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 چکیدُ
اظ ؾَیی زیگط، اظ فَاهل هتقسز تاثیطگصاض تط تَؾقِ . اى ّا ٍ قطوت ّا زاضزواضآفطیٌی ؾاظهاًی، ًمف ولیسی زض هَفمیت ؾاظه

پػٍّف  .واضآفطیٌی ؾاظهاًی، ؾطهایِ فىطی اؾت وِ یىی اظ اؾاؾی تطیي فاهل زض ًْازیٌِ وطزى ٍ تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی اؾت

 . ى هَضز تطضؾی لطاض گطفتحاضط تاثیط ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضا

خاهقِ آهاضی قاهل ولیِ هسیطاى ٍ . پیوایكی اؾت -ایي پػٍّف اظ ًؾط ّسف خعء تحمیمات واضتطزی ٍ اظ ًؾط پػٍّف ضٍـ تَنیفی

تقساز ًوًَِ آهاضی تا تَخِ تِ خوقیت خاهقِ . ًفط تَز 76ًفط ٍ ًوًَِ آهاضی  96واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ٍ هسیطاى 

. گیطی اظ خاهقِ آهاضی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تهازفی ؾازُ نَضت گطفتِ اؾت هاضی تا اؾتفازُ اظ فطهَل وَوطاى هحاؾثِ قسُ ٍ ًوًَِآ

ای  تط هثٌای عیف پٌح گعیٌِ(  1 -24)گَیِ  24پطؾكٌاهِ ؾطهایِ فىطی اظ ( الف.  تاقس اتعاض گطزآٍضی زٍ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز هی

هَضز ( 13-10)، واضهٌسگطایی (9-7)هساضی  ، هكتطی(6-4)هساضی  ، ّعیٌِ(3-1)هتغیط گطایف تِ ًَآٍضی ؾِ . لیىطت اؾتفازُ قس

ضٍایی هحتَایی . اؾتفازُ قس( 1-46)گَیِ  46پطؾكٌاهِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی هثتٌی تط هسل هاضگطیت ّیل اظ ( ب. تطضؾی لطاض گطفت

  .تقییي گطزیس 928/0پایایی اتعاض اظ عطیك آلفای وطًٍثاخ تطای ول همیاؼ، . ّا  اظ عطیك اؾاتیس زاًكگاّی تاییس گطزیسپطؾكٌاهِ

اظ  .اًدام قس ضگطؾیَى تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا تا اؾتفازُ اظ آظهَى .تطای تدعیِ ٍ تحلیل اظ آهاض تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی اؾتفازُ قس

ًتایح فطضیِ انلی پػٍّف (. Sig <0/05)ا پصیطفتِ قسًس گطزیس، تٌاتطایي فطضیِ ّ 05/0وِ همساض ؾغح احتوال ووتط اظ آًدایی

ّوچٌیي ًتایح فطضیِ ّای فطفی . ًكاى زاز وِ ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت زاضز

ای زاضا تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی تاثیط اتغًِكاى زاز اظ تیي اتقاز ؾطهایِ فىطی  ّط ؾِ تقس ؾطهایِ اًؿاًی، ؾطهایِ ؾاذتاضی ٍ ؾطهایِ ض

ّوچٌیي زض حیغِ هغالقات  تط ایي اؾاؼ، زض حیغِ هغالقات زاذلی ًتایح تحمیك حاضط تا ًتایح تحمیمات زاذلی ٍ. هثثت ٍ هقٌازاض زاضز

 .خْت تَزًسذاضخی ًتایح تحمیك حاضط تا تحمیمات ذاضخی، ّوؿَ ٍ ّن

  فطیٌی ؾاظهاًی، پاضن فلن ٍ فٌاٍضی، ًَآٍضیؾطهایِ فىطی، واضآ :ٍاژگاى کلیدی  
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 هقدهِ

، التهازی وِ زض آى (2010ٍ ّوىاضاى،  1گیدَ)اهطٍظُ ؾاظهاى ّا تِ ؾوت للوطٍ التهاز زاًف تٌیاى ًمل هىاى وطزُ اًس

تِ فٌَاى ٍ ّوچٌیي ( 2009، 2هاؾا ٍ تؿتا)زاًف ٍ زاضایی ّای ًاهكَْز ضا تِ فٌَاى هْن تطیي فاهل تَلیس ٍ هعیت ضلاتتی

زاضایی ّای ًاهكَْز تِ زٍ زؾتِ . قٌاذتِ قسُ اؾت( 2013ٍ ّوىاضاى،  3ّطیؽ)هْن تطیي هٌثـ ًَآٍضی تطای ؾاظهاى ّا

ؾطهایِ فىطی فطاّن وٌٌسُ یه پایگاُ هٌاتـ خسیس . تمؿین هی قَز وِ یىی اظ هْن تطیي اخعای آى ؾطهایِ فىطی اؾت

ایي ؾطهایِ هَخة افعایف تالـ تطای اؾتفازُ هَثط اظ .اتت تپطزاظزاؾت وِ اظ عطیك آى ؾاظهاى هی تَاًس تِ ضل

 (. 2009، 4تٌتیؽ ٍ ؾطًىَ)هی قَز ( زازُ)زض هماتل اعالفات ذام( هحهَل ًْایی)زاًف

تِ تیاى زیگط گصض خَاهـ اظ فهط نٌقتی تِ فهط اعالفات هَخة خایگعیٌی زاًف تِ فٌَاى هْن تطیي ؾطهایِ ؾاظهاى تا 

زض فهط وًٌَی ؾاظهاى ّا زض التهاز هثتٌی تط زاًف، (  2008ٍ ّوىاضاى،  5چي) قس( هالی ٍفیعیىی)ای آىؾایط زاضایی ّ

ًیاظهٌس ضٍـ ّای ًَیٌی خْت تْطُ گیطی ّطچِ تْتط اظ زاضایی ّای ًاهكَْز ذَز هاًٌس زاًف ؾاظهاًی ٍ قایؿتگی ّا ٍ 

زض ایي هیاى ؾطهایِ فىطی تا توطوع تط ؾطهایِ ّای اًؿاًی، . لاتلیت ّای هٌاتـ اًؿاًی زض وٌاض ؾایط زاضایی ّایكاى ّؿتٌس

 . ؾاذتاضی ٍ اضتثاعی هٌثـ تا اّویتی خْت تَؾقِ واضآفطیٌی ٍ ًَآٍضی زض ؾاظهاى زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت

ض واضآفطیٌی ًمف هَثطی ز. ّن چٌیي تَؾقِ زیسگاُ واضآفطیٌی زض ؾاظهاى ّا فاهلی اؾاؾی زض تْثَز فولىطز آى ّا اؾت

ؾاظهاى ّایی تا خْت گیطی واضآفطیٌاًِ تِ عَض هَثط اظ هٌاتـ ذَز خْت .هَفمیت ؾاظهاى زض ضلاتت تا ؾایط ؾاظهاى ّا زاضز

 (.2013ٍ ّوىاضاى،  6تي هحوس)تْثَز وؿة  ٍ واض تْطُ ذَاٌّس گطفت

تِ فٌَاى فَاهل ... ٌاتـ ٍزض ازتیات حَظُ واضآفطیٌی فَاهل هرتلفی چَى ؾاذتاض، اؾتطاتػی، فطٌّگ، فولىطز گصقتِ، ه

اها زیسگاّی ًؿثتا  خسیس واضآفطیٌی ؾاظهاًی اظ حَظُ زیگطی تطضؾی هی . هَثط تط واضآفطیي ؾاظهاى ّا هقطفی قسُ اًس

فلَیس )زض ایي زیسگاُ واضآفطیٌی ؾاظهاًی اًقىاؾی اظ وؿة، تطویة ٍ اؾتفازُ اظ زاًف تَؾظ افضای ؾاظهاى اؾت. قَز

ض ایي ظهیٌِ تؿیاضی اظ ناحة ًؾطاى ٍ هحمماى تط ؾطهایِ فىطی ٍ هَلفِ ّای آى تِ فٌَاى یىی اظ ز(. 1999، 7ٍ ٍٍزضیح

فَاهل انلی تاثیطگصاض تط تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی تأویس وطزُ اًس ٍ تِ آى تِ فٌَاى یىی اظ اضظـ افعاتطیي هٌاتـ ؾاظهاى 

؛ اتَالحؿٌی ٍ 1389ًگْساضی ٍ همهَزی، )تَخِ وطزُ اًسّا ٍ ؾطهایِ ای ولیسی زض ضقس ٍ تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی 

 (.2012؛ عالثی ٍ تْاهیط، 1391ضًدثط، 

تٌاتطایي تَفیك ؾاظهاى ّا زض تَؾقِ واضافطیٌی هٌَط تِ تَخِ ٍ تمَیت هَلفِ ّای ؾطهایِ فىطی زض هیاى واضوٌاى ٍ 

ز ضا زض حَظُ التهاز هثتٌی تط زاًف تِ عَض ٍیػُ واضآفطیٌاى زضٍى ذَز اؾت تا تسیي عطیك تَاًایی ٍ هعیت ّای ضلاتتی ذَ

هغاتك ایي زیسگاُ هی تَاى اًتؾاض زاقت وِ ؾطهایِ فىطی تِ فٌَاى یىی اظ زاضایی ّای ًاهلوَؼ ؾاظهاى . ای افعایف زّس

 .تاثیط لاتل تَخْی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زاقتِ تاقس

                                                      
1. Gijo 
2.
  Massa& Testa 
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 . Harris 

4
 . Bontis & Serenko   

5
 . chen 
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 . Bin Mohammad 

7
. Floyd & Wooldridge 
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ل ٍ ایداز تؿتط هٌاؾة واضآفطیٌی تطای قطوت ّای زاًف تٌیاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ؾاظهاًی اؾت وِ تطای تؿْی

تكىیل قسُ ٍ ضؾالت آى تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی اؾت ٍ قطوت ّای ظیازی زض ایي خْت زض ایي هدوَفِ هؿتمط گكتِ 

َال ایي اؾت وِ اظ ایي ضٍ ؾ. اًس وِ زاضایی ّای ًاهكَْز آًْا زض همایؿِ تا زاضایی ّای هكَْز زض ؾغح تاالتطی لطاض زاضز

ؾطهایِ فىطی چِ تاثیطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض قطوت ّای هؿتمط زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى هی تَاًس زاقتِ 

 تاقس؟

 پیطیٌِ پژٍّص

 هغالقِ ؾاظهاًی واضآفطیٌی زضٍى ٍ فىطی ؾطهایِ تیي ضاتغِ تطضؾی "تحمیمی تِ فٌَاى(1391)ضًدثط ٍ ّوىاضاى اتَالحؿٌی

 هقٌی ٍ هثثت ضاتغِ زاز ًكاى تحمیك اًدام زازًس ٍ ًتایح"تْطاى اؾتاى زاضایی ٍ التهازی اهَض ؾاظهاى اضوٌاىو: هَضزی

 ٍخَز تْطاى اؾتاى زاضایی ٍ التهازی اهَض ؾاظهاى واضوٌاى ؾاظهاًی زضٍى واضآفطیٌی تا آى اتقاز ٍ فىطی ؾطهایِ تیي زاضی

 .زاضز

 اًدام زازًس ٍ قَاّس "ؾاظهاًی آفطیٌی واض تط فىطی ؾطهایِ تاثیط الگَی ائِاض "تحمیمی تافٌَاى(1391)نفطی ٍّوىاضاى

 فىطی ی ؾطهایِ افعایف وِ زاضز ٍخَز لَی اضتثاعی ؾاظهاًی واضآفطیٌی ٍ فىطی ؾطهایِ هیاى وِ هی زّس ًكاى

 .هی زّس تَؾقِ زضؾاظهاى ضا واضآفطیٌی

 قْطن هَضزی هغالقِ) ؾاظهاًی واضآفطیٌی تا فىطی ایِؾطه ضاتغِ تطضؾی "تحمیمی تافٌَاى(1391)اتعضی ٍّوىاضاى

 تِ آى اتقاز ٍ فىطی ٍ ؾطهایِ ؾاظهاًی واضآافطیٌی تیي وِ زاز ًكاى تحلیل اظایي حانل اًدام زازًسٍ ًتایح"(وطهاى نٌقتی

 ٍخَز ضیهقٌازا ٍ هثثت ّوثؿتگی زضنس 95/0 اعویٌاى زضؾغح هكتطی ؾطهایِ ٍ ؾاذتاضی ؾطهایِ اًؿاًی ؾطهایِ تطتیة

 . زاضز

 هغالقِ)  ؾاظهاى واضآفطیٌی تط فىطی ؾطهایِ ٍ اعالفات فٌاٍضی تاثیط تطضؾی "تحمیمی تافٌَاى(1391)تْاضؾتاى ٍّوىاضاى

 زاز ًكاى SMART PLS افعاض ًطم تَؾظ فطضیات آظهَى اظ حانل ًتایح. اًدام زازًس"(اًىَلَغی ؾثحاى قطوت:  هَضزی

 .زاضز هقٌازاض تاثیط ؾاظهاًی واضآفطیٌی تط IT ٍ IC هتغیطّای ٍ فىطی هایِؾط تط اعالفات فٌاٍضی هتغیط وِ

تحمیمی تا فٌَاى تاثیط ؾیاؾت ّای هسیطیت هٌاتـ اًؿاًی زاًف هحَض تط فولىطز ٍ ( 1397)ٍظیطی ٍ فطّازی هحلی 

ف هحَض تط اتقاز ؾطهایِ ًتایح تحمیك ًكاى زاز ؾیاؾت ّای هسیطیت هٌاتـ اًؿاًی زاً. ًَآٍضی ٍ ؾطهایِ فىطی پطزاذتٌس

 .فىطی تاثیط هثثتی زاضز

 زاًف فىطی ؾطهایِ هسیطیت تا ّوطاُ ؾاظهاًی واضآفطیٌی تَؾقِ "تحمیمی تافٌَاى(1391)پَض ذلیل ٍ اتطاّیویاى

 واّف ثطٍت ایداز خسیس قغل ّای زضایداز ای فوسُ ؾْن واضآفطیٌی وِ قَز هی گیطی ًتیدِ اًدام زازًسٍ چٌیي"هحَض

  .زاضز ّا زٍلت افطازٍ تطای زضآهس یدازا ٍ فمط

 زاًكدَیاى تیي زض ضٍحیِ واضآفطیٌی ٍ فىطی ؾطهایِ تیي ضاتغِ تطضؾی "تحمیمی تافٌَاى( 1389)  همهَزی ٍ ًگْساضی

 زاضی ضاتغِ هقٌی واضآفطیٌی ضٍحیِ تا آى تقس اًؿاًی ٍ فىطی ؾطهایِ تیي وِ زاز ًكاى ًتایح اًدام زازًسٍ"ًَض پیام زاًكگاُ

 .زاضز ٍخَز

تطضؾی ضاتغِ تیي فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ واض آفطیٌی ؾاظهاًی تا زض ًؾط گطفتي تحمیمی تا فٌَاى ( 1398)هقیٌی ویا ٍ ّوىاضاى 

افعایف زض فطٌّگ ؾاظهاًی هٌدط یافتِ ّای ًتایح ًكاى زاز وِ . اًدام زازًس ًمف هیاًدی تؿْین زاًف زضتیي هقلواى اتتسایی
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تِ فالٍُ افعایف زض تؿْین زاًف ّوطاُ تا افعایف زض . ضآفطیٌی ؾاظهاًی ٍ تؿْین زاًف هی قَزتِ افعایف زض ًوطات وا

 . تاقس ًوطات واضآفطیٌی ؾاظهاًی هی

 تطضؾی تأثیط ؾثه ّای ضّثطی ٍ ؾطهایِ فىطی تط فولىطز هسیطاى هساضؼتحمیمی تا فٌَاى ( 1398)فثساللْی ٍ ًدفی 

ٍ اظ هیاى اتقاز ؾثه ( ًفَش آضهاًی ٍ هالحؾِ فطزی)هیاى اتقاز ؾثه ضّثطی تحَل آفطیي یافتِ ّا ًكاى زاز اظ . اًدام زازًس

ؾطهایِ اًؿاًی ٍ ؾطهایِ )، ٍ اظ هیاى اتقاز ؾطهایِ فىطی (فقال)پازاـ هكطٍط، هسیطیت تط هثٌای اؾتثٌا)ضّثطی تثازلی

 .اضًسقْط تْطاى ضا ز 1تَاًایی پیف تیٌی فولىطز هسیطاى هساضؼ هٌغمِ ( ؾاذتاضی

تِ )تحمیمی تا فٌَاى پیف تیٌی تاظاضیاتی واض آفطیٌاًِ تَاؾغِ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه ( 1398)فثسی َّالیی ٍ ّوىاضاى 

یافتِ ّا ًكاى زاز ضاتغِ ّوثؿتگی هقٌی زاضی تیي تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه تا چْاض هَلفِ . اًدام زازًس( اًضوام هغالقِ هَضزی

هل فطنت ّكیاضی، ًَآٍضی هقغَف تِ ههطف وٌٌسُ، ایداز اضظـ ٍ هسیطیت ضیؿه ٍخَز تاظاضیاتی واضآفطیٌاًِ قا

ضیعی اؾتطاتػیه تا تاظاضیاتی واض آفطیٌاًِ زض تاًه  ضاتغِ تطًاهِتحمیمی تا فٌَاى ( 1397)فثسی َّالیی ٍ ّوىاضاى . زاضز

ّای تاظاضیاتی ًتایح ًكاى زاز هسیطیت ضیؿه ٍ فطنت ّكیاضی اظ هَلفِ. اًدام زازًس غمِ قوال تْطاىنازضات هٌ

پصیطز ٍ ووتطیي تاثیط هطتَط تِ ضیعی اؾتطاتػیه هیواضافطیٌاًِ زض تاًه نازضات هٌغمِ قوال تیكتطیي تاثیط ضا اظ یطًاهِ

 هَلفِ ایداز اضظـ تا هی تاقس

ًتایح ًكاى . اًدام زازًس ّای ًاهكَْز زضآى ٍضی ؾاظهاًْا ٍ ًمف ؾطهایِ ُطتْتحمیمی تا فٌَاى ( 1394)تمی پَض ٍ ّوىاضاى 

ّای ها وِ لاتل  زاضائی گیطی آًْا ٍخَز ًساضز ٍ خعء ّای ًاهكَْز تا ٍخَز ایي وِ ضاُ هؿتمیوی تطای اًساظُ ؾطهایِزاز 

لطاض  ٍضی زض ؾاظهاًْا قسُ ٍ تایس هَضز تَخِ ایف تْطُّای گًَاگَى هَخة افع هكاّسُ ّؿتٌس، ًویثاقٌس ٍلی اظ ضاُ

اضائِ هسل قٌاؾایی ضاتغِ ؾطهایِ فىطی تا تَاًوٌسؾاظی ضٍاًكٌاذتی واضوٌاى تحمیمی تا فٌَاى ( 1397)ؾالخمِ .تگیطًس

كٌاذتی ضاتغِ یافتِ ّا ًكاى زازًس وِ ؾطهایِ فىطی تا تَاًوٌسؾاظی ضٍاً. اًدام زازًس زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس وطهاى

ای تا تَاًوٌسؾاظی هؿتمین زاضز ٍ ّوچٌیي ٍخَز ضاتغِ تیي ؾطهایِ اًؿاًی تا تَاًوٌسؾاظی ضٍاًكٌاذتی ٍ ؾطهایِ ضاتغِ

ضیا ٍ تاج .زّسضٍاًكٌاذتی ٍ فسم ٍخَز ضاتغِ تیي ؾطهایِ ؾاذتاضی ٍ تَاًوٌسؾاظی ضٍاًكٌاذتی واضوٌاى ضا ًكاى هی

ًتایح . ل خاهـ واضآفطیٌی زاًكگاّی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی زاًكگاُ تْطاى پطزاذتٌستِ عطاحی ٍ تثییي هس( 2017)پَض

پػٍّف هثیي ٍخَز ضاتغِ هثثت ٍ هقٌی زاض تیي فَاهل ؾاظهاًی، فطزی ٍ ًْازی ٍ واضآفطیٌی زاًكگاّی فلن ٍ فٌاٍضی 

: هَضز هغالقِ)ت فطاگیط تط ضٍاتظ اًؿاًی، تِ تطضؾی تاثیط اخطای هسیطیت ویفی(2020)تمی پَض ٍ آشضیاى .زاًكگاُ تْطاى تَز

ٍ ضٍاتظ اًؿاًی زض ؾاظهاى آهَظـ ( TQM)ًتایح ًكاى زاز وِ اذتالف هقٌازاضی تیي اخطای . پطزاذتٌس( آهَظـ ٍ پطٍضـ

 .ٍپطٍضـ ٍخَز زاضز

فولىطز ٍ  یضلاتت یّا یاؾتطاتػ يیضاتغِ ت یتطضؾزض پػٍّكی تِ  (Taghipour et al., 2020)تمی پَض ٍ ّوىاضاى 

 كیتحم يیا حیًتا. تْطاى تَز اىیپػٍّف واضقٌاؾاى ٍ هترههاى فقال زض تاًه پاضؾ یخاهقِ آهاض. پطزاذتٌسقطوت ّا 

http://jpe.mazums.ac.ir/article-1-114-fa.pdf
http://jpe.mazums.ac.ir/article-1-114-fa.pdf
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هَضز  اىیواضقٌاؾاى فقال ٍ هترههاى تاًه پاضؾ يیٍ فولىطز قطوت ّا زض ت یضلاتت یّا یاؾتطاتػ يیت ضاتغًِكاى زاز وِ 

 .ی تاثیط تؿعایی زض فولىطز قطوت ّا زض خْت تْثَز ٍ تقالی هؿتوط زاضزضلاتت یّا یاؾتطاتػٍ  لطاض گطفتِ اؾت سییتأ

تحمیمی تا فٌَاى عطاحی هسل ؾاذتاضی تاثیط اضظـ اؾتطاتػیه تداضت الىتطًٍیه تط تَؾقِ ( 1398)هحوسی ٍ اذَاى 

طاتػیه تداضت الىتطًٍیه یافتِ ّای ًتایح ًكاى زاز وِ اضظـ اؾت. واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض یه ٍاحس نٌقتی اًدام زازًس

 .ٍ اتقاز آى، پكتیثاًی قطوت، تْطُ ٍضی هسیطیتی ٍ ووه تِ تهویوات هی تَاًس تط تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی هَثط تاقس

 رٍش ضٌاسی تحقیق 

. ّسف انلی پػٍّف تطضؾی تأثیط هَلفِ ّای ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى اؾت

ٌیي تِ اّساف فطفی زیگطی ًیع اظ لثیل تطضؾی تأثیط ؾطهایِ اًؿاًی اظ هَلفِ ّای ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی ، ّوچ

تطضؾی تاثیط ؾطهایِ ضاتغِ ای اظ هَلفِ ّای ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی ٍ تطضؾی تأثیط ؾطهایِ ؾاذتاضی اظ هَلفِ 

 .ًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى پطزاذتِ قسُ اؾتّای ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظها

خاهقِ آهاضی تحمیك قاهل ولیِ هسیطاى ٍ واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ٍ هسیطاى قطوت ّای هؿتمط زض ایي 

ٍ هسیطاى ٍ واضوٌاى قطوت ّای زاًف  36هسیطاى ٍ واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی)96هدوَفِ اؾت وِ تقساز ایي افطاز 

گیطی اظ خاهقِ آهاضی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ  تقساز ًوًَِ آهاضی تا تَخِ تِ خوقیت خاهقِ آهاضی ٍ ًوًَِ. تاقس ًفط هی(  60تٌیاى

الحؿٌِ  پطؾكٌاهِ تیي واضوٌاى نٌسٍق لطو 77تقساز . ًفط اؾت  77حدن ًوًَِ آهاضی . تهازفی ؾازُ نَضت گطفتِ اؾت

 .ُ اًتراب قسُ تَزًس تَظیـ گطزیسنَضت تهازفی ؾاز تَؾقِ فهط قوال وِ تِ

 ضاخص ًحَُ ّوکاری با پارک علن ٍ فٌاٍری هازًدراى

ّای تاتقِ تِ ًفطی وِ تِ فٌَاى ًوًَِ تحمیك، اظ تیي قاهل هسیطاى ٍ واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ٍ قطوت 77اظ  

افطاز اظ هیاى هسیط یا ( زضنس 7/37)ًفط  29.گطٍُ زؾتِ تٌسی قسُ اًس 2ؾَاالت پاؾد زازًس،ًحَُ ّوىاضی افطاز زض 

 . تاقٌستٌیاى هیافطاز اظ هیاى هسیطاى یا افضای قطوت زاًف( زضنس 3/62)ًفط  48واضهٌساى پاضن ٍ 

 یافتِ ّای پژٍّص 
 یافتِ ّای هربَط بِ آهار تَصیفی

ّای تحمیك پطؾكٌاهِطای زض ایي ترف، اتتسا تِ تَنیف آهاضی زازُ ّای خوقیت قٌاذتی زهَگطافیه حانل اظ اخ

ّا زض ؾغح تَنیفی ٍ تا اؾتفازُ اظ ًطم  ّای هغطح قسُ هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ٍ زازُپطزاذتِ ٍ ؾپؽ هفطٍضات ٍ پطؾف

تِ هٌؾَض تَنیف زازُ ّای هصوَض اظ خساٍل فطاٍاًی ٍ ًوَزاض ّؿیتَگطام اؾتفازُ قسُ . اًستدعیِ ٍ تحلیل قسُ SPSSافعاض 

 .اؾت

  عیت ضٌاسیبررسی جو
زض ایي ترف تِ تیاى تَنیفی هكرهات ًوًَِ آهاضی تحمیك قاهل هتغیط خٌؿیت، ؾي، تحهیالت، ؾٌَات ذسهت ٍ ًحَُ 

 .ّا تا پاضن پطزاذتِ قسُ اؾتّوىاضی آى
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 ضاخص جٌسیت

ّای تاتقِ تِ قطوتًفطی وِ تِ فٌَاى ًوًَِ تحمیك، اظ تیي قاهل هسیطاى ٍ واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ٍ  77اظ 

هیعاى فطاٍاًی ٍ زضنس فطاٍاًی  1خسٍل . زؾتِ تٌسی قسُ اًس(هطز ٍ ظى )گطٍُ خٌؿیتی  2ؾَاالت پاؾد زازًس، افطاز زض 

 .تاقسخٌؿیت افطاز هی
 

 فطاٍاًی خٌؿیت  افطاز 1خسٍل

 زضنس فطاٍاًی فطاٍاًی خٌؿیت

 4/71 55 هطز

 6/28 22 ظى

 100 77 هدوَؿ

-ّا هیافطاز اظ هیاى ذاًن( زضنس 6/28)ًفط  22افطاز اظ هیاى آلایاى ٍ ( زضنس 4/71)ًفط  55اّسُ گطزیس هك 1عثك خسٍل  

 .ًوَزاض ّیؿتَگطام خٌؿیت افطاز هی تاقس  1ًوَزاض. تاقٌس 

 

 ًوَزاضّیؿتَگطام خٌؿیت افطاز 1ًوَزاض 

 ضاخص سي 

ّای تاتقِ تِ واضوٌاى پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى ٍ قطوت ًفطی وِ تِ فٌَاى ًوًَِ تحمیك، اظ تیي قاهل هسیطاى ٍ 77اظ 

 . گطٍُ ؾٌی زؾتِ تٌسی قسُ اًس 5ؾَاالت پاؾد زازًس، افطاز زض 

تا  36زض گطٍُ ( زضنس 3/27)ًفط  21ؾال،  35تا  26زض گطٍُ ( زضنس 2/31)ًفط   24ؾال،  25ظیط ( زضنس 0/26)ًفط   20

 .ؾال تِ تاال هی تاقٌس 55افطاز زض گطٍُ ( زضنس 2/5)ًفط   4ؾال ٍ  55تا  46زض گطٍُ ( زضنس 4/10)ًفط  8ؾال،  45

 ضاخص تحصیالت 

 7/11)ًفط 9.گطٍُ تحهیلی زؾتِ تٌسی قسُ اًس 5ًفطی وِ تِ فٌَاى ًوًَِ تحمیك، تِ ؾَاالت پاؾد زازًس، افطاز زض  77اظ 

افطاز زض ضزُ لیؿاًؽ ٍ ( زضنس 4/49)ًفط  38فَق زیپلن، افطاز زض ضزُ ( زضنس  1/22)ًفط  17افطاز زض ضزُ زیپلن ، ( زضنس

ًگطزیس  ای زض ضزُ ظیط زیپلن هكاّسُزض ایي تحمیك، ًوًَِ. تاقٌسافطاز زض ضزُ فَق لیؿاًؽ تِ تاال هی( زضنس 9/16)ًفط   15

 تاقسزٌّسُ ؾغح هتَؾظ تِ تاالی تحهیالت ٍ ترهم افطاز هیوِ ًكاى

 
 
 

0
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 ضاخص سٌَات خدهت 

 32. تٌسی قسُ اؾتگطٍُ زؾتِ 5ًفطی وِ تِ فٌَاى ًوًَِ تحمیك، تِ ؾَاالت پاؾد زازًس، ؾٌَات ذسهت افطاز زض  77اظ 

 15تا  11زض گطٍُ ( زضنس 6/15)ًفط  12ؾال،  10تا  6زض گطٍُ ( زضنس 2/31)ًفط  24ؾال،  5ووتط اظ ( زضنس 6/41)ًفط  

 .ؾال تِ تاال هی تاقٌس 20افطاز زض گطٍُ ( زضنس 2/5)ًفط  4ؾال ٍ  20تا  16زض گطٍُ ( زضنس 5/6)ًفط  5ؾال، 

 آهار استٌباطی  

 (اسویرًف –کَلَهَگرٍف )آزهَى فرض ًرهال بَدى هتغیرّا 

ّای تحمیك اظ ًؾط هقٌا زاضی آهاضی، ًرؿت تَظیـ ًوطات تِ لحاػ ًطهال تَزى هَضز آظهَى لطاض  تِ هٌؾَض تطضؾی فطضیِ

قَز، عثك آظهَى چٌاى وِ هكاّسُ هی. ؾاظزوَلوَگطٍف ضا ًوایاى هی –آظهَى اؾویطًف ذالنِ ًتایح  -2خسٍل . گطفت

 . تاقٌسهطتَعِ، هَلفِ ّای ّط زٍ پطؾكٌاهِ، ًطهال هی
 اؾویطًف( –آظهَى فطو ًطهال تَزى هتغیطّا )وَلَهَگطٍف  -2خسٍل 

 ٍضقیت (Sig)ؾغح احتوال K-S آظهَى Z آهاضُ هَلفِ پطؾكٌاهِ

ی
ىط

ِ ف
های

ؾط
 

 ًطهال 290/0 245/1 ؾطهایِ اًؿاًی

 ًطهال 249/0 361/1 ؾطهایِ ؾاذتاضی

 ًطهال 425/0 877/1 ایؾطهایِ ضاتغِ

ًی
ظها

ؾا
ی 

طیٌ
ضآف

وا
 

 ًطهال 294/0 978/1 افقال ؾاظهاًی

 ًطهال 461/0 853/1 ًگطـ فطزی

 ًطهال 283/0 989/1 اًقغاف پصیطی

 ًطهال 442/0 865/1 ٍضقیت پازاـ

 ًطهال 245/0 379/1 ی واضآفطیيضّثط

 ًطهال 255/0 014/1 فطٌّگ واضآفطیي

  تحقیقّدف  اصلی یافتِ  هربَط بِ 

 .ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت ٍ هقٌازاض زاضز

 :آظهَى فطضیِ تحمیك تهَضت ظیط هی تاقس 

 .ی ؾاظهاًی تاثیطی ًساضزؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌ;   

 .زاضزٍخَز  یهقٌازاضؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی تاثیط هثثت ٍ ;   

 :آظهَى ضگطؾیَى تطای فطضیِ تحمیك تِ قطح ظیط هی تاقس 
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 ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تطای زٍ هتغیط ؾطهایِ فىطی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى 3خسٍل 

هتغیط         

ٍاتؿتِ         

 

 هتغیط

 هؿتمل 

 واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى

 ضطیة پیطؾَى

(R) 

 ؾغح احتوال

(Sig) 

 

 هدصٍض ضطیة پیطؾَى

(R Square) 

 

 اًحطاف هقیاض

(std. Error of 

the Estimate) 

 

240/0 ؾطهایِ فىطی  001/0  057/0  186/0  

 

 ؾطهایِ فىطی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى هتغیط زٍ غیذ ضگطؾیَى تحلیل4خسٍل 

 ؾغح احتوال

Sig 
 tهمساض آظهَى 

 ضطائة اؾتاًساضز ضطائة غیط اؾتاًساضز
 حالت

 Bضطیة  اًحطاف هقیاض Beta ضطیة

000/0  27/13  
240/0  

25/0  43/3  (Constant )1 

001/0  34/3  07/0  02/1  ؾطهایِ فىطی 

پصیطفتِ هی    گطزیس، تٌاتطایي فطضیِ  05/0وِ همساض ؾغح احتوال ووتط اظ زّس اظ آًداییًكاى هی 4ٍ  3خسٍل چٌاًىِ 

 (Sig <0/05. )قَز

سرهایِ فکری ٍ کارآفریٌی سازهاًی در پارک علن ٍ فٌاٍری  هتغیر دٍ خطی رگرسیَى تحلیل ًتایج

 هازًدراى 

زضنس  7/5یقٌی تمطیثا . تاقسهی  057/0قییي یا ّواى هدصٍض ضطیة پیطؾَى  تطاتط عثك آظهَى ضگطؾیَى، همساض ضطیة ت

تاقس تیٌی هیاظ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى، اظ عطیك یه ضاتغِ ذغی تا ؾطهایِ فىطی لاتل پیف

(240/0  , Beta= 057/0 ( R Square= 

 

  تحقیقاّداف  فرعی یافتِ ّای هربَط بِ 

 تحقیقفرضیِ اٍل فرعی 

 .ؾطهایِ اًؿاًی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت ٍ هقٌازاض زاضز
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 ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تطای زٍ هتغیط ؾطهایِ اًؿاًی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى 5خسٍل

هتغیط ٍاتؿتِ         

 

 
لهتغیط هؿتم  

 واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى

 اًحطاف هقیاض هدصٍض ضطیة پیطؾَى ؾغح احتوال ضطیة پیطؾَى

371/0 ؾطهایِ اًؿاًی  001/0  137/0  140/0  

 ؾطهایِ اًؿاًی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى هتغیط زٍ ذغی ضگطؾیَى تحلیل 6خسٍل

 ؾغح احتوال

Sig 
 tهمساض آظهَى 

 ضطائة اؾتاًساضز ضطائة غیط اؾتاًساضز
 حالت

 Bضطیة  اًحطاف هقیاض Beta  ضطیة

000/0  09/16  
371/0  

20/0  18/3  1 

001/0  42/7  05/0  62/1 اًؿاًیؾطهایِ    

گطزیس، تٌاتطایي فطضیِ تحمیك پصیطفتِ  05/0وِ همساض ؾغح احتوال ووتط اظ زّس اظ آًداییًكاى هی 6ٍ  5چٌاًىِ خسٍل 

 (Sig <0/05. )هی قَز

سرهایِ اًساًی ٍ کارآفریٌی سازهاًی در پارک علن ٍ فٌاٍری  هتغیر دٍ خطی رگرسیَى تحلیل ًتایج

 هازًدراى 

زضنس  7/13یقٌی تمطیثا . تاقسهی  137/0عثك آظهَى ضگطؾیَى، همساض ضطیة تقییي یا ّواى هدصٍض ضطیة پیطؾَى  تطاتط 

تاقس تیٌی هیاظ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى، اظ عطیك یه ضاتغِ ذغی تا ؾطهایِ اًؿاًی لاتل پیف

(371/0 , Beta= 137/0( R Square= 

  تحقیقفرضیِ دٍم فرعی  
 .اض زاضزؾطهایِ ؾاذتاضی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت ٍ هقٌاز

 ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تطای زٍ هتغیط ؾطهایِ ؾاذتاضی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى7خسٍل 

هتغیط ٍاتؿتِ               

 

 

 هتغیط هؿتمل

 واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى

ضاًحطاف هقیا هدصٍض ضطیة پیطؾَى ؾغح احتوال ضطیة پیطؾَى  

211/0 ؾطهایِ ؾاذتاضی  004/0  044/0  192/0  

 ؾطهایِ ؾاذتاضی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى هتغیط زٍ ذغی ضگطؾیَى تحلیل 8خسٍل 

ؾغح 

 احتوال

Sig 

 tهمساض آظهَى 
 ضطائة اؾتاًساضز ضطائة غیط اؾتاًساضز

 حالت
 Bضطیة  اًحطاف هقیاض Beta ضطیة

000/0  15/11  
211/0  

28/0  30/3  1 

004/0  74/4  08/0  02/1 ؾاذتاضیؾطهایِ    
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گطزیس، تٌاتطایي فطضیِ تحمیك پصیطفتِ  05/0وِ همساض ؾغح احتوال ووتط اظ زّس اظ آًداییًكاى هی 8ٍ  7چٌاًىِ خسٍل 

 (Sig <0/05. )هی قَز

در پارک علن ٍ فٌاٍری  سرهایِ ساختاری ٍ کارآفریٌی سازهاًی هتغیر دٍ خطی رگرسیَى تحلیل ًتایج

 هازًدراى 

زضنس  4/4یقٌی تمطیثا . تاقسهی  044/0عثك آظهَى ضگطؾیَى، همساض ضطیة تقییي یا ّواى هدصٍض ضطیة پیطؾَى  تطاتط 

-تیٌی هیاظ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى، اظ عطیك یه ضاتغِ ذغی تا ؾطهایِ ؾاذتاضی لاتل پیف

 =Beta= 044/0( R Square , 221/0)تاقس 

  تحقیقفرضیِ سَم فرعی 

 .ای تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت ٍ هقٌازاض زاضزؾطهایِ ضاتغِ
 

 ای ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاىضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تطای زٍ هتغیط ؾطهایِ ضاتغِ 9خسٍل

 هتغیط

 ٍاتؿتِ

 

 

 هتغیط

 هؿتمل

 واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى

 ضطیة پیطؾَى

 

 ؾغح احتوال

 

 هدصٍض ضطیة پیطؾَى

 
 

 اًحطاف هقیاض

 

ایؾطهایِ ضاتغِ  407/0  000/0  165/0  137/0  
 

 ٍ فٌاٍضی هاظًسضاىای ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ؾطهایِ ضاتغِ هتغیط زٍ ذغی ضگطؾیَى تحلیل 10خسٍل 

 ؾغح احتوال

Sig 
 tهمساض آظهَى 

 ضطائة اؾتاًساضز ضطائة غیط اؾتاًساضز
 حالت

 Bضطیة  اًحطاف هقیاض Beta ضطیة

000/0  03/18  
407/0  

18/0  38/3  1 

000/0  85/8  05/0  852/1 ایضاتغِؾطهایِ    

پصیطفتِ هی    گطزیس، تٌاتطایي فطضیِ  05/0وتط اظ وِ همساض ؾغح احتوال وزّس اظ آًداییًكاى هی 10ٍ  9چٌاًىِ خسٍل 

 (Sig <0/05. )قَز

ای ٍ کارآفریٌی سازهاًی در پارک علن ٍ فٌاٍری سرهایِ رابطِ هتغیر دٍ خطی رگرسیَى تحلیل ًتایج

 هازًدراى 

زضنس  5/16ی تمطیثا یقٌ. تاقسهی  165/0عثك آظهَى ضگطؾیَى، همساض ضطیة تقییي یا ّواى هدصٍض ضطیة پیطؾَى  تطاتط 

-تیٌی هیای لاتل پیفاظ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى، اظ عطیك یه ضاتغِ ذغی تا ؾطهایِ ضاتغِ

 =Beta= 165/0( R Square , 407/0)تاقس 
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 بحث ٍ ًتیجِ گیری

   .تَز " پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تطضؾی تاثیط ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض " پػٍّف ّسف اظ اًدام ایي
ًتیدِ فطضیِ انلی تحمیك ًكاى زاز وِ ؾطهایِ فىطی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط هثثت ٍ 

 . هقٌازاض زاضز

، (1391)تط ایي اؾاؼ، زض حیغِ هغالقات زاذلی  ًتایح تحمیك حاضط تا ًتایح تحمیمات زاذلی نفطی ٍ ّوىاضاى

ضاؾتا ّن( 1391)ٍ  اتطاّیویاى ٍ ذلیل پَض( 1391)، تْاضؾتاى ٍّوىاضاى(1391)، اتَالحؿٌی ضًدثط ٍ ّوىاضاى(1392)ضضایی

( 2008)، هیپچالؿىی ٍ ٍاؾى ؽ(2012)ّوچٌیي زض حیغِ هغالقات ذاضخی، ًتایح تحمیك عالثی ٍ تْاهیط . تاقسؾَ هیٍ ّن

 .تاقسیخْت هتا ًتایح تحمیك حاضطّوؿَ ٍ ّن

اًدام ٍؽیفِ وٌٌس ٍ  واضآفطیٌاى عی هی وٌس تا ّوِ واضوٌاى تتَاًٌس زض ًمف ؾاظهاى فطیٌی ؾاظهاًی فطآیٌسی اؾت وِواضآ

زض التهازّای ًَیي   توام فقالیت ّای فطزی یا گطٍّی ضا تِ عَض هؿتوط، ؾطیـ ٍ ضاحت زض ؾاظهاى هطوعی تِ ثوط تطؾاًٌس

ی اًقىاؾی اظ وؿة، خسیس،واضآفطیٌ زض زیسگاّی. تطیي ؾاظواضّای ذلك هعیت ضلاتتی واضآفطیٌی اؾتیىی اظ اؾاؾی

تایؿت تط ّای زاًكی ؾاظهاى هییىی اظ زاضایی ؾطهایِ فىطی ًیع تِ فٌَاى. تطویة ٍ اؾتفازُ اظ زاًف هقطفی قسُ اؾت

لازض تِ فول تَزُ ٍ اثطترف  ؾاظهاى ّا تطای ایٌىِ تتَاًٌس زض هحیظ ضلاتتی ٍ هتغیط اهطٍظی .واضآفطیٌی ؾاظهاًی هَثط تاقس

زض هحیظ زاًف هحَض وًٌَی، . گصاضی ًوایٌساضظـ غح ؾطهایِ فىطی ذَز ضا قٌاؾایی، ؾٌدف ٍتاقٌس، الظم اؾت ؾ

تلىِ ّوچٌیي فطاّن وٌٌسُ هعیت ضلاتتی پایساض  ، ؾطهایِ ؾاظهاى هحؿَب هی گطزز ،تطیي ترفؾطهایِ فىطی ًِ تٌْا هْن

ظُ ؾطهایِ فىطی افعایف زازُ تلىِ تایؿتی اظ عطیك تٌاتطایي هسیطاى ًِ تٌْا تایس زاًف ذَز ضا زض حَ. تطای ؾاظهاى هی تاقس

، تِ تَؾقِ ٍ گؿتطـ ایي حَظُ زض ؾاظهاى (ؾطهایِ اًؿاًی، ؾطهایِ ؾاذتاضی، ؾطهایِ ضاتغِ ای)تمَیت هَلفِ ّای آى

ایي . اًسّای زاًف هقطٍفّای ًاهلوَؾی اؾت وِ ّوچٌیي تقٌَاى زاضاییؾطهایِ فىطی ًوایٌسُ هدوَفِ زاضایی .تپطزاظًس

ّای فیعیىی ّوچَى اهَال، هاقیي آالت ٍ تدْیعات یا هَخَزی واال ٍ زاضایی ّای هالی ّوچَى اظ زاضایی ،ّازاضایی

ّا ٍ ًمسیٌگی هتوایع اؾت ٍ تغَض فعایٌسُ ای تقٌَاى هٌثـ ولیسی قطوت زض اؾتطاتػی ّای ضلاتتی هغالثات، ؾطهایِ گصاضی

وٌٌسُ یه پایگاُ هٌاتـ خسیس اؾت وِ اظ عطیك آى ؾاظهاى هی تَاًس تِ ضلاتت ؾطهایِ فىطی فطاّن  .یاتسقاى اّویت هی

ؾطهایِ فىطی قاهل آى ترف اظ ول ؾطهایِ یا زاضایی قطوت اؾت وِ هثتٌی تط زاًف تَزُ ٍ قطوت زاضًسُ ٍ  .تپطزاظز

 .سهاله آى تكواض هی آی

طیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط ًتیدِ فطضیِ اٍل فطفی تحمیك ًكاى زاز وِ ؾطهایِ اًؿاًی تط واضآف

 . هثثت ٍ هقٌازاض زاضز

تقٌَاى زاًف تطویثی، هْاضت، تدطتِ ٍ تَاًایی یىا یه ٍ ؾطهایِ اًؿاًی ًكاى زٌّسُ هَخَزی زاًف افطاز یه ؾاظهاى اؾت

هالىاى ؾطهایِ  ،یطا واضوٌاىظ .ایي ؾطهایِ هتحطن اؾت ٍ تِ ؾاظهاى ذانی تقلك ًساضز. هی قَز هغطحافطاز ؾاظهاى 

ّای ّا، لاتلیتتطیي ضوي ؾطهایِ فىطی زض ؾاظهاى قاهل نالحیتهَلفِ اًؿاًی تِ فٌَاى هْن. اًؿاًی هحؿَب هی قًَس

ّای اضتثاعی ٍ واض تیوی ّای آًْا، لسضت ذاللیت ٍ ًَآٍض تَزى افطاز، هْاضتفٌی ٍ زاًكی واضوٌاى ٍ ؾغح تدطتِ

تَاًس تط واضآفطیٌی ّای هرتلف هیقَز وِ ّط یه تِ ضٍـاًگیعـ واضوٌاى زض ؾاظهاى هی واضوٌاى، ًگطـ قغلی ٍ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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ضٍز، ّای انلی ؾطهایِ اًؿاًی تاال هیهٌعلِ یىی اظ قاذم وِ هیعاى اًگیعـ تِتغَض ًوًَِ، ظهاًی. ؾاظهاًی تاثیط گصاضز

-ای افعایف هیّا ًیع تِ عَض لاتل هالحضِی آىلسضت ذاللیت ٍ ًَآٍضی واضوٌاى ٍ زض ًتیدِ هیعاى واضآفطیٌی ؾاظهاً

ًتیدِ فطضیِ زٍم فطفی تحمیك ًكاى زاز وِ ؾطهایِ ؾاذتاضی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى .یاتس

افعاضّای قاهل ًطم  ز وِؾطهایِ ؾاذتاضی قاهل ّوِ شذایط غیط اًؿاًی زاًف زض ؾاظهاى هی قَ.تاثیط هثثت ٍ هقٌازاض زاضز 

اذتهانی، تطًاهِ ّای واهپیَتطی، پایگاُ زازُ ّا، ؾاذتاض ؾاظهاًی، حك ثثت ٍ تْطُ تطزاضی، هاضن تداضی ٍ زاضایی ّای 

زؾتِ اظ زاضایی ّایی اؾت وِ اظ  ؾطهایِ ؾاذتاضی ًوایٌسُ آى .هكاتِ هی قَز وِ تْطُ ٍضی زض ؾاظهاى ضا حوایت هی وٌٌس

ؾطهایِ اًؿاًی فاهل اؾاؾی زض گؿتطـ ؾطهایِ ؾاذتاضی تِ قواض هی ضٍز، تٌاتطایي ؾطهایِ  .افطاز زضٍى ؾاظهاى هدعا ّؿتٌس

ؾطهایِ ؾاذتاضی زاًكی اؾت وِ زض قطوت ٌّگاهی وِ واضوٌاى قة تِ ذاًِ هی . ؾاذتاضی هتىی تِ ؾطهایِ اًؿاًی اؾت

خَاظ یا پطٍاًِ ؾاذت تَؾظ ؾطهایِ اًؿاًی  تقٌَاى هثال. ضًٍس تالی هی هاًس، تٌاتطایي ووپاًی هاله ؾطهایِ ؾاذتاضی اؾت

تؿْیل ٍ تؿطیـ -1: ؾطهایِ ؾاذتاضی اظ عطیك هَاضزی ّوچَى.ذلك هی قَز، اها تقس اظ ذلك آًْا تِ ووپاًی تقلك زاضًس

ّای زازُ زض ؾاظهاى ٍ تؿْیل زؾتطؾی واضوٌاى تِ اعالفات ایداز پایگاُ-2اًتكاض ٍ تؿْین زاًف ٍ اعالفات زض ؾاظهاى، 

-قٌاؾایی ٍ تْطُ-4فطاّن وطزى خَ حوایتی هٌاؾة تطای تكَیك واضوٌاى تِ ذاللیت، ًَآٍضی ٍ ذغطپصیطی، -3رتلف، ه

توطوع ضزایی ٍ تؿْیل هكاضوت واضوٌاى زض -6ضقس زاًف خوقی زض ؾاظهاى، -5ّای واضآفطیٌاًِ، تطزاضی اظ فطنت

تطٍیح فطٌّگ افتواز زض -8ّا ٍ تَاًوٌسؾاظی آًاى، آهَظـ واضوٌاى ٍ تْثَز لاتلیت-7ّای گطٍّی ٍ تیوی، فقالیت

ؾاظهاى ٍ ایداز اًؿدام تیكتط هیاى واضوٌاى؛ ًمف اؾاؾی ضا زض تَؾقِ واضآفطیٌی ؾاظهاًی ٍ ایداز ضفتاّای واضآفطیٌاًِ زض 

 . وٌستْای فضَ پاضن فلن ٍ فٌاٍضی  هاظًسضاى ایفا هیّای زاًف تٌیاى ٍ قطنقطوت

ای تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضی هاظًسضاى تاثیط ی تحمیك ًكاى زاز وِ ؾطهایِ ضاتغًِتیدِ فطضیِ ؾَم فطف

 هثثت ٍ هقٌازاض زاضز 

ایي اضظـ تَؾیلِ اضتثاعات تیي ؾاظهاى ٍ . اضظقی اؾت وِ هكتطیاى ؾاظهاى تطای ؾاظهاى لائل اًس، ؾطهایِ ضاتغِ ای

ل هَاضزی ًؾیط اضظـ اهتیاظات تحت توله قطوت، ضٍاتظ آى تا هطزم ٍ ؾطهایِ فىطی قاه .هكتطیاًف قىل هی گیطز

ؾاظهاى ّای هطتثظ تا هكتطیاى، ؾْن تاظاض، ًطخ حفؼ یا اظ زؾت زازى هكتطیاى ٍ ّوچٌیي ؾَزآٍضی ذالم تِ اظای ّط 

ل زاًف هَخَز زض تقاضیف خسیس، هفَْم ؾطهایِ هكتطی ضا تِ ؾطهایِ ضاتغِ ای تَؾقِ زازُ اًس وِ قاه .هكتطی هی گطزز

تطذَضزاضی واضوٌاى . ّوِ ضٍاتغی اؾت وِ ؾاظهاى تا هكتطیاى، ضلثا، تاهیي وٌٌسگاى، اًدوي ّا یا زٍلت تطلطاض هی وٌس

تَاًس تِ ٍاؾغِ قىل زّی اضتثاعات زضٍى ّای ؾطهایِ فىط،ی هیّای اضتثاعی تِ فٌَاى یىی اظ هتغیطؾاظهاى اظ هْاضت

فطاّن قسى اهىاى اًتمال زاًف ٍ اعالفات، هٌدط تِ تطٍظ ذاللیت ٍ قىَفایی ًؾطّای خسیس  ؾاظهاًی اثطترف ٍ زض ًتیدِ

تِ ّویي هٌَال، هْاضت ٍ ترهم واضوٌاى، هٌثقی اضظقوٌس . ّای واضآفطیٌاًِ زض ؾاظهاى قَزٍ تمَیت ٍ تَؾقِ فقالیت

گیطی فولىطزّای ا ٍ زض ًْایت، قىلّتطای فول وطزى تط هیٌای زاًف ٍ عطح ضاّىاضّای تسیـ ًَآٍضاًِ اظ ؾَی آى

 . واضآفطیٌاًِ زض ؾاظهاى اؾت

 پیطٌْاد در راستای ًتایج پژٍّص 

 .ایداز توْیساتی تطای اًدام زازى افوال فثازی ضٍظهطُ زض ؾاظهاى هاًٌس ًواظ خوافت ٍ لطائت لطآى    
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ًَآٍضی ذَتی زاقتِ ٍ تَخِ ٍ افتماز تِ واض  زض ظهاى اؾترسام افطاز، تَخِ ٍیػُ  تِ افطازی قَز وِ ضٍحیِ ذاللیت ٍ    

 .تاالیی زاضًس    تیوی 

 .ای زض ؾاظهاى اّویت زازى تِ اذالق حطفِ    

 .ّای اذاللی پطؾٌل زض ؾاظهاى ٍ تكَیك پطؾٌل تطتط اضظقیاتی فولىطز    

 .تْیِ ٍ تسٍیي هٌكَض اذاللی زض ؾاظهاى     

 پطؾٌل... ، اًگیعـ ٍذاللیتضٍاًی ٍ خؿوی، اهٌیت قغلی، ضٍحیِ، هكاضوت، تِ ٍضقیت تْساقت  ؾاظهاى تایسهسیطاى     

 .تَخِ تیكتطی وٌٌس ٍ الساهات الظم ضا زضخْت افعایف ٍ تْثَز ایي هَاضز اًدام زٌّس

 .از، تایس هْاضتْای فٌی، اًؿاًی ٍ ازضاوی آًْا ضا اضظیاتی وطز ٍ آهَظقْای الظم ضا تِ آًْا اضائِ ز پطؾٌلزض گعیٌف      

        زض تهوین گیطی ٍ حل تقاضضات، ایداز ًؾام پیكٌْازات، ووه تِ  پطؾٌلتایس تا اؾتفازُ اظ هكاضوت زازى  ؾاظهاىهسیطاى    

تاهیي ًیاظّـــای خؿوی ٍ ضٍاًی، قایؿتِ ؾاالضی، ایداز ضٍحیِ ذاللیت ٍ ًَآٍضی تافث ایداز خَ تاظ ٍ ؾاظًسُ قًَس تا 

 .ٍ تالتیـ ؾطهایِ فىطی ؾاظهاى حفؼ قَز ضا تضویي وٌٌس پطؾٌلًی ؾالهت ؾاظها     تتَاًٌس 

  ّایاضتثاعی  ٍ هْاضت قغلی،  ّایّایی تطای آهَظـ هْاضتؾطهایِ فىطی ؾاظهاى، والؼ تْثَز خْت قَزهی پیكٌْاز    

 .ایداز اًگیعـ زض افطاز، تطگعاض قَز

 .ٍ ضٍحیِ ّوىاضی تیي پطؾٌل ضا افعایف زٌّسهسیطیت ؾقی وٌس پطؾٌل ضا  تِ ؾوت واض تیوی وكاًسُ     

 .زاقتِ ٍ اظ ترهم الظم تطذَضزاض اؾت، اؾترسام ًوایسفاللِ  هسیطیت ؾقی وٌس پطؾٌل ضا زض ٍاحسی وِ تِ آى   

 . اؾتمطاض یه ؾیؿتن ًؾام پیكٌْازات زض ؾاظهاى ٍ اؾتفازُ اظ ًؾطات ٍ ایسُ ّای ذاللاًِ ٍ ؾاظًسُ پطؾٌل   

اخطا  لاتل هٌغمی ٍ ّای تساٍم ٍ حوایت اظ ایسُ خْت ّا آى تطغیة ٍ پطؾٌل تكَیك زض ضاؾتای اًگیعقی نایداز ؾیؿت    

 .واضوٌاى

   .زض  ؾاظهاى ٍ ایداز خَ هٌاؾة تیي پطؾٌل اظ عطیك ضٍاتظ تقطیف قسُ واّف تقاضضات    

  ی ّا ٍ ًِ ضٍاتظ قرهیحصف تثقیضْا ٍ لطاضزازى تطفیقات قغلی واضوٌاى تط اؾاؼ ؽَاتظ ٍ قایؿتگ     
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 .21هحَض، وٌفطاًؽ هلی واضآفطیٌی ٍ هسیطیت وؿة ٍ واضّای زاًف تٌیاى،ل

 تطضؾی ضاتغِ ؾطهایِ فىطی تا واضآفطیٌی ؾاظهاًی  ،(1391)اتعضی ، هْسی ، حؿیٌی  ، اهیطحؿیي ، فطذی ، هدتثی

 .25،اٍلیي ّوایف هلی هسیطیت ٍ واضآفطیٌی،ل(هغالقِ هَضزی قْطن نٌقتی وطهاى)



                    1399تاتؿتاى  ،(15مسلسل ) 3شماره  ،51، دوره فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

54 
 

 تطضؾی ضاتغِ تیي ؾطهایِ فىطی ٍ (1391)تَالحؿٌی ضًدثط، احوس ، فٌاتؿتاًی ، هیٌا ، قطیقت خقفطی،اؾوافیلا،
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 .17واضآفطیٌی ٍ هسیطیت وؿة ٍ واضّای زاًف تٌیاى،ل
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، 14زٍضُ  ،، ًَآٍضی ّای هسیطیت آهَظقی، زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضٍزّيآظاز اؾالهی ٍاحس وطهاى

 .101-114نفحِ ، 1قواضُ 

  ،اضائِ الگَی تاثیط ؾطهایِ فىطی تط واض آفطیٌی (1391)ًَضٍظی، فطّازنفطی، فلی، ؾاهقی، هطین،

 .53ؾاظهاًی،اٍلیي ّوایف هلی هسیطیت ٍ واضآفطیٌی،ل

 تطضؾی تأثیط ؾثه ّای ضّثطی ٍ ؾطهایِ فىطی تط فولىطز ، (1398)فثساللْی، هحثَتِ، ًدفی، حؿیي ؾازات

قواضُ )1، قواضُ 15زٍضُ  ،اؾالهی ٍاحس ضٍزّي ، ًَآٍضی ّای هسیطیت آهَظقی، زاًكگاُ آظازهسیطاى هساضؼ

 1-13نفحِ ، (. 57پیاپی

 ضاتغِ  ،(1397)فثسی َّالیی، خالل، نفاضیاى ّوساًی، ؾقیس، یَؾفی ؾقیسآتازی، ضضا، تمی پَض، هحوس

، فهلٌاهِ هٌْسؾی ضیعی اؾتطاتػیه تا تاظاضیاتی واض آفطیٌاًِ زض تاًه نازضات هٌغمِ قوال تْطاى تطًاهِ

 .42-34، نفحات 10، قواضُ 4ضُ فطآیٌسّا، زاًكگاُ هاظًسضاى، زٍ

 پیف تیٌی (1398)فثسی َّالیی، خالل، نفاضیاى ّوساًی، ؾقیس، یَؾفی ؾقیسآتازی، ضضا، تمی پَض، هحوس ،

، فهلٌاهِ تحمیمات هسیطیت (تِ اًضوام هغالقِ هَضزی)تاظاضیاتی واض آفطیٌاًِ تَاؾغِ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه 
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 تاثیط ؾیلؿت ّای هٌاتـ اًؿاًی زاًف هحَض تط فولىطز ًَآٍضی ٍ (1397)ٍظیطی، قثٌن ٍ فطّازی هحلِ، فلی ،

، فهلٌاهِ ذظ هكی گصای (هٌغمِ گلؿتاى-ًفتیقطوت هلی ترف فطآٍضزُ ّای : هَضز هغالقِ)ؾطهایِ فىطی

 .1397فوَهی زض هسیطیت، ؾال ًْن، قواضُ ؾی ٍ یىن، پاییع
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