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تازیخ پریسؼ 93/4/12

چکيذُ
ّدف اش ایي پطٍّؽ بسزغی زٍابط بیي لٌگسّای هػیس ؾغلی با ػولىسد ٍ تحلیل هػلیس ایلي
زٍابط دز بیي هدیساى هدازظ ؾْس غٌٌدج دز غال تحكیلی  91-92بلَدُ اغلتا ایلي پلطٍّؽ بلِ
زٍؼ ّوبػتگی اًدام گسفتِ اغتا خاهؼِ آهلازی ػبلازب بلَد اش ولیلِ هلدیساى هلدازظ ابتلدایی،
زاٌّوایی ٍ هتَغطِ ؾْس غٌٌدجا حدن ًوًَِ با اغتفادُ اش فسهَل ولَوساى هحاغلبِ ؾلد ٍ تؼلداد
ً 133فس با اغتفادُ اش زٍؼ ًوًَِگیسی تكادفی طبمِای بِ ػٌَاى ًوًَلِ اًتالاش ؾلدًدا ابصازّلای
پطٍّؽ ؾاه پسغؿٌاهِ اغتاًدازد لٌگسّای هػیس ؾغلی ؾایي ٍ پسغؿٌاهِ هحمك غاختِ ػولىلسد
هدیساى بَدا پایایی ایي پسغؿٌاهِّا با اغتفادُ اش زٍؼ آلفای وساًبلا بلِ تستیل  0/91 ٍ 0/82بلِ
دغت آهدا بِ هٌظَز تدصیِ ٍ تحلی دادُّای خوغآٍزی ؾدُ با اغلتفادُ اش ًلسم افصازّلای ٍ SPSS
 ،Amosاش زٍؼ ّوبػتگی پیسغَى خْت بسزغلی زابطلِ بلیي لٌگسّلای هػلیس ؾلغلی ٍ ػولىلسد
هدیساى ٍ اش تحلی هػیس بسای تؼییي اثساب هػتمین ٍ غیس هػتمین لٌگسّا بس زٍی ػولىسد هلدیساى
اغتفادُ ؾدا ًتایح ًؿاى داد وِ زٍابط هؼٌیداز ضؼیف ٍ هتَغطی هیاى لٌگسّای فٌلی -ولازوسدی،
ؾایػتگی هدیسیتی ،اهٌیت -ثباب ،اغتمالل -خَدهاتازی ،خاللیت وازآفسیٌی ٍ چالؽّای هحل
با ػولىلسد هلدیساى ٍخلَد دازدا ّونٌلیي لٌگسّلای اغلتمالل -خَدهاتلازی  ،)β;0/98خاللیلت
وازآفسیٌی  ٍ )β;0/68اهٌیت -ثباب  )β;0/40تأثیس هػلتمیوی بلس زٍی ػولىلسد هلدیساى هلدازظ
دازًدا
ٍاژُّای کليذی :لٌگسّای هػیس ؾغلی ،ػولىسد هدیساى

1ا وازؾٌاظ ازؾد تحمیماب آهَشؾی ،داًؿگاُ ؾْید هدًی آذزبایداى ،تبسیص
2ا اغتادیاز گسٍُ ػلَم تسبیتی داًؿگاُ ؾْید هدًی آذزبایداى ،تبسیص
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هقذهِ
هدیسیت آهَشؾی ٍ دز بطي آى هدیسیت هدازظ ،هسوص ثم فؼالیلتّلا ٍ تحملك بالؽ اّلداف
آهَشؾی اغتا آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ولید تَغؼِ خَاهغ هحػَش هیؾَد ٍ هدیساى آى فاتح ػكس ػلن ٍ
تودى ٍ گسداًٌدگاى اقلی غاشهاىّای آهَشؾی هیباؾٌد ٍ ػولىسد آًْا و ًظام آهَشؼ ٍ پلسٍزؼ
زا تحلت تلأثیس للساز هلیدّلد )Rajjaeepor and Ebrahimi, 2007, p 88ا هلدیسیت دز آهلَشؼ ٍ
پسٍزؼ ،ابتداٍ ،ظیفِ ًػبتاً غادُای تلمی هیؾد وِ ؾاید تٌْا ؾلس زشم بلسای ایفلای آى داؾلتي
تدسبِ واز بَدا اش ایي زٍ ادازُ اهَز آهَشؾی ٍ هدیسیت هدازظ ،هؼوَز بلِ افلسادی ولِ اش قلالحیت
اخاللی بسخَزداز بَدًد ٍ چٌد غالی غابمِ هؼلوی داؾتٌد ،غپسدُ هیؾدا اهسٍشُ ،هدیسیت آهَشؾلی
غالبا بِ هفَْم زّبسی ،زاٌّوایی ،اقالح ٍ تغییس هَزد ًظس اغتا اش ایي زٍ ًی بِ ّلدفّلای ػلالی
آهَشؼ ٍ پسٍزؼ دز ّس خاهؼِای ،هػتلصم تددید غاشهاى ٍ ًَاًدیؿی دز هلدیسیت ًظلام آهَشؾلی
اغت )Allagheband, 2009, p 63ا ایي اهس تا آًدا اّویت دازد ولِ طبلك دیلدگاُ یىلی اش ًظسیلِ
پسداشاى ،اش خولِ زاُّای تؼییي هیصاى تحمك هَفمیلتآهیلص اّلداف هدزغلِ تَخلِ بلِ هْلازبّلا،
ؾایػتگیّا ٍ ػولىسد هلدیساى ٍاحلدّای آهَشؾلی اغلت Robbins, 1996, translate Parsaeian
)and Errabi, 2001ا
ػولىسد ػبازب اغت اش هدوَع زفتازّای هستبط با ؾغ وِ افساد اش خَد ًؿاى هیدٌّلد Fathi
)Vaggargah, 2000, p 46ا اش آًداییوِ ػولىسد هدیساى هدازظ یىی اش ؾاخفّا ٍ هالنّای هْن
وازایی ًظام آهَشؾی اغت ٍ با تَخِ بِ ایٌىِ دز ؾسایط اًتااش ٍ گصیٌؽ هلدیساى هلالن هؼتبلسی
بسای هْازبّای هَزد ًیاش آًاى پیؽبیٌی ًؿدُ اغتا بٌابسایي بسزغلی ػولىلسد هلدیساى هلدازظ ٍ
تحلی ػَاه هسبَ بِ آى اش اغاغیتسیي هَضَػاب پطٍّؿی دز ًظام آهَشؼ ٍ پلسٍزؼ بلِ ؾلواز
هیآیدا
ابْاهاب گًَاگًَی پیساهَى ػولىسد هدیساى دز هدازظ ٍخَد دازدا تحمیماب بػیازی ولِ دز ایلي
شهیٌِ اًدام گسفتِ اغت ًؿاى هیدّد وِ ػولىسد هدیساى هدازظ با ػَاه هتؼددی دز ازتبا اغت
)Kharazian, 2007; Mahdiun, 2008; Bohairani, 2009ا طی  26تحمیك هیداًی وِ دز ایلساى ٍ
خْاى ؾدُ اغت 43 ،هحمك ػَاه هؤثس بس ػولىسد هدیساى زا هؼسفی وسدُاًد ولِ دز بسخلی اش آًْلا
ػَاه هؤثس یىػاى ًبَدُ اغت ،اها دز بػیازی اش تحمیماب اًدیؿوٌداى بلِ ػَاهل هلؤثس هؿلتسوی
تَخِ وسدُاًد )Musakhani, Hamidi & Najafi, 2010, p 131ا
یىی اش ػَاه هْوی وِ ػولىسد هدیساى هدازظ زا تحت تأثیس لساز هیدّد لٌگسّای هػیس ؾغلی
هیباؾدا ایي لٌگسّا ،الگَّای هؿاكی اش اغتؼدادّا ،ظسفیتّا ،اًگیصُّلاً ،گلسؼّلا ٍ ازشؼّلای
تكَز ؾدُ بِ ٍغیلِ فسد اغت وِ هػیس پیؿسفت ؾاكی زا بؼد اش چٌدیي غال تدسبِ ٍ بلاشخَزد اش
دًیای ٍالؼی ّدایت ٍ تثبیت هی وٌدا لٌگسّای هػیس ؾغلی خٌبِّلایی اش ؾلغ یلا هػلیس ؾلغلی
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ّػتٌد وِ بِ افساد اًگیصُ هیدٌّد ٍ باػث هیؾًَد وِ فسد ٍلتی وِ ؾلغلی زا لبلَل ولسدُ اغلت،
ًاَاّد وازؼ زا هتَلف وٌد )Schein, 1996ا ػالٍُ بس ایي ،لٌگسّا ًؿاى هیدٌّد ولِ اوثلس افلساد
ًویخَاٌّد خَدؾاى زا دز یه شهیٌِ خاـ هحلدٍد ًوایٌلد Klapwijk and Rommes, 2009, p
)217ا
لٌگسّای هػیس ؾغلی بس پایِ هدل ادگلاز ؾلایي  )Schein, 2006دازای  8لٌگلس -1 :ؾایػلتگی
فٌللی -وللازوسدی -2 ،1ؾایػللتگی هللدیسیتی -3 ،2خَدهاتللازی -اغللتمالل -4 ،3اهٌیللت -ثبللاب،4
 -5خاللیت وازآفسیٌی -6 ،5خدهت ٍ اش خَد گرؾتگی ٍ ایثاز -7 ،6چالؽّای هحل  -8 ،7غلبه
شًدگی 8اغتا
 -1ؾایػتگی فٌی -وازوسدی :دز ایي لٌگسگاُ اقَزً فسد بِ ٍغلیلِی هحتلَای خَدولاز بساًگیاتلِ
هیؾَد ٍ بسای اغتادام دز هَلؼیتّا ٍ هؿاغ فٌی ٍ تاككی توای دازدا
 -2ؾایػتگی هدیسیتی :دز ایي لٌگس ؾاف اش طسیك فسقت بسای تحكی ٍ حل هػلا هفْلَهی
پینیدُ تحت ؾسایط ًاهؼیي ٍ ٍخَد اطالػاب ًالف بساًگیاتِ هیؾَد ٍ بِ هَلؼیتّا ٍ هؿاغ
هدیسیتی دز غاشهاىّای بصزي توای دازدا
 -3اهٌیت -ثباب :اقَزً دز ایي لٌگس ؾاف اش طسیك اهٌیت ؾغلی ٍ دلبػتگی بلٌد هلدب بلِ یله
غاشهاى هؼتبس بساًگیاتِ هی ؾَدا
 -4خاللیت وازآفسیٌی :دز ایي لٌگس فسد بِ ٍغیلِ ًیاش بسای غاخت یا ایداد پسٍضُّایی وِ هتؼلك بِ
خَد اٍغت بساًگیاتِ هیؾَدا
 -5اغتمالل– خَدهاتازی :دز ایي لٌگس اقَزً ؾاف خَیای هَلؼیتّای وازی اغت وِ بسخلَزداز
اش حداوثسآشادی اش لحاظ لید ٍ بٌدّای غاشهاًی باؾد ٍ اش ایي طسیك بساًگیاتِ هیؾَدا
 -6خدهت ٍ اشخَدگرؾتگی ٍ ایثاز :دز ایي لٌگس فسد بسای خدهت ٍ دًبال ولسدى آزهلاًی هملدظ ٍ
ًیص زفغ ًیاشّای دیگساى بساًگیاتِ هیؾَدا
 -7چالؽّای هح  :دز ایي لٌگس فسد بسای چیسُ ؾدى بس هَاًغ ػودُ ،ح هػا دؾَاز یا بلسد اش
زلیباى بػیاز غس غات بساًگیاتِ هیؾَدا

1

. technical/ functional competence
. managerial competence
3
. autonomy/ independence
4
. security/ stability
5
. entrepreneurial creativity
6
. service and dedication
7
. pure challenges
8
. lifestyle
2
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 -8غبه شًدگی :افساد با ایي لٌگس ،بِ ایداد تؼادل هیاى هػلیس ؾلغلی ٍ خلاًَادگی فلسدی خلَیؽ
گسایؽ دازد )Schein, 2006, p 7-13ا
لٌگسّای هػیس ؾغلی بس اغاظ ایي هٌطك ّػتٌد وِ تٌاغ بلیي گلسایؽّلای ؾلغلی اؾلااـ ٍ
هحیط وازی باػث زضایت ؾغلی ،افصایؽ تؼْد ٍ ػولىسد خَاّد ؾد ،دز حالیىِ ًاهتٌاغل بلَدى
آى ،باػث ًازضایتی ٍ تغییس ؾلغ هلیؾلَد )Fireston, 1996, p 229-235ا یىلی اش چلالؽّلای
غاشهاًی دز هَزد هؿاغ افسادً ،داؾتي بیٌؽ هٌاغ دز زابطِ با لابلیتّا ٍ هؿَقّایی اغت ولِ
هَفمیت بالمَُ حیطِّای ؾغلی زا اهىاىپریس هیغاشدا دز حمیمت افساد اش لٌگسّلای ؾلغلی ؾلاى
دزن هٌاغبی ًدازًدا ػدم تَخِ بِ لٌگسّای ؾغلی اش غَی هدیساى هدازظ هٌدس بِ ولاز اخبلازی
هیگسددا یؼٌی اگس هدیساى بدٍى دز ًظس گسفتي هْازب ،ػالیك ٍ اًگیصُّایؿاى بِ واز گسفتِ ؾلًَد،
غب هی ؾَد وِ بیي اّداف فسدی ٍ غاشهاًی آًْا فاقلِ بیافتد ٍ احتوازً دز ؾغلؿاى بلیزغبتلی
ًؿاى خَاٌّد داد )Ammirtash et al, 2011, p 115ا
وػ آگاّی اش لٌگسّای هػیس ؾغلی بسای آدهی حا ص اّویت بػیاز اغلت شیلسا غلاشگازی هیلاى
ازشؼّا ٍ ًیاشّای فسدی ٍ ٍیطگیّای ؾلغ خلاـ زا بْیٌلِ هلیغلاشد )Rezaeian, 1993, p 67ا
تؿایف لٌگسّای هػیس ؾغلی افساد زا لادز هیوٌد ،وِ بسای حَشُّای خاقی دز ؾغلؿاى اٍلَیت-
ّایی زا ؾٌاغایی وٌٌدا ؾٌاغایی ایي اٍلَیتّا بِ افساد ووه هلیوٌلد هػلیس ؾلغلی خلَد زا بلِ
طسیمی ،وِ بیؿتسیي زضایت زا حاق وٌٌد ،بسًاهِزیصی ًوایٌدا ؾٌاخت لٌگسگاُّا ٍ یلافتي ؾلغ
هتٌاغ با آى ،زضایت بیؿتس وازوٌاى زا بِ دًبال خَاّد داؾت )Moghimi, 2008, p 216ا
تحمیماب ًؿاى هیدّد وِ بیي لٌگسّای هػیس ؾغلی با ػولىسد زابطِی هؼٌلادازی ٍخلَد دازدا
لالًٍدی ٍ ّوىازاى  )2010پطٍّؿی زا با ػٌَاى "بسزغی زابطِ ویفیت شًلدگی ولازی ٍ لٌگسّلای
هػیس ؾغلی با هٌظسّای ػولىسد غاشهاًی اػضای ّیأب ػلوی داًؿگاُّا" اًدام دادُاًلدا ًتلایح بلِ
دغت آهدُ ،گَیای آى اغت وِ -1 :بیي ؾایػتگی فٌی -وازوسدی ٍ ؾایػتگی هلدیسیت ػولَهی ٍ
و هٌظسّای ػولىسد غاشهاًی زابطِ هثبت هؼٌیدازی ٍخلَد دازد  -2 ،)p>0/05بلیي ّلس یله اش
هٌظسّای ػولىسد غلاشهاًی ٍ ول لٌگسّلای هػلیس ؾلغلی زابطلِ هثبلت هؼٌلیدازی ٍخلَد دازد
)p>0/01ا بػتس ٍ هَتَى  )Bester & Mouton, 2006دز پطٍّؿی بیاى وسدًد ولِ بلیي لٌگسّلای
هػیس ؾغلی بس اغاظ هدل ادگاز ؾایي با زضایت ؾغلی ٍ ػولىسد زابطِ هثبت هؼٌادازی ٍخَد دازدا
ّونٌیي ذاوسفسد  ،ػسیضی ٍ ًَزی  )2008دز پطٍّؿی بِ ایي ًتیدِ زغلیدًد ولِ بلیي لٌگسّلای
هػیس ؾغلی هدل ؾایي با ػولىسد غاشهاًی وازوٌاى شى ٍ هسد ّوبػتگی هثبت ٍ هؼٌلادازی ٍخلَد
دازدا َّىتي ٍ چَویَن  )Hoon Tan & Choo Quek, 2001دز تحمیك خَد بلا ػٌلَاى "هطالؼلِ
لٌگسّای هػیس ؾغلی هسبیاى دز غٌگاپَز" بِ ایي ًتیدِ دغت یافتٌد وِ زابطِ هثبت هؼٌادازی بیي
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لٌگسّای ؾایػتگی فٌی -وازوسدی ،خَدهاتازی -اغلتمالل ،خاللیلت ولازآفسیٌی ،غلبه شًلدگی،
اهٌیت ٍ ثباب ،چالؽ هح ٍ ؾایػتگی هدیسیت ػوَهی با ػولىسد ٍخَد دازدا
اش آًداییوِ بیؿتس دبیساى هدازظ ٍ هدیساى آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ٍخَد هؿىالب ٍ بِ ػبازتی ًملف
ػولىسد هدیساى هدازظ زا تأیید وسدُاًلد  ٍ )Musakhani et al, 2010, p 129بلا تَخلِ بلِ ایٌىلِ
بسزغی ػَاه هؤثس بس ػولىسد هدیساى هدازظ یؼٌی ،تؿایف ػَاهل ٍ ازشیلابی آًْلا ،زغلیدى بلِ
ضسٍزب تَخِ بِ ػَاه ٍ بسًاهِزیصی بسای تغییس ػَاه هؤثس با تَخِ بِ اّویلت آًْلا ،بلس ولازایی ٍ
اثسباؿی ًظام آهَشؾی هیافصاید  ،)Feghhi Farrahmand, 2002, p 136بٌابسایي تحمیلك پیساهلَى
ػولىسد هدیساى هدازظ ضسٍزی هیباؾدا ّدف اقلی ایي تحمیك ًیص بسزغی زابطلِ بلیي لٌگسّلای
هػیس ؾغلی با ػولىسد هدیساى هدازظ ٍ تؼییي اثساب هػتمین ٍ غیس هػتمین ایلي لٌگسّلا بلس زٍی
ػولىسد هدیساى هیباؾدا
رٍش تحقيق
ایي پطٍّؽ اش ًَع تَقیفی بَدُ ٍ بِ زٍؼ ّوبػتگی اًدام گسفتِ اغتا خاهؼِ آهلازی ػبلازب
اغت اش ولیِ هدیساى هدازظ ابتدایی ،زاٌّوایی ٍ دبیسغتاى زٍشاًِ ٍ دٍلتی غلطح ؾلْس غلٌٌدج دز
غال تحكیلی  1391-92وِ تؼداد آًْا ً 203فس ً 98فس هسد ٍ ً 105فس شى) هیباؾلدا هطلابك بلا
فسهَل حدن ًوًَِ وَوساى  ،)Cochran, 1977حدن ًوًَِ دز ایي پطٍّؽ ً133فس ً 64فس هلسد ٍ
ً 69فس شى) هیباؾد وِ بِ ؾسح شیس هحاغبِ ؾدُ اغت:

,

,

,

خْت اًتااش اػضای ًوًَِ اش زٍؼ ًوًَِگیسی تكادفی طبمِای اغتفادُ ؾلدا ابصازّلای پلطٍّؽ
ؾاه پسغؿٌاهِ اغتاًدازد لٌگسّای هػیس ؾغلی غاختِ ادگاز ؾایي  ٍ )Schein, 2006پسغؿلٌاهِ
هحمك غاختِ ػولىسد هدیساى بَدا بلسای تؼیلیي زٍایلی قلَزی ٍ هحتلَایی پسغؿلٌاهِّلا اش ًظلس
هتاككاى ػلَم تسبیتی ٍ هدیسیت اغتفادُ ؾدُ اغتا پایایی پسغؿٌاهِ لٌگسّلای هػلیس ؾلغلی دز
ًوًَِی اٍلیِی ً 30فسی با زٍؼ آلفای وساًبا همداز 0/85بِ دغت آهدا پلع اش تىویل ٍ خولغ-
آٍزی پسغؿٌاهِّا بِ تؼداد ً 133فس ،ضسی آلفای وساًبا و پسغؿٌاهِ  ٍ 0/82بسای ّلس یله اش
لٌگسّای ؾایػتگی فٌی -وازوسدی ،ؾایػتگی هدیسیتی ػوَهی ،اهٌیت -ثباب ،خاللیت وازآفسیٌی،
اغتمالل -خَدهاتازی ،خدهت ٍ اش خَدگرؾتگی ٍ ایثاز ،چالؽّلای هحل ٍ غلبه شًلدگی بلِ
تستی ل  0/67 ٍ 0/78 ،0/69 ،0/65 ،0/68 ،0/70 ،0/73 ،0/71 :بللِ دغللت آهللدا ّونٌللیي پایللایی
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پسغؿٌاهِ ػولىسد هدیساى دز ًوًَِی اٍلیِی ً 30فسی با زٍؼ آلفای وساًبا همداز  ٍ 0/90پع اش
تىوی ٍ خوغآٍزی پسغؿٌاهِّا همداز  0/91بِ دغت آهدا
بِ هٌظَز تدصیِ ٍ تحلی دادُّلای خولغآٍزی ؾلدُ بلا اغلتفادُ اش ًلسم افصازّلای ٍ SPSS19
 ،Amos18اش زٍؼ ّوبػتگی پیسغَى خْت بسزغی زابطِ بیي لٌگسّلای هػلیس ؾلغلی ٍ ػولىلسد
هدیساى ٍ اش تحلی هػیس بسای تؼییي اثساب هػتمین ٍ غیس هػتمین لٌگسّا بس زٍی ػولىسد هلدیساى
اغتفادُ ؾدُ اغتا
يافتِّای تحقيق
جذٍلً :1تايج آزهَى ّوبستگي پيرسَى بيي لٌگرّای هسير ضغلي با عولکرد
لٌگسگاُ فٌی-وازوسدی

لٌگسگاُ ؾایػتگی هدیسیتی

لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب

لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی

لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی

ٍ ایثاز

لٌگسگاُ چالؽّای هح

لٌگسگاُ غبه شًدگی

*0/20

*0/21

**0/25

**0/43

**0/38

0/14

**0/24

*P≥0/05

**P≥0/01

0/11

ػولىسد

لٌگسگاُ خدهت ٍ اش خَدگرؾتگی

هتغير

n =133

ّواًطَز وِ اش یافتِّای خدٍل  1اغتٌبا هیؾَد ،زٍابلط هؼٌلیداز ضلؼیف ٍ هتَغلطی هیلاى
لٌگسّای فٌی -وازوسدی ،ؾایػتگی هلدیسیتی ،اهٌیلت -ثبلاب ،اغلتمالل -خَدهاتلازی ،خاللیلت
وازآفسیٌی ٍ چالؽّای هح با ػولىسد هدیساى ٍخَد دازدا داهٌِی ایي زٍابط هؼٌلاداز اش  0/20تلا
 0/43هتغیس اغتا بس ایي اغاظ ّوبػتگی هؼٌیداز هیلاى لٌگسّلای هػلیس ؾلغلی بلا ػولىلسد دز
بیؿتسیي هیصاى خَد ،هابیي لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی با ػولىسد بلا هملداز ٍ )P≥0/01 0/43
ّونٌیي ووتسیي هیصاى ّوبػتگی هؼٌلاداز بلیي لٌگسگلاُ فٌلی-ولازوسدی بلا ػولىلسد بلا هملداز
 )P≥0/05 0/20هیباؾدا بیي لٌگسّای خدهت ٍ اش خَدگرؾتگی ٍ ایثاز ٍ غبه شًدگی با ػولىلسد
زابطِ هؼٌادازی ٍخَد ًدازدا
رٍش اًجام تحليل هسير
بسای تحلی هػیس ابتدا هتغیسّلای پلیؽبلیي لٌگسّلای فٌلی-ولازوسدی ،ؾایػلتگی هلدیسیتی،
اهٌیت -ثباب ،اغلتمالل -خَدهاتلازی ،خاللیلت ولازآفسیٌی ،خلدهت ٍ اش خَدگرؾلتگی ٍ ایثلاز،
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ؾدًدا
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ٍ غبه شًدگی ،خْت پیؽبیٌی هتغیلس هلالن ػولىلسد ٍازد هؼادللِ زگسغلیَى
جذٍل  :5ضرايب رگرسيَى هذل در پيصبيٌي عولکرد

هدل

ضسای
زگسغیَى

خطای
هؼیاز

ًػبت
بحساًی

غطح
هؼٌیدازی

0/54
0/34
0/40
0/98
0/68
0/006
-0/29
-0/25

0/42
0/18
0/17
0/29
0/28
0/53
0/28
0/38

1/27
1/91
2/37
3/37
2/43
0/01
-1/05
-0/65

0/21
0/06
0/018
***
0/015
0/99
0/29
0/52

فٌی وازوسدی  ›--------ػولىسد
ؾایػتگی هدیسیتی  ›--------ػولىسد
اهٌیت -ثباب  ›---------ػولىسد
اغتمالل -خَدهاتازی  ›---------ػولىسد
خاللیت وازآفسیٌی  ›----------ػولىسد
خدهت ٍ اش خَدگرؾتگی ٍ ایثاز  ›--------ػولىسد
چالؽّای هح  ›----------ػولىسد
غبه شًدگی  ›---------ػولىسد

*** P˂0/001

ًتایح خدٍل ً 2ؿاى هیدّد وِ اش بیي ّؿت هتغیس هػتملی وِ بس زٍی هتغیس ٍابػتِ ٍازد ؾلدُ-
اًد لٌگسّای اغتمالل -خَدهاتازی ،خاللیت ولازآفسیٌی ٍ اهٌیلت -ثبلاب بلس زٍی ػولىلسد تلأثیس
هؼٌیدازی دازًدا بسای دزن بْتس ،هدل تحلیلی ّوساُ با هؼادلِی زگسغیًَی دز شیس ازا ِ هیگسددا

عملکرد

0/89

استقالل -خودمختاری

0/89

خالقیت کارآفرینی

0/04

امنیت -ثبات

ضکل ً :1وَدار هذل تحليلي هعادلِ رگرسيَى

ؾى ً 1وَداز هدل تحلیلی ّوساُ با هؼادلِ زگسغیًَی زا ًؿاى هیدّدا دز هؼادلِ فَق بلِ اشای
یه ٍاحد افصایؽ دز لٌگسّای اغلتمالل -خَدهاتلازی ،خاللیلت ولازآفسیٌی ٍ اهٌیلت -ثبلاب ،بلِ
تستی  0/40 ٍ 0/68 ،0/98بِ ػولىلسد افلصٍدُ هلیؾلَدا بٌلابسایي هلیتلَاى گفلت ولِ لٌگسّلای
اغتمالل -خَدهاتازی ،خاللیت وازآفسیٌی ٍ اهٌیت -ثباب با ػولىلسد زابطلِ هثبلت ٍ هػلتمیوی
داؾتِاًدا
دز هسحلِ دٍم هطابك با ؾلى  ،2لٌگسگلاُ اغلتمالل -خَدهاتلازی بلِ ػٌلَاى هتغیلس ٍابػلتِ ٍ
لٌگسّای خاللیت وازآفسیٌی ٍ اهٌیت -ثباب بِ ػٌَاى هتغیس هػتم ٍازد هؼادلِ زگسغیَى ؾدًدا
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خالقیت کارآفرینی

0/24
استقالل -خودمختاری

1/33
امنیت -ثبات

0/00

ضکل  :5هذل تحليلي هعادلِ رگرسيَى در پيصبيٌي استقالل -خَدهختاری
جذٍل  :1ضرايب رگرسيَى هذل در پيصبيٌي استقالل -خَدهختاری
هدل

ضسای
زگسغیَى

خطای
هؼیاز

ًػبت
بحساًی

غطح هؼٌی-
دازی

خاللیت وازآفسیٌی  ›-----اغتمالل -خَدهاتازی
اهٌیت -ثباب  ›-----اغتمالل -خَدهاتازی

0/24
0/08

0/08
0/05

2/94
1/57

0/003
0/12

طبك ًتایح خدٍل  ،3همداز ضسای زگسغیَى بلِ تستیل  ،)0/80 ٍ 0/24هملداز خطلای هؼیلاز
 ٍ )0/05 ٍ 0/08همللداز ًػللبت بحساًللی 1بللسای هػللیس بللیي خاللیللت وللازآفسیٌی بللا اغللتمالل-
خَدهاتازی ،بلازتس اش  1/96هلی باؾلد ولِ ًؿلاى اش هؼٌلادازی اغلتا بٌلابسایي لٌگسگلاُ خاللیلت
وازآفسیٌی تأثیس آهازی هؼٌیدازی بس لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی داؾتِ اغت ٍ بلا افلصایؽ یله
اًحساف اغتاًدازد دز لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی ،لٌگسگاُ اغلتمالل -خَدهاتلازی بلِ هیلصاى 0/24
افصایؽ خَاّد یافتا اها لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب تأثیس هؼٌیدازی بس لٌگسگلاُ اغلتمالل -خَدهاتلازی
ًدازدا
دز هسحلِ غَم لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب بِ ػٌَاى هتغیس هػلتم ٍ لٌگسگلاُ خاللیلت ولازآفسیٌی بلِ
ػٌَاى هتغیس ٍابػتِ ٍازد هؼادلِ ؾدًدا
جذٍل  :1ضريب رگرسيَى هذل در پيصبيٌي خالقيت کارآفريٌي
هدل

ضسی
زگسغیَى

خطای
هؼیاز

ًػبت بحساًی

غطح هؼٌیدازی

اهٌیت -ثباب  ›-------خاللیت وازآفسیٌی

0/11

0/06

2/09

0/037

با تَخِ بِ ًتایح خدٍل  ،4لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب با هملداز ضلسی زگسغلیَى  ،0/11هملداز خطلای
هؼیاز  ٍ 0/06همداز ًػبت بحساًی  ،2/09تأثیس هؼٌیدازی بس لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی دازدا یؼٌی
با افصایؽ یه اًحساف اغتاًدازد دز لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب ،لٌگسگلاُ خاللیلت ولازآفسیٌی بلِ هیلصاى
. CR

1
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 0/11افصایؽ خَاّد یافتا ؾى  3هدل تحلیلی هؼادلِ زگسغیَى دز پیؽبیٌلی لٌگسگلاُ خاللیلت
وازآفسیٌی زا ًؿاى هیدّدا
4/11
خالقیت کارآفرینی
امنیت -ثبات

ضکل  :1هذل تحليلي هعادلِ رگرسيَى در پيصبيٌي خالقيت کارآفريٌي

جوعبٌذی ًتايج تحليل هسير در هراحل هختلف
اش آى خایی وِ تحلی هػیس ،ػالٍُ بس تلأثیساب هػلتمین ٍ ّوصهلاى هتغیسّلای هػلتم  ،تلأثیساب
غیسهػتمین آًْا زا ًیص ًؿاى هی دّد ،دز شیس بِ تَضیح هتغیسّای تأثیسگراز بس هتغیس ٍابػتِ ػولىسد
پسداختِ هیؾَدا
 -1هتغیسّایی وِ بِ قَزب هػتمین بس هتغیس ػولىلسد تلأثیس گراؾلتِاًلد :لٌگسّلای اغلتمالل-
خَدهاتازی ،خاللیت وازآفسیٌی ٍ اهٌیت -ثباب هتغیسّلایی ّػلتٌد ولِ تَاًػلتِاًلد بلِ قلَزب
هػتمین بس ػولىسد هدیساى تأثیس بگرازًدا لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی هتغیسی اغلت ولِ بؼلد اش
هتغیس ػولىسد ٍازد هؼادلِ ؾدُ ٍ بِ ػٌَاى هتغیس ٍابػتِ دز ًظلس گسفتلِ ؾلدُ اغلتا هیلصاى تلأثیس
لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی بس ػولىسد هدیساى بسابس با  0/98بَدُ اغت وِ ًؿاى هیدّد بِ اشای
یه ٍاحد اًحساف اغتاًدازد تغییس دز لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی ،ػولىسد هدیساى ًیص بلِ هیلصاى
ٍ 0/98احد تغییس خَاّد یافتا ّونٌیي هیصاى تأثیس لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی بس ػولىسد هدیساى
بسابس با 0/68بَدُ اغت وِ ًؿاى هیدّد بِ اشای یله ٍاحلد اًحلساف اغلتاًدازد تغییلس دز لٌگسگلاُ
خاللیت وازآفسیٌی ،ػولىسد هدیساى بِ هیصاى ٍ0/68احد تغییس خَاّد یافتا هیلصاى تلأثیس لٌگسگلاُ
اهٌیت -ثباب بس ػولىسد هدیساى بسابس با 0/40بَدُ اغت وِ ًؿاى هیدّد بِ اشای یه ٍاحد اًحلساف
اغتاًدازد تغییس دز لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب ،ػولىسد هدیساى بِ هیصاى ٍ 0/40احد تغییس خَاّد یافتا
 -2هتغیسّایی وِ بِ قَزب غیسهػتمین بسهتغیس ػولىسد تلأثیس گراؾلتِاًلد :لٌگسگلاُ خاللیلت
وازآفسیٌی بِ قَزب غیسهػتمین ٍ بِ ٍاغطِ لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی با ضلسی هػلیس 0/26
بسزٍی ػولىسد هدیساى تأثیس گراؾتِ اغتا یؼٌی با افلصایؽ لٌگسگلاُ خاللیلت ولازآفسیٌی ،لٌگسگلاُ
اغتمالل -خَدهاتازی افصایؽ پیدا هیوٌد ٍ بِ ٍغلیلِ افلصایؽ لٌگسگلاُ اغلتمالل -خَدهاتلازی،
ػولىسد هدیساى بْبَد هییابدا ّونٌیي لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب بِ قَزب غیس هػلتمین اش طسیلك دٍ
لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی ٍ خاللیت وازآفسیٌی ٍ اش دٍ هػیس شیلس بلس ػولىلسد هلدیساى تلأثیس
گراؾتِ اغتا
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هػیس الف) ػولىسد ‹ -----لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی ‹ ----لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب
هػیس ش) ػولىسد ‹ ------لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی‹ ---لٌگسگاُ خاللیت ولازآفسیٌی ‹----
 -لٌگسگاُ اهٌیت -ثبابخدٍل  ،5اثساب هػتمین ،غیسهػتمین ٍ و هتغیسّای هػتم زا بس هتغیس ٍابػتِ ػولىلسد بلِ طلَز
خالقِ ًؿاى هیدّدا
جذٍل  :9اثرات هستقين ،غير هستقين ٍ کل هتغيرّای هستقل بر هتغير ٍابستِ عولکرد
ًَع تأثیس

هتغیسّا
لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی
لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی
لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب

هػتمین
0/98
0/68
0/40

غیس هػتمین
0/25
0/10

و
0/98
0/93
0/50

با تَخِ بِ ًتایح دغت آهدُ اش تحلی هػیس دز هساح هاتلف ٍ خدٍل  ،5هدل ًْایی ػَاهل هلؤثس
بس ػولىسد هدیساى زا هیتَاى بِ قَزب ًوَداز ؾى ً 4ؿاى دادا
استقالل -خودمختاری

خالقیت کارآفرینی

0/68
0/89

0/89

0/11
0/04

عملکرد

امنیت -ثبات

ضکل  :1هذل ًْايي عَاهل هؤثر بر عولکرد هذيراى
جذٍل  :6ضاخصّای برازش هذل عَاهل هؤثر بر عولکرد
ؾاخف

تطبیمی
همتكد

ؾاخف
ػالهت اختكازی

هؼادل فازغی

CFI
TLI
PNFI

ؾاخف بساشؼ تطبیمی
ؾاخف تَوس -لَیع
ؾاخف بساشؼ همتكد ٌّداز
ؾدُ

داهٌِ لاب لبَل
)Ghasemi, 2010
0/90 -1
0/90 -1
0/50 -1

همداز ؾاخف دز
هدل تدٍیي ؾدُ
دزخِ آشادی;1
0/97
0/91
0/53
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PCFI
RMSEA

هطلك

CMIN/DF
GFI
AGFI
Chi- Square
P-Value

ؾاخف بساشؼ تطبیمی همتكد
زیؿِ هیاًگیي هسبؼاب خطای
بسآٍزد
وای اغىَ س بٌْداز ؾدُ
ؾاخف ًیىَیی بساشؼ
ؾاخف ًیىَیی بساشؼ اقالح
ؾدُ
وای اغىَ س
غطح هؼٌادازی
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0/50 -1
0 -0/05

0/54
0/042

2-3
0/90 -1
0/90 -1

2/44
0/99
0/91

ٍابػتِ بِ حدن ًوًَِ
ٍابػتِ بِ حدن ًوًَِ

2/44
0/12

طبك ًتایح خدٍل  ،6همایػِ ؾاخفّای بساشؼ بسای ازشیابی ولیت هدل تدٍیي ؾدُ با ًما بلسؼ
بسای ّس یه اش آًْا ًؿاى هیدّد وِ دز هدوَع دادُّلای گلسدآٍزی ؾلدُ ،هلدل زا هلَزد تأییلد ٍ
حوایت لساز هیدٌّدا بسای بسزغی بساشؼ ایي هدل اش ؾاخفّلای هتؼلددی اغلتفادُ ؾلدا اٍللیي
ؾاخكی وِ دز غال تحمیماب بسای بسزغی بساشؼ توام زٍؼّای هؼادزب غاختازی ازا ِ هیؾلَد
اغتا ایي آهازُ هیصاى تفاٍب هاتسیع هؿاّدُ ؾدُ ٍ بسآٍزد ؾدُ زا اًلداشُ
آشهَى هدرٍز وای
هیگیسد ٍ ػدم هؼٌادازی آى بساشؼ هدل زا با دادُّا ًؿاى هلیدّلدا دز ایلي هلدل هملداز هدلرٍز
وای بسابس اغت با  2/44وِ دز غطح  0/12غیسهؼٌاداز هیباؾد ٍ ًؿاى دٌّدُ لاب لبلَل بلَدى
هدل هیباؾدا
بحث ٍ ًتيجِگيری
بیي لٌگسگاُ فٌی -وازوسدی با ػولىسد هدیساى زابطِ هؼٌادازی بِ دغت آهدا ایي یافتِ بلا ًتلایح
تحمیماب لالًٍدی ٍ ّوىازاى  ،)2010ذاوسفلسد ٍ ّوىلازاى  ،)2008بػلتس ٍ هَتلَى & Bester
ّ ٍ )Mouton, 2006لَى تلي ٍ چَویلَن ّ )Hoon Tan & Choo Quek, 2001وػلَ هلیباؾلدا
هدیساًی وِ دازای لٌگس فٌی -وازوسدی ّػتٌد توای ووتسی بسای لبَل پػتّای هدیسیتی دازًلدا
اها بسای تَخیِ هؼٌادازی زابطِ بیي ایي لٌگس با ػولىسد هدیساى هیتلَاى گفلت ولِ چلَى هلدیساى
دازای ایي لٌگس تسخیح هیدٌّد دز ؾغ خَد بالی بواًٌد ،بیؿتس بلِ هحتلَای ؾلغلی خلَد تَخلِ
دا زًد ،دز خْت وػ اطالػاب ٍ هؼلَهاب بِ زٍش تالؼ فساٍاى هیوٌٌد ٍ داؾتي هْازب تاككی ٍ
اؾساف بس یه ٍظیفِ خاـ بسای آىّا دز اٍلَیت لساز دازدا بٌابسایي ٍخَد زابطِ بلیي ایلي لٌگلس بلا
ػولىسد هدیساى دٍز اش اًتظاز ًاَاّد بَدا
بیي لٌگسگاُ ؾایػتگی هدیسیتی با ػولىسد هدیساى ًیص زابطِ هؼٌادازی بِ دغت آهدا ایي یافتلِ بلا
ًتایح تحمیماب لالًٍدی ٍ ّوىازاى  ،)2010ذاوسفسد ٍ ّوىازاى  ،)2008بػتس ٍ هَتلَى Bester
َّ ٍ )& Mouton, 2006ى تي ٍ چَویَن ّ )Hoon Tan & Choo Quek, 2001وػلَ هلیباؾلدا
هدیساًی وِ دازای لٌگسگاُ ؾایػتگی هدیسیتی ّػتٌد هیتَاًٌلد اش تَاًلاییّلای تحلیللی خلَد دز
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خْت ح هؿىالب هدزغِ اغتفادُ ًوایٌد ٍ اش ایي طسیك بِ افصایؽ ػولىلسد خلَد ووله ؾلایاًی
بٌوایٌدا ایي افساد ّونٌیي اؾتیاق ٍ تؼْد بیؿتسی بسای لبَل هػٍَلیت دز اًدام ٍظایف هحَللِ ٍ
پػتّای هدیسیتی دازًدا بٌابسایي هیتَاى گفت وِ ٍخَد زابطِ بیي لٌگسگاُ ؾایػتگی هدیسیتی بلا
ػولىسد بدیْی ٍ هٌطمی بِ ًظس هیزغدا
ّونٌیي بیي لٌگسگاُ اهٌیت -ثباب با ػولىسد هدیساى زابطِ هؼٌادازی بِ دغت آهدا ایي یافتلِ بلا
ًتایح تحمیك َّى تلي ٍ چَویلَن ّ )Hoon Tan & Choo Quek, 2001وػلَ بلَدُ ٍ بلا ًتلایح
تحمیك لالًٍدی ٍ ّوىازاى ّ )2010وػَ ًویباؾدا بسای بؼضی اش افلساد ثبلاب ولازی بلِ ػٌلَاى
ػاه ولیدی دز تكوینگیسی هػیس ؾغلی هحػَش هیؾَدا هلیػا  ،)Mellisa, 2008دز پطٍّؿلی
ًؿاى داد وِ بیي اهٌیت ؾغلی با ػولىسد هٌاغ زابطِ هػتمیوی ٍخَد دازدا ّیل ،Hipp, 1992
بِ ًم اش ً )Musakhani et al, 2010, p 132یص اهٌیت زا اش ػَاه هؤثس بس ػولىسد هدیساى هیداًلدا
بٌابسایي دز تَخیِ ایي یافتِ هیتَاى گفت ،با تَخِ بِ ایٌىِ ولیِ هدیساى هدازظ بِ قَزب اغتادام
زغوی هؿغَل بِ فؼالیت ّػتٌد ٍ ّونٌیي بػیازی اش آًْا غالّای هتَالی هدیسیت هدازظ زا بلس
ػْدُ داؾتِ اًد ٍ حمَق ٍ هصایای آًْا ًیص بِ طَز هػتوس پسداخت هیؾَد احػلاظ اهٌیلت ٍ ثبلاب
وازی بِ ػٌَاى یه ًیاش دز آًْا باز هیباؾد ٍ ایي خَد هیتَاًلد ػاهل اًگیصؾلی هْولی دز خْلت
افصایؽ ػولىسد آًاى باؾدا ّونٌیي ًتایح تحلی هػیس ًؿاى داد وِ ایي لٌگسگاُ بِ طلَز هػلتمین
بس ػولىسد هدیساى تأثیس هیگرازدا گازغلیا  )Garcia, 2004دز پطٍّؿلی ًؿلاى داد ،وازوٌلاًی ولِ
احػاظ اهٌیت ؾغلی هیوٌٌدٍ ،ابػتگی بیؿتسی بِ غاشهاى خَد دازًد ،احػاظ آزاهلؽ بیؿلتسی
هیوٌٌد ٍ ػولىسد هٌاغ تسی زا اش خَد ًؿلاى هلیدٌّلدا ّونٌلیي هلیتلَاى گفلت ولِ اهٌیلت
التكادی ٍ ثباب ؾغلی هدیساى ،آىّا زا دز اًدام ٍظایف هحَلِ با اًگیصُتس هیوٌلد ٍ دز ًتیدلِ بلس
ػولىسد آىّا تأثیس هیگرازدا
ًتایح تحمیك ًؿاى داد وِ بیي لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی با ػولىسد هدیساى زابطِ هؼٌادازی
ٍخَد دازدا ایي یافتِ با ًتلایح تحمیلك ّلَى تلي ٍ چَویلَن )Hoon Tan & Choo Quek, 2001
ّوػَ بَدُ ٍ با ًتایح تحمیك لالًٍلدی ٍ ّوىلازاى ّ )2010وػلَ ًولیباؾلدا ٍخلَد زابطلِ بلیي
لٌگسگاُ اغتمالل -خَدهاتازی با ػولىسد هدیساى هدازظ هیتَاًد بِ ایي دلیل باؾلد ولِ ّلس چلِ
هدیساى اش ًظس وازی اختیازاب بیؿتسی داؾتِ باؾٌد ٍ با هحدٍدیتّلای دغلت ٍ پلا گیلس ووتلسی
زٍبِزٍ ؾًَد هی ٍ اؾتیاق بِ خدهت دز آًْا بیؿتس هیؾَد ٍ ػولىسد آًْا افصایؽ هییابدا اش طلسف
دیگس با تَخِ بِ ایٌىِ دز تَقیف ٍیطگیّای زّبساى ًیاش آًْا بِ احاطِ ٍ وٌتسل فسدیؿلاى بلس ولاز
بیاى ؾدُ اغت  ٍ )Shahrzad & Allavi, 2010, p 67اش آًداییىلِ زّبلسی یىلی اش ٍظلایف اقللی
هدیساى بِ ؾواز هیزٍد بٌابسایي هیتَاى اغتدزل وسد وِ بیي لٌگسگاُ اغتمالل با ػولىلسد هلدیساى
هی تَاًد زابطِ هؿاكی ٍخَد داؾتِ باؾدا ّونٌیي ًتایح تحلی هػیس ًؿاى داد وِ ایلي لٌگسگلاُ
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بِ طَز هػتمین بس ػولىسد هدیساى تأثیس هیگرازدا بیىس  )Baker, 1978دز پطٍّؽ خَد ًؿلاى داد
وِ یىی اش ػَاه هؤثس بس زضایت ؾغلی ،خَداغتماللی هیباؾد وِ ًتایح ٍ آثازی اش خولِ ػولىسد با
ویفیت باز زا بِ دًبال دازدا بٌلابسایي هلی تلَاى گفلت ولِ ّلس چلِ آشادی ػول دز ولاز بیؿلتس ٍ
هحدٍدیتّا ووتس باؾد ،احػاظ هػٍَلیت ٍ زضایت ؾغلی هدیساى بازتس خَاّلد بلَد ٍ دز ًتیدلِ
ػولىسد آًْا افصایؽ هییابدا با تَخِ بِ ایٌىِ هػٍَلیت ادازُ هدازظ بس ػْدُ هدیساى هیباؾد ٍ آًْا
بسای اًدام ٍظایف هحَلِ اش اختیازب وافی بسخَزدازًلد ،بٌلابسایي لٌگسگلاُ اغلتمالل -خَدهاتلازی
ػاه هْوی دز پیؽبیٌی ػولىسد هدیساى اغتا
بیي لٌگسگاُ خاللیت وازآفسیٌی با ػولىسد هدیساى زابطِ هؼٌادازی بِ دغلت آهلدا ایلي یافتلِ بلا
ًتایح تحمیك َّى تلي ٍ چَویلَن ّ )Hoon Tan & Choo Quek, 2001وػلَ بلَدُ ٍ بلا ًتلایح
تحمیك لالًٍدی ٍ ّوىازاى ّ )1389وػَ ًویباؾدا اش ًظس ؾایي  )Schein, 1974افساد ولازآفسیي
تا حدٍدی خَدهحَز بَدُ ٍ اش اػتواد بِ ًفع ٍ تَاى تحلی بلازیی بسخلَزداز ّػلتٌد ٍ دز ًْایلت
تواهی آًْا تَاًایی ٍ ظسفیت ًفَذ بس دیگساى زا دازا ّػتٌدا دز تَخیلِ ایلي یافتلِ هلیتلَاى گفلت،
هدیساى هدازغی وِ خالق ٍ وازآفسیي ّػتٌد بْتس هیتَاًٌد شهیٌلِ بلسٍش خاللیلت زا دز هؼلولاى ٍ
داًؽ آهَشاى فساّن غاشًد ٍ ایداد شهیٌِ بسٍش خاللیت دز هؼلواى ٍ داًؽآهَشاى اش ػَاهل هلؤثس بلس
ػولىسد هدیساى هدازظ هیباؾد )Musakhani et al, 2010ا با تَخِ بِ ًتایح تحلی هػیس لٌگسگلاُ
خاللیت وازآفسیٌی یىی دیگس اش ػَاهلی اغت وِ بِ طَز هػتمین بس ػولىسد هدیساى هلدازظ تلأثیس
هیگرازدا هدیساى دازای ایي لٌگس ،افسادی زیػهپریس بَدُ ٍ ّوَازُ بِ دًبلال پیلدا ولسدى زاُّلای
بْتس ٍ خدیدتس بسای اًدام وازّا ّػتٌد ٍ اش ایي طسیك ػولىسد خَد زا افصایؽ هیدٌّدا
بیي لٌگسگاُ چالؽّای هح با ػولىسد هدیساى زابطِ هؼٌادازی بِ دغلت آهلدا ایلي یافتلِ بلا
ًتایح تحمیك َّى تلي ٍ چَویلَن ّ )Hoon Tan & Choo Quek, 2001وػلَ بلَدُ ٍ بلا ًتلایح
تحمیك لالًٍدی ٍ ّوىازاى ّ )1389وػَ ًویباؾدا دز تَخیِ ایي یافتِ هیتلَاى اؾلازُ ولسد ولِ
هحیط هدزغِ بِ گًَِای اغت وِ ّوَازُ با هػا ٍ هؿىالب خدیدی زٍ بلِ زٍ خَاّلد بلَدا ایلي
هػا خاـ هوىي اغت بِ دلی ؾسایط خاـ خاهؼلِ زٍی دّلد ٍ یلا ایٌىلِ اش خاًل وازوٌلاى،
داًؽآهَشاى ٍ اٍلیای آًْا بِ ٍخَد بیایدا هدیسی هَفك اغت ولِ بلِ طلَز هٌاغل بلس چلالؽّلای
دؾَازی وِ با آى هَاخِ ؾدُ غلبِ وٌدا هدیساًی وِ دازای لٌگسگاُ چالؽّلای هحل ّػلتٌد بلِ
خَبی اش ػْدُ ایي اهس بس هیآیٌدا
دز پایاى بِ ػٌَاى پیؿٌْاداب هبتٌی بلس تحمیلك بلِ هػلؤٍزى ادازب آهلَشؼ ٍ پلسٍزؼ هٌلاطك
غساغس وؿَز پیؿٌْاد هیگسدد وِ بِ اًگیصُّا ،ازشؼّلا ٍ تولایالب ؾلغلی افلسادی ولِ واًدیلدای
تكدی هدیسیت هدازظ ّػتٌد تَخِ ًوایٌدا افسادی بِ ػٌَاى هلدیساى هلدازظ اًتالاش ؾلًَد ولِ
دازای لٌگسگاُ ؾایػتگی هدیسیتی ّػتٌد ٍ توای ٍ ػاللِ بیؿتسی بِ لبلَل پػلتّلای هلدیسیتی
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دازًدا ّونٌیي خْت باز بسدى اًگیصُ ٍ دز ًتیدِ بْبَد ػولىسد هدیساى هدازظ اختیازاب بیؿلتسی
بِ آىّا دادُ ؾَدا
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