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 چکیده

کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ اؾت. ثب ثطضؾی هسلْب  هَفمیت ثطای کبضآفطیٌی آهَظـالگَی ّسف پػٍّف اضائِ    

اثؼبز ٍ قبذم ّبی اٍلیِ ضا  ،ٍ ًظطیبت هطثَط ثِ ػَاهل هَثط زض ایدبز کبضآفطیٌی ٍ ههبحجِ اکتكبفی ثب نبحجٌظطاى

تَظیغ ٍ ًظطات پطؾكٌبهِ ّب  تكکیل قس. ًفط اظ ذجطگبى  20پبًل زلفی هتكکل اظ  ، ؾپؽقٌبؾبیی ٍ الگَی اٍلیِ تسٍیي

. ًتیدِ ًكبى زاز آهَظـ کبضآفطیٌی ثطای کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ هتكکل اظ اثؼبز گطزیس تدعیِ ٍ تحلیل

قبذم تكکیل قسُ اؾت. پبیبیی پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم  47اظ  کبضآفطیٌی ٍ هسیطیتی اؾت. ایي اثؼبز ، فٌی، itهْبضتْبی 

ثسؾت آهس. ثطای تؼییي اٍلَیت اثؼبز ٍ قبذم ّبی تكکیل زٌّسُ اظ تکٌیک  0.89خ ٍآلفبی کطًٍجب اؼ پی اؼ اؼافعاض

اؾتفبزُ قس. ًتیدِ ًكبى زاز هْبضتْبی کبضآفطیٌی هْوتطیي ًمف ضا زض  اکؽ پطؼ چَیؽهمبیؿبت ظٍخی زض ًطم افعاض 

ی اظ زاًف آهَذتگبى اًتربة ٍ تبی 384ایدبز قغل ّبی کَچک ٍ هتَؾظ ایفب هی ًوبیٌس. ثطای تؼییي اثطثركی هسل، ًوًَِ 

. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم اضائِ، زضایي حبلت اذتالف ًوطات لجل ٍ ثؼسآهَظـ ثؼٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ زض ًظطگطفتِ قسپطؾكٌبهِ ًْبیی 

تأئیس قس. ًتبیح فَق  آهَظـ کبضآفطیٌی ثب هْبضتْبی هثجت ثیيضاثغِ چٌسگبًِ،  گطؾیَىضٍ تحلیل  اؼ پی اؼ اؼافعاض

هثجت ثیي هْبضتْب ٍ آهَظـ کبضآفطیٌی ثب هَفمیت ٍ اؾتطاتػیْبی کؿت هؼٌبزاض ثَزى ضاثغِ ًیع آهَؼ  ثب ًطم افعاضهسلؿبظی 

 ضا ًكبى زازًس. ٍهتَؾظ ٍ کبضّبی کَچک

عطاحی الگَ ، آهَظـ کبضآفطیٌی، کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ، همبیؿبت ظٍخی، تحلیل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یبؾت ثؿتگی زاضز کِ تحت اذتیبضات ؾثِ ػَاهل هتؼسزی ٍ ٍضؼیت التهبزی هطزم آى کكَض  التهبزی یک کكَض سضق

ػٌَاى یک ضاّجطز ثطای تَؾؼِ کكَضّب،  کبضآفطیٌی ثِ(. 2016کَضظ ٍ تبهیٌک (گصاضاى، ًْبزّب، کوپبًی ّب ٍ افطاز اؾت

ّبیی ثطای ضببمآیس، چطا کِ ًَآٍضیْبی آى ت یس ثِ حؿبة هیهٌبؾت ٍ افعایف تَل یْبفطنت قٌبذتایدبز اقتغبل ٍ ضفبُ، 

َاّس ذعایف فخسیس ضا احهَالت ه ضِآٍضز ٍ زض ًتیدِ ػط َز ًساقتٌس ثِ ثبض هیال ٍخِ لجٍ ذسهبت خسیسی ک تهحهَال

اظ  (.  کبضآفطیٌی1393س )فطخی ٍ ّوکبضاى س قَّاذظًسگی افطاز خبهؼِ  ٍضؼیتزاز ٍ هَخت افعایف اقتغبل ٍ ثْجَز 

ػَاهل ایدبز اضظـ التهبزی ٍ اثعاضی کبضآهس ٍ هؤثط ثطای کبّف تؼساز ثیکبضاى هحؿَة هی قَز ٍ ّوچٌیي فطایٌس ایدبز 

(. فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی 1385ؾَز اظ تطکیجبت خسیس ٍ هٌحهط ثفطز اؾت )قبئوی ثطظکی ٍ تیوَضی 

هأهي ثطای فؼبلیت ّبی کبضآفطیٌبًِ اؾت ٍ ایي هؿتلعم آًؿت کِ آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی کَچک ثْتطیي 

نبحجبى ٍ کبضکٌبى فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی کَچک اظ هْبضتْب ٍ 

َض؛ هدوَػِ (. ثطًبهِ ّبی ؾیبؾت التهبزی کك1387تَاًبیی ّبی کبضآفطیٌبًِ ثطذَضزاض ثبقٌس )همیوی ٍاحوسپَضزاضیبًی 

ای اظ اّساف التهبزی ٍ اختوبػی اؾت کِ فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی 

کَچک ٍ هتَؾظ هبًٌس یک کبتبلیعٍض زض تؿطیغ آى اّساف، ػول هی کٌٌس ٍ زض پیكطفت التهبزی کكَض، ًمف ثؿعایی 

زًیبی پطقتبة کًٌَی زضػطنِ ّبی ػلوی ٍ فٌی ٍ چبلكْبی پی زضپی ًظبم غییطٍتحَالت (. ت2017زاضًس)الغبلی ٍ هٌبگ  

التهبزی اختوبػی کبّف شذبیط ظیطظهیٌی افعایف فمطٍثیکبضی هَخجبت تَخِ ػویك تط ؾیبؾتگصاضاى ٍ اًسیكوٌساى ضا ثِ 

ًس لصا اللوساز کطزُ  فطیٌیآذطیي الگَی تَؾؼِ ضا تَؾؼِ هجتٌی ثطکبضآ ًدب کِآفطیٌی فطاّن ًوَزُ اؾت تب آهفَْم کبض

اکثطکكَضّبی پیكطفتِ ٍحتی زضکكَضّبی زضحبل تَؾؼِ ثِ ػٌَاى یک ضطٍضت هغطح قس ٍ ایي  ی زضفطیٌضآهَظـ کبآ

(.کویؿیَى اضٍپب آهَظـ کبضآفطیٌی ضا 1393)هَؾَی ٍ کبفی گطزیس شاتی ّؿتٌس ضز فطیٌبى زاضای ٍیػگیآتفکط کِ کبض

( زض پػٍّكی ثب 2013( ثِ ًمل اظ کویؿیَى اضٍپب )2015(. یَؾبکی )2015َؾبکی ذَز لطاضزازُ اؾت )ی 2020زض ثطًبهِ 

تمَیت آهَظـ کبضآفطیٌی زض هساضؼ، هؤؾؿبت آهَظـ فٌی ٍ حطفِ ای ٍ  "تأثیط آهَظـ هْبضتْبی کبضآفطیٌی "ػٌَاى 

( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2018ى )زاًكگبّْب، تأثیط هثجتی ثط ضٍحیِ کبضآفطیٌی ٍ التهبز خبهؼِ ذَاّس زاقت. اگجبضی ٍ ّوکبضا

ثب ضٍـ تحلیل ضگطؾیًَی ًكبى زاز  "آهَظـ کبضآفطیٌی ٍ ػولکطز کبضآفطیٌبى زضتؼسازی اظ زاًكگبّْبی هٌترت ًیدطیِ"

( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2018کِ آهَظـ کبضآفطیٌی زض زاًكگبّْب ثط ػولکطز کبضآفطیٌبى تبثیط هثجت هؼٌب زاضی زاضز. خبـ)

اؾتفبزُ اظ فطنت ّبی ؾطهبیِ گصاضی ٍ ًیطٍی خَاى تحهیلکطزُ ضا چبضُ ضفغ هكکالت  "فطیٌی زض ٌّساکَؾیؿتن کبضآ"

زاًؿت ٍ ًتیدِ گطفت کِ آهَظـ کبضآفطیٌی ٍ تَؾؼِ آى ثهَضت فطاگیط، ضاُ حل هكکالت کكَض ٌّس اؾت. 

پیكٌْبزی زض آهَظـ  یک هسل "عطاحی ٍضؼیت کبضآفطیٌی"( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1396هرجطزظفَلی ٍ ّوکبضاى)

کبضآفطیٌی هطاکع آهَظـ ػبلی اضائِ زازًس ٍ اؾتطاتعیْبیی ثِ هٌظَض تَؾؼِ کبضآفطیٌی هجتٌی ثطکبضت اهتیبظی هتَاظى ثیبى 

تأثیط آهَظـ  "ثطضؾی تأثیط هغبلؼبت زض آهَظـ کبضآفطیٌی"( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2017کطزًس.  کبهبٍیچ ٍ فَؼ)

ثطضؾی کطزًس ٍ ػٌَاى کطزًس اّساف تسضیؽ، ضٍـ تسضیؽ ٍ  2000-2015ی ؾبلْبی هدلِ ع 20کبضآفطیٌی ضا زض 

(  زض پػٍّكی ػٌَاى کطز هَاًغ ضقس ٍ ثمبی 1397هحتَای آهَظقی زض آهَظـ کبضآفطیٌی هؤثط اؾت. تبکی ٍ ّوکبضاى)
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فؼبلیت ّبی آهَظقی ظهیٌِ ػولیبت  4فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّب زض 

هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبض ، هسیطیت ثبظاضیبثی ٍ ػولیبت هبلی هكبثِ یکسیگط ّؿتٌس .هحوسپَض ٍ 

 ضقس زض هتَؾظ ٍ کَچک کبضّبی ٍ کؿت تَؾؼِ ٍ ایدبز تبثیط ثطضؾی"( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1389هیطظاظازُ)

 ٍ کطزُ ثطضؾی ایطاى ٍ تطکیِ ثطظیل،  چیي، ّبی کكَض زض ضا هتَؾظ ٍ کَچک ّبی کبض ٍ کؿت ٍضؼیت "التهبزی

 کكَضّب هَضز تحلیل لطاض زازًس. التهبزی تَؾؼِ ضقس ٍ زض ضا ّب کبض ٍ کؿت ًَع ایي تَؾؼِ ٍ ایدبز ًمف

 

 مبانی نظری

قی هطتجظ ثب فؼبلیت قٌبؾبیی هَاًغ هَخَز زض تَؾؼِ فؼبلیت ّبی آهَظ"( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1393ًبفچی ٍّوکبضاى) 

هَاًغ فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت  "ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍکبضّبی کَچک ٍهتَؾظ ًَآٍض ٍ کبضآفطیي

زؾتِ کلی قبهل هَاًغ زاذلی، هَاًغ ػولیبتی، هَاًغ  4ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ ضا زض 

(، زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1389ثهَضت یک الگَ اضائِ زازًس. الَاًی ٍ ضٍزگطًػاز) هحیغی ٍ هَاًغ فطزی قٌبؾبیی کطزُ ٍ

یکی اظ اثؼبز هسل تَؾؼِ کبضآفطیٌی زض ؾبظهبى ّبی کَچک ٍ  "هسل تَؾؼِ کبضآفطیٌی زض ؾبظهبًْبی کَچک ٍ هتَؾظ"

ًكبى زاز زٍضُ ّبی  هتَؾظ ضا زاًف ٍ هْبضتْبی کبضآفطیٌی شکط کطز ٍ ثب ضٍـ تحلیل ػبهلی ٍ هؼبزالت ؾبذتبضی

هحممیي زض  نبحجٌظطاى ٍآهَظـ فٌی ٍ حطفِ ای ثط تَؾؼِ کبضآفطیٌی ؾبظهبًْبی کَچک ٍ هتَؾظ هؤثط ثَزُ اؾت. 

هغبلؼبت هرتلف زضیبفتِ اًس کِ چبضُ ػالج ًبپصیط اثطثرف تط ًوَزى فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی 

ؾبظهبى ّبؾت ٍ  َؾظ، اقبػِ فطٌّگ کبضآفطیٌی زض توبهی هطاحل ٍ فطآیٌس ایيکبضّبی کَچک ٍ هت هطتجظ ثب کؿت ٍ

(. آالیَ ٍ 1386ت )همیوی ٍ ّوکبضاى  الظهِ فطٌّگ ؾبظی ًیع ٍخَز هسیطاى ثب هْبضت ّبی کبضآفطیٌبًِ اؾ

طتجظ ثب فؼبلیت ثیي الوللی ؾبظی ٍ خْت گیطی کبضآفطیٌبًِ فؼبلیت ّبی آهَظقی ه"( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2019ّوکبضاى)

ًتیدِ گطفت کِ اؾترسام هسیطاًی غیط اظ اػضبی  "ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ ذبًَازگی

ذبًَازُ ٍ ػسم زذبلت افطاز فبهیل زض تهوین گیطی ّب ثبػث پیكطفت ایٌگًَِ فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی 

عطاحی یک هسل  "( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2016هیسی ًدف آثبزی ٍ ّوکبضاى)آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّب هیكَز.ا

ثط اؾبؼ هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس کِ هْبضت  "زض هَضز اّساف کبضآفطیٌی زاًكدَیبى کكبٍضظی

( 2015ت. یَؾبکی)% زض ّسف کبضآفطیٌی هؤثط اؾ63کبضآفطیٌی ضاثغِ هثجت هؼٌبزاضی ثب ّسف کبضآفطیٌی زاضز ٍ ثِ هیعاى 

( هْبضتْبی کبضآفطیٌی ضا 2013ثِ ًمل اظکویؿیَى اضٍپب) "ثطضؾی تأثیطآهَظـ هْبضتْبی کبضآفطیٌی"زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 

زاًف فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبض، ذاللیت، اثتکبض، کبضگطٍّی، هؿؤٍلیت 

ًمف الگَی آهَظـ ّبی "( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1395ا زاًؿت. قکبضی ٍ ّوکبضاى )پصیطی، پكتکبض ٍ ضیؿک پصیطی ض

کبضآفطیٌی گساض فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبض ثط هْبضت ّبی کبضآفطیٌی 

هسیطیتی ٍ فطزی هؼطفی اثؼبز هْبضت ّبی کبضآفطیٌی ضا هْبضت ّبی قرهی،  "کبضآهَظاى هطاکع آهَظـ فٌی ٍ حطفِ ای

هی کٌس ٍ ًكبى هی زّس ثیي اثؼبز هْبضت ّبی کبضآفطیٌی ٍ آهَظـ ّبی گساض فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی 
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هسلْبی شٌّی "( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2015آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبض، ضاثغِ هؼٌب زاضی ٍخَز زاضز. کبثطز ٍ ّبگي )

قجیِ ؾبظی ظًسگی ٍالؼی زض آهَظـ هْبضتْبی ذاللبًِ کبضآفطیٌی ػٌَاى کطزًس کِ هْبضتْبی ثب  "زض آهَظـ کبضآفطیٌی

( 2018پبیِ ای کبضآفطیٌی ذاللیت، فؼبل ثَزى، ػولگطایی، ضّجط ثَزى ٍ هْبضتْبی اضتجبعی هی ثبقٌس. اؾتطٍثل  ٍ ّوکبضاى)

ًكبى زازًس ضّجطی  "طیٌی زض ازغبم ٍ اکتؿبةتأثیط نٌؼت ٍ هحیظ ثبظاض ّسف ثِ ضّجطی کبضآف "زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 

ًمف فٌبٍضی  "( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2018یًَؽ ٍ ّوکبضاى) .کبضآفطیٌی زض کبضآفطیٌی ّبی اکتؿبثی اّویت زاضز

اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ  "اعالػبت ٍ اضتجبعبت ٍ ًَآٍضی زض اضتمبی ػولکطز ؾبظهبًی: تبثیطات کبضآفطیٌی ؾبظهبًی

تأثیط تدبضت "( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 2018بت ثط کبضآفطیٌی ؾبظهبًی ٍ ًَآٍضی، تأثیط هثجت هؼٌبزاض زاضز. العّطاًی )اضتجبع

الکتطًٍیک ثط تَؾؼِ فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ 

ؼِ ایٌگًَِ فؼبلیت ّبی آهَظقی هطتجظ ثب فؼبلیت ّبی آهَظقی اؾتفبزُ اظ تدبضت الکتطًٍیک ضا ثط تَؾ "کكَض ػطثؿتبى

هطتجظ ثب کؿت ٍ کبضّب هؤثط زاًؿت.ثٌبثطایي ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ قسُ ّسف اظ هغبلؼِ حبضط ثطضؾی ضاثغِ ثیي 

 آهَظـ کبضآفطیٌی ثب هَفمیت ٍ اؾتطاتػیْبی  کؿت ٍکبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ هی ثبقس.

 
 روش ضناسی پژوهص

پػٍّف حبضط اظ لحبػ ّسف، اظ ًَع پػٍّف ّبی کبضثطزی ٍ اظ خْت گطز آٍضی زازُ ّب کتبثربًِ ای ٍ هیساًی        

وچٌیي الگَ ثطزاضی اظ ًوًَِ ّبی ، ّطای خوغ آٍضی اعالػبت هَضز ًیبظ، ثب تَخِ ازثیبت هَضَع ٍ پیكیٌِ تحمیكاؾت. ث

ثتسا هسل ّب ٍ ًظطیبت هَخَز زض حَظُ ا. اؾتفبزُ قسُ اؾت ِهحمك ؾبذتاظ پطؾكٌبهِ  ٍ ضٍـ زلفی هؼتجط ٍ اؾتبًساضز

هَضز هغبلؼِ ٍ ثطضؾی لطاض گطفت. پؽ اظ آى پیكیٌِ زاذلی ٍ ذبضخی هَضَع هَضز هغبلؼِ لطاض گطفت ٍ کبضآفطیٌی 

ظ ذجطگبى ب تؼسازی اث. ؾپؽ ثطای تکویل ایي هسل، ههبحجِ اکتكبفی تْیِ قسالگَی اٍلیِ تحمیك ثب تَخِ ثِ ایي هغبلؼبت 

ی الگَی آهَظـ کبضآفطیٌی اًدبم گطزیس کِ زض ًْبیت ایي هغبلؼبت ٍ ههبحجِ ّب هٌتْی ثِ قٌبؾبیی اثؼبز ٍ قبذم ّب

. پبؾرْبی زٍض اٍل زلفی ثب نالحسیس اؾبتیس هحتطم، اظ عطیك قبذم هطکعی هس هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت قس

یبزی ثطذَضزاض ثَزًس زض خسٍلی ذالنِ قسُ ٍ زض اذتیبض پبؾرگَیبى لطاض اظ اّویت ظیبز ٍ ذیلی ظثغَضیکِ پبؾرْبیی کِ 

حصف قسًس. پطؾكٌبهِ حبنل اظ زٍض زٍم زلفی  5ثِ ثبال لبثل لجَل ٍ قبذم ّبی ثب هس ظیط  5قبذم ّبی ثب هس گطفت. 

تجط ٍ ًظطات اؾبتیس ٍ اػضبی ، فٌی، کبضآفطیٌی ٍ هسیطیتی تسٍیي قس. چَى اظ عطیك هٌبثغ هؼITؾؤالی ثب اثؼبز هْبضتْبی  47

تبیی ٍ ًطم  20ذجطگبى ثسؾت آهس ثٌبثطایي ضٍایی آى هَضز تأئیس اؾت. آظهَى پبیبیی، ثب اؾتفبزُ اظ پبؾرْبی یک ًوًَِ 

 اظثطای همیبؼ پبیبیی اؾت.  0.7هحبؾجِ قس کِ ایي ػسز ثبالتط اظ لبػسُ کلی 0.89ضطیت آلفبی کطًٍجبخ  spssافعاض 

 زضًٍی ّوبٌّگی ٍ گیطیاًساظُ اثعاض اػتوبز لبثلیت ؾٌدف ثطای هٌبؾجی کبهال  قبذم هؼوَال  کطًٍجبخ آلفبی کِ آًدبیی

(. ثٌبثطایي لبثلیت اػتوبز پطؾكٌبهِ هَضزاؾتفبزُ زض ایي تحمیك ثِ کوک آلفبی کطًٍجبخ 1390 بکی،ذ) .اؾت آى ػٌبنط هیبى

 اضظیبثی قسُ اؾت.

ثط هجٌبی  .اؾت قس تب ًؿجت ثِ تکویل پطؾكٌبهِ همبیؿبت ظٍخی ًیع ّوکبضی ًوبیٌسزضذَ ذجطگبىَم اظ اػضبی ؾزض زٍض    

هطحلِ اظ ایي ، هدوَػِ قبذم ّبیی کِ زض زٍض زٍم  زلفی ثِ تأییس اػضبی پبًل ضؾیسُ زض ذجطگبى ًتبیح حبنل اظ ًظطات
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خْت تحمك ایي ثٌبثطایي،  سی ًوبیٌس.ٍم زلفی ضا اٍلَیت ثٌزاظ زٍض  ثسؾت آهسُذجطگبى ذَاؾتِ قس تب اثؼبز ٍ قبذم ّبی 

اثؼبز ظ عطیك اًدبم همبیؿبت ظٍخی، اذَاؾتِ قس تب  پبًل ذجطگبىزض ایي پطؾكٌبهِ اظ اػضبی قس ّسف پطؾكٌبهِ ای تٌظین 

زیگط  (قبذمثؼس )ضا ًؿجت ثِ  (قبذمثؼس )ضا ثب ّن ثِ نَضت زٍ ثِ زٍ همبیؿِ ًوَزُ ٍ هیعاى اٍلَیت ّط  (قبذم ّب)

ثؼس )تطخیح کبهال  ظیبز یک  9ٍ ػسم تطخیح یکی ثط زیگطی( تب  (قبذمثؼس ))اّویت یکؿبى ّط زٍ  1ثیي زض عیفی 

ایي خسٍل ثِ هٌظَض یبزآٍضی ًتبیح ثِ زؾت آهسُ تب ایي هطحلِ . زیگط( اضظیبثی ًوبیٌس (قبذمثؼس )ًؿجت ثِ  (قبذم)

ٍ قبذهْبی ت زؾتِ ثٌسی قبذم ّب زض لبلت اثؼبز تٌظین گطزیس ٍ زض آى اظ پبؾرگَیبى ذَاؾتِ قس کِ زض ذهَل تٌبؾ

ًظط ذَز ضا ثیبى ًوبیٌس. ًتیدِ حبنل اظ ایي اضظیبثی هٌدط ثِ تأییس ٍ ًْبیی قسى چبضچَة کلی هسل هفَْهی  ،هَضز اقبضُ

  تحمیك ٍ ترهیم قبذم ّب ثِ اثؼبز هَخَز زض هسل تحمیك قسُ اؾت.

اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ایي ضٍـ ٍظى  Expert choiceٍ ًطم افعاض  AHPضتجِ ثٌسی اثؼبز ٍ قبذم ّب اظ ضٍـ  ثِ هٌظَض

ًؿجی اثؼبز ٍ قبذم ّبی آهَظـ کبضآفطیٌی هحبؾجِ ٍ ثطحؿت اٍلَیت )تطتیت اّویت( ضتجِ ثٌسی قسًس. زض ًْبیت ثطای 

ضگطؾیًَی ٍ تحلیل  تبیی زاًف آهَذتگبى ٍ ضٍـ تحلیل 384اعالػبت ًوًَِ اظ ضاثغِ اثؼبز، ثب آهَظـ کبضآفطیٌی، ثطضؾی 

 اؾتفبزُ کطزین. lisrel ٍspss ّبی ًطم افعاضهؿیط زض 

 

 بحث و یافته ها 

ثیي اػضبی ًتبیح هغبلؼبت ًظطی ٍ هطٍض ازثیبت هْبضتْبی کبضآفطیٌی ٍ ههبحجِ اکتكبفی، ًظطاؾبتیس ٍ ًتبیح فطایٌس زلفی     

 ت.زُ قسُ اؾًكبى زا (1) اؾت کِ زض خسٍلقبهل هْبضتْبی چْبضگبًِ  ،ذجطگبى

 

 

 آموزش کارآفرینیابعاد  (1) جدول

 
 
 
 
 
 

 ضزیف اثؼبز

IT 1 هْبضتْبی 

 2 هْبضتْبی فٌی

 3 هْبضتْبی کبضآفطیٌی

 4 هْبضتْبی هسیطیتی
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 آموزش کارآفرینیضاخص های و  ابعاد ندیبنتایج اولویت 

( هحبؾجِ گطزیسُ اؾت. AHPؿلِ هطاتجی )ّوبًگًَِ کِ اقبضُ قس ضطایت اّویت ّط یک اظ اخعای هسل ثب ضٍـ تحلیل ؾل

 ًؿجت ثِ ؾبظگبضی همبیؿبت اعویٌبىزض ضٍـ تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی لجل اظ تحلیل زازُ ّب ثبیس ثب هحبؾجِ ًطخ ؾبظگبضی، 

 حبنل قَز. 

ثبقس همبیؿبت اظ ؾبظگبضی لبثل لجَل ثطذَضزاض اؾت.  1/0کوتط اظ  همساض آىؾبظگبضی چٌبًچِ ًبزض تحلیل قبذم  

ؾبظگبضی ًبهكبّسُ هی قَز زض توبم هَاضز ًطخ  Expert Choiceوبًگًَِ کِ زض گعاضـ ذطٍخی حبنل اظ ًطم افعاض ّ

ٍ ٍضٍز همبیؿبت  Expert Choiceؽ اظ ؾبذت هسل زض ثطًبهِ پهمبیؿبت ثطای اکثط ػَاهل زض حس هغلَثی لطاض زاضز. 

 .  ت هجؿَط زض شیل آٍضزُ اینکِ ًتبیح آى ثهَض ثسؾت آهس ٍ قبذهْب ًیع ظٍخی، ٍظى اثؼبز

 آهَظـ کبضآفطیٌی اثؼبز  ٍ اٍلَیت ثٌسی هحبؾجِ ٍظى ًؿجی

ؾت، ایي ا 0.1ثسؾت آهسُ اؾت کِ چَى کوتط اظ  0.02اثؼبز آهَظـ کبضآفطیٌی ًطخ ًبؾبظگبضی همبیؿبت ظٍخی   

ا رتىذ اس مُارتُای کارآفزیىی تمحاسثٍ اتعاد آمًسش کارآفزیىی عثا . ًتبیح ضتجِ ثٌسی ٍهمبیؿبت لبثل لجَل هی ثبقس

تا  ، مُارتُای فىیدر ايلًیت ديم 24266تا يسن وسثی  در ايلًیت ايل، مُارتُای مذیزیتی 241.2 يسن وسثی 

( ٍظى 2زض خسٍل )س. ًزاضزض اٍلَیت چْبضم لطاض 0.067ثب ٍظى ًؿجی   ITٍ هْبضتْبی زض اٍلَیت ؾَم  0.08يسن وسثی 

 کبضآفطیٌی آهسُ اؾت: ًؿجی ٍ اٍلَیت اثؼبز آهَظـ

 ابعاد آموزش کارآفرینیاولویت بندی ( 2)جدول 

 ضزیف اثؼبز ٍظى ضتجِ

 IT 1هْبضتْبی  0.067 4

 2 هْبضتْبی فٌی 0.08 3

 3 هْبضتْبی کبضآفطیٌی 0.642 1

 4 هْبضتْبی هسیطیتی 0.211 2

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. Expert Choiceثِ کوک ًطم افعاض  آهَظـ کبضآفطیٌی اثؼبزاٍلَیت ثٌسی  (1)زض قکل 
 

 ITهْبضتْبی

 هْبضتْبی فٌی

 هْبضتْبی کبضآفطیٌی

 هْبضتْبی هسیطیتی

                                    اثؼبز آهَظـ کبضآفطیٌی (1قکل)                                                    

 ITهْبضتْبی  ٍ اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبیٍظى ًؿجی هحبؾجِ 
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ؾت، ا 0.1ؾت آهسُ اؾت کِ چَى کوتط اظ ثس 0.09ثطاثط ثب  ITقبذم ّبی هْبضتْبی ًطخ ًبؾبظگبضی همبیؿبت ظٍخی      

، قبذم زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبت ITقبذم ّبی هْبضتْبی زض ثیي  ایي همبیؿبت لبثل لجَل هی ثبقس.

ٍظى ًؿجی زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی ًطم افعاضّبی کؿت ٍ کبض ثب  قبذم ٍ ثیكتطیي اّویت ضا زاضز 0.219ثب ٍظى ًؿجی 

 ضا ًكبى هی زّس. IT( اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی 3آذط لطاض زاضز. خسٍل)زض اٍلَیت  0.012

 

 IT( اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی 3خسٍل )

 ضزیف ITقبذم ّبی هْبضتْبی  ٍظى ضتجِ

 1 اعالػبتبضگیطی فٌبٍضی ی ثکزاًف ٍ تَاًبی 0.219 1
 2 زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی ًطم افعاض ّبی کؿت ٍ کبض 0.012 11

 3 زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی کبضثطز ایٌتطًت زض کؿت ٍ کبض 0.133 2
 4 زاًف ٍ هْبضتْبی ضٍقْبی تجلیغبت زض فضبی هدبظی 0.128 3

 5 دبظیزاًف ٍ اضظیبثی ٍ قٌبؾبیی ضلجب زض فضبی ه 0.025 10
 6 زاًف ٍ هْبضت چگًَگی قٌبؾبیی ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبی هكتطیبى زض فضبی هدبظی 0.096 5

 7 آقٌبیی ثب هسل ّبی کؿت ٍکبض زض فضبی هدبظی 0.051 8
 8 آقٌبیی ثب انَل ٍ فٌَى اضتجبط ثب هكتطی زض فضبی هدبظی 0.086 6
 9 آقٌبیی ثب اًَاع ضٍقْبی فطٍـ هدبظی 0.037 9
 62 آقٌبیی ثب زاًف هسیطیت اضتجبط ثب هكتطی زض فضبی هدبظی 0.128 4

 16 آقٌبیی ثب هْبضت هسیطیت زاًف زض فضبی هدبظی 0.085 7

 

 شاخص های مهارتهای فنیوزن نسبی 
 0.1ؾت آهسُ اؾت کِ چَى کوتط اظ ثس 0.05قبذم ّبی هْبضتْبی فٌی ثطاثط ثب طخ ًبؾبظگبضی همبیؿبت ظٍخی ً     

ب ٍظى قبذم ّبی هْبضتْبی فٌی، قبذم اضتجبعبت قفبّی یب کالهی ثزض ثیي  یؿبت لبثل لجَل هی ثبقس.ؾت، ایي همبا

آذط لطاض زاضز. زض اٍلَیت  0.01ٍظى ًؿجی ٍقبذم هْبضتْبی قٌیساضی ٍ ًَقتبضی ثب  ثیكتطیي اّویت ضا زاضز 0.187 ًؿجی 

 بی فٌی ضا ًكبى هیسّس.( ٍظى ًؿجی ٍ اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضت4ْخسٍل)
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 ( اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی فٌی4خسٍل)

 ضزیف اثؼبز ٍظى ضتجِ

 1 تحمیمبت ثبظاضیبثی 0.105 4
 2 اضتجبعبت قفبّی یب کالهی 0.187 1
 3 ًظبضت یب اضظیبثی هحیظ 0.086 6
 4 هسیطیت کؿت ٍکبض 0.057 9

 5 هْبضتْبی قٌیساضی ٍ ًَقتبضی 0.01 13
 6 هسیطیت هكبضکتی 0.013 12

 7 زاًف ٍ تَاًبیی تین ؾبظی ٍ کبضگطٍّی 0.089 5

 8 زاًف ٍ تَاًبیی حل هؿألِ 0.078 7

 9 آقٌبیی ثب لَاًیي ٍ همطضات هبلیبتی ٍ ثیوِ 0.058 8

 10 آقٌبیی ثب ؾیبؾت ّبی زٍلت 0.043 10

 11 آقٌبیی ثب ًحَُ اذص تؿْیالت زٍلتی 0.033 11

 12 ٍ تَاًبیی قٌبذت ًیبظ هكتطیبى زاًف 0.13 2

 13 زاًف ٍ تَاًبیی ایدبز ؾیؿتن حؿبثساضی 0.11 3

 

 مهارتهای کارآفرینی  شاخص هایوزن نسبی 
ؾت آهسُ اؾت کِ چَى کوتط اظ ثس 0.07قبذم ّبی هْبضتْبی کبضآفطیٌی ثطاثط ثب ًطخ ًبؾبظگبضی همبیؿبت ظٍخی        

ب ٍظى زض ثیي قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی کبضآفطیٌی قبذم ضّجط ثَزى ث هی ثبقس.ؾت، ایي همبیؿبت لبثل لجَل ا 0.1

آذط لطاض زاضًس. زض اٍلَیت  0.01ٍظى ًؿجی ٍ قبذم هطکع کٌتطل زضًٍی ثب  ثیكتطیي اّویت ضا زاضز 0.210ًؿجی

 .  ( اٍلَیت ثٌسی ٍ ٍظى ًؿجی قبذم ّبی ثؼسهْبضتْبی کبضآفطیٌی ضا ًكبى هی زّس5خسٍل)

 اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی کبضآفطیٌی (5خسٍل)

 ضزیف اثؼبز ٍظى ضتجِ

 1 اؾتمالل علجی 0.034 8
 2 تَفیك علجی 0.017 9

 3 هطکع کٌتطل زضًٍی 0.01 13
 4 توبیل ثِ ذغط کطزى 0.141 3

 5 قَْز 0.013 11
 6 تحول اثْبم 0.011 12
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 7 ػعم ضاؾد ٍ پكتکبض 0.068 7

 8 یطیهؿئَلیت پص 0.103 6

 9 ػعت ًفؽ 0.016 10

 10 ذاللیت 0.121 4

 11 ضّجطثَزى 0.210 1

 12 اػتوبز ثِ ًفؽ 0.106 5

 13 هْبضتْبی ثیي فطزی 0.149 2

 

 مهارتهای مدیریتی شاخص هایوزن نسبی 

 0.1ظ ؾت آهسُ اؾت کِ چَى کوتط اثس 0.06قبذم ّبی هْبضتْبی کبضآفطیٌی ثطاثط ثب ًطخ ًبؾبظگبضی همبیؿبت ظٍخی  

زض ثیي قبذم ّبی هْبضتْبی کبضآفطیٌی انَل ٍ فٌَى پیف ثیٌی ٍ تحلیل فضبی  ؾت، ایي همبیؿبت لبثل لجَل هی ثبقس.ا

زض اٍلَیت  0.032ٍظى ًؿجی ٍ هسیطیت هبلی ٍ ؾطهبیِ گصاضی ثب ثیكتطیي اّویت ضا زاضز  0.302 ب ٍظى ًؿجی کؿت ٍ کبض، ث

 ٍ ٍظى ًؿجی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی هسیطیتی ضا ًكبى هی زّس( اٍلَیت ثٌسی 6آذط لطاض زاضًس. خسٍل)

 

 

 ( اٍلَیت ثٌسی قبذم ّبی ثؼس هْبضتْبی هسیطیتی6خسٍل)

 ضزیف اثؼبز ٍظى ضتجِ

 1 هصاکطُ 0.033 9
 2 آقٌبیی ثب انَل هسیطیت 0.057 6

 3 هسیطیت هبلی ٍ ؾطهبیِ گصاضی 0.032 10
 4 ضاُ اًساظی کؿت ٍ کبض 0.129 3
 5 ضٍاثظ اختوبػی 0.056 7
 6 ثطًبهِ ضیعی ٍ تؼییي اّساف 0.076 5

 7 زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی فٌَى اًگیعقی 0.079 4
 8 انَل ٍ فٌَى پیف ثیٌی ٍ تحلیل فضبی کؿت ٍ کبض 0.302 1
 9 زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی ؾیؿتن اعالػبت ٍ هسیطیت 0.037 8
 10 بی کَچک ٍ هتَؾظانَل ٍ هجبًی هسیطیت کؿت ٍ کبضّ 0.199 2
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 ثطضؾی الگَی آهَظـ کبضآفطیٌی عطاحی قسُ

 ضاثغِ ذغی ثیي آهَظـ کبضآفطیٌی ٍ هْبضتْبی     IT، فٌی، کبضآفطیٌی ٍ هسیطیتی ضا ثب 

زاًف آهَذتِ لجل ٍ ثؼس اظ آهَظـ  384اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ضگطؾیَى ذغی چٌس هتغیطُ ثطضؾی هی کٌین. تفبضل ًوطات 

ثؿتِ ٍ هْبضتْبی چْبضگبًِ کِ هؼطفی کطزین ثؼٌَاى هتغیطّبی هؿتمل زض ایي هسل ضگطؾیًَی ذغی زض ًظط ثؼٌَاى هتغیط ٍا

 ( ًتبیح تحلیل ضگطؾیًَی ضا ًكبى هیسّس                                        7گطفتِ قسُ اًس. خسٍل)

 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره( 7)جدول

P T Beta  SE                 هتغیطّبی پیف پیف ثیي 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

12.8- 

8.9 

7.7 

8.9 

26.6 

--- 

0.18 

0.17 

0.23 

0.66 

10.5 

0.24 

0.11 

0.15 

0.18 

135.5- 

2.2 

 0.86 

1.4 

4.9 

 همساض ثبثت

ITهْبضتْبی 

 هْبضتْبی فٌی

 هْبضتْبی کبضآفطیٌی

 هْبضتْبی هسیطیتی

ADJ.R2 =0.863  R2 =0.864  R=0.93  

 

آهَظـ ٍاضیبًؽ ،زّس کِ هسل هصکَض چٌس زضنس اظ  ایي هیعاى ًكبى هیاؾت کِ  0.863ضطیت ّوجؿتگی تؼسیل قسُ 

 86همیبؼ  هْبضتْبی فٌی، هْبضتْبی کبضآفطیٌی ٍ هْبضتْبی هسیطیتی  کٌس. ثِ ایي هؼٌی کِ چْبض ثیٌی هی ضا پیفکبضآفطیٌی 

قبذم ثؼسی، ضطایت ضگطؾیًَی هتغیطّبی هؿتمل هْبضتْبی  س.ٌکٌ ٌی هیثی  ضا پیفآهَظـ کبضآفطیٌی ٍاضیبًؽ زضنس اظ 

رگزسیًوی مثثت، در  تأئیذی تز يجًد ضزایة 200>24222ِ ثب تَخِ ثِ همساض ؾغح هؼٌی زاضچْبضگبًِ هی ثبقٌس ک

 .مذل می تاضذ4

اًحطاف اؾتبًساضز افعایف   IT 0.18ؼٌی ثب افعایف یک اًحطاف اؾتبًساضز زض ًوطُ هْبضتْبییًوطُ آهَظـ کبضآفطیٌی  

اًحطاف  0.17ذَاّس یبفت. ّوچٌیي ثب افعایف یک اًحطاف اؾتبًساضز زض ًوطُ هْبضتْبی فٌی، ًوطُ آهَظـ کبضآفطیٌی 

اؾتبًساضز ثبالتط ذَاّس ضفت ٍ زض نَضت افعایف یک اًحطاف اؾتبًساضز زض ًوطُ هْبضتْبی کبضآفطیٌی، ًوطُ آهَظـ 

تبًساضز ثبالتط ذَاّس ضفت ٍزض نَضت افعایف یک اًحطاف اؾتبًساضز زض ًوطُ هْبضتْبی اًحطاف اؾ 0.23کبضآفطیٌی 

 اًحطاف اؾتبًساضز ثبالتط ذَاّس ضفت.                                                                      0.66هسیطیتی، ًوطُ آهَظـ کبضآفطیٌی 

اؾت کِ ضاثغِ  0.93بی زضًظطگطفتِ قسُ ثطکبضآفطیٌی زاًف آهَذتگبى، ضطیت ّوجؿتگی یب هیعاى تأثیطآهَظـ هْبضتْ

ًكبى زٌّسُ هیعاى تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ آهَضـ  0.869لَی ٍ هؿتمین ضا ثیبى هی کٌس. اظ عطفی ضطیت تؼییي ثطاثط ثب 

ضآفطیٌی هطثَط ثِ زضنس آهَظـ کب 87کبضآفطیٌی تَؾظ هتغیطّبی هؿتمل هْبضتْبی چْبضگبًِ هی ثبقس، ثؼجبضتی حسٍز 

 زضنس هطثَط ثِ ؾبیطػَاهل اؾت.                                                                                  13هتغیطّبی هؿتمل هْبضتْبی چْبضگبًِ شکط قسُ هی ثبقس ٍ 
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                                                    مدل ساختاری پژوهص               

ثطای ثطضؾی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی الگَی عطاحی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض لیعضل، ثبضّبی ػبهلی ٍ آهبضُ آظهَى اضتجبط 

( ثبضّبی ػبهلی 1( آهسُ اًس. ًوَزاض)2( ٍ )1ثیي هْبضتْب ٍ تفبضل ًوطات کبضآفطیٌی لجل ٍ ثؼس اظ آهَظـ، زض ًوَزاضّبی )

 .ضتْب( ٍ هتغیط ٍاثؿتِ )تفبضل ًوطات لجل ٍ ثؼس اظ آهَظـ( ضا ًكبى هی زّسثیي هتغیطّبی هؿتمل)هْب

 

 
( َمگی مثثت َستىذ تىاتزایه راتطٍ مثثت تیه مُارتُای چُارگاوٍ ي ومزٌ آمًسضی 6عاملی در ومًدار) ثبضّبی

تُا( ي متغیز ياتستٍ ) معىاداری ضزایة عاملی تیه متغیزَای مستقل )مُار T( آمارٌ َای آسمًن 2تزقزاراست4 ومًدار)

تاضذ راتطٍ مًجًد در مذل  -64.1یا کًچکتزاس 64.1ومزٌ آسمًن( را وطان می دَذ4 چىاوچٍ عذد معىاداری تشرگتز اس 

راتطٍ معىادار را وطان می دَىذ ي ارتثاط تیه آوُا تأئیذ  Tپژيَص معىادار خًاَذ تًد4 مطاَذٌ میطًد َمٍ مقادیز

                                                      .                    میطًد
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                          بحث و نتیجه گیری                                   

َاى ، هیتآهَظـ کبضآفطیٌی ثطای کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظالگَی  عطاحیزض تجییي ٍ تفؿیط کلی ًتبیح حبنلِ اظ 

کؿت ٍکبضّبی کَچک ٍ  طای حل هكکالت التهبزی کكَض ضطٍضی اؾت، اظ عطفیاظْبض ًوَز کِ آهَظـ کبضآفطیٌی ث

ًس. آهَظـ کبضآفطیٌی، اختوبػی قٌبذتِ قسُ ا -هتَؾظ، زض اکثط کكَضّب ثِ ػٌَاى ػٌبنط هْن زض پیكطفت ّبی التهبزی

سى ؾَق هی زّس. زض ایي تحمیك، ثِ زًجبل عطاحی الگَی ؾَی کبضآفطیٌی ٍ کبضآفطیي قِ ًگطـ ٍ هْبضت افطاز ضا ث

، فٌی، کبضآفطیٌی ٍ هسیطیتی ضا الگَی آهَظـ کبضآفطیٌی تكریم ITآهَظـ کبضآفطیٌی، ذجطگبى ٍاؾبتیس، هْبضت ّبی 

م زازًس. ًتبیح اٍلَیت ثٌسی هْبضتْب، اٍلَیت اٍل هْبضتْبی کبضآفطیٌی، اٍلَیت زٍم هْبضتْبی هسیطیتی، اٍلَیت ؾَ

( ًیع یکی اظ اثؼبز کبضآفطیٌی ضا هْبضت 1395هی ثبقٌس. قکبضی ٍ ّوکبضاى ) ITهْبضتْبی فٌی ٍ اٍلَیت چْبضم هْبضتْبی 

ّبی هسیطیتی هؼطفی کطزُ اًس. زض ثیي قبذم ّبی هْبضتْبی کبضآفطیٌی، قبذم ضّجط ثَزى اظ اٍلَیت ثیكتطی ًؿجت ثِ 

ی هْبضتْبی هسیطیتی، قبذم انَل ٍ فٌَى پیف ثیٌی فضبی کؿت قبذم ّبی زیگط ثطذَضزاض اؾت. زضثیي قبذم ّب

ٍ کبض اظ اٍلَیت ثیكتطی ًؿجت ثِ قبذم ّبی زیگط ثطذَضزاض اؾت. زض ثیي قبذم ّبی هْبضتْبی فٌی، قبذم 

اضتجبعبت قفبّی یب کالهی اظ اٍلَیت ثیكتطی ًؿجت ثِ ؾبیط قبذم ّب ثطذَضزاض اؾت. زض ثیي قبذم ّبی  هْبضتْبی 

ITبذم زاًف ٍ تَاًبیی ثکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبت، اظ اٍلَیت ثیكتطی ًؿجت ثِ قبذم ّبی زیگط ثطذَضزاض اؾت. ، ق

، فٌی، کبضآفطیٌی ٍ هسیطیتی ضا ثط آهَظـ ITتحلیل ضگطؾیًَی ٍ هؼبزالت ؾبذتبضی ًیع هؼٌبزاض ثَزى هْبضتْبی 

تأثیط هؿتمین ایي هْبضتْب ثط آهَظـ کبضآفطیٌی زاضز. کبضآفطیٌی ًكبى زاز ٍ ضطایت هثجت هسل ضگطؾیًَی ذغی تأئیسی ثط 

امزيسٌ اصالحات اقتصادی اس وًع تطکیل ي راٌ اوذاسی زض هَضز یبفتِ ّبی ثسؾت آهسُ اظیي تحمیك هیتَاى گفت:  

کسة يکارَای کًچک ي متًسط در تسیاری اس کطًرَا تٍ يیژٌ کطًرَای درحال تًسعٍ تٍ عىًان یک 

می ضًد ي لشيم تغییز وقص ديلت، تًاومىذساسی تخص خصًصی، رقاتت پذیزی  ريیکزد راَثزدی محسًب

آظازؾبظی التهبز ٍ تمَیت ثرف َای مثتىی تز  اقتصاد ي تعامل تا قًاعذ جُاوی ساسی ي 444 سیاست گذاری

 آهَظقْبی کبضآفطیٌی ػالٍُ ثط ایدبز اًگیعـ زض  ذهَنی ضا خْت تَؾؼِ فؼبلیت ّبی التهبزی ضطٍضت هی ثركس

افطاز ثطای هَفمیت ٍ السام ػول خْت ضاُ اًساظی کؿت ٍ کبض ثِ ایدبز ٍ اقبػِ فطٌّگ کبضآفطیٌی ًیع کوک قبیبًی هی 

. افطازی کِ هْبضت ضّجط ثَزى ضا زاضا هی ثبقٌس یب ؾطیؼتط هی آهَظًس، ثِ ؾطػت اظ کبضآفطیٌبى ذَة ثِ ضّجطاى ذَة کٌس

ٍ فٌَى پیف ثیٌی فضبی کؿت ٍ کبض، ثبػث هیكَز کبضآفطیي هَلؼیت ٍ  آقٌبیی ثب انَلًَس   کؿت ٍ کبض تجسیل هی ق

قطایظ پیف ضٍ ثطای ایدبز ٍ تَؾؼِ کؿت ٍ کبض هَضز ًظط ذَز، هَضز ثطضؾی ٍ اضظیبثی لطاض زّس ٍ ثطًبهِ ضیعی زلیمی 

چِ  فطز، اظ لسضت ثیبى  ًظطات ثِ زیگطاى هی قَز ٍ ّطًتمبل اضتجبعبت قفبّی یب کالهی، ثبػث ازّس.  ثطای هؤفمیت، اًدبم

ثیكتطی ثطذَضزاض ثبقس تَاًبیی کٌتطل ٍ ّسایت ثیكتطی ثط زیگطاى زاضز. اعالػبت ٍ اضتجبعبت، زٍ اثعاض اؾبؾی هَضزًیبظ ّط 

 ًَع فؼبلیت کبضآفطیٌی ّؿتٌس..



                   1400ثْبض  ،(12مسلسل ) 2،ضمار61ٌ، ديرٌفصلىامٍ وًآيری َای مذیزیت آمًسضی

 

65 
 

  

 

 

 

 

 

 فارسی منابع
کَچک ٍ هتَؾظ.  یؾبظهبًْب زض کبضآفطیٌی تَؾؼِ (. هسل1389الَاًی، ؾیس هْسی، ضٍزگطًػاز، فطٍؽ، ) -

 .73-87، نم 1389، ظهؿتبى 37پیبپی ،4فهلٌبهِ ػلوی پػٍّكی چكن اًساظ هسیطیت ثبظضگبًی، قوبضُ 

(. آهَظـ کبضآفطیٌی زض زاًكگبّْب: )چْبضچَثی ثطای ثطًبهِ ضیعی، اخطا ٍ 1388ایوبًی، هحوس ًمی، ) -

 .27-50قوبضُ اٍل، نم فهلٌبهِ تحمیمبت هسیطیت آهَظقی، اضظیبثی ثطًبهِ ّبی کبضآفطیٌی(،

(.قٌبؾبیی قبیؿتگی ّبی ثبظزاضًسُ پبیساضی 1397تبکی ، الْبم ، فطضبئی ظازُ ، هطتضی، ًَتبـ ، ّبزی ) -

، تبثؿتبى 2،قوبضُ 11تَؾؼِ کبضآفطیٌی، زٍضُ  کبضآفطیٌبى کؿت ٍ کبضّبی کَچک ٍ هتَؾظ،  فهلٌبهِ

 286،ل1397

 ی ثِ پبیبى ًبهِ ًَیؿی، تْطاى، اًتكبضات فَغاى.(. ضٍـ تحمیك ثب ضٍیکطز1390ذبکی، غالهطضب، ) -

تَؾؼِ کؿت  زض (. قٌبؾبیی هَاًغ هَخَز1393ضئیؿی ًبفچی، ؾوبًِ، ػجسالْی، احؿبى، حوعٍی، پطیؿب، ) -

 الوللی حؿبثساضی ٍ هسیطیت تْطاى. کٌفطاًؽ ثیيهتَؾظ ًَآٍض ٍ کبضآفطیي، اٍلیي ٍکبضّبی کَچک ٍ

ٍ اضظقیبثی آى  زثؿتبى کبضآفطیٌی ثطای کَزکبى پیف اظ  ثطًبهِ زضؾی (. عطاحی الگَی1394ؾجعُ، ثتَل، ) -

 ؾبل زثؿتبى، ٍ پیف زثؿتبى هغبلؼبت فهلٌبهِطًبهِ زضؾی، کبضآفطیٌی ٍ هطثیبى،هترههبى ث اظ زیس گبُ

 .113-140یکن، نم  قوبضُ اٍل،

ٍکالى، ًرؿتیي  ذطز(. ضاثغِ کبضآفطیٌی ٍ ًَآٍضی زض ؾغح 1385قبئوی ثطظکی، ػلی، تیوَضی، ّبزی، ) -

 کٌفطاًؽ هلی هسیطیت تحَل، زاًكگبُ انفْبى.

ـ ّبی کبضآفطیٌی  (. ًمف الگَی آهَظ1395قکبضی، ػجبؼ، ظاضػی ؾجْتی، احؿبى، یعز ذَاؾتی، ػلی، ) -

گساض کؿت ٍ کبض ثط هْبضت ّبی کبضآفطیٌی کبضآهَظاى هطاکع آهَظـ فٌی ٍ حطفِ ای )هغبلؼِ هَضزی: 

 .31-54، نم 7ثطًبهِ زضؾی، ؾبل چْبضم، قوبضُ ػول زضهلٌبهِ ًظطیِ ٍتبى انفْبى(، زٍ فاؾ

زض ایدبز ٍ  (.  آهَظـ کبضآفطیٌی زاًكگبّی ٍ ًمف آى1387عبلجی، کبهجیع، ظاضع یکتب، هحوسضضب، ) -

تَؾؼِ کبضآفطیٌی، ؾبل اٍل، قوبضُ  فهلٌبهِ( زاًف ثٌیبى، SMEتَؾؼِ قطکت ّبی کَچک ٍ هتَؾظ )

 .111-131اٍل، نم 

(. ثطضؾی ًمف کبضآفطیٌی زض تَؾؼِ 1393طخی، فطقتِ، احؿبًی فط، تْویٌِ، ًبزضی، ًبزض، ضضبیی، ثیػى، )ف -

 . 1393التهبزی، ًكطیِ کبضآفطیٌی زض کكبٍضظی، خلس اٍل، قوبضُ چْبضم، ظهؿتبى 
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 ٍ کؿت تَؾؼِ ٍ ایدبز تبثیط (.  ثطضؾی1389ثبضیدَق، فطقبز، ) هحوسپَض تطکبیف، هْسی، هیطظاظازُ -

الوللی هسیطیت ًَآٍضی ٍ کبضآفطیٌی  التهبزی، اٍلیي کٌفطاًؽ ثیي ضقس زض هتَؾظ ٍ کَچک کبضّبی

 قیطاظ.

 الوللی ثیي (. کٌفطاًؽ1396هرجط زظفَلی، ػجساهلل، خوكیسی، اهیس، حبخی هیطضحیوی، ؾیس زاٍٍز، ) -

 زاًكگبُ تْطاى. كطفت، هطکع ّوبیف ّبی ثیي الوللیپی ػهط زض هسیطیت الگَّبی

(. آهَظـ کبضآفطیٌی زض کؿت ٍ کبضّبی کَچک 1387یوی، ؾیس هحوس، احوس پَضزاضیبًی، هحوَز، )هم -

 .207-345ًیبظّب ٍ ضاّکبضّب، فهلٌبهِ تَؾؼِ کبضآفطیٌی، ؾبل اٍل، قوبضُ اٍل، نم ;ٍ هتَؾظ ایطاى

ط، (. ثطضؾی اّویت ٍ ضطٍضت آهَظـ کبضآفطیٌی زض ػهط حبض1393هَؾَی، ؾوبًِ، کبفی، فطیٌبظ، ) -

 زٍهیي ّوبیف هلی کبضافطیٌی ٍ ضلبثت پصیطی.

(. ثطضؾی ػَاهل هؤثط زض ایدبز کبضآفطیٌی زض ؾغح اؾتبى لطؾتبى ثب تأکیس ثط ًمف 1390هْطزاز، حؿیي، ) -

زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هطٍزقت،  پػٍّكی ضّیبفتی ًَ زض هسیطیت آهَظقی -آهَظـ، فهلٌبهِ ػلوی

 .97 114، نم 8، پیبپی4ؾبل زٍم، قوبضُ

(. الگَ ؾبظی هفَْهی تأثیطهؤلفِ 1394ًبزضی، ًبزض، اهیطی، نجب، زل اًگیعاى، ؾْطاة، خؼفطی، حجیت، ) -

ّبی آهَظـ کبضآفطیٌی ثط ًگطـ ٌّطخَیبى ثِ کؿت ٍ کبض زض ٌّطؾتبى ّبی کبض ٍ زاًف، ًكطیِ 

 .17-34کبضآفطیٌی زض کكبٍضظی، خلس زٍم، قوبضُ زٍم، نم 
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