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چکیده
هدفٞ :سف ایٗ پػٞٚفٔ ،غبِؼٚ ٝیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞٝبی زا٘كٍبٞی ٚاحسٞبی خبٔغ زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی  ٚوكف ضاثغ ٚ ٝتأثیط ٔتغیطٞبی خٕؼیت قٙبذتی ثط ایٗ ٚیػٌیٞبؾت.
روش پژوهشٛ٘ :ع تحمیك ،تٛنیفی  ٚضٚـ آٖ پیٕبیكی -تحّیّی اؾت .وُ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘ 109فط اظ وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞٝبی
زا٘كٍبٞی زض ٚ 15احس خبٔغ ثٛز٘س و ٝث ٝنٛضت ؾطقٕبضی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاضٌطفتٙس .اثعاض خٕغ آٚضی اعالػبتٔ ،هبحج ٝحضٛضی ثب
نبحت٘ظطاٖ خٟت ٌعیٙف ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی ٚ ،اثعاض پطؾف٘بٔ ٝذٛزؾٙدی ٔحمكؾبذت ٝخٟت ؾٙدف ایٗ ٚیػٌیٞب
زض وتبثساضاٖ ثٛز .تدعی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت زض ز ٚؾغح آٔبض تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی (قبذم  ،KMOآظٔ ٖٛوطٚیت ثبضتّت ،تحّیُ
ٚاضیب٘ؽ یه ؾٛی ،ٝضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚضطیت تؼییٗ) ا٘دبْ ٌطفت.
یافتههاٚ :یػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی اظ حس ٔتٛؾظ وٕتط ثٛز  ٚضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ثیٗ ٔسضن تحهیّی
وتبثساضی ،ؾٗ  ٚؾغح تحهیالت وتبثساضاٖ ثب ایٗ ٚیػٌیٞب ٚخٛز زاقتٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ثطذی اظ ایٗ ٚیػٌیٞب ثب ٔتغیطٞبی ٔسضن
تحهیّی ،ؾٗ  ٚؾغح تحهیالت زاضای ضطیت ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثٛز و ٝثب افعایف أتیبظ ٔتغیطٞبی خٕؼیت قٙبذتیٚ ،یػٌیٞبی
حٕبیتی وبضآفطیٙی آ٘بٖ افعایف ٔییبفت.
نتیجه گیزی :أطٚظ ٜثط خصة وتبثساضا٘ی ثب ٚیػٌیٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝتأویس ٔیقٛز .زض وتبثرب٘ٞٝب ،ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ اٞسافٔ ،ؿئِٛیتٞب
 ٚتفٛیض آٖ ث ٝوتبثساضاٖ قبیؿت ،ٝاػتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ضا زض آ٘بٖ ثٚ ٝخٛز آٚضز ٚ ٜحٕبیت ؾبظٔب٘ی ٔٛخت ٔیٌطزز تب آ٘بٖ ثب حساوثط
ظطفیت  ٚتٛاٖ ذٛز ،ضٕٗ ؾبظٌبضی ثب ٔحیظوبضی  ٚثمبء زض ثّٙسٔستٛٔ ،خجبت ضضبیتٕٙسی اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ٔ ٚطاخؼبٖ ث ٝوتبثرب٘ٞٝب
ٔ ٚطاوع اعالػبتی ضا فطإ٘ ٓٞبیٙس.
واژههای کلیدی :وبضآفطیٙی ،وتبثرب٘ٞٝبی زا٘كٍبٞی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،وتبثساضاٖ.
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مقدمه

ٔعیتٞبی ذٛز ث ٝزضؾتی ثٟط ٜثجط٘س  ٚثب تٛا٘بیی  ٚاثتىبض،

وبضآفطیٙی 1ثٔ ٝؼٙبی اقتغبَظایی  ٚایدبز قغُ٘ 2یؿت،

تٟسیسات ضا ث ٝفطنت تجسیُ ٕ٘بیٙس .آ٘بٖ ٕٛٞاض ٜثبیس یبز

ٔتأؾفبٕ٘ٞ ٝب٘ٙس ٚاغ ٜوتبثساضی ،3وبضآفطیٙی ٚ ٓٞاغٜای ٌٚ ًٙ

ثٍیط٘س  ٚیبز ٌطفتٞٝب ضا ثب تحمیك زض ػُٕ پیبز ٜوطز ،ٜآیٙسٜ

٘بٔف ْٟٛزاضز و ٝث ٝاػتمبز اوثط نبحت٘ظطاٖ ایٗ حٛظ ،ٜتطخٕٝ

زِرٛا ٜضا پیف ثیٙی ٕ٘بیٙس  ٚث ٝاضتمبی اؾتب٘ساضزٞب  ٚقطایظ
7

ٔٙبؾجی اظ ٘ Entrepreneurshipیؿت  ٚاضظـآفطیٙیٚ 4اغٜ

ثٟتط فىط وٙٙس (وّییط  .)1996 ،ثب ایٗ اٚنبفٞ ،سف پػٞٚف

ٔٙبؾتتطی اؾت .وبضآفطیٙی ػجبضت اؾت اظ اضظـ آفطیٙی ٚ

حبضط ٔغبِؼٚ ٝیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ

وبضآفطیٗ 5وؿی اؾت و ٝثتٛا٘س اضظقی (ٔبزی ٔ ٚؼٛٙی) ضا زض

وتبثرب٘ٞٝبی زا٘كٍبٞی ٚاحسٞبی خبٔغ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی

خبٔؼ ٝذّك ٕ٘بیس (قبٜحؿیٙی.)1383 ،

 ٚوكف ضاثغ ٚ ٝتأثیط ٔتغیطٞبی خٕؼیت قٙبذتی ث ٝایٗ

وبضآفطیٙی زض ػّٓ اعالػبت  ٚزا٘ف قٙبؾی ث ٝػٛٙاٖ یىی

ٚیػٌیٞبؾتٔ .غبِؼ ٚ ٝقٙبذت ایٗ ٚیػٌیٞب زض تٕبْ

اظ قبذٞٝبی ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ،فطایٙسی اؾت و ٝعی آٖ یه

ؾبظٔبٖٞب ضطٚضی اؾت  ٚوتبثرب٘ٞٝبی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی

وتبثساض ثب ایس ٜذالق  ٚقٙبؾبیی فطنتٞبی خسیس ٛ٘ ٚآٚض

اظ ایٗ لبػسٔ ٜؿتثٙی ٘یؿتٙس .ایٗ وتبثرب٘ٞٝب ثطای ضقس ٚ

ث ٝآفطیٙف اضظـٞب ٔجبزضت ٚضظز .قٙبذت  ٚآٌبٞی اظ

تٛؾؼ ٚ ٝایفبی ٘مف وّیسی زض ٌؿتطـ فؼبِیتٞبی پػٞٚكی

٘یبظٞبی ٔطاخؼبٖ  ٚاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ثب ٍ٘طـ وبضآفطیٙب٘،ٝ

 ٚآٔٛظقی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی٘ ،یبظ ث ٝثط٘بٔٝضیعی ٔٙبؾت زض

وتبثساض ضا زض آفطیٙف ،یبفتٗ فطنت  ٚپطزاذتٗ ث ٝآٖ یبضی

ضاؾتبی تمٛیت ضٚحی ٝوبضآفطیٙی وبضٔٙساٖ فؼّی  ٚخصة افطاز

ٔیزٞس .وتبثساضاٖ ثب ٚیػٌیٞبی وبضآفطیٙی ٔیتٛا٘ٙس ثب وٕه

وبضآفطیٗ زاض٘س (اثبشضی .)1393 ،أب پیف اظ ا٘دبْ چٙیٗ

فٙبٚضیٞبی٘ٛیٗ ث ٝاضائٛ٘ ٝآٚضیٞبیی ٔغبثك ثب ٘یبظٞبی

فؼبِیتٞبییٔ ،یثبیؿت ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

اعالػبتی ٔطاخؼبٖ  ٚذسٔبت ثٟتط ث ٝآ٘بٖ زض ؾبی ٝفؼبِیتٞبی

وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞٝبی ایٗ زا٘كٍب- ٜحسالُ زض ؾغح

وبضآفطیٙب٘ ٝزؾت یبثٙس .حٛظ ٜػّٓ اعالػبت  ٚزا٘ف قٙبؾی

ٚاحسٞبی خــبٔغ -زض لبِت پػٞٚكی ٔؿتمُ ٔٛضز ٔغبِؼٝ

٘یع ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ذسٔبت اعالعضؾب٘ی٘ ،یبظٔٙس تغییط ٚ

لطاض ٌیطز .ثٙبثطایٗ پػٞٚف حبضط زضنسز اؾت ثب ٔهبحجٝ

زٌطٌ٘ٛی اؾت  ٚاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ا٘تظبض زاض٘س ٔسیطیت

حضٛضی ثب نبحت٘ظطاٖٚ ،یػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

وتبثرب٘ٔ ٚ ٝطوع اعالػبتی ظٔیٝٙای ثطای فطا ٓٞآٚضی  ٚاضائٝ

وتبثساضاٖ ضا زض فؼبِیتٞبی وتبثربٌ٘ ٝعیٙف  ٚؾپؽ ثب

ا٘ٛاع ذسٔبت خسیس  ٚپیكطفت ٝاظ عطیك ٘ظبْٞبی نحیح

ذٛزآظٔبیی اظ وتبثساضاٖ ٔٛضز پػٞٚفٔ ،یعاٖ ایٗ ٚیػٌیٞب ضا

حٕبیتی زض ٖٚؾبظٔب٘ی فطا ٓٞؾبظ٘س (تبفتٛی .)2002 ،6تحَٛ

زض ٔحیظوبضی آ٘بٖ ٔٛضز ؾٙدف لطاض زٞس تب ثب اضائ ٝتهٛیطی

زض شٙٞیت  ٚا٘سیك ٝوتبثساضاٖ ٘ؿجت ثٔ ٝفبٞیٓ ؾبظٔبٖ (وبض ٚ

ضٚقٗ اظ ایٗ ٚیػٌیٞب ثب حٕبیت ٔسیطاٖ ،ثتٛاٖ ثؿتطی

تالـ ،فطنتٞبی قغّی ،حٕبیتٞبی ؾبظٔب٘ی ،اػضب ٚ

ٔٙبؾت ثطای تؼبُٔ ثب ٔطاخؼبٖ  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٟتط وٞ ٝسف

ٔطاخؼبٖ) ٔیتٛا٘س تضٕیٗوٙٙس ٜثمبی وتبثرب٘ٔ ٚ ٝطوع

انّی وتبثرب٘ٞٝبؾت ،ضا فطإٛ٘ ٓٞز.

اعالػبتی ثبقس .وتبثرب٘ٞٝب ثب زاقتٗ وتبثساضاٖ ذالق ٔ ٚجتىط

ثطای ثیبٖ ثٟتط ثؼضی اظ ٚاغٜٞب ،آٖٞب ثبیس تؼطیف ق٘ٛس.

ٕٛٞاضٔ ٜیتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثب ٔحیظ٘ ،یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی

زض ایٗ پػٞٚف ،وبضآفطیٙی ،ا٘دبْ فؼبِیتٞبی خبضی ثب

ٔطاخؼبٖ تغجیك زاز ،ٜفطنتٞب ضا قٙبؾبیی  ٚاظ ٘مبط لٛت ٚ

قیٜٞٛبی ٘ ٚ ٛخسیس ث ٝتكریم وتبثساض ،ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ

1.

ذغط ا٘دبْ ٍ٘طفتٗ یب قىؿت آٖ تؼطیف ٔیقٛزٚ .یػٌیٞبی

Entrepreneurship
Job Creation
3.
Librarianship
4.
Value Creativity
5.
Entrepreneur
6.
Toftoy
2.
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حٕبیتی وبضآفطیٙی قبُٔ ٚیػٌیٞبی ضضبیت قغّی وتبثساضاٖ،
تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ ،حٕبیت وتبثساض اظ وبضثطاٖ،
Clair
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حٕبیت ٔسیط اظ وتبثساضاٖ ،حٕبیت اؾتفبزٜوٙٙس ٜاظ وتبثساض،

ثیٗ ٚیػٌیٞبی قرهیتی آ٘بٖ  ٚوبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی ضاثغٝ

ثٝوبضٌیطی ایسٜٞبی خسیس وتبثساضاٖ  ٚلسضت تهٕیٌٓیطی

ٔؿتمیٓ ٔ ٚؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ ثیٗ ٚیػٌیٞبی قرهیتی،

آ٘بٖ .زا٘كٍب ٜخبٔـغ و ٝاظ تدٕغ حسالُ  3زا٘كىس ٜاظ 7

خصة فطنتٞبی ٔٙبؾت ثطای ؾبظٔبٖ زض اضائ ٝذسٔبت ثٟتط

زا٘كىس ٜػٕٔٛی (ػّ ْٛا٘ؿب٘ی  ٚاختٕبػی ،ػّ ْٛپعقىی،

ثب حٕبیت ٔسیطاٖ ،ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط وبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی

ػّ ْٛوكبٚضظی ،ػّٟٙٔ ْٛسؾی ،ػّ ْٛپبیٙٞ ،ٝط  ٚزأپعقىی)

زاقت ٝاؾت .فِٛط ( )2006ثب ٔغبِؼٚ ٝیػٌیٞبی حٕبیتی زض

تكىیُ ٔ ٚیتٛا٘ٙس ػال ٜٚثط ایٗٞب ،قبُٔ زا٘كىسٜٞبی

وبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی زضیبفت و ٝوبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی قبُٔ

ترههی  ٚوبضثطزی ٘یع ثبقس (قٛضای ٌؿتطـ آٔٛظـ

٘ٛؾبظی ،احیبء  ٚاِمبی لٛا٘یٗ خسیس ضلبثت ،تؼبزَ ٔیبٖ ٔٙبثغ

ػبِیٚ .)1367 ،احسٞبی خبٔغ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی،

ٔٛخٛز  ٚحٕبیت ٔسیط اظ وبضوٙبٖ٘ ،یبظٔٙس ؾبظٔب٘سٞی

ٚاحسٞبیی ٞؿتٙس و ٝعجك ثركٙبٔٛٔ 67/85951 ٝضخ

ٌطٜٞٚبی وبضی یب تیٓ وبضی 2اؾت  ٚاظ عطیك ٘ظبْٞبی

 82/5/19ثط اؾبؼ أتیبظثٙسی ٔهٛة زفتط تكىیالت ٚ

نحیح حٕبیتیٔ ،یتٛاٖ ٔٛخجبت قىٛفبیی  ٚافعایف

ثط٘بٔٝضیعی آٖ زا٘كٍب ٜثٚ ٝاحسٞبی خبٔغ ،ثؿیبض ثعضي،

فؼبِیتٞبی ٔربعطٜپصیط وبضوٙبٖ ضا زض ؾبظٔبٖ ثطای ضؾیسٖ ثٝ

ثعضئ ،تٛؾظ  ٚوٛچه تمؿیٓ ٔیق٘ٛسٔ .الن ایٗ

اٞساف ٟٔیب ؾبذت.

أتیبظثٙسی تؼساز زا٘كد ،ٛاػضبی ٞیأت ػّٕی ،ضقتٞٝبی

3

وٛضاتىٕٞ ٚ ٛىبضا٘ف ( )1998زض پػٞٚكی ثب تحّیُ
4

تحهیّیٚ ،ضؼیت وتبثرب٘ ،ٝفؼبِیتٞبی پػٞٚكی ،فضبی

ػبّٔی ػٛأُ پٙحٌب٘ ٝاظ ٔغبِؼبت وبضآفطیٙی (حٕبیت

وبِجسی (ظٔیٗ ،فضبی آٔٛظقیٚ ،ضظقی  )... ٚاؾت .زض ایٗ

ٔسیطیت ،ؾیؿتٓ پبزاـ  ٚتكٛیكٙٔ ،بثغ ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ٚ

پػٞٚف ٚاحسٞبی خبٔغ عجك ٔهٛث ٝزفتط تكىیالت ٚ

ٔربعطٜپصیطی) ث٘ ٝتبیح ٔ ٟٓحٕبیت ٔسیطیت زض فؼبِیتٞبی

ثط٘بٔٝضیعی زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜا٘س.

ضٚظا٘ٔ ٝب٘ٙس تكٛیك فؼبِیتٞب ،لسضت تهٕیٌٓیطی ،تكٛیك ٚ

پػٞٚفٞبی ٔحسٚزی ثٔ ٝغبِؼٔ ٝتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی

ا٘حطاف اظ لٛاػس ،پصیطـ ٔؿئِٛیت فؼبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘،ٝ

وبضآفطیٙبٖ  ٚضاثغ ٝآٖ ثب ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی زض

لسضزا٘ی ٔسیطیت اظ افطاز ٔربعط ٜپصیط (ٔٛفك یب ٘بٔٛفك)
5

ا٘ٛاع ؾبظٔبٖٞب پطزاذتٝا٘س ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝثطذی اظ آٖٞب اقبضٜ

زؾت یبفتٙس .چُ ٞ ٚبٚضث ( )2009زض تحمیمی ثب ٔغبِؼٝ

وطز٘ :بظٓ  ٚػجبؾی ( )1384ثب ٔغبِؼ ٝضاثغ ٝثیٗ وبضآفطیٙی ٚ

ٚیػٌیٞبی قرهیتی وبضآفطیٙبٖ ؾبظٔب٘ی زضیبفتٙس وبضآفطیٙبٖ

ػّٕىطز ٔسیطاٖ زثیطؾتبٖٞبی قٟط تٟطاٖ زضیبفتٙس ثیٗ ؾٗ ٚ

افطازی ٞؿتٙس و ٝلبثّیت ٔكبٞس ٚ ٜاضظیبثی فطنتٞب،

ٔسضن تحهیّی  ٚوبضآفطیٙی ٔسیطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز

ٌطزآٚضی ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ  ٚزؾتیبثی ثٔ ٝعایبی حبنُ اظ آٖٞب

زاضز ث ٝعٛضی و ٝافطاز زض ٔحسٚز ٜؾٙی  21تب  41ؾبَ

ضا زاقتٔ ٚ ٝیتٛاٖ ثب آٔٛظـ ٚیػٌیٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝث ٝآ٘بٖ،

وبضآفطیٙی ثیكتطی اظ افطاز ثب ؾٗ ثبالتط زاقتٝ؛ ٕٞچٙیٗ ٔسیطاٖ

السأبتی نحیحی ثب حٕبیت ٔسیطیت ثطای ضؾیسٖ ثٛٔ ٝفمیت
6

ثب تحهیالت فٛق ِیؿب٘ؽ  ٚثبالتط ،وبضآفطیٗتط اظ زیٍط

ؾبظٔب٘ی ا٘دبْ زاز .پػٞٚف ثٙیٍع (٘ )1998یع زض ضاثغ ٝؾغح

1

تحهیالت ثب وبضآفطیٙی ٘كبٖ زاز وبضآفطیٙب٘ی و ٝاحتٕبَ

( )2006زض ضاثغ ٝثب ٚیػٌیٞبی قرهیتی  ٚحٕبیتی

قىؿتكبٖ ثیكتط اؾت ،وؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝتدطث ٝزاقت ٝأب

وبضآفطیٙبٖ پػٞٚفٞبیی ا٘دبْ زازٜا٘س .ضؾتٕی ( )1387زض

تحهیالت ٘ساض٘س؛ ٌط ٜٚزیٍطی و ٝاحتٕبَ قىؿت آٖٞب

تحمیمی ثٔ ٝغبِؼ ٝضاثغٚ ٝیػٌیٞبی قرهیتی ٔسیطاٖ ثب

حتی اظ ٌط ٜٚا َٚثیكتط اؾت ،وؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝآٔٛظـ زیسٜ

وبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی پطزاذت ٝاؾت .یبفتٞٝبی ٚی ٘كبٖ زاز

2.

ٔسیطاٖ زض ٔحیظ وبضی ٞؿتٙس .ضؾتٕی ( ٚ )1387فِٛط

Team Working
3.
Kuratko
4.
Factor Analysis
5.
Chell, E. and Haworth
6.
Benigs,K.

ٚیػٌیٞبی وبضآفطیٙی ٔسیطاٖ زض حس ٔتٛؾظ ث ٝثبال ثٛزٚ ٜ
Fuller

1.
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ِٚی تدطث٘ ٝساض٘س .ثطػىؽ ،وبضآفطیٙب٘ی و ٝزاضای تدطث ٝثٛزٜ

وتبثساضاٖ ثب ٘ 25فط اظ نبحت٘ظطاٖ ضٚاٖقٙبؾی ،ػّٓ

 ٚآٔٛظـ زیسٜا٘س ،پطؾٛزتطیٗ فؼبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝضا ا٘دبْ

اعالػبت  ٚزا٘فقٙبؾیٔ ،سیطیت  ٚالتهبزٔ ،هبحجٚ ٝ

ٔیزٙٞس .ثٙیٍع ٔؼتمساؾت تحهیالت زا٘كٍبٞی پیف ٘یبظ

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی آ٘بٖ زض ٔحیظ وبضی (ضضبیت

ٔٛفمیت  ٚا٘دبْ فؼبِیتٞبی وبضآفطیٙی ٘یؿت أب ثطای ضقس

قغّی وتبثساضاٖ ،تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ ،حٕبیت

زض ؾّؿّٔ ٝطاتت ؾبظٔب٘ی ،ثٟتط اؾت ضٕٗ تحهیالت

وتبثساض اظ وبضثطاٖ ،حٕبیت ٔسیط اظ وتبثساضاٖ ،حٕبیت اؾتفبزٜ

زا٘كٍبٞی ،آٔٛظـٞبی ٔسیطیتی ٘یع ٌصضا٘س ٜقٛز.

وٙٙس ٜاظ وتبثساض ،ث ٝوبضٌیطی ایسٜٞبی خسیس وتبثساضاٖ ٚ

ػّیضغٓ پػٞٚفٞبی ا٘دبْ قس ٜزض اضتجبط ثب ٚیػٌیٞبی

لسضت تهٕیٌٓیطی آ٘بٖ زض اضتجبط ثب فؼبِیتٞبی وتبثرب٘ٞٝب)

وبضآفطیٙبٖ ،احتٕبالً تبؤ ٖٛٙغبِؼٝای ٔؿتمُ ثط ضٚی

ٌعیٙف قس .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾف٘بٔ ٝذٛزاظٟبضی زض 15

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ نٛضت ٍ٘طفتِ ،ٝصا

ٚاحس خبٔغ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی زض ایطاٖ ،زازٜٞبی الظْ

ضطٚضت قٙبؾبیی  ٚؾٙدف ایٗ ٚیػٌیٞب زض پػٞٚف حبضط

ٌطزآٚضی قس .وُ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘ 109فط اظ وتبثساضاٖ

قىُ ٌطفت.

وتبثرب٘ٞٝبی زا٘كٍبٞی ثٛز٘س و ٝث ٝنٛضت ؾطقٕبضی ٔٛضز

فطضیٞٝبی ایٗ پػٞٚف ػجبضتٙس اظ:

ٔغبِؼ ٝلطاضٌطفتٙس .خٟت زؾتیبثی ث ٝاػتجبض  ٚضٚایی اثعاض

 .1وتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞٝبی ٔٛضز پػٞٚف ،زاضای ٚیػٌیٞبی

ؾٙدف ،پطؾف٘بٔ ٝثیٗ تؼسازی اظ نبحت٘ظطاٖ  ٚوتبثساضاٖ
تٛظیغ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضطیت تٛافمی ،ضٚایی آٖ تأییس ٌطزیس

حٕبیتی وبضآفطیٙی زض حس ٔتٛؾظ ٞؿتٙس؛

(زض ضٚایی ضطیت تٛافمیٔ ،ترههبٖ ضقتٞٝبی ٔصوٛض ثب

 .2ثیٗ ٔسضن تحهیّی ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

تدطثیبت ذٛز پیطأٛٔ ٖٛضٛع ٔٛضز پػٞٚف ،تٕبْ ٔؤِفٞٝبی

وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز؛

ٔٛضز ثطضؾی ضا تأییس وطز٘س) .ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی ٔیعاٖ پبیبیی

 .3ثیٗ ؾٗ ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ

پطؾف٘بٔ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ آظٔ ٖٛضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ،

ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز؛

پبیبیی آٖ  0/823ثطآٚضز ٜقس .تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب زض زٚ

 .4ثیٗ ؾغح تحهیالت ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

ؾغح آٔبض تٛنیفی (فطاٚا٘ی ،زضنس فطاٚا٘ی  ٚتطؾیٓ خسا)َٚ

وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

 ٚاؾتٙجبعی قبذم) KMO(Kaiser-Mayer- Olkinآظٖٔٛ
وطٚیت ثبضتّت ،تحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه ؾٛی ،ٝضطیت

روش پژوهش

ٕٞجؿتٍی ،ضطیت تؼییٗ  ٚآظٔ )T ٖٛا٘دبْ ٌطفت.

پػٞٚف حبضط ث ٝزِیُ تٛنیف فطایٙسٞبی خبضی ٔ ٚغبِؼٝ
ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی ،تٛنیفی  ٚضٚـ آٖ پیٕبیكی-

یافتههای پژوهش

تحّیّی اؾت .ثطای ٌعیٙف ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

جديل  .1متغیرهای جمعیت شىاختی کتابداران
ٔكرهبت

خٙؿیت

فطزی

وتبثساضی

غیط وتبثساضی

20-24

25-29

30-34

35-39

 40ث ٝثبال

زیپّٓ

وبضزا٘ی

وبضقٙبؾی

اضقس  ٚثبالتط

ٚیػٌی

ظٖ

ٔطز

ؾٗ (ؾبَ)

وبضقٙبؾی

01

ٔسضن تحهیّی

ؾغح تحهیالت

فطاٚا٘ی

80

29

69

40

6

22

29

25

27

4

9

75

21

زضنس

73

27

63

37

5

20

27

23

25

3

8

69

20
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خس َٚیه ٘كبٖ ٔیزٞس ثیكتط وتبثساضاٖ ،ظٖ ثٛز٘س .ثیف اظ

حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ثب ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی ٚ

٘یٕی اظ وتبثساضاٖ زاضای ٔسضن تحهیّی وتبثساضی  ٚزض ؾغح

ٕٞچٙیٗ تأثیطپصیطی آٖٞب اظ یىسیٍط ،زض خس َٚز ٚث ٝتفىیه

وبضقٙبؾی ثٛز٘س .ضطایت ٕٞجؿتٍی  ٚتؼییٗ ٚیػٌیٞبی

آٔس ٜاؾت:

جديل  .2ضرایب همبستگی ي تعییه يیژگیهای حمایتی کارآفریىی با متغیرهای جمعیتشىاختی
ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

ضطیت تؼییٗ

ضطیت
ٕٞجؿتٍی

ضضبیت قغّی وتبثساضاٖ

0/301

0/091

تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ

0/361

0/13

حٕبیت وتبثساض اظ وبضثطاٖ

0/297

0/088

حٕبیت ٔسیط اظ وتبثساضاٖ

0/193

0/037

حٕبیت اؾتفبز ٜوٙٙس ٜاظ وتبثساض

0/364

0/12

ث ٝوبضٌیطی ایسٜٞبی خسیس وتبثساضاٖ

0/299

0/089

لسضت تهٕیٓ ٌیطی وتبثساضاٖ

0/353

0/11

خس َٚز٘ ٚكبٖ ٔیزٞس وٚ ٝیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

وبضثطاٖ ثب ٔیعاٖ  13( 0/361زضنس اظ وُ تغییطات)  ٚوٕتطیٗ

وتبثساضاٖ ثب ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی زاضای ضطیت ٔثجت ٚ

ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی ٚ ٚیػٌی حٕبیت

ٔؿتمیٓ ثٛز ٚ ٜثب افعایف ٕ٘طات ٔمیبؼ ٔتغیطٞبی

ٔسیط اظ وتبثساضاٖ ثب (0/193تمطیجبً  3/7زضنس) اظ وُ تغییطات

خٕؼیتقٙبذتیٚ ،یػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی آ٘بٖ افعایف

ضا زض ثط ٔیٌطفت.

ٔییبفت .زض ضطیت تؼییٗ ثب ٔمساض  0/091ثیبٍ٘ط  9/1زضنس اظ
وُ ایٗ ٚیػٌیٞب زض ٚیػٌی ضضبیت قغّی اؾت و ٝاظ
ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی افطاز ٘كأت ٌطفت ٚ ٝضاثغٔ ٝؼٙبزاضی
ثیٗ ایٗ ٚیػٌی ثب ٔتغیطٞب ٚخٛز زاقت .ثیكتطیٗ ٕٞجؿتٍی ثیٗ

فطضی ٝا :َٚوتبثساضاٖ وتبثرب٘ٞٝبی ٔٛضز پػٞٚف ،زاضای
ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی زض حس ٔتٛؾظ ٞؿتٙس.
ثطای آظٔ ٖٛفطضی ٝا َٚاظ آظٔ T ٖٛاؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح آٖ
زض خس 3 َٚآٔس ٜاؾت:

ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی ٚ ٚیػٌی تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ ٘ ٚیبظ
جديل  .3وتایج آزمًن  Tبرای سىجش معیار يیژگیهای حمایتی کارآفریىی
خبٔؼ ٝآٔبضی

ٔیبٍ٘یٗ

ٔمساض T

ؾغح ٔؼٙبزاضی

109

2/436

-9/907

0/00

خس٘ 3 َٚكبٖ ٔیزٞس چٔ ٖٛیبٍ٘یٗ ؾٙدف ٚیػٌیٞبی
حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ثطاثط  2/436ث ٝأتیبظ  ، 3ثطای حس
ٔتٛؾظ (ثؿیبضوٓ ،وٓٔ ،تٛؾظ ،ظیبز ،ثؿیبضظیبز ،ث ٝتطتیت زاضای
أتیبظ  1تب ٘ )5عزیه ثٛز٘ ٚ ٜیع ؾغح ٔؼٙبزاضی ثطاثط نفط وٝ

ٔتٛؾظ ثٛزٖ ایٗ ٚیػٌیٞب زض وتبثساضاٖ ضز قس ٚ ٜاظ حس
ٔتٛؾظ پبییٗتط اؾت.
فطضی ٝز :ّْٚثیٗ ٔسضن تحهیّی ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی
وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

اظ  0/05وٕتط اؾت؛ ِصا فطضی ٝا َٚپػٞٚف ٔجٙی ثط حس
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ٌط ٜٚوتبثساضی  ٚغیطوتبثساضی لطاضٌطفت ٚ ٝثب تٛخ ٝث ٝأتیبظ

ثطای آظٔ ٖٛفطضی ٝز ْٚاظ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه ؾٛیٝ

وبضآفطیٙی آ٘بٖ٘ ،تبیح زض خس 4 َٚث ٝزؾت آٔس:

اؾتفبز ٜقس .وتبثساضاٖ ثطاؾبؼ ٔسضن تحهیّی ذٛز زض زٚ

جديل  .4خالصه تحلیل ياریاوس یک سًیه پژيهش در مًرد مدرک تحصیلی
ٔٙبثغ تغییط
تغییطات ضٌطؾی٘ٛی
تغییطات
ثبلیٕب٘سٜٞب
خٕغ

ٔیبٍ٘یٗ

ٔدٕٛع ٔدصٚضات

زضخ ٝآظازی

35/609

1

35/609

922/079

107

8/618

957/688

108

ثطاؾبؼ خس ،4 َٚچ ٖٛآٔبضٔ Fٜحبؾج ٝقس ٜثطاثط 4/132
ثطای زضخ ٝآظازی  ٚ 107 ٚ 1ؾغح ٔؼٙبزاضی ٔسضن تحهیّی
( )0/045وتبثساضاٖ اظ  0/05وٕتط اؾت ثب اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ
ٌفت ،ثیٗ ٔسضن تحهیّی وتبثساضی ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی

ٔدصٚضات

آٔبضF ٜ

4/132

ؾغح ٔؼٙبزاضی
0/045

وبضآفطیٙی ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝوتبثساضاٖ ثب ٔسضن تحهیّی
غیطوتبثساضی ثٛز٘س  ٚفطضی ٝز ْٚپػٞٚف تأییس قس.
فطضی ٝؾ :ْٛثیٗ ؾٗ ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی
وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاقت ٚ ٝوتبثساضاٖ

خٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ ْٛاظ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه ؾٛیٝ

قبغُ ثب ٔسضن تحهیّی وتبثساضی ،زاضای ٚیػٌیٞبی حٕبیتی

اؾتفبز ٜقس .وتبثساضاٖ زض ٌ 5ط ٜٚؾٙی لطاضٌطفت ٚ ٝثب تٛخ ٝثٝ
أتیبظ وبضآفطیٙی آ٘بٖ٘ ،تبیح زض خس 5 َٚث ٝزؾت آٔس:

جديل  .5خالصه تحلیل ياریاوس یک سًیه پژيهش در مًرد سه
ٔٙبثغ تغییط

ٔدٕٛع

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔدصٚضات

ثیٗ ٌطٜٞٚب

12/574

1

12/574

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

945/114

107

8/833

خٕغ

957/688

108

ٔدصٚضات

آٔبضٜ
F
/424

ؾغح ٔؼٙبزاضی
0/235

1

ثطاؾبؼ خس ،5 َٚچ ٖٛآٔبضٔ Fٜحبؾج ٝقس ٜثطاثط 1/424

ثطای آظٔ ٖٛفطضی ٝچٟبضْ ٘یع اظ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه ؾٛیٝ

ثطای زضخ ٝآظازی  ٚ 107 ٚ 1ؾغح ٔؼٙبزاضی ؾٗ وتبثساضاٖ

اؾتفبز ٜقس .وتبثساضاٖ ثطاؾبؼ ؾغح تحهیالت ذٛز زض 4

( )0/235اظ  0/05ثعضيتط اؾت؛ ثب اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ

ٌط ٜٚزیپّٓ ،وبضزا٘ی ،وبضقٙبؾی  ٚوبضقٙبؾی اضقس ( ٚث ٝثبال)

ؾٗ ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی

لطاضٌطفت ٚ ٝثب تٛخ ٝث ٝأتیبظ وبضآفطیٙی آ٘بٖ٘ ،تبیح زض خس6 َٚ

ٚخٛز ٘ساقت ٚ ٝفطضی ٝؾ ْٛپػٞٚف تأییس ٘كس.

ث ٝزؾت آٔس:

فطضی ٝچٟبضْ :ثیٗ ؾغح تحهیالت ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی
وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
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جديل  .6خالصه تحلیل ياریاوس یک سًیه پژيهش در مًرد سطح تحصیالت
ٔٙبثغ تغییط

ٔدٕٛع
ٔدصٚضات

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ

آٔبضF ٜ

ٔدصٚضات

تغییطات ضٌطؾی٘ٛی

1/650

7

1/650

تغییطات ثبلیٕب٘سٜٞب

956/038

101

8/953

خٕغ

957/688

108

ؾغح ٔؼٙبزاضی
0/668

0/185

زض خس ،6 َٚچ ٖٛآٔبضٔ Fٜحبؾج ٝقس ٜثطاثط  0/185ثطای

ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط وبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ

زضخ ٝآظازی  ٚ 101 ٚ 7ؾغح ٔؼٙبزاضی ؾغح تحهیالت

وبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی قبُٔ ٘ٛؾبظی ،احیبء  ٚاِمبی لٛا٘یٗ خسیس

وتبثساضاٖ ( )0/668اظ  0/05ثعضيتط اؾت؛ ثب اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ

ضلبثت ،تؼبزَ ٔیبٖ ٔٙبثغ ٔٛخٛز  ٚحٕبیت ٔسیط اظ وبضوٙبٖ،

ٌفت ضاثغ ٝؾغح تحهیالت ٚ ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

٘یبظٔٙس ؾبظٔب٘سٞی ٌطٜٞٚبی وبضی یب تیٓ وبضی اؾت  ٚاظ

وتبثساضاٖ ٔؼٙبزاض ٘جٛز ،ٜثٝعٛضیو ٝوتبثساضاٖ ثب ؾغح

عطیك ٘ظبْٞبی نحیح حٕبیتی ٔیتٛاٖ ٔٛخجبت قىٛفبیی ٚ

تحهیالت وبضقٙبؾی  ٚثبالتط ،ثیكتطیٗ أتیبظ ضا زض ٚیػٌیٞبی

افعایف فؼبِیتٞبی ٔربعط ٜپصیطوبضوٙبٖ ضا زض ؾبظٔبٖ ثطای

حٕبیتی وبضآفطیٙی زاقت ٚ ٝوتبثساضاٖ ثب ؾغح تحهیالت پبییٗ

ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٟٔیب ؾبذت .زض ایٗ پػٞٚف اٌطچٝ

(وبضزا٘ی  ٚپبییٗتط) وٕتطیٗ أتیبظ وبضآفطیٙی ضا وؿت وطز٘س

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی زض وتبثساضاٖ اظ حس ٔتٛؾظ

و ٝفطضی ٝچٟبضْ پػٞٚف ٘یع تأییس ٘كس.

پبییٗتط ثٛز ،ایٗ أط ضطٚضت آٔٛظـ وبضآفطیٙی ضا ث ٝوتبثساضاٖ
زٚچٙساٖ ذٛاٞس وطز؛ ظیطا پطٚضـ ٚیػٌیٞبی یه فطز

بحث و نتیجه گیزی

وبضآفطیٗ اظ عطیك تدٕیغ ٟٔبضتٞبی ٔطثٛط ،زا٘ف فٙی،
1

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ثب ٔتغیطٞبی

تدطث ٚ ٝؾبَٞب تالـ حبنُ ٔیقٛز (تیٕ٘ٛع .)1999،

خٕؼیتقٙبذتی آ٘بٖ زاضای ضطیت ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ اؾت و ٝثب

زضایٗٔیبٖ آٔٛظـ وبضآفطیٙی ث ٝوتبثساضاٖ ثبیس ثط اؾبؼ تغییط

افعایف ٕ٘طات ٔمیبؼٞبی ٔتغیطٞبی خٕؼیتقٙبذتی،

زض زا٘ف ٔ ٚؼّٔٛبت وتبثساضی ،تغییط زض ٍ٘طـ ،ثیٙف  ٚعطظ

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی افعایف ٔییبفت .ثیكتطیٗ

تّمی افطاز ٘ؿجت ثٛٔ ٝضٛػبت ٔ ٚؿبئُ ٚیػٜوبضی  ٚزض ٟ٘بیت

ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی خٕؼیت قٙبذتی زض ٚیػٌی تؼبزَ ثیٗ

تغییط زض ٟٔبضتٞب  ٚتٛا٘بییٞبی ػّٕی نٛضت پصیطز٘ .تیدٝ

ٔٙبثغ ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ  ٚوٕتطیٗ ٕٞجؿتٍی زض ٚیػٌی حٕبیت

پػٞٚف حبضط ٔجٙی ثط ٘مف ٔسیط زض ضضبیت قغّی وتبثساضاٖ

ٔسیط اظ وتبثساضاٖ ثٛز.

 ٚفطآٞؾبذتٗ فؼبِیتٞبی ٔربعطٜپصیط زض ضا ٜضؾیسٖ ثٝ

زض فطضی ٝا َٚثطاؾبؼ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ،2/436یػٌیٞبی حٕبیتی

اٞساف ؾبظٔب٘ی ،ثب ٘تبیح تحمیمبت فِٛط ( ٓٞ )2006ذٛا٘ی

وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی اظ حس ٔتٛؾظ وٕتط

زاضز .ضضبیت قغّی ،حبِتی اؾت و ٝاظ ذكٛٙزی فطز ٘ؿجت

اؾت٘ .تبیح ایٗ پػٞٚف ثب ٘تید ٝتحمیمبت ضؾتٕی (ٚ )1387

ث ٝوبضـ حىبیت زاضز  ٚظٔب٘ی پسیس ٔیآیس و ٝثیٗ ا٘تظبضٞبی

فِٛط ( ٓٞ )2006ؾ٘ ٛجٛز ،ٜظیطا آ٘بٖ زضیبفتٙس وٚ ٝیػٌیٞبی

ؾبظٔبٖ تبثؼ ٝیب حیغ ٝوبضی  ٚتٛلؼبت فطزٛ٘ ،ػی ٕٞبٍٙٞی

وبضآفطیٙی ٔسیطاٖ زض حس ٔتٛؾظ ث ٝثبال ثٛز ٚ ٜثیٗ ٚیػٌیٞبی

ٚخٛز زاقت ٝثبقس .زض ایٗ ثیٗ ٘مف ٔسیط زض ضضبیت قغّی

قرهیتی آ٘بٖ  ٚوبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔ ٚؼٙبزاضی

وتبثساضاٖ ٔیتٛا٘س ثب ایدبز ضٚحی ٝخؿبضتٚضظی ٔ ٚیُ ثٝ

ٚخٛز زاضز  ٚاظ ثیٗ ٚیػٌیٞبی قرهیتی ،خصة فطنتٞبی

ٔربعطٜپصیطی ،ثب ٍ٘بٞی ظیطوب٘ ٝث ٝاخعا  ٚػٙبنط ٞط ٚاحس

ٔٙبؾت ثطای ؾبظٔبٖ زض اضائ ٝذسٔبت ثٟتط ثب حٕبیت ٔسیطاٖ،

1.
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قغّی ،پی٘ٛسی ذالق ثیٗ ثرفٞبی ٔرتّف وتبثرب٘ ٝایدبز

زض فطضی ٝچٟبضْ ،ضاثغ ٝؾغح تحهیالت ٚ ٚیػٌیٞبی

ٕ٘بیس .تبفتٛی ( )2002زض ظٔی ٝٙضضبیت قغّی وتبثساضأٖ ،ؼتمس

حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ وبٔالً"ٔؼٙبزاض ٘جٛز ٚ ٜوتبثساضاٖ ثب

اؾت ػّٓ اعالػبت  ٚزا٘فقٙبؾی اظ اخعایی پٛیب  ٚظ٘س ٜثٝ

ؾغح تحهیالت وبضقٙبؾی  ٚثبالتط ،ثیكتطیٗ أتیبظ وبضآفطیٙی

ػٛٙاٖ یه ذسٔت ٔكتطیٔساض ٔیتٛا٘س ضٕٗ ضضبیتٕٙسی اظ

ضا وؿت وطزٜا٘س؛ زضحبِی و ٝوتبثساضاٖ ثب ؾغح تحهیالت

ٚظبیف ضٚظٔطٛٔ ،ٜخجبت ضضبیتٕٙسی زیٍطاٖ ضا فطإ٘ ٓٞبیس.

پبییٗ (وبضزا٘ی  ٚپبییٗتط) وٕتطیٗ أتیبظ وبضآفطیٙی ضا زض

ضضبیت قغّی وتبثساضٛٔ ،خت پٛیبیی ٕٞطا ٜثب ٘كبط ٚ

ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی زاقتٙس٘ .تید ٝفطضی ٝایٗ

خصاثیت ،حؽ زِجؿتٍی  ٚضضبیت اظ وبض ،افعایف ضٚحیٝ

پػٞٚف ثب ٘تبیح پػٞٚف ثٙیٍع ( ٓٞ )1998ذٛا٘ی زاضز .ایٗ

اؾتمالَ  ٚاػتٕبز ث٘ ٝفؽ ذٛاٞس قس.

أط ضطٚضت ثبال ثطزٖ ؾغح تحهیالت وتبثساضاٖ ٕٞطا ٜثب

زض فطضی ٝز ،ْٚوتبثساضاٖ ثب ٔسضن تحهیّی وتبثساضی،

اؾتفبز ٜاظ تدطثیبت الظْ ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبی پطؾٛز

وبضآفطیٙی ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝوتبثساضاٖ ثب ٔسضن تحهیّی

وبضآفطیٙب٘ ٝضا ز ٚچٙساٖ وطز ٚ ٜالظْ اؾت ،وتبثساضاٖ ثطای ضقس

غیطوتبثساضی زاقتٙس  ٚایٗ یبفت ٝثب ٘تید ٝتحمیك ٘بظٓ  ٚػجبؾی

زض ؾّؿّٔ ٝطاتت ؾبظٔب٘ی زض وتبثرب٘ٞٝب ٔ ٚطاوع اعالػبتی،

( ٓٞ )1384ؾٔ ٛیثبقس؛ ظیطا آ٘بٖ زضیبفتٙس ٔسیطاٖ ثب ٔسضن

آٔٛظـٞبی ٔسیطیتی ضا ٘یع ثٍصضا٘ٙس.

تحهیّی ترههی ثبال زض ٔحیظ وبضی٘ ،ؿجت ث ٝافطاز ثب

قٔٛپیتط (ٔ )2001ؼتمس اؾت وبضآفطیٙی ،وبض فیعیىی ٘یؿت

ٔسضن تحهیّی غیطٔطتجظ  ٚپبییٗتط ،وبضآفطیٙی ثیكتطی زاض٘س.

ٞ ٚط ٔحیظ اختٕبػی ٔیتٛا٘س ثب ضٚـٞبی ذبل ذٛز ثٝ

زضایٗذهٛل زض یبفت ٝپػٞٚف حبضط ،خبی ثؿی تأُٔ اؾت؛

وبضآفطیٙی ثپطزاظز  ٚؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ٔحیغی ضا فطإ٘ ٓٞبیس وٝ

ظیطا ٘تبیح ٘كبٖ زاز وتبثساضاٖ ثب ٔسضن تحهیّی ٔطتجظ،

زض آٖ  ٕٝٞاػضب ثتٛا٘ٙس زض ا٘دبْ أٛض وبضآفطیٙبٖ ٔكبضوت

وبضآفطیٗتط اظ زیٍط وتبثساضاٖ ٞؿتٙس .ثٙبثطایٗ ضطٚضت ثٝ

ٕ٘بیٙس .ؾبظٔب٘ی و ٝچٙیٗ ٔحیظ زاذّی ضا ایدبز ٕ٘بیس ،ؾبظٔب٘ی

وبضٌیطی ٔترههبٖ وتبثساضی زض وتبثرب٘ٞٝب ٔ ٚطاوع اعالػبتی

وبضآفطیٗ اؾت (حؿٗ ٔطازی .)1385،ؾبظٔبٖ وتبثرب٘ٞٝب ٘یع

احؿبؼ قس ٜاؾت؛ ظیطا زض زا٘كٍبٜٞبی زِٚتی  ٚغیطزِٚتی

ثب ایدبز ٔحیغی وبضآفطیٙب٘ٔ ٝیتٛا٘س قطایظ ضا ثطای

وكٛض ،زض ٔمبعغ اضقس  ٚزوتطا زض ؾغح ٚؾیؼی ،وتبثساض تطثیت

وبضآفطیٗقسٖ وتبثساضاٖ ٟٔیب ؾبظز .تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ اعالػبتی ٚ

ٔیقٛزِٚ ،ی وتبثرب٘ٞٝبی ٔب ٛٙٞظ اظ فمساٖ وتبثساضاٖ ٔترهم

٘یبظ وبضثطاٖٙٔ ،دط ث ٝضضبیتٕٙسی آ٘بٖ قسِٚ ،ٜی تٟٙب زاضا ثٛزٖ

ض٘ح ٔیثط٘س.

ٔدٕٛػٝای ٌطا٘جٟب  ٚضٚظآٔسٕ٘ ،یتٛا٘س ضضبیت حبنُ وٙس،

ثطاؾبؼ فطضی ٝؾ٘ ،ْٛتید ٝایٗ پػٞٚف ثب ٘تید ٝتحمیك

ثّىٚ ٝخٛز وتبثساضا٘ی ثب ٚیػٌیٞبی ٔٙحهطثٝفطز وبضآفطیٙی ٚ

٘بظٓ  ٚػجبؾی ( ٓٞ )1384ؾ٘ ٛجٛز ٚ ٜضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ضا زض

آقٙب ثٙٔ ٝبثغ اعالػبتی زض خٟت ثبال ثطزٖ ویفیت ذسٔبت ٚ

ٌطٜٞٚبی ؾٙی وتبثساضاٖ ٘كبٖ ٕ٘یزٞس ،چ ٖٛؾٗ وُ خبٔؼٝ

تأٔیٗ ٘یبظٞبی اعالػبتی وبضثطاٖ  ٚخّت ضضبیت آ٘بٖ ضطٚضی

آٔبضی ثیٗ ؾٙیٗ  20تب  50ؾبٍِی لطاض زاضز .ایٗ ٘تید ٝثب

اؾت .ثطلطاضی اضتجبط ٔؤثط ،نٕیٕی  ٚآؾبٖ ،وّیس عالیی

یبفتٞٝبی فطای ( )1993و ٝثیبٖ ٔیوٙس  88زضنس اظ وبضآفطیٙبٖ

زؾتیبثی ث ٝاعالػبت اضظقٕٙسی اؾت و ٝاؾتفبز ٜانِٛی ٚ

ثیٗ ؾٙیٗ  20تب  50ؾبٍِی لطاض زاض٘س  ٚزض پػٞٚف حبضط 65

نحیح اظ آٖٞب ضبٔٗ ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ اؾت (حطیطی ٚ

زضنس اظ وتبثساضاٖ ثیٗ ؾٙیٗ  20تب  40ؾبٍِی ٞؿتٙسٔ ،غبثمت

قبٛٞاض)1389،؛ ایٗ أط زض ؾبی ٝتؼبُٔ وبضثط ثب وتبثساض زض ثیبٖ

زاضزِ .صا وتبثساضاٖ ٔٛضز پػٞٚف ثب ایدبز قطایظ ٔغّٛة ٔحیظ

٘یبظٞبی اعالػبتی ذٛز  ٚتؼبُٔ وتبثساض ثب وبضثط ،زض ضفغ ٚ

وبضی ،زض ٌط ٜٚؾٙی ٔٙبؾت وبضآفطیٙی لطاض زاقت ٚ ٝایٗ أط

تأٔیٗ ٔٙبثغ اعالػبتی  ٚپبؾدٌٛیی نحیح ث ٝوبضثطاٖ ٔیؿط

ثطضطٚضت ثٝوبضٌیطی وتبثساضاٖ خٛاٖ  ٚپطا٘طغی تأویس زاضز.

ذٛاٞس قس .ثطاؾبؼ یبفتٞٝبی پػٞٚف وٛضاتىٕٞ ٚ ٛىبضا٘ف
( )1998وتبثساضاٖ ٘یع ثب ضضبیت قغّی ،حٕبیت ٔسیطیت اظ
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ثٝوبضٌیطی ایسٜٞبی خسیس ،ؾیؿتٓ پبزاـ  ٚتكٛیك،

٘ٛآٚضا٘ ٝاؾت (وی یطن ٚ )2005 ،1ثٟطٌ ٜیطی  ٚاؾتفبز ٜاظ

ٔربعطٜپصیطی زض فؼبِیتٞبی ضٚظا٘ ٝثٕٞ ٝطا ٜتكٛیك

ایٗ اعالػبت زضٌط ٚوتبثساضا٘ی ذالق ٛ٘ ٚآٚض ذٛاٞس ثٛز.

فؼبِیتٞب ،لسضت تهٕیٌٓیطی وتبثساضاٖ ،تكٛیك  ٚا٘حطاف اظ

چ ٖٛؾغح ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ٔٛضز

لٛاػس ،پصیطـ ٔؿئِٛیت فؼبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘ ،ٝلسضزا٘ی

پػٞٚف ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی اظ حس ٔتٛؾظ وٕتط ثٛز پیكٟٙبزٞبی

ٔسیطیت اظ افطاز ٔربعطٜپصیط (ٔٛفك یب ٘بٔٛفك) ٔیتٛا٘س ضاٜ

اخطایی ظیط ٔیتٛا٘س زض افعایف ایٗ ٚیػٌیٞب زض وتبثساضاٖ

ضؾیسٖ ث ٝاٞساف وتبثرب٘ٞٝب ٔ ٚطاوع اعالػبتی ضا ٕٛٞاض ؾبظ٘س.

٘مف ظیبزی زاقت ٝثبقس.

ثطاؾبؼ یبفتٞٝبی چُ ٞ ٚبٚضث ( )2005وتبثساضاٖ ٕٞب٘ٙس

ضضبیت قغّی وتبثساضاٖ ثب ایدبز ضٚحی ٝخؿبضت ٚضظی ٚ

زیٍط وبضآفطیٙبٖ ،لبثّیت ٔكبٞس ٚ ٜاضظیبثی فطنتٞب،

ٔیُ ثٔ ٝربعطٜپصیطی ،تؼبزَ ثیٗ ٔٙبثغ اعالػبتی ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ

ٌطزآٚضی ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ  ٚزؾتیبثی ثٔ ٝعایبی حبنُ اظ آٖٞب

ثب زاقتٗ ٔدٕٛػٝای ٌطا٘جٟب  ٚضٚظآٔس زض ثبال ثطزٖ ؾغح

ضا زاقتٔ ٚ ٝیتٛاٖ ثب آٔٛظـ ٚیػٌیٞبی وبضآفطیٙب٘ ،ٝالسأبتی

ضضبیتٕٙسی ٔطاخؼبٖٚ ،خٛز وتبثساضا٘ی ثب ٚیػٌیٞبی

نحیحی ضا ثطای ضؾیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ؾبظٔب٘ی وتبثرب٘ٞٝب ٚ

ٔٙحهطثٝفطز وبضآفطیٙی  ٚآقٙب ثب ٔٙبثغ اعالػبتی خٟت ثبال

ٔطاوع اعالػبتی ،ثب حٕبیت ٔسیطیت ا٘دبْ زاز.

ثطزٖ ویفیت ذسٔبت  ٚتأٔیٗ ٘یبظٞبی اعالػبتی وبضثطاٖ ٚ

٘تید ٝایٗ و ،ٝحٕبیت ٔسیط اظ وتبثساضاٖ زض قٙبؾبیی ٚ

خّت ضضبیت آ٘بٖ ،ضطٚضت آٔٛظـ وبضآفطیٙی ث ٝوتبثساضاٖ ٚ

ثٟطٜثطزاضی نحیح اظ فطنتٞب ایٗ ثبٚض ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز

قىٛفبیی  ٚافعایف فؼبِیتٞبی ٔربعط ٜپصیطآ٘بٖ ثطای ضؾیسٖ

وٛ٘ ٝآٚضی ،ثركی اظ ٘مفٞبی ؾبظٔب٘ی وتبثساضاٖ زض ٔحیظ

ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی ،آظازی ػُٕ  ٚزض اذتیبض لطاض زازٖ أىب٘بت

وبضی اؾتٔ .سیطاٖ ضز ٜثبالزض وتبثرب٘ٞٝب ٔطاوع اعالػبتی ثبیس

ثٙٔ ٝظٛض وكف تٛا٘بیی اضائ ٝایسٜٞبی ٘ ٛتٛؾظ وتبثساضاٖ ثطای

فؼبِیت وبضآفطیٙب٘ ٝزض ٖٚؾبظٔب٘ی ضا ثب خبٖ  ٚزَ ،حٕبیت ٚ

افعایف ایٗ ٚیػٌیٞب.

پكتیجب٘ی وطزٜ؛ چ ٖٛثس ٖٚپكتیجب٘ی ٔسیطاٖ ،فضبی وبضآفطیٙب٘ٝ
ٔٛفك ضا ٕ٘یتٛاٖ ذّك وطز .ثب ٚخٛز نبحت٘ظطاٖ ا٘سن زض
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حٛظ ٜوبضآفطیٙی وتبثساضاٖ ،یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝعِٝ

اثبشضی.ْ ،ضٕٞ... ٚ .ىبضاٖ (ٚ .)1393یػٌیٞبی اٍ٘یعقی (ضٚاٖ

ضٞیبفتی ٘ ٛزض ٔغبِؼ ٚ ٝقٙبذت ٚیػٌیٞبی حٕبیتی وبضآفطیٙی

قٙبذتی) وبضآفطیٙی وتبثساضاٖ پعقىی ثب تأویس ثط ٔىتت ا٘ؿب٘ی،

زض وتبثرب٘ٞٝبؾت .ا٘تظبض ٔیضٚز وتبثساضاٖ ثتٛا٘ٙس ث ٝقٙبؾبیی

ٔغبِؼٛٔ ٝضزیٚ :احسٞبی پعقىی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٔ .سیطیت

ثؿتطٞبیی ثطای فؼبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝثپطزاظ٘س؛ ظیطا وتبثرب٘ٞٝب

اعالػبت ؾالٔت.333-326 ،)3(11 ،

ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ػّٕیقبٖٔ ،ىبٖٞبی ایسٜآِی ثطای ثٝ
وبضٌیطی ذاللیتٛ٘ ،آٚضی  ٚوبضآفطیٙی زض ٔؿبئُ التهبزی
ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت التهبزی خٟبٖ و ٝحتی
ؾبظٔبٖٞبی تدبضی ثعضي اظ ٘ظط ثٛزخ ٝزض تٍٙٙب ٞؿتٙس،
وتبثرب٘ٞٝب ٘یع اظ ایٗ أط ٔؿتثٙی ٘جٛز ٚ ٜاظ وٕجٛز ثٛزخ ٝوبفی
خٟت ا٘دبْ أٛض ض٘ح ٔیثط٘س .ثب ٚخٛز ضوٛز التهبزی اذیط زض
خٟبٖٛٙٞ ،ظ وبالی ثؿیبض ثب اضظـ  ٚلبثُ فطٚـ زض وتبثرب٘ٞٝب

تبفتٛی ،چبضِعاٖ ( .)1386تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی ،وّیس ٔٛفمیت وتبثساضاٖ
(ٔطیٓ ضحٕتی تبـٔ ،تطخٓ)ٔ .بٙٞبٔ ٝاعالع یبثی  ٚاعالع ضؾب٘ی،
(.14-13 ،)5
حطیطی.ٖ ،؛ قبٛٞاض ،ـ .)1389( .اضتمبی ضضبیت وبضثطاٖ وتبثرب٘ٝ
ثب اؾتفبز ٜاظ ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطیٌ :عاضـ یه
تدطث .ٝفهّٙبٔ ٝوتبة.39-23 ،)3(21 ،
حؿٗ ٔطازیٔ .)1385( .ٖ ،سیطیت وبض آفطیٙی .وطجٔ :ؤؾؿٝ
تحمیمبت  ٚآٔٛظـ ٔسیطیت.

لبثُ زؾتطؾی اؾت .ایٗ وبالی ثب اضظـ ،اعالػبت اؾت.
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