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 چکیدٌ

 اظ تط ؾطيـ ضقسي ضٍبثتي، فطن٦ زض ثت٤ا٢١س تب ؾبظ١س ٝتح٤ٗ ضا ذ٤ز ّبض ٣ ّؿت ض٣يْطز٧بي ثبيؿتي ٝي ٧ب قطّت ّٚي٦ اٝط٣ظ٥

 ٧ب قطّت ضٍبثتي ٝعيت ف٤٢اٟ ث٦ ت٤ا٢١س ٝي ٦ّ ف٤اٝٚي ضٍبثتي فطن٦ اي٠ زض. ١ٞبي٢س ذٌٚ ٝكتطي ثطاي ثيكتطي اضظـ ٣ زاقت٦ ضٍجب

 ٣ ثبظاض ث٦ ٕطايف ثبظضٕب١ي، ٧بي ثطاؾتطاتػي تبّيس ق٤ز، ٧ب آٟ فْٞٚطز ث٨ج٤ز ؾجت ٣ ؾبظز ٝتٞبيع ٧ٜ اظ ضا ٧ب آٟ ٣ ٢٢ّس فٞ٘

 ٧بي قطّت فْٞٚطز ثط تٞبيع ٣ ٧عي٦٢ ض٧جطي ضٍبثتي ٧بي تبحيطاؾتطاتػي ثطضؾي ز١جبٗ ث٦ حبضط تحَيٌ. ثبقس ٝي ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١

 ٤١ؿ اظ ٣ پيٞبيكي- ت٤نييي تحَيٌ، ض٣ـ. اؾت ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ثبظاض ث٦ ٕطايف ٣اؾظ ١َف ثب ثعضٓ ٣ ٝت٤ؾظ ت٤ٙيسي

 ٣ ؾبظ٥ ٣ ٝحت٤ايي ض٣ايي اظ اؾتيبز٥ ثب آٟ پبيبيي ٣ ض٣ايي ٣ ٕطزيس٥ اؾتيبز٥ پطؾك٢ب٦ٝ اظ ٧ب زاز٥ آ٣ضي رٞـ ثطاي. اؾت ّبضثطزي

 ٧بي ق٨طُ ثعضٓ ٣ ٝت٤ؾظ ت٤ٙيسي ٧بي قطّت پػ٧٣ف اي٠ زض آٝبضي ربٝق٦. ٕطىت ٍطاض تبييس ٤ٝضز ّطا١جبخ آٙيبي ٧ٞچ٢ي٠

 ثطاي. اؾت ٕطزيس٥ اؾتيبز٥ ؾبز٥ تهبزىي ٕيطي ٦١٤ٞ١ ٤١ؿ اظ ٣ ث٤ز٥ احتٞبٙي ٕيطي ٦١٤ٞ١ عطح. ثبقس ٝي ٝك٨س ق٨طؾتبٟ ن٢قتي

 زاز١س پبؾد تحَيٌ ؾ٤االت ث٦ ٦ّ قطّت  89 ث٦ ٝطث٤ط ٧بي زاز٥ تحٚي٘ ٣ قس٥ اؾتيبز٥ PLS اىعاض ١طٛ اظ ٧ب زاز٥ تحٚي٘ ٣ تزعي٦

 اؾتطاتػي فال٥٣ ث٦. اؾت ؾبظٝب١ي فْٞٚطز ٣ ثبظضٕب١ي ٧بي اؾتطاتػي ثي٠ زضضاثغ٦ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٝيب١زي ١َف اظتبييس حبّي

 ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ثبظاض ث٦ ٕطايف ثب تٞبيع اؾتطاتػي ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١؛ ٣ ثبظاض ث٦ ٕطايف فْٞٚطز، ثب ٝؿتَيٜ ع٤ض ث٦ ٧عي٦٢ ض٧جطي

 ٧بي اؾتطاتػي ثي٠ زضضاثغ٦ ثبظاض ث٦ ٕطايف ٣اؾظ ١َف ٧ٞچ٢ي٠. زاض١س ٝق٢بزاضي ضاثغ٦ فْٞٚطز ثب ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٧ٞچ٢ي٠

 .ٍطاض١ٖطىت تبييس ٤ٝضز ؾبظٝب١ي فْٞٚطز ٣ ثبظضٕب١ي

 .ؾبظٝب١ي فْٞٚطز ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١، ثبظاض، ث٦ ٕطايف تٞبيع، اؾتطاتػي ٧عي٦٢، ض٧جطي اؾتطاتػي: ّٚيسي ٧بي ٣اغ٥
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The Investigation of Mediating Role of Market Orientation 

and Intrapreneurship Behavior in Relationship between 

Business Strategy and Organizational Performance 

Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam ،   Mostafa Kazemi ،   Yaghoob Maharat 

Abstract 
Today, all companies must change their business strategies in order to grow faster 

than competitors and create more value for the customer. In this competition area, 

Factors that can act as a competitive advantage for companies, distinguish them and 

improve their performance are emphasizing on Trading Strategies, Market trends and 

Entrepreneurial behavior. So this study sought to evaluate the impact of  competitive 

strategies - Costs leadership and differentiation - on medium and large manufacturing 

companies Performance with the intermediary role of market trends and 

Entrepreneurial Behavior. This is an applied research that is done by a descriptive and 

Survey method. A questionnaire was used for data collection. Content and construct 

validity and reliability was confirmed by using Cronbach alpha. The population of 

medium and large manufacturing firms in the industrial town of Mashhad city are 

surveyed.  Sampling in this study is simple random and probable. PLS software is 

used to analyze the data. Data relating to 89 companies that responded to the survey 

questions, Confirms the Mediator role of " Intrapreneurship behavior" between 

"business strategy" and "organizational performance" confirms.In addition, Cost 

leadership strategy has Significant relationship to performance , Market Orientation 

and Intrapreneurship behavior .Differentiation Strategies are directly in relation with 

Market Orientation and Intrapreneurship behavior and finally Intrapreneurship 

behavior has directed relation with performance. Also the mediating role of market 

orientation in the relationship between business strategy and organizational 

performance was not approved. 

Key words: Cost Leadership Strategy -   Differentiation Strategy -  Market 

Orientation - Intrapreneurship Behavior - Organizational Performance . 



 

 

 

 

 مقدمٍ(1

نح٦٢ ضٍبثت قسيسي ٦ّ قطّت ٧بي اٝط٣ظي زض آٟ ١َف آىطي٢ي ٝي ٢٢ّس ١يبظ ث٦ إٓب٧ي اظ ان٤ٗ ٣ ٝعيت ٧بي ضٍبثتي ٣ ٝتقبٍجب 

، ٣4ٟ)ثْبضٕيطي اؾتطاتػي ٧بيي زاضز ٦ّ ا١قغبه پصيطي قطّت ضا زض تغبثٌ ٣ يب حتي تبحيطٕصاضي ثط ٝحيظ ذبضركبٟ تضٞي٠ ١ٞبيس 

ضقس ثي ؾبث٦َ تزبضت ر٨ب١ي ٧ٖٞبٛ ثب اىعايف ضٍبثت ٤ٝر٤ز ٝيبٟ قطّت ٧بي ىقبٗ زض اي٠ ثبظاض٧ب، ثبفج ٕطزيس٥ اؾت تب . (2004

 اؾتطاتػي ٧ب (.1995، 5اؾت٤آضت)تٞطّع اّخط قطّت ٧ب ث٦ ىقبٙيت ٧بيي ٝقغ٤ه ٕطزز ٦ّ زض ّؿت ٝعيت ضٍبثتي تبحيط ٕصاضتط١س 

ز ث٦ ٟ ؾبظٝب١ي ٝي ت٤اٟياثعاضي ٧ؿت٢س ٦ّ ؾبظٝبٟ ٝي ت٤ا١س ث٦ ٣ؾي٦ٚ آٟ ث٦ ٧سه ٧بي ٝرتٚو ظٝب٦١ ذ٤ز زؾت يبثس، اؾتطاتػي ٧ب

(. 1386ؾبزاتي ٣ ٧ْٞبضاٟ، )ن٤ضت ت٤ٙيس ٣ فطض٦ ٝحه٤ٗ، ّب٧ف ٧عي٦٢ ٧ب، ذطيس ت٤ٙ٤٢ْغي رسيس، ىط٣ـ زاضايي ٧بي حبثت ثبقس

 ث٦ ٕطايف ثط تبّيس ١ٞبي٢س، اؾتيبز٥ آٟ اظ ت٤ا٢١س ٝي ىقٚي ٣ضقيت ث٨ج٤ز ٣ ٤ٝىَيت ثطاي ض٣قي ف٤٢اٟ ث٦ قطّت ٧ب ٦ّ ضا٥ ّبضي

 اظ ذ٤ز ٕيطي تهٞيٜ ىطآي٢س زض آٟ ٧ب ٝسيطاٟ ٢٢ّس ٝي پيط٣ي اظ اي٠ ىٚؿي٦ ٧ب ٦ّ ؾبظٝبٟ ٧بيي زض .اؾت ثبظاض٣ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١

ٕطايف ث٦ ثبظاض ث٦ ف٤٢اٟ .  ز١جبٗ رٚت ضضبيت ٝكتطي پيف ذ٤ا٢٧سضىتثطز٥ ٣ ث٦ ضا اؾتيبز٥ ّٞبٗ ضٍيت ٣ ٝكتطي ث٦ ٝطث٤ط اعالفبت

پبي٦ ٣ اؾبؼ ثبظاضيبثي ٤١ي٠ ق٢بذت٦ قس٥ اؾت ٣ اظ آٟ رب ٦ّ ٤ٝىَيت يِ ؾبظٝبٟ زض ث٢ٚس ٝست ث٦ ت٤ا١بيي آٟ ؾبظٝبٟ زض ىطا٧ٜ آ٣ضزٟ 

٣ اضائ٦ ٢ٝبىقي ثب اضظـ ثطاي ٝكتطيبٟ ٣ ا١زبٛ ث٨تط اي٠ ٨ٜٝ ١ؿجت ث٦ ضٍجب ثؿتٖي زاضز، ث٦ ١ؾط ٝي ضؾس ٦ّ قطّت ٧بي ثبظاضٕطا ثبيس اظ 

 ىطآي٢س ّبضآىطي٢ي زض قطّت ٧ب ١َف (.1990، ٧٤ّ6ٚي ٣ رب٣ضؾْي)فْٞٚطز ث٨تطي زض َٝبيؿ٦ ثب ؾبيط قطّت ٧ب ثط ذ٤ضز ثبقس 

٨ٝٞي ضا زض ىط٦ٙ٤ٝ ؾبظي اؾتطاتػي ٧ب ٣ ٤١آ٣ضي ثبظي ٝي ٢ّس زاقت٠ چ٢ي٠ ض٣يْطز ٣ عطظ تيْطي زض اىطاز ؾبظٝب١ي ٤ٝرت ٝي ق٤ز 

٦ّ اىطاز ؾبظٝبٟ زض رؿتز٤ي ىطنت ٧بيي رسيس زض ثبظاض ث٤ز٥ يب ث٦ ز١جبٗ رٚت ضضبيت ٝكتطي اظ عطيٌ تبٝي٠ ١يبظ٧بي ٝكتطيبٟ 

 زضاي٠ پػ٧٣ف ٝب ثطآ١يٜ ٦ّ ث٦ ثطضؾي ضاثغ٦ ي ٝيبٟ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ ض٧جطي ٧عي٦٢ ثب فْٞٚطز قطّت (.2006، 7ٝبظض٣ٗ ٣ ضيج٤ز)ثبقس

آيب ٝي ت٤اٟ ثب ثطضؾي ١يط٧٣بي ضٍبثتي ٤ٝحط ٣چ١٤ٖٖي قْ٘ ٕيطي اؾتطاتػي ٧ب ٣تبحيط ٕطايف ث٦ ثبظاض .٧بي ت٤ٙيسي ثپطزاظيٜ

. ثبق٢س زاقت٦ ث٨تطي فْٞٚطز ١تيز٦ زض ٣ يبىت٦ زؾت پبيساضتطي ضٍبثتي ٝعيت قطّت ٧ب ث٦ ٣ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ث٦ ف٤٢اٟ ٝتنيط٧بي ٣اؾظ،

٧ٞچ٢ي٠ ثباضائ٦ ضا٧ْبض٧بيي ثطاي ٕؿتطـ ؾ٨ٜ ثبظاض ت٤ٙيس ٢٢ّسٕبٟ زاذٚي ٣اىعايف ت٤اٟ ضٍبثتي ثب تبّيس ثطاؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٣ت٤ر٦ 

 ّبال ضا زض چكٜ ذطيساضاٟ ثي ٧ٞتب ر٥٤ٚ زاز ٣ثبحض٤ض ث٢ٚسٝست ذ٤ز زض ثبظاض ث٦ زٙي٘ ميط ٍبث٘ تَٚيس ث٦ ت٤ا١بئي٨ب ٣ىطنت٨بي ٤ٝر٤ز،

ث٤زٟ ٣ يِ ؾ٨ٜ ثبظاض، تحٌَ فْٞٚطزي ثبالتط ضا ثطاي قطّت ٠ْٞٝ ؾبذت ٣زض٨١بيت ثَبي ث٢ٖب٥ اٍتهبزي ضا ٦ّ زضٕط٣ ث٨ج٤ز 

ٝؿتٞطفْٞٚطز زضضاؾتبي اىعايف ت٤اٟ ضٍبثتي ٣ّؿت ٢ٝبىـ ثيكتطاؾت ضا تضٞي٠ ٤ٞ١ز ٣ثبفج ّؿت ضضبيت ٝكتطي ث٦ ف٤٢اٟ يْي 
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اظف٤اٝ٘ حيبتي ٤ٝىَيت زضىقبٙيت ٧بي اٍتهبزي قس، ت٤ٙيس ١بذبٙم زاذٚي ضا اىعايف زاز ٤ٝ٣رجبت ضقس اٍتهبزي ّك٤ض ضا ىطا٧ٜ 

 .٤ٞ١ز

 مببوی وظزی يپیشیىٍ تحقیق(2

 استزاتژی َبی ببسرگبوی (2-1

ثؿيبضي اظ قطّت ٧ب زض اي٠ ٝحيظ زض . ضٍبثت ٤ٝر٤ز زض ثبظاض٧بي اٝط٣ظ ثب ٕؿتطزٕي ٣ ت٤٢ؿ ثبالتطي زض َٝبيؿ٦ ثب ٕصقت٦ ض٣ثط٣ؾت

تالق٢س تب ثب تس٣ي٠ اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٢ٝبؾت ث٦ ّؿت ٝعيت ضٍبثتي ١بي٘ ٕطزيس٥ ٣ ثب اىعايف ٝيعاٟ ضٍبثت پصيطي ٝحه٤الت ذ٤ز، 

( 2004،ث٦ ١َ٘ اظ ٝبضُ،.ت.ة) اظ زيسٕب٥ رب١ؿ٤ٟ ٣اؾ٤ْٙع.(1388ضحيٜ ١يب ف٤ٚي، )٤ٝرت ضقس ٣ پيكطىت قطّت ضا ىطا٧ٜ ؾبظ١س 

ر٨ت ٣ ٧سه يِ ؾبظٝبٟ زض ع٤ٗ يِ ز٣ض٥ ث٢ٚس ٝست ٦ّ زض حبٙت ايس٥ آٗ ٣ ٝغ٤ٚة، ٢ٝبثـ ث٢ٖب٥ ضا ثب : اؾتطاتػي فجبضت اؾت اظ

اظ ١ؾط . ٝحيظ زض حبٗ تنييط ٣ ثبظاض٧بي ٤ٝضز ١ؾط، ٝكتطيبٟ ٣ اضثبة ضر٤فبٟ ٣ىٌ ٝي ز٧س تب ثت٤ا١س ا١تؾبضات ؾ٨بٝساضاٟ ضا تبٝي٠ ٢ّس

ان٤الً تس٣ي٠ يِ اؾتطاتػي ضٍبثتي ث٦ ٝق٢بي اضائ٦ ىط٤ٝٗ ٕؿتطز٥ ثطاي تجيي٠ چ١٤ٖٖي  (1379،ث٦ ١َ٘ اظىطزآض،1987)ٝبيْ٘ پ٤ضتط

٣ي زض ٤ٝار٦٨ ثب . ضٍبثت زض يِ ّؿت ٣ ّبض، تقيي٠ ا٧ساه ٣ اي٠ ٦ّ چ٦ ؾيبؾت ٧بيي الظٛ ٧ؿت٢س تب آٟ ا٧ساه ٝحٌَ ق١٤س ٝي ثبقس

١يط٧٣بي ضٍبثتي ثطاي پيكي ٕطىت٠ اظ ضٍجب اؾتطاتػي ٧بي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣تٞبيع ضاث٦ ف٤٢اٟ انٚي تطي٠ اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٝقطىي ٝي 

 ٝتسا٣ٗ قس٥، قي٥٤ اي اؾت ثطاي زؾتيبثي ث٦ پيكط٣ ث٤زٟ ّٚي زض ٧عي٦٢ اظ عطيٌ يِ 1970اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٦ّ اظ ؾبٗ . ١ٞبيس

ضا٧جطي ٧عي٦٢ ٝؿتٚعٛ تساضُ تز٨يعات ّبضآٝس، تالـ . ؾطي ضا٧ْبض٧بي فْٞٚطزي ٦ّ ثطاي ضؾيسٟ ث٦ اي٠ ٧سه عطاحي قس٥ ا١س

ىطا٣اٟ ثطاي ّب٧ف ٧عي٦٢ ٧ب اظ عطيٌ تزطث٦، ٢ّتطٗ قسيس ٝربضد ٣ ٧عي٦٢ ٧بي ربضي، ارت٢بة اظ حؿبث٨بي ٨١بيي ٝكتطي ٣ ّب٧ف 

زض اؾتطاتػي تٞبيع ىقبٙيت٨بي قطّت ثط ت٨ي٦ ٣ ؾبذت ٝحه٤ٗ يب ذسٝتي ٢ٝحهط ثيطز . (8،1387پ٤ضتط)٧عي٦٢ ث٦ حساٍ٘ ٝي ثبقس 

زض اي٠ اؾتطاتػي قطّت تالـ ٝي ٢ّس تب ثب اضاي٦ ٝحه٤التي ٢ٝحهط ثيطز، ٍيٞتي ثبالتط اظ حس ٝق٤ٞٗ ضا اظ ٝكتطيبٟ . ٝتٞطّع ٝي ٕطزز

عطح يب ته٤يط فالٝت تزبضي، : ضا٥ ٧بي ايزبز تٞبيع ٠ْٞٝ اؾت ث٦ ن٤ضت ٧بي ١٤ٕب٤ٕٟ ثبقس ٝب٢١س. (1383پ٤ضتط،)زضيبىت ١ٞبيس 

ثبيس ت٤ر٦ زاقت ٦ّ اؾتطاتػي تٞبيع ث٦ قطّت اربظ٥ ... ذه٤نيبت  ٣ ٣يػٕي ٧بي ؽب٧طي، ذسٝبت ٝكتطي، قج٦ْ ت٤ظيـ ٣ ىط٣ـ ٣

 (.1387پ٤ضتط،)١ٞي ز٧س ٧عي٦٢ ٧ب ضا ١بزيس٥ ثٖيطز

 گزایش بٍ ببسار  (2-2

 ثطاي اثعاضي ث٦ ؾبظٝبٟ ّ٘ زض ضا اعالفبت اي٠ ٣ ّطز٥ زضُ ضا ٝكتطيب١ف ١يبظ٧بي ؾبظٝبٟ يِ ٦ّ اؾت اي زضر٦ ثبظاض ث٦ ٕطايف

 ٝكتطيب١كبٟ ث٦ ثيكتطي اضظـ ث٤ز ذ٤ا٢٧س ٍبزض ؾبظٝبٟ ٧ب ث٢بثطاي٠ .ؾبظز ٝي تجسي٘ ٝكتطي ١يبظ٧بي ؾبذت٠ ثطآ٣ضز٥ ٣ آي٢س٥ ثي٢ي پيف

 ثب َٝبيؿ٦ زض ١تيز٦ زض ٣ اؾت ٧سه ثبظاض ذ٤اؾت٦ ٧بي ٣ ١يبظ٧ب ث٨تط ق٢بؾبيي ث٦ ٍبزض ثبظاضٕطا ؾبظٝبٟ(. 2010 ،٧9ي٤ؾ٠ٞ)ز٢٧س  اضائ٦

 ٧بيي ؾبظٝبٟ ث٦ ١ؿجت اؾت ثبظاضٕطا ؾبظٝب١ي ٦ّ تطتيت اي٠  ث٦ .ٝي يبثس زؾت ٝكتطيبٟ ضضبيت ث٦ ثيكتطي احطثركي ٣ ّبضايي ثب ضٍجب

                                                           
8  Porter 
9  Huseman 



 

 

 

 ثيكتطثطذ٤ضزاض ؾ٤ز ٣ ثبظاض ؾ٨ٜ ١ؾيط ؾبظٝبٟ ا٧ساه ث٦ زضزؾتيبثي ثيكتطي ٍبثٚيت اظ ٝي پطزاظ١س ثبظاضٕطايي ىقبٙيت ٧بي ث٦ ّٞتط ٦ّ

ٕطايف ث٦ ثبظاض، ايزبز  ّٚيسي ف٢هط ا٣ٙي٠ رب٣ضؾْي، ٣ ٧٤ّٚي پيك٨٢بزي تقطيو اؾبؼ ثط(. 2010تؿي٤تس٣، ٣ ض٣ز٣ال)اؾت

 ٣ ٝالٍبت ٝكتطيبٟ، ٝيسا١ي ثطضؾي چ٤ٟ ضؾٞي ميط ٣ ضؾٞي ْٝب١يعٛ ٧بي عطيٌ اظ ٤٧ق٢ٞسي اي٠  .اؾت ؾبظٝبٟ زض ثبظاض ٤٧ق٢ٞسي

 ايزبز زض ١ْت٦ ٨ٝٞتطي٠. ٝي آيس ث٦ زؾت … ٣ ثبظاض ضؾٞي تحَيَبت ىط٣ـ، ٕعاضق٨بي تحٚي٘ ٣ تزعي٦ ٝكتطيبٟ، ثب ٝجبحخ٦

 ١ؿجت ؾبظٝبٟ ٣ز٣ايط ثرف ٧ب تٞبٛ ثبيس ث٦ْٚ ثبقس ثبظاضيبثي ثرف ٝرتم ث٦ ىَظ ١جبيس ٤٧ق٢ٞسي اي٠ ٦ّ اؾت ثبظاضاي٠ ٤٧ق٢ٞسي

 ٢ٝزط اي٠ .١ٞبي٢س پرف ٣ ت٤ظيـ ؾبظٝبٟ ز٣ايط ٣ ثرف ٧ب تٞبٛ ثي٠ ضا ٝكتطي اظ حبن٘ اعالفبت ٣ ثبق٢س ٤٧ق٢ٞس ٝكتطي ٣ ثبظاض ث٦

 ث٦ اعالفبت ٤٧ق٢ٞسي ت٤ظيـ  .ٝي ق٤ز ثرف ٧ب ٣ افضب ثي٠ (اعالفبت) ٤٧ق٢ٞسي ت٤ظيـ يق٢ي ٕطايف ث٦ ثبظاض، ز٣ٛ ف٢هط ايزبز ث٦

 ت٤ظيـ ثرك٨ب تٞبٛ ثي٠ ضا ضٍجب ٣ ٝكتطي ث٦ ٝطث٤ط اعالفبت ٝي ت٤اٟ يق٢ي اؾت؛ ٝكتطي ٣ ثبظاض ١يبظ٧بي ثب ؾبظٝبٟ ؾبظٕبضي ٝق٢بي

ث٦  ف٢هطٍجٚي ز٣، اؾت ثبظاض ٤٧ق٢ٞسي ث٦ پبؾر٤ٖيي ٕطايف ث٦ ثبظاض، ف٢هط ؾ٤ٝي٠. زاز ٍطاض ّبض٢ّبٟ افٞبٗ ٝج٢بي آٟ ضا ٣ ّطز

 رب٣ضؾْي ٣ ٧٤ّٚي ١ؾط ثطاؾبؼ .ز٧س پبؾد ٣ ٝكتطي ثبظاض ١يبظ٧بي ث٦ ١ت٤ا١س ؾبظٝبٟ ٦ّ ثره٤ل ٣ٍتي اؾت؛ افتجبض ثس٣ٟ ت٨٢بيي

 ٝحه٤ٙي ّطز٥، ا١تربة ضا ٢ٝبؾجي ٧سه ثبظاض٧بي ثت٤ا٢١س ثبيس ٣ ٝي ثبق٢س ٝكتطي ثبظاض٣ ١يبظ٧بي پبؾر٤ٖي ثرف ٧ب، تٞبٛ

 (.1384ضضبئي، ) ٢ّس ضاثطآ٣ضز٥ ٝكتطي ٣ ثبظاض قس٥ پيف ثي٢ي ٣ ربضي ١يبظ٧بي ثت٤ا١س ٦ّ ٢٢ّس تجٚيل ٣ ت٤ظيـ ضاعطاحي،

 رفتبرکبرآفزیىبوٍ (2-3

 ٧ب ؾبظٝبٟ رسي ت٤ر٦ ٤ٝرت ٤ّچِ ٧بي ؾطيـ قطّت ضقس ٣ ؾبظٝبٟ ٧ب ثي٠ قسيس ضٍبثت ٝسيطيت، ؾ٢تي قي٥٤ ٧بي ١بّبضآٝسي

 ضا ّبضآىطي٠ ٣ ذالً اىطاز ّطز١س ؾقي ض٣ اي٠ اظ. ٝي زا١ؿت٢س ضٍبثت فطن٦ زض ثَب ت٨٢ب ضب٠ٝ ضا ٤١آ٣ضي ظيطا اؾت، قس٥ ٤١آ٣ضي ث٦

 ذ٤ز ايس٥ ٧بي ٣ ثٞب٢١س زض ؾبظٝبٟ ٧ب تب ٢٢ّس تطميت ٣ تك٤يٌ ث٤ز١س، ؾبظٝبٟ زض ٤١ ذسٝبت ٣ ٝحه٤الت انٚي ٦ّ پسيسآ٣ض١سٕبٟ

  ٣ Corporate ٣اغ٥ ٧بي تطّيت اظ 1985 ؾبٗ زض ا٣ .٨١بز ١بٛ ّبضآىطي٠ ؾبظٝب١ي ضا اىطاز اي٠  پي٢ْبت .ؾبظ١س ٝحٌَ ؾبظٝبٟ زض ضا

Entrepreneurship ٣ Intra  ٣اغ٥ Intrapreneurship  ّطيؿ٠ٞ  ٣ قبضٝب. (1387 ٧ْٞبضاٟ، ٣ پ٤ض ٍٚي)٤ٞ١ز  اثساؿ ضا

 ٤ٝر٤ز، ؾبظٝبٟ ثب اضتجبط زض ٧ب، ٕط٥٣ ٣ اىطاز آٟ ٣ؾي٦ٚ ث٦ ٦ّ ٢٢ّس ٝي ٝقطىي ىطآي٢سي ف٤٢اٟ ث٦ ضا ؾبظٝب١ي ّبضآىطي٢ي (1999)

 ّبضآىطي٢ي ١يع (1999)٧ْٞبضاٟ  ٣ ٧يبت .ٝي ٢٢ّس ز١جبٗ ؾبظٝبٟ زض٣ٟ ضا ٤١آ٣ضي يب ٤١ؾبظي يب ّطز٥ ايزبز رسيس ؾبظٝبٟ يِ

 زاذٚي، ٤١آ٣ضي عطيٌ اظ ٦ّ زا٢١س ٝي حبٗ پيكطىت زض ٧بي قطّت زض٣ٟ رسيس ّبض ٣ ّؿت ا١ساظي ضا٥ ف٤٢اٟ ث٦ ضا ؾبظٝب١ي

 .( Ergun، 2004)ا١س  يبىت٦ زؾت آٟ ث٦ ي ٧ب ٤١آ٣ض ٝسيطيت ٣ ىطآي٢س ٝحه٤ٗ، ٤١ؾبظي اؾتطاتػيِ، ٝكتطُ، ٝبْٙيت يب اٍسٝبت

 زض اؾت ٠ْٞٝ ّبضآىطي٠ ٧ب ٝقتَس١س اٝط٣ظ٥ اٝب ٧ؿت٢س، ذ٤ز ّبض ٝبِٙ ٣ نبحت ذ٤ز ّبضآىطي٠ ٧ب ٦ّ ث٤ز ثطاي٠ افتَبز اثتسا

 :ٕطزيس ٝغطح ظيط ّبضآىطي٢ي ا٤١اؿ اؾبؼ، ثطاي٠ .ق١٤س ٝت٤ٙس ؾبظٝب١ي ّبضآىطي٢بٟ اي٠ رب اظ ٣ زضآي٢س قطّت ٧ب اؾترساٛ

 .ضؾب١س حٞط ث٦ آظاز ع٤ض ث٦ ضا ّبضآىطي٢ب٦١ اي ىقبٙيت تب ٝي ٢ّس عي ّبضآىطي٠ ٦ّ اؾت ىطآي٢سي: کبرآفزیىی مستقل

 ٣ ؾ٢تي ٝق٤ٞالً ٦ّ ؾبظٝب١ي زض ّبضآىطي٢ب٦١ اي ضا ىقبٙيت تب ٢ّس ٝي عي ّبضآىطي٠ ٦ّ اؾت ىطآي٢سي: سبسمبوی درين کبرآفزیىی

 .ضؾب١س حٞط ث٦ اؾت ث٤ض٣ّطاتيِ



 

 

 

 تٞبٛ ٣ ٢٢ّس ٣ؽيي٦ ا١زبٛ ّبضآىطي٠ ١َف زض ثت٤ا٢١س ّبض٢ّبٟ ٦ٞ٧ تب ٢ّس ٝي عي ؾبظٝبٟ ٦ّ اؾت ىطآي٢سي: سبسمبوی کبرآفزیىی

 حٞط ث٦ ذ٤زٝرتبض پ٤قف تحت قطّت يب ٝطّعي ؾبظٝبٟ زض ضاحت ٣ ؾطيـ ٝؿتٞط، ع٤ض ث٦ ٕط٧٣ي ٣ ىطزي ّبضآىطي٢ب٦١ ىقبٙيت٨بي

 (.1379آٍبيي، نٞس) ضؾ٢س

 پيٖيطي ٣ ٢ٝبثـ ٕؿتطـ زض ٧ب قطّت ٝطؾ٤ٝبت ٢ّس ٝي ِّٞ ٦ّ ٧بيي ضىتبض ٣ تٞبيالت ث٦ ٢ّس ٝي اقبض٥ ّبضآىطي٢ب٦١ ضىتبض

  ٣ آ٣ضي ٤١، ث٤زٟ پيكٖبٛ: اظ فجبضت٢س ٢ّس ٝي ٝكرم ضا ٧ب قطّت ّبضآىطي٢ب٦١ ضىتبض ٦ّ فبٝٚي ؾ٦  .٢٢ّس تنييط رسيس ٧بي ىطنت

  (.2008، ٤ٕپتب)  پصيطي ضيؿِ

 ١تبيذ ٣ ٧ب ثبظٕكت ا١تؾبض ٦ّ ربيي زض ٧ب پط٣غ٥ پيٖيطي ث٦ قطّت ض٧جطي تٞبي٘ ث٦ ٢ّس ٝي اقبض٥ پصيطي ضيؿِ: یپذیز ریسک

 (. 1978 ،10ىطيعٟ ٣ ٝيٚط ) ١ساضز ٣ر٤ز ٍغقي

 ٣ ا١تكبض ٣ ؾبظٝب١ي تنييطات ٣ ، ىطآي٢س ت٤ؾق٦ ٣ ذٌٚ ، ٝحه٤ٗ ت٤ؾق٦ ، اثساؿ ، اّتكبه ىطآي٢س اظ اي ٝز٤ٞف٦ ٤١آ٣ضي :آيری وً

 (.1389 ، ٧بقٞي) ؾت ىطآي٢س٧ب اي٠ ّطزٟ ض٣ظ ث٦

 ٧بي ىطنت پيٖيطي ٣ ّطزٟ زؾتي پيف ٣ؾي٦ٚ ث٦ ث٤زٟ ٍسٛ پيف ثطاي قطّت ض٧جطي تٞبي٘ ث٦ ٢ّس ٝي اقبض٥: بًدن پیشگبم

 (.1978ىطيعٟ ، ٣ ٝيٚط) ّبض ٣ ّؿت

 عملکزدسبسمبوی (2-4

 اضظيبثي ت٤ا١بيي زض ٝؿتٞط ث٨ج٤ز ث٦ زؾتيبثي ّٚيس ظيطا اؾت؛ ٝسيطيت ّبض٧بي زؾت٤ض ٨ٝٞتطي٠ اظ يْي ٣ّبض ّؿت فْٞٚطز اضظيبثي

 ٧بي ؾيؿتٜ ٣ ا١س ّطز٥ زضُ ضا فْٞٚطز ٝسا٣ٛ اضظيبثي ا٧ٞيت ١يع ؾبظٝبٟ ٧ب اظ  ثؿيبضي .اؾت ؾبظٝبٟ فْٞٚطز ٝسا٣ٛ ؾ٢زف ٣

 (.                   2006ىٞب١سظ، ضارب ٣ ٣اٙي، )ٝي ثط١س  ث٦ ّبض ؾبظٝبٟ زض ٝت٤٢في فْٞٚطز اضظيبثي

 تك٤يٌ: چ٤ٟ زاليٚي ٝي پطزاذت٢س، اٝب ث٦  فْٞٚطز اضظيبثي ث٦ ٝبٙي ٝقيبض٧بي ثطاؾبؼ ت٨٢ب ؾبظٝبٟ ٧ب 1975 تب 1850 ؾب٨ٙبي ثي٠

 ٣ا١قغبه پبؾر٤ٖيي ّيييت، ٤ٝضز زض زاز٥ ّطزٟ ىطا٧ٜ زض ت٤ا١بيي فسٛ ٣ اؾتطاتػيِ تٞطّع ىَساٟ زاقت٠، ٝست ٤ّتب٥ زيسٕب٥

 چ١٤ٖٖي ٣ ٧ؿت٢س آٟ ذ٤ا٧بٟ ٝكتطيبٟ آ١چ٦ ٤ٝضز زض اعالفبت ّطزٟ ىطا٧ٜ زض قْؿت ثي٢ب٦١، ذ٤ـ زيسٕب٥ تك٤يٌ پصيطي،

پػ٧٣كٖطاٟ زض ٝغبٙقبت ٝطث٤ط ث٦ فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ٝؤٙي٦ ٧بي ٝرتٚيي ضا (. 1384فٚي ثبثبيي، )ٕطىت٢س  ٍطاض ا١تَبز ٤ٝضز ضٍجب ، فْٞٚطز

ثطاي ؾ٢زف آٟ ثْبض ثطز٥ ا١س ٣ ٝقس٣زي اظ پػ٧٣كٖطاٟ ٝؤٙي٦ ٧بيي اظ فْٞٚطز ضا ٦ّ ثيكتط ث٦ ٧ٜ ٝطتجظ ٧ؿت٢س ضا زض ٕط٥٣ ٧بيي ربي 

٤ٝٙي٦ ٧بي ٝطث٤ط ث٦ ؾ٢زف فْٞٚطز ثبظاض ضا، قبٝ٘ حيؼ ٝكتطي ٣ رصة ٝكتطي رسيس ٝي  (2002)ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ پي٤ْاٟ. زاز٥ ا١س

: ثب نح٦ ٕصاقت٠ ثطاي٠ ازفب، احطثركي ؾبظٝبٟ (1997)زا١س ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٤ٝٙي٦ ٧بي انٚي فْٞٚطز ٍٚٞساز ٝي ٢ّس ض٠ٞ اي٦ْ٢ پ٨ٚبٛ

قبٝ٘ ؾغح ىط٣ـ، ١طخ ضقس ىط٣ـ، ؾ٨ٜ ثبظاض ضا ث٦ : قبٝ٘ ّيييت ٝحه٤ٗ، ٤ٝىَيت ٝحه٤ٗ رسيس، ١طخ حيؼ ٝكتطي ٣ ضقس ؾ٨ٜ

 زض تحَيٌ حبضط ثب ٝط٣ض ثط ازثيبت ٍجٚي ٣ ثب زض ١ؾط ٕطىت٠ ٤١ؿ ربٝق٦ تحَيٌ ٦١ ٤ٝٙي٦ ثطاي ؾ٢زف فْٞٚطز اؾترطاد .آٟ اىع٣ز٥ اؾت

 :قس ٦ّ زض ؾ٦ زؾت٦ ٍطاض ٕطىت٢س

                                                           
10 Miller & Friesen 



 

 

 

 . قبٝ٘ ٤ٝٙي٦ ١طخ ثبظٕكت ؾطٝبي٦: فْٞٚطز ٝبٙي- 1

 .ضقس ىط٣ـ، ؾ٨ٜ ثبظاض، ضضبيت ٝكتطي ٣ اضظـ ٝكتطي: تؿٚظ ثط ثبظاض؛ قبٝ٘ ٤ٝٙي٦ ٧بي- 2

 .٤ٝىَيت ٝحه٤ٗ رسيس، حيؼ ٝكتطي، ّيييت ٝحه٤ٗ ٣ ٤١آ٣ضي: احطثركي قطّت زض ثبظاض؛ قبٝ٘ ٤ٝٙي٦ ٧بي- 3

 پیشیىٍ تحقیق (2-5

زض تحَيَي ثب ف٤٢اٟ ثبظاضٕطايي ٣ فْٞٚطز تزبضي ٣احس٧بي ّؿت ٣ ّبض ثيبٟ زاقت٦ اؾت، ثبظاضٕطايي ٝي ت٤ا١س ث٦  (2003)ٝبيسي٤ 

ٝغبٙقبت ١كبٟ . ف٤٢اٟ اؾتطاتػي ؾبظٝبٟ ثطاي ضؾيسٟ ث٦ ٝعيت ضٍبثتي پبيساض ٝجت٢ي ثط ت٤ٙيس ٣ اؾتيبز٥ اظ ٤١آ٣ضي ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕيطز

زاز قطّت ٧بي ٤ّچْي ٦ّ ٤٢٧ظ ٝحه٤ٗ ٝح٤ض ١س، ىبٍس اضتجبط ١عزيْي ثب ٝكتطيبٟ ٧ؿت٢س زض حبٙي ٦ّ قطّت ٧بي ثي٦ٞ ٤ٝىٌ تٞطّع 

ذ٤ز ضا ث٦ ١يبظ٧بي ثبظاض تنييط زاز٥ ا١س ٣ اٍساٛ ث٦ ّؿت اعالفبت زض ٤ٝضز ٝكتطي ٤ٞ١ز٥ ٣ اظ تحَيَبت ثبظاض ر٨ت ايزبز ايس٥ ثطاي 

 .عطاحي ٝحه٤الت رسيس اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس

زض ظٝي٦٢ ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ت٤ٙيس، اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي پ٤ضتط٣ احط آٟ ثط فْٞٚطز  (2007)زض تحَيَي ٦ّ ت٤ؾظ آ٣٤ّ٤ٝآ٤ّا 

ؾبظٝب١ي زض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ّك٤ض م٢ب ن٤ضت پصيطىت٦ اؾت ٝكرم ٕطزيس ٦ّ ضاثغ٦ ٤ٍي ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي پ٤ضتط٣ 

اظ ثي٠ ٝقيبض٧بي اؾتطاتػي ٧بي ت٤ٙيسي قبٝ٘ ّيييت، ا١قغبه پصيطي، ٧عي٦٢ ٣ . اؾتطاتػي ت٤ٙيسي اي٠ ٦١٤ٕ قطّت ٧ب ٣ر٤ز زاضز

 .تح٤ي٘ ّبال ت٨٢ب فبٝ٘ ّيييت زض ٝز٤ٞؿ اؾتطاتػي ٧بي ت٤ٙيسي اظ ضاثغ٦ تبحيطٕصاضي ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾت

 فٞس٥ ايكبٟ اٙجت٦ .ا١س ّطز٥ تحَيٌ ى٢ب٣ضا٦١ ؾبظٝب١ي ّبضآىطي٢ي ت٤ؾق٦ ثط ١ؾبضت ٣ ٝسيطيت قْ٘ تأحيط ثط( 2008) ٧ْٞبضاٟ ٣ پ٢ٔ

 ضا ثبال ى٢ب٣ضي ثب رسيس ٣ّبض ّؿت 65 چي٠، زاض٣ي ظيؿت ن٢قت آٟ ٧ب زض. ا١س ّطز٥ ٝقغ٤ه زاض٣ ظيؿت ن٢قت ثط ضا ذ٤ز ت٤ر٦

 .ا١س ّطز٥ اضظيبثي ضا ى٢ب٣ضا٦١ ؾبظٝب١ي ّبضآىطي٢ي ثط حبّٞيت قْ٘ تأحيط ٝج٢بي ثط ٝسٙي ٣ ثطضؾي

 ثي٠ؾبذتبضؾبظٝب١ي زض ضاثغ٦   ٝحيظ ذبضري ٣تقسي٘ ٕطي تبحيطات زض ظٝي٦٢ (2010)زض تحَيَي ٦ّ ت٤ؾظ ١ب١سا٤ّٝبض ٣ ٧ْٞبضاٟ 

 ّك٤ض ا١ٖٚؿتبٟ  زضثطً ٧بي ٢٨ٝسؾي ْٝب١يِ ٣ ٧بي ت٤ٙيسي ٝتقٌٚ ث٦ ثرف  قطّت زضفْٞٚطز ؾبظٝب١ي  ثبظضٕب١ي ٣ ٧بياؾتطاتػي

، ضٍجب ثب ؾ٦يَٝب زض قطّت فْٞٚطز ث٨ج٤ز يثطا يي،ايپ٤ اظ ييثبال ؾغح ثب يي٧ب طيٝح زضن٤ضت پصيطىت٦ اؾت ٝكرم ٕطزيس ٦ّ 

 ٧بي طيٝح زض ٣ ض٧جطي ٧عي٦٢ ياؾتطاتػ زاضاي زق٢ٞي ّٜ، ي٧ب طيٝح زض. اؾت ٤ٝحط ظيتٞب ٣ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ز٣ ٧طاؾتيبز٥ اظ 

 زض زاضاي ؾبظ ٣ ّبض  ؾبظٝب١يؾبذتبض ُ ٧ٞچ٢ي٠ ي. ٝي ق٤زضٍجب ثب ؾ٦يَٝب زض ث٨تط فْٞٚطز ث٦ ٢ٝزط ظيتٞب ياؾتطاتػ ثبالزاضاي زق٢ٞي 

 يٛزٙي٘ اي٠ اٝط . ٣حطتط اؾتٛضا ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٝي ز٧س،  ظيتٞب ٣اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢  ز٣ ٧ط ي ٦ّؾبظٝبٟ يٝبٗ فْٞٚطز ث٨ج٤ز

   .ثبقس ؾبظٝبٟ زض٣ٟ زض ي٧ٞب٢٧ٔ ث٨ج٤ز ٣  ٧ب٦١ي٧ع ٢ّتطٗ زض زاضاي ؾبظ ٣ ّبض ؾبذتبض تبحيط ت٤ا١س

 تًسعٍ فزضیٍ َب يمدل مفًُمی(3

 ٣ ٧ٞعٝبٟ ثب ٝقطىي اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ت٤ؾظ ٝبيْ٘ 80ثطضؾي ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٣ فْٞٚطز قطّت ث٦ ا٣اي٘ ز٦٧ 

قٞبضي زض ثطضؾي اي٠ ضاثغ٦ ٣ فال٥٣ ثط آٟ ١ح٥٤ تأحيطٕصاضي اي٠ ٦١٤ٕ  زض عي ؾبٗ ٧بي اذيط ٝغبٙقبت ثي. پ٤ضتط ٝطث٤ط ٝي ٕطزز



 

 

 

؛ ز٣ضاد ٣ ٧ْٞبضاٟ، 2006؛ ٣ٟ، 2006؛ آ٠ٙ ٣ ٧ٚٞع، 2007آ٣٤ّ٤ٝا٤ّا، )اؾتطاتػي ٧ب ثط فْٞٚطز قطّت ا١زبٛ ٕطزيس٥ اؾت 

زض اي٠ قطايظ، . ثب تس٣ي٠ اؾتطاتػي ضٍبثتي ٝي ت٤اٟ ّبال ضا زض چكٜ ذطيساضاٟ ثي ٧ٞتب ر٥٤ٚ زاز. (2001؛ ٧ال٣اّب ٣ ٧ْٞبضاٟ، 2006

ٝحه٤ٗ رسيس ثب حض٤ض ث٢ٚس ٝست ذ٤ز زض ثبظاض ث٦ زٙي٘ ميط ٍبث٘ تَٚيس ث٤زٟ ٣ يِ ؾ٨ٜ ثبظاض، تحٌَ فْٞٚطزي ثبالتط ضا ثطاي ؾبظٝبٟ 

   :ٙصا ثبت٤ر٦ ث٦ ٤ٝاضز شّطقس٥. (1386ذبّجيع، )٠ْٞٝ ٝي ؾبظز 

H1 .ضاثغ٦ ٝخجت ٣ٝق٢ي زاضي ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣فْٞٚطز آ١بٟ ٣ر٤ز زاضز. 

H1a . ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثطض٧جطي ٧عي٦٢ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ فْٞٚطز آ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي

 .٣ر٤ز زاضز

H1b .ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط تٞبيع قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ فْٞٚطز آ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي ٣ر٤ز زاضز. 

ٝي ١ٞبي٢س ضا ٝي ت٤اٟ ث٦ ف٤٢اٟ يِ فبٝ٘ ؾبظٝب١ي احطٕصاض ثط  ٧ٞپ٢ي٠ اؾتطاتػي ٧بيي ٦ّ قطّت ٧ب ثطاي زؾتيبثي ث٦ ا٧ساىكبٟ اتربش

قطّت ٧ب زض ز١يبي پيچيس٥ ٣ ٝتنيط اٝط٣ظي ٦ّ زض آٟ ا١غجبً ٝسا٣ٛ ثب ا١تؾبضات ٣ ١يبظ٧بي ٝكتطيبٟ ضٝع ا٣ٗ . فْٞٚطز ثيبٟ زاقت

٤ٝىَيت ٣ ثَب اؾت، ث٦ ؾٞت اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٨١بزي٦٢ ّطزٟ آٟ زض تٞبٛ ؾغ٤ح ؾبظٝبٟ ث٦ ذه٤ل اىطاز ٣ ّبض٢ّبٟ 

اي٠ ٝي٤٨ٛ ثب يِ . زضاي٠ ثي٠ ٕطايف ث٦ ثبظاض زاضاي ١ٖب٧ي اظ ثيط٣ٟ ث٦ زض٣ٟ اؾت. (١1998بض٣ض ٣ ثطايبٟ، )ؾبظٝبٟ حطّت ٤ٞ١ز٥ ا١س 

ثبظاض ّبٝال تقطيو قس٥ قط٣ؿ ٝي ق٤ز، ض٣ي ١يبظ٧بي ٝكتطي تبّيس زاضز، ّٚي٦ ىقبٙيت ٧بي ثبظاضيبثي ضا ٧ٞب٢٧ٔ ّطز٥ ٣ ثب تبٝي٠ 

 (.1381ّبتٚط٣آضٝؿتطا١ٔ، )ضضبيت ٝكتطيبٟ ؾ٤ز ٝي آىطي٢س 

 H2 .ضاثغ٦ ٝخجت ٣ٝق٢ي زاضي ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ٕطايف ث٦ ثبظاض آ١بٟ ٣ر٤ز زاضز. 

H2a . ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثطض٧جطي ٧عي٦٢ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاضآ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي

 .زاضي ٣ر٤ز زاضز

H2b . ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط تٞبيع قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاضآ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي

 .٣ر٤ز زاضز

 ٣ آ١بٟ ث٦ ١ؿجت ث٤زٟ ٣ پبؾر٤ٖ ٝكتطيبٟ زضُ ا٧ٞيت ثط تأّيس زٙي٘ ث٦ ثبظاضٕطا ٧بي ؾبظٝبٟ ٦ّ زاقت ا١تؾبض ت٤اٟ زضض٠ٞ ٝي

ثبق٢س  زاقت٦ ث٨تطي فْٞٚطز ١تيز٦ زض ٣ يبىت٦ زؾت پبيساضتطي ضٍبثتي ٝعيت ث٦ زاض١س، ضٍجب ٣ضقيت ثطضؾي ث٦ ٦ّ ت٤ر٨ي ٧ٞچ٢ي٠

 تنييطات اٙٞٚٚي، ثي٠  تزبضت،قسٟ تط ضٍبثتي ذطيساضاٟ، ٍسضت اىعايف زٙي٘ ث٦ اٝط٣ظ ز١يبي زض ٦ّ چطا (.1990اؾالتط، ٣ض ٣ ١بض)

 .٢ّس ٝي تنييط ؾطفت ث٦ ظٝبٟ ع٤ٗ زض آٟ ٧ب ت٤ٍقبت ٣ ٝكتطيبٟ ٝحه٤ٗ، ١يبظ٧بي فٞط ز٣ض٥ ّب٧ف ١تيز٦ زض ٣ ت٤ٙ٤٢ْغيْي ؾطيـ

زاضز  "ثبظاضٝح٤ضي" زيٖط فجبضت ث٦ ٣ ثبظاض تنييطات ث٦ ٝسا٣ٛ ت٤ر٦ ٣ ثطضؾي ث٦ ١يبظ ثطتط، ذسٝبت ٣ ٝحه٤الت اضائ٦ ث٢بثطاي٠

 اؾت، ثيكتطاي٠ زؾت زض ٝتقسزي تحَيَبت ١تبيذ فْٞٚطز، ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاض ثي٠ ضاثغ٦ ٤ٝضز زض(. ٧٤ّ،1990ٚي ٣ رب٣ضؾْي)

 ثي٠ ٝخجت اي ضاثغ٦ ٣ر٤ز ف٤ٞٝبً ٣ اؾت قس٥ ا١زبٛ آٝطيْب ّك٤ض زض ذه٤ل ث٦ مطثي ّك٤ض٧بي پيكطىت٦ اٍتهبز٧بي زض تحَيَبت

 (.1996، پ٨ٚبٛ ٣٣يٚؿ٤ٟ)ٍطاضزاز٥ ا١س  ٤ٝضز تبييس ضا فْٞٚطز اظ ٧بيي ر٢ج٦ ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاض

H3 .ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي ثي٠ ٕطايف ث٦ ثبظاض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ فْٞٚطز آ١بٟ ٣ر٤ز زاضز. 



 

 

 

اظؾ٤يي زض اي٠ ٝحيظ ضٍبثتي قست، ٕؿتط٥ ٣ ث٨ج٤ز ١يط٧٣بي ضٍبثتي ٤ٝر٤ز ٣ ض٣اثظ ٕؿتطز٥ ٝيبٟ آ١بٟ ث٦ ٦١٤ٕ اي اؾت ٦ّ فسٛ 

ثؿيبضي . ق٢بذت اي٦١٤ٖ٢ ١يط٧٣ب ٣ فسٛ ثطضؾي تبحيطات آٟ ٧ب ثطفْٞٚطز ؾبظٝبٟ ٧ب ٝي ت٤ا١س ٤ٝرجبت قْؿت ؾبظٝبٟ ٧ب ضا ىطا٧ٜ آ٣ضز

اظ قطّت ٧ب زض اي٠ ٝحيظ زض تالق٢س تب ثب تس٣ي٠ اؾتطاتػي ٧بي ضٍبثتي ٢ٝبؾت ث٦ ّؿت ٝعيت ضٍبثتي ١بئ٘ ٕطزيس٥ ٣ ثب اىعايف ٝيعاٟ 

ّبضآىطي٢ي ٍبثٚيتي اؾت ٦ّ (. 1387ف٤ٚي زاضاثي،)ضٍبثت پصيطي ٝحه٤الت ذ٤ز، ٤ٝرجبت ضقس ٣ پيكطىت قطّت ضا ىطا٧ٜ ؾبظ١س 

ا٧ٞيت ّبضآىطي٢بٟ ث٦ ذبعط اضظقي اؾت . ٝي ت٤ا١س ١ؾبٛ ٧بي اٝط٣ظي ضا زض اي٠ ثط٦٧ حؿبؼ ١زبت زاز٥ ٣ ثَبي آٟ ٧ب ضا تضٞي٠ ١ٞبيس

 ربٝق٦، اٍكبض ٝيبٟ زض ّبضآىطي٢ي ت٤ؾق٦ ضا٧ْبض٧بي تطي٠ ٨ٜٝ اظ يْي قبيس. ٦ّ ث٦ اقْبٗ ١٤ٕب٤ٕٟ ت٤ؾظ آٟ ٧ب ايزبز ٝي ق٤ز

 ذب٤١ازٕي، ا١ؿب١ي، قطايظ تزبضة ٨ٝبضت، زا١ف، ثب ٝؿتَيٞي اضتجبط ّبضآىطي٢ب٦١ ضىتبض .ثبقس اىطاز ّبضآىطي٢ب٦١ اضتَب ضىتبض ٣ ت٤ؾق٦

 (.1385پطزاذتچي ٣ قييـ ظاز٥، ) زاضز ارتٞبفي ٣ ٝحيغي قطايظ ٣ ىطز قرهيتي ٧بي ٣يػٕي

H4. ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي  ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ آ١بٟ ٣ر٤ز 

 .زاضز

H4a . ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثطض٧جطي ٧عي٦٢ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ آ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي

 .زاضي ٣ر٤ز زاضز

H4b . ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط تٞبيع قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ آ١بٟ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي

 .٣ر٤ز زاضز

ثي٠ ا٤١اؿ ضىتبض ّبض٢ٝساٟ ٢ٝكب . ١تيز٦ ٕطىت ٦ّ ضىتبض ّبض٢ٝس ثبيس ٣اؾظ ثي٠ ذظ ٝف ؾبظٝبٟ ٣ فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ثبقس (1989)ىيكط 

ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ضىتبضي اؾت ٦ّ زضآٟ ّبض٢ٝس زض٣ٟ ؾبظٝبٟ ١ي٤ش ٢ّس ٣ اظ ىطنت ٧بي ثسؾت . ضىتبض٧بي ّبضآىطي٢ب٦١ زيس٥ قس٥ اؾت

ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ . قطّت ٧ب ٕطايف ث٦ ثبظاض ضا ثطاي ت٤ؾق٦ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٝي پصيط١س. (1991ّب٣ي٠ ٣ اؾ٤ٚي٠، )آٝس٥ اؾتيبز٥ ١ٞبيس 

ّبض٢ٝساٟ ١ٞي ت٤ا١س ثبفج ضضبيت ٝكتطي ق٤ز ث٦ْٚ ثطاي اضتَب ؾغح فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ٣ضىـ ١يبظ٧بي ٝكتطي قطايظ ث٨تطي ضا ٨ٝيب ٝي 

ّبض٢ٝسا١ي ٦ّ زض١ٞبيف ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ضقيو ا١س ذيٚي ضقيو تط ٝي ت٤ا٢١س اظ ىطنت ٧بي ثسؾت آٝس٥ اؾتيبز٥ ٢٢ّس ٙصا ثب . ؾبظز

 (.2000آ١ت١٤يِ ٣ ٧يؿطيچ، ). چبٙف ض٣ثط٣ ذ٤ا٢٧س قس

H5 .ضاثغ٦ ٝخجت ٣ٝق٢ي زاضي ثي٠ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٣فْٞٚطز آ١بٟ ٣ر٤ز زاضز. 

عي َٝب٦ٙ اي ث٦ ثطضؾي تبحيط اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ثطىقبٙيت ٝحه٤ٗ رسيس ثب ١َف ٣اؾظ ٕطايف ث٦  (2003)ىطاٝجچ ٣ ٧ْٞبضاٟ 

.  تبيي اظ قطّت ٧بي ٢ٚ٧سي زضن٢بيـ ٝرتٚو زض ثرف ت٤ٙيس اؾتيبز٥ قس٥ اؾت175زض اي٠ تحَيٌ اظ يِ ٦١٤ٞ١ . ثبظاض ٝي پطزاظ١س

عجٌ يبىت٦ ٧بي اي٠ تحَيٌ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ثطض٣ي ىقبٙيت ٧بي ٝحه٤ٗ رسيس ثب ١َف ٣اؾظ ٝكتطي ٕطايي ٣ضٍيت ٕطايي 

 .تبحيطٝخجتي زاضز

H6 .ٕطايف ث٦ ثبظاض ضاثغ٦ ي ثي٠ اؾتطاتػي٨بي ثبظضٕب١ي ٣فْٞٚطز قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س  ضا ٣اؾغ٦ ٕطي ٝي٢ْس. 

H6a . ٕطايف ث٦ ثبظاض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط ض٧جطي ٧عي٦٢ آ١بٟ ٣ فْٞٚطز اي٠ قطّت

 .٧ب ضا٣اؾغ٦ ٕطي ٝي ٢ّس



 

 

 

H6b . ٕطايف ث٦ ثبظاض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط تٞبيع آ١بٟ ٣ فْٞٚطز اي٠ قطّت ٧ب

 .ضا٣اؾغ٦ ٕطي ٝي ٢ّس

ٕطي  ٣اؾغ٦ ض١٣س يثطضؼ ٥ قطّت ت٤ٙيسي ا١زبٛ زاز١س ة143زضثي٠  ر٤٨ٞضي ذٌٚ چي٠  زض2011ؾ٤ٟ ٣ پ٠ زضتحَيَي ٦ّ زضؾبٗ 

 يرطة تاىت٦ي چ٢س٢ٝزط ث٦  ٝغبٙق٦اي٠ . پطزاذت٢س يؾبظٝبٟ فْٞٚطز ٣ ر٨ت ٕيطي ثبظاض ٟيةضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ؾبذتبضؾبظٝب١ي زض اضتجبط 

 ٟيازض  يؾبظٝبٟ ؾبذتبض ٣ ي ٝطتجظ ٝي ق٤زؾبظٝبٟ فْٞٚطز ث٦ ع٤ض ٝخجت ث٦ ثبظاض يضٓي ر٨ت ٦ّ ز٧س يٛ ١كبٟ دي١تب ، اي٠ ٦ّا٣ٗ. قس

 يؾبظٝبٟ ؾبذتبض قطايغي اؾت ٦ّ تحت قطايظ اضٕب١يِ ٤ٍي تط اظ ،اضتجبط ٦ّ ث٦ قْٚي ١َف ٣اؾغ٦ ٕطي ضا اييب ٝي ٢ّس ضاثغ٦

يب٦١ ٝطتجظ ٟيّبضآىط ضىتبض اة ٝخجتع٤ض  ث٦ ثبظاض يضٓي ر٨ت ثسؾت آٝس٥ ثحج ٝب زض ضاثغ٦ ثب اي٦ْ٢ دي١تب ز٣ٛ،. ْٝب١يْي ث٤ر٤ز ٝي آ٣ضز

تحت قطايظ ؾبذتبض  ضاثغ٦ث٦ ٦١٤ٕ اي اي٠ ضاثغ٦ ضا تقسي٘ ٝي ٢ّس ٦ّ  يؾبظٝبٟ ؾبذتبض٧ٞچ٢ي٠  ٣ضا ٤ٝضز حٞبيت ٍطاض ٝي ز٧س  اؾت

 ؾبذتبض ٣ ثبظاض يضٓي ر٨ت ٟية تقبٝ٘ ٦ّ ز٧س يٛ ١كبٟ دي١تب ؾ٤ٛ،. ْٝب١يْي ٢ٝيي ثبقس يؾبذتبض تحت ٝب ثبقس، اٝخجت اضٕب١يِ

 .ٕصاضز يٛ ضيتبث يؾبظٝبٟ فْٞٚطز  ثطا٦١ٟيّبضآىط ضىتبض ًيعط اظ ٛيٝؿتٌ ضيك ع٤ض ث٦ يؾبظٝبٟ

H7 .ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ضاثغ٦ ي ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ٣فْٞٚطز قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ضا ٣اؾغ٦ ٕطي ٝي ٢ّس. 

H7b . ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط ض٧جطي ٧عي٦٢ آ١بٟ ٣ فْٞٚطز اي٠ قطّت٨ب

 .ضا٣اؾغ٦ ٕطي ٝي ٢ّس

H7b . ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ثي٠ اتربش اؾتطاتػي ٝجت٢ي ثط تٞبيع آ١بٟ ٣ فْٞٚطز اي٠ قطّت ٧ب

 يبىت٦ قْ٘ تحَيٌ تئ٤ضيِ ٝسٗ تحَيٌ اي٠ انٚي زمسم٦ ث٦ ت٤ر٦ ثب ٣ ٤ٝض٤ؿ ازثيبت ثطضؾي ِّٞ ٙصا ثب.ضا٣اؾغ٦ ٕطي ٝي ٢ّس

  .اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تئًریک تحقیق (1شکل شمبرٌ 

 اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي

 اؾتطاتِػي ض٧جطي ٧عي٦٢

 اؾتطاتػي تٞبيع

 ٕطايف ث٦ ثبظاض

 

 

 فْٞٚطز ؾبظٝبٟ

 ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١

 ذالٍيت ٣ ٤١آ٣ضي

 ضيؿِ پصيطي

 پيكٖبٝي



 

 

 

 

 ض٣ـ ق٢بؾي(4

 اظ١ؾط٧سه ز٧س ٝي ت٤ؾق٦  ٝتنيط٧ب ٝيبٟ ٣تبحيطپصيطي ضاثغ٦ ّيييت ٤ٝضز زض ضا ّبضثطزي  زا١فپػ٧٣ف حبضطثسي٠ زٙي٘ ٦ّ

 ت٤نيو ث٦ ٦ّ چطا ث٤ز٥ پيٞبيكي ن٤ضت ث٦ ١يع تحَيٌ ا١زبٛ ض٣ـ. اؾت ت٤نييي زاز٧ب، ٕطزآ٣ضي ض٣ـ ١ؾط اظ ٣ ّبضثطزي

 ٝتنيط٧بي ف٤٢اٟ ث٦ اؾتطاتػي ٝسيطيت ٧عي٦٢ ٣تٞبيع :اظ فجبضت٢س تحَيٌ ٧بي  ٝتنيط.پطزاظز ٝي آٟ ٧ب ٝيبٟ ض٣اثظ ١٣يع ٝتنيط٧ب ٣ضقيت

 .٣اثؿت٦ ٣ٕطايف ث٦ ثبظاض٣ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ث٦ ف٤٢اٟ ٝتنيط٧بي ٣اؾظ ٝتنيط ف٤٢اٟ ث٦ فْٞٚطزؾبظٝب١ي ٝؿتَ٘،

 اثعاضرٞـ آ٣ضي زاز٥ ٧ب (4-1

ـ ٧بي ضايذ زض ٕطز آ٣ضي اعالفبت زض پػ٧٣ف ٧بي پيٞبيكي اؾتيبز٥ اظ پطؾك٢ب٦ٝ ٝي ثبقس ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ چ١٤ٖٖي . يْي اظ ض٣

ا١ساظ٥ ٕيطي ٝتنيط٧بي تحَيٌ ٝكرم اؾت ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ زٍت الظٛ زض ٕطزآ٣ضي اعالفبت، ع٤ٗ ٝست پػ٧٣ف ٣ ؾبيط ٧عي٦٢ ٧ب 

 ٤ٕي٦ زض چ٨بض ثرف 41 پطؾك٢ب٦ٝ ي اي٠ تحَيٌ قبٝ٘ .ٕطىت٦ قس ١ؾط زض پطؾك٢ب٦ٝ تحَيٌ زضاي٠ ٧ب ٥ زاز آ٣ضي رٞـ ض٣ـ ث٨تطي٠

 تبيي ٙيْطت ٍؿٞت 5اؾتطاتػي ثبظضٕب١ي، ٕطايف ث٦ ثبظاض، ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ٝي ثبقس ٦ّ پبؾد ٧بي آٟ زض يِ عيو 

 ٤ٕي٦ ٝي ثبقس ٦ّ  اظز٣ ثرف ٝسيطيت ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع تكْي٘ قس٥  ٣ثطٕطىت٦ 8قبٝ٘  (اؾتطاتػي ثبظضٕب١ي)ٍؿٞت ا٣ٗ . ث٢سي قس٥ اؾت 

ٍؿٞت ز٣ٛ .  ٤ٕي٦ ٝطث٤ط ث٦ تٞبيع ٝي ثبقس4 ٤ٕي٦ ٝطث٤ط ث٦ ٝسيطيت ٧عي٦٢ 4٣ ٤ٕي٦ 8اظ اي٠ . اؾت  (2004)اظتحَيَبت الئ٤ ٣ ظائ٤ 

  ١بٛ ث٦ ( 1990 ) رب٣ضؾْي ٣ ٧٤ّٚي اؾتب١ساضز ١ب٦ٝ پطؾف  اظ ٤ٕي٦ ٝي ثبقس 12٦ّقبٝ٘   (ٕطايف ث٦ ثبظاضاظثقس ضىتبضي)

 ٤ٕي٦ اؾت ٦ّ اظ ؾ٦ ثرف ذالٍيت ٤١٣آ٣ضي، پيكٖبٝي ٣ ضيؿِ 9قبٝ٘   (ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١)ٍؿٞت ؾ٤ٛ . ٝبض٤ّضاذص قس٥ اؾت

 ٤ٕي٦ ٝطث٤ط ث٦ ذالٍيت ٤١٣آ٣ضي، 3 ٤ٕي٦ 9اظ اي٠ . اؾترطاد قس٥ اؾت ( 1989)٤ّي٠ ٣ اؾ٤ٚي٠ پصيطي تكْي٘ قس٥ اؾت ٣اظٝغبٙق٦ 

 ٤ٕي٦ 12ٍؿٞت چ٨بضٛ ٝطث٤ط ث٦ فْٞٚطز ٝي ثبقس ٦ّ اظ.  ٤ٕي٦ ٧ٜ ٝطث٤ط ث٦ ضيؿِ پصيطي ٝي ثبقس3 ٤ٕي٦ ٝطث٤ط ث٦ پيكٖبٝي ٣ 3

  .ٝي ثبقس( 2003 ) ٢ٖٙطاُ ٝغبٙق٦تكْي٘ قس٥ اؾت ٣ثطٕطىت٦ اظ 

 ض٣ايي ٣پبيبي اثعاض (4-2

 تغبثٌ ٣ ثيكتط اعٞي٢بٟ ّؿت ر٨ت ث٦ اٝب اؾت، قس٥ اؾترطاد ٝقتجطي ٢ٝبثـ اظ ٣ ث٤ز٥ اؾتب١ساضز زضتحَيٌ اؾتيبز٥ ٤ٝضز اثعاض اي٦ْ٢ ثب

 تب ٕطىت ٍطاض ٝسيطيت ٕط٥٣ اؾبتيس اظ ت٠ چ٢س اذتيبض زض ١ب٦ٝ پطؾف قطّت ٧بي ت٤ٙيسي، ٣اٍقي ٝحيظ ثب آٟ ٧بي ٤ٕي٦ ثيكتط ٧طچ٦

 ض٣ايي  ٧ٞچ٢ي٠ .ٕيطز ن٤ضت الظٛ انالحي اٍساٝبت ٣ ٤ٞ١ز٥ اؾتيبز٥ ٧ب ٕعاض٥ ثيكتط ٧طچ٦ ث٨ج٤ز ر٨ت زض آ١بٟ ١ؾطات ١َغ٦ اظ

ٝتنيط٧بي اؾتطاتػي ٝسيطيت ٧عي٦٢ ٣تٞبيع،  ثطاي شي٘ رس٣ٗ ٣زض ثطضؾي اّتكبىي فبٝٚي تحٚي٘ اظ اؾتيبز٥ ثب ١يع ١ب٦ٝ پطؾف ؾبظ٥

 .زاز٥ قس٥ اؾت ١كبٟ  ٕطايف ث٦ ثبظاض ، ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ فْٞٚطزؾبظٝب١ي

 

 

 

 



 

 

 

 

 ١تبيذ تحٚي٘ فبٝٚي اّتكبىي- 1            رس٣ٗ قٞبض٥ 

MOB MOB1 
0.101 

MOB2 
0.262 

MOB3 
0.047 

MOB4 
0.363 

MOB5 
0.393 

MOB6 
0.511 

MOB7 
0.465 

MOB8 
0.202 

MOB9 
 ثبضفبٝٚي 0.118

MOB MOB10 
0.474 

MOB11 
0.027 

MOB12 
0.403 

      

 ثبضفبٝٚي

IB IB1 
0.428 

IB2 
0.554 

IB3 
0.514 

IB4 
0.435 

IB5 
0.522 

IB6 
0.435 

IB7 
0.147 

IB8 
0.244 

IB9 
 ثبضفبٝٚي 0.273

CLS CLS1 
0.508 

CLS2 
0.696 

CLS3 
0.643 

CLS4 
0.493 

     
 ثبضفبٝٚي

DS DS1 
0.392 

DS2 
0.682 

DS3 
0.570 

DS4 
0.383 

     
 ثبضفبٝٚي

P P1 
0.459 

P2 
0.625 

P3 
0.510 

P4 
0.341 

P5 
0.294 

P6 
0.632 

P7 
0.462 

P8 
0.465 

P9 
 ثبضفبٝٚي 0.526

P P10 
0.567 

P11 
0.419 

P12 
0.519 

      

 ثبضفبٝٚي
MOB: Market Orientation-IB: Intrapreneurship Behavior-CLS: Cost Leadership Strategy-DS: Differentiation Strategy-

P: Organizational Performance 

        

، 11پ٢ٚت) ثبقس حصه ٝي ق١٤س ٧0.3ٞبٟ ع٤ض ٦ّ ٝكرم اؾت اظ آٟ رب ٦ّ ٧طيِ اظ ؾ٢ز٦ ٧بيي ٦ّ َٝساض ثبضفبٝٚي آٟ ّٞتط اظ 

 IB7 اظ ؾبظ٥ ٕطايف ث٦ ثبظاض، ؾ٢ز٦ ٧بي MOB1  ،MOB2 ،MOB3 ،MOB8 ،MOB9 ،MOB11ٙصا ؾ٢ز٦ ٧بي  (.2009

، IB8٣ IB9 اظ ؾبظ٥ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ؾ٢ز٦ P5٨١بيت  زض .ٝطح٦ٚ ا٣ٗ ا١زبٛ ىبّت٤ضآ١بٙيع حصه ٝي ق١٤س  اظ ؾبظ٥ فْٞٚطز زض

 . َٝبزيط آ١بٙيع قس٥ ؾ٢ز٦ ٧بي ثبٍي ٝب١س٥ زض پطؾك٢ب٦ٝ ضا ثطاي ٧طٝتنيط١كبٟ ٝي ز٧س2-3رس٣ٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11   Pallant 



 

 

 

 

 

 ٢١بيذ تحٚي٘ فبٝٚي اّتكبىي- 2رس٣ٗ قٞبض٥                                                  

MOB MOB4 

0.386 
MOB5 
0.432 

MOB6 
0.576 

MOB7 
0.483 

MOB10 
0.532 

MOB12 
 ثبضفبٝٚي 0.376

IB IB1 

0.521 
IB2 

0.635 
IB3 

0.539 
IB4 

0.484 
IB5 

0.516 
IB6 

 ثبضفبٝٚي 0.379

CLS CLS1 

0.508 
CLS2 
0.696 

CLS3 
0.643 

CLS4 
0.493 

  
 ثبضفبٝٚي

DS DS1 
0.392 

DS2 
0.682 

DS3 
0.570 

DS4 
0.383 

  
 ثبضفبٝٚي

P P1 

0.465 
P2 

0.645 
P3 

0.526 
P4 

0.330 
P6 

0.655 
P7 

 ثبضفبٝٚي 0.479

P P8 

0.474 
P9 

0.510 
P10 

0.559 
P11 

0.396 
P12 

0.523 
 

 ثبضفبٝٚي
MOB: Market Orientation-IB: Intrapreneurship Behavior-CLS: Cost Leadership Strategy-DS: Differentiation Strategy-

P: Organizational Performance 

 

٤ٝضز  اؾت فبٝٚي چ٢س ٧بي َٝيبؼ ثطاي زاذٚي ؾبظٕبضي آظ٤ٟٝ تطي٠ ضايذ ٦ّ ّط١٣جبخ آٙيبي ضطيت اظ اؾتيبز٥ ثب ١يع اثعاض پبيبيي

 َٝساضضطيت آٙيبي 4 َٝساضاي٠ ضطيت ضا ثطاي ٤ٝٙي٦ ٧بي تحَيٌ ١كبٟ ٝي ز٧س ٣زضرس٣ٗ قٞبض٥ 3رس٣ٗ قٞبض٥ . ٕطىت ٍطاض اضظيبثي

 .ّط١٣جبخ پؽ اظا١زبٛ ٝطاح٘ تحٚي٘ فبٝٚي ٣حصه ٤ٝاضز پبيي٠ تطاظحس١هبة آ٣ضز٥ قس٥ اؾت

 

 

 ١تبيذ تقيي٠ پبيبيي اثعاضتحَيٌ- 3رس٣ٗ قٞبض٥ 

P DS CLS IB MOB 
0.901 0.659 0.757 0.787 0.732 

 

 ١تبيذ تقيي٠ پبيبيي اثعاضتحَيٌ- 4رس٣ٗ قٞبض٥ 

P DS CLS IB MOB 
0.9 0.659 0.757 0.796 0.765 

 

 ربٝق٦ ٦١٤ٞ١٣ تحَيٌ (4-3



 

 

 

زض اٍتهبز ّك٤ض ١َف ثؿعايي زاض١س ٣ ٝي ت٤ا٢١س تبحيط قٖطىي زض پيكجطز ا٧ساه ّالٟ ّك٤ض زاقت٦  ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ قطّت  ٧بي ت٤ٙيسي

ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ٣اٍـ زض ؾغح ق٨طُ  ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦  ثبق٢س، ٙصا زض تحَيٌ حبضط ّٚي٦ قطّت  ٧بي ت٤ٙيسي

ثبت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ إٓب٥ تطي٠ .  قطّت ث٤ز٥، ربٝق٦ تحَيٌ حبضط ٍطاضٕطىت٢س120آٝبض ؾبظٝبٟ ن٢بيـ ٣ ٝقبزٟ اؾتبٟ ذطاؾبٟ ضض٤ي رٞقب 

اظآٟ رب٦ّ . اىطاز ١ؿجت ث٦ قطّت، ٝسيطاٟ اضقس ٝي ثبق٢س؛ ٙصا ربٝق٦ ٤ٝضز ثطضؾي اي٠ پػ٧٣ف ٝسيطاٟ اي٠ قطّت ٧ب ٍطاضزاز٥ قس١س

ٝجبحخي ٧ٞچ٤ٟ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ، ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاض زضقطّت ٧بي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ثبضظتطٝي ثبقس؛ ث٢بثطاي٠ 

ربٝق٦ آٝبضي  (100تقساز ّبض٢ّبٟ ثيكتطاظ)٣قطّت ٧بي ثعضٓ  (50-99تقساز ّبض٢ّبٟ )زضاي٠ تحَيٌ، قطّت ٧بي ٝت٤ؾظ 

 .زض١ؾطٕطىت٦ قس١س

اظ آٟ رب ٦ّ اي٠ تحَيٌ ثط اؾبؼ ٤١ؿ ٧سه ّبضثطزي ث٤ز٥ ٣ ٝقطه ث٤زٟ ٕط٥٣ ٦١٤ٞ١ ثطاي ا٧ساه تقٞيٜ پصيطي ث٦ ربٝق٦ زاضاي ا٧ٞيت 

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ تقساز زٍيٌ قطّت  ٧بي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ثط اؾبؼ ٙيؿت . ٝي ثبقس، ث٢بثطاي٠ اظ ٦١٤ٞ١ ٕيطي احتٞبٙي اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

 پطؾك٢ب٦ٝ 110ث٢بثطاي٠ تقساز. ٤ٝر٤ز اؾت، ٙصا اظ قي٥٤ ٦١٤ٞ١ ٕيطي تهبزىي اؾتيبز٥ قس٥ اؾت اذص قس٥ اظ ازاض٥ ّ٘ ن٢بيـ ٣ ٝقبزٟ

 . پطؾك٢ب٦ٝ ّبٝ٘ ثطٕكت زاز٥ قس89ت٤ظيـ قس ٦ّ اظاي٠ تقساز پطؾك٢ب٦ٝ ت٤ظيـ قس٥، تقساز 

 تحٚي٘ زاز٥ ٧ب (5

 ثطضؾي ٣يػٕي٨بي رٞقيت ق٢بذتي پبؾد ز٢٧سٕبٟ(5-1

 12 آٟ ٧ب ٝسيطيتي پؿت ذسٝت زض ٝت٤ؾظ ٣  ؾب16ٗ ذسٝت ؾبث٦َ ٝت٤ؾظ  ؾبٗ،41 ١ب٦ٝ  پطؾف ث٦ ز٢٧سٕبٟ پبؾد ؾ٠ ٝت٤ؾظ

 ٝقتجط ز٢٧سٕبٟ پبؾد ثي٠ اظ. ٝي ثبقس ؾبٗ  45 ٣ حساّخط  ؾب1.5ٗ  ز٢٧سٕبٟ پبؾد ثي٠ زض ٝسيطيتي ؾبث٦َ  حساٍ٘ .اؾت ث٤ز٥ ؾبٗ

 ١يط ١15يط،  89 ٝز٤ٞؿ اظ تحهيالت ؾغح ؾؤاٗ ث٦ ٝقتجط ز٢٧سٕبٟ پبؾد اظ ٣ ا١س ظٟ ث٤ز٥% 15.7ٝطز ٣ % 84.3 ر٢ؿيت ؾؤاٗ ثطاي

اظ ثي٠ ن٢بيـ ٤ٝضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٦ ن٢بيـ مصايي . ٧ؿت٢س  ١يط7ٙيؿب١ؽ ٣ زّتطا  ى٤ً ١يط 17  ١يطٙيؿب١ؽ،43 زيپٜٚ، ى٤ً  ١يط7زيپٜٚ، 

 .ّٞتطي٠ ىطا٣ا١ي ضا زاضا ث٤ز٥ ا١س% 2.2ثيكتطي٠ ٣ ن٢بيـ ّكب٣ضظي، ٝبقي٠ ؾبظي ٣زاض٣يي ثب % 29.2ثب 

 

 آسمًن فزضیٍ َب (5-2

 . ٝي ثبقس5ٝيب١ٖي٠ ٣ ا١حطاه ٝقيبض ٝتنيط٧بي پػ٧٣ف ث٦ ن٤ضت زاز٥ ٧بي رس٣ٗ قٞبض٥ 

 ٝيب١ٖي٠ ٣ ا١حطاه ٝقيبض- 5رس٣ٗ قٞبض٥ 

  ٝيب١ٖي٠ ا١حطاه ٝقيبض

0.72178 3.8614  MOB 

0.52904 4.3511  CLS 

0.57297 3.8820  DS 

0.54234 4.1348  IB 

0.56182 3.8713  P 

 



 

 

 

 

٧ٞب١غ٤ض ٦ّ زض ٝسٗ ٝكرم قس٥ اؾت ضطيت ٝؿيط .  ٝسٗ ٝقبزالت ؾبذتبضي ٣ ٤ٞ١زاض ٝؿيط تحَيٌ ضا ١كبٟ ٝيس٧س2قْ٘ قٞبض٥ 

، َٝساض احتٞبٙي ٧ؿت٢س ٦ّ ث٤ؾي٨ٚي p-valueَٝبزيط . ض٣اثظ ثي٠ ٝتنيط٧ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝق٢يساض ث٤زٟ آٟ ٧ب زضآٟ ١يع ٝكرم قس٥ اؾت

 ثيكتط ثبقس ، ٝؿيط ٣ ضطيت ٝؿيط ٝق٢يساض  ١يؿت ٣ ىطضي٦ 05/0إط َٝساض ٤ٝضز ١ؾط اظ . آٟ ٧ب ٝق٢يساضي ضطايت ٝؿيط ثطضؾي ٝيك٤ز

 .  ث٦ ض٣ي ذغ٤ط ٝسٗ ؾبذتبضي تحَيٌ ١ٞبيف زاز٥ قس٥ ا١سp-valueضطيت ٝؿيط ٣ َٝساض . ٝطث٤ع٦ ١يع ضز ٝيك٤ز
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 مدل معبدالت سبختبری ي ومًدار مسیز (2شکل شمبرٌ 

 

 بزرسی فزضیُُبی تحقیق (5-3

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ثطضؾي ىطضي٨٨بي تحَيٌ ثب اؾتيبز٥ اظ  ضطايت ٝؿيط ٣ ؾغح ٝق٢يساضي آٟ ٧ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ١تبيذ حبنٚكس٥ ثطاي ٝتنيط٧بي 

ٝق٢يساضي ضطايت ٝؿيط ثطضؾي ١كبٟ ٝيس٧س،  (َٝساض احتٞبٗ) p-valueَٝساض . ٣اؾظ، ىطضي٨٨بي تحَيٌ ٤ٝضز اضظيبثي ٍطاض ٝيٖيطز

 ّٞتط ثبقس ٝؿيط ٣ ضطيت ٝؿيط ٤ٝضز ١ؾط تبييس ٝيٖطزز؛ زض ميط اي٠ ن٤ضت، آٟ ضطيت ٝؿيط ٝق٢يساض 05/0إط َٝساض ٤ٝضز ١ؾط اظ 

 .(Fornell & Larcker, 1981) ١ج٤ز٥ ٣ ىطضي٦ ٤ٝضز ١ؾط ضز ٝيك٤ز

 ىطضيبت ١تبيذ- 6 قٞبض٥  رس٣ٗ

Results Hypotheses Significant level S.E Path coefficient Direct path 

Confirmed H1a P=0.001 0.053 0.164 CLS → P 

Rejected H1b P=0.361 0.079 -0.028        DS → P 

Confirmed H2a P<0.001 0.054 0.307   CLS → MOB 

Confirmed H2b P<0.001 0.056 0.361    DS → MOB 

Rejected H3 P=0.177 0.062 0.057     MOB → P 

Confirmed H4a P<0.001 0.040 0.405     CLS → IB 

Confirmed H4b P<0.001 0.042 0.440         DS → IB 



 

 

 

 

 

ٙصا ثب .  ٝيجبقس164/0 زضاضتجبط ثب ىطضي٦ ا٣ٗ ضطيت ٝؿيط ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ فْٞٚطز، 6ثب ت٤ر٦ ث٦ زاز٨٧بي رس٣ٗ قٞبض٥ 

 اؾتطاتػي تٞبيع ثي٠ ٝؿيط ٧ٞچ٢ي٠ ضطيت.  ث٤ز٥ ىطضي٦ ٤ٝضز ١ؾط تبييس ٝيك٤ز٦ّ05/0 ّٞتط اظ   0.001   pت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي 

.  ٝي ثبقس؛ ىطضي٦ ٝص٤ّض ضز ٝي ق٤ز05/0 ٦ّ ثيكتط اظ  0.361   pٝيجبقس ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي - 0.028فْٞٚطز،  ٣

ٕطايف ث٦  ٣ اؾتطاتػي تٞبيع ثي٠ ٝؿيط  ٣ ضطيت307/0زض٤ٝضز ىطضي٦ ز٣ٛ ضطيت ٝؿيط ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاض، 

ثب .  ث٤ز٥ ىطضي٦ ٤ٝضز ١ؾط تبييس ٝي ٕطزز٦ّ05/0 ّٞتط اظ   p  < 0.001ٙصا ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي آٟ ٧ب .  ٝيجبقس0.0361ثبظاض، 

   0.177ٙصا ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي .  ٝيجبقس057/0ت٤ر٦ ث٦ زاز٨٧بي رس٣ٗ ى٤ً ضطيت ٝؿيط ثي٠ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ فْٞٚطز، 

p   ٣ ضطيت405/0ضطيت ٝؿيط ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١، .  ث٤ز٥ ىطضي٦ ؾ٤ٛ ٝق٢بزاض ١ٞي ثبقس٦ّ05/0 ثيكتط اظ  

 ث٤ز٥ ٦ّ05/0 ّٞتط اظ   p  < 0.001ٙصا ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي .  ٝيجبقس0.440ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١،  ٣ اؾتطاتػي تٞبيع ثي٠ ٝؿيط

 ٣ اؾتطاتػي تٞبيع ثي٠ ٝؿيط  ضطيت6زضاضتجبط ثب ىطضي٦ پ٢زٜ ثب ت٤ر٦ ث٦ زاز٨٧بي رس٣ٗ قٞبض٥ . ىطضي٦ چ٨بضٛ تبييس ٝيك٤ز

 ٝيجبقس؛ ىطضي٦ ٝص٤ّض ٤ٝضز تبييس 05/0 ٦ّ ّٞتط اظ  p  < 0.001 ٝيجبقس ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ زضر٦ ٝق٢بزاضي 0.440ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١، 

 .ٍطاضٝي ٕيطز

پؽ اظ اي٠ ٦ّ ض٣اثظ ٤ٝر٤ز زض ٝؿيط٧بي ٝؿتَيٜ ثي٠ ٝتنيط٧ب زض ىطضي٨٨بي پيكي٠ ثطضؾي ٕطزيس ٣ ٝق٢بزاض ث٤زٟ يب ١ج٤زٟ اي٠ ىطضي٨٨ب 

 .زاض١س؛ ث٦ ثحج پطزاذت (ٝيب١زي)ٝكرم قس؛ ٝيت٤اٟ زض ذه٤ل ىطضي٨٨بي ٝطتجظ ثب ٝتنيط٧بيي ٦ّ ١َف ٣اؾظ 

 
Table 7. Results of the relationship between (Cost Leadership Strategy -  Differentiation Strategy )and Organizational 

Performance with Mediating Role of  Market Orientation and Intrapreneurship Behavior 

 

٧ٞب١غ٤ضي ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ثربعط اي٦ْ٢ ض٣اثظ ٝؿتَيٜ ثي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ فْٞٚطز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ فْٞٚطز ٝق٢بزاض 

. ١ج٤ز١س؛ پؽ ٝيت٤اٟ ١تيز٦ ٕيطي ٤ٞ١ز ٦ّ ٕطايف ث٦ ثبظاض ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ٣فْٞٚطز ضا  ٣اؾغ٨ٖطي ١ٞي ٢ّس

-زضض٠ٞ ض٣اثظ ٝؿتَيٜ ثي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠  ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ فْٞٚطز ٝق٢بزاض ث٤ز؛ ٙصا ٝيت٤اٟ ١تيز٦

ث٢بثطاي٠ ث٦ زٙي٘ اي٠ ٦ّ . ٕيطي ٤ٞ١ز ٦ّ ىطضي٦ ٝطث٤ط ث٦ ١َف ٣اؾظ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ثي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ فْٞٚطز پصيطىت٦ ٝيك٤ز

Confirmed H5 P<0.001 0.063 0.548  IB → P 

Results Hypotheses By variable Indirect path 

Rejected H6a MOB CLS→ P 

Rejected H6b MOB DS→ P 

Confirmed H7a IB CLS→ P 

Confirmed H7b IB DS→ P 



 

 

 

ضاثغ٦ ٝؿتَيٜ ثي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ فْٞٚطز ٝق٢بزاض ١ج٤ز ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١  ثغ٤ض ّبٝ٘ ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ٣ فْٞٚطز ضا ٣اؾغ٨ٖطي 

زضض٠ٞ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝق٢بزاضث٤زٟ ض٣اثظ ٝؿتَيٜ ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١؛ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ فْٞٚطز ٣ . ٝي٢ٞبيس

-٧ٞچ٢ي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣فْٞٚطز، ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ثغ٤ض ّبٝ٘ ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ فْٞٚطز ضا ٣اؾغ٦ ٕطي ٝي

 .١ٞبيس ث٦ زٙي٘ اي٠ ٦ّ  ضطيت ٝؿيط آٟ اظ ضطيت ٝؿيطضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ فْٞٚطز ثيكتطاؾت

 

 ٝكب٧س٥  ٝي ق٤ز ٧2ٞب١غ٤ضي ٦ّ زض قْ٘ قٞبض٥ . ٣ ضز قس٥ ٝيت٤اٟ ٝسٗ ٨١بيي اي٠ تحَيٌ ضا اضائ٦ ٤ٞ١ز ثب ت٤ر٦ ث٦ ىطضي٦ ٧بي تبييس

 .ض٣اثظ تبييس قس٥ ثب ذظ ّبٝ٘ ٣ ض٣اثظ تبييس١كس٥ ثه٤ضت ١َغ٨چي٠ ١ٞبيف زاز٥ قس٥ اؾت
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 ثحج، ١تيز٦ ٕيطي ٣ پيك٨٢بزات(6

اي٠ پػ٧٣ف ث٦ ز١جبٗ ثطضؾي ١َف ٣اؾظ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ زضضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ٣فْٞٚطز ؾبظٝب١ي 

   ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز، زض اي٠ ضاؾتب. قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٝي ثبقس

اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ث٦ ع٤ض ٝؿتَيٜ ثب فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ضاثغ٦ زاضز، ٧ٞچ٢ي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ثغ٤ض ميط ٝؿتَيٜ اظ عطيٌ ضاثغ٦ ثب 

ثط عجٌ ١تبيذ ث٦ زؾت آٝس٥ ضطيت ٝؿيط ضاثغ٦ ٝيبٟ ض٧جطي . ضىتبض٧بي ّبضآىطي٢ب٦١ ثب فْٞٚطز ؾبظٝبٟ اضتجبط ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي زاضز

 اؾت، 221/0 ٣ ضطيت ٝؿيط ضاثغ٦ ثي٠ ض٧جطي ٧عي٦٢ ث٦ ٣اؾغ٦ ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ ثط فْٞٚطز قطّت ثطاثط ٧164/0عي٦٢ ٣ فْٞٚطز ثطاثط 

ث٢بثطاي٠ ض٧جطي ٧عي٦٢ ثب زض ١ؾط ٕطىت٠ قبذم ٧بي ذالٍيت ٣ ٤١ آ٣ضي، ضيؿِ پصيطي ٣ ١يع تبّيس ثط پيكط٣ ث٤زٟ ٝي ت٤ا١س ث٦ قْ٘ 

 .٢ٝبؾت تطي فْٞٚطز قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ٝك٨س ضا ث٨ج٤ز ثركس

   ٧ٞچ٢ي٠ ثط اؾبؼ ٝسٗ ٝي٤٨ٝي اؾترطاد قس٥ پػ٧٣ف اؾتطاتػي تٞبيع ت٨٢ب ث٦ ٣اؾغ٦ ضىتبض٧بي ّبضآىطي٢ب٦١ ثب فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ضاثغ٦ 

ثط اؾبؼ ١تبيذ اؾترطاد قس٥، ضطيت ٝؿيط اضتجبط اؾتطاتػي تٞبيع ث٦ ٣اؾغ٦ ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ ثب فْٞٚطز ثطاثط ثب . ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاض زاضز

 اؾت ٦ّ ثب َٝبيؿ٦ ضاثغ٦ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع ثب فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ث٦ ٣اؾغ٦ ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ ٝي ت٤اٟ ٕيت اؾتطاتػي 241/0

 .٧بي تٞبيع اظ عطيٌ ايزبز ذالٍيت ٣ ٤١آ٣ضي ثب فْٞٚطز ضاثغ٦ ٤ٍي تطي زاضز

 پب٣ضظ ؛(2000)زضاضتجبط ثب ىطضي٦ ا٣ٗ اؾتطاتػي تٞبيع ثب فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ضاثغ٦ ٝق٢ي زاضي ١ساقت٦ ٦ّ ثب ١تيز٦ ٝغبٙقبت ٣اضز ٣ زي٤ضي 

اؾتطاتػي . ٝغبثَت ١ساضز (2010)٣ ١ب١سا٤ّٝبض ٣ ٧ْٞبضاٟ ( 2007)آ٤ّ٤ٝ ٣ آ٤ّا ؛ (2004)٧بٝج٤ضٓ ٣ ٧ْٞبضاٟ ؛ (2003)٣ ٧بٟ 

تٞبيع ضا٧ي اؾت تب قطّت ٧ب ٝحه٤الت ذ٤ز ضا اظ ؾبيط ضٍجب رسا ؾبظ١س ٣ ٠ْٞٝ اؾت ث٦ زالي٘ ١٤ٕب٤ٕٟ ٝب٢١س فسٛ تغبثٌ اضظـ 

ٕصاضي ٝكتطيبٟ ثط اضظـ اىع٣ز٥ ١بقي اظ تٞبيع ٤ٝرت قس٥ اؾت ٦ّ اي٠ اؾتطاتػي زض ٝيبٟ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ثب 

 ٟيتس٣ زيثٟب ضاٟي ٝس٦ّ ز٧س ٛي ١كبٟ (2004) ٣ ٧ْٞبضاٟ ٧بٝج٤ضٓ ي٧ب اىت٦ ي.قبذم ٧بي فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ضاثغ٦ ١ساقت٦ ثبقس

 ياؾتطاتػ ٟيتس٣. ٢ّس ي١ٜ ٟيتضٜ  ضاياؾتطاتػيِ  ٤ٝىٌ يارطا ي،اؾتطاتػ ٟيتس٣ آٟ اضرح ٢٢ّس، چطا ٦ّ يارطا ضا ثط ياؾتطاتػ

 ث٦ اظٟي  ٦ّاؾت تط ياتيفٞ٘ٝي٤٨ٝي  ياؾتطاتػ يارطا َٝبث٘، زض. اؾتؾبظٝب١ي  ٝطاتت ؾٚؿ٦ٚ ثبالتط ١ؿجتب يؾغح زضتط ٣  يىْط ي١سآيىط

ثطاي ؾبظٝبٟ قبٟ زٍت الظٛ ضا زاقت٦ ثبق٢س،  ٢ٝبؾت ياؾتطاتػ ت٤ؾق٦زض  زيثباٟ ضيٝس چ٦ إط. زاضز ؾبظٝبّٟ٘  ٝكبضّت ٣ ي٧ٞب٢٧ٔ

١تيز٦ ىطضي٦ ز٣ٛ ثب ٝغبٙقبت  .ٟزز٥ اذتهبل ياؾتطاتػ يارطا اة طتتٝط هي٣ؽب ٣ ٧ب تيىقبٗ ث٦ ضا ذ٤ز ٢ٝبثـ اظ يثعضٓ ثرف زيثب ٣ٙي

اي٠ اٝط ٝي ت٤ا١س ١كب١ٖط اي٠ ٣اٍقيت ثبقس ٦ّ . زاقت ٝغبثَت( 2004)٣ ٧بٝج٤ضٓ ٣ ٧ْٞبضاٟ  (2003) ىطاٝجچ ٣ ٧ْٞبضاٟ پيكي٠

زض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ  (اؾتطاتػي ٧بي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع)اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي 

 اي ٣تٞبيع  ياؾتطاتػض٣ي  ثط يقتطية زيتبُ ٦ّ يي٧ب قطّت ث٢بثطاي٠ ٝي ت٤اٟ ٕيت .ٝك٨س ثب تبّيس ٣اٍقي ثط ٝكتطيبٟ ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت

 ٕطايف ث٦ ثبظاض زض ٣اٍـ زض پي ق٢بذت ثيكتط ٝكتطيبٟ ٣ زضُ ٢ٝبؾت .زاض١س قب١ؽ ثيكتطي ثطاي ثبظاضٕطا ث٤زٟ زاض١س ض٧جطي ٧عي٦٢



 

 

 

٣ضقيت آٟ ٧ب ٣ ا١تَبٗ اي٠ اعالفبت ث٦ ؾبظٝبٟ اؾت ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ضاثغ٦ ٝق٢ي زاض اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ٣ ٕطايف ثبظاض ٝي ت٤اٟ ث٦ 

اي٠ ١تيز٦ ضؾيس ٦ّ اؾتطاتػي ٧بي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع ثط اؾبؼ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ ت٤ر٦ ث٦ ذ٤اؾت٦ ٧بي ٝكتطيبٟ زض قطّت ٧بي ٤ٝضز 

؛ (1388)٦ّ ثب ١تيز٦ پػ٧٣ف ٧بي حؿي٢ي ٤ٝضز تبييس ٍطاض١ٖطىت  ىطضي٦ ؾ٤ٛ 6رس٣ٗ قٞبض٥ ثطاؾبؼ ١تبيذ . ٝغبٙق٦ اتربش قس٥ ا١س

٣ ؾ٤ٟ ٣ پ٠  (2004)؛ ٧بٝج٤ضٓ ٣ ٧ْٞبضاٟ (2003)؛ ىطاٝجچ ٣ ٧ْٞبضاٟ (2003)؛ ٝبيسي٤ (1388)ّيبقپ٤ض ٣ ١زيي ؾيب٧ط٣زي 

زض پػ٧٣ف ٧بي پيكي٠ ف٤٢اٟ قس٥ اؾت ٦ّ ٕطايف ثبظاض ث٦ زٙي٘ ا١تكبض ؾطاؾطي اعالفبت زض ٝيبٟ ٦ٞ٧  .زض ت٢بٍض اؾت (2011)

ّبض٢ّبٟ ؾبظٝبٟ ٤ٝرت ث٨ج٤ز ض٣اثظ ٣ زضُ ّبض٢ّبٟ قس٥ ٣ فْٞٚطز ضا ث٨ج٤ز ٝي ثركس، ثب ١ؾط ثط اي٦ْ٢ زض ىطضي٦ ٍج٘ ضاثغ٦ ٝق٢ي 

زاضي ٝيبٟ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ٣ ٕطايف ثبظاض ٣ر٤ز زاقت ٝي ت٤اٟ زٙي٘ اي٠ ت٢بٍض ضا زض ١ح٥٤ ٣ ّيييت ا١كبض اعالفبت زض 

قطّت ٧بي ٤ٝضز ٝغبٙق٦ پيف ثي٢ي ّطز، چطا ٦ّ فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ٝي ت٤ا١س تحت تبحيط فْٞٚطز ّٚي٦ ارعاي ؾبظٝب١ي اظ ١يط٣ي ىط٣ـ تب 

 .ٝسيطاٟ فبٙي ؾبظٝبٟ ٍطاض ٕيطز

 ضىتبض .ضاثغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٝسيطيت ٧عي٦٢ ثب ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اؾتطاتػي تٞبيع ثب ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٝق٢بزاض ٣ ٝخجت ث٤ز

١تبيذ ١كبٟ ٝي ز٧س ٦ّ قطّت ٧بي ٤ٝضز ٝغبٙق٦ . ّبضآىطي٢ب٦١ ثط ؾ٦ قبذم ذالٍيت ٣ ٤١آ٣ضي، ضيؿِ پصيطي ٣ پيكٖبٝي تٞطّع زاضز

. ت٤ا١ؿت٦ ا١س زض اؾتطاتػي ٧بي تٞبيع ذ٤ز ذالٍيت ٣ ٤١آ٣ضي ضا ٙحبػ ّطز٥ ٣ ثب ِّٞ آٟ ٝحه٤الت ذ٤ز ضا اظ ؾبيط ضٍجب ٝتٞبيع ٢٢ّس

اظ ؾ٤ي زيٖط اي٠ ١تبيذ ١كبٟ ز٢٧س٥ اي٠ اؾت ٦ّ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٤ٝرت پيكٖبٝي اي٠ قطّت ٧ب ٣ ضاثغ٦ ثب ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ 

ث٦ احجبت ضؾيس ٦ّ اي٠ ١تيز٦ ثب ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ ثسؾت آٝس٥  ٝق٢بزاض ث٤زٟ ضاثغ٦ ثي٠ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ فْٞٚطز ؾبظٝب١ي، .قس٥ اؾت

 ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ زض ٝيبٟ ّبض٢ّبٟ ٣ ٝسيطاٟ ؾبظٝبٟ ٤ٝرت ٝي ق٤ز ٦ّ اظ ٧ط ىطنتي زض .ٝغبثَت زاقت( 2011)ؾ٤ٟ ٣ پ٠ ٝغبٙق٦ 

قبيس ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ يِ . ؾبظٝبٟ ثطاي ايزبز تنييط ٣ ٤١آ٣ضي اؾتيبز٥ ٢٢ّس، اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثط فْٞٚطز ٨١بيي ؾبظٝبٟ ٝي ت٤ا١س ٝؤحط ثبقس

ىطز زض يِ قطّت ضاثغ٦ اي ثب فْٞٚطز قطّت ١ت٤ا١س زاقت٦ ثبقس اٝب ٢٧ٖبٝي ٦ّ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ زض قطّت زض ٝيبٟ ٝسيطاٟ ٣ 

 .ّبض٢ّبٟ ٣ر٤ز زاقت٦ ثبقس ٣ ىط٢٧ٔ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ايزبز ق٤ز ثي٠ ضىتبض ّبضآىطي٢ب٦١ ٣ فْٞٚطز ضاثغ٦ زيس٥ ٝي ق٤ز

ثب ٝق٢بزاض ١ج٤زٟ ضاثغ٦ ثي٠ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ فْٞٚطز ؾبظٝب١ي، ٝيت٤اٟ ١تيز٦ ٕطىت ٦ّ ٕطايف ث٦ ثبظاض زض ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ قس 

 ٣ ىطضي٦ قكٜ ضز قس ٦ّ ثب ١تبيذ ١َف ٣اؾغ٦ ثي٠ اؾتطاتػي ٧بي ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع ثب فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ٤ٝضز تبييس ٍطاض ١ٖطىت،

 اي٠ ١تيز٦ ٠ْٞٝ اؾت .٧ٜ ذ٤ا١ي ١ساضز (2011)٣ ؾ٤ٟ ٣ پ٠  (2004)؛ ٧بٝج٤ضٓ ٣ ٧ْٞبضاٟ (2003)ٝغبٙقبت ىطاٝجچ ٣ ٧ْٞبضاٟ 

فال٥٣ ثط اؾتطاتػي ٧بي زاذٚي ؾبظٝبٟ ٣ . ٦ّ فْٞٚطز قطّت ٧ب تحت تبحيط ف٤اٝ٘ ٝرتٚو ٍطاض ٝي ٕيطزث٦ اي٠ زٙي٘ اتيبً اىتبز٥ ثبقس 

ت٤ر٦ ث٦ ٝكتطيبٟ، ف٤اٝٚي ٝب٢١س ازضاُ ٝكتطي، قطايظ ٝتالعٜ ثبظاض، فْٞٚطز ضٍجب ٣ ميط٥ ٝي ت٤ا١س ثط قبذم ٧بي ؾ٢زف فْٞٚطز 

فسٛ ٣ر٤ز ضاثغ٦ ٝيبٟ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ فْٞٚطز ث٦ ف٤٢اٟ ٦١٤ٞ١ ٝي ت٤ا١س ١كبٟ ز٧س ٦ّ اعالفبت ٕطزآ٣ضي قس٥ . قطّت تبحيط ثٖصاضز

اظ ٣ضقيت ٝكتطيبٟ، ا١تكبض آٟ ٣ پبؾر٤ٖيي ث٦ ٝكتطيبٟ آٟ ع٤ض ٦ّ ثبيس ث٦ ع٤ض ٝق٢ي زاضي ثب فْٞٚطز قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٤ٝضز ٝغبٙق٦ 

 .ضاثغ٦ ١ساقت٦ اؾت ٣ فْٞٚطز قطّت ٧ب ٠ْٞٝ اؾت ثب ف٤اٝ٘ زاذٚي زيٖطي زض اضتجبط ثبقس



 

 

 

 ثب ٝق٢بزاضث٤زٟ ض٣اثظ ثي٠ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ثب فْٞٚطز ؾبظٝب١ي، اؾتطاتػي ض٧جطي ٧ٞچ٢ي٠ ١تبيذ ثطضؾي زاز٥ ٧ب ١كبٟ ٝي ز٧س ٦ّ

٧عي٦٢ ٣ تٞبيع ثب ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ٣ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ثب فْٞٚطز ؾبظٝب١ي ٝيت٤اٟ ١تيز٦ ٕطىت ٦ّ ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ زض ١َف ٣اؾظ ثي٠ 

  ٤ٝضز تبييس ٍطاض ٕطىت قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨ساؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ثب فْٞٚطز

ضىتبض٧بي  اي٠ ١تيز٦ ٠ْٞٝ اؾت ث٦ اي٠ زٙي٘ اتيبً اىتبز٥ ثبقس ٦ّ .٧ٞر٤ا١ي زاضز (2011)٦ّ ثغ٤ض ض٢ٞي ثب ١تيز٦ پػ٧٣ف ؾ٤ٟ ٣ پ٠ 

ّبضآىطي٢ب٦١ ثب ١ي٤ش زض ؾطاؾط قطّت ٝي ت٤ا٢١س ىطنت ٧بي ٝرتٚو ضا ث٦ يِ ٝعيت ضٍبثتي تجسي٘ ١ٞبي٢س ٦ّ ضاثغ٦ ٝيبٟ اؾتطاتػي ٧بي 

 .ثبظضٕب١ي ٣ ّبض آىطي٢ي ٣ ضاثغ٦ ٝخجت اي٠ ز٣ ٝتنيط ثب فْٞٚطز ١كبٟ ز٢٧س٥ اي٠ ٣اٍقيت اؾت

 ٝي ت٤اٟ اشفبٟ زاقت ٦ّ ٣ر٤ز اؾتطاتػي 95%زض١تيز٦ ثط اؾبؼ آ١بٙيع زاز٥ ٧بي رسا٣ٗ ٝص٤ّض ٣ يبىت٦ ٧بي پػ٧٣ف حبضط ثب اعٞي٢بٟ 

٧بي ثبظضٕب١ي زض ؾبظٝبٟ ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ٝي ت٤ا١س ثب ٣اؾغ٦ ٕطي ١َف 

 .ضىتبضّبضآىطي٢ب٦١ ، فْٞٚطز اي٠ قطّت ٧ب ضا اضتَب ثركس

ثبت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ ثسؾت آٝس٥ ٣ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي ٦ّ اؾتطاتػي ض٧جطي ٧عي٦٢ ثب فْٞٚطز قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ 

٤ٝضز ٝغبٙق٦ زاقت٦ اؾت، پيك٨٢بز ٝي ق٤ز، ٝسيطاٟ ؾغ٤ح ٝرتٚو ثه٤ضت ٝسا٣ٛ ثب ٢ّتطٗ ٢ٝبؾت حيغ٦ ١ؾبضت ذ٤ز ٧عي٦٢ ٧بي ربضي 

ضا ّب٧ف ز٢٧س ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ث٢ٚس ٝستي ٧ٞچ٤ٟ ٝسيطيت نحيح ظ١زيط٥ تبٝي٠ ضا ثطاي اضائ٦ ّبال٧ب ثب ٍيٞت ٢ٝبؾت تط ث٦ ٝكتطيبٟ ثط١ب٦ٝ 

 .ضيعي ٣ ارطا ١ٞبي٢س

٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ثب ٕطايف ث٦ ثبظاض اضتجبط ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي زاض١س، اٝب ثط ذاله پػ٧٣ف ٧بيي ٦ّ 

زض اي٠ ظٝي٦٢ ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت، زض اي٠ پػ٧٣ف ٝيبٟ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٣ فْٞٚطز ضاثغ٦ ٝق٢ي زاضي ٝكب٧س٥ ١كس٥ اؾت،  اظ ت٤ٙ٤٢ْغي 

رسيس ٣ ى٢ب٣ضي اعالفبت ثطاي ا١تَبٗ ؾطاؾطي ٣ ث٦ ٤ٍٝـ اعالفبت ثبظاض زض قطّت ٧ب اؾتيبز٥ ق٤ز، چطا ٦ّ ١تبيذ ١كبٟ ز٢٧س٥ اي٠ اؾت 

٦ّ اعالفبت ٝطث٤ط ث٦ ثبظاض زض اؾتطاتػي ٧بي ّٚي ؾبظٝبٟ ٙحبػ قس٥ اؾت ٣ ث٦ ع٤ض ٢ٝبؾت زض اذتيبض ٝسيطاٟ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت، اٝب 

يْي اظ زالي٘ ٝكب٧س٥ ١كسٟ ضاثغ٦ ٝق٢ي زاض ثي٠ فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ٣ ٕطايف ث٦ ثبظاض ٝي ت٤ا١س فسٛ اعالؿ ّبض٢ّبٟ ٣ ١يط٧٣بي ىط٣ـ اظ 

٤ٝض٤فبتي ٧ٞچ٢ي٠ پيك٨٢بز ٝي ق٤ز . ٣ضقيت ثبظاض ثبقس ٦ّ ثبظ١ٖطي زض ٝزطا٧بي اضتجبعي زض ث٨ج٤ز اي٠ ٤ٝض٤ؿ تبحيطٕصاض ذ٤ا٧س ث٤ز

ٝب٢١س قست ضٍبثت، ت٤٢ؿ تبٝي٠ ٢٢ّسٕبٟ، ت٤٢ؿ قطّب ٣ ت٤٢ؿ ١يبظ٧بي ٝكتطيبٟ ث٨تط ق٢بذت٦ ق٤ز تب ثب اتربش اؾتطاتػي ٧بي ٢ٝبؾت، ثَب ٣ 

 .ٝب١سٕبضي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ّؿت ٝعيت ضٍبثتي قطّت ٧ب تضٞي٠ ٕطزز

زضض٠ٞ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ٝيبٟ اؾتطاتػي تٞبيع ث٦ ٣اؾغ٦ ضىتبض٧بي ّبضآىطي٢ب٦١ ثب فْٞٚطز ضاثغ٦ ٝخجت ٣ ٝق٢ي زاضي ٣ر٤ز زاضز پيك٨٢بز 

ٝي ق٤ز، تٞبٝي قطّت ٧ب ٣احس ٝره٤ل ثطاي تحَيٌ ٣ ت٤ؾق٦ زايط ؾبظ١س تب ١يبظ٧ب ٣ ذ٤اؾت٦ ٧بي ٝكتطيبٟ ضا ٤ٞ٧اض٥  تزعي٦ ٣ تحٚي٘ 

ّطز٥ ٣ ثطاي تبٝي٠ آٟ ٧ب اظ ض٣ـ ٧بي ذالٍب٦١ زض ؾبظٝبٟ ثطاي رٞـ آ٣ضي ايس٥ ٧بي ذالٍب٦١ ّبض٢ّبٟ ٣ ٝسيطاٟ اؾتيبز٥ ق٤ز، اتبً 

 . ٧بي ىْط ٣ رٚؿبت ح٘ ٝكْ٘ ٝي ت٤ا١س زض اي٠ ضا٥ ّبضٕكب ثبقس

 ي٧ب ي٧ب تيٍبث٘ اي ٣ ّبض٢ّبٟ، تيضضب ،يؾبظٝبٟ تق٨س ،يٕط٥٣ اٟيٛتقبضضبت  ٝب٢١س ١بٝك٤٨ز ف٤اٝ٘ ضيؾب ٝي ت٤ا٢١س ١س٥يآ ي٧ب پػ٧٣ف

 اظ ي١بـ ف٤اٍت ف٤٢اٟ ث٦ اي ١ست٤اٟ يٛ ١بٝك٤٨ز ف٤اٝ٘ اي٠. ضا زض ١ؾط ثٖيط١س يٝكتطثب  اضتجبط ٣ ثبظاض ؾ٢زف ٝب٢١س يذبل يؾبظٝبٟ



 

 

 

 ٣يب ٢ّْبـ. ١٣سـ اضبى٦ ٝسٗ ث٦  ؾبظٝب١يفْٞٚطز ٣ ثبظضٕب١ي ي ٧بياؾتطاتػ اٟيٛ ياضبهٕط ٧بي  يا١ذيٛ ف٤٢اٟ ث٦ اي ٣ ثبظاض  ث٦ـيٕطا

 ي٤١آ٣ض ت٤ؾق٦ ٟية٧ٞچ٢ي٠ زض ضاثغ٦ ي  ٣  ؾبظٝب١يفْٞٚطز ٣ تٞطّع ياؾتطاتػ ٟيةزض ضاثغ٦  ٕطايف ث٦ ثبظاض ٝيب١زي ٕطي ١َفزض 

 . ٝي ت٤ا١س ٝييس ىبيس٥ ثبقس  ؾبظٝب١يفْٞٚطز ٣ ٝحه٤ٗ

ثطاي ؾ٢زف اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي، اؾتطاتػي ٧بيي ١ؾيط ض٧جطي ٧عي٦٢ ٣ تٞبيع ٝس١ؾط ٍطاض ٕطىت٦ قس؛ اٝب اي٠ زض اي٠ پػ٧٣ف 

٧ٞچ٢ي٠ ثطاي . اؾتطاتػي ٧ب ٠ْٞٝ اؾت ثطاي قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ّبىي ١جبقس

 .اؾتيبز٥ اظ اي٠ ١تبيذ زض قطّت ٧بيي ٦ّ اظ ؾبيط اؾتطاتػي ٧بي ثبظضٕب١ي ث٨ط٥ ٝي ٕيط١س ثبيس احتيبط الظٛ ضا ث٦ فٞ٘ آ٣ضز

٧ٞچ٢ي٠ ربٝق٦ آٝبضي اي٠ تحَيٌ عيو ٣ؾيقي اظ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝرتٚو ضا زض ثط زاقت٦ ٦ّ ث٨تط اؾت اؾت ثطاي تقٞيٜ ١تبيذ اي٠ 

 .پػ٧٣ف ث٦ ن٢قتي ذبل احتيبط الظٛ ث٦ فٞ٘ آيس

٣زض٨١بيت اي٠ تحَيٌ زض قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝت٤ؾظ ٣ ثعضٓ ق٨طُ ٧بي ن٢قتي ق٨طؾتبٟ ٝك٨س ا١زبٛ قس٥ ٣ ١تبيذ آٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ 

ؾيبؾت ٕصاضي ٧ب ٣ قطايظ زض٣ٟ قطّت ٧ب ٣ تقساز ٦١٤ٞ١ ا١تربة قس٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اؾتطاتػي ٨١٤ٞ١ٖيطي، ّبٝال ١ت٤ا١ؿت اظ اؾتطاتػي 

 .٨١٤ٞ١ٖيطي تهبزىي پيط٣ي ١ٞبيس؛ ث٢بثطاي٠ زض تقٞيٜ ١تبيذ ث٦ ؾبيط قطّت ٧ب ٣ ؾبظٝبٟ ٧ب ثب احتيبط ثبيس ثطذ٤ضز ق٤ز
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 پي٤ؾت

 ّس ضزيو ؾ٤االت ٧طٕع ث٦ ١سضت ٕب٧ي ٝق٤ٞال ٧ٞيك٦



 

 

 

 تب يبز زاض١سّبض٢ّبٟ ٝب ثغ٤ضٝؿتَيٜ ثب ٝكتطيبٟ تقبٝ٘      

 .ثٖيط١س چ٦١٤ٖ ث٦ آ١بٟ ث٨تطذسٝبت اضائ٦ ثس٢٧س

1 MOB1 

حساٍ٘ ؾبٙي يْجبض اظ ٝكتطيبٟ ذ٤ز ثطاي اضظيبثي ّيييت .     

ٝحه٤التٞبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اضظيبثي ٝحه٤الت ٤ٝضز ١يبظ آ٨١ب 

 .١ؾطؾ٢زي ٝي ٢ّيٜ

2 MOB2 

امٚت ثب اىطازي ٦ّ ٝي ت٤ا٢١س زض تهٞيٞبت ٝكتطيبٟ ٝب      

 .تبحيطٕصاض ثبق٢س، اضتجبط ثطٍطاضٝي ٢ّيٜ

3 MOB3 

٣  ّؿت ٝب ثغ٤ض ز٣ض٥ اي تبحيط احتٞبٙي تنييط زض ٝحيظ     

ثطٝكتطيبٟ ضا ٤ٝضز ثبظثي٢ي ٍطاض ٝي  (َٝطضات: ٝب٢١س)ّبضٝبٟ 

 .ز٧يٜ

4 MOB4 

ٝبحساٍ٘ ٧ط ؾ٦ ٝب٥ يْجبض رٚؿبت ٧ٜ ا١سيكي زاضيٜ تب زض      

 .٣ ت٤ؾق٦ ثبظاض ثحج ٢ّيٜ ٤ٝضز ق٢بذت ض١٣س

5 MOB5 

پطؾ٢٘ ثبظاضيبثي قطّت ٝب زض٤ٝضز ١يبظ٧بي آتي ٝكتطيبٟ ثب      

 .ؾبيطثرك٨بي ؾتبزي تقبٝ٘ زاض١س

6 MOB6 

    
 

ٝب ثغ٤ض ز٣ض٥ اي اؾ٢بزي ٦ّ ٝطث٤ط ث٦ اعالفبت ٝكتطيبٟ  

ٝط٣ض ضا  (...ٝخ٘ ٕعاضقبت، ١ب٦ٝ ٧بي زضيبىتي ٣)ٝي ثبقس

 .ٝي ٢ّيٜ

7 MOB7 

اعالفبت ٝطث٤ط ث٦ ضضبيت ٝكتطي ثه٤ضت ٢ٝؾٜ زض      

 .تٞبٝي ؾغ٤ح قطّت ٢ٝتكط ٝي ٕطزز

8 MOB8 

اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ تهٞيٜ ثٖيطيٜ چ٦١٤ٖ ث٦ تنييطات ٝطث٤ط       

ث٦ ١طخ ٧بي ضٍجبي ذ٤ز پبؾد ز٧يٜ ثطاي ٝب اٝطي ٧ٞيكٖي 

 .اؾت

9 MOB9 

 ثغ٤ض ز٣ض٥ اي قطّت ٝب ثرك٨بي ٝرتٚو نو ٣ ؾتبز     

ز٣ض ٧ٜ رٞـ ٝي ق١٤س تب ثطاي پبؾر٤ٖيي ث٦ تنييطاتي ٦ّ 

 .زض قطّت ٝب اتيبً اىتبز٥ ثط١ب٦ٝ ضيعي ٢٢ّس

10 MOB10 

إط يْي اظ ضٍجبي انٚي، ثط١ب٦ٝ رسيسي ثطاي رصة      

ٝكتطيبٟ ٝب عطاحي ٢ّس ث٦ ؾطفت ث٦ آٟ ٣ا٢ّف ٢ٝبؾت 

11 MOB11 



 

 

 

 .١كبٟ ٝي ز٧يٜ

٢٧ٖبٝي ٦ّ ٝت٤ر٦ ق٤يٜ ٝكتطيبٟ ا١تؾبض انالح ذسٝتي ضا      

 .زاض١س، ثرك٨بي ٝرتٚو ثطا ي تحٌَ آٟ تالـ ٝي ٢٢ّس

12 MOB12 

ّبٝال  ؾ٤االت ضزيو ّس

 ٝربٙيٜ

٦١ ٤ٝاىٌ ٦١  ٝربٙيٜ

 ٝربٙو

ّبٝال  ٤ٝاىَٜ

 ٤ٝاىَٜ

IB1 13  زض قطّت ٝب ثط ٤١آ٣ضي ٣ تحَيٌ ٣ ت٤ؾق٦ ىقبٙيت ٧ب

 .تبّيس ٝي ٕطزز

     

IB2 14  قطّت ٝب ذسٝبت ٣ ٝحه٤الت رسيس ضا زض ثبالتطي٠

 .حس ٠ْٞٝ اضائ٦ ٝي ٢ّس

     

IB3 15  قطّت ٝب اظ قي٥٤ ٧بي ٝكرم ثطاي ٤١آ٣ضي زض

 .ٝحه٤الت ٣ ت٤ؾق٦ ذسٝبت حٞبيت ٝي ٢ّس

     

IB4 16  زض قطّت ٝب ّبض٢ّبٟ تك٤يٌ ٝي ق١٤س تب ىقبٙيت ٧بي

 .اثتْبضي ٣ پيكٖبٝب٦١ زاقت٦ يبق٢س

     

IB5 17  قطّت ٝب ٝق٤ٞال زض اؾتيبز٥ اظ ى٢ب٣ضي ٧ب٣ ذسٝبت

 .رسيس پيكٖبٛ اؾت

     

IB6 18  قطّت ٝب زض ٤ٝار٦٨  ثب ضٍجب ؾيٞبي ضٍبثتي ٤ٍي اظ ذ٤ز

 .ث٦ ١ٞبيف ٝي ٕصاضز

     

IB7 19 ثب ضيؿِ يقطّت ٝب ث٦ ؾطٝبي٦ ٕصاضي زض پط٣غ٥ ٧بي 

 .ثؿيبض ظيبز اٝب ثب ١طخ ثبظٕكت  ٍبث٘ ت٤ر٦ فال٢ٍٞس اؾت

     

IB8 20  ٛزضٝحيظ پيف ض٣ي قطّت ٝب تحٌَ ا٧ساه ٝؿتٚع

 .رؿبضت ٣ ؾطؾرتي ٝسيط ٣ّبض٢ّبٟ اؾت

     

IB9 21  قطّت ٝب زض ٤ٝار٦٨  ثب ضيؿِ ٝق٤ٞال ىقبٗ ٣ ت٨برٞي

 .فٞ٘ ٝي ٢ّس

     

CLS1 22 ٝب ض٣ي ثبظز٧ي ٤ٝازذبٛ تبّيس ٝي ق٤ز قطّتزض .      

CLS2 23  زضقطّت ٝب ض٣ي ضا٧ْبض٧بي ّكو ّب٧ف ٧عي٦٢ ٧ب

 (اؾتب١ساضزؾبظي ّبال: ٝب٢١س).تبّيسٝي ٕطزز

     



 

 

 

CLS3 24  ٝب٢١س)زض قطّت ٝب ض٣ي ثبظز٧ي فٞٚيبت تبّيس ٝي ق٤ز  :

 (ث٨ط٥ ٣ضي زضت٤ٙيس

     

CLS4 25  ،ٌ١ؾبضت ثطٍيٞت٨ب ٣ ٧عي٦٢ زضقطّت ٝب ض٣ي ٢ّتطٗ زٍي

 .٧بي ازاضي ٣ ف٤ٞٝي تبّيس ٝي ق٤ز

     

DS1 26  زض قطّت ٝب ض٣ي ت٤ؾق٦ ّبال٧بي رسيس يب ا١غجبً ّبال

 .ثطاي ذسٝت ضؾب١ي ث٦ ٝكتطيبٟ تبّيس ٝي ق٤ز

 

     

ّبٝال  ؾ٤االت ضزيو ّس

 ٝربٙيٜ

٦١ ٤ٝاىٌ ٦١  ٝربٙيٜ

 ٝربٙو

ّبٝال  ٤ٝاىَٜ

 ٤ٝاىَٜ

DS2 27  ٝقطىي ّبالي رسيس ث٦  (ؾطفت)زضقطّت ٝب ض٣ي ١طخ

 .ٝي ق٤زتبّيس ثبظاض 

     

DS3 28  زضقطّت ٝب ض٣ي تقساز ّبال٧بي رسيس پيك٨٢بز قس٥ ث٦

 .ثبظاض تبّيس ٝي ق٤ز

     

DS4 29 زضقطّت ٝب ض٣ي قست تجٚينبت ٣ ثبظاضيبثي تبّيس 

 . ٝي ق٤ز

     

ّبٝال  ؾ٤االت ضزيو ّس

 ٝربٙيٜ

٦١ ٤ٝاىٌ ٦١  ٝربٙيٜ

 ٝربٙو

ّبٝال  ٤ٝاىَٜ

 ٤ٝاىَٜ

P1 30  قطّت ٝب ثبالتطي٠ ؾغح ّيييت ذسٝبت ٣ ٝحه٤الت

 .ضا زاضز

     

P2 31  ق٨طت ٣ ته٤يط ش٢٧ي ٝكتطيبٟ اظ قطّت ٝب زض ث٨تطي٠

 .حبٙت اؾت

     

P3 32  قطّت ٝب ثبالتطي٠ ١طخ ثبظٕكت ٝكتطي ضا ١ؿجت ث٦ ضٍجب

 .زاضز

     

P4 33 زضقطّت ٝب ٤ٝىَيت آٝيع پيف ثي٢ي ض١٣س٧بي آي٢س٥ 

 .ث٤ز٥ اؾت

     

P5 34 ـ زضقطّت ٝب پيكطىت ٧بيي زاقت٦ اؾتضقس ىط٣.      



 

 

 

 ثؿيبض ؾ٤االت ضزيو ّس

ضقيو 

 تطاظضٍجب

ضقيو 

 تطاظ

 ضٍجب

٦١ ضقيو 

تط٦١٣ 

 ث٨تطاظ

 ضٍجب

 ث٨تطاظ

 ضٍجب

ثؿيبض

 ث٨تطاظ

 ضٍجب

P6 35 زؾتيبثي ث٦ ضضبيت ٝكتطي      

P7 36  ٟذسٝبت پؽ :ٝب٢١س)ىطا٧ٜ ؾبذت٠ اضظـ ثطاي ٝكتطيب

 .(اظىط٣ـ ٤١آ٣ضا٦١

     

P8 37 حيؼ ٝكتطيبٟ ٤ٝر٤ز      

P9 38 زؾتيبثي ث٦ ضقس ٝغ٤ٚة      

P10 39 حيؼ ؾ٨ٜ ثبظاضٝغ٤ٚة      

P11 40 اضائ٦ ذسٝبت ٣ٝحه٤الت رسيس      

P12 41 ٤ٝىَيت رسيس زضذسٝبت ث٦ ٝكتطي      

 

 


