ،استجبقبت ٍ سبختبس ثب ؾشايت ثتبي ( )0/29ٍ0/32 ،0/42اص ًظش پيص ثيٌي هتغيش هالن خالليت
دثيشاى ثِ تشتيت ستجِ ّبي اٍل تب سَم سا داساست ٍلي اثؼبد (سّجشي ٍ تػوينگيشي) ثب ؾشايت
ثتبي( )0/02ٍ -0/08سْن هؼٌيداسي دس پيص ثيٌي هتغيش هالن (خالليت دثيشاى) ًذاسًذ ٍ ايي هكلت
ًطبًگش اى است وِ ٌَّص دس هذاسس هب ضيَُي غبلت تػوينگيشي ،تػوينگيشي هتوشوض است ٍ هذيشاى
دس تػوينگيشيّبيطبى ًظش هؼلوبى سا خَيب ًويضًَذ ٍ سّجشي ؾبثكِ هذاس است.
ؾشيت تؼييي ثشاثش ثب  0/84ثيبًگش ايي هكلت است وِ  0/84اص ول ٍاسيبًس هتغيشهالن يؼٌي
خالليت دثيشاى ثِ ٍسيلِ هتغيش پيص ثيي (سجه هذيشيت) لبثل تَؾيح است.
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سَال پٌجن :آيب ثيي ّوجستگي دٍ سجه هذيشيت (سٌتي ٍ هطبسوتي) ثب خالليت دثيشاى تفبٍت
ٍخَد داسد؟
ثِ هٌظَس ثشسسي تفبٍت ّوجستگي دٍ سجه (سٌتي ٍ هطبسوتي) ثب خالليت دثيشاى اص آصهَى Zr
 Fisherاستفبدُ ضذوِ ًتبيح دسخذٍل ضوبسُ  7آهذُ است.
جدٍل ضوارُي  -7هقايسِ چٌدگاًِ تفاٍت ّوبستگي سبکّاي هديريت (سٌتي ،هتعادل ٍ
هطاركتي)

سبل
سبل سىتي

مياوگيه تفايت

سطح معىاداري

هتؼبدل

-11/77

0/000

هطبسوتي

-32/14

0/000

سٌتي
سبل متعادل

هطبسوتي

11/77
-20/37

سٌتي
سبل مشارمتي

هتؼبدل

0/000
0/000

32/14
20/37

0/000
0/000

ًتبيح حبغل اص خذٍل ضوبسُي  7حبوي اص آى است وِ ثيي دٍ سجه هذيشيت سٌتي ٍ هطبسوتي ٍ
ّوچٌيي هذيشيت سٌتي ٍ هتؼبدل ٍ هذيشيت هتؼبدل ٍ هطبسوتي تفبٍت هؼٌي داسي دس سكح
ٍ0/01خَد داسد وِ تفبٍتْب ثِ غَستي است وِ ّش چِ سجه هذيشاى اص سجه سٌتي ثِ سوت سجه
هطبسوتي اسصيبثي ضذُ است ثِ هيضاى خالليت ًيض افضٍدُ ضذُ است .
سَال ضطن :آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
ثِ هٌظَس ثشسسي ايي سَال پژٍّص اص آصهَى  tثشاي گشٍّْبي هستمل استفبدُ ضذ.
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جدٍل ضوارُي ً -8تايج آزهَى  tبراي بررسي تفاٍت هياًگيي ًورُ هديريت دبيراى
زى ٍ هرد

جى
سيت

تعدا
د ومًوٍ

مياوگيه
ومزٌ
مديزيت

درجٍ
اوحزاف
استاودارد آسادي

مزد

146

85

26/34

273

سن

129

96

33/58

/92
241

سطح معىي
داري

مق
دارt
/10
-3
/05
-3

0/002

0/002

ًتبيح حبغل اص خذٍل ضوبسُي ً 8طبًگش آى است وِ هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى صى ()96
ثيطتش اص هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى هشد ( )85است ثِ ػجبست ديگش دثيشاى صى ثيطتش اص دثيشاى هشد
اص سجه هذيشيت هطبسوتي دس اداسُ هذسسِ هحل خذهتطبى ثْشُ هٌذاًذ.
سَال ّفتن :آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
ثِ هٌظَس پبسخذّي ثِ ايي سَال اص آصهَى  tثشاي گشٍّْبي هستمل استفبدُ ضذوِ ًتبيح دس
خذٍل ضوبسُي ً 10طبى دادُ ضذُ است.
جدٍل ضوارُي ً -9تايج آزهَى  tبراي بررسي تاثير جٌسيت بر خالقيت دبيراى

جىس
يت

تعداد
ومًوٍ

مياوگيه

اوحزاف

ومزٌ خالقيت استاودارد

درجٍ
آسادي

مزد

146

57/18

12/717

273

سن

129

65/92

13/96

76/260

مق
دارt
/43
-5
/40
-5

سطح
معىي داري
0/000

0/000

ًتبيح حبغل اص خذٍل ضوبسُي ً 9طبًگش آًست وِ ثيي هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى
( )65/92ثب هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى هشد ( )57/18تفبٍت هؼٌبداسي دس سكح ٍ 0/01خَد داسد ثِ
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ػجبست ديگش هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى ( )65/92ثيطتش اص هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى
هشد( )57/18است ثِ ػجبست ثْتش صًبى اص هشداى خالقتشاًذً .ىتِ لبثل تأهل دس ايي ثحث ايي است وِ
صًبى دس همبيسِ ثب هشداى ّن اص سجه هذيشيت هطبسوتي ثيطتشي ثْشُهٌذاًذ ٍ ّن ًوشُ خالليتطبى
ثيطتش اص هشداى است.
ثِ هٌظَس تىويل ثحث تفبٍت هيبًگيٌْب ثِ ثشسسي تفبٍت هيبًگيي ًوشُ خالليت دس سجىْبي
هذيشيت (سٌتي ،هتؼبدل ٍ هطبسوتي) پشداختِ ضذ ٍ ثِ ّويي هٌظَس اص تحليل ٍاسيبًس سبدُ استفبدُ
ضذ وِ ًتبيح دس خذٍل ضوبسُي  10آهذُ است.
جدٍل ضوارُي  -11تحليل ٍارياًس سادُ

مجمًع
مجذيرات
بيه گزيَي
درين
گزيَي
مل

درجٍ آسادي

37338/318

2

16297/122

272

53635/440

274

F

/589
311

سطح معىاداري

0/000

دس اداهِ ثحث تحليل ٍاسيبًس چَى حدن سِ گشٍُ هذيشيت (سٌتي; ،125هتؼبدل;ٍ 100
هطبسوتي )50ثشاثش ًجَدًذ اص آصهَى تؼميجي ضفِ استفبدُ ضذوِ ًتبيح دس اداهِ هيآيذ.
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جدٍل ضوارُي -11آزهَى تعقيبي ضفِ

سبل

سبل سىتي

مياوگيه تفايت

سبل
مشارمتي

معىاداري

هتؼبدل

-11/77

0/000

هطبسوتي

-32/14

0/000

سٌتي
سبل متعادل

سطح

هطبسوتي

11/77
-20/37

سٌتي
هتؼبدل

0/000
32/14

20/37

0/000

0/000
0/000

ًتبيح حبغل اص خذٍل ضوبسُي  11حبوي اص آى است وِ ثيي هيبًگيي سِ سجه هذيشيت (سٌتي،
هتؼبدل ٍ هطبسوتي ) دس هيضاى خالليت تفبٍت هؼٌبداسي دس سكح ٍ 0/01خَد داسد ّوچٌيي ًتبيح
حبغل اص آصهَى تؼميجي ضفِ ًيض ايي هكلت سا تبييذ هيوٌذ ٍ ًتبيح ًطبًگش آًست وِ تفبٍت ثيي
هيبًگيي سِ سجه هذيشيت (سٌتي ،هتؼبدل ٍ هطبسوتي ) دس هيضاى خالليت دس سكح  0/01هؼٌي داس
است.
بحث ٍ ًتيجِ گيري
پژٍّص حبؾش ثب ّذف ثشسسي ساثكِ سجىْبي هذيشيت (هطبسوتي ٍ سٌتي) ثب خالليت دثيشاى
هذاسس هتَسكِ ًَاحي دٍگبًِ ضْش سٌٌذج اًدبم ضذُ است.
دس ايي هكبلؼِ هَاسدي چَى ثشسسي ساثكِ سجىْبي هذيشيت (هطبسوتي ،هتؼبدل ٍ سٌتي) ٍ
خالليت دثيشاى ،ثشسسي تأثيش اثؼبد هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍ وٌتشل) ثش
خالليت دثيشاى ،ثشسسي تفبٍت ّوجستگي سجىْبي هذيشيت (هطبسوتي ٍ سٌتي) ٍ خالليت دثيشاى،
ثشسسي تفبٍت هيبًگيي ًوشُ خالليت دٍ گشٍُ دثيشاى صى ٍ هشد ٍ ثشسسي تفبٍت هيبًگيي دٍ گشٍُ
دثيشاى صى ٍ هشد دس ًوشُ هذيشيت هَسد ثحث ٍ ثشسسي لشاس گشفت.
دس ايي ثخص ًتبيح حبغل اص ايي هكبلؼِ وِ دس فػل لجل اسائِ گشديذ ثب تَخِ ثِ ّشوذام اص سَاالت
پژٍّص هَسد ثحث ٍ ثشسسي لشاس هيگيشد.
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سَال اٍل :آيب ثيي سجه هذيشيت سٌتي ثب خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
سَال دٍم :آيب ثيي سجه هذيشيت هتؼبدل ثب خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
سَال سَم :آيب ثيي سجه هذيشيت هطبسوتي ثب خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
ًتبيح حبغل اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى ًطبًگش ساثكِ هثجت هؼٌيداس ثيي سجه هذيشيت سٌتي ٍ
خالليت است وِ همذاس ايي ّوجستگي ثشاثش ثب  0/37ثَد وِ دس سكح  0/01هؼٌي داس است ضبيذ ؾشيت
ّوجستگي هثجت هؼٌي داس ًطبًگش آى است وِ دس سجه هذيشيت سٌتي وِ ضبهل اثؼبد (تػوينگيشي،
استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍوٌتشل) است يىسشي اثؼبد (سفتبسّب) ٍخَد داسًذ وِ ثب خالليت دثيشاى
ساثكِ داسًذ ٍ دثيشاى سفتبس هذيشاى سا ثِغَست هكلك ٍ غذ دسغذ سٌتي اسصيبثي ًىشدُاًذ.
ًتبيح حبغل اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى ًطبًگش ساثكِ هثجت هؼٌيداس ثيي سجه هذيشيت هتؼبدل
ٍ خالليت است وِ همذاس ايي ّوجستگي ثشاثش ثب0/70ثَد وِ دس سكح  0/01هؼٌبداس است ،ؾشيت
ّوجستگي هثجت هؼٌيداس ًطبًگش آى است وِ دس سجه هذيشيت هتؼبدل وِ ضبهل اثؼبد (تػوينگيشي،
استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍوٌتشل) است يىسشي سفتبسّب ٍخَد داسًذ وِ ثب خالليت دثيشاى ساثكِ داسًذ
ثب تَخِ ثِ ؾشيت ّوجستگي ثِدست آهذُ هيتَاى چٌيي استٌجبـ وشد وِ دس ايي سجه دس همبيسِ ثب
سجه سٌتي اثؼبد (سفتبسّب) ثيطتشي ٍخَد داسد وِ ثب خالليت دثيشاى ساثكِ داسدّ .وچٌبًىِ ًتبيح ًطبى
هيدّذ هيضاى ّوجستگي ثيي سجه هذيشيت ٍ خالليت ثب حشوت اص سجه هذيشيت سٌتي ثِ سجه
هذيشيت هتؼبدل افضايص هييبثذ.
ًتبيح حبغل اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى ًطبًگش ساثكِ هثجت هؼٌيداس ثيي سجه هذيشيت
هطبسوتي ٍ خالليت است وِ همذاس ايي ّوجستگي ثشاثش ثب 0/83ثَد وِ دس سكح  0/01هؼٌيداس است.
ؾشيت ّوجستگي هثجت هؼٌيداس ًطبًگش آى است وِ دس سجه هذيشيت هطبسوتي وِ ضبهل اثؼبد
(تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍوٌتشل) است هدوَػِاي اص سفتبسّب ٍخَد داسًذ وِ ثب
خالليت دثيشاى ساثكِ داسًذ ثب تَخِ ثِ ؾشيت ّوجستگي ثِدست آهذُ هي تَاى چٌيي استٌجبـ وشد وِ
دس سجه هذيشيت هطبسوتي دس همبيسِ ثب سبيش سجىْبي هذيشيت (سٌتي ٍ هتؼبدل) سفتبسّبي ثيطتشي
ٍخَد داسد وِ ثب خالليت دثيشاى ساثكِ داسد .چٌبًىِ ًتبيح ًطبى هيدّذ هيضاى ّوجستگي ثيي سجه
هذيشيت ٍ خالليت ثب حشوت اص سجه هذيشيت سٌتي ثِ سوت سجه هذيشيت هتؼبدل ثيطتش ٍ ثب حشوت
اص سجه هتؼبدل ثِ سجه هطبسوتي ثِ ثيطتشيي حذ هيسسذ.
ًتبيح ايي پژٍّص ثب يبفتِّبي ٍفبيي ( ٍ )1378اسالهيپَس (ّ )1374وسَ استٍ .فبيي ()1378
ثيي سجه هذيشيت هطبسوتي ٍ اهىبى اثذاع ٍ خالليت آهَصضي ٍ ايدبد استحىبم سٍاثف اًسبًي هكلَة
ساثكِ هؼٌبداسي ثِدست آٍسد .اسالهيپَس (ً )1374يض دس ًتبيح پژٍّصاش ثيبى هيداسد وِ اخشاي
هذيشيت هطبسوتي هَخت افضايص خالليت ًيشٍي وبس هيگشددً .تبيح ثِدست آهذُ اص ؾشايت ّوجستگي
ثيي سِ سجه هذيشيت (سٌتي ،هتؼبدل ٍ هطبسوتي) ًطبى هيدّذ وِ ّشچِ هذيشاى هذاسس اص ضيَُ
تػوينگيشي هتوشوض ،استجبقبت يهقشفِ ،سئيس-هشؤٍسي ،ضيَُ سّجشي آهشاًِ ،سبختبس هتوشوض ٍ
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وٌتشل هستمين ثيطتشي استفبدُ وٌٌذ ،هيضاى خالليت دثيشاى وبّص هييبثذ ٍ ثشػىس ّشچِ هذيشاى
هذاسس اص ضيَُ تػوينگيشي هطبسوتي ،استجبقبت ثبص ،دٍخبًجِ ،ضيَُ سّجشي ساثكِهذاس ،ساثكِ غويوبًِ
ثب دثيشاى ،سبختبس ًبهتوشوض ،تفَيؽ اختيبس ٍ وٌتشل ثيشًٍي ون استفبدُ وٌٌذ هيضاى خالليت دثيشاى
افضايص هييبثذ.
سَال چْارم :آيب ثيي هَلفِّبي سجه هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ،وٌتشل)
ٍ خالليت دثيشاى ساثكِ ٍخَد داسد؟
ثب استفبدُ اص سگشسيَى ثِ ثشسسي ساثكِ پيص ثيي اثؼبد هذيشيت (تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي،
سبختبس ٍ وٌتشل) – ثذٍى دستِ ثٌذي وشدى سجه هذيشيت ثِ سِ سجه سٌتي ،هتؼبدل ٍ هطبسوتيٍ -
خالليت دثيشاى پشداختِ ضذ .وِ ًتبيح دس اداهِ روش ضذُ است
ًتبيح حبغل اص تحليل سگشسيَى دس هَسد ثشسسي ساثكِ پيص ثيي اثؼبد سجه هذيشيت
(تػوينگيشي ،استجبقبت ،سّجشي ،سبختبس ٍ وٌتشل) ٍ خالليت دثيشاى ًطبى داد وِ اص هيبى اثؼبد
پٌحگبًِ هذيشيت ثؼذ وٌتشل ثب ؾشيت ثتبي  0/42دس دسخِ اٍل اّويت اص ًظش پيص ثيٌي خالليت
دثيشاى لشاس داسد ٍ اثؼبد استجبقبت ثب ؾشيت ثتبي  ٍ0/32سبختبس ثب ؾشيت ثتبي  0/29دس هشاتت دٍم ٍ
سَم اّويت اص ًظش پيص ثيٌي خالليت دثيشاى لشاس داسًذ.
ٍلي اثؼبد سّجشي ٍ تػوينگيشي سْن هؼٌبداسي دس پيص ثيٌي خالليت ًذاسًذً .تبيح ايي پژٍّص
ثب يبفتِّبي رايس ( ،)2006مايودا ي فارل ( ،)2003آمابيل ( ،)1998اسمي ( )1385ي اسالمي پًر(ّ )1374وسَ
است.
رايس ( )2006دس ًتبيح پژٍّصاش ًطبى داد وِ وٌتشل دسًٍي ساثكِ هثجتي ثب سفتبسخالق وبسوٌبى
داسد ٍ فؿبي ثبص ٍ لبثل اػتوبد دس سبصهبى هَخت افضايص سفتبس خالق وبسوٌبى هيضَد ٍ دس هَسد
سبختبس سبصهبى پبئَليلَ ٍ ثشاٍى ( ٍ )1990اسوي (ً )1385طبى دادًذ وِ سبختبس اسگبًيه هَخت افضايص
خالليت ٍ سبختبس هىبًيه هَخت وبّص خالليت وبسوٌبى هيضًَذ.
ؾشايت ثتبي ثِدست آهذُ اص تبثيش اثؼبد هذيشيت ثش خالليت ًطبى هيدّذ وِ اوثش ًوًَِ پژٍّص
ضيَُ تػوينگيشي هذاسس هحل خذهتطبى سا هتوشوض ٍ سٌتي اسصيبثي وشدُ اًذ ٍ ضيَُ سّجشي هذيشاى
هذاسس سا آهشاًٍِ ،ظيفِ هذاس ٍ سئيس -هشؤٍسي تَغيف وشدُاًذ وِ دس ايي ضيَُ سّجشي هذيشاى ثيطتش
ثِ ًيبصّبي هبدي هؼلوبى تَخِ داسًذ ،ثِ ًيبصّبي اختوبػي ٍ احتشام دثيشاى تَخِ وبفي ًذاسًذً ،سجت ثِ
دثيشاى ثي اػتوبدًذ ٍ غبلجبً ثِ اخشاي لَاًيي ٍ همشسات تَخِ داسًذ ٍ ايي خَد ًطبى اص ثشتشي ضيَُ
تػوينگيشي سٌتي ٍ هتوشوض ٍ سّجشي آهشاًِ دس هذاسس هتَسكِي ضْش سٌٌذج است.
سَال پٌجن :آيب ثيي ّوجستگي دٍ سجه هذيشيت ( هطبسوتي ٍ سٌتي) ثب خالليت دثيشاى تفبٍت
ٍخَد داسد؟
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ثِ هٌظَس ثشسسي تفبٍت ّوجستگي ثيي دٍ سجه هذيشيت ( هطبسوتي ٍ سٌتي) ثب خالليت دثيشاى
اص آصهَى Zr Fisherاستفبدُ ضذ.
ًتبيح ثِدست آهذُ اص آصهَىً Zr Fisherطبى داد وِ تفبٍت ّوجستگي ثيي سجه هذيشيت (
هطبسوتي ٍ سٌتي) ثب خالليت دثيشاى دس سكح  0/01هؼٌبداس است ثشاي تىويل ثحث تفبٍت ّوجستگي
ثِ ثشسسي تفبٍت ّوجستگي ثيي سجه هذيشيت ( سٌتي ٍ هتؼبدل) پشداختِ ضذوِ ًتبيح ثِدست آهذُ
اص آصهَىً Zr Fisherطبى داد وِ تفبٍت ّوجستگي ثيي سجه هذيشيت ( سٌتي ٍ هتؼبدل) ًيض ثب
خالليت دثيشاى دس سكح  0/01هؼٌب داس است .اص ًتبيح ثِدست آهذُ هيتَاى چٌيي استٌجبـ وشد وِ
اگشچِ دس سجه هذيشيت سٌتي سفتبسّبيي ٍخَد داسد وِ ثب خالليت ساثكِ داسد ٍلي دس سجه هذيشيت
هتؼبدل سفتبسّبي هطبسوتي ثيطتشي اص سجه هذيشيت سٌتي ٍخَد داسد ٍ دس سجه هذيشيت هطبسوتي
سفتبسّبي هطبسوتي دس ثبالتشيي سكح لشاس داسد.
سَال ضطن :آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
ثِ هٌظَس ثشسسي تفبٍت هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى صى ٍ هشد اص آصهَى تي ثشاي گشٍّْبي
هستمل استفبدُ ضذً .تبيح ثِدست آهذُ اص آصهَى تي ًطبى داد وِ تفبٍت هيبًگيي ًوشُ دٍ گشٍُ دثيشاى
صى ٍ هشد دس سجه هذيشيت دس سكح  0/01هؼٌب داس است ثِ ػجبست ديگش هيبًگيي ًوشُ هذيشيت دثيشاى
صى ( )96ثيطتش اص هيبًگيي ًوشُ دثيشاى هشد ( )85است يبفتِّبي ايي پژٍّص ثب يبفتِّبي صاّذي
(ّ )1382وسَ است.
صاّذي (ً )1382طبى داد وِ ٍيژگيْبي دلسحوي ،گزضت ،لذسضٌبسي ًسجت ثِ صيشدستبى ٍ سفتبس
هطبسوتخَيبًِ ٍ هطَستي دس صًبى هذيش ثيطتش اص هشداى هذيش يبفت هيضَد.
دس تَؾيح ايي يبفتِّب هيتَاى گفت وِ دثيشاى صى ًسجت ثِ دثيشاى هشد ثيطتش اص سجه هذيشيت
هطبسوتي ثشخَسداسًذ يب ثِ ػجبست ثْتش هذيشاى هذاسس دختشاًِ اص ضيَُ تػوينگيشي ضَسايي استفبدُ
هيوٌٌذ ،دس تػوينگيشيّبيطبى ًظشات دثيشاى سا خَيب هيضًَذ ،ثيطتش ثِ سجه سّجشي ساثكِهذاس ٍ
حوبيتي گشايص داسًذ ،استجبقبت ثبص ٍ دٍقشفِ ثب دثيشاى داسًذً ،ظبست ولي ثش سٍي وبس دثيشاى داسًذ،
ثيطتش اص ضيَُي خَداسصيبثي دس اسصضيبثي دثيشاى استفبدُ هيوٌٌذ ،ثِ هسبئل ٍ هطىالت اختوبػي
دثيشاى تَخِ هيوٌٌذ ،ضًٌَذُ خَثي ثشاي سخٌبى دثيشاًطبى ّستٌذ ،دثيشاى سا ثِ اًدبم وبسّب ثِغَست
گشٍّي ٍ تيوي تطَيك هيوٌٌذ ٍ استجبقبت غويوبًِ ٍ دٍستبًِ ثب دثيشاًطبى داسًذ.
سَال ّفتن :آيب ثيي هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى ٍ هشد تفبٍت ٍخَد داسد؟
ثِ هٌظَس ثشسسي تفبٍت هيبًگيي ًوشُ خالليت دٍ گشٍُ صى ٍ هشد اص آصهَى تي استفبدُ ضذ.
ًتبيح ثِدست آهذُ اص آصهَى تي ًطبى داد وِ ثيي هيبًگيي ًوشُ خالليت دٍ گشٍُ دثيشاى صى ٍ هشد
تفبٍت هؼٌبداسي دسسكح ٍ 0/01خَد داسد ثِ ػجبست ديگش هيبًگيي ًوشُ خالليت دثيشاى صى( )65ثيطتش
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اص هيبًگيي ًوشُ دثيشاى هشد ( )57است ًتبيح ايي پژٍّص ثب يبفتِّبي تَسًس (ٍٍ ،)1965د (،)1985
وين ٍ هيىبئيل (ّ )1995وسَ است.
ايي ًتيدِ ًطبًگش آى است وِ دثيشاى صى ًسجت ثِ دثيشاى هشد اص خالليت ثيطتشي ثشخَسداسًذ،
احتوبالً ػلت ايي اهش آًست وِ هذيشاى صى دس همبيسِ ثب هذيشاى هشد ثيطتش اص سجه هذيشيت هطبسوتي
استفبدُ هيوٌٌذ يب ثِ ػجبست ديگش هذيشاى صى دثيشاًطبى سا دس تػوينگيشيْب ضشوت هيدٌّذ ،فشغت
اظْبسًظش ٍ اثشاص ٍخَد ثِ آًْب هيدٌّذ ،ضًٌَذُ خَثي ثشاي سخٌبى دثيشاًطبى ّستٌذ ،ساثكِ غويوي ٍ
دٍستبًِ ثب دثيشاًطبى داسًذ ،دثيشاًطبى سا ثِ اًدبم وبسگشٍّي ٍ خوؼي تطَيك هيوٌٌذ ٍ ػالٍُ ثش
ًيبصّبي هبدي ثِ ًيبصّبي اختوبػي ٍ احتشام دثيشاًطبى تَخِ داسًذ وِ هدوَػِ ايي ػَاهل هَخت ايدبد
اًگيضُ ،تالش ،افضايص ويفيت وبس ٍ خالليت دس دثيشاى صى ضذُ است.
ثِ هٌظَس ثشسسي وبهلتش ثحث همبيسِ هيبًگييّب اص تحليل ٍاسيبًس استفبدُ ضذ ٍ ثِ ثشسسي تفبٍت
هيبًگيي خالليت دس سِ سجه هذيشيت (هطبسوتي ،هتؼبدل ٍ سٌتي) پشداختِ ضذً .تبيح حبغل اص
تحليل ٍاسيبًس ثشاي ثشسسي تفبٍت هيبًگيي خالليت دس سِ سجه هذيشيت (هطبسوتي ،هتؼبدل ٍ
سٌتي) ًطبى داد وِ تفبٍت هيبًگيي خالليت دس سِ سجه هذيشيت (هطبسوتي ،هتؼبدل ٍ سٌتي) دس
سكح  0/01هؼٌب داس است ثِ ػجبست ديگش هيبًگيي ًوشُ خالليت دس سجه هذيشيت هطبسوتي ()83
ثيطتش اص هيبًگيي ًوشُ خالليت دس سجه هذيشيت هتؼبدل ( )62است ٍ هيبًگيي ًوشُ خالليت دس سجه
هذيشيت هتؼبدل ًيض ثيطتش اص هيبًگيي ًوشُ خالليت دس سجه هذيشيت سٌتي ( )51است ايي ًتبيح
ًطبى هيدّذ وِ ّشچِ اص سجه هذيشيت سٌتي ٍ آهشاًِ فبغلِ ثگيشين ٍ ثِ قشف سجه هذيشيت
هطبسوتي ٍ دهىشاتيه حشوت وٌين ثش هيضاى خالليت دثيشاى ًيض افضٍدُ هيضَد ثِ ػجبست ديگش ّشچِ
هذيشاى دس اداسُ هذاسس اص ضيَُ تػوينگيشي ضَسايي استفبدُ وٌٌذ ،دثيشاى سا دس تػوينگيشي ّب
دخبلت دٌّذ ،ثِ ًيبصّبي سضذ ٍ ًيض احتشام دثيشاى تَخِ وٌٌذ ،ثب دثيشاى ساثكِ دٍستبًِ ،غويوي ٍ دٍ
قشفِ داضتِ ثبضٌذ ،دثيشاى سا ثِ تطىيل گشٍّْب ٍ تيوْبي وبسي تطَيك وٌٌذ ،ثِ هسبيل ٍ هطىالت
دثيشاى تَخِ وٌٌذ ،دس اسصيبثي دثيشاى اص ضيَُ خَد اسصيبثي هجتٌي ثش اػتوبد استفبدُ وٌٌذ ،ثِ دثيشاًطبى
دس اًدبم وبسّب تفَيؽ اختيبس وٌٌذ دثيشاى خالقتشي خَاٌّذ داضت ٍ ثشػىس ّشچِ ضيَُ
تػوينگيشي هذيشاى هتوشوضتش ثبضذ ،هذيشاى ثِ تٌْبيي تػوينگيشي وٌٌذ ،غبلجبً قجك همشسات سسوي ثب
دثيشاى ثشخَسد وٌٌذ ،استجبقبت ثِ غَست يه قشفِ (اص ثبال ثِ پبييي) سلسلِ هشاتجي ٍ سسوي ثبضذ،
ضيَُ ًظبست هستمين ثبضذ ،هيضاى خالليت دثيشاى ًيض وبّص هييبثذ.
هحدٍديتْا ٍ هطکالت پژٍّص
 -1فمذاى ضَاّذوبفي خْت ثحث دسهَسد ثؼؿي اص ًتبيح حبغلِ اص تأثيش ٍ يب ساثكِ هتغيشّبي ايي
پژٍّص ثِدليل آًىِ پژٍّطْبي اًذوي دس ايي صهيٌِ غَست گشفتِ است.
 -2ػذم آضٌبيي دثيشاى ثب هميبس هذيشيت هطبسوتي ٍ ؾشٍست تَؾيح هميبس ثشاي آًْب.
 -3هحبفظِ وبسي دثيشاى دس ثيبى ًظشات ٍالؼيطبى ثِدليل تشس اص هذيشاى ٍ لَ سفتي ًظشاتطبى.
 -4ػذم دستشسي پژٍّطگش ثِ ثؼؿي هٌبثغ ٍ ًطشيبت خبسخي دس استجبـ ثب هَؾَع پژٍّص.
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ً -5جَدى پژٍّطْبي وبفي دس ايي صهيٌِ ثٍِيژُ دس آهَصش ٍ پشٍسش وِ وبس همبيسِ ًتبيح ٍ تؼجيش
ٍ تفسيشّب سا ثب هطىل هَاخِ هيوشد.
پيطٌْادّاي كاربردي
 -1هذيشاى هذاسس سؼي وٌٌذ ثب حشوت اص سجه هذيشيت سٌتي ٍ سٍيآٍسدى ثِ سجه هذيشيت
هطبسوتي ٍ الگَّبي سفتبسي ايي سجه صهيٌِ سا ثشاي ثشٍص خالليت فشدي آهبدُ وٌٌذ .چشا وِ اهشٍصُ
الصهِي ثمب ٍ دٍام ّش سبصهبًي ٍ تَاى سلبثت دس هحيف ثي ثجبت وًٌَي ،خالليت ٍ ًَآٍسي است.
 -2هذيشاى سدُ ثبال ٍ هسإٍليي آهَصش ٍ پشٍسش ثِ هذيشاى هذاسس اختيبس ٍ استمالل الصم سا خْت
تػوينگيشي تفَيؽ ًوبيٌذ تب آًْب ثتَاًٌذ ايذُّبي ًَ ٍ خالق خَد ٍ وبسوٌبى سا دس تػوينگيشيْبي
سبصهبى اػوبل ًوبيٌذ.
 -3هيضاى تػوينگيشيْبي هتوشوض ٍ غبدسُ اص ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ حذالل هوىي وبّص
يبثذ.
 -4هيضاى تػوينگيشيْبي فشدي ،استجبقبت يه قشفِ (اص ثبال ثِ پبييي) ٍ ًظبست هستمين تَسف
هذيشاى هذاسس ثِ حذالل هوىي وبّص يبثذ.
 -5اتخبر تػويوبت گشٍّي ،استجبقبت ضجىِاي ٍ خَدوٌتشلي تَسف سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش ٍ
هذيشاى هذاسس تطَيك ضَد.
 -6ػالٍُ ثش تَخِ ثِ ًيبصّبي هبدي ٍ هؼيطتي هؼلوبى ثِ ًيبصّبي اختوبػي ،احتشام ٍ استمالل
هؼلوبى (ًيبصّبي سضذ) تَخِ ضَد.
 -7تػويوبت هذسسِ تَسف ضَساي هؼلوبى ٍ ثب ّوىبسي هذيش ثِ ػٌَاى يه ػؿَ اص گشٍُ اتخبر
ضَد.
 - 8تطىيل گشٍّْبي وبسي دس هذسسِ تَسف ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ هذيشاى هذاسس تطَيك
ضَد وِ هبّيت وبس هؼلوبى اص هبّيت فشدي ثِ سوت هبّيت خوؼي ٍگشٍّي سَق دادُ ضَد.
 -9اسصضيبثي اص هؼلوبى ثِ اسصضيبثي تَسف هؼلوبى سَق دادُ ضَد .
 -10هذي شاى ثِ ًظشات اسائِ ضذُ تَسف هؼلوبى گَش فشا دٌّذ ٍ ًظشات هفيذ ٍوبسثشدي سا
ثىبسگيشًذ ٍ ثذيي ٍسيلِ هؼلوبى ثِ اسائِ ًظش تطَيك گشدًذ.

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
هٌابع
 -1اسالهي پَس ،حويذسؾب ( ".)1379ثشسسي ًمص هذيشيت هطبسوتي دس افضايص وبسايي وبسوٌبى" .پبيبى ًبهِ
وبسضٌبسي اسضذ .داًطگبُ هشوض آهَصش هذيشيت دٍلتي تْشاى.
 -2اسوي ،وشاهت ( .)1385ثشسسي تحليلي ساثكِ سبختبس سبصهبًي ثب خالليت سبصهبًي دس هذاسس هتَسكِ ضْش
ضيشاص ،پبيبى ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ هذيشيت آهَصضي  ,داًطگبُ ضيشاص .
 -3ثشاتيبى ،حويذ ( " . )1381ضيَُ ّبي ًْبديٌِ ضذى هطبسوت هؼلوبى ،هذيشاى ٍ داًص آهَصاى دس آهَصش ٍ
پشٍسش "  ،فػلٌبهة هذيشيت دس آهَصش ٍ پشٍسش ،دٍسُي ّطتن ،ضوبسُي .31
 -4آلبيي فيطبًي ،تيوَس( " .) 1377خالليت ٍ ًَ آٍسي دس اًسبًْب ٍ سبصهبًْب" .چبح اٍل  :اًتطبسات تشهِ.
 -5پَسخلي ،فشيجب ( .)1379ثشسسي تفبٍت خٌسيتي دس تبثيش اًگيضش ثيشًٍي (پبداش) ثشخالليت داًص آهَصاى،
پبيبى ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ ,داًطگبُ ضيشاص.
 -6ساثيٌض ،استيفي (" .)1378تئَسي سبصهبى (سبختبس ،قشاحي ٍ وبسثشدّب)" .تشخوِي هْذي الَاًي ٍ حسي
داًبيي فشد تْشاى ،اًتطبسات داًطگبُ تْشاى.
 -7سؾبئيبى  ،ػلي ( ".)1374اغَل هذيشيت" .تْشاى ،اًتطبسات سوت.
 -8صاّذي ،ضوس السبدات ( ".)1382استمبي هطبسوت صًبى دس سكَح هذيشيتي ايشاى" .فػلٌبهة داًص هذيشيت،
ضوبسُي .62
 -9صوي ،هحوذػلي ( ".)1382ثشسسي ًمص ػَاهل ضخػيتي ،سبصهبًي ٍ اختوبػي دس ًَآٍسي هذيشاى آهَصضي".
هدلِي سّيبفت ،ضوبسُي ثيست ٍ ضطن.
 -10غبدلي فشً ،بغش .سيذ تمَي ،هيشػلي( .) 1382هذيشيت هطبسوتي .چبح اٍل .تْشاى :ا ًتطبسات هشوض آهَصش
ٍ تحميمبت غٌؼتي ايشاى.
 -11ػسىشيبى ،هػكفي ( " .)1371سبصهبى ٍ هذيشيت آهَصش ٍ پشٍسش" .تْشاى ،چبپخبًِ سپْش.
 -12ػاللِ ثٌذ ،ػلي ( " .)1384هجبًي ًظشي ٍ اغَل هذيشيت آهَصضي" .چبح ّفذّن ،تْشاىً ،طش سٍاى.
 -13وشيوي ،ػلي ( .) 1379ساثكة خالليت ثب اؾكشاة ،خٌسيت ،پيطشفت تحػيلي ٍ هٌضلت اختوبػي گشٍّي اص
داًص آهَصاى همكغ سَم ساٌّوبيي ضْش ضيشاص .پبيبى ًبهة وبسضٌبسي اسضذ ،داًطگبُ ضيشاص.
 -14لَتبًض ،فشد (" .)1374سفتبس سبصهبًي" .تشخوِي هْذي ايشاى ًژادپبسيضي تْشاى ،چبح هإسسِ ّوشاُ.
 -15هػكفَي ،فشضتِ ( .) 1381ثشسسي هيضاى هطبسوت اػؿبي ّيبت ػلوي داًطگبُ ضيشاص دس تػوين گيشي
ّبي هذيشيتي .پبيبى ًبهة وبسضٌبسي اسضذ ،داًطگبُ ضيشاص.
ًَ-16سي ،صّشا ( " .) 1381ثشسسي تفبٍتْبي خٌسيتي ثب تَخِ ثِ ساثكة خالليت ٍ ػولىشد تحػيلي دس دسٍس
سيبؾي ،ػلَم ٍ ادثيبت داًص آهَصاى دثيشستبى ضْش ضيشاص " .پبيبى ًبهة وبسضٌبسي اسضذ ،داًطگبُ ضيشاص.

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
" ثشسسي ساثكِ ثيي سجىْبي هذيشيتي هذيشاى دس هذاسس ضْش سوٌبى ثب سؾبيت ضغلي.)1378(  سبسا، ٍفبيي-17
. داًطگبُ سوٌبى، پبيبى ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ."هؼلوبى
. اًتطبسات ساّگطب: ضيشاص. چبح اٍل. هذيشيت هطبسوتي اص قشيك ًظبم پيطٌْبدّب.) 1383(  سٍيب، ّبضوي-18
 تشخوِ هيش هحوذ سيذ ػجبس،1  تحميك ٍ ػول دس هذيشيت آهَصضي ج، تئَسي.)1376(  َّي ٍ هيسىل-19
.ِ اًتطبسات داًطگبُ اسٍهي:ِ اسٍهي. چبح اٍل.ُصاد
1- Amabile, T.M,(8988). A Model of Creativity and Innovation in
Organization. Creativity Research Journal, 232:8-25:
2- Kanungo, Rabindra N., and Jaeger, Alfred M.: Introduction: The
Need for Indigenous Management in Developing Countries, Management
in Developing Countries, Alfred M. Jaeger and Alfred N. Kanungo, eds.,
Chapman and Hall, Inc., New York, 8991.
3- Martins, E. C. and Terbalanche, F. (211:). Building organizational
culture that stimulates creativity and innovation, European Journal of
Innovation Management, Vol. 6 (8), 66-76.
4- Mavondo, Felix and Farrel, Mark (211:). Cultural orientation: its
relationship with market orientation, innovation and organizational
performance, Management Decision, Vol.68 (:), 268-269.
5- Ozsomer, Aysegul; Calantone, Roger J. & Benedetto, Anthony Di
(8997). What makes firms more innovative? A look at organizational and
environmental factors. Journal of Business and Marketing, Vol. 82 (86),
611-686
6- Pierce, J.L. and Delbecq, A, L, (8997). Organisation structure,
individual attitudes and innovation, Academy of Management Review,
Vol.2, January, 22-:7
7- Rice, G,(2116). Individual Values, Organizational Context, and SelfPerceptions of employee creativity: Evidence from Egyptian organizations.
journal of Business Research, vol.25. pg 2::,268 pgs.
8- Solomon, G.T., Duffy, S., & Tarabishy, A. (2112). “The State of
Entrepreneurship Education in the United States: A Nationwide Survey and
Analysis.” International Journal of Entrepreneurship Education, 8(8): 65-86.
9- Thacher,R.A,(8997). Team Leader Style: Enhancing The creativity of
Employees in Teams: Training for Quality, vol.5 No.6, pp.866-9 .
11- Woodman, Richard w,(899:). Toward A Theory of Organizational
Creati. The Academy of Management Review .vol.88, Iss2; pg 29:

