تبضيد زضيبفت91/10/6 :

تبضيد پصيطـ92/10/6 :

ّسف تحقيق حبيط ،ثطضؾي ضاّکبضّبي آهَظقي تأثيطگصاض ثط اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي تَليس
کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي اؾتبى تْطاى اؾت .ضٍـ تحقيق اظ ًَٔ ّوجؿتگي هيثبقس ٍ ثِ لحبِ گطزآٍضي زازُّب اظ
ًَٔ غيط آظهبيكي (تَنيفي) ٍ ثط هجٌبي ّسف اظ ًَٔ کبضثطزي اؾتً 695 .فط اظ هسيطاى ٍ اًٖبي ّيئت هسيطُ
تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي اؾتبى تْطاى خبهِٗ آهبضي ضا تكکيل هيزٌّس کِ ثط اؾبؼ فطهَل کَکطاى 128
ًفط ثِ ٌَٖاى ًوًَِ اظ َطيق ضٍـ ًوًَِ گيطي تهبزفي َجقِ اي ثب اًتؿبة هتٌبؾت اًتربة قسًس .ضٍايي
پطؾكٌبهِ ثب تأييس اؾتبزاى گطٍُ تطٍيح ٍ آهَظـ کكبٍضظي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ٖلَم ٍ تحقيقبت تْطاى،
تٗسازي اظ کبضقٌبؾبى ٍظاضت تٗبٍى ٍ ؾبظهبى تٗبٍى ضٍؾتبيي ثِ زؾت آهس ٍ پبيبيي اثعاض پػٍّف ًيع ثب اًدبم
آظهَى هقسهبتي اظ َطيق تکويل  30پطؾكٌبهِ هَضز تأييس قطاض گطفت .يطيت آلفبي کطًٍجبخ ثطاي ثرفّبي
هرتلف ثيي  0/87-0/98هحبؾجِ قس .تدعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ َطيق ًطم افعاض  SPSSV16نَضت گطفتً .تبيح
تحقيق حبکي اظ آى ا ؾت کِ ثِ ًٓط اکثط پبؾرگَيبى تأثيط ضاّکبضّبي آهَظقي ثط اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض
تٗبًٍي ّبي تَليس کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي زض حس ظيبز ثَزً .تبيح حبنل اظ يطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ًكبى زاز کِ
ثيي ضاّکبضّبي آهَظقي ثب اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍي ّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي زض ؾُح  1زضنس ضاثُِ
هثجت ٍ هٌٗي زاضي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ثيي ؾي ٍ ؾبثقِ ًَٖيت ثب اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي
کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي ضاثُِ هٌفي ٍ هٌٗي زاضي ٍخَز زاضزً .تبيح حبنل اظ تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ گبم ثِ گبم
ًكبى زاز کِ ضاّکبضّبي ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثرف کكبٍضظي ٍ
ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت ًَآٍضي ثطاي هسيطاى تٗبًٍي  45زضنس اظ تغييطات اضتقبء
هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي تَليس کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي ضا تجييي کطزُ اؾت.
واژگان کليدي :هسيطيت ًَآٍضي ،تٗبًٍي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي ،ضاّکبضّبي آهَظقي
ًَيؿٌسُ هؿئَل هکبتجبتjamalfhosseini@yahoo.com ،
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ظاضٖي ٍ ًؿيوي ( )1386هٗتقسًس ًَآٍضي هي تَاًس
زض زًيبي ؾطاؾط تحوَل اهوطٍظ ّووطاُ ثوب تغييوط ٍ

زض ظهيٌِ ثبظاضيبثي ٍ يب هسلي خسيوس ثوطاي ؾوطهبيِ

تحَالت ثؿيبض ظيبز فٌبٍضاًِ ،کِ ّط ضٍظ ثط ظًوسگي

گصاضي ٍ يب حتي ضٍقوي خسيوس ثوطاي ازاضُ کوطزى

اًؿبىّب تأثيط هيگصاضز ،ؾبظهبىّب ٍ کكَضّب ثوسٍى

ظًسگي ثبقسّ .وچٌيي آى ّب هٗتقسًوس ثوطاي تجوسيل

تُجيق ثب هحيٍ ثيطًٍي ٍ حطکت زض ضاؾوتبي ايدوبز

ايسُ ّبي خسيس ثِ هحهَالت ٍ ذوسهبتي ؾوَزآٍض

اي وسُ ّووبي ًووًَ ،ووَآٍضي ٍ تدووبضي ؾووبظي آىّووب

ٍ هَضز ًيبظ ،الظم اؾوت فطايٌوس ًوَآٍضي هوسيطيت

ًويتَاًٌس ثِ حيبت ذَز ازاهِ زٌّس .ثٌبثطايي الظهوِ

قَز يٌٗي ّط ًوَآٍضي زض هحهوَالت ٍ ذوسهبت

حًَض هساٍم ؾوبظهبىّوب زض ثوبظاض خْوبًي اهوطٍظ،

ثبيس زض قبلت هسل يب َطح کبض کوِ قوبهل هوَاضزي

تَؾِٗ ٍ ثوِ کوبضگيطي ايوسُ ّوبي خسيوس ٍ ايدوبز

چَى تأهيي هبلي ،تَليوس ،ثبظاضيوبثي ،حوول ٍ ًقول،

ثؿتطي ثطاي تَليس زاًف ٍ ثِکبضگيطي ٖولي آى زض

تجليغبت ،ذوسهبت ٍ غيوطُ تٗطيوف قوسُ ٍ ؾو ؽ

ثبظاض هيثبقس .زض ٍاقٕ ًوَآٍضي پبؾوري اؾوت کوِ

فطايٌس هوصکَض زض َوَل ظًديوطُ اضظـ توب هطحلوِ

ؾبظهبىّب زض ثطاثط تحَالت ٍ زگطگًَي ثوبظاض اضاهوِ

تحَيل ثِ ههطف کٌٌسُ ًْبيي هسيطيت قَز .اهب ثوِ

هيکٌٌس تب زض ٖطنِ ضقبثت ثب زيگط قطکتّب يبهي

ًٓط هيضؾس زض ّيچ زٍضُ اي هبًٌس اهوطٍظ ًيوبظ ثوِ

ثقب ٍ ضقس آىّب گطزز (هقيوي ٍ ٖليعازُ .)1389 ،اظ

ًووَآٍضي ثووب تَخووِ ثووِ يووطٍضت آى زض ثرووف

آًدبيي کِ هْن تطيي ًؤَ تٗوبًٍي ّوبي کكوبٍضظي

کكبٍضظي ٍ نٌٗت کوِ ًقوف هْووي ضا زض خْوت

ايطاى ،تٗبًٍي تَليس کكوبٍضظي هويثبقوٌس (قوسيطي

ضقس اقتهبزي ،ثْجَز ضفبُ خبهٗوِ ،افوعايف زضآهوس،

هقووسم ٍ ًٗوت وي )1390 ،ثٌووبثطايي ثووطاي اضتقووبء ٍ

ثْجَز ٖولکطز قطکت ّب ٍ حفّ ضقبثت ايفب هيکٌس،

پبيساضي ايي ثرف ًيبظ ثِ هسيطيتي ّوطاُ ثب زاًوف،

چٌيي حبز ًجَزُ اؾت.

هْبضت ٍ فٌَى ًَيي زاضًس .ثب تَخِ ايٌکِ زض زًيوبي

ثب پيكطفت ضٍظافوعٍى زاًوف ٍ فٌوبٍضي ٍ خطيوبى

اهطٍظ ثيكتط کكَضّبي خْبى ثب تکيِ ثط ًوَآٍضي زض

گؿتطزُ اَالٖبت ،اهطٍظُ خبهِٗ هب ًيبظهٌس پوطٍضـ

پي افعايف ثْوطُ ٍضي ٍ ثْجوَز ٍيوٗيت اقتهوبزي

اًؿبىّبيي اؾوت کوِ ثتَاًٌوس ثوب هغوعي ذوال ثوب

ّؿووتٌس ٍ يک وي اظ زالي ول ٖوووسُ اّوي وت فعايٌووسُ

هكکالت ضٍثطٍ قسُ ٍ ثِ حل آىّب ث طزاظًوس ٍ ثوب

ًَآٍضيٍ ،خَز ضقبثت ثيي کكوَضّبي هرتلوف زض

ايي ضٍيکطز ًيبظ ثِ آهوَظـ ٍ تقَيوت ذالقيوت ٍ

حبل تَؾِٗ اؾت (فويى پوَض ٍ زُ هَثوس)1386 ،

ذلق افکبض ًَ ثطاي ضؾيسى ثِ خبهٗوِ اي قوکَفب اظ

.هُبلٗبت ٍ تدطثيبت گًَبگَى ًكوبى هويزّوس کوِ

اّويت ذبني ثطذَضزاض اؾت .افعايف ذالقيت زض

پبيساضي ؾوبظهبى ،ثوِ قوسضت ًوَآٍضي ٍ ذالقيوت

ؾبظهبىّوب هويتَاًوس ثوِ اضتقوبي کويوت ٍ کيفيوت

ؾبظهبى ٍاثؿتِ اؾت زض ًتيدِ ّط اقسام هسيطيتي کِ

ذسهبت ،کبّف ّعيٌِّب ،خلَگيطي اظ اتالف هٌبثٕ،

ثِ ثْجَز قبثليت ًَآٍضي کوک هي کٌس ثبيس هس ًٓوط

کووبّف ثطٍکطاؾ وي ٍ ثووبلُجٕ افووعايف کووبض آيووي ٍ

قطاض گيوطز .ثوِ ٖجوبضت زيگوط ًوَآٍضي هْونتوطيي

ثْووطٍُضي ٍ ايدووبز اًگيوعـ ٍ ضيووبيت قووغلي زض

اٍلَيت قطکتّب ٍ ثْتطيي ضاُ پيكطفت زض اقتهوبز

کبضکٌبى هٌدط گطزز (ٖليطيبيي ٍ تَاليي.)1387 ،

زاًف هحَض هيثبقس (زضثٌسي ٍ ًبزضي.)1389 ،

راهکارهاي آموسضي تأثيزگذار بز ارتقاء مديزيت نوآوري در تعاونيهاي...
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ايدبز ثبٍضّبي هكتطک ثوطاي ًوَآٍضي ٍ ايٌکوِ ثوِ

ّوکبضاى .)1387 ،هسيطيت ًَآٍضي فطآيٌوس ذلوق ٍ

ٌَٖاى يک ٌّدبض هكتطک زض ؾوبظهبى ثوِ ذالقيوت

اخطاي َطح کبض اؾت کِ ثب ّسف تجسيل اذتطأ ثوِ

ًگطيؿتِ قَز ًيبظ ثِ آهَظـ زاضز .تبفلط هْونتوطيي

ًَآٍضي ٍ زض ًْبيت ثسؾوت آٍضزى هعيوت ضقوبثتي

فٗبليت ٍ ضاُ ضٍيبضٍيي ثب تحَالت ٖٓين ٍ ظًوسگي

حووَل هحووَض ي وک ًٓطي وِ ذووال تحقووق يبفتووِ ٍ

آيٌسُ ضا پصيطـ تغييط ٍ آهَظـ هويزاًوس .آهوَظـ

ؾطاًدبم ثبٖث تَؾِٗ ٍ افعايف ؾَزآٍضي ؾوبظهبى

هَثط ٍ پطهبيِ ثِ افطاز کوک هيکٌس تب آىّوب ثتَاًٌوس

زض ثبظاض هيگطزز (ظاضٖي ٍ ًؿيوي.)1386 ،

ثِ ضقس ٍ تَاًبيي کبفي زض قغل ذَز زؾت يبثٌس ٍ

ؾولُبًي ( )1389زض پػٍّكوي ثوب ٌٖوَاى «َطاحوي

ثب کبضآيي ثيكتطي کبض کٌٌس .هسيطاى ثبيس ثساًٌوس کوِ

الگَي تطٍيح هسيطيت ًوَآٍضي زض نوٌبيٕ غوصايي

يک وي اظ ّووسفّووبي هْوون زض آهووَظـ زض هح ويٍ

کَچک ضٍؾتبيي تْطاى» ثوِ ايوي ًتيدوِ ضؾويس کوِ

پووطتالَن ٍ هتغيووط کٌووًَي ،آهووَذتي قوويَُ ّووبي

هْبضتّبي هسيطيت ًَآٍضي هوسيطاى قوطکتّوبي

ذالقيت ٍ ًَآٍضي اؾت .ثسيي هٌَٓض هوي توَاى اظ

هَضز هُبلِٗ زض ؾُح يٗيف ثَزًوس ٍ ًيوع کوجوَز

َطيق آهَظـ ،کبضکٌبى ضا ثِ تفکط ٖوبزت زاز ٍ زض

قسيسي زض زٍضُ ّبي آهَظقوي ٍ اَالٖوبت هوَضز

ًتيدِ ايي تفکط ثِ نَضت يک فطٌّگ ؾوبظهبًي زض

ًيبظ هسيطاى نٌبيٕ ٍخَز زاقوتّ .وچٌويي َٖاهول

اليِ ّبي هرتلف ؾبظهبى ضؾَخ کطزُ ٍ زض اخوطاي

هَثط ثط ؾُح هسيطيت ًَآٍضي هسيطاى ٖجبضتٌوس اظ :

اؾتطاتػي ّبي ؾبظهبى تأثيط کلي ٍ زاهوي هي گوصاضز

اضتجبٌ ثب هكتطيبىٖ ،بهل هحيُويٖ ،بهول آهَظقوي،

(ّوبى).

ٖبهل هٌوبثٕ هوبليٖ ،بهول هكوتطي هحوَضيٖ ،بهول

حًووطتي ٍ ّوکووبضاى ( )1389ثووِ ًقوول اظ ؾووًَدب

اضتجبَبت زضًٍوي ٍ ٖبهول زؾتطؾوي ثوِ اَالٖوبت

تٗبًٍي ضا يک هَؾؿِ ذَز هرتبض ٍ هجتٌي ثط اتحبز

ترههي.

زاٍَلجبًِ اقربل ثطاي ثوطآٍضزُ ؾوبذتي ًيبظّوبي

ًتووبيح پووػٍّف هطقووسي ( )1390تحووت ٌٖووَاى

ٖوَهي اقتهبزي ،اختوبٖي ،فطٌّگوي ٍ آضظٍّوب اظ

«ثطضؾ وي ًقووف آهووَظـّووبي تطٍيد وي زض اضتقووبء

َطيووق يووک هبلکيووت هكووتطک ٍ تحووت کٌتووطل

ْطفيت ًَآٍضي اًٖبي نٌسٍ حوبيت اظ تَؾوِٗ

زهَکطاتيک قطکت هيزاًٌس.

فٗبليتّوبي کكوبٍضظي ظًوبى ضٍؾوتبيي قْطؾوتبى

ًَآٍضي ٖجبضت اؾت اظ ثْطُ ثطزاضي اظ ايوسُ ّوبي

هطٍزقت» حبکي اظ آًؿت کِ ْطفيت ًَآٍضي اکثوط

خسيس ثِ ًحَي کوِ ايدوبز اضظـ افوعٍزُ ٍ هعيوت

ظًبى ضٍؾتبيي قْطؾتبى هطٍزقت زض حوس هتَؾوٍ

ضقبثتي کٌسً .وَآٍضي چوِ اظ زيوسگبُ فوطزي ٍ چوِ

( 68زضنس) ثَز ٍ اکثط پبؾرگَيبى ( 56/1زضنوس)

زضٍى ؾووبظهبًي ،اظ َطيوق ثووِکووبضگيطي ضٍـّووبي

تأثيط ضٍـ ّبي آهَظقي گطٍّي زض اضتقبء ْطفيوت

کبهالً خسيس ٍ يب اظ َطيوق ثْيٌوِ کوطزى ضٍـّوبي

ًَآٍضي زض حس ظيبز ٌَٖاى کوطزُ ثَزًوسّ .وچٌويي

خسي وس ٍ تُووبثق آىّووب ثووب قووطايٍ خسي وس حبنوول

ًتووبيح ضگطؾ ويَى ًكووبى زاز کووِ تقطيج وبً  24زضنووس

هيقَز .آى چيعي کِ هؿلن اؾوت هفْوَم ًوَآٍضي

ٍاضي وبًؽ هتغي وط اضتقووبء ْطفي وت ًووَآٍضي تَؾووٍ

ّوَاضُ ثوب تغييوط ،توَمم ثوَزُ ّوط چٌوس کوِ لعٍهوبً

هحتَاي آهَظقي ،اضظقيبثي ٍ هحيٍ آهَظقي تجييي

اذتطاٖي ضا زض ثطًساقتِ ثبقس (ّبقويبى انوفْبًي ٍ

31

مجله پژوهصهاي تزويج و آموسش كطاورسي ،سال ضطم ،ضماره  ،4سمستان( 3129پياپي)94

قس ،ثِ گًَِ اي کوِ هحتوَاي آهَظقوي هْونتوطيي

آفطيٌي تٗوبًٍي ،زاقوتي َوطح ٍ ثطًبهوِ اخطايوي ٍ

ٖبهل تجييي کٌٌسُ ْطفيت ًَآٍضي ثَز.

آهَظقي ،اضازُ ٍ اقسام خوٗي ،تَاًب زض ضؾويسى ثوِ

قبيي ًَضي ٍ قبيي ًَضي ( )1387زض پػٍّكي ثِ

اّوووساف ٍ تٗوووبهالت ٍ قوووطاکتّوووب ،تَؾوووِٗ

«اؾترطاج ضاّکبضّبي انوالح ًٓوبم هلوي ًوَآٍضي

ظيطؾبذت ّبي الظم ،ايدبز قطايٍ يبزگيطي ٍ تجبزل

ايطاى ثب تکيِ ثط هُبلِٗ تُجيقي کكوَضّبي هٌتروت»

زاًوف ،اضتقوبي اٖتوووبز ٍ اًگيوعُ اًٖوبء ،اؾووتقالل

پطزاذتٌس .انوالحبت پيكوٌْبزي زض ؾوُح تؿوْيل

تٗبًٍيّب زض تَاًوٌسؾبظي تٗبًٍيّب تَليس هإثطًس.

تحقيقبت ٍ ًَآٍضي قبهل ًْبزّبي حفوّ هبلکيوت

اهيٌي ٍ ضهًبًي ( )1385ثِ ثطضؾي َٖاهل هوَثط زض

هٌَٗي ًٓيط ثجت اذتوطأ ٍ ًيوع ًْبزّوبي حووبيتي

هَفقيت قطکت ّبي تٗبًٍي کكوبٍضظي هوط٘ زاضاى

هحلي اظ هحققوبى ٍ فٌوبٍضاى ًٓيوط قوْطزاضيّوب ٍ

گَقتي اؾتبى انفْبى پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز کوِ

اؾتبًساضيّب ،حوبيت هبلي غيطزٍلتوي اظ هحققوبى ٍ

ثِ تطتيت ،قٌبذت اًٖبء ،کبضکطز تٗبًٍي ّوب ثوطاي

زض يوي خْوت ثْيٌوِ ؾوبظي اهوط ّوکوبضيّوبي

َٖاهل ثطٍى ؾبظهبًي ،کيفيت آهوَظـ ّوب ،هْوبضت

ثيي الوللوي زض تحقيقوبت ٍ فٌوبٍضي ،تكوکيل يوک

هسيطاى ،هكبضکت ٍ تحهيالت اًٖبء ثيكتطيي تأثيط

ؾبظهبى ّوکبضيّبي ثييالوللي ً R&Dيوع تَنويِ

ضا ثط هَفقيت تٗبًٍيّب زاضز.

هويگووطزز .انووالحبت پيكووٌْبزي زض ؾووُح اًدووبم

اکجووطي ( )1385زض ثطضؾووي «َٖاهوول هووإثط ثووط

ًٓ :R&Dبم ثركي ٍ تقؿوين کوبض هيوبى ًْبزّوبي

تَاًوٌسؾبظي تٗبًٍي ّوب» ايوي َٖاهول تأثيطگوصاض ضا

هَخووَز اؾووت ،ثووسيي ًحووَ کووِ زاًكووگبُّووب،

قووبهل هووسيطيتَٖ ،اهوول ؾووبظهبًي ،اقتهووبزي،

پػٍّكووگبُّووب ،قووطکتّووبي َطاحووي هٌْسؾووي،

اختوبٖي ،آهَظـ ٍ فطٌّگ ؾبظي زض ثرف تٗبٍى

ٍاحسّبي  R&Dنٌٗتي ٍغيطُ ّط کسام ثوِ ؾوُح

هيزاًس.

ذبني اظ تحقيقبت هرهَل ثِ ذَز ث طزاظًس.

ًتبيح تحقيق انوغطپَض ٍ ّوکوبضاى ( )1389کوِ اظ

ثيگلووطي ( )1389ثووِ پػٍّكووي تحووت ٌٖووَاى ضاُ

َطيق ثطضؾي  5قطکت ؾَهسي ثسؾت آهوسُ ثوَز،

کبضّبي تَاًوٌسؾبظي تٗبًٍيّبي تَليوس ثوط اؾوبؼ

زضيبفتٌس کوِ ًوَآٍضي هْونتوطيي ٖبهول ّوط اقوسام

ًٓوووطات کبضقٌبؾوووبى ٍ اًٖوووبي ّيئوووت هوووسيطُ

هربَطُ آهيع اقتهبزي ثِ قوبض هيآيس ثِ ََضي کوِ

تٗوووبًٍيّوووبي تَليوووس پطزاذوووت .ضاّکبضّوووبي

ًيطٍي هحطکِ ثقب ٍ تَؾِٗ آى هيثبقس .ثوِ ٖجوبضتي

تَاًوٌسؾبظي تٗبًٍي ّبي تَليس ٖجبضتٌوس اظ :توسٍيي

زيگط تقَيت قبثليتّبي ًَآٍضاًِ ثٌگوبُّوب هؿوتلعم

ثطًبهِ ّبي هٌبؾوت ،زازى اذتيوبض ثوِ تٗوبًٍيّوب ٍ

اخطاي نحيح هسيطيت ًَآٍضي زض آىّب هويثبقوس.

احتطام ثِ هبلکيت فطزي اًٖبء ،اضتقبي هكوبضکت ٍ

زض ًتيدووِ ايووي تحقيووق ،ضاثُووِ هٌٗووي زاضي هيووبى

تٗبهالت ،اضاهِ تكَيق ٍ پبزاـ ،آهَظـ ٍ فطٌّوگ

ًَآٍضي ٍ ثقبي قطکت تأييس قس.

ؾبظيّ .وچٌيي ًتبيح تحقيق ًكبى زاز کوِ آهوَظـ

زًيبهي ٍ ّوکبضاى ( )1390زض ثطضؾي «تحليل ٖبهل

ٍ ّسايت ،ايدوبز ْطفيوت ّوبي فوطزي ،گطٍّوي ٍ

ضاّکبضّبي اضتقبي ثْطٍُضي تٗبًٍيّبي کكوبٍضظي

ؾووبظهبًي ،خْووت گيوطي ضفووٕ ًيبظّووب ٍ هكووکالت

اؾتبى ظًدبى اظ زيسگبُ هسيطاى تٗوبًٍيّوب» ثوِ ايوي

اًٖبء ٍ تَؾِٗ پبيوساض ،افوعايف اؾوتقالل ٍ ًقوف

ًتيدووِ ضؾ ويسًس کووِ پووٌح ٖبهوول زاًووف ٍ تدطثووِ،

راهکارهاي آموسضي تأثيزگذار بز ارتقاء مديزيت نوآوري در تعاونيهاي...

33

آهَظـ ،قبذم ّوبي هوبلي ،ثيووِ ٍ تؿوْيالت ٍ

هسيطيت زض ًٓبم هلي ًَآٍضي ث طزاظًسّ .وچٌيي ثوِ

نبزضاتَٖ ،اهل اضتجبَي  %63/27اظ کول ٍاضيوبًؽ

ثطضؾووي  ،R&Dؾووْن تَؾووِٗ هٌووبثٕ اًؿووبًي ٍ

َٖاهل هَثط ثوط اضتقوبي ثْوطٍُضي زض تٗوبًٍيّوبي

فٗبلي وتّووبي تَؾووِٗ تدووبضت زض ضقبثووت هل وي زض

کكبٍضظي اؾتبى ظًدبى ضا تجييي هيکٌٌس.

کكَضّبي آفطيقبي خٌَثي کوطُ ٍ غاپوي پطزاذتٌوس.

خٗفووطي ( )1376زض تحقيقووي ثووِ ثطضؾووي ًقووف

تدعيِ ٍ تحليل هقبيؿِ اي چبضچَة خسيس تَؾوِٗ

آهَظـ زض افعايف کوبضايي هوسيطاى پطزاذوتٍ .ي

هٌووبثٕ اًؿووبًي ٍ فٗبليوتّووبي تَؾووِٗ تدووبضت زض

يوي ثطقوطزى اّويت ًيطٍي اًؿوبًي زض هَفقيوت

کكَضّبي کطُ ٍ غاپي ًكبى زاز کِ ْطفيتكبى ثوطاي

قطکتّبً ،تيدِ گيطي ًوَزُ اؾت کوِ آهوَظـ زض

اظ ثيي ثطزى َٖاهل هحسٍز کٌٌوسُ ضقبثوت زض ًٓوبم

افووعايف کووبضايي ،اضتقووبي هْووبضت ٍ ذالقيووت ٍ

هسل ًَآٍضي زض آفطيقبي خٌَثي افعايف يبفتِ اؾت

ًَآٍضي هسيطاى تأثيط هثجت زاضز.

) Ommani (2011زض تحقيقي ثِ «اضظيوبثي زاًوف

) Omman & Noorivandi (2011ثوِ ثطضؾوي

کكووبٍضظاى زض ذهووَل هووسيطيت ًووَآٍضي زض

قبذم ّبي تدعيِ ٍ تحليل هوسيطيت ًوَآٍضي زض

تٗبًٍي ّبي کكبٍضظي قْطؾتبى قَقتط» پطزاذوت.

تٗبًٍي ّبي ههوطف آة قْطؾوتبى زظفوَل اؾوتبى

ًتبيح ًكبى زاز کِ زاًف کكبٍضظاى زضثبضُ هوسيطيت

ذَظؾتبى پطزاذتٌسَ .جق ًتوبيح ثسؾوت آهوسُ زضک

ًَآٍضي زض حس هتَؾٍ ثَز ٍ ّوچٌويي ثوط اؾوبؼ

کكبٍضظاى زضثبضُ هسيطيت ًوَآٍضي ثويي هتَؾوٍ ٍ

ضگطؾيَى زؾتطؾي ثِ کبًوبل ّوبي اضتجوبَي ،ؾوُح

ثبال ثَزّ .وچٌيي ًتبيح ضگطؾيَى ًكبى زاز کِ ؾُح

آهَظـ ،زضآهسٖ ،ولکطز هحهوَل ،اًوساظُ هعضٖوِ،

تحهيالت ،زضآهوسٖ ،ولکوطز هحهوَل ،هكوبضکت

هكبضکت اختوبٖي ،ؾُح هكبضکت زض کوالؼّوبي

اختوبٖي ،ؾُح هكبضکت زض کالؼ ّوبي تطٍيدوي

تطٍيدي هوکي اؾت ثِ ذَثي تغييطاتي ضا زض زاًف

 59زضنووس تغييووطات زض ازضاک کكووبٍضظاى زضثووبضُ

کكبٍضظاى زضثبضُ هوسيطيت ًوَآٍضي ايدوبز ًوبيوس.

قبذمّبي تدعيِ ٍ تحليول هوسيطيت ًوَآٍضي ضا

) Riederer et al. (2005زض تحقيقوي ثوب ٌٖوَاى

تجيويي ًووَزُاًوس Lingela & Buys (2007) .زض

«ثطضؾ وي ثطذ وي اظ ثْتووطيي ق ويَُ ّووبي هووسيطيت

پػٍّكي زض ذهَل «چبضچَة هسيطيت ًوَآٍضي

ًَآٍضي» زضيبفتٌس کِ زٍ ًَٔ ًوَآٍضي زض فطآيٌوس ٍ

ثووطاي ثْجووَز ضقبثووت هل وي زض کكووَضّبي زض حووبل

هحهَل ٍخَز زاضز کِ فطايٌس ًَآٍضي قبهل ثطًبهِ

تَؾِٗ» اًدبم زازًس .آىّب ثِ ايي ًتيدِ ضؾويسًس کوِ

ضي وعي اؾووتطاتػيک ،کٌتووطل هَخووَزي ،تووساضکبت،

ٌٖبنووط ًووَآٍضي (زٍلووت ،نووٌٗت ،هإؾؿووبت

آهَظـ کبضکٌبى ،ثطقطاضي اضتجبٌ ،تأهيي هٌبثٕ هوبلي

تحقيقووبتي ،هإؾؿووبت هووبليًْ ،بزّووبي آهَظقووي)

ٍ ثبظاضيبثي هوي ثبقوس کوِ هَخوت ثْجوَز ٖولکوطز

چبضچَة هوسيطيت ًوَآٍضي ضا ثوِ ٌٖوَاى اثوعاضي

تدبضت زض ظهيٌِ ثبظاضيبثي ٍ تَليوس کوبال هويقوَز.

ثطاي هسيطيت هلي ًَآٍضي ثِ کبض هي ثطًس تب ثتَاًٌس

ّوچٌيي هسيطيت ًَآٍضي قبهل اؾتطاتػي ًَآٍضي،

ؾْن ذَز ضا زض ًٓبم هلي ًَآٍضي تٗييي کٌٌس ٍ ثوِ

فطٌّووگ ،هووسيطيت اي وسُّووب ٍ اخووطاي فطايٌووسّبي

اضظيبثي ٍ هسيطيت ٖولکطز ٍ ضٍاثٍ ثيي ٖبهالى زض

ًَآٍضي اؾت.

ًٓبم هلي ًوَآٍضي ،قٌبؾوبيي َٖاهول هحسٍزکٌٌوسُ
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هووسيطيت پبي وساض ً وَآٍضي حي وبتيتووطيي ٖبهوول زض

آقب زاٍز ثِ ًقل اظ ؾي کي ثبضت ( )1994ثطگوعاضي

هَفقيت هسيطاى تٗوبًٍيّوب زض هحويٍ اهوطٍظي ثوِ

زٍضُ ّبي آهَظقي ضؾوي ثِ هٌَٓض تؿْيل ٍ اقبِٖ

حؿبة هيآيس .کليس تَفيق زض ٖطنِ ضقبثوت ،توَاى

ًَآٍضيّب ،اؾتفبزُ اظ ؾيؿتنّبي اَالٖبتي هسيطيت

ؾبظهبىّب اظ خولِ تٗبًٍيّب زض ذلق ٍ ثِکوبضگيطي

ٍ ثِکبضگيطي ٍ تقَيوت اّوطمّوبي هوسيطيت ضا زض

ًَآٍضيّبي هؿتوط هيثبقوسّ ،وچٌويي تٗوبًٍيّوب

اضتقووبي تغيي وطات ٍ ًووَآٍضيّووبي ؾووبظهبًي ه وإثط

ثطاي اًُجب ثب قطايٍ زض حبل زاهن تغييوط کؿوت ٍ

هيزاًس .ثِ ََض کلوي ،هويتوَاى اشٖوبى زاقوت کوِ

کبض ٍ ذلق ًَآٍضي ثبيؿتي ذوَز ضا زضگيوط فطآيٌوس

آگبّي هوسيطاى ٍ کبضکٌوبى اظ ذالقيوت ٍ ًوَآٍضي

هسيطيت ًَآٍضي کٌٌس (ٖالهِ.)1384 ،

العاهي اؾت تب ثتَاًٌس ثوب ظهيٌوِ اي اظ آگوبّيّوبي

ثووِ گفتووِ لُف وي ًووػاز ( )1391زض حووبل حبيووط 4

هَضز ًيبظ ٍ ًَ ٍاضز ٖطنِ کوبض ٍ فٗبليوت قوًَس ٍ

هيليَى ٍ ّ 500عاض ًفوط ًٖوَ تٗوبًٍيّوبي تَليوس

زض آًدووب ثووب آفطيٌٌووسگيً ،قووف ه وإثطي زض تحقووق

اؾتبى تْطاى ّؿتٌس کوِ ايوي ضقون ًكوبًگط ْطفيوت

ّسفّب ٍ پيكطفت ؾبظهبىّبي ذَز زاقتِ ثبقٌس.

ثبالي آى اؾت ٍ ثؿتط هٌبؾجي ثطاي ؾطهبيِ گوصاضي

ٖالٍُ ثط ايي آهَظـ هوسيطاى ٍ کبضکٌوبى هوسيطيت

زض آى ٍخَز زاضز (ضٍظًبهِ ثبظاض کبض.)1391 ،

ترههي (ثوِ ٌٖوَاى هثوبل ضؤؾوبي اضقوس هوبلي)

هسيطاى آهوَظـّوبي يوٗيفي زض هوَضز هفوبّين ٍ

تٗبًٍيّب يک اهطي هْن اؾت کِ ثبيس هوَضز تَخوِ

چگًَگي اؾوتفبزُ اظ هوسيطيت ًوَآٍضي زاضًوس .زض

قطاض گيطز ٍ آهَظـ ضّجطي هإثط ثِ ٌَٖاى يکوي اظ

هقَلِ هٌبثٕ اًؿبًي زضهي يبثين کِ ؾبظهبىّبي ًَآٍض

هْنتطيي فٗبليت آىّب هيثبقس (.)Sun, 2009

فٗبالًِ آهَظـ ٍ تَؾِٗ زاًف اًٖوبي ذوَز ضا آى

ؾبظهبىّبي هَخَز زض خَاهٕ اهطٍظ ثب چوبلفّوبي

ََض کِ ضٍظآهس ثبقس تكَيق هيکٌٌس .اهٌيت قوغلي

هتٗسزي هَاخِ ّؿتٌس کِ ّسايت ٍ هوسيطيت آىّوب

زض ؾُح ٖبلي ثطاي کبضکٌبى ذَز فطاّن هيآٍضًس تب

ضا تحت تأثيط قطاض هي زٌّس .اظ ؾَي زيگوط پَيوبيي

تطؼ اظ اذطاج ثِ ذبَط اقتجبُ ضا کبّف زٌّس ٍ ثوِ

ؾبظهبى ّب اظ خولِ تٗوبًٍيّوب زض گوطٍ ًوَآٍضي ٍ

افطاز خطمت هيزٌّس کِ تغييطپصيط ثبقٌس .ظهبًي کوِ

ثطٍظ ذالقيت زض خْت افعايف ثْطٍُضي هيثبقوس.

اًسيكِ خسيس تکبهل هييبثس پيكتبظاى تغييوط فٗبالًوِ

ثِ ًقل اظ لُفي ًػاز :تٗوبًٍي ّوبي اؾوتبى تْوطاى 9

ٍ ثب قَض ٍ قَ اًسيكِ ضا تٗبلي هويثركوٌس ٍ آى

زضنس اظ کول تٗوبًٍيّوبي کول کكوَض ضا تكوکيل

ضا حوبيت هيکٌٌس ،ثط هكکالت چيطُ هويقوًَس ٍ

هيزٌّس کوِ ايوي تٗوساز ًؿوجت ثوِ گصقوتِ ضٍ ثوِ

اَويٌبى هي زٌّس کوِ ًوَآٍضي ثوِ هطحلوِ اخوطا زض

کبّف هيثبقس (ضٍظًبهِ ثبظاض کبض.)1391 ،

ذَاّس آهس (هحوسي.)1384 ،

ّوچٌيي ثِ اٖتقبز نبحتًٓطاى ٍ کبضقٌبؾبى زاليل

ثووطاي هَفقي وت تٗووبًٍيّووبي کكووبٍضظي هووسيطاى

کبّف تٗساز تٗبًٍي ّبي اؾوتبى تْوطاى ثوِ قوطايٍ

تٗبًٍيّب ثبيس زض هٗطو آهَظـّوبي هرتلوف ثوِ

آىّووب زض گصقووتِ ثووِ ٖلووت ٖووسم تَخووِ ًٓووبم ٍ

ٍيػُ زٍضُ ّبي هبلي ،انَل تٗبٍى ،هسيطيت تهوين

زؾتگبُ ّبي زٍلتي ثطهي گطزز کوِ ثبٖوث تًوٗيف

گيطيًَ ،آٍضي ٍ غيطُ قطاض ثگيطًس .(John et al.,

ثرف تٗبٍى زض اقتهبز کكَض ،کبّف تَخِ ًؿوجت

)2001

ثِ ًَآٍضي ٍ فٌبٍضيّوبي هوسضى قوسُ اؾوت ٍ زض

راهکارهاي آموسضي تأثيزگذار بز ارتقاء مديزيت نوآوري در تعاونيهاي...

31

ًتيدِ اًگيعُ هسيطاى ٍ اًٖوبي تٗوبًٍيّوبي ثوطاي

ضٍؾتبيي اؾتبى تْطاى؛ ٍ هيعاى تجييي هتغيوط ٍاثؿوتِ

ازاهِ فٗبليت کبّف هييبثس ٍ زض ًْبيوت هٌدوط ثوِ

(اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي) تَؾٍ هتغيطّبي هؿتقل

هٌحل ٍ غيطفٗبل قسى تٗبًٍي ّب هي گوطزز .ايوي زض
حبلي اؾت کِ َجق ثطضؾي ٍ هكوبّسات حًوَضي
نَضت گطفتِ زض هحسٍزُ خغطافيبيي هَئَ هَضز

ثب تَخِ ثِ ايٌکِ ّسف تحقيق ثطضؾوي ضاّکبضّوبي

ًٓط تٗبًٍي ّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي ثب هكوکالت

آهَظقي تأثيطگصاض ثط اضتقوبء هوسيطيت ًوَآٍضي زض

هرتلفي هبًٌس کوجَز زٍضُ ّبي آهَظقوي زض ظهيٌوِ

تٗبًٍيّبي کكبٍضظي اؾتبى تْطاى هوي ثبقوس ضٍـ

ًَآٍضي ،کون توَخْي هوسيطاى تٗوبًٍي ًؿوجت ثوِ

تحقيوق اظ ًوؤَ ّوجؿووتگي ه ويثبقووس ٍ ثووِ لحووبِ

ًَآٍضيٖ ،سم آقٌبيي هسيطاى ثب زاًوفّوبي خسيوس

گطزآٍضي زازُ ّب اظ ًَٔ غيط آظهبيكي (تَنويفي) ٍ

هسيطيتي ٍ فٌبٍضيّبي ًَيي ،تحهويالت ًبکوبفي ٍ

ثط هجٌبي ّسف اظ ًَٔ کبضثطزي اؾت .خبهِٗ آهبضي

غيوط هووطتجٍ هوسيطاى ،يووٗف زض اًتروبة هووسيطاى،

اي وي پووػٍّف قووبهل هووسيطاى تٗووبًٍيّووبي تَلي وس

کوجَز هْبضت ّبي هسيطيتي ،قٌبذت ًبکبفي ًؿوجت

کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي اؾتبى تْطاى هيثبقس (=596

ثِ اّويت ًَآٍضي ،هٌبثٕ ًَآٍضي ٍ ًحَُ هوسيطيت

(Nکِ ً 128فط اظ هوسيطاى ثوِ ضٍـ ًوًَوِ گيوطي

ًَآٍضي زض تٗوبًٍي ّوب ،کوجوَز ؾوطهبيِ ،هوسيطيت

تهبزفي َجقِ اي ثب اًتؿبة هتٌبؾت اًتربة قوسًس.

ًبکبضآهس ،کوجَز افوطاز هدوطة ٍ هترهومٖ ،وسم

اثعاض ايي تحقيق پطؾكٌبهِ هي ثبقوس .خْوت تٗيويي

زؾتطؾي ثِ هٌبثٕ تحقيق ٍ تَؾِٗ زض ظهيٌِ ًَآٍضي

ضٍايي (اٖتجبض) هحتَايي ٍ ْبّطي چٌسيي ًؿرِ زض

ضٍثطٍؾت.

اذتيبض اؾتبزاى گطٍُ توطٍيح ٍ آهوَظـ کكوبٍضظي
زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ٖلَم ٍ تحقيقبت تْطاى،
تٗسازي اظ کبضقٌبؾبى ٍظاضت تٗوبٍى ٍ کبضقٌبؾوبى

هدف کلي اين مقاله ثطضؾوي ضاّکبضّوبي آهَظقوي

ؾووبظهبى تٗووبٍى ضٍؾووتبيي قووطاض گطفووت ٍ پووؽ اظ

تأثيطگصاض ثط اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّوبي

زضيبفووت ًٓووط آًووبى ،انووالحبت اٖوووبل گطزي وس ٍ

کكبٍضظي اؾتبى تْطاى هيثبقس .زض ضاؾتبي ًيول ثوِ

پطؾكٌبهِ خْت تٗييي پبيبيي آهبزُ گطزيسّ .وچٌيي

ايي ّسف اّساف اذتهبني ظيط تسٍيي قسًس:

ثِ هٌَٓض تٗييي پبيبيي اثعاض تحقيق ٍ ثسؾوت آٍضزى

اٍلَيت ثٌسي ضاّکبضّوبي آهَظقوي تأثيطگوصاض ثوط

اًحطاف هٗيبض خْت ًوًَِ گيطي ،اقوسام ثوِ آظهوَى

اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍي ّبي کكبٍضظي ٍ

هقسهبتي (پيف آظهَى) گطزيس .ثٌوبثطايي ثوطاي ايوي

ضٍؾووتبيي اؾووتبى تْووطاى؛ ثطضؾووي ضاثُووِ ثوويي

کبض پطؾكٌبهِ تْيِ قسُ زض ثويي ً 30فوط اظ هوسيطاى

ضاّکبضّبي آهَظقي ثب اضتقبء هوسيطيت ًوَآٍضي زض

تٗبًٍي ّوبي کكوبٍضظي ٍ ضٍؾوتبيي اؾوتبى تْوطاى

تٗبًٍي ّبي کكوبٍضظي ٍ ضٍؾوتبيي اؾوتبى تْوطاى؛

تَظيٕ گطزيس ٍ پؽ اظ تکويل پطؾكٌبهِّب ٍ خووٕ

قٌبؾبيي ٍيػگي ّبي فوطزي ٍ ضاثُوِ آى ثوب اضتقوبء

آٍضي آىّب ،يطيت کطًٍجبخ آلفوب ثويي 0/87-0/98

هووسيطيت ًووَآٍضي زض تٗووبًٍيّووبي کكووبٍضظي ٍ

هحبؾجِ قس .هتغيطّبي هؿوتقل قوبهل ضاّکبضّوبي
آهَظقي ٍ ٍيػگي ّبي فطزي هي ثبقس .هتغيط ٍاثؿتِ
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ايي تحقيق اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗوبًٍيّوبي

هيبًگيي ؾبثقِ هسيطيت هسيطاى  4/82ؾبل هيثبقوس.

کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي هي ثبقس کِ ثطاي ؾوٌدف آى

 2/3زضنس اظ هسيطاى زاضاي ؾبثقِ هسيطيتي 18 -23

اظ  8گَيِ زض قبلت َيف ليکطت ( ;1ذيلي کون توب

ؾبل ثَزُ کِ کوتطيي فطاٍاًي ضا ثِ ذَز اذتهوبل

 ;5ذيلي ظيبز) اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثِ هٌَٓض تدعيوِ

زازًس ٍ اکثطيت پبؾرگَيبى ( 69/5زضنس) ثيي  0تب

ٍ تحليل زازُ ّبي خووٕ آٍضي قوسُ اظ ًوطم افوعاض

 5ؾبل ؾبثقِ هسيطيت زض قوطکت تٗوبًٍي زاقوتٌس.

 SPSSV16اؾووتفبزُ قووس .زض ثرووف يبفتووِ ّووبي

هيبًگيي ؾبثقِ ًَٖيت هسيطاى زض قوطکت تٗوبًٍي

تَنويفي اظ هيوبًگيي ،يووطيت تغييوطات )ٍ (CV

 12/10ؾبل هيثبقس .اکثطيت هسيطاى ( 39/1زضنس)

اًحطاف هٗيبض ٍ زض ثرف يبفتوِ ّوبي اؾوتٌجبَي اظ

ثيي  0تب  6ؾبل ؾبثقِ ًَٖيت زض قوطکت تٗوبًٍي

آهووبضُ ّووبي تحليول ّوجؿووتگي ٍ ضگطؾويَى چٌووس

زاقتٌس.

هتغيطُ گبم ثِ گبم ثْطُ گطفتِ قس.

ثووِ هٌٓووَض اٍلَي وت ثٌووسي ضاّکبضّووبي آهَظق وي
تأثيطگصاض ثط اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّوبي
کكووبٍضظي ٍ ضٍؾووتبيي اؾووتبى تْووطاى اظ يووطيت

ثط اؾبؼ تَظيٕ فطاٍاًي هسيطاى ثوط حؿوت خوٌؽ،

تغييطات اؾتفبزُ قس .اٍلَيوت ثٌوسي گَيوِ ّوب ثوط

اکثط هسيطاى تٗبًٍي ّب ( 6/83زضنس) هطز ثوَزُ اًوس.

اؾبؼ يطيت تغييطات َجق خسٍل قوبضُ ً 1كوبى

هيبًگيي ؾي هسيطاى  40/54ؾبل ثوب اًحوطاف هٗيوبض

هي زّس کِ ثطگعاضي ًكؿت ّبي زٍضُ اي ثب حًَض

 9/68ثَزُ ،کِ کوتطيي ؾي آًبى  26ؾبل ٍ ثيكتطيي

ًَآٍضاى ثطاي تجوبزل ًٓوطات ٍ تدطثيوبت ،آهوَظـ

ؾي  75ؾبل هيثبقس .ثيكتطيي فطاٍاًوي هطثوٌَ ثوِ

کبضکٌبى تٗبًٍيّب زض ظهيٌِ ًَآٍضي ٍ فوطاّن کوطزى

هسيطاى زاضاي هسضک ليؿبًؽ هيثبقس کِ زض حوسٍز

ظهيٌِ هٌبؾت خْت تجبزل زاًف زض هوَضز ًوَآٍضي

 43زضنس اظ خبهٗوِ آهوبضي ضا تكوکيل هويزٌّوس.

زض تٗووبًٍيّووب ثووِ تطتي وت هْوونتووطيي ضاّکبضّووبي

ّوچٌيي  18/8زضنوس هوسيطاى زاضاي هوسضک فوَ

آهَظقي تأثيطگصاض ثط اضتقوبء هوسيطيت ًوَآٍضي زض

زي لن ٍ تٌْب  5/5زضنس زاضاي هسضک فَ ليؿوبًؽ

تٗبًٍي ّب هي ثبقٌسّ .وچٌيي يبفتِ ّبي تحقيق ًكبى

هي ثبقٌس .اکثطيت پبؾرگَيبى  41زضنس اظ هوسيطاى

زاز کووِ اکثطيووت هووسيطاى ( 35/9زضنووس) ،تووأثيط

تٗبًٍي ّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي فبض٘ التحهويل اظ

ضاّکبضّبي آهَظقي زض اضتقبء هسيطيت ًوَآٍضي زض

ضقتِ ّبي کكبٍضظي هي ثبقٌس .اکثطيت پبؾرگَيبى

تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ضا زض حس ظيبز هيزاًٌس.

 39/8زضنس ًحَُ آگبّي اظ تكکيل ٍ ًٖوَپصيطي
قطکت تٗبًٍي ،اًٖبء ّيئت هسيطُ ٌَٖاى کطزُاًوس.
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خسٍل  - 1اٍلَيت ثٌسي ضاّکبضّبي آهَظقي هَثط ثط اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي
ضاّکبضّبي آهَظقي

هيبًگيي

ثطگعاضي ًكؿتّبي زٍضُ اي ثب حًَض ًَآٍضاى ثطاي تجبزل ًٓطات ٍ

3/257

اًحطاف

يطيت

هٗيبض

تغييطات

1/172

0/359

ضتجِ
1

تدطثيبت
آهَظـ کبضکٌبى تٗبًٍيّب زض ظهيٌِ ًَآٍضي

3/562

1/290

0/362

2

فطاّن کطزى ظهيٌِ هٌبؾت خْت تجبزل زاًف زض هَضز ًَآٍضيّب زض

3/320

1/203

0/362

3

تٗبًٍيّب
3/281

تسٍيي ثطًبهِ ّبي آهَظقي ٍ ترههي ثطاي هٌْسؾبى کكبٍضظي خْت

0/366

1/203

4

فطاگيطي هسيطيت ًَآٍضي
تَؾِٗ آهَظـ ًَآٍضي ٍ کبضآفطيٌي زض تٗبًٍيّب

3/320

1/222

0/368

5

ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت ًَآٍضي ثطاي هسيطاى

3/265

1/206

0/369

6

تٗبًٍيّب
اضتقبء کوي ٍ کيفي ؾُح آهَظـّبي ثطگعاض قسُ تَؾٍ تٗبًٍيّب

3/218

1/209

0/375

7

ايدبز هطاکع هكبٍضُ ٍ اَالٔ ضؾبًي زضثبضُ هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّب

3/179

1/193

0/375

8

تطثيت هسيطاى ترههي ٍ هيبى ضقتِ اي ثطاي فٗبليتّبي پػٍّف ٍ

3/523

1/345

0/381

9

تکٌَلَغي زض تٗبًٍيّب
اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّبي اًجَّي هبًٌس ضازيَ ٍ تلَيعيَى خْت آهَظـ ًَآٍضي

3/234

1/307

0/404

10

ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثرف

3/210

1/314

0/409

11

کكبٍضظي
َيف اضظيبثي  ;1 :ذيلي کن

 ;3هتَؾٍ

 ;2کن

 ;4ظيبز

 ;5ذيلي ظيبز

ثِ هٌَٓض ثطضؾي ضٍاثوٍ ثويي خوٌؽ ،ؾوي ،ضقوتِ

تٗبًٍيّب اظ يطايت ّوجؿتگي هٌبؾت اؾتفبزُ قوس

تحهويلي ٍ هيوعاى تحهويالت ،ؾووبثقِ هووسيطيت ٍ

(خسٍل .)2

ؾووبثقِ ًٖووَيت ثووب اضتقووبء هووسيطيت ًووَآٍضي زض
خسٍل ّ -2وجؿتگي اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي ثب هتغيطّبي هؿتقل زض تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي
ًَٔ يطيت ّوجؿتگي

يطيت ّوجؿتگي

ؾُح هٌٗي زاضي

هتغيط
ؾي

پيطؾَى

**-0/246

0/006

ؾبثقِ ًَٖيت

پيطؾَى

*-0/177

0/046

ؾبثقِ هسيطيت

پيطؾَى

0/085

0/338

ضقتِ تحهيلي

اتب

0/737

0/610

اؾ يطهي

0/034

0/702

هيعاى تحهيالت
** هٌٗي زاضي زض ؾُح 0/01

* هٌٗي زاضي زض ؾُح 0/05
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ضاثُِ هثجت ٍ هٌٗي زاضي ٍخوَز زاضز (خوسٍل .)3

ّوچٌيي ثيي ضاّکبضّبي آهَظقي ثب اضتقبء هسيطيت
ًَآٍضي زض تٗبًٍي ّبي کكوبٍضظي زض ؾوُح 0/01

خسٍل ّ -3وجؿتگي ضاّکبضّبي آهَظقي ثب اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي اؾتبى
تْطاى
ًَٔ يطيت

يطيت

ؾُح هٌٗي

ضاّکبضّبي آهَظقي

ّوجؿتگي

ّوجؿتگي

زاضي

ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت ًَآٍضي ثطاي هسيطاى تٗبًٍي

پيطؾَى

**0/609

0/01

ثطگعاضي ًكؿتّبي زٍضُ اي ثب حًَض ًَآٍضاى ثطاي تجبزل ًٓطات ٍ

پيطؾَى

**0/612

0/01

تدطثيبت
ايدبز هطاکع هكبٍضُ ٍ اَالٔ ضؾبًي زضثبضُ هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّب

پيطؾَى

**0/633

0/01

تسٍيي ثطًبهِ ّبي آهَظقي ٍ ترههي ثطاي هٌْسؾبى کكبٍضظي خْت

پيطؾَى

**

0/01

0/598

فطاگيطي هسيطيت ًَآٍضي
تطثيت هسيطاى ترههي ٍ هيبى ضقتِ اي ثطاي فٗبليتّبي پػٍّف ٍ

پيطؾَى

**

0/472

0/01

تکٌَلَغي زض تٗبًٍيّب
آهَظـ کبضکٌبى تٗبًٍيّب زض ظهيٌِ ًَآٍضي

پيطؾَى

**

تَؾِٗ آهَظـ ًَآٍضي ٍ کبضآفطيٌي زض تٗبًٍيّب

پيطؾَى

**

اضتقبء کوي ٍ کيفي ؾُح آهَظـّبي ثطگعاض قسُ تَؾٍ تٗبًٍيّب

پيطؾَى

**

فطاّن کطزى ظهيٌِ هٌبؾت خْت تجبزل زاًف زض هَضز ًَآٍضيّب زض تٗبًٍيّب

پيطؾَى

**

اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّبي اًجَّي هبًٌس ضازيَ ٍ تلَيعيَى خْت آهَظـ ًَآٍضي

پيطؾَى

**

ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثرف کكبٍضظي

پيطؾَى

**

0/473
0/531
0/733
0/674
0/431
0/643

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

ّوچٌويي ثووِ هٌٓووَض تجيوويي هتغيوط ٍاثؿووتِ (اضتقووبء

کكبٍضظي  X1هيثبقس کِ ايي ثوساى هفْوَم اؾوت

هووسيطيت ًووَآٍضي) تَؾووٍ هتغيطّووبي هؿووتقل اظ

کِ هتغيط هعثَض ثيكتطيي تأثيط ضا زض اضتقبء هوسيطيت

ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قوس .پوؽ

ًَآٍضي زض تٗبًٍي ّب زاقتِ اؾوت .زض ايوي هطحلوِ

اظ ٍضٍز کليِ هتغيطّبي هؿتقل هٌٗي زاض ،هتغيطّوبي

يطيت ّوجؿتگي ثطاثط  ٍ R;0/636يطيت تٗيويي

ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي  -پػٍّكوي فٗوبل زض ظهيٌوِ

ثطاثووط  ٍ R;0/404يووطيت تٗيوويي تٗووسيل قووسُ

ًَآٍضي زض ثرف کكبٍضظي ٍ ثطگعاضي زٍضُ ّوبي

 R2;0/399هحبؾجِ قس ٍ اظ َطف زيگوط هقوساض F

آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت ًوَآٍضي ثوطاي هوسيطاى

حبنوول اظ تدعيووِ ٍاضيووبًؽ ثطاثووط ٍ F; 85/428

تٗبًٍي زض هٗبزلوِ ثوبقي هبًسًوس .زض اٍلويي هطحلوِ

ؾُح هٌٗي زاضي  Sig;0/000کِ زض ؾُح کوتوط اظ

هتغيوطي کووِ ٍاضز هٗبزلووِ گطزيوس ثبظزيوس اظ هطاکووع

يک ّعاضم هٌٗوي زاضي هويثبقوس؛ لوصا ثوب هكوبّسُ

ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثروف

يطيت تٗييي هيتَاى اْْبض کطز هتغيوط هوصکَض ثوِ
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تٌْبيي  40زضنس تغييطات ضا زض هتغيط ٍاثؿتِ تجيويي

حبنوول اظ تدعيووِ ٍاضيووبًؽ ثطاثووط ٍ F; 51/246

ًوَزُ اؾت .زض هطحلِ زٍم پؽ اظ هتغيط ثبظزيوس اظ

ؾُح هٌٗي زاضي  Sig;0/000کِ زض ؾُح کوتوط اظ

هطاکع ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًوَآٍضي زض

يک ّعاضم هٌٗوي زاضي هويثبقوس؛ لوصا ثوب هكوبّسُ

ثرف کكوبٍضظي ،هتغيوط  X2يٌٗوي ثطگوعاضي زٍضُ

يطيت تٗييي هيتَاى اْْبض کطز هتغيوط هوصکَض ثوِ

ّبي آهَظقي آقوٌبيي ثوب هوسيطيت ًوَآٍضي ثوطاي

ّوطاُ ثبظزيس اظ هطاکع ٖلووي  -پػٍّكوي فٗوبل زض

هسيطاى تٗبًٍي ٍاضز هٗبزلِ قس کوِ زض ايوي هطحلوِ

ظهيٌِ ًوَآٍضي زض ثروف کكوبٍضظي  45زضنوس اظ

يطيت ّوجؿتگي ثطاثط  ٍ R;0/671يطيت تٗيويي

تغييطات ضا زض هتغيط ٍاثؿتِ ثيي ًوَزُ اؾت (خسٍل

ثطاثووط  ٍ R ;0/451يووطيت تٗيوويي تٗووسيل قووسُ

.)5

 R2;0/442هحبؾجِ قس ٍ اظ َطف زيگوط هقوساض F

خسٍل  -5يطايت ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ گبم ثِ گبم -هتغيط ٍاثؿتِ :اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي
کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي () n ;128
هتغيط هؿتقل

R2

R2adj

B

Beta

t

Sig

ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي

0/404

0/399

2/456

0/461

5/400

0/000

زض ثرف کكبٍضظي
ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت ًَآٍضي

0/451

0/442

1/610

0/278

3/252

0/000

ثطاي هسيطاى تٗبًٍي
14/784

هقساض ثبثت

10/486

0/000

ثٌبثطايي هٗبزلِ ذٍ ضگطؾيَى ثط اؾبؼ  Bثِ قطح ظيط هيثبقس:
Y; 14/784 +2/456X1 +1/610X2
ثط اؾبؼ  βهٗبزلِ ذٍ ضگطؾيَى ثِ قطح ظيط هيثبقس:
Y; 0/461 X1 +0/278X2
تٗبًٍيّب ضاثُِ هٌفي ٍ هٌٗي زاضي زض ؾُح 5
ًتبيح تحقيق ًكبى زاز کِ ثيي خٌؽ ،ضقتِ

زضنس ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ثيي ضاّکبضّبي

تحهيلي ،هيعاى تحهيالت ٍ ؾبثقِ هسيطيت ثب

آهَظقي ثب اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي

اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّبي کكبٍضظي ٍ

کكبٍضظي ٍ ضٍؾتبيي زض ؾُح  0/01ضاثُِ هثجت ٍ

ضٍؾتبيي ضاثُِ هٌٗي زاضي ٍخَز ًساضز .ثيي ؾي ٍ

هٌٗي زاضي ٍخَز زاضز .ؾلُبًي ( ،)1389ثيگلطي

اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض تٗبًٍيّب ضاثُِ هٌفي ٍ

( ،)1389اهيٌي ٍ ضهًبًي ( ،)1385اکجطي (،)1385

هٌٗي زاضي زض ؾُح  1زضنس ٍخَز زاضزّ .وچٌيي

زض تحقيقبت ذَز ثِ ايي ًتبيح اقبضُ کطزُاًس.

ثيي ؾبثقِ ًَٖيت ٍ اضتقبء هسيطيت ًَآٍضي زض

ّوچٌيي ًتبيح حبنل اظ ضگطؾيَى ًكبى زاز کِ
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هتغيطّبي ثبظزيس اظ هطاکع ٖلوي پػٍّكي فٗبل زض

هسيطاى ٍ کبضکٌبى تٗبًٍيّب زض ضاؾتبي اضتقبء

ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثرف کكبٍضظي ثِ ّوطاُ

هسيطيت ًَآٍضي تْيِ ٍ تسٍيي ًوبيٌس.

ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي آقٌبيي ثب هسيطيت

 -زض ؾبظهبى تٗبٍى ضٍؾتبيي ٍ ٍظاضت تٗبٍى ثب

ًَآٍضي ثطاي هسيطاى تٗبًٍي  45زضنس اظ تغييطات

ّوکبضي يکسيگط ٍ ًْبزّبي هطتجٍ ٍ فٗبل زض

ضا زض هتغيط ٍاثؿتِ تجييي ًوَزُ اؾت .زًيبهي ٍ

ظهيٌِ ًَآٍضي ثطًبهِ ضيعي زض ظهيٌِ ثبظزيس اظ هطاکع

Sun

ٖلوي  -پػٍّكي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي زض ثرف

) (2009زض تحقيقبت ذَز ثِ ًتبيح هكبثِ زؾت

کكبٍضظي ثطاي هسيطاى ،اًٖبي تٗبًٍيّب ٍ

يبفتِاًس.

کكبٍضظاى اًدبم گيطز.

ّوکبضاى ( ٍ )1390هطقسي (ٍ )1390

 اًٖبي تٗبًٍيّب اظ َطيق ًْبزّبي زٍلتي هؿتقطزض ضٍؾتب هثل زّيبضيّب ،تٗبًٍيّبي تَليس
ثب تَخِ ثِ ًتبيح ضاّکبضّبي آهَظقي ظيط پيكٌْبز

ضٍؾتبيي ٍ غيطُ زض ظهيٌِ ًَآٍضيّب زض ثرف

هيگطزز:

کكبٍضظي آهَظـ زازُ قًَس.

 -آهَظـ هسيطاى تٗبًٍيّبي تَليس کكبٍضظي ٍ

 -هسيطاى تٗبًٍيّب ثب کوک ٍظاضت تٗبٍى ٍ

ضٍؾتبيي زض ظهيٌِ هسيطيت ًَآٍضي ثِ هٌَٓض

ؾبظهبى تٗبٍى ضٍؾتبيي ًكؿتّبي زٍضُ اي ثب

آقٌبيي ثب هإلفِ ّبي هسيطيت ًَآٍضي ٍ ثْجَز

حًَض ًَآٍضاى ٍ ًْبزّبي فٗبل زض ظهيٌِ ًَآٍضي

هْبضتّبي هسيطيتي اظ اّويت ٍيػُ اي ثطذَضزاض

ثِ هٌَٓض تجبزل ًٓطات ٍ تدطثيبت ًَآٍضاًِ ثطگعاض

اؾت ثِ ّويي هٌَٓض ٍظاضت تٗبٍى ٍ ؾبظهبى

کٌٌس تب اظ ايي َطيق تٗبًٍيّب ثِ اخطاي ًَآٍضيّب

تٗبٍى ضٍؾتبيي ثطًبهِ اي خبهٕ زض خْت گعيٌف،

ٍ اًٖبي ذَز زض آى خْت تطغيت قًَس.

ثِکبضگيطي ٍ آهَظـ ثِ نَضت هؿتوطٍ ،يػُ

زاضاى گَقتي اؾتبى انفْبى .هدلِ ٖلَم ٍ فٌَى
 .1انغطپَض ،م ،.هحوسي ،ح ٍ ،.هحوسي ،م.

کكبٍضظي ٍ هٌبثٕ َجيٗي (ٖلَم آة ٍ ذبک)،

( .)1389چگًَِ هسيطيت ًَآٍضي ضا زض

قوبضُ  ،1نفحِ .121-136

قطکتّبي تَليسي تقَيت ًوبيين .اٍليي کٌفطاًؽ

 .4آقبزاٍز ،ض ،.حبتوي ،م ٍ ،.حکيوي ًيب ،ة.

ثييالوللي هسيطيت ٍ ًَآٍضي .قبثل زؾتطؾي زض:

( .)1389ثطضؾي َٖاهل هإثط ثط ًَآٍضي ؾبظهبًي

http://www.civilica.com/PaperMIEAC01-MIEAC01_270.html

زض هيبى هسيطاى (هُبلِٗ هَضزي هسيطاى اضقس

 .2اکجطيَٖ .)1385( .ُ ،اهل هَثط ثط تَاًوٌسؾبظي

هربثطات اؾتبى انفْبى) .فهلٌبهِ ترههي ٖلَم

تٗبًٍيّب .ضٍظًبهِ ايطاى .زٍقٌجِ  11زي .1385

اختوبٖي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس قَقتط ،ؾبل

ؾبل زٍاظزّن .قوبضُ  .3537نفحِ .8

 ،4قوبضُ  ،11نفحِ .127-170

 .3اهيٌي ،ا .م ٍ .ضهًبًي ،م .)1385( .ثطضؾي

 .5ثيگلطي ،ى .)1389( .ضاّکبضّبي تَاًوٌسؾبظي

َٖاهل هإثط زض هَفقيت قطکتّبي تٗبًٍي هط٘

تٗبًٍيّبي تَليس ثط اؾبؼ ًٓطات کبضقٌبؾبى ٍ
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اًٖبي ّيئت هسيطُ تٗبًٍيّبي تَليس .پبيبى ًبهِ

 .12ؾلُبًي ،ـَ .)1389( .طاحي الگَي تطٍيح

کبضقٌبؾي اضقس ضقتِ تطٍيح ٍ آهَظـ کكبٍضظي.

هسيطيت ًَآٍضي زض نٌبيٕ غصايي کَچک ضٍؾتبيي

زاًكگبُ تطثيت هسضؼ.

تْطاى .ضؾبلِ زکتطي ضقتِ تطٍيح ٍ آهَظـ

 .6حًطتي ،م ،.هديسي ،ة ٍ ،.ضحوبًي ،ثيػى.

کكبٍضظي .زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ٖلَم ٍ

( .)1389قٌبؾبيي َٖاهل هإثط ثط هَفقيت

تحقيقبت.

تٗبًٍيّبي کكبٍضظي زض تَؾِٗ اقتهبز ضٍؾتبيي

 .13فيى پَض ،م ٍ ،.زُ هَثس ،ة .)1386( .هَإً ٍ

ثرف هطکعي قْطؾتبى ذساثٌسُ .تٗبٍى ،قوبضُ ،3

ظهيٌِ ّبي ًَآٍضي زض ثٌگبُّبي کَچک ٍ

نفحِ .89-109

هتَؾٍ( .(SMEاٍليي کٌفطاًؽ هلي کبضآفطيٌي،

 .7خٗفطيً .)1376( .ٔ ،قف آهَظـ زض افعايف

ذالقيت ٍ ؾبظهبىّبي آيٌسُ.

کبضاهي هسيطاى .پبيبى ًبهِ کبضقٌبؾي اضقس ضقتِ

قبثل زؾتطؼ زض:

ٖلَم ازاضي ٍ هسيطيت .زاًكگبُ تْطاى.
 .8زضثٌسي ،ؼً ٍ ،.بزضي .)1389( .ٔ ،هطٍضي ثط
تٗبضيف ٍ هفبّين ًَآٍضي .ؾَهيي کٌفطاًؽ هلي
ذالقيت قٌبؾي ٍ هٌْسؾي ٍ هسيطيت ًَآٍضي.
قبثل زؾتطؾي زض:
http://www.civilica.com/Paper-ICIC03ICIC03_077.html

http://www.civilica.com/PaperNCECOF01-NCECOF01_011.html

 .14قبيي ًَضي ،ؼ .ؼ ٍ ،.قبيي ًَضي ،ؼ.
ؼ .)1387( .اؾترطاج ضاّکبضّبي انالح ًٓبم
هلي ًَآٍضي ايطاى ثب تکيِ ثط هُبلِٗ تُجيقي

کكَضّبي هٌترت .فهلٌبهِ ٖلوي-پػٍّكي
ؾيبؾت ٖلن ٍ فٌبٍضي ،ؾبل  ،1قوبضُ  ،1نفحِ

 .9زًيبهي ،ح ،.يٗقَثي ،ج ٍ ،.ضخبيي ،ي.)1390( .

.65-81

تحليل ٖبهلي ضاّکبضّبي اضتقبي ثْطٍُضي

 .15قسيطي هقسم ،اًٗ ٍ ،.وتي ،ا .)1390( .اٍلَيت

تٗبًٍيّبي کكبٍضظي اؾتبى ظًدبى اظ زيسگبُ

ثٌسي تٌگٌبّبي پيف ضٍي تٗبًٍيّبي تَليس

هسيطاى تٗبًٍيّب .هدوَِٖ چکيسُ هقبالت اٍليي

کكبٍضظي قْطؾتبى هكْس ثب تأکيس ثط ًٓبم

کٌفطاًؽ ثييالوللي ْطفيتّبي ثرف تٗبٍى زض

ثبظاضيبثيً .كطيِ اقتهبز ٍ تَؾِٗ کكبٍضظي ،قوبضُ

تَؾِٗ اختوبٖي ،اقتهبزي ٍ فطٌّگي .خعيطُ کيف.

 ،1نفحِ .76-84

 .10ضٍظًبهِ ثبظاض کبض .)1391( .پطزاذت تؿْيالت

 .16هحوسي ،ى .)1384( .ذالقيت زض هسيطيت.

 7زضنسي ثِ فٗبالى تٗبًٍيّبي کكبٍضظي اؾتبى

هدلِ تسثيط ،قوبضُ  ،161نفحِ .14-18

تْطاى .ؾبل  .12قٌجِ  10تيط .قوبضُ  .702نفحِ

 .17هطقسي ،ل .)1390( .ثطضؾي ًقف آهَظـّبي

.4

تطٍيدي زض اضتقبء ْطفيت ًَآٍضي اًٖبي نٌسٍ

 .11ظاضٖي .ٔ ،اً ٍ ،.ؿيوي .)1386( .ُ ،هسيطيت

حوبيت اظ تَؾِٗ فٗبليتّبي کكبٍضظي ظًبى

ًَآٍضي زض نٌٗت ًفت .فهلٌبهِ هسيطيت ٍ هٌبثٕ

ضٍؾتبيي قْطؾتبى هطٍزقت .پبيبى ًبهِ کبضقٌبؾي

اًؿبًي زض نٌٗت ًفت ،ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،1نفحِ

اضقس ضقتِ تطٍيح ٍ آهَظـ کكبٍضظي .زاًكگبُ

.5-30

آظاز ؾالهي ٍاحس ٖلَم ٍ تحقيقبت تْطاى.
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،هدلِ هسيطيت ٍ هٌبثٕ اًؿبًي زض نٌٗت ًفت

ُ ٍ ٖليعاز،. ى. ؼ، هقيوي زضًٍکاليي.18

.67-96 ِ نفح،3 ُقوبض

 ثطضؾي تُجيقي ضٍيکطزّب.)1389( . ض. ح،ٍلَکاليي

 هكْسي،. م، ظاضٖي،. م، ّبقويبى انفْبًي.21

ِ فهلٌبه.ٍ چبضچَةّبي ؾٌدف ًَآٍضي

 ضٍيکطز.)1387( .ٍ ، ٍ غالِ کطيوي،.ُ ،فطاّبًي

،)ترههي پبضکّب ٍ هطاکع ضقس (ضقس فٌبٍضي

.ًَآٍضاًِ زض ضفٕ هْنتطيي چبلفّبي نٌٗت ًفت

.28-33  نفحبت،23 ُقوبض

،فهلٌبهِ هسيطيت هٌبثٕ اًؿبًي زض نٌٗت ًفت

 کليس: زاًف آفطيٌي.)1384( . م. ؼ،ِ ٖاله.19

.125-142 ِ نفح،2 ُقوبض

.َاليي ًَآٍضي هساٍم ٍ ضقبثت پصيطي پبيساض

23. John, L., Adrian, J. R., & Wade

-22 ِ نفح،105 -106 ُ قوبض،فهلٌبهِ هسيطيت
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