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چکیده
ثطيظ آؾیتَبی ارتمبٖی گًوبگًن ي فقسان ثطوبمٍضیعیَبی کالن زض کكًضَب ،امکبن ازامٍ ضيودس
ضقس َجیٗی ي ظوسگی ثطای ثطذی اظ کًزکبن ضا مرتل ي رًامٕ ضا ثب پسیسٌ وًًُْض کًزکدبن کدبض
ي ذیبثبن ضيثطي ؾبذتٍ اؾت .ثط ایده اؾدبؼ ،پدػيَف حبيدط ثدب َدس

قىبؾدبیی مًفهدٍَدبی

کبضآفطیىی ارتمبٖی ،زض پی تجییه وقف آن ثدط تًاومىسؾدبظی کًزکدبن کدبض ي ذیبثدبن ثدط مجىدبی
مُبفٍٗ ای تًنیهیَ-مجؿتگی ثدًزٌ اؾدت .ربمٗدٍ آمدبضی پدػيَف قدبمل مدسیطان ي کبضکىدبن
ؾتبزَبی تًاومىسؾبظ قُط تُطان 3اؾت کٍ تٗساز  600وهط مدیثبقدس .اثدعاض رمدٕ آيضی زازٌَدب
پطؾكىبمٍ  27ؾًافی اؾت کٍ ضيایی آن ثٍ زي ضيـ محتًایی ي ؾبظٌ ي پبیبیی پطؾكىبمٍ ثب ضيـ
آفهبی کطيوجبخ ( )0/935تأییس گطزیسٌ اؾت .تزعیدٍ ي تحییدل زازٌَدب ثدب اؾدتهبزٌ اظ ودطز افدعاض
 Amos 21ي ثٍ ضيـ مسفؿبظی مٗبزالت ؾبذتبضی اوزبز قسٌ اؾت .وتبیذ حبندل اظ ثطضؾدی
فطيیٍَبی پػيَف وكبن زاز کٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی ثٍ قکل مؿتقیم ثدط اضتقدبت تًاومىدسیَدبی
 -1اؾتبزیبض ربمٍٗ قىبؾی زاوكگبٌ آظاز اؾالمی ياحس تُطان مطکعی

ashekarbeugister@gmail.com

 -2کبضقىبؼ اضقس ربمٍٗقىبؾی زاوكگبٌ آظاز اؾالمی ياحس تُطان مطکعی
karafarini2011.farahani@gmail.com
 -3قیمطي مًيًٖی ایه پػيَف زض زي حًظٌی کبضآفطیىی ارتمبٖی ي تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن میثبقس.
ي قیمطيی مکبوی آن ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز زض قُط تُطان میثبقس.
تاریخ وصول98/2/12 :

تاریخ پذیزش98/6/19 :
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کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیطگصاض اؾتَ .مچىیه زض ثیه مؤفهٍَدبی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی مدؤحط زض
تًاومىسؾبظی کًزکدبن کدبض-ذیبثدبن ،مؤفهدٍ «اندً اؾبؾدی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی» ثدب يدطیت
ضگطؾیًوی  0/831ي مؤفهٍ «ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ ارتمدبٖی» ثدب يدطیت ضگطؾدیًوی  0/691ثدٍ
تطتیت ثیكتط ي کمتط اظ ؾبیط مؤفهٍَبی کبضآفطیىی ارتمبٖی ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض-ذیبثدبن
زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظ تأحیطگصاض ثًزٌ اؾت.
کلید واصهها« :کبضآفطیىی ارتمبٖی»« ،کًزکبن کبض ي ذیبثبن»« ،تًاومىسؾبظی»« ،ؾبظمبنَبی مدطزز
وُبز»« ،مسفؿبظی مٗبزالت ؾبذتبضی»

 -1هقدهه
کًزکبن ي رًاوبن ؾُم چكمگیطی زض زویبی امطيظ زاضوس ي میعان ضقس ي ثقبی َط ربمٗدٍ
ياثؿتٍ ثٍ ضؾیسگی ي تطثیت نحیح ایه افطاز می ثبقس .فصا حهّ حقًق ي تًؾٍٗ فدطزی ي
ارتمبٖی ي فطاَم آيضزن ظمیىٍ ضقس َمٍ ربوجٍ ایده گدطيٌ اظ ربمٗدٍ اظ اَمیدت ظیدبزی
ثطذًضزاض می ثبقس .زض ایه نًضت اؾت کٍ کًزکبن میتًاوىس مطاحل کًزکی ذدًز ضا ثدٍ
ؾالمت َی ومًزٌ ي زض ظمیىٍ َبی مرتیف ارتمبٖی ،تحهییی ي حطفدٍ ای ثدطای ظودسگی
آیىسٌ آمبزگی کبمل ضا کؿت ومبیىس (فیه .)2015،امب زض ایه ثیه ثٍ زفیدل ثدطيظ پدبضٌ ای اظ
مؿبیل ي وبثؿبمبویَبی ارتمبٖی ي پسیسٌَبیی َم چًن فقط ،حبقیٍوكیىی ،ودبثطاثطیَدبی
ارتمبٖی ،رىگ ،مُبرطت ي غیطٌ ثطذی اظ کًزکبن زض رًامٕ اظ امکبن ازامٍ ضيودس ضقدس
َجیٗی ي ظوسگی ثبظ می مبوىس ي ثٍ وبچبض زض قُطَبی ثعضگ ي مکبن َبی پطتطزز ثدٍ کدبض ي
یب ظوسگی زض ذیبثبن ضي می آيضوس (کبؾب کجسٌ .)2015،ایه ؤً ظوسگی ،آوبن ضا زض مٗدطو
مربَطات ثؿیبضی چًن ؾًت تغصیدٍ ،محطيمیدت اظ تحهدیل ،محطيمیدت اظ ثُساقدت ي
ؾالمت ،اؾتخمبض ،ؾًت تغصیٍ ي مطگ قطاض زازٌ ي اظ َطفی ربمٍٗ ضا ویع زچبض مربَطات ي
آؾیتَبی ارتمبٖی میکىس (ظوسی مُط.)1380 ،
زض ایه ضاؾتب ،مؿبئل ي آؾیت َبی ارتمبٖی وبقی اظ تحًالت ؾطیٕ رًامٕ اوؿبوی اظ
مًيًٖبت مُمی اؾت کٍ َمًاضٌ شَه ربمٍٗقىبؾبن ي اوسیكمىسان ارتمبٖی ضا ثٍ ذدًز
مكغً زاقتٍ اؾت .تحًالت ارتمبٖی قتبثبوی َمچًن ضقس ؾطیٕ رمٗیت ،ضقس ؾدطیٕ
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نىٗتی قسن ي قُطوكیىی ،ربیزبیی تًزٌَبی يؾیٕ رمٗیدت ي مُدبرطت ثدٍ قدُطَبی
ثعضگ ،قکب

َجقبتی زض کدالن قدُطَب ،زگطگدًوی زض ؾدبذت ي کدبضکطز ذدبوًازٌ ،ي...

تددىفَددبی ارتمددبٖی ي پیبمددسَبی ارتمددبٖی وددبگًاضی ضا زض ظوددسگی قددُطی ضقددم ظزٌ
اؾت(قکًضی )1393 ،ي ثبٖج قدسٌ ثطذدی اقكدبض ي گدطيٌَدبی ارتمدبٖی زض مٗدطو
آؾیتپصیطی ثیكتطی وؿجت ثٍ ؾبیطیه قطاض گیطوس(احمس ثُبت ي َمکبضان .)2014 ،یکدی
اظ ایه گطيٌَبی آؾیتپصیط ،کًزکبن ي وًرًاوبن َؿتىس .ثطيظ ي گؿتطـ پسیدسٌ کًزکدبن
ذیبثبوی میتًاودس پیبمدسَبی ظیدبنثردف ي رجدطان وكدسوی زض اثٗدبز فطَىگدی ،ؾیبؾدی،
اقتهبزی ،فطزی ،ارتمبٖی ،ذدبوًازگی ي اوؿدبوی ثدطای ربمٗدٍ زاقدتٍ ثبقس(اؾدهىسیبضی،
 .) 1392ایه پسیسٌ ثٗىًان مًٗیی ارتمبٖی کٍ َم ذًز مهساق آؾیت ارتمبٖی اؾدت ي
َم ظمیىٍؾبظ افعایف ي گؿتطـ آؾیت َبی ارتمبٖی ،زض رًامٕ امطيظ مُطح اؾت .آحدبض
ظیبوجبض ایه آؾیتَب تىُب ثٍ زيضان کًزکی مىحهط ومیقًز ثیکٍ تدب ثعضگؿدبفی ویدع ازامدٍ
مییبثس ي ربمٍٗ ضا اظ يردًز اوؿدبوُبی کبضآمدس ي قبیؿدتٍ محدطيز مدیؾبظز(قدکًضی،
 .)1393زض ایه ضاؾتب ثب تًرٍ ثٍ وبتًاوی زيفتَب زض حل مكکالت فعایىسٌی کًزکبن کدبض
ي ذیبثبن ،زض ؾب َبی اذیط ثردف قبثدل تدًرُی اظ ؾدبظمبنَدبی مدطززوُدبز ثدب َدس
تًاومىسؾبظی آوبن قکل گطفتٍاوس (حؿیىی.)1384 ،
ثطضؾی مُبفٗبت مًرًز زض ایه حًظٌ مكدرم مدیومبیدس کدٍ ًٖامدل متٗدسزی ثدط
تًاومىسؾبظی افطاز زض اقكبض مرتیف ربمٗدٍ تأحیطگدصاض مدیثبقدس .اظ رمیدٍ ایده ًٖامدل
میتًان ثٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی اقبضٌ ومدًز .کدبضآفطیىی ارتمدبٖی کدٍ امدطيظٌ ثدب مهُدًز
مبمًضیتی ارتمبٖی ي اوؿبن زيؾتبوٍ اظ َطیق فٗبفیتَبی مرتیدف کؿدت ي کدبض مدسوٓط
قطاض می گیطز ،ثٍ ٖىًان یکی اظ ضاٌ کبضَبی حل ثطذدی مؿدبئل ي آؾدیتَدبی ارتمدبٖی
قىبذتٍ اؾت(اقمیتع )2015 ،کٍ ثٍ قىبذت ،اضظیبثی ي ثُطٌثطزاضی اظ فطنتَبیی کدٍ ثدٍ
تًفیس اضظـ ارتمبٖی مىتُی میقًوس ي زض وقُدٍ مقبثدل حدطيت فدطزی ي قرهدی قدطاض
میگیطز میپطزاظز ي ثٍ تأمیه ویبظَبی ايفیٍ ي مُمدی چدًن غدصا ،آة وًقدیسوی ،ؾدطپىبٌ،
ثطذًضزاضی اظ تحهیالت ي ذسمبت ثُساقتی ي زضمبوی کدٍ ویدبظ َدط اوؿدبوی زض رًامدٕ
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اوؿبوی اؾت ،اقبضٌ زاضز(اؾسی ي َمکبضان .)1390 ،اظ ایده ضي فٗبفیدتَدبی کبضآفطیىدبن
ارتمبٖی زض قجب کًزکبن ي وًرًاوبن َیف ثؿیبض گؿتطزٌای ضا قبمل میقًز کدٍ ممکده
اؾت زض محیٍَبی يیػٌای اٖم اظ ذبوًازٌ  ،ارتمبٔ ،مساضؼ ي مًقٗیدتَدبی تًدبزاوگیع
نًضت ثگیطوس(کبؾب ثسٌ.)2015 ،
زض ایه ضاؾتب تحقیقبت مبظيمساض ي احمس ( ،)2015محمسی ي فكکطآضا ( ،)1391اؾدسی
ي َمکبضان( ،)1390ویؿًن( )2000ي آویدل آتدًا ي ربيیدس حیدسض( )2006يردًز ًٖامدل
مرتیف اظ رمیٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی زض ضاؾتبی تًؾٍٗ تًاومىسیَدبی افدطاز ضا يدطيضی
زاوؿتٍاوسٖ .اليٌ ثط ایه تحقیق َجبَجبیی ي َمکبضان ( )1389ي گعاضـ یًویؿف ()2007
ویع مؤیس ثط وقف مؤفهٍ َبی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زض تًؾدٍٗ تًاودبییَدبی قدُطيوسان ي
رًاوبن میثبقس.
َمبن ًَض کٍ گهتٍ قس ثٍ زفیل گؿتطٌ کًزکبن زض ييدٗیت زقدًاض ي ٖدسز تدًان یدب
وبکبضآمسی ؾبظمبوُبی زيفتی زض ضفٕ ایه مكکل ،امطيظٌ تٗساز ظیبزی ؾبظمبن مطزز وُبز ثب
اوگیعٌَبی اوؿبن زيؾتبوٍ ثٍ يرًز آمسوس کٍ ثدٍ ندًضت حطفدٍای ثدط ضيی مًيدًٖبت
مطتجٍ ثب کًزکبنِ ویبظمىس متمطکع قسوس ي اظ ظايیٍَبی گًوبگًن ثٍ آؾدیتَدبی ارتمدبٖی
مجتال ثٍ ایه قكط اظ ربمٍٗ میپطزاظوس(قکًضی .)1393 ،زض ؾدب َدبی اذیدط ثدٍ يیدػٌ زض
قُطَبی ثعضگ اظ رمیٍ تُطانٖ ،یی ضغدم فٗبفیدت ؾدبظمبنَدبی شیدطثٍ مبوىدس ؾدبظمبن
ثُعیؿتی کكًض ،قُطزاضیَب ،ویطيی اوتٓبمی ي غیدطٌ زض ؾدبظمبوسَی متٗدسز آوُدب ،ضقدس
قبضس گًوٍ ایه ؤً کًزکبن ثٍ یک مؿأفٍ ارتمبٖی مجسّ قسٌ اؾت (اؾدسی ي َمکدبضان،
 .)1390ثب تًرٍ ثٍ وبکبضآمسی ؾیبؾتَدبی مطؾدًز زض وگُدساضی ي حمبیدت اظ آوُدب زض
مؤؾؿبت ذبل ياثؿتٍ ثٍ ثرفَبی زيفتی ،يدطيضت يضيز ؾدبظمبوُبی مطزمدی ي غیدط
زيفتی ضا زض کكًض ثٍ حًظٌ کًزکبن ثٍ يرًز آيضزٌ اؾت(ربمربوٍ ي َمکبضان.)1390 ،
مؿئیٍ ثًزن ثحج اظ آوزب يطيضت مییبثس کٍ :مًئً کًزکبن کبض َمًاضٌ ثٍ زفیل
چىس متًفی ثًزن اظ قطایٍ مؿبٖسی ثطذًضزاض ومیثبقس ،زض قطایٍ حبکم ثط کكًض مب
ایه پسیسٌ ثب َمکبضی ؾبظمبنَب ي وُبزَبی متًفی وٓیط ؾبظمبن ثُعیؿتی ،قُطزاضی،
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ویطيی اوتٓبمی ،آمًظـ ي پطيضـ ي يظاضت ثُساقت ي زضمبن ثب یکسیگط ي ثب َمکبضی
ؾبظمبنَبی مطزز وُبز فٗب زض حًظٌ آؾیتَبی کًزکبن ي َمچىیه حمبیت ثرف
ذهًنی میؿط ذًاَس ثًز (حؿیىی .)1391 ،اظ ایه ضي تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض اظ
رمیٍ اقسامبت ارتمبٖی اؾت کٍ میتًاوس مىبفٕ ثؿیبضی ثٍ زوجب زاقتٍ ثبقس کٍ مجتىی ثط
ؾٍ محًض آمًظـ کًزکبن زض ظمیىٍَبی مًضز ویبظ ،حمبیت اظ ایه کًزکبن زض حًظٌَبی
مرتیف ي مكبضکت کًزکبن زض ضيوس تًاومىسؾبظی آوبن میثبقس(کبؾب کجسٌ.)2015،
ثىبثطایه قبیؿتٍ اؾت ثب ضيیکطز مجتىی ثط کمک ثٍ کًزکبن ذیبثبوی ،ثب قىبذت
ياقٗیتَبی ظوسگی آوبن ي ثب اؾتهبزٌ اظ تزطثیبت مًفق ؾبیط کكًضَب ي َمکبضی
ؾبظمبنَبی شیضثٍ ،ثطوبمٍای مهیس ي ٖمیی تسيیه ي ارطا قًز ،ثًٍَضی کٍ قطایُی
فطاَم قًز تب کًزکبوی کٍ مزجًضوس ثطای کمک ثٍ تأمیه مٗبـ ذبوًازٌ کبض کىىس ،اظ
کبضَبیی کٍ ثٍ فحبِ رؿمی ي ضيحی ثٍ آوبن آؾیت ياضز میکىس ،زيض ثمبوىس (حؿیىی،
 .)1385ثب تًرٍ ثٍ مؿبئل ثیبن قسٌ يطيضت ویبظ ثٍ مؤؾؿبت ي وُبزَبی ارتمبٖی ثطای
ایزبز ثؿتطی ثمىًٓض ضقس ي تکبمل ثُىزبض ایه کًزکبن ،ضٖبیت حقًق ،تغییط قطایٍ زقًاض
ظوسگی ي ایزبز امیس زض آوبن ثط کؿی پًقیسٌ ویؿت .ثىبثطایه ثٍ کبضگیطی فٗبفیتَبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی ي پیبزٌؾبظی آن زض ربمٍٗ گبمی اؾت زض رُت تًاومىسؾبظی کًزکبن
کبض ي َسایت تًاومىسیَب ي اؾتٗسازَبی آوبن زض ظمیىٍَبی مرتیف.
پیطینهی تحقیق
پیطینه تحقیقات داخلی و خارجی:
زض ضاؾتبی غىیؾبظی مًئً پػيَف ،زض ازامٍ تحقیقبت اوزبز قسٌ زض حًظٌ کبضآفطیىی
ارتمبٖی ي تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض زاذل ي ذدبضد اظ کكدًض ثدٍ اذتهدبض
مُطح گطزیسٌ اؾت.
 تحقیقات داخلی -مطربوی ي نسضی ( ،)1393زض تحقیق ذًز ثدٍ ثطضؾدی «تًؾدٍٗ کدبضآفطیىی ارتمدبٖی،
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آؾیت َبًٖ ،امل مؤحط ي ضاٌ کبضَب» پطزاذتىسَ .س اظ ایه تحقیق ،ثطضؾی ييٗیت کدبضآفطیىی
ارتمبٖی زض یکی اظ مىبَق قُطی قُط تُطان ثط اؾبؼ َطح پػيَف آمیرتٍ (کمدی ي کیهدی)
اوزبز گطفتٍ اؾت .ثطای زؾتیبثی ثٍ اَالٖبت ي زازٌ َب ،اثعاض پطؾؿكىبمٍ ،مهدبحجٍ ثدب گطيَدی
اظ کبضقىبؾبن ي مترههبن ،ثٍ کبض گطفتٍ قسٌ اؾت .ثب تًرٍ ثٍ ایه کدٍ ثؿدیبضی اظ مؿدبئل ي
آؾیتَبی ارتمبٖی ضیكدٍ زض ثیکدبضی ي ٖدسز اقدتغب افدطاز ربمٗدٍ زاضز ،تًردٍ ثدٍ مقًفدٍ
کبضآفطیىی ارتمبٖی می تًاوس تب حس ظیبزی آؾیت َبی ارتمدبٖی ضا تحدتافكدٗبٔ قدطاض زازٌ ي
آن َب ضا کبَف زَس .وتبیذ تحقیق وكبن میزَس کٍ فقط ,اٖتیبز ،ذطیدس ي فدطيـ مدًاز مردسض،
تکسی گطیَ ،الق ،ذبوًازٌ َبی ثیؾطپطؾت ،کًزکبن کبض ،کًزکبن ذیبثبن ،کدبضته ذدًاثی ي
وعأ ضا ثٍ ٖىًان آؾیت َبی مُم ارتمبٖی مىُقٍ تبییس کطز ي کبضگطان فهیی ؾدبمبوسَی وكدسٌ
ي حبقیٍ وكیىی ضا یٍ ٖىًان آؾیتَبی مُم مىُقٍ تأییس وکطز.
 قىجطی ( ،)1393زض پبیبن وبمٍ کبضقىبؾی اضقس ذًز ثٍ «ثطضؾی مًفهٍَبی احطگصاض ثطکبضآفطیىی ظوبن ضيؾتبیی» پطزاذتٍ اؾت .ایه پػيَف ثب َس

ثطضؾی مؤفهٍَبی

تأحیطگصاض ثط کبضآفطیىی ظوبن ضيؾتبیی ثرف مطکعی قُطؾتبن اثطکًٌ ،نًضت گطفتٍ
اؾت .ایه پػيَف ثط مجىبی َس

زض ظمطٌ تحقیقبت کبضثطزی ي ثط مجىبی مبَیت ي ضيـ

اظ ؤً پػيَفَبی تًنیهی تحیییی اؾت ي ثرفَبیی ویع اظ ضيـ َمجؿتگی اؾتهبزٌ
قسٌ اؾت.اثعاض گطزآيضی اَالٖبت پطؾكىبمٍ محقق ؾبذتٍ ثًزٌ کٍ ضيایی آن تًؾٍ
اؾتبزان ضاَىمب ي مكبيض ي کبضقىبؾبن مطثًٍَ مًضز تأییس قطاض گطفت .پبیبیی پطؾكىبمٍ ثٍ
کمک يطیت آفهبی کطيوجبخ محبؾجٍ گطزیس کٍ ثیبوگط پبیبیی مُیًة میثبقس .ربمٍٗ
آمبضی پػيَف قبمل کییٍ ظوبن کبضآفطیه ثرف مطکعی میثبقس کٍ تٗساز آوُب  250وهط
میثبقس کٍ ثٍ نًضت تمبز قمبضی اوزبز گطفت .یبفتٍَبی تحقیق زض ثرف تحییل
َمجؿتگی ثیبوگط آن اؾت کٍ ثیه يیػگیَبی فطزی(ؾه،ذالقیت ،مُبضت ،تٗساز اًٖبی
ذبوًازٌ ي  )...ي ًٖامل کبضآفطیىی ضاثٍُ مخجت ي مٗىبزاضی يرًز زاضز َ.مچىیه یبفتٍَب
ثیبوگط آن اؾت کٍ ثیه تزطثٍ کبضآفطیىی ي ًٖامل کبضآفطیىی ظوبن ضاثٍُ مخجت ي مٗىبزاضی
يرًز زاضز .ثیه مىبثٕ کؿت اَالٖبت کبضآفطیىی ي گطایف ثٍ کبضآفطیىی ظوبن ضيؾتب ویع
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ضاثٍُ مٗىبزاضی يرًز زاضز.یبفتٍَبی پػيَف حبکی اظ آن اؾت کٍ تزطثٍ کبضآفطیىی،
يیػگیَبی فطزی ي مىبثٕ کؿت اَالٖبت کبضآفطیىی ثٍ تطتیت اَمیت زض گطایف ثٍ
کبضآفطیىی ظوبن ضيؾتب مؤحط میثبقىس.
 کمبوکف ( )1393زض پبیبن وبمٍ کبضقىبؾی اضقس ذًز ثٍ ثطضؾدی «ًٖامدل مدًحط ثدطکبضآفطیىی ارتمبٖی زض ؾبظمبنَبی يضظقی اؾدتبن مطکدعی» پطزاذتدٍ اؾدت .کدبضآفطیىی
ارتمبٖی ثٍ مٗىی ثکبضگیطی فطآیىسَبی وًآيضاوٍ ثطای ایزدبز اضظـ ارتمدبٖی زض ربمٗدٍ
اؾت .ثب يضيز ؾبظمبن َبی يضظقی ثٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی ،ایه ؾبظمبن َدب مدی تًاوىدس ثدٍ
ٖىًان ثبظيی زيفت زض حل مًٗالت ارتمبٖی ثٍ نًضت یک کبضآفطیه ارتمدبٖی ٖمدل
کىىس ي ثب یک ضيیکطز ذالقبوٍ ویبظَبی پیچیسٌ ارتمبٖی ضا قىبؾبیی ي حدل ومبیىدس .ایده
تحقیق تًندیهی ي ثدب َدس

اندیی ثطضؾدی ًٖامدل مدًحط ثدط کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زض

ؾبظمبنَبی يضظقی اؾتبن مطکعی اوزبز گطفتٍ اؾت.
 اؾهىسیبضی( )1392زض پبیبنوبمٍ کبضقىبؾی اضقس ذًز ثٍ ثطضؾی «کبضکطز کبضآفطیىیارتمبٖی زض تًاومىسؾبظی ي ثُؿبظی ؾکًوتگبٌَبی غیط ضؾمی» پطزاذتٍ اؾت .يرًز
ؾکًوتگبٌَبی غیطضؾمی یک مكکل ثطوبمٍضیعی ثٍ قمبض میآیس .زض تُطان َم ایه مؿئیٍ
کبمالً مكًُز ي قبثل زضک اؾت .ایه مكکل ظمبوی ثطيظ میومبیس کٍ ؾبذتبض فًبیی،
ارتمبٖی ،اقتهبزی ،کبفجسی ي ...ثطذی اظ وًاحی یک قُط تهبيتَبی ثبضظ ي آقکبضی ضا
پیسا کىىس ،تهبيتَبیی کٍ ویبظ ثٍ تسيیه ضاٌحلَبی ثطوبمٍضیعی متهبيتی زاقتٍ تب ثتًاوس
رًاثگًی َس

ياالی ایزبز ٖسافت فًبیی زض یک قُط ثبقس ،اظ رمیٍ مُم تطیه ایه

تهبيتَب میتًان ثٍ وبثطاثطیُبی اقتهبزی زض ثیه وًاحی یک قُط اقبضٌ ومًز کٍ وقف اوکبض
وبپصیطی ثط ؾبذتبض فًبیی آن ذًاَس زاقت .زض ایه تحقیق ؾٗی قسٌ اؾت ثب اؾتهبزٌ اظ
کبضکطز ي مهُمًز کبضآفطیىی ارتمبٖی ثٍ یکی اظ ثعضگتطیه مًٗالت قُطی کٍ َمبن
ؾکًوتگبٌَبی غیطضؾمی َؿتىس اظ زیسگبٌ تًاومىسؾبظی ؾبکىبن آوُب ثپطزاظز .اظ رمیٍ
مًيًٖبت کبضآفطیىی کٍ زض حًظٌ قُطی کبضثطز يؾیٗی زاضز ي میتًاوس ثٍ یک قیًٌ ٖمل
ي ثٍ ٖىًان یکی اظ کبضکطزَبی مؿیط تًؾٍٗ تیقی گطزز ،کبضآفطیىی ارتمبٖی میثبقس.
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 میکی ( ،)1392زض پبیبن وبمٍ کبضقىبؾی اضقس ذًز ثٍ «ثطضؾی کبضآفطیىی ارتمدبٖیزاوكزًیبن کكبيضظی ثب تبکیس ثط ؾطمبیٍ ارتمبٖی(مُبفٍٗ مًضزی :زاوكزًیبن کبضقىبؾدی
پددطزیؽ کكددبيضظی ي مىددبثٕ َجیٗددی زاوكددگبٌ ضاظی اؾددتبن کطمبوكددبٌ)» پطزاذتددٍ اؾددت.
کبضآفطیىی ارتمبٖی مجحج رسیسی اؾت کٍ ثدٍ تدبظگی ياضز محبفدل ٖیمدی قدسٌ ي ثدب
ضيیکطز کبضآفطیىی ي ثب تکیٍ ثط ؾطمبیٍ ارتمبٖی ،می تًاوس وقف مًحطی زض حل مًٗدالت
ارتمبٖی زاقتٍ ثبقس .زض ایه میبن زاوكگبٌ َب ویع می تًاوىس زض تطثیت کبضآفطیىبن ارتمدبٖی
وقف ثٍ ؾعایی زاقتٍ ثبقىس .ثٍ مىًٓض زؾتیبثی ثٍ اَسا

تٗییه قسٌ ثطای تحقیدق حبيدط

کٍ رعت تحقیقبت کبضثطزی می ثبقس اظ ضيـ تحقیق تًنیهی ي ثٍ ضيـ َمجؿتگی اوزدبز
قسٌ اؾت .ربمٍٗ آمبضی ایه تحقیق ضا زاوكزًیبن مقُدٕ کبضقىبؾدی َمدٍ گدطایفَدبی
پطزیؽ کكبيضظی ي مىبیٕ َجیٗی زاوكگبٌ ضاظی قُطؾدتبن کطمبوكدبٌ تكدکیل زازٌ اؾدت
( ،)N=1096کٍ  282وهط اظ آن َب ثٍ ٖىًان ومًوٍ ثدٍ ضيـ تهدبزفی چىدس مطحیدٍ ای ثدب
اوتؿبة متىبؾت اوتربة قسوس.
 ضيبیی ،نهب ي نهطی ( )1391زض تحقیق ذًز ثٍ «ثطضؾی مًفهٍَبی کبضآفطیىیارتمبٖی زض تٗبيویَبی تًؾٍٗ ضيؾتبیی قُطؾتبن ظوزبن ثط مجىبی مس مٗبزالت
ؾبذتبضی (مًضز مُبفٍٗ :تٗبيوی ویک پی)» پطزاذتىس .ایه تحقیق اظ ؤً تًنیهی
َمجؿتگی ي ثب َس

ثطضؾی مًفهٍَبی کبضآفطیىی ارتمبٖی زض تٗبيویَبی تًؾٍٗ

ضيؾتبیی -قُطؾتبن ظوزبن اوزبز گطفت .ربمٍٗ آمبضی ایه پػيَف ضا تمبمی اًٖبی
تٗبيوی تًؾٍٗ ضيؾتبیی ویک پی زض قُطؾتبن ظوزبن تكکیل میزازوس  N=171کٍ ثط
اؾبؼ فطمً کًکطان 95 ،وهط اظ آوبن اظ َطیق ضيـ ومًوٍگیطی تهبزفی ؾبزٌ اوتربة
قسوس .ثطای گطزآيضی زازٌَب اظ پطؾكىبمٍ اؾتهبزٌ گطزیس .ثٍ مىًٓض قىبؾبیی ٖبملَبی
مطتجٍ ثب ؾبظٌ مًفهٍَبی کبضآفطیىی ارتمبٖی اظ تحییل ٖبمیی اکتكبفی ي ثطای ثطضؾی
قبذم ثطاظـ ویکًیی مس تحقیق اظ تحییل ٖبمیی تبییسی ي مس مٗبزالت ؾبذتبضی
اؾتهبزٌ قس .وتبیذ ثسؾت آمسٌ وكبن زاز کٍ پىذ ٖبمل ضیؿک پصیطی ي پیكگبمی،
وًآيضی ،ایسٌیبثی ي تكریم فطنتَب ،ؾبذتبض ي فًبی کبضآفطیىبوٍ ي ثطوبمٍَبی
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کبضآفطیىبوٍ زض حسيز  68/66زضنس اظ ياضیبوؽ کل مًفهٍَبی کبضآفطیىی ارتمبٖی زض
تٗبيوی تًؾٍٗ ضيؾتبیی ویک پی ضا تجییه میومبیىس.
 ؾزبؾی ( )1391زض پبیبن وبمٍ کبضقىبؾی اضقس ذًز ثدٍ «ثطضؾدی تدبحیط کدبضآفطیىیارتمبٖی ثط کیهیت ظوسگی :مُبفٍٗ مًضزی ظوبن ؾطپطؾت ذبوًاض تحت پًقدف مًؾؿدٍ
ی مُطآفطیه پىبٌ ٖهط» پطزاذت .زض مجبحج تًؾٍٗ ي تًؾٍٗ پبیساض ،ؾُح کیهیت ظوسگی
افطاز ربمٍٗ اظ اَمیت فطاياوی ثطذًضزاض اؾت .زؾتیبثی ثٍ تًؾٍٗ پبیساض ي مهبَیم مدطتجٍ
ثب آن وٓیط تًؾٍٗ اوؿبوی ،ي تًؾٍٗ ارتمبٔ محًض ،ثدسين زض وٓدط گدطفته مهُدًز کیهیدت
ظوسگی میؿط ویؿت .زض ایه اضتجبٌ ،کیهیت ظوسگی َدم زضيودساز تًؾدٍٗ ي َدم ثطيودساز
تًؾٍٗ اؾت .حب ثطای زؾتیبثی ثٍ کیهیت ظوسگی مُیدًة زض ؾدُح ربمٗدٍ اثتدسا ثبیدس
مًاوٕ آن ضا قىبؾبیی ي ضفٕ کطز .زض ایه ضاؾتب ،مقبثیٍ ثب آؾدیتَدبی ي مؿدبئل ارتمدبٖی
کمک فطاياوی زض اضتقبت ؾدُح کیهیدت ظودسگی ذًاَدس ومدًز .زض ظمیىدٍی حدل مؿدبئل
ارتمبٖی ،کبضآفطیىی ارتمبٖی ضيیکطز وًًُْضی اؾت کٍ ثدیه فطایىدسَبی کبضآفطیىبودٍ ي
اَسا

ارتمبٖی پیًوس ثطقطاض میکىس .حدب مؿدئیٍ ایده اؾدت کدٍ کدبضآفطیىی ارتمدبٖی

چگًوٍ ثط کیهیت ظوسگی تأحیط می گدصاضز .مؿدأفٍ ی مدصکًض زض مًؾؿدٍ مُطآفدطیه  -کدٍ
اقسامبتی ثب ضيیکطز کبضآفطیىی ارتمبٖی اوزبز میزَس -ثدط ضيی ظودبن ؾطپطؾدت ذدبوًاض
تحت پًقف ایه مًؾؿٍ ،مًضز ثطضؾی قطاض گطفت .ثٍ ایه مىًٓض ،زي ومًوٍ ی  75وهدطی
اظ ثیه ربمٍٗ مصکًض ثب اؾتهبزٌ اظ ضيـ ومًوٍ گیطی تهبزفی ؾیؿتمبتیک ثدطای مُبفٗدٍ ی
مقبیؿٍ ای کیهیت ظوسگی زي گطيٌ ومًوٍ اوتربة قس.ضيـ مًضز اؾدتهبزٌ زض ایده تحقیدق
پیمبیف ثًزٌ ي متىبؾت ثب آن اظ پطؾكىبمٍ ثطای گطزآيضی زازٌَب ثُطٌ گطفتٍ قسٌ اؾت.
 اؾسی ،ضيًی ي فطاؾترًاٌ ( )1390زض تحقیق ذًز ثٍ َطاحی «افگًی کبضآفطیىیارتمبٖی زض ؾبمبنزَی کًزکبن ذیبثبوی» پطزاذتىس .یکی اظ اقسازَدبی احطگدصاض ثدطای
ضفدٕ مٗدًالت ارتمدبٖی ي اظ رمیدٍ کًزکدبن ذیبثدبوی ،ثٍ کبضگیطی فٗبفیتَبی
کبضآفطیىبوٍی ارتمبٖی زض ربمٗدٍ اؾدت .ثدطای ایدىکدٍ ثتدًان ظمیىدٍی کبضآفطیىی
ارتمبٖی ضا زض ربمٍٗ ایزبز کطز ي ؾپؽ ثط مجىبی آن ثٍ حل ایده مٗدًل ارتمدبٖی
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پطزاذت ،ویبظ ثٍ افگًیی زض ایه ظمیىٍ زض کكًض اؾت .اظ ایىطي َس

ایه پػيَف کدٍ ثدب

ضيـ تحقیق کیهی ،وٓطیٍی مجىبیی یدب وٓطیدٍی ثطذبؾدتٍ اظ زازٌَدب ) (GTاوزدبز قدسٌ
اؾدت ،تدسيیه افگًی کبضآفطیىی ارتمبٖی ثطای ؾبمبوسَی کًزکبن ذیبثبوی زض ایطان
میثبقس .ثٍ ایه مىًٓض ثب  22وهط اظ اَالٔ ضؾبوبن کییسی مهبحجٍ اکتدكبفی اوزدبز قدس.
ومًودٍگیدطی َسفمىدس ي ثدط مجىدبی "اقجبٔ وٓطی" ثًز .تزعیٍ ي تحییل زازٌَب ثطاؾبؼ
کسگصاضی ثبظ ،محًضی ي اوتربثی اوزبز قدس .زض مزمًٔ اظ مهبحجٍَب  552گعاضٌی
مهًُمی ايفیٍ زض مطحیٍی کسگعاضی ثبظ ي  114گدعاضٌی مقًفٍای زض مطحیٍی کسگعاضی
محدًضی ،ثدٍ زؾدت آمدس ي زض وُبیدت زض مطحیدٍی کدسگعاضی اوتربثی ،قًبیبیی کٍ
ضياثٍ تٗمیم یبفتٍ میبن مقًالت ضا مىٗکؽ مدیکىىدس ،ييدًح کدبفی پیدسا کطزوس ي
افگًی  GTومبیبن قس .ثط اؾبؼ ایه افگً ،پسیسٌ انیی ،مؿئًفیت ٖمسٌ زض قجب کًزکبن
ذیبثبوی اؾت.
 اثُحی ،قطیفظازٌ ي اثطاَیم پدًض ( )1389زض تحقیدق ذدًز ثدٍ «ثطضؾدی مهدبَیم،وٓطیٍَب ي مس َبی کبضآفطیىی ارتمبٖی ي اضائٍ مس مهًُمی» پطزاذتىس .مهًُز کدبضآفطیىی
زض زٍََبی اذیط تًرٍ رسی محبفل ٖیمی ي ؾبظمبنَبی زيفتددی ي ذهًنددی ضا ثددٍ
ذدًز ریدت ومدًزٌ اؾددت .مدطيضی کًتدبٌ زض ازثیدبت کدبضآفطیىی وكدبن مدیزَدس کدٍ
کبضآفطیىی ثٍ زفیل غیجٍ ضيیکطز اقتهدبزی زض نددسز اضایددٍ ضيـَددبی رسیددس ثددطای
حساکخطؾبظی ؾًز ي کؿت زضآمس ثًزٌ اؾت .ؾبظمبن َبی ارتمبٖی ویع ثبیؿتی ثب اؾدتهبزٌ
اظ مهًُز کبضآفطیىی تحدًفی زض ؾدبذتبض ؾدىتی ذًز ثٍ يرًز آيضوس .ثسیُی اؾدت ضيـ
اؾتهبزٌ اظ ایه مهًُز زض ثركُبی غیط اقتهبزی يیػگی ذبل ذدًز ضا َیدت مددیکىددس.
وًقدتٍ حبيط رُت زؾتیبثی ثٍ ظمیىٍ َبی ارتمبٖی اؾتهبزٌ اظ ایه مهًُز ي تًرٍ ثٍ اثٗبز
غیط اقتهبزی آن ،ثٍ ثطضؾدی مهدبَیم ،وٓطیدٍ َب ي مسفُبی کبضآفطیىی ارتمدبٖی ي مقبیؿدٍ
کبضآفطیىی اقتهبزی ي ارتمبٖی پطزاذتٍ ي ثب قطح ي ثؿدٍ حدًظٌ مُبفٗدبتی کددبضآفطیىی
ي اضایدٍ آمًظٌ َبیی ثطای کبضآفطیىی زض حًظٌ َبی غیط اقتهدبزی ي غیطتزدبضی ،زض ندسز
اضایٍ تطکیت ثىدسی رسیددس اظ کددبضآفطیىی اؾددت .زض وُبیددت ثدب اضایدٍ مدس مهُدًمی
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کبضآفطیىی ارتمبٖی وؿدجت ثدٍ گؿدتطـ مجدبوی وٓدطی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ي اؾدتهبزٌ
اظ آن زض ربمٗدٍ ایدطان آمًظٌَبیی ضا اضایٍ میومبیس.
 يامقی ( )1384زض تحقیقی ثب ٖىدًان «کًزکدبن ایدطان ي ضيیکطزَدبی زيفتدی» يدمهمطيضی ثط مهبَیم ي ضيیکطزَبی ثیه افمییی ،ثطوبمٍ َبی زيفتی اضایٍ قسٌ زض ؾیؿدتم زيفتدی
ثطای کًزکبن ذیبثبوی مًضز ثطضؾی قطاض زازٌ ي اضظقیبثی مكرهی اظ ؾیبؾدت َدبی ضؾدمی
زض ذهًل کًزکبن ذیبثبوی ثٍ ٖمل آيضزٌ اؾت .یبفتٍَبی ایه ثطضؾی اظ یک ؾً وكدبن اظ
گطایف ثٍ تغییط زض ؾیبؾتَبی زيفتی زض ذهدًل کًزکدبن ذیبثدبوی ،اظ رمدٕ آيضی ثدٍ
ؾًی رصة کًزکبن ثٍ مطاکع ي تهکیک کًزکبن کبض ذیبثبوی اظ کًزکبن ذیبثدبن زاقدتٍ ،ي اظ
ؾًی زیگط حکبیت اظ ٖسز تًرٍ ثٍ ٖیل ظمیىٍای ،ازامٍی فٗبفیت َبی ؾیؿدتم رمدٕآيضی،
يٗف ؾیؿتم زيفتی ،زض ریت اٖتمبز کًزکدبن ثدطای ردصة ثدٍ مطاکدع ،يدٗف زض اضائدٍ
ذسمبت ثٍ کًزکبن ذیبثبوی ي پیگیطی ييٗٗیت کًزکبن پؽ اظ تطذیم اظ مطاکع زاضز.
تحقیقات خارجی
 اقمیتع ( )2015زض مقبفٍ ذًز ثٍ ثطضؾی«کبضآفطیىی ارتمبٖی ،وًآيضی ارتمدبٖی يمبمًضیت ارتمبٖی ؾبظمبنَب» پطزاذتٍ اؾت .زض ایه مقبفٍ ،وًیؿىسٌ ثدٍ ندًضت ذالندٍ
کبضآفطیىی ؾبظمبوی ،وًآيضی ارتمبٖی ي مبمًضیت ارتمبٖی ؾبظمبنَب ضا مٗطفدی کدطزٌ ي
ثٍ ثیبن تهبيتَبی آنَب میپطزاظز .وًیؿىسٌ َمچىیه کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ،قدطکتَدبی
ارتمبٖی ،کؿت ي کبض ارتمبٖی ي قطکتَبی زمًکطاتیدک ضا ثدٍ ٖىدًان اقدکب ضؾدمی
مبمًضیت ؾبظمبن َبی ارتمبٖی مٗطفی می کىس ي ثٍ تحییل ایه مهبَیم ثدب تًردٍ ثدٍ ؾدٍ
يیػگی وًآيضی پصیطی مكبضکت زمًکطاتیک ي اؾتطاتػی زضآمس حبنیٍ میپطزاظز.
 کبؾب کجسٌ( )2015زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی«مًقٗیت کًزکدبن ذیبثدبوی زض مطاکدعقُطی ي وقف  NGOزض تًرٍ ثٍ مؿبئل اقتهبزی ارتمبٖی :مًضز مُبفٍٗ قدُطَبياؾدب»
پطزاذتٍ اؾت .ضيیکطز ایده تحقیدق َدم کمدی ي َدم کیهدی مدیثبقدس .ثدطای قىبؾدبیی
پبؾرگًیبن اظ ومًوٍگیطی غیط تهبزفی کٍ قبمل ومًوٍگیطی گیًفٍ ثطفدی اؾدت اؾدتهبزٌ
قسٌ اؾت .ایه پػيَف وكبن زاز کٍ ثیكتط کًزکدبن ذیبثدبن ایده مُبفٗدٍ مدصکط ثدًزٌ ي
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ًٖامل مرتیهی ثطای ذیبثبوی ثًزن آنَب يرًز زاقت امب فقط یکی اظ اندییتدطیه ًٖامدل
ثطای ذیبثبوی قسن آنَب قىبذتٍ قس.
 فیه ( )2015زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی«اضتقب زؾتطؾی ثٍ تحهیالت ثدطای کًزکدبنکبض ي ذیبثبن» پطزاذتٍ اؾت .مًئً تحهیل کًزکبن کبض ي کًزکبن ذیبثبن ثٍ ٖىًان یک
وگطاوی رُبوی اظ زٍَ 1980ثٍ قست زض حدب ضقدس مدی ثبقدس .زض اضيپدب زض َدً زيضٌ
نىٗتی ؾبظی ،کًزکبن اظ حق تحهیل محطيز قسوس کٍ َمعمبن ثدب اوقدالة ارتمدبٖی ي
اقتهبزی ویع ثًز .کمیتٍ ثیه افمییی وگطاوی ذدًز ضا زض مدًضز کًزکدبن کدبض يذیبثدبن ثدٍ
ذهًل زض کكًضَبی زض حب تًؾٍٗ اثدطاظ کدطزٌ اؾدت ي َىدًظ َدم ایده کًزکدبن اظ
ظمیىٍَبی تحهییی مًضز ویبظ محطيز میثبقىس .ثُتدطیه ضيـ ثدطای ثبظگطزاودسن کًزکدبن
کبض ي ذیبثبن ثٍ ربمٍٗ ،تكًیق آوبن ثٍ تحهیل میثبقس.
 الیىهًضت ( ،)2014زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی «وگطـ کل وگط افطاز زض اوساظٌگیطیاحط تحهیالت کبضآفطیىی -تحهیالت کبضآفطیىی ارتمبٖی زض ٖیًز اوؿبوی» پطزاذتٍ اؾت.
ایه تحقیق پػيَف َبی مًرًز زض ضاثٍُ ثب احط تحهیالت کبضآفطیىی ي ؾًاالت زض مدًضز
حجبت ثیه انً زضک کبضآفطیىیَ ،س

انیی تحهیل کبضآفطیىی ي اضظیبثی ضيـ َبی آن

زض ایه حًظٌ ضا مًضز ثحج قطاض میزَس .ثب مُبفٍٗ ازثیبت تحقیدق زض مدًضز کدبضآفطیىی ي
کبضآفطیىی ارتمبٖیًٖ ،امل ثؿیبض ظیبزی ثطای ثطضؾدی ياودساظٌ گیدطی ایده احدط قدىبذتٍ
قسوس .ثحج ایه تحقیق ایه اؾت کٍ زضک فٗبفیتَبی کبضآفطیىی زض یک حبفدت پًیدب ثدب
تًرٍ ثٍ ثبظٌ ظمبوی ي اثٗبز مًضز وٓط ثطای ثدطای اضظیدبثی کبضمدل تحهدیالت کدبضآفطیىی
ارتمبٖی مهیس میثبقس.
 ثطاگب ي َمکدبضان ( ،)2014زض تحقیدق ذدًز ثدٍ ثطضؾدی«اوگیدعٌ َدبی کدبضآفطیىیارتمبٖی -قًاَسی اظ پطتغب » پطزاذتىسَ .س

انیی ایه تحقیق کكف ًٖامیی اؾت کٍ

افطاز ثطای ذیق ،تًؾٍٗ ي حهّ کبضآفطیىی ارتمبٖی ثطمدیاوگیعاودس ي َمچدیه قىبؾدبیی
مكکالت ي اوتٓبضاتی کٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی ثب آن ضيثطي می ثبقس .ایه تحقیدق ثدط مجىدبی
یک مُبفٍٗ اکتكبفی اؾت کٍ قبمل رمٕ آيضی ي تحییدل زازٌ َدبی کیهدی اظ  13مهدبحجٍ ثدب
کبضآفطیىبن ارتمبٖی اظ پطتغب میثبقس .ایه تحقیق اَالٖدبتی زض مدًضز اوگیدعٌَدبی کدٍ افدطاز
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ثطای پیكطي ثًزن زض حهّ یک پطيغٌ ارتمبٖی ،ایؿتبزگی زض ثطاثط ؤً زيؾتی ي تمبیل ثدطای
ذیق ي وًآيضی ضا ثٍ زؾت می زَسَ .مچىیه مىبثٕ اوؿبوی ،مدبفی ي ثطيکطاؾدی کؿدت ي کدبض
مُم تطیه مكکالت زض فطایىس ذیق مكبضکت ارتمبٖی قىبؾبیی قسوس.
 ویب ي ؾبتیبت ( )2014زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی «کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ثدٍ ٖىدًانيطيضتی ثطای مهًُز ضقبثت :ایزبز یک مؿدیط رسیدس ثدطای تحقیقدبت وٓدبزمىدس آیىدسٌ»
پطزاذتىس .کبضآفطیىی ارتمبٖی ثٍ ٖىًان محیٍ فب اظ تحقیدق ي ٖمدل زض ؾدٍ زَدٍ آذدط
مٗطفی قسٌ اؾت .ثب ایه يرًز ٖیی ضغم پیكطفت ٖمدًمی آن ،محققدیه کمتدطی ثدٍ آن
پطزاذتٍاوس ي ایىکٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی زقیقب ثٍ چٍ مٗىب می ثبقسَ .س

ایه تحقیق ثحدج

زض مًضز کبضآفطیىی ارتمبٖی ي اقبضٌ ثٍ آن یٍ ٖىًان یک مهًُز ارتمبٖی رسیس اؾت کدٍ
می تًاوس تًؾٍٗ وٓبز مىس تحقیقبت آیىسٌ ضا تؿُیل کىس .زض پبیبن ،کبضآفطیىی ارتمدبٖی ثدٍ
ٖىًان مجىبیی تئًضی اظ مهبَیم مجبحخٍ ی مًضز تحییل قطاض گطفتٍ قس .ایده تحقیدق وكدبن
می زَس کٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی می تًاوس ثٍ ٖىًان یک مهًُز مجبحخدٍای کدٍ یدک تٗطیدف
کیی مًضز تًافق ثطای آن يرًز وساضز تٗطیف قً ي ثٍ ٖىدًان یدک اثدعاض مهُدًمی ثدطای
کمک ثٍ کبضآفطیىبن ارتمبٖی پیكطفتٍ ثٍ ذسمت گطفتٍ قًز.
 فییکً ي َمکبضان ( ،)2013زض تحقیدق ذدًز ثدٍ ثطضؾدی«اضظـَدبی ارتمدبٖی يٖمیکطز ؾبظمبوی زض ؾبظمبن َبی غیط اوتهبٖی :احطات کبضآفطیىی ارتمبٖی ،ضَجطی ي فًبی
اقتهبزی» پطزاذتىس .ایه تحقیدق کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ي ضَجدطی تجدسییی ضا زض تًيدیح
اضظـَبی ارتمبٖی ي ٖمیکطز ؾبظمبوی زض ؾبظمبن َبی غیط اوتهبٖی تحییدل مدیکىدس .ثدب
اضظیبثی فًبی اقتهبزی ثٍ ٖىًان یک متغیط تٗسیل گط ،وتبیذ احط قًی کبضآفطیىی ارتمبٖی
ثط اضظـ َبی ارتمبٖی ي احط کبضآفطیىی ارتکبٖی ي ضَجطی تجسییی ثط ٖمیکطز ؾبظمبوی ضا
تبییس می کىس.
 اپطیکب( ،)2013زض تحقیق ذًز ثٍ ثطضؾی«قدجکٍَدبی ارتمدبٖی ثدطای کدبضآفطیىیارتمبٖی» پطزاذتٍ اؾت .ایه تحقیق یک مُبفٍٗ مًضزی زض مدًضز ایىکدٍ چگًودٍ کیدًح
ضيتبضی زض ضيمبوی مًفق ثدٍ ایزدبز اٖتمدبز اظ َطیدق ضؾدبوٍَدب ارتمدبٖی ي قدجکٍَدبی
ارتمبَی ثطای ضؾیسن ثٍ اَسا

کبضآفطیىی ارتمبٖی قس میثبقس.
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جوعبندی پیطینه
َس

اظ ایه مُبفٍٗ ،کمک ثٍ پط کطزن ثًٗی اظ قکب َبی مًرًز زض تحقیقبت

ؾبظمبنَبی کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی ي ؾبمبوسَی کًزکبن ذیبثبوی اؾت کٍ مُبضتَب ي
يیػگیَبی مًضز ویبظ ایه ؾبظمبوُب ویع مًضز تًرٍ قطاض میزَسَ .مبن ًَض کٍ اظ مطيض
ازثیبت مكبَسٌ کطزیم ،یکی اظ زضيومبیٍَبی انیی ثحج آوؿت کٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی
اؾبؾبً ثٍ تًؾٍٗ ي پیبزٌؾبظی اقسامبتی تًرٍ زاضز کٍ وتبیذ قبثل اوساظٌگیطی تًفیس میکىىس
ي ثطای مخب ثٍ ثُجًز وتبیذ ياحطات ارتمبٖی مىزط میقًز.
ثطضؾی ازثیبت وكبن زَىسٌ ایه اؾت کٍ مهًُز کبضآفطیىی ارتمبٖی شاتبً پیچیسٌ اؾت
چطا کٍ ایه حًظٌ آوقسض رسیس اؾت کٍ کمتط ثحج ي اتهبق وٓطی ثط ضيی آن اوزبز قسٌ
اؾت .زض اکخط مُبفٗبت اوزبز قسٌ زض حًظٌ کبضآفطیىی ارتمبٖی ،اظ متسيفًغی
مًضزپػيَی ثطای آقکبض ؾبذته زیسگبٌَبی مًرًز اؾتهبزٌ قسٌ اؾت کٍ افجتٍ اوتقب
زیسگبٌَبی حبنل اظ ایه مُبفٗبت ثٍ ٖمًز مطزز کمی زقًاض اؾت .تٗبضیف ثؿیبض
متىبقًی اظ کبضآفطیىبن ارتمبٖی اضایٍ قسٌ ي اظ انُالحبت متىًٖی ثطای اقبضٌ ثٍ
فٗبفیتَب ي اقسامبت مكبثٍ آوُب اؾتهبزٌ میقًز کٍ اظ رمیٍ آوُب میتًان ثٍ ثىگبٌ اقسامبت
ٖبمٍافمىهٍٗ ،ثىگبٌَبی زاضایی ارتمبٖی ،ؾبظمبنَبی غیطاوتهبٖی ،گطيٌَبی ؾطمبیٍگصاضی
ثكطزيؾتبوٍ ،ؾطمبیٍزاضی ثُجًزیبفتٍ ،ثىگبٌ ارتمبٖی ،ي کبضآفطیىی مسوی اقبضٌ کطز کٍ
افجتٍ فُطؾت ثٍ َمیهرب ذتم ومیقًز .زض ایه میبن ،مس َب ي ًٖامل تبحیطگصاض ظیبزی زض
ظمیىٍ ایزبز کبضآفطیىی ارتمبٖی زض ربمٍٗ پیكىُبز گطزیسٌاوس کٍ زض ًَ ایه فهل
مُمتطیه آوُب مًضز اقبضٌ قطاض گطفت.
 -2هزور هبانی نظزی پضوهص
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن
کًزکبن ذیبثبوی پسیسٌ ای ضقس یبثىسٌ زض رُبن ي زض کكًض مدب مدی ثبقدىس .ثدط اؾدبؼ

ضناسایی "هولفههای کارآفزینی اجتواعی و بزرسی نقص آنها167 / ...

آمبضَبی ضؾمیَ 500 ،عاض کًزک  10تب  14ؾبفٍ زض ؾطاؾدط کكدًض کدبض حبثدت زاضودس ي
حسيز َ 540عاض کًزک زض َمیه ؾه ثٍ ٖىًان کبضگط فهیی مكغً ثٍ کبضودس .یٗىدی زض
ایطان ضؾمأ ثیف اظ یک َعاض کًزک کبض مدی کىىدس (ضيظوبمدٍ ی ایدطان .)1393/10/29 ،ثدب
تًرٍ ثٍ مبَیت پسیسٌ کًزکبن کبض ي ذیبثبنًٖ ،امل متٗسزی زض ایه ظمیىٍ وقف زاضوس کدٍ
اظ آن رمیٍ میتًان ثٍ مًاضز ظیط اقبضٌ ومًز (احمس ثُبت ي َمکبضان:)2014،
 ًٖامل اقتهبزی قبمل ثیکبضی ،کم کبضی ،کبضَدبی فهدیی ي مًقدت ،زضآمدس کدم،گطاوی ،تًضز ي آوچٍ کٍ وبقی اظ فقط ي کمجًز ضفبٌ اقتهبزی ثطای یک ظوسگی قبیؿدتٍ زض
َط ربمٍٗ اؾت.
 ًٖامل ارتمبٖی مبوىس مُدبرطت ،ثحدطانَدبی ارتمدبٖی ،اٖتیدبز ،وبَىزدبضیَدبیارتمبٖی ،افگًَبی ارتمبٖی وبمىبؾت ي زض مزمًٔ افعایف آؾیتَبی ارتمبٖی اؾت.
 ًٖامل فطَىگی قبمل وبآگبَی زض حًظٌ َبی فطزی ،ذبوًازگی ،ارتمدبٖی ،تجٗدیىزض َمٍ اقکب آن ،وبثطاثطی َبی ارتمبٖی زض اؾدتهبزٌ اظ امکبودبت فطَىگدی ،آمًظقدی ي
ايقبت فطاغت.
 ًٖامل ذبوًازگی اظ رمیٍ َالق ،گؿؿتگی ي تىف زض ذدبوًازٌ ،تٗدساز فطظودسان،ثیؾطپطؾتی ،ثس ؾطپطؾتی ،تک يافسی ثٍ يیػٌ اگط ثب فقط اقتهبزی َمطاٌ ثبقس.
 ًٖامل فطزی کٍ زض اضتجبٌ ي احطثركی ًٖامل ثبال قطاض زاضز ي ثٍ تًاوبیی فطز ثدطایمقبثیٍ ثب مكکالت ،تبة آيضی ،آگبَی اظ قیًٌ َبی حل مؿأفٍ ،يرًز مكکالت رؿدمی،
ضياوی ي ؾبیط ًٖامل مؤحط ،ثؿتگی زاضز.کًزکبن ي رًاودبن ؾدُم چكدم گیدطی زض زویدبی
امطيظی ایهبت میومبیىس ،ثىحًی کٍ ضقس ي ثقبی َط ربمٍٗ ياثؿدتٍ ثدٍ تطثیدت ي پدطيضـ
نحیح آوبن میثبقس (فیه .)2015 ،ثىبثطایه حهدّ حقدًق ،تًؾدٍٗ فدطزی ي ارتمدبٖی ي
فطاَم آيضزن ظمیىٍ ضقس َمٍ ربوجٍ ایه گدطيٌ اظ افدطاز اظ اَمیدت زيچىدساوی ثطذدًضزاض
می ثبقس .امطيظٌ ثٍ ؾجت ثطيظ آؾیتَبی ارتمبٖی اظرمیٍ اٖتیبزَ ،الق ،ثیؾطپطؾدتی ي
ثس ؾطپطؾتی ،کًزکبن اظ ذبوٍَبی ذًز فطاض میکىىس ي ثٍ قُطَبی ثعضگ مدیضيودس .ایده
کًزکبن مٗمًالً ذًز ضا ثبکبضَبیی مخل زؾتفطيقی ،ياکؿی ،گلفطيقی ي غیطٌ مكدغً
میکىىس تب ثتًاوىس حساقل ثب تکٍای وبن ذًز ضا ؾیط کىىدس (الوهدطزی ي َمکدبضان.)2015 ،
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ایه ؤً ظوسگی ،آوبن ضا زض مٗطو مربَطات ثؿیبضی چدًن ؾدًت تغصیدٍ ،محطيمیدت اظ
تحهیل ،محطيمیت اظ ثُساقت ي ؾالمت ،اؾتخمبض ي مطگ قطاض زازٌ ي اظ َطفی ربمٍٗ ضا
ویع زچبض آؾیتَبی ارتمبٖی فطاياوی میکىس (کبؾب کجسٌ .)2015 ،زض ایه ضاؾتب ثدب تًردٍ
ثٍ وبتًاوی زيفتَب زض حل مكکالت فعایىسٌی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ،زض ؾدب َدبی اذیدط
ثرف قبثل تًرُی اظ ؾبظمبنَبی مطززوُبز ثب َس

تًاومىسؾبظی آودبن قدکل گطفتدٍاودس

(حؿددیىی .)1384 ،ایددىکؽ ي ثىتددًن( )1995مهُددًز تًاومىسؾددبظی ضا مددطتجٍ ثددب مهُددًز
ذًزیبضی ،مكبضکت ،زاقته حق حبکمیت ي َم یبضیَبی قجکٍای میزاوس کٍ مدیتدًان
ثطای ثبظ تًظیٕ قسضت ي مىبثٕ رُت کمدک ثدٍ افدطاز فقیدط اظ آن اؾدتهبزٌ ومدًز .اندً ًال
تًاومىسؾبظی فطایىسی محؿًة می قًز کٍ افطاز ضا قبزض می ؾبظز ذًز مرتدبضی ،کىتدط
ي اٖتمبز ثٍ وهؽ کؿت کىىس ي ثب احؿبؼ قسضت فطزی ي رمٗی زض کىبض گطيَی اظ مطزز
ثطای تهً ق ثط قطایٍ ارتمبٖی مؿیٍ ي تجٗیى گط اقساز ومبیىس (مبفُبتطا .)2002 ،ثب تًرٍ
ثٍ ایه کٍ تًاومىس ؾبظی زض مًضز گطيٌَبیی اظ ربمٍٗ اؾت کٍ زض آن امتیبظات ،ثدٍ يدطض
یک گطيٌ ثعضگ ي ثٍ وهٕ یک گطيٌ کًچک اذتهبل یبفتدٍ اؾدت ،فدصا ثبیدس اظ افگدًی
تًاومىسؾدبظی ،ثدطای کًزکدبن ثدٍ حبقدیٍ ضاودسٌ قدسٌس کؿدبوی کدٍ امدطاض مٗبقكددبن زض
ذیبثبنَبی قُطی می ثبقس اؾتهبزٌ ومًز ي رُت يضيز مزسز آنَب ثٍ ربمٍٗ مسوی کمک
ومًز(کبؾب کجسٌ .)2015 ،اظ ایه ضي ثبیؿتی اظ ؾًی ؾبظمبنَبی مطزز وُدبز ٖبمییدتَدب ي
فطنتَب ثب تًرٍ ثٍ قطایٍ ثچٍَب ایزبز قًز تدب میدعان تًاومىدسی ایده کًزکدبن ثدبالتط
ضيز(قکًضی .)1393 ،ثٍ ٖجبضتی ؾبذتبضَبی فطندت مخدل فطندت آمدًظـ تحهدییی،
آمًظـ مُبضتَبی ظوسگی َط مقساض ثیكتط ثبقس ٖبمییّدت اوتردبة ایده کًزکدبن ثیكدتط
میقًز ي ضفتبضَبی مؤحط ،ؾبفمتط ي اوتربة مىبؾتتطی ضا میتًاوىدس زاقدتٍ ثبقدىس ي ثدٍ
ذًز آگبَی ثبالتطی میتًاوىس زؾت پیسا کىىس(فیه.)2015 ،
ثب تًرٍ ثٍ مُبفت شکط قسٌ تًرٍ ثٍ مؿبئل کًزکبن ي وًرًاوبن ثرهًل کًزکدبن کدبض ي
اضائٍ ضاٌ کبضَبیی ثطای تًاومىسؾبظی آوبن ،امطيظٌ یکی اظ مُدم تدطیه مؿدبئل ردبضی کكدًضَب
اؾت کٍ ثبیس مًضز تًرٍ قطاض گیطز ي ثطوبمٍ َبیی ثٍ مىًٓض ثُجدًز قدطایٍ مًردًز َطاحدی ي
ارطا گطزز .ثٍ ًَض کیی اَمیت ایه پػيَف ضا میتًان ثٍ نًضت ظیط ثطقمطز:
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 کمک ثٍ مدسیطان ؾدتبزَبی تًاومىسؾدبظی ي ؾدبظمبن َدبی مدطزز وُدبز زض رُدتقىبؾبیی ًٖامل مؤحط ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن.
 کمک ثٍ مسیطان ؾتبزَبی تًاومىدس ؾدبظی ي ؾدبظمبن َدبی مدطزز وُدبز زض رُدتقىبؾبیی مُمتطیه مؤفهٍَبی تٗییهکىىسٌ کبضآفطیىی ارتمبٖی.
 کمک ثٍ مسیطان ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبن َبی مطزز وُبز ثٍ مىًٓض تٗیدیهوقف کبضآفطیىی ارتمبٖی ثط تًاومىس ؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن.
 اضائٍ ثطوبمٍ َبی مىبؾت ثٍ مسیطان ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبن َبی مطزز وُدبزرُت اضتقبت کبضآفطیىی ارتمبٖی.
 اضائٍ ضاَکبضَبی مىبؾت ثٍ مسیطان ؾتبزَبی تًاومىسؾدبظی ي ؾدبظمبن َدبی مدطززوُبز رُت تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن .وٓطیٍَبی مرتیهی زض حًظٌ تًاومىسؾبظی
مُطح قسٌ اؾت کٍ اثٗبز مرتیهی اظ تًاومىسؾبظی ضا وكبن میزَس .زض رسي  1ثدٍ َدًض
ذالنٍ ایه اثٗبز ي وٓطیٍَب شکط قسٌاوس.
رسي  .1افگًَبی تًاومىسؾبظی
وبز مس

ؾب

ًٖامل تٗییه کىىسٌ

گًتیطظ

1998

تًاوبیی تأحیط ثط ضيوس ظوسگی یک فطز ،ثیبن اضظـ ذًزْ ،طفیت کدبض کدطزن

قکًضی

1393

اؾسی ي

1391

َمطاٌ ثب زیگطان ثطای کىتط رىجٍَبی ارتمبٖی ظوسگی ي زؾتطؾی ثٍ ؾبظ ي
کبض تهمیم گیطیَبی رمٗی
حمبیت َبی آمًظقی ،ذسمبت ثُساقتی ي زضمدبوی ،آمدًظـ مُدبضتَدبی
ظوسگی
ویبظَبی ايفیٍ ،مُبضتَبی فطزی ي مُبضتَبی ارتمبٖی

َمکبضان
ثبفًیی

1390

ًٖامل ؾبذتبضی ،کبضکطزی ي ظمیىٍای

ربمربوٍ ي
َمکبضان

زض ایه پػيَف اظ مس اؾسی ي َمکبضان( )1391ثٍ زفیل ثًمی قسن قبذمَدبی آن زض
ایطان ثُطٌ گطفتٍ می قًز .ثط اؾبؼ مس اؾسی ي َمکبضان( )1391ویبظَبی ايفیٍ ،مُبضتَدبی
فطزی ي مُبضتَبی ارتمبٖی مىزط ثٍ تًاومىس قسن کًزکبن کبض ي ذیبثبن میقًز.
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 2-2کارآفزینی اجتواعی

کبضآفطیىی ارتمبٖی 1ثٍ مٗىی اوزبز مبمًضیتَبی ارتمبٖی ي اوؿدبن زيؾدتبوٍ اظ َطیدق
فٗبفیتَبی کؿت ي کبض اؾت(اثُحی ي َمکبضان .)1389 ،کبضآفطیىدبن ارتمدبٖی اظ َطیدق
تٗطیف ي پیبزٌؾبظی مس َبی کؿت ي کبض ثٍ ویبظ محطيمبن ي ثیپىبَبن پبؾدد گهتدٍ ي ثدیه
کًقفَبی ذیطذًاَبوٍ ي فٗبفیتَبی اقتهبزی پیًوس ثطقطاضمدی ؾدبظوس(ثطاگب ي َمکدبضان،
 .)2014فٗبفیددتَددبی کبضآفطیىبوددٍ ارتمددبٖی يددمه ثطذددًضزاضی اظ يیػگددیَددبی ٖمددًمی
کبضآفطیىی رُت گیطی انیی آوُب ثزبی ؾًز فطزی یب گطيَی ثؿًی اَسا

ارتمبٖی وٓیدط

َمبيایی ي َمجؿدتگی رمٗدی ،مقبثیدٍ ثدب محطيمیدت ،یدبؼ ي زضمبودسگی اؾدت(مبضتیه ي
آظثطگ .)2007،فٗبفیتَبی کبضآفطیىبن ارتمبٖی زض قجب کًزکبن ي وًرًاودبن َیدف ثؿدیبض
گؿتطزٌای ضا قبمل میقًز کٍ ممکه اؾت زض محیٍَبی يیػٌای اٖم اظ ذدبوًازٌ ،ارتمدبٔ،
مساضؼ ي مًقٗیتَبی ايضغاوؿی ندًضت ثگیطز(کبؾدب کجدسٌ .)2015 ،ثدٍ َدًضکیی ثدطای
کبضآفطیىی ارتمب ٖی ؾٍ ييٗیت ظیط قبثل تهًض میثبقس (مطربوی ي نسضی:)1393 ،
 -1قىبؾبیی تٗبزفی پبیساض ،امب وب وبٖبزالوٍ کدٍ مًردت محطيمیدت ،ثبحبقدیٍ ضاودسٌ
قسن ي یب وبضاحتی ثركی اظ اوؿبنَب می قًز ،زض وتیزٍ ،ایه زؾتٍ اظ اوؿبنَب ومیتًاوىدس
ویبظَبی ذًز ضا زض ؾُح مىبؾت پبؾد زَىس.
 -2قىبؾبیی یک فطنت ،کٍ زض ایه تٗبز وبٖبزالوٍ ،اضظـ ارتمبٖی ضا گؿتطـ زَس
ي مًرت افُبز ،ذالقیت ،میکطز مؿتقیم ،قزبٖت ي ثطزثبضی قًز ،ثٍ ًَضی کٍ اظ َطیق
آن قطایٍ پبیساض امب وبٖبزالوٍ مًرًز ثٍ چبفف کكیسٌ قًز.
 -3ایزبز تٗبزفی کٍ مًرت اظ ثیه ضفته وقمَبی ثبفقًٌ یب کمجًزَبیی قًز کٍ گدطيٌ
ذبنی ثب آن مًارٍا وس ي ثب ایزبز وٓبز َجیٗی ،پبیساض ،ثبحجبت ،رسیس ي اَمیىدبن ثردف ثدب
آیىسٌای ثُتط ثطای گطيٌ َس

ي حتی کل ربمٍٗ مىزط قًز.

اظ ایه ضي رُت ؾىزف کبضآفطیىی ارتمبٖی زض قطایٍ مرتیف ،محققبن اظ مس َدبی
 -1کبضآفطیىی ارتمبٖی :زض ایه پػيَف ثٍ مىًٓض ؾىزف کبضآفطیىی ارتمبٖی زض ؾبظمبنَبی مًضز مُبفٍٗ اظ
ؾىزٍَبی حبنل اظ تحقیق فًیع ( )2003قبملس ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ ،انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ،فطَىگ
ؾبظمبوی کبضآفطیىبوًٍٖ ،امل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی اؾتهبزٌ ذًاَس قس.
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مرتیف کبضآفطیىی ارتمبٖی ثُطٌ گطفتٍاوس .زض رسي ( )2ثطذی اظ مُم تدطیه مدس َدبی
کبضآفطیىی ارتمبٖی اضائٍ قسٌ تًؾٍ ؾبیط پػيَكگطان ثیبن قسٌ اؾتس
رسي  -2مس َبی کبضآفطیىی ارتمبٖی
محقق

ؾب

يیطاياضزاوب

2006

مسیطیت ضیؿک ،ضفتبض وًآيضاوٍ ي ضفتبض پیف وگطاوٍ

يیطاياضزاوب ي

2003

قىبؾبیی فطنت ارتمبٖی ،قدسضت زضایدت ،فًدییت کبضآفطیىبودٍ ي ضفتدبض

کبضویزٍ

مًفهٍَبی تٗییه کىىسٌ

وًآيضاوٍ ،ضیؿکپصیطی ي ضفتبض پیفوگطاوٍ

فًیع

2003

گیًکییً ي

2001

ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ ،انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ،فطَىگ ؾبظمبوی
کبضآفطیىبوٍ ي ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی
تًفیس ایسٌَبی وًیس ثرف ،تجسیل ایسٌَبی امیسثرف ثٍ فطنتَبی رصاة

زیع
مقیمی

1383

ًٖامل ؾبذتبضیًٖ ،امل ضفتبضی ي ًٖامل ظمیىٍای

زض پػيَف پیفضي تالـ قسٌ اؾت تب ثٍ قىبؾبیی مًفهدٍَدبی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی
مؤحط ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثدبن زض ؾدتبزَبی تًاومىسؾدبظی ي ؾدبظمبنَدبی
مطزز وُبز زض قُط تُطان پطزاذتٍ قدًز .زض ایده ضاؾدتب ثدب ثکدبضگیطی ضيیکدطز تحیییدی-
کتبثربوٍای تالـ قس کٍ ثب ثطضؾی مس َبی مرتیف اضائٍ قدسٌ زض ضاثُدٍ ثدب کدبضآفطیىی
ارتمبٖی کٍ تًؾٍ ؾبیط پػيَكگطان اضائٍ گطزیسٌ اؾت ي زض وٓط گطفته تىبؾدت آن ثدب
ربمٍٗ َدس

مدًضز ثطضؾدی ،ثدٍ قىبؾدبیی مًفهدٍَدبی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی مدؤحط ثدط

تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض َی ؾٍ گبز پطزاذتٍ ي مس اوساظٌگیطی آوبن اضائدٍ
گطزز .اظ ایهضي زض گبز ورؿت ثٍ رمٕآيضی ي مُبفٍٗ زقیق مس َب ي افگًَبی اضائٍ قدسٌ
زض مُبفٗبت گصقتٍ پطزاذتٍ قس .زض گبز ثٗسی مس َبی ربمٕ اضائٍ قسٌ زض ایده حدًظٌ
اؾترطاد گطزیسوس ي زض گبز پبیبوی ثب ضيیکطزی تحیییی ي ثُدطٌمىدسی اظ وٓدطات اؾدبتیس
ذجطٌ ي ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مدطزز وُدبز زض قدُط تُدطان ،ثدٍ قىبؾدبیی
مُمتطیه مًفهٍ َبی کبضآفطیىی ارتمبٖی مًحط ثط تًاومىسؾبظی زض ؾتبزَبی تًاومىسؾدبظی
ي ؾبظمبن َبی مطزز وُبز زض قُط تُطان پطزاذتٍ قدس کدٍ زض وُبیدت تٗدساز چُدبض مًفهدٍ
ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ ،انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ،فطَىگ ؾدبظمبوی کبضآفطیىبودٍ ي
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ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی ثطای ازامدٍ فطآیىدس پدػيَف اوتردبة ي زض
مس مهًُمی پػيَف گىزبوسٌ قسٌاوس.
مس مهًُمی تحقیق ثطگطفتٍ اظ وٓطیبت تحقیق
H

کارآفزینی
اجتواعی
نیاسهای

وجود بزناهههای

اولیه
H

کارآفزینانه

1

H
توانوندساسی

ههارتهای

کودکاى کار و

فزدی

خیاباى

2

H
3

اصول اساسی
کارآفزینی اجتواعی

وجود فزهنگ

ساسهانی
H
4
ههارتهای

اجتواعی

کارآفزینانه
عواهل حیاتی
هوفقیت در
کارآفزینی
اجتواعی

ثب تًرٍ ثٍ مس مهًُمی ،فطيیبت پػيَف ثٍ قطح ظیط اضائٍ میگطزوسس
افف) فطيیٍ انیی:
کددبضآفطیىی ارتمددبٖی زض ؾددتبزَبی تًاومىسؾددبظی ي ؾددبظمبنَددبی مددطزز وُددبز ثددط
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیط مٗىبزاض زاضز.
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ة)فطيیٍَبی فطٖی:
 .1يرًز ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍی زض ؾتبزَبی تًاومىسؾدبظی ي ؾدبظمبنَدبی مدطزز
وُبز ثط تًاومىس ؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیط مٗىبزاض زاضز.
 .2ثکددبضگیطی انددً اؾبؾددی کددبضآفطیىی ارتمددبٖی زض ؾددتبزَبی تًاومىسؾددبظی ي
ؾبظمبنَبی مطزز وُبز ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیط مٗىبزاض زاضز.
 .3فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍی ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز ثط
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیط مٗىبزاض زاضز.
ًٖ .4امل حیدبتی مًفقیدت زض کدبضآفطیىی ارتمدبٖیِ زض ؾدتبزَبی تًاومىسؾدبظی ي
ؾبظمبنَبی مطزز وُبز ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تأحیط مٗىبزاض زاضز.
زض ازامٍ ثٍ ثطضؾی ضيـ قىبؾی ثٍ کبض ضفتدٍ ثدطای حدل مؿدأفٍ پدػيَف ي رًاودت
مرتیف آن پطزاذتٍ میقًز.
 -3روش تحقیق
پػيَف حبيط اظ حیج َدس  ،کدبضثطزی ي اظ وٓدط ضيـ ،تًندیهی اظ ودًٔ َمجؿدتگی
میثبقس .ربمٍٗ آمبضی پػيَف قبمل مسیطان ي کبضکىبن قبغل زض ؾتبزَبی تًاومىسؾدبظی
ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز زض قُط تُطان ثًزٌ اؾت کٍ ثب اَالٖبت ثٍ زؾدت آمدسٌ اظ امدًض
ازاضی ؾتبز تًاومىسؾبظی ،تٗساز آوبن  600وهط زض وٓط گطفتدٍ قدس .قدًمبذط ي فًمدبکؽ

1

( ) 2010زض کتبة ذًز يمه مطيض وٓطات مرتیف زض ظمیىٍ تٗساز ومًوٍ مًضز ویبظ ثدطای
پػيَف َبی ثب ضيـ مسفؿبظی مٗبزالت ؾبذتبضی پیكىُبز میکىىس َىگبمی کٍ متغیطَدبی
پىُبن زاضای مٗط

چىسگبوٍ ای َؿتىس ،ثٍ اظای َط متغیط مس حساقل  5ومًودٍ ي حدساکخط

 10ومًوٍ اذص گطزز .ثب ایه حب ثطای اَمیىبن اظ حس کهبیت ومًوٍگیطی ،تٗدساز  200وهدط
ثٍ ٖىًان ومًوٍ آمبضی زض وٓط گطفتٍ قس ي ومًوٍگیطی ثٍ ضيـ َجقٍای تهدبزفی ثدیه زي
َجقٍ مسیطان ( 79وهط) ي کبضکىبن ( 101وهط) نًضت گطفت.

. Schumacker and Lomax

1
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حجن نوونه
مقساض حزم ومًوٍ اظ َطیق فطمً کًکطان ثطای ربمٍٗ آمبضی ثٍ قدطح شیدل محبؾدجٍ
میگطزز :
ثط اؾبؼ فطمً فًق ثطای ربمٍٗ کبضکىدبن ي مدسیطان قدبغل زض ؾدبظمبن َدبی مدًضز
مُبفٍٗ ،حزم ومًوٍ ثٍ تٗساز  180وهط محبؾجٍ قسٌ اؾت.
 -3-4-3روش نوونه گیزی
ضيـ ومًوٍگیطیَ ،جقٍای تهبزفی متىبؾت ثب حزم ربمٍٗ آمبضی مدیثبقدس .زض ایده
تحقیق ربمٍٗ آمبضی مب اظ زي َجقٍ مسیطان ( 60وهط مسیطان اضقس 55 ،وهط مسیطان ياحدسَب
ي  30وهط ؾطپطؾتبنس رمٗب  145وهط) ي کبضکىبن ( 55وهط کبضقىبؾبن ي  130وهط کبضمىدسان
ٖبزیس رمٗب  185وهط) قبغل زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَدبی مدطزز وُدبز قدُط
تُطان تكکیل قسٌ اؾت کٍ حزم ومًوٍ زض َط َجقٍ ثٍ وؿجت ربمٍٗ آن َجقدٍ اظ فطمدً
ظیط ثسؾت میآیس:
تٗساز ومًوٍ َط َجقٍ(Nh / N) × n
 :Nhتٗساز افطاز زض آن َجقٍ

(=145 ÷ 330) × 180= 79/09= 79تٗدساز ومًودٍ

ثطای َجقٍ مسیطان
 :Nتٗساز کل ربمٍٗ

(=185 ÷ 330) × 180=100/99=101تٗساز ومًوٍ ثطای َجقٍ

کبضکىبن
 :Nحزم ومًوٍ
ثب تًرٍ ثٍ ضيـ ومًوٍ گیطی َجقٍای تهبزفی ،ومًوٍ آمبضی پػيَف اظ تٗساز  79وهدط
مسیطان اضقس ،مٗبيویه ي ؾطپطؾتبن ياحدسَب ي  101وهدط کبضقىبؾدبن ي کبضمىدسان ٖدبزی
تكکیل قسٌ اؾت .ثط اؾبؼ حزم ومًوٍ محبؾجٍ قسٌ ،تٗساز  180پطؾكدىبمٍ مدًضز ویدبظ
ثًز .زض ایه ضاؾتب پطؾكىبمٍ َب ثب ضيـ ومًوٍگیطی تهبزفی َجقٍای ثیه مسیطان ي کبضکىبن
ؾبظمبن تًظیٕ قس کٍ زض وُبیت تٗساز  180پطؾكىبمٍ ثطگكت زازٌ قدس ي مدًضز اؾدتهبزٌ
قطاض گطفت .اثدعاض رمدٕآيضی زازٌَدب پطؾكدىبمٍ  27ؾدًافی زضثطگیطودسٌ قدبذمَدبی
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ٖمییبتی متغیطَبی پػيَف ثًزٌ اؾت کٍ زض ثیه ومًوٍ مًضز ثطضؾی تًظیٕ گطزیس کدٍ زض
وُبیت تٗساز  180پطؾكىبمٍ ثطگكت زازٌ قس.
ضيایی پطؾكىبمٍ ثٍ زي ضيـ محتًایی ثب تأییس مترههبن ي ضيـ ؾبظٌ ثب اؾدتهبزٌ اظ
تحییل ٖبمل تأئیسی مًضز ؾىزف ياقٕ قس .ثٍ ایه مىًٓض زض مطحیٍ اي گًیٍَبی ؾًافی
َطاحی قسٌ ثطای ؾىزف متغیطَبی پدػيَف زض اذتیدبض تٗدسازی اظ اؾدبتیس زاوكدگبٌ ي
کبضقىبؾبن ؾتبز تًاومىسؾبظی قطاض گطفتٍ قدس ي قبثییدت ؾدىزف َطیدک اظ ؾدًاالت اظ
متغیط ي مؤفهٍ مطثًٌ ثٍ ذًز تًؾٍ ذجطگبن ثهًضت محتًایی تأئیس گطزیس .اظ َطفدی زض
مطحیٍ زيز ثٍ مىًٓض ؾىزف ضيایی ؾبظٌای َطیک اظ متغیطَبی پػيَف اظ ضيـ تحییدل
ٖبمل تأئیسی ثُطٌ گطفتٍ قس .زض ایه ضاؾتب مدس اودساظٌ گیدطی مطثدًٌ ثدٍ َدط متغیدط زض
وطزافعاض َ Amos 21طاحی ي ؾُح ثطاظـ َطیک اظ مس َبی اودساظٌگیدطی کدٍ ثیدبوگط
قبثییت ؾىزف متغیط تًؾٍ گًیٍَبی ؾًافی مطثًٌ ثٍ ذًز میثبقس ،مًضز آظمدًن ياقدٕ
گطزیس .قبذمَبی کیی ثطاظـ افگًَبی اوساظٌگیطی (تحییل ٖبمیی تأییسی) زض ردسي
( )1اضائٍ قسٌ اؾت کٍ ثیبوگط آن اؾت کٍ افگًَدبی اودساظٌگیدطی َطیدک اظ متغیطَدب ،اظ
ثطاظـ ذًثی ثطذًضزاض َؿتىس ي اثعاض مىبؾجی ثطای ؾىزف متغیطَب میثبقىس.
رسي  -1قبذمَبی کیی ثطاظـ افگًَبی اوساظٌگیطی (تحییل ٖبمل تأئیسی)
ؾبظٌ  /قبذم

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

میعان قبثل قجً

>3

>0/05

>0/07

<0/9

---

>0/05

<0/9

کبضآفطیىی ارتمبٖی

2/260

0/000

0/050

0/935

171/737

0/016

0/900

2/530

0/000

0/058

0/915

218/866

0/025

0/931

تًاومىسؾبظی
کًزکبن

پبیبیی پطؾكىبمٍ ثٍ ضيـ آفهبی کطيوجبخ تٗییه گطزیس .ثطای ایده مىٓدًض یدک ومًودٍ
ايفیٍ  30تبیی اظ پطؾكىبمٍ زض ثیه مسیطان ي کبضکىبن ؾبظمبنَبی مًضز مُبفٍٗ تًظیٕ قدس.
میعان يطیت آفهبی کطيوجبخ کل پطؾكىبمٍ ( )0/935محبؾجٍ گطزیس کٍ ثب تًرٍ ثٍ يطیت
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ثبالی  0/7آن ،قبثییت اٖتمبز اثعاض گطزآيضی زازٌَب تأئیس گطزیس .تزعیدٍ ي تحییدل زازٌَدب
ویع ثب اؾتهبزٌ اظ وطزافعاض  Spss 22ثطای تًنیف اَالٖدبت رمٗیدتقىبؾدی ي ؾدىزف
وطمب ثًزن تًظیٕ ومًوٍ مًضز ثطضؾی ي وطزافعاض  Amos 21ثدطای آظمدًن فطيدیٍَدبی
پػيَف ثٍ ضيـ مسفؿبظی مٗبزالت ؾبذتبضی اوزبز قس .ثٍ ایه مىٓدًض مدس ؾدبذتبضی
مطثًٌ ثٍ َطیک اظ فطيیٍَبی پػيَف زض ودطزافدعاض َ Amos 21طاحدی گطزیدس ي ثدط
مجىبی يطیت َمجؿتگی ي مٗبزالت ضگطؾیًوی چىس متغیطٌ ،ضياثٍ ثدیه متغیطَدبی مدًضز
آظمًن ؾىزیسٌ قس.
تعزیف هفهوهی و عولیاتی واصهها
تعزیف هفهوهی واصهها:
 کبضآفطیىی ارتمبٖی :کبضآفطیىی ارتمبٖی ثٍ مٗىی اوزبز مبمًضیتُبی ارتمدبٖی ي اوؿدبنزيؾتبوٍ اظ َطیق فٗبفیتُبی کؿت ي کبضی اؾت .کبضآفطیىبن ارتمبٖی ثطآوىدس تدب اظ َطیدق
تٗطیف ي پیبزٌ ؾبظی مسفُبی رسیس کؿت ي کبض ثٍ ویبظ محطيمبن ي ثی پىبَبن پبؾد گهتدٍ
ي ثددیه کًقددُبی ذیطذًاَبوددٍ ي فٗبفیددتَددبی اقتهددبزی پیًوددس ثطقددطاض ؾددبظوس( میددط ي
ضاثیىؿًن .)2006،میط ي مبضتی کبضآفطیىی ارتمبٖی ضا ؾبظٌ ای چىس ثٗسی قدبمل حبفدت ي
تٗجیطی اظ ضفتبض پبکسامىبوٍ ي ثب فًییت ثطای کؿت مًفقیت زض مبمًضیدت َدبی ارتمدبٖی،
َم ثؿتگی مىؿزم َس

ي ٖمل زض مًارٍ قسن ثدب پیچیدسگی َدبی مٗىدًی ي اذالقدی،

تًاوبیی زض قىبؾبیی اضظقُبی ارتمبٖی ،ایزبز فطنت َدب ،ذهدبیم ذالقبودٍ ي ضیؿدک
پصیطاوٍ زض تهمیم گیطی تٗطیف می کىىس( میط ي مبضتی.)2006،
 تًاومىسؾبظی کًزکبن ي کدبض ي ذیبثدبن :مزمًٖدٍ فٗبفیتُدبیی کدٍ تًؾدٍ وُبزَدب،ؾبظمبوُب ي زؾتگبَُبی ارطایی زيفتی ي غیط زيفتی تٗطیف قسٌ ي قبمل آمًظـ کًزکدبن
زض ظمیىٍ َبی مًضزویبظ  ،حمبیت اظ ایه کًزکبن زض حًظٌ َبی مرتیف ي مكبضکت کًزکبن
زض ضيوس تًاومىسؾبظی آوبن می قًز(حؿیىی.)1385 ،
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عناصز کارآفزینی اجتواعی
کبضآفطیىی ارتمبٖی اظ قف رعت تكکیل قسٌ کٍ ایه ٖىبنط ثٍ تهًیل ٖجبضتىس اظ:
ٖ .1بمالن تغییط زض ثرف ارتمبٖی
 .2پصیطـ مبمًضیت ثطای ایزبز ثقب ي اضظـ ارتمبٖی
 .3قىبؾبیی ي تٗقیت ؾطؾرتبوٍ فطنتَبی رسیس
 .4ثکبضگیطی فطایىس مؿتمط وًآيضی ،ؾبظگبضی ي یبزگیطی
 .5اقساز رسی ي ثیثبکبوٍ ثٍ يؾییٍ مىبثٕ زض زؾتطؼ
 .6اضائٍ حؽ ثیىسپطياظاوٍ پبؾرگًیی ثٍ مًؾؿبت ي پیبمسَبی حبنیٍ
تعزیف عولیاتی واصهها:
 کبضآفطیىی ارتمبٖی :زض ایه پػيَف ثٍ مىٓدًض ؾدىزف کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زضؾبظمبنَبی مًضز مُبفٍٗ اظ ؾىزٍَبی حبنل اظ تحقیق فًیع ( )2003قدبملس ثطوبمدٍَدبی
کبضآفطیىبوٍ ،انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ،فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوًٍٖ ،امل حیبتی
مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی اؾتهبزٌ ذًاَس قس.
 تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن :زض ایه پػيَف ثٍ مىٓدًض ؾدىزف تًاومىسؾدبظیکًزکبن کبض ي ذیبثبن اظ ؾدىزٍ َدبی حبندل اظ تحقیدق اؾدسی ي َمکدبضان ( )1390قدبملس
ویبظَبی ايفیٍ ،مُبضتَبی فطزی ي مُبضتَبی ارتمبٖی اؾتهبزٌ ذًاَس قس.
ثٍ مىًٓض ؾىزف ي اضظیبثی کبضآفطیىی ارتمبٖی ثٍ ٖىًان متغیدط مؿدتقل پدػيَف زض
ؾبظمبن مًضز مُبفٍٗ اظ ؾىزٍَبی حبنل اظ مس فًییع( )2003اؾدتهبزٌ قدس کدٍ زض ایده
ضاؾتب اظ  14گًیٍ ؾًافی محقق ؾبذتٍ کٍ اظ قبذمَدبی ٖمییدبتی َطیدک اظ مًفهدٍَدب
اؾترطاد قسٌ اؾت اؾتهبزٌ گطزیسَ .مچىیه ثٍ مىًٓض ؾىزف تًاومىس ؾبظی کًزکبن کبض
ي ذیبثبن زض ؾبظمبن مًضز مُبفٍٗ ثٍ ٖىًان متغیط ياثؿتٍ پػيَف اظ ؾىزٍَدبی حبندل اظ
مس اضائٍ قسٌ تًؾٍ اؾسی ي َمکبضان ( )1390ثٍ زفیل ربمٕ ثًزن مس ثُطٌ گطفتٍ قدس
کٍ زض ایده ضاؾدتب اظ پطؾكدىبمٍ  13ؾدًافی محقدق ؾدبذتٍ کدٍ ؾدًاالت آن ثدط اؾدبؼ
قبذمَبی ٖمییبتی اضائٍ قسٌ زض مس ثسؾت آمسٌ اؾت ،اؾتهبزٌ گطزیس.
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رسي  -2-3رعئیبت ؾًاالت ٖمییبتی پػيَف
متغیط

مًفهٍَب یب اثٗبز

قمبضٌ ؾًاالت

تٗساز ؾًا

کبضآفطیىی ارتمبٖی

يرًز ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ

ؾًا  1تب 4

4

( 14ؾًا )

انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی

ؾًا  5تب 8

4

فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ

ؾًا  9تب 11

3

ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی

ؾًا  12تب 14

3

ویبظَبی ايفیٍ

ؾًا  15تب 18

4

ذیبثبن

مُبضتَبی فطزی

ؾًا  19تب 22

4

( 13ؾًا )

مُبضتَبی ارتمبٖی

تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي

5

ؾًا  23تب 27

 -4یافتههای پضوهص
 -1-4یافتههای جوعیتضناختی
یبفتٍَبی مطثًٌ ثٍ آمبض تًنیهی پػيَف ثطای َطیک اظ ؾًا َدبی رمٗیدتقىبؾدی زض
رسي ( )2آيضزٌ قسٌ اؾت.
رسي  -2رسي کیی یبفتٍَبی مطثًٌ ثٍ آمبض تًنیهی پػيَف
ؾًاالت

گعیىٍَب

فطاياوی

زضنس

رىؿیت

مطز

67

37/2

ظن

113

62/8

 20تب 30

39

21/5

 31تب 40

81

44/9

 41تب 50

47

26/2

 51ي ثبالتط

13

7/5

مسیط اضقس

12

6/5

مسیط ياحس

24

13/1

ؾطپطؾت

36

20/6

کبضقىبؼ ياحس

79

43/9

کبضمىس ٖبزی

29

15/9

زیپیم

24

13/1

فًق زیپیم

22

12/1

کبضقىبؾی

67

37/4

کبضقىبؾی اضقس

57

31/8

زکتطی

10

5/6

ؾه

پؿت ؾبظمبوی

ؾُح تحهیالت
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آمبض تهکیکی اضائٍ قسٌ زض رسي ( )2وكبن زَىسٌ ایه مُیت اؾت کٍ ظودبن ثدیف اظ
مطزان زض قغل مسزکبضی ارتمبٖی ثکبض گمبضزٌ قسٌاوس کٍ زفیل آن تىبؾدت يیػگدیَدبی
قرهیتی ظوبن ثب ایه ؤً اظ مكبغل اؾت .زض ٖیه حب ٖمدسٌ کبضکىدبن قدبغل زض ؾدتبز
تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز فٗب زض حًظٌ کًزکبن کبض ي ذیبثبن ،افطازی ردًان
ي ثب ؾُح تحهیالت کبضقىبؾی مدی ثبقدىس کدٍ ثیدبوگط يردًز ؾدطمبیٍ اوؿدبوی فٗدب ي
مترهم زض ایه حًظٌ زض کكًض میثبقس.
زض ظیط وگبَی ثٍ آمبض تًنیهی ثٍ ًَض زقیق تط می اوساظیم:
آظمًن وطمب ثًزن تًظیٕ زازٌَب
زض ایه قؿمت ثٍ ثطضؾی وطمدب ثدًزن تًظیدٕ زازٌَدب پطزاذتدٍ مدیقدًز .اظ آظمدًن
کیمًگطي -اؾمیطوً

ثطای تٗیه وطمب ثًزن تًظیٕ زازٌَب اؾدتهبزٌ مدی قدًز .فطيدیٍ

آمبضی ایه آظمًن ثٍ قطح شیل اؾت:
 :H0زازٌَبی مطثًٌ ثٍ متغیط مًضز ثطضؾی اظ تًظیٕ وطمب ثطذًضزاض میثبقىس.
 :H1زازٌَبی متغیط مًضز ثطضؾی اظ تًظیٕ وطمب ثطذًضزاض ومیثبقىس.
زض نًضتی کٍ ؾُح مٗىبزاضی آظمًن کمتط اظ  0.05ثبقس فطو نهط ضا ضز کطزٌ ي ثدب
اَمیىبن  95زضنس میتًان گهت کٍ تًظیٕ زازٌَبی مطثًٌ ثٍ متغیطَدب وطمدب ویؿدت .زض
نًضتی کٍ ؾُح مٗىبزاضی آظمًن ثیكتط اظ  0.05ثبقس فطو نهط ضا پصیطفتٍ ي ثب اَمیىبن
 95زضنس میتًان گهت کٍ تًظیٕ زازٌَب وطمب َؿتىس.
رسي  - 3ثطضؾی تًظیٕ زازٌَب ثطای متغیطَبی تحقیق
تٗساز

مقساض آمبضٌ

ؾُح

زازٌَب

z

مٗىبزاضی()sig

يرًز ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ

180

1.098

0.099

تًظیٕ وطمب اؾت

انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی

180

1.246

0.087

تًظیٕ وطمب اؾت

فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ

180

1.167

0.095

تًظیٕ وطمب اؾت

ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی

180

1.185

0.093

تًظیٕ وطمب اؾت

متغیط کبضآفطیىی ارتمبٖی

180

0.451

0.216

تًظیٕ وطمب اؾت

متغیط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن

180

0.867

0.179

تًظیٕ وطمب اؾت

کل پطؾكىبمٍ

180

0.437

0.256

تًظیٕ وطمب اؾت

متغیط

وتیزٍ آظمًن
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ثب تًرٍ ثٍ رسي ( ،) 3اظ آوزب کٍ ؾُح مٗىیزاضی آظمًن وطمدب ثدًزن تًظیدٕ زازٌَدبی
متغیطَب ثیكتط اظ  0/05ي مقساض آمبض آظمًن کمتدط اظ  1/96اؾدتس ثىدبثطایه فدطو ندهط ضا ضز
وکطزٌ ي ثب اَمیىبن  95زضنس میتًان گهت تًظیٕ زازٌَبی مطثًٌ ثٍ متغیطَدبی فدًق وطمدب
میثبقىس .ثىبثطایه ثطای آظمًن فطيیٍَبی تحقیق اظ آظمًنَبی پبضامتطیدک ي اظ ضيـ حدساکخط
زضؾتومبیی زض مس ؾبظی مٗبزالت ؾبذتبضی اؾتهبزٌ ذًاَس قس.
 یافتههای فزضیههای پضوهصرُت آظمًن فطيیٍَبی پػيَف اظ ضيـ مدس ؾدبظی مٗدبزالت ؾدبذتبضی اؾدتهبزٌ
گطزیس .ثٍ ایه مىًٓض پؽ اظ تسيیه مدس ؾدبذتبضی مطثدًٌ ثدٍ ضياثدٍ ثدیه متغیطَدبی
پػيَف ،ثب اؾتهبزٌ اظ وطزافعاض Amos 21مس َطاحی قسٌ مًضز آظمدًن قدطاض گطفدت.
مس مٗبزالت ؾبذتبضی وُبیی پػيَف زض قکل ( )2اضائٍ گطزیسٌ اؾت.

قکل -2ومًزاضيطایت حبنل اظ محبؾجٍ مٗبزالت ؾبذتبضی
َمچىیه قبذمَبی ثطاظـ کیی حبنل اظ مس مٗبزالت ؾبذتبضی وُدبیی پدػيَف
زض رسي ( )3آيضزٌ قسٌ اؾت کٍ َمگی زاضای ثطاظـ مىبؾت میثبقىس.
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رسي  -4قبذمَبی ثطاظـ مس مٗبزالت ؾبذتبضی وُبیی پػيَف
مس ؾبذتبضی

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

قبثل قجً

>3

>0/05

>0/07

<0/9

---

>0/05

<0/9

مس وُبیی

2/795

0/001

0/058

0/931

36/338

0/031

0/919

وتبیذ رسي ( )4وكبن میزَس کٍ قبذمَبی کیی ثطاظـ مدس ؾدبذتبضی پدػيَف
زض ؾُح قبثل قجً ثط َجق محبؾجبت َیط ( )1993اؾت کٍ ثیبوگط آن اؾدت کدٍ مدس اظ
اٖتجبض ثبالیی ثطای ؾىزف ضياثٍ ثیه متغیطَب ثطذًضزاض اؾت .زض ازامٍ ثب تًرٍ ثدٍ ایىکدٍ
مس ؾبذتبضی پػيَف مًضز تأییس قطاض گطفتٍ اؾت ،ثٍ ثطضؾی فطيدیٍَدب ثدب اؾدتهبزٌ اظ
يطایت ضگطؾیًوی ،مقبزیط ثحطاوی ي ؾُح مٗىبزاضی زض رسي ( )4پطزاذتٍ میقًز.
رسي  -5ثطضؾی فطيیٍَبی پػيَف
يطیت

ؾُح

مقساض

فطيیٍَب

ضگطؾیًوی

مٗىبزاضی

ثحطاوی

کبضآفطیىی ارتمبٖی  <---تًاومىسؾبظی کًزکبن

.642

.000

5.405

کبض-ذیبثبن
ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ <---تًاومىسؾبظی کًزکبن

.691

.018

6.131

.831

.008

8.061

تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض-ذیبثبن

تأییس
فطيیٍ

.718

.009

6.822

کًزکبن کبض-ذیبثبن
ًٖامل مًفقیت کبضآفطیىی ارتمبٖی<--

تأییس
فطيیٍ

تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض-ذیبثبن
فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ <---تًاومىسؾبظی

تأییس
فطيیٍ

کبض-ذیبثبن
انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی<--

وتیزٍ

تأییس
فطيیٍ

.734

.010

7.012

تأییس
فطيیٍ

وتبیذ حبنل اظ آظمدًن فطيدیٍ َدبی پدػيَف زض ردسي ( )5اضائدٍ گطزیدسٌ اؾدت.
یبفتٍ َبی مطثًٌ ثٍ فطيیٍ اي ثب تًرٍ ثدٍ يدطیت ضگطؾدیًوی ( )0/642زض ضاثُدٍ ثدیه
متغیطَب وكبن میزَس کٍ ،کبضآفطیىی ارتمبٖی مسزکبضان ارتمبٖی ؾتبزَبی تًاومىسؾدبظی
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ثٍ قکل مؿتقیم ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن تدأحیط مٗىدبزاضی زاضز .ثدٍ ٖجدبضت
زیگط پیبزٌؾبظی زقیق انً اؾبؾی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زض ؾدتبزَبی مدصکًض ،زض حدس
قبثل تًرُی مًفقیت زض تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ضا افعایف میزَدس .ثطضؾدی
تحقیقبت پیكیه ؾبظگبضی یبفتٍَب ی ایده پدػيَف ثدب وتدبیذ ثسؾدت آمدسٌ زض تحقیقدبت
اقمیتع ( ،)2015کبؾب کجسٌ ( )2015ي اؾسی ي َمکدبضان ( )1390زاضز .زض ياقدٕ یکدی اظ
اقساز َدبی احطگدصاض ثدطای ضفدٕ مٗدًالت ارتمدبٖی ي اظ رمیدٍ کًزکدبن ذیبثددبوی ،ثدٍ
کبضگیطی فٗبفیتَبی کبضآفطیىبوٍی ارتمبٖی زض ربمٗدٍ اؾدت.
زض ٖیه حب یبفتٍ َبی مطثدًٌ ثدٍ آظمدًن فطيدیٍ فطٖدی اي ثدب تًردٍ ثدٍ يدطیت
ضگطؾیًوی ( )0/691زض ضاثٍُ ثیه متغیطَب وكبن میزَس کٍ ،يرًز ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبودٍ
ارتمبٖی زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبن َبی مطزز وُبز ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض
ي ذیبثبن تأحیط غیطمؿتقیم مٗىبزاضی زاضز .ثٍ ٖجبضت زیگط َطاحی ي پیبزٌؾبظی ثطوبمٍَدبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی زض ؾتبزَبی مصکًض ،زض حس قبثل تًرُی مًفقیدت زض تًاومىسؾدبظی
کًزکبن کبض ي ذیبثبن ضا افعایف میزَس .یبفتٍَبی اؾترطاد قسٌ اظ ایه فطيدیٍ ثدب وتدبیذ
پػيَفَبی تحقیقبت ثطاگب ي َمکبضان ( )2014ي اؾهىسیبضی ( )1392ؾبظگبضی زاضز.
َمچىیه یبفتٍ َبی مطثًٌ ثٍ آظمًن فطيیٍ فطٖی زيز ثب تًرٍ ثٍ يدطیت ضگطؾدیًوی
( )0/831زض ضاثٍُ ثیه متغیطَب وكبن میزَس کدٍ ،ثکدبضگیطی اندً اؾبؾدی کدبضآفطیىی
ارتمبٖی زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض
ي ذیبثبن تأحیط غیطمؿتقیم مٗىبزاض ثدبالیی زاضز . .ثدٍ ٖجدبضت زیگدط ضٖبیدت زقیدق اندً
اؾبؾی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زض ؾدتبزَبی مدصکًض ،زض حدس قبثدل تدًرُی مًفقیدت زض
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ضا افعایف می زَدس .یٗىدی اگدط ؾدبظمبنَدب اندً ي
مٗیبضَبیی ضا ثطای کب ضآفطیىی ارتمبٖی تٗطیف ومًزٌ ي زض مؿیط ارطای آوبن تُٗس الظز ضا
اظ ذًز وكبن زَىس ثبٖج مدی گدطزز کدٍ ثؿدیبضی اظ مكدکالت ي چدبففَدب زض ؾدًُح
ارتمبٖی کٍ گطیجبنگیط افطاز زض ؾبظمبنَب میقًز حل گطزز .یبفتٍَبی ایه ثرف ثب وتبیذ
پػيَفَبی تحقیقبت فییکً ي َمکبضان ( )2013ي ؾزبؾی ( )1391ؾبظگبضی زاضز.
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َمچىیه یبفتٍَبی مطثًٌ ثٍ آظمًن فطيیٍ فطٖی ؾًز ثب تًرٍ ثٍ يدطیت ضگطؾدیًوی
( )0/718زض ضاثٍُ ثیه متغیطَب وكبن میزَدس کدٍ ،يردًز فطَىدگ ؾدبظمبوی کبضآفطیىبودٍ
ارتمبٖی زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبن َبی مطزز وُبز ثط تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض
ي ذیبثبن تأحیط غیطمؿتقیم مٗىبزاضی زاضز .ثدٍ ٖجدبضت زیگدط گؿدتطـ فطَىدگ ؾدبظمبوی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی زض ؾتبزَبی مصکًض ،زض حس قبثل تًرُی مًفقیدت زض تًاومىسؾدبظی
کًزکبن کبض ي ذیبثبن ضا افعایف میزَس .زض ياقٕ یکی اظ اقسازَدبی احطگدصاض ثدطای ضفددٕ
مٗدًالت ارتمدبٖی ي اظ رمیدٍ کًزکدبن ذیبثدبوی ،ثٍ کدبضگیطی فطَىدگ کبضآفطیىبودٍی
ارتمبٖی زض ربمٗدٍ اؾدت .یبفتٍَبی ایه ثرف ثب وتبیذ پػيَفَدبی تحقیقدبت اقدمیتع
( ،)2015کبؾب کجسٌ ( )2015ي اؾسی ي َمکبضان ( )1390ؾبظگبضی زاضز.
َمچىیه یبفتٍَبی مطثًٌ ثٍ آظمًن فطيیٍ فطٖی چُبضز ثب تًردٍ ثدٍ يدطیت ضگطؾدیًوی
( )0/734زض ضاثٍُ ثیه متغیطَب وكبن میزَس کًٍٖ ،امل حیبتی مًفقیدت کدبضآفطیىی ارتمدبٖی
زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ي ؾبظمبنَبی مطزز وُبز ثدط تًاومىسؾدبظی کًزکدبن کدبض ي ذیبثدبن
تأحیط غیطمؿتقیم مٗىبزاضی زاضز .ثٍ ٖجبضت زیگط اؾتهبزٌ اظ ًٖامدل حیدبتی مًفقیدت کدبضآفطیىی
ارتمبٖی زض ؾتبزَبی مصکًض ،زض حس قبثل تًرُی مًفقیت زض تًاومىسؾدبظی کًزکدبن کدبض ي
ذیبثبن ضا افعایف میزَس .ثًُضکیی یبفتٍَبی ایه ثرف ثدب وتدبیذ ثسؾدت آمدسٌ زض تحقیقدبت
ثطاگب ي َمکبضان ( )2014ي اؾهىسیبضی ( )1392ؾبظگبضی زاضز.
 -5بحث و نتیجهگیزی
پسیسٌ کًزکبن ذیبثبوی ،مؿئیٍای ظیؿتی  -ضياوی ي ارتمبٖی اؾت کٍ وٍ تىُب ثٍ کًزکبن
آؾیت میضؾبوس ،ثیکٍ ؾالمت ربمٍٗ ضا ویع ثٍ مربَطٌ میاوساظوس .زض ضاؾتبی تًؾٍٗ
ؾیبؾتَب ي ثطوبمٍَبی ؾالمت کًزکبن زض کكًض ،قىبذت چبففَب زض َطاحی ثُیىٍ
ثطوبمٍَب ي اضائٍ ذسمبت متىبؾت یک يطيضت اؾتٖ(.یی ضمًبوربوی ي َمکبضان.) 1395،
زضک مكتطک اظ ييٗیت فٗیی ربمٍٗ مب ایه ياقٗیت ضا ثطای وًیؿىسگبن ثبظگً ومًز کٍ
ثٍ ؾجت ثطيظ پبضٌای اظ مؿبیل ي وبثؿبمبویَبی ارتمبٖی َم چًن فقط ،حبقیٍوكیىی،
وبثطاثطیَبی ارتمبٖی ،مُبرطت ،اٖتیبزَ ،الق ،ثیؾطپطؾتی ي ثس ؾطپطؾتی ي غیطٌ،
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ثطذی اظ کًزکبن اظ امکبن ازامٍ ضيوس ضقس َجیٗی ي ظوسگی ثبظ مبوسٌ ي ثٍ وبچبض زض
قُطَبی ثعضگ ي مکبنَبی پطتطزز ثٍ کبض زض ذیبثبن ضي آيضزٌاوس .ایه ؾجک ظوسگی ،آوبن
ضا زض مٗطو مربَطات ثؿیبضی چًن ؾًت تغصیٍ ،محطيمیت اظ تحهیل ،محطيمیت اظ
ثُساقت ي ؾالمت ،اؾتخمبض ،ؾًت تغصیٍ ي مطگ قطاض زازٌ ي اظ َطفی ربمٍٗ ضا ویع زچبض
آؾیتَبی ارتمبٖی کطزٌ اؾت .اظ ایهضي زض ضاؾتبی مُبض مربَطات فطزی ي ارتمبٖی
ایه پسیسٌ وًًُْض زض پػيَف حبيط تالـ قس تب ثٍ ثطضؾی ًٖامل مؤحط زض
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن اظ رمیٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی زض ضاثٍُ ثب مًئً
مًضز ثحج پطزاذتٍ قًز .ثٍ ایه مىًٓض ثب ثطضؾی پیكیىٍَب ي مجبوی وٓطی مًرًز زض
ضاثٍُ ثب متغیطَب ،ثٍ اضائٍ مس مهًُمی ي تجییه فطيیٍَبی پػيَف پطزاذتٍ قس.
ثًُضکیی تحییل یبفتٍَب ی ثسؾت آمسٌ زض ثرف قجیی ایه وکتٍ ضا یبزآيض میؾبظز،
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾبظمبنَبی مطززوُبز ي ؾتبزَبی تًاومىسؾبظ تب
حسيز ظیبزی زض گِطي ٖمیکطز مًفقیتآمیع ؾبظمبنَبی مصکًض زض ثطيظ ضفتبضَبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی میثبقس .ثًُض کیی وتبیذ فطيیٍَبی پػيَف مكرم کطز زض
ؾبظمبوی کٍ مؤفهٍَبی کبضآفطیىی ارتمبٖی اظ قجیل َطاحی ي پیبزٌؾبظی ثطوبمٍَبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی ،ثکبضگیطی انً

اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ،ارطای فطَىگ

ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ ي تًرٍ ثٍ ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی مًضز تًرٍ
قطاض گی طز ،قطایٍ الظز ثطای مكبضکت افطاز ثكکل رمٗی زض ضاؾتبی مًٗالت ارتمبٖی
کبضکىبن ثكکل ٖبز ي تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ثهًضت ذبل فطاَم میگطزز .
ثًُضکیی یبفتٍَبی ایه پػيَف ثب وتبیذ ثسؾت آمسٌ زض تحقیقبت اقمیتع (،)2015
کبؾب کجسٌ ( )2015ي اؾسی ي َمکبضان ( )1390ؾبظگبضی زاضز .اقمیتع ( )2015ي کبؾب
کجسٌ ( )2015زض پػيَف ذًز ثٍ وقف فطَىگ کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی زض ارطای
مًفقیتآمیع مبمًضیتَبی ارتمبٖی تأکیس زاقتٍاوس .آوبن ثطایه ثبيضوس کٍ پیبزٌؾبظی
فطَىگ کبضآفطیىی ارتمبٖی زض اثٗبز گؿتطزٌ زض ؾبظمبنَب ي ثًیػٌ ؾبظمبنَبی مطززوُبز
ثبٖج اظ ثیه ثطزن چبففَب ي مؿبئل ارتمبٖی اظ رمیٍ فقط ي مؿئیٍ کًزکبن کبض ي ذیبثبن
میگطززَ .مچىیه اؾسی ي َمکبضان ( )1390ویع زض مُبفٗبت ذًز مٗتقسوس یکی اظ
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اقسازَدبی احطگدصاض ثدطای ضفدٕ مٗدًالت ارتمدبٖی ي اظ رمیدٍ کًزکدبن ذیبثدبوی ،ثٍ
کبضگیطی فطَىگ کبضآفطیىبوٍی ارتمبٖی زض ربمٗدٍ اؾدت .ثىبثطایه ثط اؾبؼ ثطضؾیَبی
نًضت گطفتٍ زض تحقیقبت گصقتٍ ي َمچىیه وتبیذ پػيَف حبيط ثٍ وٓط میضؾس کٍ
پیبزٌؾبظی فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی زض ؾبظمبنَبی مطززوُبز ي ؾتبزَبی
تًاومىسؾبظی ،زض حس قبثل تًرُی ثٍ تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن کمک
میومبیس..زض ازامٍ پیكىُبزَبیی ثٍ قطح ظیط اضائٍ میگطزز:
الف) پیطنهادات اجزایی هبتنی بز یافتههای پضوهص
وگبَی کًتبٌ ثٍ وتبیذ حبنل اظ یبفتٍ َبی پػيَف زض ثرف قجیی وكدبن مدی زَدس کدٍ
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾبظمبنَبی مطززوُدبز ي ؾدتبزَبی تًاومىسؾدبظ تدب
حسيز ظیبزی زض گِطي ٖمیکدطز مًفقیدت آمیدع ؾدبظمبن َدبی مدصکًض زض ثدطيظ ضفتبضَدبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی می ثبقس .ثًُض کیی وتدبیذ فطيدیٍ َدبی پدػيَف مكدرم کدطز زض
ؾبظمبوی کٍ مؤفهٍ َبی کبضآفطیىی ارتمدبٖی اظ قجیدل َطاحدی ي پیدبزٌ ؾدبظی ثطوبمدٍَدبی
کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی ،ثکدبضگیطی اندً اؾبؾدی کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ،اردطای فطَىدگ
ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ ي تًرٍ ثٍ ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمبٖی مًضز تًردٍ
قطاض گیطز ،قطایٍ الظز ثطای مكبضکت افطاز ثكکل رمٗی زض ضاؾتبی مًٗالت ارتمدبٖی
کبضکىبن ثكکل ٖبز ي تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ثهًضت ذبل فطاَم میگطزز.
زض ایه ضاؾتب پیكىُبزَبیی کبضثطزی ثٍ قطح ظیط اضائٍ میگطزز
 -1یکی اظ مؤفهٍ َبی کبضآفطیىی ارتمبٖی مؤحط زض تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن
زض ؾتبزَبی مصکًضَ ،طاحی ي پیبزٌ ؾبظی ثطوبمٍَبی کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی ثكکل مدسين ي
ٖمییبتی زض ؾبظمبن اؾدت .زض ایده ضاثُدٍ پیكدىُبز مدی گدطزز اقدسامبتی ثدسیه قدطح زض
ؾددتبزَبی مددصکًض اوزددبز قددًزس افددف) مبمًضیددت ي ضؾددبفت ؾددبظمبوی کییددٍ ؾددتبزَبی
تًاومىسؾبظی ثط اؾبؼ قبذم َبی مطتجٍ ثدب کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ثدبظوگطی ي اندالح
گطزوس .ة) زض قیًٌ َبی کبضی ي فٗبفیت َبی مٗمدً ؾدبضمبوی ثدطای ثُجدًز کدبضآفطیىی
ارتمبٖی تزسیس وٓطَدبی ردسی ندًضت گیدطز .ح) ضاَجطزَدب ي ثطوبمدٍ َدبی ارطایدی
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احطثركی ثطای ثُجًز ييٗیت ؾدتبزَبی تًاومىسؾدبظی َطاحدی گدطزز ي ت) ضيـ َدبی
قددسیمی زض ضاؾددتبی ثکددبضگیطی فطایىددسَب ي قددیًٌَددبی وددً ي کبضآفطیىبوددٍ زض ؾددتبزَبی
تًاومىسؾبظی مًضز ثبظوگطی قطاض گیطوس
 -2اظ رمیٍ مؤفهٍ َبی مؤحط زیگط زض تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾدتبزَبی
مصکًض ،پبیجىسی ثٍ انً اؾبؾی کبضآفطیىی ارتمبٖی ي ضٖبیت آن ثكکل رسی اؾت .زض
ایه ضاثٍُ پیكىُبز می گطزز اقسامبتی ثسیه قطح زض ؾتبزَبی مصکًض اوزبز قًزس افدف) زض
ؾتبزَبی تًاومىسؾبظی کییٍ ایسٌ پطزاظی َب مجتىی ثط ضؾبفت ؾبظمبن ي معیت َبی محدًضی
ربمٍٗ نًضت گیطوس .ة) ثٍ تزطثٍ کبضکىبن ،شیىهٗبن کییدسی ي ذدطز رمٗدی اضظـ زازٌ
قًز .ح) زیسکًتبٌ مست کىبض گصاقتٍ قسٌ ي ْطفیت ؾبظی ثیىس مست مسوٓط قدطاض گیدطز
ي ت) اظ ؾًز ثٍ ٖىًان اثعاضی رُت تکمیل ضؾبفت ؾبظمبن اؾدتهبزٌ قدًز ودٍ ایىکدٍ ثدٍ
ٖىًان محًض ٖمل ؾبظمبن قطاض گیطز
 -3يرًز فطَىگ ؾبظمبوی کبضآفطیىبوٍ ارتمبٖی یکدی زیگدط اظ مؤفهدٍ َدبی مدؤحط زض
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾتبزَبی مصکًض می ثبقس .زض ایده ضاثُدٍ پیكدىُبز
میگدطزز اقدسامبتی ثدسیه قدطح زض ؾدتبزَبی مدصکًض اوزدبز قدًزس افدف) زض ؾدتبزَبی
تًاومىسؾبظی مسیطیت اظ ؾیؿتم َبی کىتطفی ثبظ ي کبضکىبن تًاومىدس رُدت زؾدتیبثی ثدٍ
اَسا

ؾبظمبن اؾتهبزٌ ومبیس .ة) ضیؿک پصیط ثٍ ٖىًان یک اضظـ ؾبظمبوی وُبزیىٍ گطزز

ي کبضکىبن ثٍ پصیطـ ذُط َدبی مىُقدی ي مٗقًالودٍ تطغیدت گطزودس .ح) ثدٍ ودًآيضی ي
ایسٌ پطزاظی ثٍ ٖىًان مؤفهٍ َبی اضظقی زض ؾبظمبن تًردٍ يیدػٌ گدطزز .ت) ؾیؿدتم َدبی
پبزاـ ي معایبی احطثرف ثطای پكتیجبوی اظ َدطح َدبی وًآيضاودٍ ي کبضآفطیىبودٍ ارتمدبٖی
َطاحی ي زض ؾبظمبن ثكکل زقیق پیبزٌ ؾبظی گطزوس .ث) مؤفهٍ َدبی فطَىدگ کبضآفطیىبودٍ
ارتمبٖی ثٍ ٖىًان مٗیبضَبی اضظیبثی کبضکىبن ي مسیطان ؾبظمبن زض ؾیؿتم ردبمٕ اضظیدبثی
ٖمیکطز قطاض زازٌ قًوس
 -4تًرٍ ثٍ ًٖامل حیبتی مًفقیت زض کبضآفطیىی ارتمدبٖی مٗیدبض مدؤحط زیگدطی زض
تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾتبزَبی مصکًض می ثبقس .زض ایده ضاثُدٍ پیكدىُبز
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می گطزز اقسامبتی ثسیه قطح زض ؾتبزَبی مدصکًض اوزدبز قدًزس افدف) ثدٍ ًٖامدل چدًن
نساقت ،زفجؿتگی ثیه افطاز زض ؾتبزَبی تًاومىسؾبظ ي َمچىیه ضيقه ثًزن َس

ثدطای

کییٍ افطاز ؾبظمبن ثٍ ٖىًان قبذم َبی حیبتی مًحط زض مًفقیت کدبضآفطیىی ارتمدبٖی زض
ؾبظمبن َبی مصکًض تًرٍ يیػٌ گطزز .ة) کییٍ کبضکىبن ثدٍ اضظـ َدبی فکدطی حدبکم زض
ؾبظمبن پبیجىس ثًزٌ ي قسضزان ؾطمبیٍ َبی فکطی مًرًز زض ؾبظمبن ثبقدىس .ح) اوُٗدب
پصیطی زض امًض ،ضیؿک پصیطی ي اَل ٖمل ثًزن اظ يیػگی َبی ثدبضظ کبضکىدبن ؾدتبزَبی
تًاومىسؾبظی گطزز .زض ایه ذهًل تًنیٍ می گطزز ثٍ مٗیبضَبی ثیدبن قدسٌ ثدٍ ٖىدًان
امًض اضظقی زض ؾبظمبن تًرٍ قًز
ب) پیطنهادات بزای پضوهصهای آتی
زض پبیبن ثطای اوزبز تحقیقبت آتی مًاضز ظیط ثٍ پػيَكگطان پیكىُبز می قًز
 تسيیه افگًی تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن ثب ضيیکطز وٓطیدٍ زازٌ ثىیدبز زضؾتبزَبی تًاومىسؾبظی ایطانس 
 اضائٍ مس ثُیىٍ کبضآفطیىی ارتمبٖی ثط اؾبؼ میعان تأحیطگصاضی ثط تًاومىسؾدبظیکًزکبن کبض ي ذیبثبن ثب ضيـ قجکٍ ؾیؿتمَبی ٖهجیس 
 قىبؾبیی ي ضتجٍ ثىسی ًٖامل مؤحط زض تًاومىسؾدبظی کًزکدبن کدبض ي ذیبثدبن ثدطاؾبؼ ضيـَبی تهمیمگیطی چىس مٗیبضٌس 
 ثطضؾی احط تٗسیل گطی فطَىگ ؾدبظمبوی زض ضاثُدٍ ثدیه کدبضآفطیىی ارتمدبٖی يتًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾبظمبنَبی مطززوُبزس 

 ثطضؾی احط تٗسیل گطی ؾبذتبض ؾدبظمبوی زض ضاثُدٍ ثدیه کدبضآفطیىی ارتمدبٖی ي

تًاومىسؾبظی کًزکبن کبض ي ذیبثبن زض ؾبظمبنَبی مطززوُبز
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