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 هعلاطم ؛ناریا ییاتسور هعسوت رد ینیرفآراک شقن یاهزادنا مشچ و اهشلاچ
 رهشرقاب شخب یاهاتسور یدروم

 1ناغمرا نیمیس
 ناریا ،نارهت ،یررهک (هر) ینیمخ ماما راگدای دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ییاتسور یزیر¬همانرب و ایفارغج رایداتسا

76/26/396 :هلاقم شریذپ خیرات  06/96/0396 :هلاقم تفایرد خیرات 0 

 هدیکچ
            ،یمتی مج ،یمطیحم یامهانانت .تمسا یرهمش همچ و ییاتمسور همچ عمماوج هممه نیزورمما یاهزاین نیرت یرورض زا یکی ینیرفآراک
      نادمنچ ود یترورمض ییاتمسور عمماوج رد هلئمسم نیا .تسا ینیرفآراک هب هجوت ترورض لیالد هلمج زا ییاضف و یمیلقا ،یداصتقا
     رمب دمیکأت امب نارمیا  ییاتمسور  ه مسوت رد  ینیرفآرامک  شمقن یاهزادنا میچ و اهشلاچ نییبت و لیلحت هلاقم نیا یلصا فده .دبای یم
   همب و نارمیا رد ییاتسور ه سوت رد ییقن هچ ینیرفآراک یلک روط هب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا رهشرقاب شخب یاهاتسور
 یراید یعرف تالاؤس یلصا لاؤس نیا هب ییواخساا یارب و یلصا لاؤس نیا رب هوالع ؟دنکیم افیا رهش رقاب شخب یاهاتسور هژیو
 و ؟تسا ناریا یاهاتسور رد یزادنا میچ و هچخیرات هچ یاراد ییاتسور ینیرفآراک هک نیا هلمج زا دوش یم حرطم هلاقم نیا رد زین
   همک دمهد     یمم ینامین هملاقم نمیا جی امتن    ؟تمسا هدمش همئارا ینیرفآراک شقن رب دیکأت اب ییاتسور ه سوت دروم رد یتایرظن هچ هک نیا
   و صمصخت ،بوملطم یتخاسریز تاناکما ،یطیحم لیسناتا ،یلام عبانم دنمزاین هک تسا یفیرظ و هدیچیا هدیدا ییاتسور ینیرفآراک
  دمهد یم یناین هلاقم نیا جیاتن .تسا تیقالخ و یروآون دنمزاین همه نیا و تسیز طیحم اب یراگزاس و یراگدنام و موادت ،شزومآ
      زا یمشان یاهرامیف زمین و یزروامیک شمخب یدمآراکان و یلاس کیخ زین و تسیز طیحم  یرخت و ترجاهم دننام ییاه شلاچ هک
 ییاتسور ه سوت رد یساسا یریغتم هب ار ینیرفآراک ییاتسور نینکاس تالیصحت حطس یبسن شیازفا راید فرط زا و تی مج دایدزا
         عومن زا ینیرفآرامک امب فملتخم لملع طامبترا یمسررب رمظن زا ،تسا یفیصوت ،شور تیهام رظن زا هلاقم نیا .تسا هدرک لیدبت ناریا
 طقف هک تسا ی طقم ای یضرع عون زا قیقحت نیا ینامز بوچراچ .تسا یدربراک ندوب ارجا لباق لیلد هب فده رظن زا و یاتسبمه
 .دنشابیم رهشرقاب یاهاتسور نانیرفآراک هیلک لماش قیقحت نیا یرامآ ه ماج .تسا هتفرگ تروص هام دنچ ینامز عطقم رد راب کی
 
 .رهشرقاب ،ییاتسور هعسوت ،رادیاپ هعسوت ،ینیرفآراک :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
             زا یهکی نتهسا هتهکاد یگتهسب ا اتهسور تهکونرس ههب خیراهت زا هرود ره  رد ناههج یا روهشک  هلغا تکونرس
  ههمادا دوخ تایح هب ،رهک هب هیکت نودب دناوت یم و تسا رشب یاذغ هدننک نیمأت هک تسا نآ اتسور زراب یا  هصیصخ
  :دهیوگ   یهم یارقهس یابیز هلمج نتسا یدوبان هب موکحم نآ عبانم زا یریگ هرهب و اتسور نودب رهک هک یلاح رد ند د
 نیا رب ندکاب یم رکذلا قوف  لاطم دیؤم (دیامن نیمأت ار نآ مدرم یاذغ دناوتب هک دنک تموکح نتآ رب دناوت یم یماظن
     فاده ا و هدهک یهقلت هعهسوت روحم یزرواشک شخب هک تسا هدمآ ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد ،ساسا
     ههب لهین روهظنم ههب یداصتقا یا  شخب هم  و یلم تاناکما هیلک ،یسب رد ،یداصتقا هعسوت یاتسار رد ار شخب نیا
   هاهگیاج و عهبنم ناونع هب نآ یایحا و ا اتسور یداصتقا ناوت تیوقت ،یزرواشک یساسا یا الاک دیلوت رد ییافک دوخ
 شقن و تیم ا و ییاتسور هعسوت ترورض ،یزرواشک و اتسور تیم ا هب هجوت اب لاح نتسا هتکاد نایب دیلوت یلصا
 نایزادرپ یم یلم هعسوت رد نآ
    ینیهشنرهک و هدهک هتهساک ییاتسور تیعمج اهس زا ،یردت هب نرق نیا هنایم زا هژیوب ریخا نرق یادتبا زا هک دنچ ر 
  ههفقو ی  هب دهکر دننک یم یگدنز ا اتسور رد ناریا تیعمج موس کی زون  هدک هئارا رامآ هب هجوت اب اما هتفای شرتسگ
   و هدافتهسا دروهم ی اه  ی رواهنف هب هجوت اب هک تسا هدروآ دوجو هب ار یناوج راک یورین ییاتسور یحاون رد تیعمج
    داهصتقا رد دهلوم روهط هب ناوتب هک تسا یدادعت زا رتشیب رایسب ،دیلوت ی د نامزاس و نیمز یراد هراجا ،یار یا  ماظن
  یبهصغ یا  هاگتنوکس و ا دابآ یبلح ،نیشنریقف یا  هلحم رد ناوت یم ار ا دنور نیا یا دمایپ ندرامگ راک هب ییاتسور
     نارگراهک اهجنآ رد ندرهک هد اهشم موس ناهج یاج یاج رد دنتس  شرتسگ لاح رد زور هب زور هک یرهک یحاون رد
 ندنتس  (یمسرریغ شخب رد رتشیب) یراک عون ر  یوجتسج رد هنادیماان دنا هدمآ ییاتسور یحاون زا هک یراکیب

 یتالکشم و لئاسم و ییاتسور هعماج شقن و تیم ا ،هاگیاج هب هجوت اب ناریا رد ییاتسور هعسوت تیم ا و ترورض
    نارهیا راهمآ زهکرم)تسا راککآ و نکور ًاالماک روشک طیارک هب هجوت اب نینچم  و تسا ههجاوم نآ اب هعماج نیا هک
 ن(نکسم و سوفن یرامکرس ،7196

 717  و رازه  70  روهشک هنکس یاراد یا  یدابآ دادعت ،7396 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامکرس ،یاتن ساسا رب
  راوناهخ 67 یاراد ی اه  یدابآ دادعت نینچم  نتسا هتکاد شیازفا 6396 لاس اب هسیاقم رد یدابآ 097 هک تسا یدابآ
    ههب تبهسن ههک دکاب یم اتسور 660 و راز  39 دوک یم فیرعت اتسور  لاق رد هک رتشیب و نکاس تیعمج رفن 666 ای
  روهشک لک تیعمج زا ،عومجم رد و تسا هدک هدوزفا روشک یا اتسور دادعت هب اتسور 799 و راز  کی ،7396 لاس
   روهشک لهک تیعمج زا دصرد 07 لداعم یمهس هک تسا ییاتسور هعماج هب  لعتم رفن 770 و راز  692 و نویلیم 67
  لماهک ،زین 7667 لاس رد یناهج یا رامآ ساسا رب ایند یاقن رگید رد ییاتسور هعماج اهس نیگنایم ندریگ یمربرد ار
   راهمآ زهکرم) دهکاب ی هم  دهصرد 97 دودح ناتسلگنا و دصرد 10 دن  ،دصرد 2 نپاژ ،دصرد 77 ایسآ ،دصرد 27 اپورا
 ن(7396 نکسم و سوفن یرامکرس ،ناریا
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 روشک )ک تیعمج زا ییاتسور تیعمج مهس -1 هرامش رادومن

 (http://www.iribnews.ir) :عبنم

   یمههس ههک تسا ییاتسور هعماج هب  لعتم ،روشک لک نیلغاک تیعمج زا رفن 717 و راز  019 و نویلیم 0 ،نینچم 
  تهسا یصوصخ شخب رایتخا رد ییاتسور لاغتکا دصرد 73 ،نازیم نیا زا ندراد ار روشک لاغتکا زا دصرد 17 لداعم
    لاغتهکا و دهیلوت تهیوقت رد یصوصخ شخب ،رظنم نیا زا هک دکاب یم یتلود هزوح هب یوبرم لاغتکا دصرد 0 اهنت و
  ن(7396 نکسم و سوفن یرامکرس ،ناریا رامآ زکرم)دراد تلود زا رت یساسا و رتاهم  تارم هب یشقن ییاتسور

 
 ییاتسور هعماج رد لاغتشا تیعضو -2 هرامش رادومن

 (http://www.iribnews.ir) :عبنم

    و تعنهص شهخب رد دهصرد 7/77   دودهح ،یزرواهشک شخب رد دصرد 9/67،زین ییاتسور هعماج نیلغاک عومجم زا
  ندنکابیم تیلاعف هب لوغشم تامدخ شخب رد دصرد 9/77 دودح

 
   ییاتسور هعماج رد یداصتقا یاه تیلاعف مهس -3 هرامش رادومن

 (http://www.iribnews.ir) :عبنم



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 171

  ههتفای هعسوت یا روشک زا یرایسب رد و تسا یروشک ر  داصتقا رد اهم و یساسا یا  هفلؤم زا یکی ییاتسور داصتقا
    و تهیفرظ دوهجو اهب ،زین ام روشک رد نتسا یا هعسوت یا  همانرب رد نالک فاد ا زا یکی اتسور داصتقا هب هجوت ،زین
         شهخب ههجوتم نآ ههجوت لهباق اههس ههک دهیلوت صوهصخ هب یداصتقا فلتخم یا  شخب رد ا اتسور یوق لیسناتپ
  و دهصرد 07ن7  لداهعم ًاادودح تفن باستحا اب روشک داصتقا رد اتسور داصتقا اهس نیگنایم روط هب ،تسا یزرواشک
    هدوزهفا شزرا اههس زا دهصرد 97  اهت 67   نیهب ،عوهمجم رد و  دهکاب یم دصرد 77 لداعم ًاادودح تفن باستحا نودب
 ن(7396 نکسم و سوفن یرامکرس ،ناریا رامآ زکرم)تسا ا اتسور هب  لعتم روشک یدیلوت

 3931-1931 ییاه لاس یط روشک داصتقا زا ییاتسور داصتقا مهس -1 هرامش لودج

 
 (http://www.iribnews.ir) :عبنم

      اهما ،یرههک ههعماج ههب تبهسن ییاتسور هعماج رد رت نییاپ دمآرد دوجو اب د دیم ناشن یداصتقا یا رامآ هب ی اگن
  ههعماج رد مروت خرن ،7396 لاس رد هک یروط هب و تسا یرهک هعماج زا رتشیب ییاتسور هعماج رد مروت خرن ًاامومع
 نتسا هدوب دصرد 7/2 ییاتسور هعماج رد و دصرد 0ن1 یرهک

 5931 -4831 یاه لاس یط ییاتسور و یرهش قطانم مروت هنالاس خرن -2 هرامش لودج

 
 (http://www.iribnews.ir) :عبنم

   خرهن ندهکاب  یهم دهصرد 67   یداهصتقا تکراهشم خرن و دصرد 3/1 لداعم ییاتسور هعماج رد یراکیب خرن ،نینچم 
   ههلاقم نهیا یلصا فد  ندکاب یم دصرد 9/66 ییاتسور نانز یراکیب خرن و 3/36 لداعم زین ییاتسور ناناوج یراکیب
  شهخب  یا اتهسور    رهب دهیکأت اهب ناریا ییاتسور هعسوت رد ینیرفآراک شقن یا زادنا اشچ و ا شلاچ نییبت و لیلحت
     ههب و نارهیا رد ییاتهسور هعهسوت رد یشقن هچ ینیرفآراک یلک روط هب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس نتسا رهکرقاب
     یاهبترا یهسررب رهظن زا ،تهسا یفیصوت ،شور تی ام رظن زا هلاقم نیا ؟دنکیم افیا رهک رقاب شخب یا اتسور هژیو
   یناهمز بوچراهچ نتسا یدربراک ندوب ارجا لباق لیلد هب فد  رظن زا و یگتسبم  عون زا ینیرفآراک اب فلتخم للع
 یرامآ هعماج نتسا هتفرگ تروص هام دنچ ینامز عطقم رد راب کی طقف هک تسا یعطقم ای یضرع عون زا  یقحت نیا
 ندنکابیم رهکرقاب یا اتسور نانیرفآراک هیلک لماک  یقحت نیا
   یرظن درکیور

 ن دهک  عادهبا  ههسنارف نابز رد ،دیآ دیدپ یزورما نابز هب ینیرفآراک یلک موهفم هکنآ زا شیپ ینامز رید ،ینیرفآراک هژاو
  ا دزناهک  نرهق زا  یداهصتقا   هتاکم  یماهمت و  تهفرگ  رارهق نانادداصتقا هجوت دروم راب نیلوا ینیرفآراک و نیرفآراک
   هژاو ،یهبرغ یا روهشک رد  ندهنا  هدوهمن  حیرهشت  دوهخ  یداهصتقا یا  هیرظن رد ار ینیرفآراک یوحن هب نونکات یدالیم
  و تههفای یرتشهیب  هنور یعامتجا تاعوبطم رد هژاو نیا 6236 و 6036 ه د رد ندک حرطم 3626 لاس زا ینیرفآراک
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        داهجیا اهی تورهث دهیلوت یارههب موهههفم نهیا ،اتسیب نرق رد ندرک ادیپ یناهج یدربراک 6336 و 6136 یاه هه د رد
  یهلع یرفص) دک هفاضا ینیرفآراک فیرعت هب زین راکتبا و یروآون موهفم ،رضاح نرق یادتبا زا نتفر راک هب تامدخ
 ن(13 :0396 ،یقداص و یربکا
      یههملع نوههتم رد ینادههنچ تهیم ا یدالیهم 6136  هه د ات ییاتسور ینیرفآراک هک دن دیم ناشن یناههج تاعلاطم
        ههعلاطم یرههک ناههنیرفآراک اههب یناهسکی هتهسد رد ،رایهسب یا توافت دوجو اب ییاتسور نانیرفآراک و تسا هتکادن
  و یههل    حم تاهعالطا ساهسا رهب ناهنآ تیلاعف رد ،یرهک و ییاتسور ینیرفآراهک ناهیم تواهفت نیرهتیلصا ندندک یم
  تکراشههم و یراکم  یا هنیمز ،یدنواشیوخ رب هیکت اب یعامتجا هکبک ،ییاتسور یحاوهن رد نتهسا دوهجوم عباهنم
         ییاههناوت ،ناههنآ تههیلاعف رتسههب و ییاتههسور ناهنیرفآراک ناهیم یاهبترا ،نیاربانب نتسا هدروآ دوجو هب ار یرت یوق
     ییاتهسور هعهسوت رد نآ شهقن و ینیرفآراهک ترورض و تیم ا ندوک یم بوسحم فرصم و دیلوت هطبار رد یا هوقلاب
    هعهسوت رد ینیرفآراهک شهقن ن دوهک یم یدایز هجوت ،ییاتسور هعسوت هژیو هب و هعسوت رد ینیرفآراک شقن هب ،هزورما
   روهخرد درهف هب رصحنم یا تصرف زا هدافتسا و تیقالخ ،عباهنم ،یسهب یلهصا یورهین هس  یکرت لیلد هب ،ییاتسور
     راکهک یاتههسار رد اتههسور تاههناکما و عبانم هناروآون یریگراک هب زا تسا ترابع ییاتسور ینیرفآراک نتسا هجوت
     یزاهسدنمناوت یارهب هعهسوت یاه    ههیرظن رد دههیدج یراهک ار ییاتهسور ینیرفآراهک نیلغهک دهیدج یاه تهصرف
     عههفر رههب نوزههفا ،ینیرفآراهک ن دوهک یهم ب وهسحم اتسور رد رادهیاپ هعسوت ههب یبایتهسد روظنم هب ییاتسور  طانم
       هههب کههمک یارههب اهههم یرازههبا ناوههنع    هههب یههتلودریغ یاهه داهن و یصوصخ شخب دزن ،یداصتقا تالکشهم
    ههعماج هعهسوت درهب ار ناونع هب ار ییاتسور ینیرفآراهک ناوت یم ،لیلد نیم  هب ندوک یم بوسحم تلود یا  تیلاعف
       ایهظع رهشق یارهب لاغتهکا داهجیا یاهنعم     ههب طهقف ییاتهسور ینیرفآراهک ن تههفرگ رهظن رد یزیر همانرب رد ییاتسور
  نارهظن     حاهص زا یرایسههب ههتفگ هب هک دکاب ییاتسور هعسوت تیوقت یارب یماگ دناوت یم ههکلب ،تسهین ناییاتهسور
 روآدوس یتیعقاو هب هدیا لیدبت ،ییاتهسور ینیرفآراهک موههفم نیرتیلصا نتسا یداصتقا هعسوت اب شزرا ا  ،هعهسوت
     اهی ا اتهسور رد دهیدج لغاهشم داجیا ،یصخک لزانم رد ینیرفآراهک یا  تیلاعف یزادناهار ،لا م یارب نتساتسور رد
  دههناههلمج نهیا زا یهگم  ،هتهکادن دوهجو نیرفآراهک درف هعماج رد نهیا زا شیهپ هک یتامدخ و تالوصحم هضرع
 ن(70 :0396 ،یکرهک)
  ههب و  داهصتقا رد نانیرفآراک شقن کرد اب یراتفر مولع نادنمشناد و ناسانک هعماج ،ناسانشناور اتسیب نرق طساوا زا
  ندهنتخادرپ  ناهنیرفآراک  صوهصخ رد   هیقحت و  یهسررب  ههب ،نانیرفآراک یراتفر یا وگلا و ا  یگژیو ییاسانک روظنم
  عهقاو رد ن دهنرادن  ینیرفآراهک و  ناهنیرفآراک  ریاهس  اهب یتوافت  ی  لصا رد ییاتسور نانیرفآراک و ییاتسور ینیرفآراک
 رد  کهسیر  ندوهب  الاهب  لهیلد  ههب  یهتح ندنراد  طانم ریاس نانیرفآراک هک دنراد ییا  یگژیو نام  ییاتسور نانیرفآراک
  ،ییاتهسور ی اه  طی هحم رد  تیریدهم  فعهض و  تاهناکما  دوهبمک  لهیلد  ههب نینچم  ،ییاتسور یا  طیحم و ا  تیلاعف
  نیارباهنب ن دنهکاب  رادروهخرب  نیریاهس  ههب  تبهسن  یرتهشیب یری ذهپ کسیر تردق زا  تارم هب دیاب ییاتسور نانیرفآراک
 یزرواشک یا  تیلاعف رد تیقالخ و یروآون ،دیدج یا  تصرف ییاسانک لابند هب ییاتسور یا  طیحم رد ینیرفآراک
  ییاتهسور  عباهنم زا  ههناروآون و عونتم ،هنیهب هدافتسا ،عقاو رد و نیمز یربراک رد تیقالخ و یروآون ،یزرواشک ریغ و
 ن(76 :9396 ،نارگید و یسوط) تسا رتشیب دوس  سک تهج رد
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  یدرهکیور  باهختنا  نمهض  نادنمهشناد  نهیا و  تهفرگ  رارهق  ههجوت  دروهم زین تیریدم نادنمشناد یوس زا ینیرفآراک
  حالطهصا ن دهنتخادرپ  دوهجوم یا  نامزاس رد هنانیرفآراک طیحم و وج داجیا و ینیرفآراک تیریدم حیرشت هب ،یدنیارف
  ینیرفآراهک الع ردپ ار وا هک نادداصتقا نیا ندرب راک هب رتیپموک فزوژ راب نیلوا ار یلعف موهفم و انعم رد 6ینیرفآراک
  ریاهس  نیهب رد  یدارهفا  ههک  دوهب د اوخ رسیم ینامز ،ماظن کی رد یداصتقا هعسوت و دکر هک دوب رواب نیا رب دنمان یم
  یاه راک ار  نیزگیاهج  دهیدج ی اه  لح هار و ا  شور راک نیا اب و هدرک یروآون هب مادقا ،یریذپرطخ اب هعماج داحآ
 ن(066 :7396 ،نارگید و یناخریما) دوک یلبق نهک و دمآراکان
  یهصاخ  تهیم ا و شزرا زا  یتعنهصارف  رهصع  عورهک و تاعالطا بالقنا اب 7رتیپموک یارآ و تارکفت قالخ  یرخت
 تفرگ رارق هجوت دروم یداصتقا ماظن رد لوحت و رییغت دنیآرف و رییغت نیلماع ناونع هب ینیرفآراک اریز ؛دک رادروخرب
 نتفریذپ تروص یدالیم 6336 و 61 ،62 یا  ه د یط نآ اب طبترم یا  ش وژپ و تاقیقحت زا یهجوت لباق اجح و
 زا   تهسا تراهبع ینی رفآراهک ن ددرهگ ی هم  دهیدج یاضاقت ای و یدنمتیاضر داجیا هب رجنم هک تسا یدنیارف ،ینیرفآراک
  ،ینیرفآراهک ن اه   تهصرف زا  یرهیگ  هرههب روظنم هب عبانم زا یدرف هب رصحنم هعومجم لیکشت هار زا شزرا داجیا دنیارف
  ره   داهصتقا  یلهصا  لکهشم   ،تهسا  دهقتعم (3236) 9رنزرک نتسا نآ عفانم و تارطاخم لوبق و ون یزیچ  لخ دنیارف
 و  روآدوهس  یاه   تهصرف زا ی اگآ ینعی ینیرفآراک یو رظن زا و تسا ا  تصرف کرد مدع زا هتفرگ تأشن یا هعماج
  ساهسا و  ههیاپ  ناوهنع هب نآ زا وتوس و ؛دناد یم یداصتقا دکر کرحم لماع ار ینیرفآراک رتیپموک نتسا هدشن فشک
 ن(066 :7396 ،نام ) دنک یم دای هعسوت
      و کهمک ، یوهشت دهنیارف ار ییاتهسور هعهس   وت ،یداهصتقا هعهسوت یوهگلا ناونع هب ینیرفآراک نتفرگ رظن رد اب رئاس
         یتاههعالطا و یطاههبترا تامدههخ ،ییاتههسور لههقن و لههمح ،ییاتهسور ناهنیرفآراک یکینکت و یتیریدم تدعاسم
  هدهننک    ا ارهف ییاتههسور ینیرفآراههک ،ناهگیر رظن زا ندنک یم فیرعت ا  نیا دننام و یعیبط عبانم تیریدم ،ییاتهسور
        یارههب یههلحم دارههفا هههب هدهننک کهمک و یگدهنز تیفیک هدن د دوبهب ،تورث دیلوت و دمآرد شیازفا ،لاغتکا هنیمز
    یدهیلوت ههک دههیدج ینامزاهس داهجیا :زا تسا ترابع ییاتسور ینیرفآراک ،نمترو رظن زا نتسا داصتقا رد تکراشم
   ییاتههسور طیهحم رد دیدج یژولونکت زا ای دروآ دوجو هب ار یدیدج رازاب ای و دنک یفرعم ار دیدج یتامدخ ای هزات
 ن(79 :0396 ،یحالف و این ینیسح) دنک هدافتسا
  ،اه    نامزاهس هراههبرد تاهعالطا یروآ عمج و ینیرفآراهک یا  تیلاعف یحارط یارب دوخ هعلاطم رد نارگید و نوسباد
   یلههصا لههماع راههچ هک دندیسر هجیتن نیا هب ،ییاتسور  طانم رد ینیرفآراک زا هدننک تیامح یا  تیلاعف و ا  همانرب
 :زا دنا ترابع ییاتسور  طانم رد ینیرفآراک حور هب یشخب تایح یارب مزال
 یلحم هعماج هدک ییاسانک یا زاین اب  سانتم تیلاعف داجیا -6
 یلحم یا  تراهم و عبانم ،سایقم اب  سانتم یفاک تادیلوت -7
 و ینیرفآراک رب زکرمت -9

                                                                                                                                                               
1. Entrepreneurship 
2. Joseph Schumpeter 
3. Israel Kirzner 
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 ن(97 :6396 :نارگید و رابکبس یجرف) یلبق یا هزومآ رییغت  یرط زا موادم یریگدای -7
 ینهذ و یفیک یاه صخاش ساسا رب ییاتسور ینیرفآراک هدننک نییبت )ماوع -3 هرامش لودج

 
 (17 :6396 ،نارگید و رابکبس) :عبنم

 

 ییاتسور ینیرفآراک هنیمز رد هدش ماجنا تاعلاطم زا یا هصالخ -4 هرامش لودج

 
 (676 :7396 ،نارگید و یئالو) :عبنم
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 هعلاطم دروم هدودحم
 ،7296  لاهس رد یرادرهک لیکشت زا سپ نتفای مان رییغت دابآرقاب هب سپس هک دک یم هدیمان فارقاب ادتبا رد هقطنم نیا
 نتفرگ مان رهک رقاب هقطنم نیا

  تهفن شیالاپ تکرک ،تفن تعنص هاگش وژپ - نایوگدنت دیهک تفن شیالاپ تکرک ناوت یم نآ یتعنص اهم زکارم زا
 -   زاهگ تاهیلمع 9  ههقطنم - ردنلیهس ناریا تکرک -زاگ ناریا تکرک - سرپ اپیاس تکرک - لوناریا تکرک - نارهب
    کهچوک تعنهص اه   هد و یهشیرجت یتعنص عمتجم - گنسرهک یتعنص کرهک - یر یزاگ هاگورین - یژرنا تکرک
 ندنتس  رهک نیا یتعنص اهم زکارم زا رگید

 رهش رقاب یسایس تیعقوم -1 هرامش هشقن
 (http://baghershahr.ir) :عبنم

  ناتهسرهک  ینیمزرهس  هزوهح رد و اق- نارهت یطابترا روحم رد هک دکاب یم نارهت رهک نالک یا رهک زا یکی رهکرقاب
  یمالهسا  بالهقنا  رهیبک  راذهگ  ناهینب مرح نیب رهک نیا اریز دنمان یم زین نیمیرحلا نیب ار رهکرقاب نتسا هدک عقاو یر
  دودهح رد  یتحاهسم اب رهکرقاب ندراد رارق مالسلا هیلع ایرکلادیس ترضح مرح نینچم  و (هر) ینیمخ ماما ترضح
 تئی  7296/76/76 خروم 2397/30906 هرامک هبوصم ساسا رب رفن 63637 رب غلاب یتیعمج اب و عبرم رتمولیک 9/77
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  رههک نیا یرادرهک 7/76/72 خیرات رد ندک لیدبت لقتسم رهک کی هب و ادج (67 و 36  طانم) نارهت رهک زا ناریزو
  روهشک ریزو  یوصت هب 06/7/02 خیرات رد تحاسم عبرمرتمولیک 77 اب نآ یظافحتسا ایرح و حاتتفا ًاامسر 7 هجرد اب
  ههب  لامهک زا  رههک  نهیا نتفای ش اک نآ ایرح ،کزیرهک رهک داجیا و 6196 لاس رد نآ زا یتمسق عازتنا اب هک دیسر
  بوهنج زا  ،نیهمارو  ههگلج  اهب  یقرهک بونج زا ،کزیرهک رهک هب بونج زا ه نارهت یرادرهک 67 و 36 هقطنم ایرح
 و  ههقیقد 77 و  ههجرد 67  رههک  نهیا ییایفارغج لوط نتسا راوج ا  ینیمخ هللا حور دیس مرح و ار ز تشهب اب یبرغ
 ترا رهح  طهسوتم ن تهسا  رهتم 6366/67  اهیرد  حطهس زا نآ  عاهفترا نتسا هقیقد 79 و هجرد 79 نآ ییایفارغج ضرع
 هقطنم نیا رد داب شزو و هدوب 77% نآ یبسن تبوطر و سویسلس هجرد 3 نآ امینیم و سویسلس هجرد 97 امیزکام
 نتسا یلامک تیاهن رد و قرک هب یقرک بونج ،یبرغ یا داب

 
 

 کزیرهک شخب یتیعمج طاقن هشقن -2 هرامش هشقن
 (http://baghershahr.ir) :عبنم
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  اههم  زهکارم زا  داهبآ  نوهسرد  ،داهبآریخ  ،ربملهس  ،داهبآ  ایهظع ،نیعمدابآ لیعامسا ،ون د ،رصمق ،راصح چوق یا اتسور
 ندنتس  رهک نیا یتیعمج

 
   رهش رقاب هقطنم تیعقوم -3 هرامش هشقن

 (ثرا لگوگ) :عبنم 

 شهوژپ یاههتفای
  زا و یگتهسبم  عون زا ینیرفآراک اب فلتخم للع یابترا یسررب رظن زا ،تسا یفیصوت ،شور تی ام رظن زا هلاقم نیا
 طقف هک تسا یعطقم ای یضرع عون زا  یقحت نیا ینامز بوچراچ نتسا یدربراک ندوب ارجا لباق لیلد هب فد  رظن
       یا اتهسور ناهنیرفآراک ههیلک لماهک  هیقحت نهیا یرامآ هعماج نتسا هتفرگ تروص هام دنچ ینامز عطقم رد راب کی
     رههب  خاههک ره  نیگناهیم و دک یریگ هزادنا ریز لودج اب  باطم  خاک ر  اب طبترم یا هیوگ ندنکابیم رهکرقاب
  رد هههعلاطم دروم یا اتسور ینیرفآراک هعسوت شجنس یارب ییانبم ناونع هب اتسور ر  هنومن یا راوناخ دادعت ساسا
 ندک هتفرگ رهظن
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 ییاتسور ینیرفآراک هعسوت شجنس روظنم هب هتفر راک هب یاههیوگ و هدننک نییبت یاه صخاش -5 هرامش لودج

 
 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

 :دوب ریز تروص هب همانشسرپ یا  لاؤس درادناتسا فارحنا و نیگنایم
 همانشسرپ یاه لاؤس درادناتسا فارحنا و نیگنایم -6 هرامش لودج

 نیگنایم اهلاؤس
 فارتتتتحنا

 درادناتسا

 1.10 3.31 ؟تسا ردقچ هباشم یا نامزاس اب هسیاقم رد ا یروآون و دیدج تامدخ هئارا نازیم
 1.08 3.44 ؟تسا تفرشیپ یارب دیدج یا تیعقوم و ا تصرف فشک لابند هب نازیم هچ ات ینیرفآراک
 0.94 3.73 ؟دراد دیکأت ییاتسور تامدخ دوبهب رب ینیرفآراک نازیم هچ ات
 0.95 3.37 ؟دکاب یم فیاظو ماجنا رد ون و دیدج یا هار نتفای لابند هب نیرفآراک نازیم هچ ات
 1.00 3.70 دوک یم ییاتسور هعماج رد تکراشم و تالماعت شیازفا  بس ینیرفآراک
 1.02 3.59 ؟دوخ تیعقوم یارب یدیدهت ات دیرگن یم تفرشیپ یارب یتصرف ناونع هب تارییغت هب امک نازیم هچ ات
 1.21 2.94 ؟دوک یم هتفرگ یدج و تسا شزرا یاراد نییاپ حوطس نانکراک تاداهنشیپ و تارظن نازیم هچ ات
 1.00 3.36 دننک یم لابقتسا ینیرفآراک زا ناییاتسور نازیم هچ ات
 1.00 3.61 ؟دننک هزاجا  سک دوخ قوفام زا تسیابیم ،ون و دیدج یکور هب فیاظو ماجنا یارب نانیرفآراک نازیم هچ ات
 1.16 3.05 ؟دوک یم ریدقت ،هناروآون تاداهنشیپ و تارظن هئارا رطاخ هب نانکراک زا نازیم هچ ات
 1.03 3.14 ؟تسا هعسوت یارب یرورض زاین تیقالخ و یروآون هک تسا رواب نیا رب ام ییاتسور هعماج نازیم هچ ات
 1.08 2.93 ؟دن د شیازفا رتشیب یا تیقفوم  سک یارب ار ناشیا تیفرظ ات دنوکیم  یوشت دارفا ،ا اتسور رد نازیم هچ ات
 1.15 2.97 ؟دوک یم دیکأت یمیت راک رب رهکرقاب یا اتسور رد نازیم هچ ات
 1.03 3.22 تسا یدح هچ ات ینارمع یا  هژورپ یارجا رد کزیرهک ینیرفآراک تیقفوم نازیم
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 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

 
 یدربهار ینیرفآراک یاه لاؤس نیگنایم -4 هرامش رادومن

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

  رهب ،ا  لاؤس نوچ هک ؛دوب 9 /71 یلا 93/7 زا یدرب ار ینیرفآراک یا  لاؤس نیگنایم قوف رادومن و لودج هب هجوت اب
  ترهکیل یا  ههنیزگ 7    فهیط طهسو دهح 9 عقاو رد ،دوب 6- اک یلیخ ات 7-دایز یلیخ ترکیل یا هنیزگ 7 سایقم یور
- تهیقفوم  سک یارب ار ناشیا تیفرظ ات دنوکیم  یوشت دارفا ،ا اتسور رد نازیم هچ ات یا  لاؤس نیگنایم ندوک یم
       یدهج و تهسا شزرا یاراد نییاهپ حوطهس ناهنکراک تاداهنهشیپ و تارظن نازیم هچ ات و ؟دن د شیازفا رتشیب یا 
  عهقاو رد ندوب طسوتم دح زا رتنییاپ ؟دوک یم دیکأت یمیت راک رب رهکرقاب یا اتسور رد نازیم هچ ات و ؟دوک یم هتفرگ
  ههب دیاب ینیرفآراک هعسوت روظنم هب» یا  لاؤس ندوب رتالاب طسوتم دح زا ا لاوس هیقب نیگنایم نتسا هجوت دروم رتمک
   دهیاب ،دهک د اوخ رهکرقاب یا اتسور رد تیعمج ظفح  بس ینیرفآراک» و «دومن هجوت هقطنم یا  لیسناتپ و ا ناوت
     دهیاب یهنعی دهندوب یرتالاهب نیگنایم یاراد «ندومن رازگرب راک نیح یتراهم یا  شزومآ هرود یناسنا عبانم هعسوت یارب
 ندنوک عقاو هجوتدروم رتشیب

 1.02 3.17 تسا هنوگچ اتسور یا  تسایس یارجا رد نانیرفاراک اب مدرم تکراشم نازیم
 1.13 3.30 تسا هتکاد شقن رهکرقاب یا اتسور یریذپرجاهم نازیم رد ینیرفآراک
 0.95 3.75 دوکیم رادیاپ ییازدمآرد و رادیاپ هعسوت تمس هب اتسور تکرح  بس ینیرفآراک
 0.99 3.07 ؟تسا هدوب نامروشک هب لوصحم تادراو هب زاین مدع ای ش اک هب رجنم ینیرفآراک هدیا
 1.09 3.05 ؟تسا هدیدرگ رجنم هدک مامت تمیق ش اک هب امک ینیرفآراک هدیا
 0.99 3.79 دومن رازگرب راک نیح یتراهم یا  شزومآ هرود یناسنا عبانم هعسوت یارب دیاب
 1.14 3.61 ندوک یم رهکرقاب یا اتسور هعسوت  جوم رادیاپ یلغک یا  تصرف داجیا
 د اوخ هقطنم یا اتسور هعسوت  جوم ،رهکرقاب ناتسرهک یداصتقا یا  تیفرظ اب  سانتم ینیرفآراک یا  تخاسریز هعسوت
 1.05 3.68 دک

 1.03 3.63 دوک یم یعامتجا طیارک اب  سانتم یلغک یا  تصرف داجیا  بس رهکرقاب ناتسرهک رد ینیرفآراک هعسوت
 1.07 3.68 نتسا دنمدوس رهکرقاب هعسوت یارب ینیرفآراک شخب یتاقیقحت و یکزومآ یا  لکشت و ا داهن زا تیامح
 1.10 3.47 تسا هدوب راذگریثأت ینیرفآراک تامدخ هزوح رد رهکرقاب ناریدم شرگن ایآ
 1.13 3.76 ندکاب رهکرقاب ناتسرهک یارب رتشیب دمآرد بذج  بس دناوت یم ینیرفآراک
 1.12 3.80 دک د اوخ رهکرقاب یا اتسور رد تیعمج ظفح  بس ینیرفآراک
 1.03 3.77 دیسر ییاتسور هعسوت هب ناوت یم ینیرفآراک یا   خاک هب هجوت اب
 1.09 3.74 دک د اوخ رقف ش اک  بس رهکرقاب رد ینیرفآراک هعسوت
 1.03 3.85 دومن هجوت هقطنم یا  لیسناتپ و ا  ناوت هب دیاب ینیرفآراک هعسوت روظنم هب
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 ییاتسور ینیرفآراک هعسوت یاهصخاش یسررب
 اهصخاش درادناتسا فارحنا و نیگنایم -7 هرامش لودج

 ر کادح لقادح درادناتسا فارحنا نیگنایم ییاتسور ینیرفآراک هعسوت یا   خاک
 5.00 1.25 0.78 3.60 ییاز لاغتکا
 5.00 2.00 0.70 3.71 ییاتسور تیعمج ظفح
 4.86 1.71 0.59 3.41 هنانیرفآراک راتفر دوبهب و شیازفا
 5.00 1.60 0.64 3.43 دارفا رب ینامزاس ،یمیت ،یدرف تاریثأت
 5.00 1.33 0.84 3.37 یزرواشک ریغ و یزرواشک یا  تیلاعف رد تیقالخ
 5.00 2.00 0.80 3.75 ییاتسور یاضف رد یروآون
 4.75 2.00 0.65 3.40 دمآرد و لاغتکا دیدج یا  تصرف  لخ

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم
 

 
 اهصخاش نیگنایم -5 هرامش رادومن

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

 :قوف رادومن و لودج هب هجوت اب
 (62/9) یی اتهسور  تهیعمج  ظهفح و (72/9) ییا تهسور ی اهضف رد  یروآوهن هعسوت رب یدرب ار ینیرفآراک رثا نیگنایم
 ندوب رتمک (92/7) یزرواشک ریغ و یزرواشک یا  تیلاعف رد تیقالخ رب یدرب ار ینیرفآراک رثا نیگنایم و رتشیب
 اهدرواتسد
 نتسا رثؤم رهکرقاب یا اتسور هعسوت رد نالک یژتارتسا کی ناونع هب ینیرفآراک هعسوت دسریم رظن هب :لوا لاؤس
   طهسو دهح 9   عهقاو رد ،دوهب 6 = اهک یلیخ ات 7=دایز یلیخ ترکیل یا هنیزگ 7 تروص هب همانشسرپ یا  لاؤس نوچ
  دهصرد 67  لقادهح ار  ییاتهسور   هعهسوت رهب یدرب ار ینیرفآراک رثا یارب کالم رگا ندوک یم ترکیل یا هنیزگ 7 فیط
 :اینکیم نومزآ ار ریز یرامآ ضرف ،نیاربانب ،اینادب
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

 تیعمج ظفح ییاز لاغتشا
 ییاتسور

 و شیازفا
 راتفر دوبهب

 هنانیرفآراک

 تاریثأت
 ،یمیت ،یدرف

 ینامزاس
 دارفارب

 رد تیقالخ
 یاه تیلاعف
 و یزرواشک

 ریغ
 یزرواشک

 یروآون
 یاضفرد
 ییاتسور

 تصرف قلخ
 دیدج یاه
 و لاغتشا

 دمآرد

3.6 

3.71 

3.41 3.43 
3.37 

3.75 

3.4 

 نیگنایم
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  تهسا دصرد 67 زا رتمک ییاتسور هعسوت رب ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،9 یواسم ای رت کچوک نیگنایم
      نوهچ قوهف شهسرپ ههب خهساپ یارب نتسا ییاتسور هعسوت رب ینیرفآراک هعسوت رثا یهناشن ،9 زا رت گرزب نیگنایم و
 ندک هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ زا ،تسا یمک و یا هلصاف دح رد یریگ هزادنا سایقم

 ییاتسور هعسوت رب ینیرفآراک رثا یبایزرا یارب t نومزآ جیاتن -8 هرامش لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t  خاک
 006. 33 7.985 ییاتسور هعسوت

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

   یراداهنعم حطهس) P<،713/2= t 76/6 داد ناشن رادانعم ار 9 اب نیگنایم توافت t نومزآ ،یاتن ،قوف لودج هب هجوت اب
   رهب یهیاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،هتفای نیا ن(دوب رتمک 76/6 زا t نومزآ یارب هدک هد اشم
 نتسارادانعم ییاتسور هعسوت
   طاهنم   مدرهم ههنانیرفآراک  راهتفر و  اه  شیارگ ،تاکاردا ییاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت اب دسریم رظن هب :مود لاؤس
 ندبای یم دوبهب ای و شیازفا ییاتسور
   طهسو دهح 9   عهقاورد ،دوهب 6 = اهک یلیخ ات 7 =دایز یلیخ ترکیل یا هنیزگ 7 تروص هب همانشسرپ یا  لاؤس نوچ
  ضرهف ،نیاربانب ،اینادب دصرد 67 لقادح ار یدرب ار ینیرفآراک رثا یارب کالم رگا ندوک یم ترکیل یا هنیزگ 7 فیط
 :اینکیم نومزآ ار ریز یرامآ

3:
3:

1

0

µ
µ

H
H ≤ 

  ههنانیرفآراک   راهتفر شیازهفا رب ییاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،9 یواسم ای رت کچوک نیگنایم
  یهیاز لاغ تهکا  و ینیرفآراهک هعسوت رثا یهناشن ،9 زا رت گرزب نیگنایم و تسا دصرد 67 زا رتمک ییاتسور  طانم مدرم
   دهح رد یرهیگ  هزادهنا سایقم نوچ قوف شسرپ هب خساپ یارب نتسا ییاتسور  طانم مدرم هنانیرفآراک راتفر شیازفا رب
 ندک هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ زا ،تسا یمک و یا هلصاف

 هنانیرفآراک راتفر رب یدربهار ینیرفآراک رثا یبایزرا یارب t نومزآ جیاتن -9 هرامش لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t  خاک
 6/66 33 13/76 هنانیرفآراک راتفر و ا  شیارگ ،تاکاردا

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

   یراداهنعم حطهس) P<،763/1= t 76/6 داد ناشن رادانعم ار 9 اب نیگنایم توافت t نومزآ ،یاتن ،قوف لودج هب هجوت اب
   رهب یهیاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،هتفای نیا ن(دوب رتمک 76/6 زا t نومزآ یارب هدک هد اشم
 نتسارادانعم ییاتسور  طانم رقف ش اک
  رهیغ و  یزرواهشک  یاه   تهیلاعف رد تیقالخ و یروآون ،دیدج یا  تصرف ییاسانک رب ینیرفآراک هعسوت :موس لاؤس
 نتسا رثؤم ییاتسور  طانم رد یزرواشک
 ندک هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ زا ،تسا یمک و یا هلصاف دح رد یریگ هزادنا سایقم نوچ قوف شسرپ هب خساپ یارب

 یزرواشک ریغ و یزرواشک دیدج یاه تصرف رب یدربهار ینیرفآراک رثا یبایزرا یارب t نومزآ جیاتن -11 هرامش لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t  خاک
 6/66 33 267/7 یزرواشک ریغ و یزرواشک دیدج یا  تصرف

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم
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   یراداهنعم حطهس) P<،267/7= t 76/6 داد ناشن رادانعم ار 9 اب نیگنایم توافت t نومزآ ،یاتن ،قوف لودج هب هجوت اب
   رهب یهیاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،هتفای نیا ن(دوب رتمک 76/6 زا t نومزآ یارب هدک هد اشم
  ییاتهسور   طاهنم رد  یزرواهشک  رهیغ و  یزرواهشک  یاه   تهیلاعف رد  تهیقالخ و یروآون ،دیدج یا  تصرف ییاسانک
 نتسارادانعم
 .داد شهاک ار ییاتسور قطانم رقف ناوت یم ییاز لاغتشا و ینیرفآراک هعسوت اب ایآ :مراهچ لاؤس
   طهسو دهح 9  عهقاو رد ، دوهب 6-  اهک یلیخ ات 7-دایز یلیخ ترکیل یا هنیزگ 7 تروص هب همانشسرپ یا  لاؤس نوچ
 67  لقادهح ار ییاتسور  طانم رقف ش اک رب یدرب ار ینیرفآراک رثا یارب کالم رگا ندوک یم ترکیل یا هنیزگ 7 فیط
 :اینکیم نومزآ ار ریز یرامآ ضرف ،نیاربانب ،اینادب دصرد
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  ییاتهسور  طانم رقف ش اک رب ییاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا هک تسا نیا رگنایب ،9 یواسم ای رت کچوک نیگنایم
   طاهنم   رهقف ش اهک رب ییاز لاغتکا و ینیرفآراک هعسوت رثا یهناشن ،9 زا رت گرزب نیگنایم و تسا دصرد 67 زا رتمک
  کهت t   نوهمزآ زا ،تهسا یمک و یا هلصاف دح رد یریگ هزادنا سایقم نوچ قوف شسرپ هب خساپ یارب نتسا ییاتسور
 ندک هدافتسا یا هنومن

 .دراد یمهم شقن ییاتسور قطانم تیعمج ظفح رد ناییاتسور دمآرد شیازفا ایآ :مجنپ لاؤس
   طاهنم  تهیعمج  ظهفح  اهب ناییاتسور دمآرد شیازفا هطبار ندک هدافتسا نویسرگر لیلحت زا قوف لاؤس هب خساپ یارب
  ییاتهسور   طاهنم رد مدرم ظفح و بذج هب رجنم دصرد 7/97 ناییاتسور دمآرد شیازفا عقاورد ندوب 370/6 ییاتسور
 نتسا هدک هداد ناشن ریز لودج رد نویسرگر زا لصاح تاروذجم عومجم سنایراو لیلحت هجیتن ندوک یم

 نویسرگر زا )صاح تاروذجم عومجم سنایراو )یلحت -11 هرامش لودج
 یرادانعم حطس F تاروذجم نیگنایم یدازآ هجرد تاروذجم عومجم تارثا
 006. 75.239 21.260 1 21.260 نویسرگر

   283. 98 27.691 ا  هدنام یقاب

    99 48.951 لک

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

6 نویسرگر لیلحت رد تاروذجم عومجم هیزجت رد نوچ 66/6 P<،397/72= (6،13) F دهمآرد شیازفا هطبار سپ دوب  
 لیلحت ،یاتن ،ریز لودج ن(دوب 76/6 زا رتمک یرادانعم حطس) تسارادانعم ییاتسور  طانم تیعمج ظفح اب ناییاتسور
 ند د یم ناشنار نویسرگر

 ییاتسور قطانم تیعمج ظفح رب ناییاتسور دمآرد شیازفا رثا یارب نویسرگر )یلحت -21 هرامش لودج
 یرادانعم حطس B Std. Error Beta t ریغتم
 000. 6.256  252. 1.574 تباث
 066. 8.674 659. 068. 593. دمآرد شیازفا

 (ش وژپ یا هتفای) :عبنم

 :زا تسا ترابع ینیب شیپ هلداعم ،هک د د یم ناشن قوف لودج رد ،یاتن

 727/6 + 937/6 (دمآرد شیازفا)- ییاتسور  طانم تیعمج ظفح
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 ؛ دراد ییاتهسور   طاهنم  تهیعمج ظفحرب یرادانعم و تب م رثا ناییاتسور دمآرد شیازفا هکداد ناشن نویسرگر لیلحت 
 نددرگ تیعمج ظفح  بس دناوت یم ناییاتسور دمارد هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب
 یریگ هجیتن

     موادهت و نیمهضت ور نهیا زا ،دنتهس  وربور یا هدرتسگ تادیدهت و تالوحت اب رضاح رصع رد ا اتسور دیدرت نودب
     ،عادهبا ،یروآوهن ههب ههک دنکاب یم تالکشم اب هلباقم دیدج یا شور و ا  لح هار نتفای دنمزاین ا اتسور اقب و تایح
 یی اه   شهقن هب دیاب ناریدم ،فد  نیا هب لین یارب ندراد یدایز یگتسب دیدج یا شور و ا دنیآرف ،تالوصحم  لخ
 ندکاب یطیحم لوحتم طیارک اب  سانتم هک دنروآ یور
   رد ناههنپ یراهکیب عون کی هراوم  یزرواشک یا  تیلاعف ندوب یلصف و نیمز هب راک یورین تبسن ندوب الاب تلع هب
 ی اه    هاهگنب هعهسوت و داجیا ،نیاربانب ندراد دوجو ا اتسور رد یلصف یراکیب عون کی و یزرواشک تیلاعف هرود نیح
  ،الاهب  یهیاز لاغتکا تی ام تلع هب ییاتسور  طانم رد تامدخ و تعنص ،یزرواشک یا  شخب رد 6طسوتم و کچوک
      ،یلهصف ناراهکیب یارهب و اهئاد و دهلوم لاغتکا ،ناناوج و ناگتخومآ شناد هژیو هب ناییاتسور زا ی ورگ یارب دناوت یم
 ندیامن داجیا تقوم لاغتکا

    ار یهمهم شهقن داهصتقا کی رد یوق یلاغتکادوخ شخب ترورض هک دندقتعم لوحت و هعسوت نانادداصتقا زا یرایسب
 ندکاب اتسور نینکاس یارب لاغتکا و دمآرد عبنم کی هکنیا زا رظن فرص ،دنک یم دافیا هبناج هم  هعسوت دنیارف رد

      یزاهس عوهنتم ههب دهیاب ،ییاتهسور هعسوت یا  یژتارتسا رد» هک دندقتعم ییاتسور هعسوت نارظن  حاص ر کا نینچم 
 ندوک مزال هجوت «ییاتسور داصتقا

    ییاهسانک اهب ینیرفآراهک   ههک درهک اعدا ناوت یم ینیرفآراک ،یاتن و فاد ا و نانیرفآراک یا  یگژیو هب هجوت اب نیاربانب
  یزاهس عونتم یارب ار هنیمز طسوتم و کچوک یا  هاگنب هعسوت و داجیا اب و توافتم یا  هنیمز رد فلتخم یا  تصرف
    ههکنیا رهگم دوهک یمن  قحم نوریب زا اقلا اب زگر  ییاتسور داصتقا یزاس عونتم سپ ندزاس یم راوم  ییاتسور داصتقا
   عوهنت اه     نآ زا ههنیهب هدافتهسا اهب و دنسانشب ار لعفلاب و هوقلاب عبانم و ا  تصرف دوخ ییاتسور یا  طیحم نانیرفآراک
   اتهسور یتعنهص هعسوت رد یلحم نانیرفآراک شقن زا ندنروایب ناغمرا هب ییاتسور یا  طیحم یارب ار داصتقا  و لاغتکا
    ،یهسب دهنمزاین یتعنهص       هعهسوت یارهب یژتارتهسا کهی ههک دوهک  یهم لالدتسا روط نیا نتسا هدک یکوپ اشچ  لغا
 ندنک یم ا ارف یبسن تیزم کی ییاتسور یا  طیحم یارب یموب هنانیرفآراک یا  لیسناتپ

  یهکی نتسا ییاتسور یا  طیحم رد  سانم یا  یراذگ هیامرس دوبن ییاتسور عماوج رگید تالکشم و عناوم هلمج زا
 (ی ناهسر  تمدهخ ای) لوصحم دیلوت رد اهنت هن هک دنک یم یفرعم یدیلک لماع ار یروآون ،یداصتقا هعسوت یا  هیرظن زا
 هب دیدج یراذگ هیامرس نیا ؛دراد شقن دیدج هنانیرفآراک یا  تیلاعف رد یراذگ هیامرس  لج رد هکلب ،رازاب رد دیدج
 و یجورخ فرص نآ زا لصاح دیدج جراخم و دور یم راک هب (هضرع فرط) دکر تیفرظ شرتسگ یارب هدمآ دوجو
 ی اه  طی هحم رد یراذگ هیامرس دوبمک لکشم دناوت یم ینیرفآراک عقاورد ندوک یم (اضاقت فرط) فرصم دیدج تیفرظ
  و یلاهم تا ی  هسوم ،یهصوصخ ی اه  هیامرس بذج اب ،دیدج یلغک یا  تصرف داجیا و یروآون  یرط زا ار ییاتسور

                                                                                                                                                               
1. SMEs 



 381 ...ینیرفآراک شقن یاهزادنا مشچ و اهشلاچ

    دهیکأت دهح زا شیهب ا روشک یداصتقا هعسوت رد ینیرفآراک تیم ا هب هک تسا لیلد نیم  هب و ؛دیامن فرطرب یتلود
    ههک تهفگ ناوهت      یهم ییاتهسور داهصتقا هعهسوت و دهکر رد ینیرفآراک تیم ا و شقن هب هجوت اب نیاربانب نتسا هدک
  یاه    ترجاههم زا یریگوهلج و دمآرد عیزوت ،رقف ش اک ،یراکیب عفر ،دیلوت شیازفا صوصخ رد دناوت یم ینیرفآراک
 ندکاب رمث رم م ییاتسور

  ههب زین ا اتسور یعامتجا هعسوت موزل و ییاتسور یا  تکراشم ثحب هب ییاتسور هعسوت یا  یژتارتسا ر کا رد ًاابیرقت
   دنهکاب هارهم  تیقفوم اب هدنیآ رد دور یم راظتنا هک ییاتسور هعسوت یا  حرط یمامت نیاربانب نتسا هدک هراکا یعون
   هعهسوت دهنیارف ندنیامن هجوت دننک افیا ا  حرط نآ یارجا رد دنناوت یم ،نز هچ و درم هچ ،ناناوج هک ییا  شقن هب دیاب
   زا تهظافح اهب و موب تسیز یا  تیفرظ دح رد دیاب و هدوب رارمتسا لباق هنارالاس مدرم طیحم رد ریگارف تکراشم اب
  یرادهیاپ نودب هعسوت ؛تسا نآ یرادیاپ مزال یرک انام  هک دکاب تایح یماح یا  ماظن تکاد اگن و یعیبط هیامرس
       اهب تاهطابترا داهجیا رد ییاهناوت ههب ناوهت  یهم نانیرفآراک یا  یگژیو هلمج زا نتسا انعم یب هعسوت نودب یرادیاپ و
   نیهنچم  و دوهخ یا  یگژیو هب هجوت اب نانیرفآراک نیاربانب ندرک ناونع نارگید هب تبسن نتکاد تیساسح و نارگید
 ندنراد نارگید هب تبسن یرت لاعف تکراشم ناشفاد ا رتهب هچ ر  دربشیپ یارب

 ندنرذگ یمن تالکشم و لئاسم رانک زا یتحار هب هک دنتس  یناسک نانیرفآراک عقاو رد

   نادهیم یفاهک هزادنا هب نانز ینیرفآراک رد نتسا ییاتسور نانز تکراشم مدع ییاتسور عماوج تالکشم زا رگید یکی
  زا ناهنز ییا ر یارب یبسانم راک ار کی ار ینیرفآراک عبانم ر کا رد عقاو رد ندننک یم ادیپ ار ا  تیلاعف رد روضح یارب
 ندنناد یم یداصتقا و یعامتجا یا  هصرع رد روضح نینچم  و رقف

  ییاتهسور یا  ترجاهم ر کا رضاح لاح رد نددرگ یم زین ییاتسور ناناوج تکراشم شیازفا ثعاب نینچم  ینیرفآراک
 ندننک یم کرت ار ا اتسور ناناوج نیرت  لط هاج و نیرتوجارجام عقاوم  لغا رد ،ًااصوصخ ناناوج ار

  ههن و ؛دنکاب ییاتسور ینیرفآراک ناورشیپ دنناوت یم ناناوج نیم  ینیرفآراک گن رف شرتسگ تروص رد هک یلاح رد
 ندنوک یم لیدبت ا اتسور نایجان و ورشیپ نانیرفآراک هب دوخ هکلب دننک یمن ترجاهم ا رهک هب اهنت

  دهنناوت    یهم یرهگید سهک ر  زا رتهب ا  نآ نینچم  و دننک ییاسانک ار دیدج یا  تصرف دنناوت یم یتحار هب نانآ اریز
  ار ناهنز و ناناوج ًااصوصخ ناییاتسور یعامتجا هعسوت و تکراشم شیازفا ثعاب ینیرفآراک ،تقیقح رد ندننک کسیر
 ندوک یم  بس

  یاه     تهیلاعف رد ههعماج ردهقچ ر  ندراد مدرم یعامتجا و یداصتقا هعسوت یور رب یمیقتسم ریثأت ینیرفآراک نیاربانب
     ،هعهسوت اههم فاده ا زا یهکی ن دهبای  یهم تسد یعامتجا و یداصتقا هعسوت هب رت عیرس ،دنک تکرک رتشیب ینیرفآراک
  نارادرهب  هرههب ،دوخ تشیعم عون و یگدنز هویک لیلد هب ناییاتسور نتسا تسیز طیحم ظفح ،رادیاپ هعسوت ًااصوصخ
  زا دهصرد 63   دودهح و ؛دنوهک  یهم بوسحم (عترم و لگنج ،کاخ ،بآ ،یضارا دننام) یعیبط عبانم ایقتسم و یلصا
     رد تهسیز طیهحم زا تهظافح نیارباهنب ن دهننک ی هم ی رادرهب  هرههب نآ زا و دنراد رایتخا رد ار روشک یعیبط یا  هصرع
 نتسا یرورض رایسب ییاتسور یا  یزیر همانرب

      رد ،نیهنچم  ندهکاب یهلحم ناهنیرفآراک شزهیگنا و کیرحت یانبم رب دیاب ییاتسور هعسوت یارب ینیرفآراک هب شیارگ
  وهس کی زا نانیرفآراک ندوک ظفح زین بایمک عبانم دیاب ، طانم و عماوج یداصتقا شزرا شیازفا و لاغتکا داجیا نیع
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  یاه   تهیلاعف رد    عوهنت داهجیا اهب نانیرفآراک رگید یوس زا و ؛دنکاب یم دوجوم عبانم زا هنیهب هدافتسا لابند هب هراوم 
 ندن د ش اک ار یعیبط عبانم رب راشف و هیور یب هدافتسا یولج دنناوت یم ییاتسور

  یاه     یژتارتهسا  هیرط زا ا رههک هموح رد ،دوک یم هدیمان یکیژولوکا ینیرفآراک هک یدنیارف زا هدافتسا اب نینچم  و
   ههمانرب ههتبلا ن  دهننک لیههست ار ییاتسور رادیاپ هعسوت تیفیک شیازفا و ندومن صاخ ،ندرک هکت هکت نوچم  یبیکرت
 ار ناگم  ات دنکاب هتکاد ییا  همانرب تسیز طیحم و یعیبط عبانم زا تظافح صوصخ رد دیاب ییاتسور هعسوت نازیر
 ندننک تسیز طیحم و یعیبط عبانم زا تظافح هب مزلم

 لاعف دورو ،هدنوکدیدجت یعیبط عبانم زا هنیهب یرادرب هرهب ،تیعمج تیب ت ،لاغتکا داجیا  جوم ،ییاتسور ینیرفآراک
     و تیهصخک ،ی اهگآدوخ شیازهفا ،زادهنا   سهپ تهکابنا و دیلوت شیازفا ،یللملا نیب و یلم داصتقا رد ییاتسور داصتقا
 نددرگ یم ا اتسور رد ننن و یلم و یدرف تیو 

    هژهیو هاهگیاج ییاتهسور  هعهسوت  خألاب و یزرواشک هعسوت رد و دنتس  یداصتقا هعسوت هکرحم روتوم نانیرفآراک
     و اتهسور نکاهس دهمآرد اهک رشق هب  لعتم دارفا یگدنز طیارک دوبهب رد یلماع ناوت یم زین ار ییاتسور هعسوت ندنراد
      ییاتهسور هعهسوت و ینیرفآراهک موههفم ههب هجوت اب اذل نتسناد روشک کی هعسوت یلک دنور رد نانآ نتخاس افکدوخ
   کهی و دراد رادهیاپ هعسوت ثحب رد یا هژیو هاگیاج ییاتسور هعسوت هک ایدرک هراکا ندیمهف ار ود نیا یابترا ناوت یم
 ن دهنک ی هم   ،یهسب رازاهب خساپ یب اضاقت کی هب ییوگ خساپ یارب ار عبانم ریاس یورین هک تسا یسک ییاتسور نیرفآراک
  ار یداهیز دیما ینیرفآراک و تسا حرطم نانز هژیو هب و ناییاتسور یزاسدنمناوت تهج رد هزورما رادیاپ هعسوت ثحبم
   ههک تهسا راودیما و هداد نانز هب ار یا هژیو هجوت ا اتسور رد هزورما ینیرفآراک نتسا هدروآ دیدپ نآ  قحت هنیمز رد
 ندنک فرطرب هار نیا زا ار نانآ یعامتجا و یداصتقا ،یتشیعم تالکشم دناوتب
 رد  ینادهیم تاعلاطم زا لصاح یلماع لیلحت نومزآ ،یاتن لیلحت و هیزجت و هحورطم ثحابم زا هچ نآ صاخ روط هب
 زا  دهنا  تراهبع  ییاتهسور هعسوت لماوع نیرت اهم :هک درک یابنتسا ناوت یم هدمآ تسد هب یلامک دابآ تمحرم ناتس د
  سناهیراو  دهصرد 77/16 تسا رداق ییاهنت هب هک دکاب یم 66/66 لماع نیا هژیو رادقم هک یدرف و یداصتقا لماع -6
  نتهفر  الاهب اب هک یروط هب ندور یم رامشب ییاتسور ینیرفآراک هعسوت یارب لماع نیرت اهم و د د حیضوت و هبساحم ار
  تیاهضر  نازهیم و یلغک عونت ،یفاک و مزال یلام عبانم ،هریغ و یلاغتکا دوخ یا  ماو لیبق زا یتفایرد تالیهست نازیم
  هدهک  ههعلاطم دروم هدودحم رد ینیرفآراک شرتسگ هعسوت تهج رد یدرف هیحور و هزیگنا شیازفا  جوم یگدنز زا
 -7 ن تهسا  هتهکاد  ههعلاطم  دروهم هدودحم رد ییاتسور و ینیرفآراک هعسوت رد ار ریثأت نیرتشیب رما نیا نیاربانب ؛تسا
 7  لهماع  نهیا رد ندنک ۔یم نییبت ار سنایراو دصرد 72/2 هک دکاب یم 72/7 لماع نیا هژیو رادقم یداصتقا عونت لماع
  اهب  یهنعی ؛دراد  یاهبترا  یدرهف  دهعب هب رگید ریغتم 9 و یداصتقا دعب هب یوبرم ریغتم 6 هک تسا هدک یراذگراب ریغتم
 زا  دهعب  لهماع  نهیا و تسا هدمآ دوجو هب یداصتقا عونت تیاهن رد و هدک رتشیب یروآون ،دارفا یریذپ کسیر شیازفا
  ،لهماع  نیرهخآ و  نیمتهش  نتسا هتکاد ییاتسور هعسوت هجیتن رد و ینیرفآراک هعسوت رد ار ریثأت نیرتشیب لوا لماع
  ههناگ  تهش  ی اه  لماع نیب رد ار ریثأت نیرتمک لماع نیا ندکاب یم 22/7 لماع نیا هژیو رادقم تسا یتخاسریز لماع
 نتسا هتکاد هعلاطم دروم هدودحم رد ییاتسور هعسوت رد
   عبانم
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 رههم 6 ،شرتسهگ همانزور ،ییاتهسور ناهناوج و ینیرفآراک ،،یورت ،(3196)ایظعلادبع ،یلیجآ

 نناهیک تاراشتنا ،اشک پاچ ،هعسوت یسانک هعماج ،(0196) ،یرافغ اضرمالغ و یفطصم ،ایکزا
  تلادهع  نیهب  ههطبار رد  ینیرفآراهک  یجناهیم شقن یسررب ،(7396) نایدیمح ایرام و نایمکا  ادن و یبیبح نازورف و نیسحریما ،یناخریما

 7/7 هرامک ،ینیرفآراک و تیریدم تاعلاطم همانلصف ،(زاریک ظفاح ناتسرامیب :هعلاطم دروم) یلغک تیاضر و ینامزاس

 نسودرهف ناتسرهک یناهسرعالهطا هاهگیاپ ،هعهسوت کیژتارتهسا ترورض ،ییاتسور ینیرفآراک ،(2196) هللا یبن دیس ،ینیسح
  ناتهسرهک  ییاتهسور   طاهنم : ههعلاطم  ههنومن)  ییاتهسور ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم لماوع ،(0396) یحالف یدا  و نیسح مالغ ،این ینیسح

 37 هرامک ،ییاتسور یا  ش وژپ همانلصف ،(ناجونم

  ناتهسرهک  ییاتهسور   طاهنم : ههعلاطم  ههنومن)  ییاتهسور ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم لماوع ،(0396) یحالف یدا  و نیسح مالغ ،این ینیسح
 37 هرامک ،ییاتسور یا  ش وژپ همانلصف ،(ناجونم

 ن77  ص ،766 ش ،رهم ،هعماج و راک هلجم ،یعامتجا ینیرفآراک و ینیرفآراک یا  یگژیو ،(1196)داوج ،ریهک یوجلد

 سموق تاراشتنا ،ییاتسور یزیر همانرب رب یا همدقم ،(9196) اضر دمحم ،یناوضر
   همانلهصف ،ییاتهسور هعسوت و داصتقا یسانک هعماج رد یش وژپ :دنم هنیمز هدیدپ کی نوچم  ییاتسور ینیرفآراک ،(0396) نسح ،یکرهک

 6 هرامک - اشک لاس ،هعسوت و یداصتقا یسانک هعماج

 هرگنک تالاقم هعومجم ،نادم  ناتسا ییاتسور تاعلاطم هیاپ رب ،ناریا ییاتسور هعماج زاس هنیمز :یمدرم هرادا ماظن ،(9196) رفظم ،یفارص
 نیزیر همانرب و تیریدم عبانم تاراشتنا و نیودت رتفد ،ا زادنا اشچ و ا  شلاچ ؛ییاتسور هعسوت

 رد  زده د  شهخب :دروم ییاتسور ینیرفآراک دکر و داجیا زاس هنیمز لماوع لیلحت ،(0396) یقداص هلا تجح و دوعسم ،یربکا یلع یرفص
 67 هرامک ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،هذیا ناتسرهک

   :ییاتهسور  طاهنم رد یزرواشک ینیرفآراک هعسوت یا درب ار ،(3196)یوضر نسهح و یداجس هللاادمح و نیدلانکر اضرلادبع ،یراختفا
 6-37 ن ص ،9 نش ،زییاپ ،هعسوت و اتهسور همانلصف ،هدهنبادخ ناتسرهک یا اتسور یدروم هعلاطم

 ن7 هرامک ،لوا لاس ،سرگاز زادنا اشچ یایفارغج همانلصف ،زاریک رهک نالک رادیاپ هعسوت یبایزرا ،(1196) یلابقا اضر و زاربب ،یمیرک

 13.-76 ن هص ،90 هرامک ،ناوناب شورس همان ام ،رادیاپ هعسوت و ییاتسور ینیرفآراک ،(7196)ار ز ،،یلگ
    ییاتهسور ناوناهب و ناهناوج دروم) نآ رب رثؤم لماوع و راک هب شزیگنا نازیم شجنس ،(9196)ییازریم دمحم و اضریلع ،یزیربت ینسحم 

 31-3نص ،67 ش ،نارهیا یهسانکهعماج هلجم ،(یقرک ناجیابرذآ ناتسا یا اتسور
 73-776  ص ،9 هرامک ،تیریدم گن رف هلجم ،نیرفآراک یتلودریغ یا نامزاس ،(7196) دمحم ،یمیقم

 نفیرهک هاگشهیدنا ،ییاتهسور ییازلاغتکا و ینیرفآراک هعسوت یا راک ار ،(6396)اضردمحم ،ینیما ازریم
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