
 

 

 

 

 

 

 

 تٌام خذا
 

 هلی هذیزیت کارآفزیٌی دتیز خاًِ هحتزم ّوایش

 

 تا سالم

تكىط قٛيس ٚ  ثب ػطو ذؿتٝ ٘جبقيس ثربعط ظحٕبتي وٝ جٟت ثطٌعاضي ٕٞبيف ٔتحُٕ ٔيپيطٚ اضؾبَ چىيسٜ ٔمبِٝ،  بًاحتطأ

، ػاهل هتوایشکٌٌذُ کارآفزیٌاى اس ّای شٌاختی هکاًسین››ثب ػٙٛاٖثسيٙٛؾيّٝ انُ ٔمبِٝ ايٙجب٘جبٖ فطاٚاٖ جٟت پصيطـ آٖ، 

 ٌطزز. تمسيٓ ٔياضائٝ زض ٕٞبيف جٟت نسٚض زؾتٛضات ٔمتضي ثٕٙظٛض ‹‹ دیگزاى

اظ ٚ ٘يع ٔتؼبلت آٖ،  ٚنَٛ ايٗ ٘بٔٝ، Emailتّفٗ، فبوؽ، پؿت ٚ يب ٔٛجت أتٙبٖ ذٛاٞس ثٛز اٌط زؾتٛض فطٔبييس اظ عطيك 

 يٙس.٘تيجٝ السأبت ا٘جبْ قسٜ ايٙجب٘ت ضا ٔغّغ فطٔب

 ٌطزز. فطٔبييس ؾپبؾٍعاضي ٔي اظ ثصَ تٛجٝ ٚ ػٙبيتي وٝ ٔي الًلج
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 بيع وٙٙسٜ وبضآفطيٙبٖ اظ زيٍطاٖ.ػبُٔ ٔتٕ ٔىب٘ؿيٓ ٞبي قٙبذتي، ػٌَاى:

 

 .ضٔضبٖ ػّيعازٜ ػضٛ ٞيئت ػّٕي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٘ٛقٟط ٚ چبِٛؼ -1 ًَشتِ:

 .ٌطٜٚ ٔسيطيت زِٚتي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ذيبثبٖ ٞفسٜ قٟطيٛض -چبِٛؼ: آزضؼ

                                                             09113923950Email: Alizadeh_mobarak@yahoo.comتّفٗ

 

اوجط آلبجب٘ي زا٘كجٛي زٚضٜ وبضقٙبؾيي اضقيس ٔيسيطيت ثبظضٌيب٘ي ٚ ٔؿيئَٛ أيٛض پػٚٞكيي ٔطويع ويبضآفطيٙي زا٘كيٍبٜ            ػّي -2

 ٔبظ٘سضاٖ.
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 ػبُٔ ٔتٕبيعوٙٙسٜ وبضآفطيٙبٖ اظ زيٍطاٖ. ٔىب٘ؿيٓ ٞبي قٙبذتي، :ػٌَاى

 

ٞ   چکیذُ: ٓ زاض٘يس. ثؼجيبضت زيٍيط زض    ٔغبِؼبت ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ وبضآفطيٙبٖ زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍط ٔطزْ،تفبٚت ٞبي اؾبؾيي ثيب

ايٙجب فطو ٔي قٛز وٝ وبضآفطيٙبٖ زاضاي ٚيػٌي ٞبيي ٞؿتٙسوٝ ظيط ثٙبي ضفتبض ٚ ٔٛفميت آ٘بٖ ضا قيىُ ٔيي زٞيس. اييٗ زض     

ٞسف اظ ايٍٙٛ٘ٝ تحميمبت قٙبؾبيي ٚيػٌي ٞبيي اؾت وٝ افطاز ضا لبزض ٔيي   حبِي اؾت وٝ زيٍطاٖ فبلس ايٗ ٚيػٌيٟب ٞؿتٙس.

ُ ئي تفيبٚت لب  وّيٝ تحميمبت ٚ ٔغبِؼبتي وٝ ثيٝ قٙبؾيبيي ٚيػٌيٟيب،    يب ضقس قطوت ٞبي جسيس الساْ وٙٙس. ؾيؽإثٝ ت ؾبظز تب

زض اييٗ ضٚيىيطز جيبي     ،ٚ يبفتٗ تفبٚتٟبي ثيٗ وبضآفطيٙبٖ اظ زيٍطاٖ ٔطثٛط ٔي قٛز قسٖ ثيٗ وبضآفطيٙبٖ ٚ غيطوبضآفطيٙبٖ،

ٙس زض ٚالغ فطزي ٕ٘ٛزٖ ٚ ييب ٘ؿيجت زازٖ تٕيبٔي فؼبِييت ٞيبي      آ٘چٝ وٝ زض ايٗ ضٚيىطز ٔحمميٗ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٞؿت ٔي ٌيط٘س.

 حٛظٜ وبضآفطيٙي ثٝ قرم ٔي ثبقس.

ضٕٗ ٔطٚض ٞؿتٙس ازثيبت ٔٛضٛػي ٔطثٛط ثٝ وبضآفطيٙي ٚ وبضآفطيٙبٖ ٚ  ثب ٞسف قٙبؾبيي وبضآفطيٙبٖ، ٔمبِٝ حبضط،

، تي آٟ٘يب اظ فطنيتٟبي وبضآفطيٙب٘يٝ قيسٜ اؾيت     ٞبي قيٙبذ ٓ ثٝ ٔمبيؿٝ وبضآفطيٙبٖ ثب تٛجٝ ثٝ ٔىب٘يؿ ٔٛضٛػبت ٔطتجظ ثب آٖ،

ضٕٙبً ٔغطح قسٜ اؾت وٝ وبضآفطيٙبٖ ثب تٛجٝ ثٝ زاقتٗ ايٗ ٚيػٌي ٞب زض ا٘جبْ فؼبِيتٟبيكبٖ ثب يىؿيطي اظ اقيتجبٞبت ضٚثيطٚ    

فطيٙيبٖ  ٘تيجٝ ٌيطي قسٜ اؾت ويٝ وبضآ  ثٝ ٔغبِؼٝ ا٘جبْ ٌطفتٝ، ٔؿتٙس ٔي قٛ٘س ٚ ايٗ پيچيسٌي وبض آٟ٘ب ضا افعايف ٔي زٞس.

زض پبيبٖ ٔمبِيٝ، ٔيٛاضز .ٔيصوٛض     ٔتفبٚتي ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ٞؿتٙس. زاضاي ٔىب٘يؿٕٟبي قٙبذتي وبٔالً زض ٔمبيؿٝ ثب غيط وبضآفطيٙبٖ،

ٚ پيكٟٙبزات ٔطتجظ ثب آٖ جٟت پيٍيطي تحميميبت ٔكيبثٝ زض آيٙيسٜ     ٔسيطيتي، وبضثطز ٘تيجٝ ٌيطي، ثحج ٚ جٕغ ثٙسي قسٜ،

 اضائٝ قسٜ اؾت.

 

 ٞبي قٙبذتي. ، ٔىب٘يؿٓ، ضٚاٖ قٙبؾيوبضآفطيٙبٖ ذی:ٍاصُ ّای کلی
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 هقذهِ -1

اي  اي زيٍط ثٝ ايٗ نٛضت ٘يؿتٙس؟ چطا ػسٜ ا قٙبؾبيي ٚ ايجبز ٔي وٙٙس ٚ ػسٜٟبي جسيس ضچطا ثؼضي اظ ٔطزْ فطنت

 ٗ نٛضت ٘يؿتٙس؟ ٚ ثٝ عٛضس تب ػمبيس ٚ آضظٚٞبيكبٖ ضا ثٝ ػّٕىطزٞبي تجبضي تجسيُ وٙس ٚ افطاز زيٍط ثٝ ايٙوٙ ٔيؾؼي 

االت ٔٛجت قسٜ اؾت وٝ زض ؾبِٟبي اذيط ضٚاٖ اوّي چطا ثؼضي وبضآفطيٗ ٞؿتٙس ٚ ثطذي زيٍط غيطوبضآفطيٗ؟ ايٗ لجيُ ؾ

حيط چيعي ثٙبْ ا٘مالة قٙبذتي/ازضاوي لطاض ٌيطز وٝ قبُٔ تفىط، حسؼ ٚ ٌٕبٖ، ثٝ ذبعط آٚضزٖ، إقٙبؾبؾي قسيساً تحت ت

 ظٝ اؾت. افىبض ٚ ٔطاحُ شٞٙي ٔب ثٝ عٛض ذيّي لٛي ضفتبضٞب ٚ اػٕبَ آقىبض ٔب ضا قىُ ٔي زٞس. زلت، تٛجٝ، ٞٛـ ٚ حبف

زض ٚالغ ايٗ ٔغبِؼبت ٔي ذٛاٞس ٘كبٖ زٞس وٝ افطاز اظ ٘ظط ٚيػٌي ٞبي قرهيتي ٚ ازضاوي ثب ٞٓ ٔتفبٚتٙس ٚ ايٙىٝ 

ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٚاوٙكٟبي ٔتفبٚت اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي ٌيط٘س  افطاز ثب تٛجٝ ثٝ ايٗ ٚيػٌي ٞب زض ٔؼطو قطايغي ٔتفبٚت لطاض ٔي

ٞبي قرهيتي ٚ ٕٞچٙيٗ ثب تفبٚت لبئُ قسٖ ثيٗ  ٞبيي ٔجتٙي ثط ٚيػٌي ٝ ٘ظطيٝئزٞٙس. ثط ايٗ اؾبؼ ضٚا٘كٙبؾبٖ ثب ٞسف اضا

ٔپيتط پٙج قٛ .(5، 1383حؿيٙي،  )قبٜبي ضٚا٘كٙبذتي وبضآفطيٙبٖ پطزاذتٙسٟوبضآفطيٙبٖ، ثٝ ثطضؾي ٚيػٌي وبضآفطيٙبٖ ٚ غيط

ٔؼطفي يه وبالي جسيس يب ويفيتي  -♦٘ٛع اظ اثساػبت يب فؼبِيتٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ يه فطز وبضآفطيٗ ضا چٙيٗ ثيبٖ ٔي وٙس. 

ثطزاضي اظ تؼسازي ٔٙبثغ  ثٟطٜ -♦تٛؾؼٝ زازٖ يه ثبظاض جسيس،  -♦ؼطفي يه قيٜٛ جسيس اظ تِٛيس، ٔ-♦جسيس اظ يه وبال، 

 (.philipsen, 1998, 4اضائٝ قىُ ٞبي ؾبظٔب٘ي جسيس نٙؼتي) -♦بي ٚاؾغٝ، جسيس ػطضٝ ثطاي ٔٛاز ذبْ يب وبالٞ

، ضٕٗ ٔطٚض ٞؿتٙس ازثيبت ٔٛضٛػي ٔطثٛط ثٝ وبضآفطيٙي بؾبيي وبضآفطيٗ اظ غيط وبضآفطيٗٔمبِٝ حبضط، ثب ٞسف قٙ

ٟ٘ب اظ فطنتٟبي وبضآفطيٙب٘يٝ  ٞبي قٙبذتي آ ٚ وبضآفطيٙبٖ ٚ ٔٛضٛػبت ٔطتجظ ثب آٖ، ثٝ ٔمبيؿٝ وبضآفطيٙبٖ ثب تٛجٝ ثٝ ٔىب٘يؿٓ

ٞب زض ا٘جبْ فؼبِيتٟبيكبٖ ثيب يىؿيطي اظ    ، ضٕٙبً ٔغطح ذٛاٞس قس وٝ وبضآفطيٙبٖ ثب تٛجٝ ثٝ زاقتٗ ايٗ ٚيػٌيپطزاذتذٛاٞس 

اقتجبٞبت ضٚثطٚ ٔي قٛ٘س ٚ ايٗ پيچيسٌي وبض آٟ٘ب ضا افعايف ٔي زٞس. زض پبيبٖ ٔمبِٝ، ٔٛاضز ٔصوٛض جٕغ ثٙسي قسٜ، ثحيج  

 ٌيطي، وبضثطز ٔسيطيتي، ٚ پيكٟٙبزات ٔطتجظ ثب آٖ جٟت پيٍيطي تحميمبت ٔكبثٝ زض آيٙسٜ اضائٝ قسٜ ذٛاٞس قس. ٚ ٘تيجٝ

 

 تؼاریف -2

 ؛3، 1381ثٕب٘ٙس ؾبيط ثحخٟبي ػّْٛ ا٘ؿب٘ي، اظ وبضآفطيٙي ٘يع تؼبضيف ٔرتّف ٚ ٔتؼسزي قسٜ اؾت)احٕس پٛض، 

ٔرتّف اظ يه عطف ثيبٍ٘ط ٌؿتطزوي ٚ إٞيت ٔٛضٛع ٚ اظ عطف  (، وٝ ٚجٛز ايٗ تؼبضيف ٚ تؼبثيط124، 1382ظاٞسي، 

 ٌطزز. (، وٝ شيالً ثٝ چٙس ٔٛضز اظ ايٗ تؼبضيف اقبضٜ ٔي2، 1384زيٍط ٘كبٖ زٞٙسٜ پٛيبيي ٔٛضٛع ٔي ثبقس)آلبجب٘ي، 

(. Herbert et al, 1982, 17ضيچبضز وب٘تيّٖٛ ٔؼتمس اؾت وبضآفطيٗ فطزي اؾت وٝ اُٞ ضيؿه ثبقس)

ايٗ تؼطيف ثٝ  .ٌصاضي ثط ضٚي فطنتٟبي جسيس تجبضت اظ تٛا٘بيي ٌطزآٚضي ٔٙبثغ الظْ ثطاي ؾطٔبيٝؿت ي ػجبضتوبضآفطيٙ

وٙس ٚ يب ايٗ  ضقس ؾطيغ وؿت ٚ وبضٞبي جسيس ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ اقبضٜ ٔي وٙس ٚ ثٝ افطازي وٝ فطنت ٞبي تجبضت ضا ايجبز ٔي

 (.NGA center, 2003, 6كبٖ تٛجٟي وٙٙس)ِحت وٙتطضثبيٙس ٔطتجظ اؾت، ثسٖٚ ايٙىٝ ثٝ ٔٙبثغ ت فطنتٟب ضا ٔي

 حميمت، زض ٌيطز. ثٝ قىُ تجبضت ضٚظٔطٜ ا٘جبْ ٕ٘ي الساْ ثٝ وبضٞبيي وٝ زض قطايظ ػبزي ٚ اظ وبضآفطيٙي ػجبضت اؾت

 ،ي)يساِٟػّْٛ التهبز لطاض ٔي ٌيطز ٔسيطيت ٚ تطي اظ جّٕٝ ضٚا٘كٙبؾي، اثؼبز ٚؾيغجعء اي اؾت وٝ ثٝ عٛض اؾبؾي  پسيسٜ

وبضآفطيٙي فطآيٙسي اؾت وٝ زض آٖ وبضآفطيٙبٖ فؼبِيت التهبزي وٛچه ٚ جسيسي ضا ثب ؾطٔبيٝ ذٛز قطٚع ٔي (. 1383

 (.Drucker, 1985وٙٙس)

آٚضي ٔٙبثغ الظْ ثطاي قطٚع وؿت ٚ وبض اؾت ٚ يب وؿي وٝ  ِيت اِٚيٝ ٚي جٕغئٛوبضآفطيٗ فطزي اؾت وٝ ٔؿ

يب  ٔحهَٛ ٚ يٙس،آتٛؾؼٝ فط تٕطوع اٚ ثط ٘ٛآٚضي ٚ بضي ضا ثؿيج ٔي ٕ٘بيس ٚيب ضقس وؿت ٚو ٔٙبثغ الظْ ثطاي قطٚع ٚ

وبضآفطيٗ وؿي اؾت وٝ فطنتٟب ضا وكف ٔي وٙس ٚ تمبضب ضا پيف ثيٙي ٔي وٙس ٚ ذغط . (1378ذسٔبت اؾت)احٕس پٛض، 

 (.1378٘بقي اظ ٘ٛؾب٘بت آٖ ضا ثٝ ػٟسٜ ٔي ٌيطز)نٕس آلبيي، 
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تٛجٝ ثٝ ٔٙبثؼي وٝ زض اذتيبض اؾت، فطنتٟب ثٛؾيّٝ افطاز تؼميت ٔي وبضآفطيٙي فطآيٙسي اؾت وٝ ثسٖٚ 

ٞبي زيٍطاٖ ثٝ وبٔيبثي زؾت  وفبيتي (. وبضآفطيٗ وؿي اؾت وٝ ثب زٚضي اظ ثيHurloy, 1999, 2قٛز)

يه ا٘س ٚ آ٘طا ثٝ ػٙٛاٖ  ا٘سيكٕٙساٖ ظيبزي ضاجغ ثٝ وبضآفطيٙي ؾبظٔب٘ي ثحج وطزٜ .(Leibenstein, 1986, 323يبثس) ٔي

 Jennings et؛ Kuratko et al, 1989؛Pearce, 2003, 20فؼبِيت ٘ٛآٚضا٘ٝ زض زضٖٚ يه ؾبظٔبٖ ٔؼطفي وطز٘س)

al, 1990, 53 .) 

 -♦ ثٝ عٛض وّي زض ٔيبٖ تؼبضيف اضائٝ قسٜ اظ وبضآفطيٙي، چٙسيٗ ػٙهط ٔكتطن ٚجٛز زاضز ايٗ ػٙبنط ػجبضتٙس اظ:

پيكبٔس  -♦، فطآيٙس ضفتبضي: آغبظ وطزٖ وؿت ٚ وبضٞبي جسيس - ♦،ٝتفىط زا٘كي: فىط وطزٖ ثٝ نٛضت وبضآفطيٙب٘

اؾتطاتػيه: ؾبظٔبٟ٘بي ٘ٛآٚض ٚ  –زؾت يبثي ثٝ ٔسيطيت ػٕٛٔي -♦، اجتٕبػي يب التهبزي: احساث قطوت جسيس

 (. NGA center, 2003, 6)ٔتطلي

 

 ضزٍرت ٍ اّویت هَضَع -3
(. ٕٞچٙيٗ اظ آٖ ثؼٙٛاٖ 1383ٔبٟ٘ب ٚ جٛأغ ٔي قٙبؾٙس)ٔميٕي، أطٚظٜ وبضآفطيٙي ضا ثؼٙٛاٖ ٔٛتٛض ضقس ٚ تٛؾؼٝ ؾبظ

ؾٕجُ ٚ ٕ٘بز تالـ ٚ ٔٛفميت زض أٛض تجبضي يبز ٔي وٙٙس. وبضآفطيٙبٖ پيكٍبٔبٖ ٔٛفميتٟبي تجبضي زض جبٔؼٝ ٞؿتٙس. تٛا٘بيي 

ٔؼيبضٞبيي ٞؿتٙس وٝ وبضآفطيٙي  آٟ٘ب زض ثٟطٜ ٌيطي اظ فطنتٟب، ٘يطٚي آٟ٘ب زض ٘ٛآٚضي ٚ ظطفيت آٟ٘ب زض لجبَ ٔٛفميت، ثؼٙٛاٖ

٘ٛيٗ ثٛؾيّٝ آٟ٘ب ؾٙجيسٜ ٔي قٛز. وبضآفطيٙبٖ اظ ٘ظط ضٞجطي، ٔسيطيت، ٘ٛآٚضي، وبضايي، ايجبز قغُ، ضلبثت، ثٟطٚضي ٚ 

تكىيُ قطوتٟبي جسيس، ؾٟٓ ٟٕٔي زض ضقس التهبزي زاض٘س. ثٙبثط اػتمبزاتي، زضجٛأغ، الظْ اؾت وٝ ا٘مالة وبضآفطيٙي 

 (. (Kuratko et al, 1989ا٘مالة زض لطٖ حبضط إٞيتي ثٝ ٔطاتت ثيكتط اظ إٞيت ا٘مالة نٙؼتي زاضزضخ زٞس. ايٗ 

ثٝ ثؼس، ٕٞعٔبٖ ثب تإويس قطوتٟب ثط ٘ٛآٚضي ثطاي ثمبء ٚ  1980ٌطايف ثؿٛي وبضآفطيٙي ٚ وبضآفطيٙبٖ، اظ اٚايُ زٞٝ 

ٞبي وبضآفطيٙب٘ٝ ثٝ زضٖٚ قطوتٟب  ٘س ٔٛجت ٞسايت فؼبِيتقس ضلبثت ثب وبضآفطيٙب٘ي وٝ ثيف اظ پيف زض نحٙٝ ثبظاض ظبٞط ٔي

(. أطٚظٜ إٞيت فطآيٙسٞبي وبضآفطيٙب٘ٝ زض قطوتٟبي ثعضي ثيف اظ ٌصقتٝ ٔٛضز تإويس لطاض Duncan et al, 1988قس)

ٌطفت ٚ ٔحمميٗ وبٖ٘ٛ تٛجٝ ذٛز ضا ثٝ چٍٍٛ٘ي اِمبء ٔمِٛٝ وبضآفطيٙي زض ؾبذتبض ازاضي قطوتٟبي ثعضي ٔؼغٛف 

 (.Stevenson et al, 1985ٕٛز٘س)٘

قبيبٖ شوط اؾت وٝ آ٘چٝ زض ثيٗ تٕبٔي ا٘ٛاع وبضآفطيٙبٖ ثغٛض ٔكتطن ٔي تٛاٖ يبفت، ا٘جبْ يه فؼبِيت 

آٔيع  ٞبي ٔربعطٜ آٔيع ثٛزٜ ٚ ٞسف اظ تؼٕيٓ فطآيٙس وبضآفطيٙي زض ؾبظٔبٟ٘ب زض ٚالغ اِٚٛيت زازٖ ثٝ ا٘جبْ فؼبِيت ٔربعطٜ

(. ثطاي تطٚيج وبضآفطيٙي ؾبظٔب٘ي زض ؾبظٔبٟ٘ب ٚ Burgleman, 1984بضي قطوت ٔي ثبقس)ٞبي ج ٘ؿجت ثٝ ثط٘بٔٝ

ٔاؾؿبت ثبيس قطايغي ضا زض زاذُ ؾبظٔبٖ ثٛجٛز آٚضز. ػٛأّي وٝ ٚؾؼت وبضآفطيٙي ضا تحت تإحيط لطاض ٔي زٞٙس جٛ 

ي ثبيؿتي ايسٜ ٞبي جسيس ٚ ٔغطح (. ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي تطٚيج ضٚحيٝ وبضآفطيSplling, 1998ٙوبضآفطيٙي ٘بٔيسٜ ٔي قٛ٘س)

 ,Hwengereقسٜ ضا ٔٛضز تٛجٝ لطاض زازٜ ٚ ٔٙبثغ الظْ ضا زض اذتيبض افطاز لطاض زٞٙس تب ثتٛا٘ٙس، ٘ظطيبت ذٛز ضا ػّٕي ؾبظ٘س)

2003, 1 .) 

 اي زض تٛا٘س ٘مف ثؿيبض اضظ٘سٜ يبفتٝ، ٔي وبضآفطيٙي ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ؾالح پيكطفت التهبزي وكٛضٞبي تٛؾؼٝ

تٛؾؼٝ التهبزي جٛأغ جٟبٖ ؾٛٔي ايفبء ٕ٘بيس. ٟٕٔتطيٗ الساْ ثطاي تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي زض وكٛضٞبي جٟبٖ ؾْٛ آٔٛظـ آٖ 

تغييط ٚ تحٛالت ٔٛجٛز زض ز٘يبي أطٚظ (. 1، 1384زض ثيٗ ٘يطٚٞبي جٛاٖ ٚ تحهيُ وطزٜ ثرف آٔٛظـ ػبِي اؾت)ظاِي، 

آٔيع اغّت وكٛضٞبي پيكطفتٝ ٚ  ٚ التهبزي لطاض زازٜ اؾت. تجطثٝ ٔٛفميتآٚضي  وبضآفطيٙبٖ ضا زض ذظ ٔمسْ ػبُٔ تٛؾؼٝ فٗ

٘يع ثطذي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ زض ٔسيطيت ثط ثحطاٟ٘بي التهبزي، ثٝ يٕٗ تٛجٝ ٚ اِتفبت ثٝ تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي ٚ وبضٞبي 

 (. 1384آلبجب٘ي، طز٘س)ٌ ٘ٛآٚضا٘ٝ ثٛزٜ اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ ػّت ثطاي وبضآفطيٙي ٚ وبضآفطيٙبٖ إٞيت ذبني لبئُ ٔي
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ثب تٛجٝ ثٝ ٘مف ٚ إٞيت وبضآفطيٙي ٚ ؾبثمٝ زضذكبٖ وبضآفطيٙبٖ زض تٛؾؼٝ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب، ٚ ثب تٛجٝ ثٝ 

ٔكىالت التهبزي وكٛض ٔب چٝ زض ثرف ذهٛني ٚ چٝ زض ثرف زِٚتي تطٚيج ٚ اقبػٝ ٔفْٟٛ وبضآفطيٙي، ثؿتطؾبظي 

افطاز وبضآفطيٗ ٘مف  (.45، 1383طٚضت حيبتي ثطذٛضزاض اؾت)ضضبظازٜ، ثطاي فطًٞٙ حبٔي وبضآفطيٙي اظ إٞيت ٚ ض

ٞبي نٙؼتي، تِٛيسي ٚ ذسٔبتي  ٞبي تٛؾؼٝ التهبزي ثٝ ػٟسٜ زاض٘س ٚ ٔٙكبء تحٛالت ثعضي زض ظٔيٙٝ ٟٕٔي زض حطوت چطخ

 (.Duane, 2000ٌطز٘س) ٞب ٔحؿٛة ٔي زض ؾغح ؾبظٔبٖ

 

 ٍیضگیْای کارآفزیٌاى -4

ٖ يه ٌطٜٚ، ٞٓ ٔٙحهط ثفطز ٞؿتٙس ٚ ٞٓ ٔتفبٚت. ثٝ ػجبضت زيٍط قجبٞتٟبي آٟ٘ب ثب ٞٓ، ايٗ وبضآفطيٙبٖ ثٝ ػٙٛا

افطاز ضا اظ افطاز غيط وبضآفطيٗ جسا ٔي وٙس. ٕٞچٙيٗ وبضآفطيٙبٖ ثب تفبٚتٟبيي وٝ ثب يىسيٍط زاض٘س، يه ٌطٜٚ ٔتٙٛع ٚ 

  (.Fry, 1993, 60ٜ اؾت)ٌٛ٘بٌٖٛ ٞؿتٙس ٚ ٕٞيٗ أط ٔغبِؼٝ ٚيػٌيٟبي وبضآفطيٙبٖ ضا ٔكىُ وطز

ضا اظ آٟ٘ب اذتالفبت اؾبؾي  ؾبي تجبضي پطزاذتٝ ٚئثٝ ثطضؾي ٘مف وبضآفطيٙبٖ ٚ ضزا٘كٕٙساٖ ٚ زيٍط  ِٙس وّٝ ٔه

 ا٘ٝض ٘ٛآٚضبفىاٍ٘ط وٝ زاضاي  ثطاي وبضآفطيٙبٖ آيٙسٜ ،ثٙظط آٟ٘ب ٘س.اٜ ٘مغٝ ٘ظطات ٚ زٚضٕ٘بي فّؿفي ٔٛضز ثحج لطاض زاز

 ,Collins et al, 1964ٌصاضز) ٔي حيطإآٔيع ت زض قطٚع فؼبِيتٟبي ٔربعطٜ يكبٌٖيطيٟب ثط تهٕيٓ ،ٞؿتٙس ػٛأُ ٚضؼيتي

378).   

يب ٘ؿجت زازٖ تٕبٔي فؼبِيتٟبي حٛظٜ وبضآفطيٙي  آ٘چٝ وٝ ايٗ لجيُ ٔحمميٗ ثٝ ز٘جبَ آٖ ثٛز٘س زض ٚالغ فطزي ٕ٘ٛزٖ ٚ

ؾيؽ يب ضقس قطوتٟبي جسيس إي افطازي ثٛز وٝ لبزض ثٝ تيبؾبٞسف اظ ايٍٙٛ٘ٝ تحميمبت قٙ ،ثؼجبضت زيٍط ثبقس. ثٝ قرم ٔي

آٟ٘ب  تب ٚيػٌيٟبي ٔكتطن ثيٗ وبضآفطيٙبٖ قٙبؾبيي ٌطزز. ثٛز٘س. زض ايٗ تحميمبت ته ثؼسي ؾؼي قسٜ اٜ ٔٛفك ثٛز ٚ

، اؾتمالَ عّجي ،زاضا ثٛزٖ ٔطوع وٙتطَ زضٚ٘ي ،پصيطي تٕبيُ ثٝ ٔربعطٜ ،فٟطؾتي عٛال٘ي اظ ٚيػٌيٟبئي ٕٞچٖٛ ٘يبظ ثٝ تٛفيك

ا٘س. وّيٝ تحميمبت ٚ ٔغبِؼبتي وٝ ثٝ  ضا زض فطضيبت ذٛز ٌٙجب٘سٜ ... اتىبء ثٝ ٘فؽ ٚ، پكتىبض، اضازٜ ػعْ ٚ، تحُٕ اثٟبْ

 وبضآفطيٗ ٔطثٛط ٚ يبفتٗ تفبٚتٟبي ثيٗ ٔسيط ٚ ،غيطوبضآفطيٙبٖ تفبٚت لبئُ قسٖ ثيٗ وبضآفطيٙبٖ ٚ، ي ٚيػٌيٟبيقٙبؾب

ؾت ثٛزٜ اايٗ ٔحممبٖ ٔصوٛض ٚالغ فطو  زض .(Jennings, 1994, 159-160ٌيط٘س) جبي ٔي ٞبقٛز زض ايٗ ضٚيىطز ٔي

ٔٙجغ ذبل  ٚؤ ت ٌطفتٝ اظ يه ٔجسإثّىٝ عجيؼي)شاتي( يب ٘ك ،وٝ ٚيػٌيٟبي وبضآفطيٙي لبثُ زؾتيبثي يب آٔٛظـ ٘جٛزٜ

٘ظطيٝ وبضآفطيٙي ذٛز ايٍٙٛ٘ٝ  زضِٚف  .(Wolf, 1984, 435)اظ ايٗ ضٚ وبضآفطيٙبٖ اظ افطاز زيٍط ٔتٕبيعٞؿتٙس. ثبقٙس ٔي

افطازي وٝ زاضاي ايٍٙٛ٘ٝ ٚيػٌيٟبي  وبضآفطيٗ قٛ٘س ٚتٛا٘ٙس  افطاز زاضاي جٛٞطٜ وبضآفطيٙي ٔيفمظ وٝ  ٜ اؾتٔغطح ٕ٘ٛز

 بَٚ زؾتيبضا٘ف ا٘ٛاع ٚيػٌيٟبيي ضا وٝ اظ ثسٚ أط تب ؾ وبضِٙس س ثٝ ٞيچ ٚجٝ وبضآفطيٗ ٘رٛاٞٙس ثٛز.ٙقرهيتي ٘جبق عجيؼي ٚ

 ,Carland et al)آٚضي ٕ٘ٛز٘س وٝ شيالً ثٝ تؼسازي اظ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب اقبضٜ ٔي قٛز جٕغ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ ثٛز 1984

1984): 

اٚاؾظ ليطٖ ثيؿيتٓ    زض ٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٔغطح قس وبضآفطيٙبٖ اظ ٘ظط ضٚا٘كٙبذتي ثب غيط وبضآفطيٙبٖ تفبٚتٟبيي زاض٘س.

ٚاٖ قٙبذتي ثٝ تحّيُ ٚيػٌي ٞبي قرهيتي افطاز وبضآفطيٗ پطزاذتٙس تيب ثتٛا٘ٙيس ٔتغيطٞيبي    ضٚاٖ قٙبؾبٖ ثط اؾبؼ ضٚيىطز ض

ٖ  يه  زض جسَٚ ٌيطي قرهيت آ٘بٖ ضا قٙبؾبيي ٕ٘بيٙس. آيٙس قىُحيطٌصاض زض فطإت  ظيط ثٝ ٟٕٔتطيٗ ٚيػٌي ٞيبي وبضآفطيٙيب

 اقبضٜ ٔي قٛز.
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 ٚيػٌيٟبي وبضآفطيٙبٖ -جسَٚ قٕبضٜ يه

 ضگیْاٍی ًَیسٌذُ تاریخ

 ٔربعطٜ پصيطي ٔيُ 1848

 ٔٙجغ اذتيبضات ضؾٕي ٚثط 1917

 ٘ٛآٚضي ٚ ذالليت قٛٔپيتط 1934

 تٕبيُ ثٝ ٔؿئِٛيت پصيطي ؾبتٖٛ 1954

 ٔٙجغ اذتيبضات ضؾٕي ٞبضتٕٗ 1959

 ٔربعطٜ پصيطي ٚ تٛفيك عّجي ٔه وّٝ ِٙس 1961

 ٝ ٘فؽآضظٚٔٙس، اؾتمالَ عّت، ٔؿئِٛيت پصيط ٚ اػتٕبز ث زيٛيسظ 1963

 ضٚاثظ ا٘ؿب٘ي، تٛا٘بيي ثٝ ايجبز اضتجبعبت ٚ زا٘ف فٙي پيىُ 1964

 ٔربعطٜ پصيطي، اؾتمالَ، ؾطقٙبؾي، ٘ٛع زٚؾتي ٚ ضٞجطي ِيتعيٍٙط 1965

 ٚالغ ٌطايي، اٍ٘يعـ ثٝ لسضت، ؾطقٙبؾي ٚ ٘ٛع زٚؾتي قطاي 1965

 ؾٙجف ٔربعطٜ پبِٕط 1971

 رتبضي، ٘تٟبجٓ، لسضت، قٙبذت، ٘ٛآٚض ٚ ٔؿتمُ٘يبظ ثٝ تٛفيك، ذٛزٔ ٞٛض٘بزي ٚ آثٛز 1971

 ٘يبظ ثٝ لسضت ٚيٙؿتط 1973

 ٔطوع وٙتطَ زاذّي ثطِٙس 1974

 ٘يبظ ثٝ تٛفيك اليّع 1974

 ٌطايف ثٝ اضظقٟبي قرهي ٌبؾٝ 1977

 اٍ٘يعٜ/اػتٕبز ثٝ ٘فؽ، ٞسفٍطا، ذٛاٞبٖ ضيؿىٟبي ٔتٛؾظ ٚ ٔطوع وٙتطَ زاذّي تيٕٛ٘ع 1978

 ٔٙس، پطا٘طغي، ػىؽ اِؼُٕ ٔخجت ٘ؿجت ثٝ ٔكىالت ٚ ٔٛا٘غآضظٚ ؾىؿتٖٛ 1980

 تٕبيُ ثٝ ٔربعطٜ پصيطي ثطٚوٟبٚؼ 1980

 ٘يبظ ثٝ وٙتطَ، ٔؿئِٛيت پصيطي، اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ اٍ٘يعٜ تٟبجٓ ِٚف ٚ ٚايت 1981

 ضقسٌطا، اؾتمالَ عّت ْ ٟٔبضت عّت زا٘ىُ ثطي ٚ وٛپط 1982

 طاي ٘ٛآٚضي ٚ ػعت ٘فؽٔطوع وٙتطَ، آظازي ث ِٚف ٚ يبً٘ 1982

 

وبضآفطيٙبٖ ثب زاقتٗ چٙيٗ ٚيػٌي ٞبيي اغّت ذٛزقبٖ ضا زض ٔٛلؼيت ٞبيي ٔي يبثٙس وٝ جسيس، غيطلبثُ پيف ثيٙي ٚ 

ايٗ ثط  وٝپيچيسٜ ا٘س، اعالػبت ظيبزي ضا فطاٞٓ ٔي آٚض٘س ٚ ؾطا٘جبْ تؼٟس وبضآفطيٙبٖ ثٝ ػمبيس ٚ وبضٞب ثؿيبض ظيبز اؾت 

ط اؾت. زض ٚالغ ٔبٞيت وبضِ وبضآفطيٙبٖ آٟ٘ب ضا زض ٔٛلؼيتٟب ٚ قطايغي لطاض ٔي زٞس وٝ ٕٔىٗ اؾت حا٘حٜٛ ػّٕىطزقبٖ ٔ

 .(6، 1383)قبٜ حؿيٙي، زچبض يىؿطي اظ تؼبضضبت ٚ اقتجبٞبت قٛ٘س

زض ٔمبِٝ حبضط، ثٝ ٔؼطفي ثطذي اظ ايٗ قطايظ ٚ ثٝ تجغ آٖ ثطذي اظ اقتجبٞبت ٔي پطزاظيٓ. زض پبيبٖ ٔمبِٝ اظ ٔجبحج 

 ٔغطح قسٜ يه ٘تيجٝ ٌيطي اضائٝ ٔي زٞيٓ.
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اي وٝ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ٘ظط  ٞط ٔسَ ٔفٟٛٔي ثؼٙٛاٖ ٘مغٝ قطٚع ٚ ٔجٙبيي جٟت ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٚ تحميمبت اؾت، ثٍٛ٘ٝ

آَ،  وٝ ثهٛضتي ايسٜ تٛاٖ ٌفت (. ثؼجبضت زيٍط ٔيEdwards et al, 2000وٙس) تحميك ٚ ضٚاثظ ٔيبٖ آٟ٘ب ضا ٔكرم ٔي

)ٔيطظايي، (2)( ٚ اثعاض تحّيّيMaastricht school of management, 2001, 3)(1)ٔسَ ٔفٟٛٔي يب ٕٞبٖ ٘مكٝ شٞٙي

ضٚز زض حيٗ اجطاي تحميك، ٔتغيطٞب،  اي وٝ ا٘تظبض ٔي (، يه اؾتطاتػي جٟت قطٚع ٚ ا٘جبْ تحميك اؾت ث10ٍٝ٘ٛ، 1377

ثطضؾي ٚ آظٖٔٛ لطاض ٌطفتٝ، ٚ حؿت ضطٚضت تؼسيالتي زض آٟ٘ب ا٘جبْ قسٜ ٚ ػٛأّي ٘يع اظ ضٚاثظ ٚ تؼبٔالت ثيٗ آٟ٘ب ٔٛضز 

 (.Sautter & Leisen, 1999آٟ٘ب وٓ ٚ يب ثٝ آٟ٘ب اضبفٝ قٛز)

تٛاٖ ٞط  قٛز زض ٔجٕٛع ٔي پطزاظي ٔغطح ٔي ثسٖٚ تٛجٝ ثٝ ثحخٟبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي وٝ ٔؼٕٛالً زض ٔٛضز تئٛضي ٚ تئٛضي

(: ثؿظ يب ثٟجٛز تئٛضيٟبي ٔٛجٛز، Feldman, 2004ٌٛ٘ٝ ٘ٛآٚضي تئٛضيىي ضا زض چٟبض ٌطٜٚ ثسيٗ قطح زض ٘ظط ٌطفت)

اؾتفبزٜ اظ زيسٌبٟٞبي تئٛضيىي ٔرتّف، ٚ ثبالذطٜ ايٙىٝ  اي ذبل ثب ٔمبيؿٝ زيسٌبٟٞبي تئٛضيىي ٔرتّف، ثطضؾي پسيسٜ

اي ٔؿتٙس ٚ تىطاضي)تحميمي وٝ لجالً ا٘جبْ قسٜ اؾت( زض ٔحيظ ٚ قطايغي جسيس. ٔجتٙي ثط ايٗ زيسٌبٜ، ٔمبِٝ  ثطضؾي پسيسٜ

. ثط ايٗ اؾبؼ، ٌيطز اي ذبل ثب اؾتفبزٜ اظ زيسٌبٟٞبي تئٛضيىي ٔرتّف لطاض ٔي يؼٙي ثطضؾي پسيسٜ ،حبضط زض ٌطٜٚ ؾْٛ

زض  ٞبي قٙبذتي، ػبُٔ ٔتٕبيعوٙٙسٜ وبضآفطيٙبٖ اظ زيٍطاٖ ٔىب٘ؿيٓٔمبِٝ حبضط، اضائٝ اٍِٛيي ٔفٟٛٔي اظ  ػّٕيبتيٞسف 

ػّٕي، ٔيبٖ تٛاٖ ثهٛضتي ػّٕي،  ثبقس وٝ ٔؿتٙس ثٝ ٔطٚض ازثيبت ٔٛضٛػي ٔطثٛط، چٍٛ٘ٝ ٔي ٔي ٔؿئّٝپبؾد ثٝ ايٗ 

 ؟لبئُ قس وبضآفطيٙبٖ ٚ غيط وبضآفطيٗ تفبٚت

حبَ پيكطفت ٞب زض زٚ  تحميمبت ؾيؿتٕبتيه زض ٔٛضز قٙبذت ثكط ثيف اظ يه لطٖ زض حبَ ا٘جبْ قسٖ اؾت. ثب ايٗ

زٞٝ ٌصقتٝ ثب ؾطػت ذبني نٛضت ٌطفتٝ ٚ ثب ٌؿتطـ وبٔپيٛتطٞب، اثعاضٞبي جسيسي زض زؾتطؼ زا٘كٕٙساٖ ازضاوي لطاض 

ٌيطي، اؾتفبزٜ اظ ظثبٖ ٚ  وي ثكط، چٍٛ٘ي تفىط، ٔٙغك، تهٕيٓٞبي ازاض ٙجٌٝطفت، زض ٘تيجٝ ٔب ثب تهٛيط ٘ؿجتبً ٚاضحي اظ ج

 ػاليٓ ٞب، شذيطٜ اعالػبت ثطاي اؾتفبزٜ زض آيٙسٜ ٚ... ٔٛاجٝ ايٓ.

 زض ايٙجب ٔي ذٛاٞيٓ ثٝ ثطذي اظ يبفتٝ ٞبي ػّٕي وٝ ثيكتط اظ ٕٞٝ ثٝ وبضآفطيٙي ٚ وبضآفطيٙبٖ ٔطثٛط ٔي قٛز ثپطزاظيٓ:

اي ٔحسٚز اؾت ٚ ٔي تٛا٘س ٌؿتطـ  اعالػبت جسيس زض ٔٛضز جٟبٖ اعطاف ٔب ثغٛض ٌؿتطزٜظطفيت پطزاظـ  -♦

 .يبثس)فطآيٙسي وٝ فيعيِٛٛغيؿت ٞبي ازضاوي آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ثبضٌيطي ثيف اظ حس تٛنيف ٔي وٙٙس(

٘جطٞبي ٔتفبٚت زضؾت ٔخُ وبٞف تالقٟبي فيعيىي، زض ٘تيجٝ اغّت اظ ٔيب ،ٔب ثٝ ز٘جبَ وبٞف تالـ ٞبي فىطي ٞؿتيٓ -♦

حطي زاض٘س، ػيت اچٝ ايٗ ٔٛاضز ٔؼٕٛالً جٙجٝ ٔ زض تفىط وٝ قيٜٛ ٞبي وبٞف تالـ ٞبي شٞٙي ٞؿتٙس اؾتفبزٜ ٔي وٙيٓ. اٌط

 ٟٕٔي ٘يع زاض٘س، ٌبٞي اٚلبت ثٝ اقتجبٞبت جسي زض فٟٓ جٟبٖ اعطافٕبٖ ٔٙتٟي ٔي قٛز.

چٙيٗ ٌطايف ثٝ وبٞف تالقٟبي شٞٙي ٚ چٙسيٗ فبوتٛض ثٝ عٛض وّي ثٝ ػّت ظطفيت پطزاظـ اعالػبت ٔحسٚزٔبٖ ٚ ٕٞ -♦

حيط لسضتٕٙس احؿبؾبت ثط تفىط، زض تفىط ذٛز وٕتط ٔٙغك ضا ثٝ وبض ٔي ٌيطيٓ. زض حميمت جٙجٝ ٞبي ٔتفبٚت إزيٍط ٔب٘ٙس ت

 . (Baron, 1998)تفىط ثكط زض ٔؼطو ٌؿتطٜ ػظيٕي اظ تؼهجبت ٚ اقتجبٞبت اؾت
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 غيط وبضآفطيٗٞبي قٙبذتي، ػبُٔ ٔتٕبيعوٙٙسٜ وبضآفطيٙبٖ اظ  ٔىب٘ؿيٓ -يهقٕبضٜ ٕ٘ٛزاض 

 

 

 تشزیح اجشاء الگَ -6
٘تبيج زض تٕبْ افطاز ثىبض ٔي ضٚز أب ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ زاليُ ظيط اضتجبط ٚيػٜ اي ثب ايٗ اٌطچٝ 

ٞبيي ثيبثٙس وٝ ثبػج افعايف تؼبضضبت ٚ  يتوبضآفطيٙبٖ زاضز. وبضآفطيٙبٖ ٕٔىٗ اؾت ثغٛض ٔٙظٓ ذٛزقبٖ ضا زض ٔٛلؼ

تحميك زض ٔٛضز ايٗ ٔٛضٛع ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ فطآيٙسٞبي ازضاوي ثط اقىبَ ٔتفبٚت تؼبضضبت ٚ  اقتجبٞبت اٚ ٌطزز.

 اقتجبٞبت زض ظٔب٘ي ٔاحط٘س وٝ: 

 ي قٛ٘س. ثبضٌيطي ثيف اظ حس، افطاز ثب اعالػبت ثيكتطي اظ حس ظطفيت پطزاظقكبٖ زض يه ظٔبٖ ٔٛاجٝ ٔ -♦

ٞبيي وٝ  ٞبيي ٔٛاجٝ ٔي قٛ٘س وٝ ثطاي آٟ٘ب جسيس٘س ٚ زضجبت ثباليي اظ قه ضا زاضا ٞؿتٙس، ٔٛلؼيت افطاز ثب ٔٛلؼيت -♦

 فطز ٕ٘ي تٛا٘س اظ لبِجٟبي شٞٙي ٔٛجٛز فطاتط ضٚز.

٘ٙس تحطيفبتي زض قسيس ٔي تٛا بتاي ثيٗ احؿبؾبت ٚ تفىطٞب ٚجٛز زاضز. احؿبؾ جطيبٖ ثبالي احؿبؾبت، ضاثغٝ پيچيسٜ -♦

 ثؿيبضي اظ جٙجٝ ٞبي تفىط ايجبز وٙٙس.

تط اظ ٘طٔبَ لطاض ٔي ٌيط٘س. فكبضٞبي ظٔب٘ي،  افطاز ثب فكبضٞبي ظٔب٘ي ظيبز ٔٛاجٝ ٔي قٛ٘س ٚ زض ٚضؼيت فيعيىي پبييٗ -♦

 ٌطايف ثٝ پصيطـ ٔيب٘جط شٞٙي ٚ فبوتٛضٞبيي ٔب٘ٙس ذؿتٍي جؿٕي ضا افعايف ٔي زٞس.

ٔي قٛز وٝ وبضآفطيٙبٖ ثب چٙيٗ قطايغي ثيكتط اظ زيٍطاٖ ٔٛاجٝ ٔي قٛ٘س، ظيطا چٙيٗ قطايغي  زض ايٙجب ٘كبٖ زازٜ

ٞبيي ٔي يبثٙس وٝ  جعيي اظ وبضآفطيٙي ضا تكىيُ ٔي زٞس. ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞيت فؼبِيتكبٖ آٟ٘ب اغّت ذٛزقبٖ ضا زض ٔٛلؼيت

آٚض٘س ٚ ؾطا٘جبْ تؼٟس وبضآفطيٙبٖ ثٝ ػمبيس ٚ وبضٞب  جسيس، غيطلبثُ پيف ثيٙي ٚ پيچيسٜ ا٘س، اعالػبت ظيبزي ضا فطاٞٓ ٔي

 ثؿيبض ظيبز اؾت ٚ ايٗ ثط ٘حٜٛ ػّٕىطزقبٖ تإحيط زاضز.

ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛجٝ وطز وٝ وبضآفطيٙبٖ ثٝ ز٘جبَ انالح يب  1934زض ؾبَ  ؾبَ لجُ قٛٔپيتط 70ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ثيف اظ 

ِٙٛٛغي جسيس ٔي ثبقٙس. وبضآفطيٙي ضطٚضتبً قبُٔ ا٘جبْ تحَٛ اٍِٛي تِٛيس تٛؾظ اثتىبضات يب ثغٛض وُ ايجبز تى

 .(Schumpeter, 1934)وبضٞبيي اؾت وٝ ثغٛض وُ زض قيٜٛ ٔؼَٕٛ وبض ضٚظٔطٜ تجبضي ا٘جبْ ٕ٘ي قٛ٘س

ٔغطح وطز وٝ وبضآفطيٙبٖ وؿب٘ي ٞؿتٙس وٝ ػمبيس جسيس ضا ٔٛضز  ثغٛض ٔكبثٝ زض تٛضيح اذيط وبضآفطيٙبٖ، ِٞٛت

ّىطزٞبيكبٖ ضا ثط اؾبؼ آٖ ػمبيس قطٚع ٔي وٙٙس، زيسٌبٟٞبي ضقس زاض٘س، تؼٟس ثطاي تغييط ؾبظ٘سٜ ٘ظط لطاض زازٜ ٚ ػٕ

 .(Holt, 1992)زاض٘س ٚ ٘ؿجت ثٝ جٕغ آٚضي ٔٙبثغ ضطٚضي ٚ ػٛأُ ثبِمٜٛ ٔٛضز٘ظط زض وؿت ٘تبيج غيطٔؼَٕٛ ٔمبٚٔٙس

 احتوال سیاد تزای
 
 
 تفىط ٔبٚضاي حميمت -

 اِػٕبَ احؿبؼ -

 تؼهت ذٛز ذسٔتي-

 اقتجبٜ ثط٘بٔٝ ضيعي-

 ذٛز لضبٚتي -

 

 شزایطی کِ تؼصة شٌاختی ٍ

 ادراکی را افشایش هی دّذ

 
 اعالػبت ثيف اظ حس ٘طٔبَ -

 تطزيس ظيبز -

 اثساع ظيبز -

 احؿبؾبت لٛي -

 فكبض ظٔب٘ي ثبال -

 ذؿتٍي -

 

قطايغي وٝ وبضآفطيٙبٖ ثٝ 

عٛض ٔٙظٓ ثب آٖ ضٚثطٚ 

 ٞؿتٙس

 

 افطاز زيٍط وٕتط ٔؼٕٛالً

 ثب آٟ٘ب ٔٛاجٝ ا٘س
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قطايغي ٞؿتٙس وٝ ٔحسٚزيت ظطفيت  چٙيٗ تٛضيحبتي ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ وبضآفطيٙبٖ پيف اظ ؾبيط ٔطزْ زض ٔؼطو

ٗ ٟٕٔتطيٗ اي ا زض آ٘بٖ افعايف ٔي زٞس.ضازضاوي آٟ٘ب ضا ٔٛضز ؾٙجف لطاض ٔي زٞس وٝ ايٗ ػٛأُ تؼبضضٟب ٚ اقتجبٞبت 
 اقتجبٞبت وسأٙس؟

ب تٛضيح وٝ ثغٛض ثبِمٜٛ، ثٝ وبضآفطيٙي ٚاثؿتٝ ا٘س زض ايٙجضا  چٙس تب اظ ٔىب٘يعٟٔبي قٙبذتي فٛق، ثب تٛجٝ ثٝ ٕ٘ٛزاض

 .(Baron, 1998)زازٜ ذٛاٞس قس

 

 تفىط ٔبٚضاي حميمت
 تٛضيح: ٌطايف ثٝ تهٛض آ٘چٝ وٝ ٕٔىٗ اؾت زض ٔٛلؼيت ٔٛضز ٘ظط ثبقس.

ٚاثؿتٍي ثٝ وبضآفطيٙي: اٌط ا٘سيكٝ ٞب ٔٛجت ٔي قٛ٘س وٝ افطاز احؿبؼ ٘بضضبيتي اظ پيبٔسٞبي ظ٘سٌي ٔتساَٚ زاقتٝ ثبقٙس، 

 ؾت ثٝ پكيٕب٘ي اظ ٔعايبي اظ زؾت ضفتٝ ٔٙتٟي قٛ٘س.فطنت ٞبي اظ زؾت ضفتٝ ٕٔىٗ ا

 پيف ثيٙي ٞب: احتٕبَ ثيكتطي زاضز وٝ وبضآفطيٙبٖ ثربعط فطنت ٞبي اظ زؾت ضفتٝ، ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ احؿبؼ پكيٕب٘ي وٙٙس.

 

 اِػٕبَ احؿبؼ
بت، اقربل ٚ... تٛضيح: ٚضؼيت ٞبي احؿبؾي وٝ تٛؾظ يه ٔٙجغ ٔٛحط ايجبز ٔي قٛز ثط زيٍط ٔٙبثغ اظ جّٕٝ ٔٛضٛػ

 حيطي ٔي ٌصاضز.إت

 ٚاثؿتٍي ثٝ وبضآفطيٙي: اػٕبَ احؿبؼ ٔي تٛا٘س ثٝ اقتجبٞبت جسي زض لضبٚت ٞب ٚ تهٕيٕبت ٔٙتٟي قٛز.

پيف ثيٙي ٞب: ثغٛض وّي وبضآفطيٙبٖ ٘ؿجت ثٝ افطاز زيٍط احؿبؾبت لسضتٕٙستطي ضا زض وبض ٘ؿجت ثٝ افطاز زيٍط زاض٘س ٚ تٕبْ 

 حط حؿبؼ ٔي ؾبظز.ا٘ؿجت ثٝ ػّٕىطز ٔ ايٗ ٌطايكبت آٟ٘ب ضا

 

 ؾجه ٞبي اِؾٙبزي
 تٛضيح: اغّت افطاز پيبٔسٞبي ٔخجت ضا ثٝ ػٛأُ زاذّي ٚ پيبٔسٞبي ٔٙفي ضا ثٝ ػٛأُ ذبضجي ضثظ ٔي زٞٙس.

ٔي ٚاثؿتٍي ثٝ وبضآفطيٙي: اضتجبط زازٖ پيبٔسٞبي ٔخجت ثٝ ػٛأُ زاذّي ٔٛجت اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٘ؿجت ثٝ تٛا٘بيي ٞبي فطزي 

 قٛز. ٚ اضتجبط زازٖ پيبٔسٞبي ٔٙفي ثٝ ػٛأُ ذبضجي ٔٛجت اذتالَ ضفتبضي ٔي قٛز. 

 پيف ثيٙي: وبضآفطيٙبٖ ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ تٕبيُ ثيكتطي ثٝ تؼهت ذٛز ذسٔتي زاض٘س.

 

 اقتجبٜ ثط٘بٔٝ ضيعي
 ٔجبظ.تٛضيح: اضظيبثي ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي تىٕيُ ثط٘بٔٝ ٞب وٕتط اظ حس ٔجبظ، يب ثيكتط اظ حس 

 ٚاثؿتٍي ثٝ وبضآفطيٙي: ايٗ ٌطايف ٞب ٔٙجط ثٝ جساَٚ ظٔب٘ي غيطحميمي ثطاي تىٕيُ وبضٞبي ٔتفبٚت ٔي قٛ٘س.

ثيٙي ٞبي ذٛـ ثيٙب٘ٝ زض  وبضآفطيٙبٖ ٘ؿجت ثٝ افطاز زيٍط اقتجبٞبت ثط٘بٔٝ ضيعي ثيكتطي زاض٘س وٝ ايٗ أط ثٝ پيف«ٞب ثيٙي پيف

 ٔٛضز پيبٔسٞبي آيٙسٜ ٚاثؿتٝ اؾت.

 

 عايف تؼٟس: ذٛز لضبٚتي اف
 وبضٞبي ٘بزضؾت ثربعط تؼٟس اِٚيٝ. تٛضيح: ٌطايف ثٝ ا٘جبْ

ٚاثؿتٍي ثٝ وبضآفطيٙي: افعايف تؼٟس ٔي تٛا٘س ثٝ ٞسض زازٖ ٔٙبثغ ٔٙتٟي قٛز وٝ ٌبٞي اٚلبت ٞيچ ؾبظٔب٘ي تٛا٘بيي پطزاذت آٖ ضا 

 ٘ساضز.
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عايف تؼٟسات ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ تٛجيٟبت قرهي ثطاي ا٘جبْ وبضٞبيكبٖ پيف ثيٙي ٞب: وبضآفطيٙبٖ ٘ؿجت ثٝ افطاز زيٍط تٕبيُ ثٝ اف

 ثربعط آٖ تؼٟسات زاض٘س.

 

 تٌذی جوغ -7

 گیزی تحث ٍ ًتیجِ -7-1

زض پبؾد  ٞبي قٙبذتي، ػبُٔ ٔتٕبيعوٙٙسٜ وبضآفطيٙبٖ اظ زيٍطاٖ ٔىب٘ؿيٓٔمبِٝ حبضط، اضائٝ اٍِٛيي ٔفٟٛٔي اظ  وّيٞسف 

تٛاٖ ثهٛضتي ػّٕي، ػّٕي، ٔيبٖ وبضآفطيٙبٖ ٚ غيط  ثٝ ٔطٚض ازثيبت ٔٛضٛػي ٔطثٛط، چٍٛ٘ٝ ٔي ثبقس وٝ ٔؿتٙس ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ ٔي

 وبضآفطيٗ تفبٚت لبئُ قس؟

وبضآفطيٙبٖ اظ ٘ظط  ٔؿتٙس ثٝ ٞسف اظ ٍ٘بضـ ٔمبِٝ ٚ زض پبؾد ثٝ ٔؿئّٝ ثيبٖ قسٜ زض آٖ، زض ٔتٗ ٔمبِٝ ٘يع اقبضٜ قسٜ اؾت وٝ

وبضآفطيٙيبٖ ثيب تٛجيٝ ثيٝ ٚيػٌيي ٞيبي قرهييتي ٚ ضٚا٘كيٙبذتي زض ا٘جيبْ           ٚتٟيبيي زاض٘يس. ٚ ٘ييع   ضٚا٘كٙبذتي ثب غيط وبضآفطيٙبٖ تفب

فؼبِيتٟبيكبٖ ثب قطايغي اظ جّٕٝ اعالػبت ثيف اظ حس ٘طٔبَ، تطزيس ظيبز، اثساع ظيبز، احؿبؾبت ليٛي، فكيبض ظٔيب٘ي ثيبال ٚ ذؿيتٍي      

ُ تفىط ٔبٚضاي حميمت، اػٕيبَ احؿيبؼ، تؼهيت ذٛزذيسٔتي ٚ     ٔٛاجٝ ٔي قٛ٘س وٝ ٚجٛز ايٗ قطايظ ثبػج ثطٚظ اقتجبٞبتي اظ لجي

 ذٛزلضبٚتي وبضآفطيٙبٖ زض تهٕيٓ ٌيطي ٚ ا٘جبْ وبضٞب ٔي قٛز.

عّجي، ٔطوع وٙتطَ زاذّي، تٕبيُ ثٝ پصيطـ ٔربعطٜ،  زض ٚالغ، ٞطچٙس وبضآفطيٙبٖ ثب زاقتٗ ٚيػٌي ٞبيي اظ لجيُ تٛفيك

تٛا٘ٙس وبضٞبي ذبضق اِؼبزٜ ا٘جبْ زٞٙس أب  ؾبيي ٚ ذّك فطنتٟبي جسيس ٔي ثبقٙس ٚ ٔيتحُٕ اثٟبْ، اؾتمالَ عّجي ٚ ... لبزض ثٝ قٙب

ثٙبثطايٗ ٔسيطيت  زض ا٘جبْ فؼبِيتٟبيكبٖ ثب تٛجٝ ثٝ قطايغي وٝ زض ٔتٗ ٔمبِٝ شوط قسٜ اؾت زچبض يه ؾطي اقتجبٞبت ٔي قٛ٘س.

ازٞبي وبضآفطيٙبٖ زض قٙبؾبيي ٚ ذّك فطنتٟبي جسيس، ٞبي الظْ ثطاي ظٟٛض اؾتؼس ؾبظٔبٖ ٚظيفٝ زاضز ضٕٗ فطاٞٓ وطزٖ ظٔيٙٝ

 ثطاي جٌّٛيطي اظ اقتجبٞبت ٔغطح قسٜ آٔٛظقٟبي الظْ ضا تساضن ثجيٙٙس تب وبضآفطيٙبٖ اظ ٔؿيط انّي ذٛزقبٖ ٔٙحطف ٘كٛ٘س.
 

 پیشٌْادات ٍ کارتزدّای هذیزیتی -7-2

 ٚجٛزوبضآفطيٙبٖ ٚ افطاز غيط وبضآفطيٗ تفبٚتٟبيي ٝ ثيٗ ا٘س و ٔغبِؼبت ٘كبٖ زازٜ ،ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٔتٗ ٔمبِٝ ٞٓ آٔسٜ اؾت

ٔمبِٝ حبضط ثطذي اظ اقتجبٞبتي ضا وٝ افيطاز ويبضآفطيٗ    ٚ ٘يعتطيٗ ايٗ تفبٚتٟب اقبضٜ قسٜ اؾت.  زض ٔمبِٝ حبضط ثٝ ثطذي اظ ٟٔٓ .زاضز

، جبٞبت ضٚ٘س وبضآفطيٙي ضا زض جبٔؼٝ ٔرتُايٗ اقت ٕٞب٘غٛضي وٝ اقبضٜ قس،زض جبٔؼٝ ثب آٟ٘ب ٔٛاجٝ ٔي قٛ٘س ضا تكطيح ٕ٘ٛزٜ اؾت. 

ٞبي قٙبذتي ضا وٝ وبضآفطيٙبٖ ثب آٟ٘ب ثطذٛضز ٔيي وٙٙيس ضا    تطيٗ ٔىب٘يؿٓ ثطذي اظ ٟٔٓ ٕٞچٙيٗ ٚ ٘يع ٔكىالتي ضا ثٛجٛز ٔي آٚضز.

تٛاٖ وبضآفطيٙي  بضٜ قس، ٔيٞبي قٙبذتي وٝ زض ٔمبِٝ حبضط ثساٟ٘ب اق ايٓ. ِصا ٔسيطاٖ ثب آٌبٞي ثٝ ايٗ اقتجبٞبت ٚ ٔىب٘يؿٓ ثيبٖ ٕ٘ٛزٜ

ـ . ذطٚجي ايٗ تؿطيغ ثركٙسٚ ضٚ٘س وبضآفطيٙي ضا زض وكٛض  افيطاز ويبضآفطيٙي ٞؿيتٙس)وٝ ثيٝ زٚ نيٛضت ٔؿيتمُ ٚ        فؼبِيتٟب پيطٚض

ؾبظٔب٘ي پسيساض ٔيي ٌطز٘يس( ويٝ ذطٚجيي ٞيبيي ضا ثيطاي جبٔؼيٝ ثيٝ اضٔغيبٖ ٔيي آٚض٘يس. ٟٕٔتيطيٗ اييٗ ذطٚجيي ٞيب ػجبضتٙيس اظ:                 

لبِيت تِٛييس حيطٚت، تٛؾيؼٝ تىِٙٛيٛغي ٚ ايجيبز اقيتغبَ ِٔٛيس اظ عطييك قٙبؾيبيي، ذّيك ٚ اؾيتفبزٜ اظ فطنيتٟبي               آفطيٙي زض اضظـ

 وبضآفطيٙي ٚ اقتغبَ ٔٛجٛز زض جبٔؼٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت.

ِيتٟبي ثٙبثطايٗ ٔٛاضز شيُ ثؼٙٛاٖ پيكٟٙبزاتي چٙس زض ضاؾتبي تٛجٝ ٚ إٞيت زازٖ ٞط چٝ ثيكتط ثٝ ٔٛضٛع وبضآفطيٙي ٚ فؼب

وبضآفطيٙب٘ٝ ثٕٙظٛض ا٘جبْ ثؿتطؾبظيٟبي الظْ ثب تٛجٝ ٔؿبئُ ٚ ٔٛلؼيتٟبي ذبل التهبزي ٚ ٔسيطيتي وكٛض ٚ ثرهٛل ٔؼضُ 

 ٌطز٘س: ثيىبضي ٔٛجٛز زض جبٔؼٝ، اضائٝ ٔي

ٕ    ازضاوي ضا افعايف ٔي زٞس قطايغي وٝ تؼهت قٙبذتي ٚتٛجٝ ثٝ  -7-2-1 يٙيبٖ ثيطاي   ، تب ثتٛاٖ ثيب آٌيبٞي اظ آٖ ٔحيغيي لبثيُ اع

 وبضآفطيٙبٖ فطاٞٓ قٛز.

 ؾبظي آٟ٘ب اظ عطيك ا٘جبْ ٔغبِؼبت تغجيمي. ٚ ثٛٔي )زض ايٗ ظٔيٙٝ(اٍِٛثطزاضي اظ ػّٕىطزٞبي وبضآفطيٙب٘ٝ وكٛضٞبي ٔٛفك -7-2-2
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قطايغي ٔؿبػس ضا  ،ظْحٕبيتٟبي الٚ ا٘جبْ ا٘س، تب ثتٛاٖ ثب ػٙبيت ثٝ آٟ٘ب  وٝ افطاز وبضآفطيٗ ثب آٟ٘ب ٔٛاجٝتٛجٝ ثٝ اقتجبٞبتي  -7-2-3

 آٔبزٜ ٕ٘بيٙس.ثطاي پطٚضـ وبضآفطيٙي 

 

 تزای تحقیقات آیٌذُ -7-3

ٔؿتٙس ثٝ ٔٛاز اقبضٜ قسٜ زض ٔتٗ ٔمبِٝ، ٔٛاضز ظيط ثؼٙٛاٖ پيكٟٙبزاتي ثٕٙظٛض ا٘جبْ تحميمبت آتي زض اضتجبط ثب ٔٛضٛع ٔمبِيٝ  

 تٛا٘س اضائٝ ٌطزز: حبضط ٔي

تٛؾؼٝ آٖ زض جبٔؼٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘يٝ   ضا اظ غيط وبضآفطيٗ ٔتٕبيع ٔي وٙس ٚوبضآفطيٗ اظ قطايغي وٝ  اضائٝ ٔسِٟب يب اٍِٛٞبي زيٍط -7-3-1

 اظ آٟ٘ب زض ٔمبِٝ حبضط آٔسٜ اؾت.ثطذي وٝ 

 ا٘س. ٞبي قٙبذتي ٔٛجٛز زض جبٔؼٝ وٝ ثهٛضتي ثبِمٜٛ ثٝ وبضآفطيٙي ٚاثؿتٝ اضائٝ زيٍط ٔىب٘يؿٓ -7-3-2

ٞبي قٙبذتي ٚ ٘ييع اقيتجبٞبت ٔغيطح قيسٜ زض ٔمبِيٝ ٚ ثطضؾيي چٍيٍٛ٘ي ٚ ٘حيٜٛ         ٓ ٞط يه اظ ٔىب٘يؿٔغبِؼٝ زض ذهٛل  -7-3-3

 .تإحيطٌصاضي ٞط يه اظ آٟ٘ب ثط افطاز وبضآفطيٗ

 . ٘ظيط آ٘چٝ وٝ زض ٔمبِٝ حبضط اظ آٟ٘ب ثحج قس.ا٘س وٝ افطاز وبضآفطيٗ ثب آٟ٘ب ٔٛاجٝي ثطضؾي زيٍط اقتجبٞبت -7-3-4

 

 هٌاتغ ٍ هأخذ -8

ضٚييف: فهيّٙبٔٝ ترههيي اقيتغبَ ٚ      کارآفزیٌی: هفاّین، ًظزیات ٍ ضزٍرت ٍجَدی،(، 1384، )آلبجب٘ي، حؿيٙؼّي.  -♦
 (.11ٚ  10، )وبضآفطيٙي

 ، ا٘تكبضات پطزيؽ، تٟطاٖ.کارآفزیٌی(،1381احٕسپٛض، ٔحٕٛز.، ) -♦

 أيطوجيط. ، تٟطاٖ: ٔاؾؿٝ ا٘تكبضاتتجارب کارآفزیٌی در کشَرّای هٌتخة(، 1383احٕس پٛض، ٔحٕٛز ٚ زيٍطاٖ.، ) -♦

)عطح پػٚٞكي(،  (، ارسیاتی خصیصِ ّای کارآفزیٌی داًشجَیاى داًشگاُ هاسًذراى،1384ظاِي، ٔحٕس ضضب.،) -♦

 زا٘كٍبٜ ٔبظ٘سضاٖ، ٔطوع وبضآفطيٙي.

، ٔجٕٛػٝ ٔمبالت تحلیلی سیستوی اس ػَاهل تأثیزگذار تز پذیذُ کارآفزیٌی(، 1382ظاٞسي، قٕؽ اِؿبزات.، ) -♦

 ٚضيٟبي پيكطفتٝ، تٟطاٖ: ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.وبضآفطيٙي ٚ فٙأ

 ، تٟطاٖ.ا٘تكبضات آييػ ،کار آفزیٌی(،1383) ،.ػّي قبٜ حؿيٙي، -♦

 ، ا٘تكبضات ٔطوعآٔٛظـ ٔسيطيت زِٚتي، تٟطاٖ.ساسهاى ّای کارآفزیي، (1378)، جّيُ. نٕس آلبيي، -♦

 ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.ًیکارآفزیٌی در ًْادّای جاهؼِ هذ(، 1383ٔميٕي، ؾيس ٔحٕس.، ) -♦

ٔكيتطن اييطاٖ    عيطح ، ؾيٕيٙبض ويبضآفطيٙي ٚ فيبضؽ اِتحهييالٖ زا٘كيٍبٞي     ، کاارآفزیٌی ، (1383)، جٟبٍ٘يط. يساِّٟي فبضؾي، -♦

 زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.، (GIANٚإِٓبٖ)
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