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چکیذٌ

أطٚظٕٟٔ ،ٜتطیٗ فبُٔ تٛؾق ٝوكٛضٞب ،اضتمبی ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اؾت ث ٝعٛضی و ٝثطآیٙس
ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖٞبی زض ٖٚوكٛضٞبؾت و ٝزض ضقس  ٚقىٛفبیی التهبز  ٚضلبثت زض فطنٝ
خٟب٘ی ٔتدّی ٔیقٛز .اضتمبی ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ٞط ؾبظٔب٘ی٘ ،یبظٔٙس ؾطٔبیٌ ٝصاضی یب ث ٝفجبضت
زیٍط ضٚـ اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاؿ ؾطٔبی ٝزض خٟت افعایف ثٟطٚ ٜضی اؾت  ٚقٙبذت ٞط ٘ٛؿ ؾطٔبیٝای زض ضاؾتبی
ثٟجٛز ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،أطی الظْ  ٚضطٚضی اؾت .اظ ؾٛی زیٍط ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی یب ؾطٔبیٝ
٘بّٕٔٛؼ ،اظ ٔفبٞیٓ ٘ٛیٙی اؾت و ٝزض وٙبض ؾبیط ؾطٔبیٞ ٝب ٕٞچ ٖٛؾطٔبی ٝفیعیىی  ٚا٘ؿب٘ی لطاض ٌطفتٚ ٝ
ٔحممبٖ ش ٗٞذٛز ضا ث ٝتأثیطات ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔبی ٝزض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف اظ خّٕ :ٝاختٕبفی ،التهبزی ،فطٍٙٞی
ٔ ...ٚقغٛف زاقت ٝا٘س ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؾ ٟٓتأثیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ضقس  ٚتٛؾق ٝخٛأـ ٘ؿجت ث ٝؾبیط
ؾطٔبیٞٝب لبثُ تٛخ ٝاؾت.
زض پػٞٚف حبضطٞ ،سف اؾبؾی ثطضؾی تأثیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ
وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ ٔی ثبقس .ثط ایٗ اؾبؼ ،اثتسا ث ٝتكطیح اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚفٛأُ ثٟجٛز
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ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ازثیبت ٘ؾطی پطزاذتٔ ٝیقٛز ؾپؽ ثط ٔجٙبی آٖ ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك عطاحیٚ ،
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ قٙبؾی پػٞٚف تٛنیفی  ٚپیٕبیكی ،زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘ؾط ٔحمك اظ خبٔق ٝآٔبضی ٌطزآٚضی
 ٚثب ث ٝوبضٌیطی آٔبض تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی خٟت تقییٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ ٬فطضیٞ ٝبی تحمیك
آظٔٔ ٖٛی ٌطزز٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس ثیٗ ٞط ؾ ٝثقس ؾطٔبی ٝاختٕبفی (ثقس ؾبذتبضی ،اضتجبعی ٚ
قٙبذتی)  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
ياصگبن کلیذی

ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ثٟطٚ ٜضی ،ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ
مقذمٍ

ثٟطٜٚضیٔ 1قیبضی ثطای اضظیبثی فّٕىطز٘ 2ؾبٟٔب  ٚتقییٗ ٔیعاٖ ٔٛفمیت یب ٘بوبٔی زض ضؾیسٖ ثٝ
اٞساف ٘ؾبْ ثب تٛخ ٝثٔ ٝهطف ٔٙبثـ اؾت .اٌط چ ٝأطٚظٔ ٜف ْٟٛآٖ فطاتط اظ یه ٔقیبض وٕی ٔغطح قس ٜاؾت
أب اظ إٞیت ا٘ساظٌ ٜیطی وّٕی ثٟطٜٚضی وبؾت٘ ٝكس ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ قبذم زض اضظیبثی فّٕىطز زاضای
وبضثطز ٚؾیقی اؾت .ثٟطٚ ٜضی ٔقیبضی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔی تٛاٖ پی٘ٛس ٟٔبضتٞب ،اٍ٘یعٙٔ ،ٜبثـ
ا٘ؿب٘یٛٔ ،از اِٚی ،ٝؾطٔبیٔ ،ٝسیطیت ٚ ،قطایظ ٔحیغی ضا تحّیُ  ٚثطضؾی وطز .افعایف ثٟطٚ ٜضی زض ؾغح
ّٔی ٔٛخت ثبال ضفتٗ ؾغح ظ٘سٌی ٔطزْ ،وبٞف تٛضْ ٚ ،ایدبز تٛاٖ ضلبثت ّٔی زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی ٔی قٛز.
افعایف ثٟطٜٚضی ّٔی ثطآیٙس افعایف ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖٞبٛٔ ،ؾؿبت ،نٙبیـ ثعضي ،وٛچه ٔ ٚتٛؾظ 3اؾت ٚ
ؾغح آٖ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبضی ثطای ؾٙدف پیكطفت  ٚتٛؾق ٝیه وكٛض زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط وكٛضٞب
زض ٘ؾط ٌطفت .زض ؾغح ؾبظٔبٖٞب ،نٙبیـ ٔ ٚإؾؿبت ثٟطٜٚضی ٔحٛض انّی ضلبثت ٔ ٚیعاٖ ویفیت تطویت
ٔٙبؾت فٛأُ تِٛیس ثطای ایدبز اضظـ ثیكتط اؾت (خقفطیبٖ  ٚحبخی اثطاٞیٓ.)4:1389 ،
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أطٚظٙٔ ٜكأ انّی ٔعیت ضلبثتی ؾبظٔبٖٞب ثطذٛضزاضی اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبضآٔس ،تٛا٘ب ٔ ٚكبضوتی اؾت
 ٚفبنّٔ ٝیبٖ خٛأـ اظ حیث زا٘بیی ٘ ٚبزا٘ی اؾت ٘ ٝزاضایی ٘ ٚبزاضی .ثٙبثطایٗ زا٘بیی  ٚویفیت ٔٙبثـ ٚ
٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ،ثب اضظـ تطیٗ ٌ ٚطإ٘بی ٝتطیٗ ؾطٔبیٙٔ ٚ ٝجـ یه ؾبظٔبٖ٘ ،مف
فٕسٜای ضا زض تٛؾق ٝپبیساض خبٔق ٝزاض٘سٔ ..حیظٞبی ؾبظٔب٘ی خسیس و ٝثب ٚیػٌیٞبی پیچیسٌی ،آقفتٍی،
ؾطفت  ٚتغییطٞبی قتبثبٖ ٕٞطا ٜا٘س٘ ،یبظٔٙس ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ا٘قغبف پصیط ،وبضآفطیٗٔ ،ؿإِٚیّت پصیط ،ثب
افتٕبز ثبال ،عبِت اثتىبض ٔ ٚكبضوتی ٔی ثبقٙس (٘یبظی  ٚوبضوٙبٖ ٘هطآثبزی.)22:1388 ،
زض ز ٚز ٝٞاذیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،1اظ ٔفبٞیٓ ٘ٛیٙی اؾت و٘ ٝمف ثؿیبض ٔ ٟٓتط اظ ؾطٔبی ٝفیعیىی ٚ
ا٘ؿب٘ی زض ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖٞب  ٚخٛأـ ایفب ٔی وٙس  ٚأطٚظ ٜزض خبٔق ٝقٙبؾی  ٚالتهبز  ٚث ٝتبظٌ ٜی زض
ٔسیطیت  ٚؾبظٔبٖ ث ٝنٛضت ٌؿتطزٜای ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ،ثغٛضی و ٝزض ز ٚز ٝٞاذیط تحمیمبت
ثیكتطی زض ظٔی٘ ٝٙمف ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ؾبظٔبٖٞب نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔإِفٞٝبی اؾبؾی ثطای ثمبی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔی
ثبقس ،زضن إٞیت ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض اضتمبی ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ خبیٍبٚ ٜیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .زض
ٚالـ ثب ٍ٘بٞی ث٘ ٝمف نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ث ٝفٛٙاٖ ؾت ٖٛفمطات التهبز  ٚایدبز وٙٙس ٜوؿت  ٚوبض ٚ
اقتغبَ  ٚزض ٘تید ٝافعایف تِٛیس ٘بذبِم ّٔی  ٚاظ عطف زیٍط ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛنٙبیـ ؤ ٝمسٔٝای ثطای قىُ
ٌیطی نٙبیـ ثعضي ٔی ثبقٙسٔ ،ی تٛاٖ ث ٝإٞیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ث ٝحطوت زض آٚضزٖ چطخ تٛؾق ٝی ایٗ
نٙبیـ پی ثطز.
بیبن مسألٍ

٘ؾطیٞ ٝبی ٔرتّف التهبزی ،ا٘مالثی زض فّٕیبت ؾبظٔب٘ی زض زٞ ٝٞبی ٌصقت ٝایدبز وطز ٜثغٛضی وٝ
ایٗ ا٘مالة ،قىُٞبی ؾٙتی ؾطٔبیٝایٔ ،ب٘ٙس :ؾبذتٕبٖٞب  ٚتدٟیعات ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٚ ٜؾطٔبیٞٝبی
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خسیسی ضا ٔغطح ؾبذت ٝاؾت .ایٗ ؾطٔبیٞ ٝبی غیط ّٕٔٛؼ٘ ،مف ظیبزی زض تٛؾق ٚ ٝضقس ؾبظٔبٖٞب زاض٘س.
انغالح ؾطٔبی ،ٝضٚظ ث ٝضٚظ ٔتغیط ٞبی ثیكتطی ضا قبُٔ ٔیقٛز.
ثطٚت غیط ّٕٔٛؼ قبُٔ ٟٔبضت  ٚزا٘ف ٘یطٚی وبض  ٚؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٔ ٝقٙی افتٕبز 1ثیٗ ٔطزْ ٚ
تٛا٘بیی ٕٞىبضی آٖٞب زض خٟت یه ٞسف ٔی قٛز و ٝاذیطاً ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفت ٝاؾت٘ ،مف  ٚإٞیت
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا زض التهبز وكٛضٞب ٔی تٛاٖ خؿتد ٛوطز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض ؾبَ ٔ 2000یالزی ث ٝعٛض
ٔتٛؾظ  78زضنس اظ وُ ثطٚت خٟبٖ ضا ثطٚت غیط ّٕٔٛؼ تكىیُ زاز ٜاؾت و ٝایٗ ٔیعاٖ زض وكٛضٞبی وٓ
زضآٔس  56زضنس ثٛز ٚ ٜزض وكٛضٞبی پط زضآٔس ث 80 ٝزضنس ٔی ضؾس و ٝایٗ آٔبض  ٚاضلبْ ثیبٍ٘ط ؾ ٟٓثبالی
ثطٚت غیط ّٕٔٛؼ (ؾطٔبی ٝاختٕبفی) زض ثطٚت وُ ّٔت ٞب  ٚوكٛضٞبی پط زضآٔس اؾت ٚ ٚالقیت ٔكبٞسٜ
قس ٜزض وكٛضٞبی وٓ زضآٔس إٞیت ٔٙبثـ عجیقی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس  ٚآ٘چ ٝثبیس ث ٝآٖ زؾت یبفت حطوت ثٝ
ؾٕت افعایف ؾ ٟٓؾطٔبی ٝغیط ّٕٔٛؼ یب ث ٝفجبضتی ؾطٔبی ٝاختٕبفی اؾت (پّٟٛا٘عاز.)10: 1390 ،ٜ
تحمیمبت ضٚی آٔٛظـ  ٚتٛؾق ٝث ٝفٛٙاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ضٚی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ،زض اٚاذط ز ٝٞپٙدبٜ
ٔیالزی  ٚاٚایُ ز ٝٞقهت اظ ضا ٜپػٞٚكٍطاٖ التهبزی ا٘دبْ قسٞ .ط چٙس تقبضیف اِٚی ٝتئٛضی ؾطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی ،زا٘ف وبضٌط ضا ثط اؾبؼ تحهیالت ٔسضؾٝای ضؾٕی ٔیؾٙدیسِٚ ،ی ٕٞجؿتٍی ؾغٛح تحهیّی ثب
ثٟطٚ ٜضی  ٚضقس التهبزی٘ ،كبٖ زاز و ٝتحهیالت ثیكتط ٕٞطا ٜثب تدطث ٝوبض زض ٟ٘بیت ث ٝثٟجٛز ثٟطٚ ٜضی
ٔٙدط ٔیقٛز (ثطٚوؽٔ ٚ 2بیب.)117: 2006 ،
ث ٝتبظٌی تئٛضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی اظ خبٔق ٝقٙبؾی ث ٝفٛٙاٖ یه ٘یطٚی ثبِمٔ ٜٛإثط ثط فّٕىطز
ؾبظٔب٘یٔ ،كتك قس .ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ٔٙبثـ ٔٛخٛز زض قجىٞٝبی اختٕبفی و ٝتٛؾظ افطاز
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ثٛؾیّ ٝافطاز زض ضٚاثظ ثیٗ فطزی ٔفیس
زض ثبظاضٞبٛٔ ،ضز ٘ؾط لطاض ٌیطز .وّٕٗ ( )1990ثبٚض زاضز و ٝزض ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ضٚاثظ اختٕبفی ،ضٚاثغی ثب
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ؽطفیت لبثُ پیفثیٙی ٞؿتٙس ٔ ٚیتٛا٘ٙس اضظقی ضا تِٛیس وٙٙس .ثط ذالف ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی  ٚزاضاییٞبی ؾٙتی
ؾبظٔبٖ ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔٙحهطاً ٘تید ٝضٚاثظ اختٕبفی ٔقٙی زاضی اؾت و ٝافطاز زض ع َٛظٔبٖ ثط ضٚی آٖ
ؾطٔبیٌٝصاضی ٔیوٙٙس (ؾبثبتیٙی.)1-29 : 2005 ،1
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،چ ٝزض ؾغح ٔسیطیت والٖ  ٚچ ٝزض ؾغح ٔسیطیت ؾبظٔبٖٞب  ٚثٍٙبٜٞب ٔی تٛا٘س
قٙبذت خسیسی اظ ؾیؿتٓٞبی التهبزی -اختٕبفی ایدبز وٙس  ٚثٔ ٝسیطاٖ زض ٞسایت ثٟتط ؾیؿتٓ یبضی
ضؾب٘س .اظ ثقس ؾبذتبضی؛ تٙبؾت ؾبظٔب٘ی ،قىُ  ٚتطویت قجى ٚ ٝپی٘ٛس ٞبی ٔٛخٛز زض قجى ٚ ٝاظ ثقس قٙبذتی؛
اضظـٞب  ٚحىبیبت  ٚضٚایبت ٔكتطن  ٚظثبٖ ٔكتطن  ٚاظ ثقس اضتجبعی؛ افتٕبزٙٞ ،دبضٞبٛٞ ،یت ٔكتطن ٚ
حؽ تقّك وبضوٙبٖ اظ ٔفبٞیٓ اؾبؾی اؾت و ٝتجییٗ وٙٙس ٜؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ؾبظٔبٖ ٔیثبقس ثٙب ثط ایٗ
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔدٕٛفٙٞ ٝدبضٞبی ٔٛخٛز زض ؾیؿتٓٞبی اختٕبفی اؾت وٛٔ ٝخت اضتمبی ؾغح ٕٞىبضی
افضبی آٖ خبٔقٛٔ ٚ ٝخت پبییٗ آٔسٖ ؾغح ٞعیٞٝٙبی تجبزالت  ٚاضتجبعبت ٔی ٌطزز (خبٖ فیّس:1386 ،2
.)263
یىی اظ اثطات ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،افعایف ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ؾبظٔب٘یٞبؾت .زض ؾبظٔبٖٞبی
وؿت  ٚوبض ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔٙجـ ٕٟٔی اظ ثٟطٜٚضی ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .ثطای ایٗ و ٝوبضٞب ا٘دبْ ٌیطز الظْ
اؾت و ٝوبضٌطاٖ ٔ ٚترههبٖ تٛنیٞٝب  ٚپكتیجب٘یٞبی زیٍطاٖ ضا فطاتط اظ ؾبذتبض ؾّؿّٔ ٝطاتت قطوت ثٝ
وبض ثٙس٘سٞ .ط چٙس ؾّؿّٔ ٝطاتت ،اثعاض لسضتٕٙس ث ٝوبضٌیطی زیٍطاٖ اؾتِٚ ،ی زٚ ٚیػٌی ث ٝعٛض ثبِم ،ٜٛوبضثطز
آٟ٘ب ضا ثی اثط ٔیؾبظز:
ا ،َٚنطف ٘ؾط اظ ایٙى ٝضؤؾب چمسض لسضتٕٙس ٞؿتٙس  ٚؾبظٔبٖ تب چ ٝا٘ساظ ٜؾّؿّٔ ٝطاتجی اؾت،
ظیطزؾتبٖ ٕٔىٗ اؾت ثط ثبظزٟ٘ ٜبیی اظ ضا ٜتأذیط زض اخطای زؾتٛضٞب ،تأثیط ثٍصاض٘س  ٚثب ضفتبضٞبی فطنت
عّجب٘ ،ٝتب حسٚزی ثب تهٕیٕبت ٔمبثّ ٝوٙٙس.
2

- Sabatini
- John Field
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زٕٞ ،ْٚبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝبٞیت ٔكبغُ ثب ٌصض ظٔبٖ وبُٔ ٔی قٛز ،وبض تیٕی ضطٚضت ٔی یبثس .افتٕبز
نطف ث ٝؾبذتبض فطٔب٘سٞی  ٚوٙتطَ یب ضٚیٞٝبی فّٕیبتی اؾتب٘ساضزٛٔ ،فمیت ضا تضٕیٗ ٕ٘ی وٙس (ٌطٚ ٚ
ثٙبؾی.)2003 ،1
إٞیتی و ٝنٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض تٛؾق ٚ ٝپیكطفت التهبزی وكٛضٞب زاض٘س ،تٛخ ٝضٚظ افعٖٚ
ؾیبؾتٍصاضاٖ ضا زض خٛأـ ٔرتّف ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت انٛالً زض ثیكتط وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝخٟبٖ اتربش
ؾیبؾتٞبی ٔطثٛط ث ٝحٕبیت اظ ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثٙٔ ٝؾٛض وبٞف فمط  ٚایدبز اقتغبَ اظ آٞ
اِٛٚیتٞبی تٛؾق ٝزِٚتٞب ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ .یعاٖ ٔٛفمیت زِٚتٞب زض فطا ٓٞآٚضزٖ قطایظ ٔٙبؾت ثطای
فقبِیت ثرف ذهٛنی و ٝثرف افؾٓ آٟ٘ب زض چبضچٛة ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ فقبِیت ٔی وٙٙس  ٚزض
ٚالـ ؾت ٖٛفمطات نٙقت ثیكتط وكٛضٞب ضا تكىیُ ٔی زٙٞس ،اظ فٛأُ تقییٗ وٙٙس ٜفّٕىطز ثرف نٙقت
ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس .اظ آ٘دبیی ؤٕٟ ٝتطیٗ فبُٔ یب اٞطْ انّی یب وبٞف یب افعایف ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖ ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی آٖ اؾتِ ،صا یىی اظ ٔؿبئّی ؤ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖ پیكط ٚضا زض آیٙس ٜزضٌیط ذٛاٞس ؾبذت ،تالـ ثطای
افعایف ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اؾت و ٝاظ ٕٟٔتطیٗ ٔٙبثـ ؾبظٔبٖ ٞب ث ٝقٕبض ٔی ضٚز (ا٘هبضی ض٘ب٘ی ٚؾجعی
فّی آثبزی.)39: 1388 ،
ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ( )sEMSثرف ثعضٌی اظ ؾبظٔبٖٞبی التهبزی ضا تكىیُ ٔی زٙٞس .ثط
اؾبؼ ٌعاضـ ی٘ٛیس ،2ٚزض ایطاٖ  95/8زضنس نٙبیـ ،ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝثٝ
ٚیػٌیٞبی ٔٙحهط ث ٝفطز ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٕٞچ ٖٛا٘قغبف پصیطیٛ٘ ،آٚضی ،ؾٛزآٚضی ٚ
ثٟطٜٚضی ،نبحت ٘ؾطاٖ التهبزی تٛخ ٝث ٝایٗ ثرف ضا ضطٚضی  ٚؾیبؾت ٞبی التهبزی ضا ث ٝؾٕت  ٚؾٛی
تٛؾق ٝایٗ ٘ٛؿ اظ ثٍٙبٜٞب ٔقغٛف زاقتٝا٘س (٘بیجی ٕٞ ٚىبضاٖ.)289 :1389 ،

2

- Grave and Bengasi
)-United Nations Industrial Development Organization(UNIDO
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ثٟطٜٚضی ؾبظٔب٘ی ثقٛٙاٖ یه ٔؿأِٝی ٔسیطیتی زض ٘ؾبْ ازاضی ایطاٖ ٕٛٞاضٔ ٜتأثط اظ فٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی
ثٛز ٜو ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ایٗ فٛأُ ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی اؾت و ٝزض ایٗ تحمیك ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .ایٗ
پػٞٚف ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖٞب زض پی زؾت یبفتٗ ث ٝقٙبذت ثیكتط اظ
فٛأُ ٔإثّط ثط افعایف ٔإثط ٙٔ ٚبؾت ایٗ ضاٞجطز اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ثب تٛخ ٝث ٝتقبضیف  ٚاثقبز ثٟطٚ ٜضی
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘ ٚیع ؾطٔبی ٝاختٕبفی و ٝزض ٞط ز ٚثط اضتجبعبت  ٚتقبٔالت ٔیبٖ افطاز تأویس ٔیقٛز تالـ قس
تب ٔیعاٖ تأثیط اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌیطز  ٚثطضؾی وٙس و ٝآیب
ٚخٛز ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض یه ؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ثط ثٟطٚ ٜضی آٖ اثطٌصاض ثبقس یب ٘ٝ؟ ٔ ٚیعاٖ  ٚقست ایٗ
ضاثغ ٝث ٝچ ٝا٘ساظٔ ٜیثبقس؟
اَمیت يضزيرت تحقیق

إٞیت پطزاذتٗ ثٛٔ ٝضٛؿ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب تٛخ ٝث ٝؾٙس چكٓ ا٘ساظ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض
افك  1404و ٝیىی اظ ٚیػٌیٞبی خبٔق ٝایطا٘ی ضا ٔتّىی ثط ؾ ٟٓثطتط ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚؾطٔبی ٝاختٕبفی زض
تِٛیس ّٔیٔ 1قطفی ٔیىٙس ،تحمیك  ٚوٛقف خسی ضا زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙی عّجس .اظ ؾٛی زیٍط ،اضتجبط زا٘كٍبٚ ٜ
نٙقت ،أطٚظ ٜخٟت اضتمب ثٟطٜٚضی ثیكتط احؿبؼ ٔی قٛزٔ .قطفی ٔفبٞیٓ ٛٔ ٚضٛفبت ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٚ
٘مف وبضثطزی آٖ زض ثٟطٚ ٜضی آٖ اؾت وٚ ٝخٛز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیبٖ ؾبظٔبٖٞب ،زض ٖٚؾبظٔبٖٞب  ٚثیٗ
ؾبظٔبٖٞب ٔی تٛا٘س ثٟطٚ ٜضی ضا اضتمبء زٞس.
ٙٞدبضٞبیی زض ؾیؿتٓٞبی اختٕبفی اؾت و ٝتٛخ ٝث ٝایٗ ٔتغیطٞب ٔٛخت اضتمبی ؾغح ٕٞىبضی
افضبی آٖ خبٔق ٝقس ٚ ٜثبفث پبییٗ آٔسٖ ؾغح ٞعی ٝٙتجبزالت  ٚاضتجبعبت ٔی قٛز  ٚث ٝتجقیت اظ آٖ قبٞس
ثٟجٛز ثٟطٜٚضی ذٛاٞیٓ ثٛز .چ ٖٛؾطٔبی ٝاختٕبفی ثطذالف ؾبیط ؾطٔبیٞ ٝب ث ٝنٛضت فیعیىی ٚخٛز ٘ساضز
ثّى ٝحبنُ تقبٔال ت ٙٞ ٚدبضٞبی ٌطٞٚی  ٚاختٕبفی اؾت  ٚاظ عطف زیٍط تٛخ ٝث ٝآٖ ٔی تٛا٘س ٔٛخت
پبییٗ آٔسٖ ؾغح ٞعیٞ ٝٙبی فّٕیبت ،افعایف اٍ٘یعـٔ ،كبضوت ،تقٟس ،ضضبیت قغّی ،تؿٟیُ فطایٙس
-National Product
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یبزٌیطی  ٚآٔٛظـ  ٚزض ٟ٘بیت ٕٛٞاضؾبظی ضا ٜضا ثطای ٘ٛآٚضی ؤ ٝتضٕٗ ثمبی ؾبظٔبٖ زض فهط ضلبثت اؾت
ثیٙدبٔس ،فٛأُ ٔصوٛض ٔی تٛا٘س ث ٝعٛض چكٍٕیط زض افعایف ثٟطٜٚضی ٔإثط ٚالـ ق٘ٛس (حك قٙبؼ  ٚزیٍطاٖ،
.)20 :1386
ثس ٖٚقه ،ثٟطٚ ٜضی اظ ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ٔحسٚز تٕبْ اثقبز ظ٘سٌی ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٜاؾت ٚ
ؾجت قىبف  ٚفبنّ ٝضٚظ افع ٖٚثیٗ وكٛضٞبی پیكطفت ٚ ٝوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝقس ٜاؾت و ٝیىی اظ
ٕٟٔتطیٗ زغسغٞ ٝبی ٞط ؾبظٔبٖ ،افعایف ثٟطٚ ٜضی ٔی ثبقس أیس اؾت ثب ا٘دبْ ایٗ تحمیك ثتٛاٖ ضٚظ٘ٝای
وٛچه زض ٔؿیط افعایف ثٟطٜٚضی ٔإثّط ثٛز  ٚثٔ ٝسیطاٖ تٛنیٕٛ٘ ٝز و ٝثطای اضتمبی ثٟطٚ ٜضی ث ٝچٝ
فٛأّی تٛخ ٝذبل ٔجص َٚزاض٘س .ثٙبثط ایٗ ا٘دبْ ایٗ ٔغبِقٔ ٝی تٛا٘س اعالفبت ٔیسا٘ی اظ ٚضقیت ٔٛخٛز
ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ٚاحس ٞبی نٙقتی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ  ٚضاثغ ٝآٖ ثب ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ایٗ
ٚاحس ٞب اضائ ٝزٞس وٛٔ ٝضز اؾتفبزٔ ٜسیطاٖ نٙبیـ ،ؾبظٔبٖٞب  ٚپػٞٚكٍطاٖ لطاض ٌیطز.
اَذاف تحقیق
َذف اصلی

ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ

اهداف فزعي
-1ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٚ
ٔتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ
-2ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثقس اضتجبعی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٚ
ٔتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ

232

بررسی تأثير سرهایه اجتواعی بر بهرهوري نيروي انسانی صنایع كوچك و هتوسط استاى اردبيل

 -3ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثقس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٚ
ٔتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ
ديذگبٌَبی وظزی درببرٌ سزمبيٍ اجتمبعی
پیزبًرديً

پیطثٛضزی ٛخبٔق ٝقٙبؼ فطا٘ؿٛی ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا خٕـ ٔٙبثـ ٚالقی یب ثبِمٜٛای ٔی زا٘س و ٝاظ
قجىٞ ٝبی ثب زٚاْ  ٚاظ ضٚاثظ ث٘ ٝؿجت ٟ٘بزی ٝٙقس ٜآقٙبیی  ٚقٙبذت ٔتمبثُ یب ث ٝثیبٖ زیٍط ،ثب فضٛیت زض
یه ٌط ٜٚحبنُ ٔی قٛز قجىٝای وٞ ٝط یه اظ افضبی ذٛز ضا پكتیجب٘ی ؾطٔبی ٝخٕقی ٔی وٙس  ٚث ٝآ٘بٖ
افتجبض
ٔیثركس .ثسیٗ تطتیت حدٓ ؾط ٔبی ٝاختٕبفی ٔٛضز تّٕه یه فطز ث ٝا٘ساظ ٜقجى ٝپی٘ٛس ٞبیی و ٝأ ٚی تٛا٘س
ث ٝضٚقی ٔإثط ثؿیح وٙس ٘ ٚیع ث ٝحدٓ ؾطٔبی ٝالتهبزی ،فطٍٙٞی یب ٕ٘بزیٗ زض تهطف وؿب٘ی وٚ ٝی ثب آٟ٘ب
ٔطتجظ اؾت ثؿتٍی زاضز (آلب ٘هیطی.)113:1389 ،
جیمش کلمه

خیٕع وّٕٗ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ٔٙجـ اختٕبفی -ؾبذتبضی ٔی زا٘س و ٝزاضایی  ٚؾطٔبی ٝافطاز ٔحؿٛة
ٔی قٛز ایٗ زاضایی قیء ٚاحس ٘یؿت ،ثّىٚ ٝیػٌیٞبیی اؾت و ٝزض ؾبذتبض اختٕبفی ٚخٛز زاضز  ٚثب آٖ افطاز
ثب ؾِٟٛت ثیكتطی ٔی تٛا٘ٙس ٚاضز وٙف اختٕبفی ق٘ٛس ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔبی ٝأىبٖ زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی ٔقیٗ ضا
فطأ ٓٞیؾبظز و ٝزض ٘جٛز آٖ زؾت ٘یبفتٙی اؾت (آلب ٘هیطی.)114:1389 ،
فزاوسیس فًکًيبمب

فٛوٛیبٔب ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ٔدٕٛف ٝای اظ ٙٞدبضٞبی ٔٛخٛز زض ؾیؿتٓ ٞبی اختٕبفی ٔی زا٘س وٝ
ٔٛخت ثبال ضفتٗ اضتمبی ؾغح ٕٞىبضی افضبی آٖ خبٔقٔ ٝیٌطزز  ٚاظ ؾٛیی زیٍط ٔٙدط ث ٝپبییٗ آٔسٖ
ٞع یٞ ٝٙبی تجبزالت  ٚاضتجبعبت ٔی قٛز .ث٘ ٝؾط ٚی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب ققبؿ افتٕبز  ٚاضتجبط تٍٙبتٍٙی ٚخٛز
زاضز ٞط ا٘ساظ ٜققبؿ افتٕبز زض یه ٌط ٜٚاختٕبفی ٌؿتطز ٜتط ثبقس ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٘یع ظیبز ذٛاٞس ثٛز  ٚثٝ
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پیطٚی اظ آٖ ٔیعاٖ ٕٞىبضی  ٚافتٕبز ٔتمبثُ افضبی ٌط ٜٚاختٕبفی ثیكتط ذٛاٞس ثٛز (ٔجكطی-142:1388 ،
.)141
رابزت پبتىبم

اظ زیسٌب ٜپبتٙبْ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝآٖ زؾت ٝاظ ٚیػٌی ٞبی ظ٘سٌی اختٕبفی ،قجىٞ ٝبٙٞ ،دبضٞب ٚ
افتٕبز ٔطثٛط اؾت ث ٝعٛضی و ٝایٗ ٚیػٌیٞب ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز تب ث ٝقی ٜٛی ٔإثطتط
اٞساف ٔكتطن ذٛز ضا ز٘جبَ ٔی وٙٙس .پبتٙبْ ثیٗ ز ٚقىُ اِٚی ٝؾطٔبی ٝاختٕبفی تفبٚت لبئُ ٔی قٛز وٝ
فجبضتٙس اظ :ؾطٔبی ٝاختٕبفی اضتجبط زٙٞس ٜیب خبٔـ  ٚؾطٔبی ٝاختٕبفی زضٌ ٖٚطٞٚی یب ا٘حهبضی و ٝؾطٔبیٝ
اختٕبفی اضتجبط زٙٞس ،ٜافطازی ضا ؤ ٝتقّك ث ٝتمؿیٕبت اختٕبفی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٌطز ٔ ٓٞیآٚضز  ٚؾطٔبیٝ
اختٕبفی زضٌ ٖٚطٞٚیٛٞ ،یت ٞبی ا٘حهبضی ضا تمٛیت وطز ٚ ٜثبفث حفؼ ٍٕٙٞی ٔیقٛز (ٔجكطی،
.)141:1388

تئًريُبی سزمبيٍ اجتمبعی
1

2

زض ثبض ٜؾطٔبی ٝاختٕبفی ؾ ٝتئٛضی ث٘ ٝبْٞبی پی٘ٛسٞبی ضقیف  ،قىبف ؾبذتبضی  ٚتئٛضی ٔٙبثـ
اختٕبفیٚ 3خٛز زاضز.
تئًری پیًوذَبی ضعیف

ثطاؾبؼ ایٗ تئٛضی ٞط چ ٝقست  ٚاؾتحىبْ ضٚاثظ ٔیبٖ افضبی ٌط ٜٚثؿت ٝتط  ٚغیط ا٘قغبف پصیطتط
ثبقس ٌ« ٚط ٜٚا٘سیكی» ثطٌط ٜٚحبوٓ ثبقس  ٚافطاز اخبظ ٜعطح زیسٌبٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٘ساقت ٝثبقٙس اضظـ
ؾطٔبی ٝاختٕبفی وٕتط ذٛاٞس ثٛز ثط فىؽ ٞط ا٘ساظ ٜقست  ٚاؾتحىبْ ایٗ ضٚاثظ ضقیف تط ثبقس ،ؾطٔبیٝ

2

-Weak ties theory
-Structural hol theory
4
-Social resource theory
3
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اختٕبفی ثیكتط اؾتٌ .طا٘ٚٛتطٚ 1اضـ تئٛضیٞبی پی٘ٛسٞبی ضقیف اؾت .ثٙب ثط افتمبز ٚی قست  ٚاؾتحىبْ
ظیبز ضٚاثظ زضٌ ٖٚطٞٚیٌ ،ط ٜٚضا تجسیُ ث ٝیه ٌط ٜٚوبٔالً ثؿت ٚ ٝزضٌٖٚطا تجسیُ ٔیوٙس و ٝایٗ ٔؿأِٝ
ٔٙدط ث ٝضقیف قسٖ پی٘ٛسٞبی ٔیبٖ ٌطٞٚی  ٚزض ٘تیدٚ ٝاضز ٘كسٖ ٌط ٜٚث ٝقجىٞ ٝبی اختٕبفی ٔی قٛز.
اٌط ٌط٘ ٜٚتٛا٘س ٚاضز قجى ٝتقبٔالت ٔیبٖ ٌطٞٚی قٛز ،اظ ٔٙبثـ ٙٔ ٚبفـ قجىٞ ٝبی اختٕبفی وٕٞ ٝبٖ ؾطٔبیٝ
اختٕبفی اؾت ثی ٘هیت ٔی ٔب٘سٙٔ .ؾٛض اظ پی٘ٛسٞبی ضقیف ٕٞبٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیبٖ ٌطٞٚی ٚ
پی٘ٛسٞبی لٛی ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی زضٌ ٖٚطٞٚی اؾت (٘هط انفٟب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ.)116:1389 ،
تئًری مىببع اجتمبعی

ایٗ تئٛضی ٔطثٛط ثٔ ٝغبِقبت ِیٗ 2اؾت .پی٘ٛسٞبیی و ٝزض قجىٞٝبی اختٕبفی ٚخٛز زاضز ثسٚ ٖٚخٛز
ٔٙبثـ زاذّی آٖ٘ ،بوبضآٔس اؾت .ث ٝافتمبز ٚی تٟٙب ٔٙبثـ ٔٛخٛز زض زض ٖٚقجى ٝاؾت ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ
ؾطٔبی ٝاختٕبفی تّمی ٌطزز .اظ زیسٌب ٜایٗ تئٛضی ،پی٘ٛسٞب ،اضتجبعبت  ٚتقبٔالت ٔیبٖ افطاز ث ٝذٛزی ذٛز
ؾطٔبی ٝاختٕبفی تِٛیس ٕ٘ی وٙس؛ ثّى ٝایٗ افضبی قجىٞ ٝؿتٙس و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙبثـ زاذّی ٌط ٜٚؾطٔبیٝ
اختٕبفی ایدبز ٔیوٙٙس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ تٛا٘بیی ٘فٛش ،تحهیالت ثبالٚ ،یػٌیٞبی قرهیتی ،تٛاٖ ٔسیطیتی،
تٛاٖ ٔبِی  ...ٚافطاز  ٚافضبی ٌطٞ ٜٚط وساْ زض خبی ذٛز ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙجـ ،ثٍٙٞ ٝبْ ٘یبظ زض
زؾتطؼ لطاض ٌیطز ثغٛضی و ٝاضتجبعبت  ٚتقبٔالت ثس ٖٚزاقتٗ ایٗ ٔٙبثـ ،ث ٝذٛزی ذٛز ٕ٘ی تٛا٘س ؾطٔبیٝ
اختٕبفی تِٛیس وٙس (٘هط انفٟب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ.)116-117:1389 ،
تئًری ضکبف سبختبری

تئٛضی قىبف ؾبذتبضی تٛؾظ ثطت 3زض ؾبَ ٔ 1992غطح قس .ایٗ تئٛضی ثط ضاثغٔ ٝیبٖ فطز ثب
ٕٞىبضی ٚی زض قجى ٝتأویس زاضزٙٔ .ؾٛض اظ قىبف ؾبذتبضی زض ایٗ تئٛضی ،فمساٖ یب ضقف اضتجبط ٔیبٖ زٚ
فطز زض یه قجى ٝاختٕبفی اؾت .ثط اؾبؼ ایٗ تئٛضی ،اٌط فطز زض قجى ٝاختٕبفی ذٛز ثب ٕٞىبضا٘ی و ٝثب ٓٞ
2

-Granowetter
-Lin
3Burt
3
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زض اضتجبط ٘یؿتٙس یب حسالُ اضتجبط ا٘سوی ثب  ٓٞزاض٘س ،اضتجبط ثطلطاض وٙس ،ثیكتطیٗ اؾتفبز ٜضا ذٛاٞس ثطز .ایٗ
تئٛضی ثط ایٗ فطو ثٙب قس ٜاؾت و ٝثبظاضٞب ،ؾبظٔبٖٞب  ٚافطاز ثب یىسیٍط زض اضتجبط ٞؿتٙس .اٌط ایٗ اضتجبط
ؾبذتبض یبفتٙٔ ،ٝؾٓ  ٚتقطیف ٘كس ٜثبقس زض ایٗ نٛضت افطاز ث ٝفٛٙاٖ یه ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔی تٛا٘ٙس اظ ایٗ
اضتجبط ؾٛز ثجط٘س ٞ ٚط چ ٝضٚاثظ ٔیبٖ آٟ٘ب ؾبذتبضٔٙستط ثبقس؛ اظ ایٗ ؾطٔبی ٝوبؾتٔ ٝی قٛز ،ظیطا زض ضٚاثظ
ذكه  ٚثی ضٚح لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ اؾت  ٚفطنت ٞط ٌ ٝ٘ٛذاللیت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔعیّتٞبی ٙٞدبضی،
ٔب٘ٙس افتٕبز اظ ٌط ٜٚضا ٔی ٌیطز .ث ٝثیبٖ زیٍط ایٗ تئٛضی ضٚاثظ غیط ضؾٕی ضا ثط ضٚاثظ ضؾٕی تطخیح ٔی زٞس
ث ٝعٛضی و ٝاظ زیسٌب ٜایٗ تئٛضی ازٛٞوطاؾی ثٟتط اظ ثطٚوطاؾی ذٛاٞس ثٛز (٘هط انفٟب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)117:1389
ابعبد سزمبيٍ اجتمبعی
ديذگبٌ پبتىبم

اظ زیسٌب ٜضاثطت پبتٙبْ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ٚیػٌیٞبیی اظ ؾبظٔبٖ اختٕبفی ٔب٘ٙس افتٕبزٙٞ ،دبضٞب ٚ
قجىٞٝبی اختٕبفی ٔی زا٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙس وبضایی خبٔق ٝضا اظ عطیك تؿٟیُ وٙفٞبی تقب٘ٚی ثٟجٛز زٙٞس.
اعتمبد اجتمبعی

یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔؿبئّی و ٝخٛأـ أطٚظی ثب آٟ٘ب ضٚثطٞ ٚؿتٙس ،افتٕبز اختٕبفی اؾت .ث ٝفجبضتی
افتٕبز اختٕبفی یىی اظ اثقبز ثؿیبض ٔ ٟٓظ٘سٌی ثكطی ضا تكىیُ ٔی زٞس ث ٝعٛضی و ٝا٘ؿبٖ أطٚظی ثسٖٚ
زاقتٗ افتٕبز اختٕبفی تب حس ظیبزی لبزض ث ٝحیبت اختٕبفی ٘یؿت (وبٚؾی  ٚویبؾی.)54 :1388 ،
َىجبرَبی اجتمبعی

1

ٙٞدبض زض انغالح زا٘ف خبٔق ٝقٙبؾی ث ٝیه اٍِٛی ضفتبضی ٌفتٔ ٝی قٛز و ٝضٚاثظ  ٚوٙفٞبی
اختٕبفی ضا تٙؾیٓ ٔیوٙس یب ث ٝفجبضت زیٍط ٙٞدبض ٘ٛفی اؾتب٘ساضز ضفتبضی اؾت و ٝاوثطیت خبٔق ٝذٛز ضا ثٝ
آٖ پبیجٙس ٔی زا٘ٙس  ٚزض نٛضتی و ٝقرهی آٖ ضا ضفبیت ٘ىٙس ،خبٔق ٝا ٚضا ٔدبظات ٔیوٙس .زض ٚالـ ٚخٛز
-Social Norms
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ٙٞدبضٞبی اختٕبفی یه اِعاْ  ٚاِتعأی ٔیبٖ افطاز ایدبز ٔی وٙس وٙٔ ٝدط ث ٝتؿٟیُ فّٕىطز ٔیقٛز .وّٕٗ
ٔیٌٛیس :اٌط فطز ( )Aثطای فطز ( )Bوبض ٔیوٙس یقٙی ایٗ و ٝفطز  Aث ٝفطز  Bافتٕبز ٔی وٙس و ٝزض آیٙس ٜا٘ ٚیع
خجطاٖ وٙس ایٗ افتٕبز زض ( )Aاؾت و ٝا٘تؾبض ایدبز ٔیوٙس و ٝثطای ( )Bیه اِتعاْ یب اِعاْ ٔحؿٛة
ٔیقٛز (وبٚؾی  ٚویبؾی.)55: ،1388 ،
ضبکٍَبی اجتمبعی

1

ٞط فطزی حٛظٜٞبی ٔرتّف ثطای ٔٙبؾجبت اختٕبفی ٔب٘ٙسٙٔ :بؾجبت حٛظ ٜالتهبزی ٔٙبؾجبت حٛظٜ
اختٕبفی  ...ٚزض ٞطیه اظ ایٗ حٛظٜٞب فطز ضٚاثغی ثب ؾبیطیٗ زاضز ٚلتی ایٗ ضٚاثظ ثط اؾبؼ ٙٞدبضٞبی
ضفتبضی ذبل ٔ ٚكتطن لبفسٙٔ ٜس  ٚلبثُ پیف ثیٙی ٘ ٚؾبضت تٛؾظ ؾبیطیٗ قٛز یه قجى ٝاختٕبفی قىُ
ٌطفت ٝاؾت ٞط ٘ٛؿ خبٔق ٝتقساز ثؿیبضی اظ ایٗ قجىٞٝب زاضزٔ .طزْ ٘ٛفبً زض چٙس قجىٔ ٝكبضوت ٔیوٙٙس:
قجى ٝوبض ،قجى ٝتفطیح  ... ٚقجىٞٝب ٔٛخت ؾِٟٛت ٔجبزِ ٚ ٝخٕـ آٚضی اعالفبت ٔیقٛز  ٚأىبٖ ٕٞىبضی
 ٚتقبُٔ ضا ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز (وبٚؾی  ٚویبؾی.)56: 1388 ،
ديذگبٌ وبَبپیت ي گًضبل

اظ زیسٌب ٜؾبظٔب٘ی ٌٛقبَ ٘ ٚبٞبپیت ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ث ٝفٛٙاٖ خٕـ ٔٙبثـ ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ ٔٛخٛز ٚ
لبثُ زؾتطؼ ،اظ عطیك قجى ٝضٚاثظ یه فطز یب یه ٚاحس اختٕبفی تقطیف ٔی وٙٙس اظ زیسٌب ٜآ٘بٖ ؾطٔبیٝ
اختٕبفی یىی اظ لبثّیتٞب  ٚزاضاییٞبی ٔ ٟٓؾبظٔب٘ی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝؾبظٔبٖٞب زض ذّك  ٚتؿٟیٓ زا٘ف
وٕه ثؿیبض ٕ٘بیس  ٚثطای آ٘بٖ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبظٔبٖٞبی زیٍط "ٔعیت ؾبظٔب٘ی پبیساض" ایدبز وٙس٘ .بٞبپیت ٚ
ٌٛقبَ ثب ضٚیىطز ؾبظٔب٘ی خٙجٞٝبی ٔرتّف ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا زض ؾ ٝعجم( ٝقىُ )2-2قٙبذتی ،ضاثغٝای ٚ
ؾبذتبضی عجم ٝثٙسی ٔی وٙٙس.

-Social Networks
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عىصز سبختبری سزمبيٍ اجتمبعی

اقبض ٜث ٝاٍِٛی تٕبؼٞبی ثیٗ افطاز زاضز یقٙی قٕب ث ٝچ ٝوؿب٘ی  ٚچٍ ٝ٘ٛزؾتطؾی زاضیسٕٟٔ .تطیٗ
خٙجٞٝبی ایٗ فٙهط فجبضتٙس اظ :ضٚاثظ قجى ٝای ثیٗ افطاز ،پیىط ثٙسی قجىٝای  ٚؾبظٔبٖ ٔٙبؾت (حؿٗ ظازٜ
ثٕطیٗ ٔ ٚمیٕی .)126 :1389
عىصز رابطٍ ای

ؾطٔبی ٝاختٕبفی تٛنیف وٙٙسٛ٘ ٜفی ضٚاثظ قرهی اؾت و ٝافطاز ثب یىسیٍط ث ٝزِیُ ؾبثمٝ
تقبٔالتكبٖ ثطلطاض ٔی وٙٙسٕٟٔ .تطیٗ خٙجٞٝبی ایٗ ثقس اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی فجبضتٙس اظ :افتٕبزٙٞ ،دبضٞب،
اِعأبت ،ا٘تؾبضات ٛٞ ٚیت ( ٕٞبٖ ).
عىصز ضىبختی سزمبيٍ اجتمبعی

اقبض ٜثٙٔ ٝبثقی زاضز و ٝفطا ٓٞوٙٙسٔ ٜؾبٞط ،تقجیطٞب ،تفؿیطٞب  ٚؾیؿتٓٞبی ٔقب٘ی ٔكتطن زض ٔیبٖ
ٌطٟٞٚبؾت ٕٟٔتطیٗ خٙجٞٝبی ایٗ ثقس فجبضتٙس اظ :ظثبٖ ،وسٞب  ٚحىبیتٞبی ٔكتطن ( ٕٞبٖ.)126 ،
ویزيی اوسبوی

ٔٙؾٛض اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی یب ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ،افطاز  ٚاقربل یه خبٔقٞ ٝؿتٙس و ٝث ٝفٛٙاٖ یىی اظ
فٛأُ تِٛیس٘ ،مف ٕٟٔی زض تٛؾق ٚ ٝپیكطفت آٖ خبٔق ٝایفب ٔی وٙٙس .زض ٔف ْٟٛخسیس تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی
ٔغطح قس ،ٜا٘ؿبٖٞبی ؾبظٔب٘ی ثبیس ث ٝویفیت ٞبیی ٔدٟع ق٘ٛس وٞ ٝیچ ٌٔ ٝ٘ٛكىّی ثب ؾبظٔبٖ ٘ساقتٝ
ثبقٙس  ٚثب زِؿٛظی  ٚتقٟس  ٚثیٙكی فّٕی ،تٕبْ تٛإ٘ٙسیٞب ،ا٘طغی ،ترهم  ٚفىط ذٛز ضا زض ضاؾتبی تحمك
ٔأٔٛضیتٞبی ؾبظٔب٘ی لطاض زٙٞس  ٚپیٛؾت ٝثطای ؾبظٔبٖ اضظـ ٞبی فىطی  ٚویفی خسیس تِٛیس وٙٙس (لبزضی،
.)152:1388
اضظـ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضا ٔی تٛاٖ زض وكٛضٞبی پیكطفت ٝثب وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝخؿتد ٛوطز ثٝ
عٛضی و ٝوكٛضٞبی پیكطفت ٝاظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثبِم ٚ ٜٛاضظقٕٙسی ثطذٛضزاض٘س ،زض حبِی و ٝوكٛضٞبی زض حبَ
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تٛؾق ٝاظ چٙیٗ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ٔحطٔ ْٚیثبقس .پبییٗ ثٛزٖ ثبظزٞی ٘یطٚی وبض  ٚؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی خٛأـ تٛؾقٝ
٘یبفت٘ ٝبقی اظؾٛء تغصیٚ ،ٝخٛز خ ٚ ُٟثی ؾٛازی ،فمساٖ تقّیٓ  ٚآٔٛظـ ،پبییٗ ثٛزٖ ؾغح ثٟساقت ،فمط
ترهم ،فمساٖ اؾتقساز ٔسیطیت ،فطٚ ٚ ًٙٞخساٖ وبضی ضقیفٔ ،حیظ اختٕبفی غیط ٔتحطن ثطای وبض ٚ
تالـ ثیكتط  ...ٚثٛز ٚ ٜثطای افعایف ثٟطٚ ٜضی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ایٗ ٔٛا٘ـ ثبیس ضفـ ٌطزز (إِبؾی.)91:1389 ،
جىبٍ َبی فیشيکی ي غیز فیشيکی ویزيی اوسبوی

٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زاضای ز ٚخٙج ٝفیعیىی  ٚغیط فیعیىی اؾت .خٙج ٝفیعیىی ٔطثٛط ث ٝتقساز وبضوٙبٖ ٚ
ظٔبٖ وبضی آٟ٘ب  ٚزیٍط ٚیػٌیٞبی فیعیىی ٔب٘ٙس لسضت ثس٘ی  ٚغیطٔ ٜی قٛز و ٝزض ثطضؾی ثٟطٚ ٜضی ٟٔٓ
ٔیثبقس  ٚاظ عطف زیٍط فٛأُ غیط فیعیىی ٔ ٚطتجظ ثب ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘یع ثط فطایٙس تِٛیس وبال یب ذسٔت
ٔإ ثط٘س .ضٚحی ٝوبضیٚ ،خساٖ وبضی ،ذطؾٙسی ،ؾغح زا٘ف ،تحهیالتٔ ،یعاٖ تدطثٟٔ ٚ ٝبضت ،ؾطفت فُٕ،
ضطیت ٛٞقی ،لسضت اثتىبض ٛ٘ ٚآٚضی اظ ایٗ لجیُ ا٘س  ٚثؿیبضی اظ فٛأُ زیٍط ٞؿتٙس وٍٕٞ ٝی اظ
ٚیػٌی ٞبی وبضوٙبٖ ٔی ثبقٙس  ٚفٛأُ فیعیىی ٞؿتٙس .فٛأُ غیط فیعیىی یب ضٚا٘ی ٘یع ٕٔىٗ اؾت ث ٝا٘ساظٜ
ی فٛأُ فیعیىی ثط تِٛیس  ٚثٟطٜٚضی اثط ٌصاض ثبقٙس .ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ایٗ ٚیػٌیٞبی غیط فیعیىی یب ضٚا٘ی اظ
آٖ خب ٘بقی ٔی قٛز و٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔتكىُ اظ آٟ٘بؾت  ٚا٘ؿبٖٞب ظ٘سٞ ٜؿتٙس  ٚزاضای احؿبؾبت ،لسضت
تفىط ،تٛا٘بیی وؿت زا٘فٟٔ ،بضت  ٚتدطث٘ ٚ ٝؾیط ایٟٙبٚ .لتی وبضوٙبٖ زاضای ضٚحی ٝی وبضی یب زا٘ف ٚ
ٟٔبضت وبفی ٘جبقٙس ،ظٔبٖ وبضی یب حمٛق آٟ٘ب ٞط چ ٝلسض  ٓٞو ٝثبقس ،لغقبً ٔیعاٖ ثٟطٜٚضی پبییٗ ذٛاٞس ثٛز
(اٚضفی.)134 :1388 ،
بُزٌيری ویزيی اوسبوی

ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی فجبضت اؾت اظ اؾتفبز ٜی ثٟیٔ ٚ ٝٙإثط اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض خٟت پیكجطز
اٞساف ؾبظٔبٖ .فبُٔ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ثب اضظـ تطیٗ ؾطٔبیٞ ٝط ؾبظٔب٘ی و ٝاظ یه عطف ثٝ
عٛض ٔؿتمیٓ زض تِٛیس وبال  ٚذسٔبت ٔكبضوت زاضز  ٚاظ ؾٛیی زیٍط ث ٝفٛٙاٖ یه فبُٔ شی ققٛض ٕٞ ٚبًٙٞ
وٙٙس ٜؾبیط فٛأُ تِٛیس قٙبذت ٝقس ٚ ٜخبیٍبٚ ٜیػ ٜای زض ثیٗ ؾبیط فٛأُ زاضز .ثٙبثط ایٗ قٙبذت فٛأُ
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تأثیطٌصاض ثط اضتمبی ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ إٞیت ثؿعایی ثطذٛضزاض اؾت (عبِمب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)120-121:1390
ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی یىی اظ قبذمٞبی ٔ ٟٓزض ا٘ساظٌ ٜیطی ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖٞبؾت .ث ٝتقجیطی
ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝایٗ قبذم ٘كبٍ٘ط ؾ٘ ٟٓیطٚی ا٘ؿب٘ی زض تِٛیس وبال  ٚذسٔبت اؾت ٞ ٚطچٔ ٝمساض آٖ
ثیكتط ثبقس٘ ،كبٍ٘ط فّٕىطز ثٟتط  ٚؾٛزٔٙسی ثیكتط ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض فطایٙس تِٛیس وبال یب ذسٔتی ٔقیٗ اؾت.
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی یىی اظ ٔٙبثـ التهبزی  ٚاظ ٕٟٔتطیٗ آٟ٘بؾت  ٚث ٝفٛٙاٖ ٚضٚزی زض ثیكتط فقبِیتٞبی
تِٛیسی ٚخٛز زاضز٘ .یطٚی ا٘ؿب٘ی یقٙی تٕبْ ا٘ؿبٖٞبیی و ٝثب فقبِیتٞبی فیعیىی  ٚیب شٙٞی ذٛز  ٚثب اؾتفبزٜ
اظ زٙٔ ٚجـ ثٙیبزی ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ،زض فطایٙس تِٛیس وبال  ٚیب ذسٔتی قطوت زاض٘س .ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی
ٔقَٕٛتطیٗ  ٚقٙبذت ٝقس ٜتطیٗ قبذم ثٟطٜٚضی اؾت .إٞیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اثقبز زیٍطی ٘یع زاضز .زض ٔیبٖ
تٕبْ ٚضٚزی ٞبی زیٍط ؤٕ ٝىٗ اؾت زض فطایٙس تِٛیس حضٛض زاقت ٝثبقٙس٘ ،یطٚی ا٘ؿب٘ی و ٝقبُٔ وبضٔٙساٖ،
وبضٌطأٖ ،سیطاٖ ٔ ،ترههبٖ  ٚتٕبْ افطازی ٔی قٛز و ٝث ٝنٛضت فیعیىی یب شٙٞی زض تِٛیس وبال یب ذسٔتی
ؾٟیٓ ٞؿتٙس ،ثیكتط زض زؾتطؼ ٞؿتٙس  ٚاعالفبت  ٚآٔبض ٔطثٛط ث ٝایٗ ٘ٛؿ ٚضٚزی ثیكتط  ٚآؾبٖ تط اظ ثمیٝ
ٚضٚزی ٞب زض اذتیبض ٔسیطاٖ لطاض ٔی ٌیطز ث ٝفال ٜٚچ٘ ٖٛیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛخٛزاتی ظ٘سٞ ٜؿتٙس ،تغییط پصیطی
ثیكتطی زاض٘س  ٚتؿّظ  ٚوٙتطَ ٔسیطاٖ ثط ایٗ ثرف اظ ٔٙبثـ ،ثیكتط ٔی ثبقس (اٚضفی.)126-128 :1388 ،
تعزيف بُزٌيری

ثٟطٚ ٜضی ٔدٕٛؿ وبضایی  ٚاثط ثركی ٔی ثبقس.
 .1اثز بخطی:

ٔٙؾٛض اظ اثط ثركی ا٘دبْ وبض زضؾت ٔی ثبقس یقٙی چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ فقبِیتٞب ثطای

ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔ ٚمبنس پیف ثیٙی قس ٜؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.
 .2کبرايی :وبضایی ثٔ ٝقٙی ا٘دبْ زضؾت وبضٞب یب ث ٝفجبضتی زیٍط چمسض ٔی تٛاٖ اظ ٔٙبثـ ث٘ ٝحٛ
ٔغّٛة اؾتفبز ٜوطز (حبخی اثطاٞیٓ  ٚخقفطیبٖ.)60 :1389 ،

247

بررسی تأثير سرهایه اجتواعی بر بهرهوري نيروي انسانی صنایع كوچك و هتوسط استاى اردبيل

اَمیت بُزٌيری

٘مف ثٟطٚ ٜضی زض افعایف ضفبّٔ ٜی او ٖٛٙث ٝعٛض فبْ ٔٛضز پصیطـ اؾت .زض  ٕٝٞوكٛضٞب افٓ اظ
تٛؾق ٝیبفت ٚ ٝیب زض حبَ تٛؾق ،ٝثب التهبز ثبظاض  ٚیب زاضای ثط٘بٔ ٝضیعی ٔتٕطوعٙٔ ،جـ ضقس التهبزی ،افعایف
ثٟطٜٚضی اؾت .تٕبْ فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی اظ ثٟجٛز ثٟطٜٚضی تأثیط ٔی پصیطز ظیطا و ٝثیكتط زض تِٛیس ٘بذبِم ّٔی
یب زض اثط ثٟجٛز اثط ثركی  ٚویفیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثٚ ٝخٛز ٔی آیس .ثٟطٜٚضی تٟٙب ٔٙجـ فؾیٓ ضقس ٚالقی
التهبزی ،پیكطفتٞبی اختٕبفی  ٚاضتمبی ؾغح ظ٘سٌی اؾت (اؾسی  ٚچٛثچیبٖ.)163 :1388 ،
مذل َزسی ي گلذ اسمیت (مذل اچیً)

ٔسَ ٞطؾی ٌّ ٚس اؾٕیت ضا ٔی تٛاٖ زض لبِت فّٕىطز وُ ؾبظٔبٖ  ٚثٚ ٝیػٙٔ ٜبثـ ا٘ؿب٘ی (ث ٝفٛٙاٖ
ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜثٟطٜٚضی) ٔغطح وطز و ٝزض ٔسَ ٞطؾی ٌّ ٚس اؾٕیت (ٔقطٚف ثٔ ٝسَ اچی ،)ٛفّٕىطز
وبضوٙبٖ تبثقی اظ ٔتغیطٞبیی اؾت و ٝزض شیُ ث ٝتٛضیح آٟ٘ب پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
ٞطؾی ٌّ ٚساؾٕیت ٞفت ٔتغیط ٔطثٛط ثٔ ٝسیطیت فّٕىطز اثطثرف ضا اظ ثیٗ ثمی ٝفٛأُ اثط ثرف
ثطٌعیسٜا٘س و ٝقبُٔ:
اٍ٘یع ،)Incentive( ٜتٛا٘بیی
افتجبض

(٬)yiliiibA

(٬)ytilibA

ٚضٛح

(٬)yliribA

وٕه

(٬)pllH

ٔحیظ ( )MEoirvEilEbو ٝاظ حطٚف اِٚی ٝفٛأُ یبز قسٜ

اضظیبثی

(٬)MoilubivE

وّٕyypIMyM ٝ

ث ٝزؾت

ٔیآیس ؤ ٝقبزَ فّٕىطز ٔی ثبقس (ٞطؾی  ٚثال٘چبضز.)509:1371 ،
تًان ي تمبيل

قبُٔ فالل ،ٝزا٘فٟٔ ،بضت  ٚتدطث ٝو ٝوؿب٘ی زاضای ایٗ ٚیػٌیٞب ٞؿتٙس لبزض٘س اظ ؾطٔبی ٝثٟتط ٚ
ثیكتط  ٚث٘ ٝح ٛوبضآٔستطی اؾتفبز ٜوٙٙس ٔ ٚحه َٛثیكتطی تحٛیُ زٙٞس.
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درک وقص (يضًح)

٘ح ٜٛا٘دبْ وبض ،زض چ ٝظٔب٘ی  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیس ا٘دبْ قٛز یب ث ٝفجبضتی زیٍط ٔمبنس  ٚاٞساف فٕس٘ ،ٜحٜٛ
ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٔمبنس  ٚاِٛٚیتٞبی اٞساف ث ٝعٛض وبُٔ نطیح ٚ ٚاضح ثطای پیطٚاٖ ثیبٖ قس ٜثبقس.
حمبيت سبسمبوی (پطتیببوی)

فٛأّی چ٘ ٖٛیطٚی ا٘ؿب٘ی وبفی ،تؿٟیالت  ٚتدٟیعات ٔٙبؾت ،ثٛزخ ٚ ،ٝا٘دبْ وٕهٞبی الظْ
اظؾٛی زیٍط ٚاحسٞب و ٝثٙٔ ٝؾٛض وبُٔ وطزٖ ٚؽیف ٝالظْ اؾت.
ببسخًر (ارسيببی)

ثبظذٛض فّٕىطز یب ٞسایت زض حیٗ ا٘دبْ وبض و ٝث ٝوبضوٙبٖ اخبظٔ ٜی زٞس ث ٝعٛض پیٛؾت ٝاظ چٙس ٚ
چ ٖٛا٘دبْ وبض ذٛز آٌبٞی یبثٙس.
اعتببر

ٔكطٚؿ ٔ ٚمجِٛیت (لب٘٘ٛی ثٛزٖ) تهٕیٕبت ٔطثٛط ث٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔی ثبقس.
محیط

انغالح تغبثك ثب ٔحیظ ث ٝفٛأُ ٔحیغی تأثیطٌصاض ثط فّٕىطز اظ خّٕ ٝضلبثتٛٔ ،لقیت ثبظاض ،لٛا٘یٗ
ٔهٛة ،تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٌفتٔ ٝی قٛز.
اوگیشش

آٖ چیعی و ٝقرم ضا ث ٝا٘دبْ وبض تحطیه ٔی وٙس (وبؽٕی.)68:1381 ،
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تعزيف کلی صىبيع کًچک ي متًسط

« یه قطوت وٛچه ؾ ٟٓوٛچىی اظ ثبظاض زاقت ٚ ٝث ٝنٛضت قرهی ثٚ ٝؾیّٔ ٝبِه یب ٔبِىبٖ ازاضٜ
ٔیقٛز  ٚزض ؾبذتبض ذٛز ؾغح ٔیب٘ی ٘ساضز اظ ایٗ ض ٚث ٝا٘ساظٜای ثعضي ٘یؿت و ٝث ٝثبظاض ؾطٔبی ٝزؾتطؾی
ٔٙبؾت زاقت ٝثبقس .یه ققج ٝاظ یه قطوت ثعضي ضا ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ قطوت وٛچه تّمی وطز ،ظیطا اٌط
چ ٝوٛچه ٔ ٚؿتمُ اؾت أب ٔؿبفست ٕٞ ٚیبضی فٙی ٔ ٚبِی اظ قطوت ٔبزض ضا زض زؾتطؼ زاضز» (آ٘بِٛیی ٚ
وطٔی.)55 : 1387 ،
تعبريف صىبيع کًچک ي متًسط در اريپب

ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض اتحبزی ٝاضٚپب ایٗ ٌ ٝ٘ٛزؾت ٝثٙسی ٔی ق٘ٛس:
 -1قطوتٞبی تب ٘ 9فط ٘یطٚی وبض ( ) ouSiElSS Eisrvقطوتٞبی ذطز ٞؿتٙس.
-2قطوتٞبی  10تب ٘ 99فط ٘یطٚی وبض قطوتٞبی وٛچه (ٞ ) ouSSiElSS siillؿتٙس.
 -3قطوتٞبی ظیط ٘ 500فط ٘یطٚی وبض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ

( siill iEi Enterprises

 )Eliiuiکه ث ٝآٟ٘ب ٌ sEMSفتٔ ٝی قٛز.
 -4قطوتٞبی ثیكتط اظ ٘ 500فط ٘یطٚی وبض نٙبیـ ثعضي (ٔ )Larg Businessحؿٛة ٔی ق٘ٛس.
ثقالٌ ٜٚطزـ ٔبِی ؾبال٘ ٝآٟ٘ب ثبیؿتی وٕتط اظ ٔ 40یّی ٖٛیٛض ٚ ٚتقبزَ تطاظ ٘بٔ ٝوٕتط اظ ٔ 27یّیٖٛ
یٛض ٚثبقس اظ ٘ؾط التهبزی ثبیس ٔؿتمُ ثٛز ٚ ٜثیف اظ  50زضنس آٖ ٔتقّك ث ٝثرف ذهٛنی ثبقس (٘بیجی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)21:1389 ،
معیبرَبی طبقٍ بىذی ضزکتَبی کًچک ي متًسط

ثطای ؾبظٔبٖٞب یب وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ تقطیف ٔكرهی وٛٔ ٝضز پصیطـ فبْ ثبقس،
ٚخٛز ٘ساضز .ثِ ٝحبػ ٘ؾطی ،ثطای تقییٗ ا٘ساظ ٜؾبظٔبٖ قبذمٞبی ٔرتّفی اظ لجیُ ٔیعاٖ فطٚـ ،حدٓ
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فّٕیبت تِٛیس یب ذسٔبتی ،ؾطٔبی ٚ ٝفقُ  ٚا٘فقبالت پِٛی  ٚثب٘ىی ،اضظـ ٔبقیٗ آالتٚ ،ؾقت فیعیىی ٚ
خغطافیبیی ،وثطت اضثبة ضخٛؿ  ٚتقساز پطؾ ُٙقس ٜاؾت.
ريش استفبدٌ مذيزان اس مذل َزسی يگلذاسمیت

ٔسیطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ  yypIMyMزض ثبض ٜچٍٍ٘ٛی تأثیط ثركی فّٕىطز فقّی  ٚیب ثبِم ٜٛپیطٚاٖ،
زض ظٔی ٝٙیه تىّیف ذبل ،ث ٝاضظیبثی پطزاذت ،ٝؾپؽ ٔسیطاٖ ثبیس ٔغبثك ثب فّتٞبی ٔٙحهط ث ٝفطز آٖ
ٔكىُ ذبل ،لسْٞبی الظْ ضا ثطزاض٘س (ٞطؾی  ٚایچ ثال٘چبضز.)509:1371 ،
اٌط اضظیبثی فّٕىطز ،ذٛة ؾبظٔب٘سٞی قٛز  ٚث ٝعٛض ٔؿتٕط ٙٔ ٚؾٓ ا٘دبْ ٌیطز  ٚتٛؾظ وبضوٙبٖ
زضن  ٚپصیطفت ٝقٛز تأثیط ثبِم ٜٛفطاٚا٘ی ثط افعایف ثٟطٜٚضی زاضز (وبؽٕی.)52:1381 ،
مذل تحقیق

ٔسَ اؾتفبز ٜقس ٜزض ایٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٘بٞبپیت ٌٛ ٚقبَ و ٝقبُٔ ثقس
قٙبذتی ،ضاثغٝای  ٚؾبذتبضی  ٚاظ عطفی زیٍط ثطای ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ ٔسَ ٞطؾی ٌّ ٚساؾٕیت
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝزض قىُ ظیط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
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انگیسش
اعتبار
بعدساختاری

بازخىرد
بهره وری
نیروی انسانی

حمایت

سرمایو
اجتماعی

تىانایی

بعد ارتباطی
بعد شناختی

وضىح
محیط

فزضیٍ َبی تحقیق

فزضيه اصلي:

ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ ضاثغٔ ٝقٙی -
زاضی ٚخٛز زاضز.
فزضيه هاي فزعي:

 -1ثیٗ ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ
اضزثیُ ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
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 -2ثیٗ ثقس اضتجبعی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ثقس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ اؾتبٖ اضزثیُ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
متغیزَبی تحقیق:

قلوزو سهاني

اعالفبت خٕـ آٚضی قس ٜایٗ تحمیك زض ثبظ ٜظٔب٘ی ؾبَ ٔ 91-92ی ثبقس.
قلوزوهکاني

لّٕطٔ ٚىب٘ی ایٗ تحمیك نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ قٟطنٞبی نٙقتی اؾتبٖ اضزثیُ ٔی ثبقس.

جاهعه نوونه آهاري و نوونه آهاري

خبٔق ٝآٔبضی زضایٗ پػٞٚف وبضوٙبٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ قٟطنٞبی نٙقتی اؾتبٖ اضزثیُ
اؾت ،و ٝتقساز آٟ٘ب ٘ 2969فط ٔی ثبقس .ث ٝزِیُ ٘بٔحسٚز ثٛزٖ خبٔقٞ ٝعی ٝٙثبال ٚ ٚلت ٌیط ثٛزٖ ٔطاخق ٝثٝ
 ٕٝٞوبضوٙبٖ ٕٝ٘ٛ٘ ،آٔبضی ثب اؾتفبز ٜاظ فطٌٔ ٕٝ٘ٛ٘ َٛیطی وٛوطاٖ ٔحبؾج ٝقس ث ٝعٛضی و ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٔبضی
تحمیك ٘ 171فط ث ٝزؾت آٔس.
روش تحقيق

ضٚـ تحمیك حبضط اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط ضٚـ ،تٛنیفی -پیٕبیكی  ٚاظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی
ٔی ثبقس.
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روش تجشيه وتحليل داده ها

پؽ اظ خٕـ آٚضی اعالفبت اظ عطیك پطؾكٙبٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  SHSSاعالفبت ث ٝزؾت آٔسٜ
ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٔی ٌیطز .ضٚـٞبی آٔبضی ث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ تحمیك قبُٔ آٔبض تٛنیفی وٝ
فجبضتٙس اظ :تقییٗ فطاٚا٘ی ٔب٘ٙس زضنسٞب ،خسٕٛ٘ ٚ َٚزاضٞب  ٚآٔبض اؾتٙجبعی قبُٔ ضطیت ٕٞجؿتٍی
اؾپیطٔٗ1خٟت ٔقیٗ وطزٖ ٔقٙی زاضی ٕٞجؿتٍی ث ٝوبض ٔی ضٚز.
آسهوى هوبستگي فزضيه فزعي اول

ثیٗ ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
ذطٚخی ث ٝزؾت آٔس ٜعجك خس َٚظیط ،آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی اؾپیطٔٗ ٘كبٖ ٔی زٞس ضطیت ثیٗ زٔ ٚتغیط
ثقس ؾبذتبضی ٔ ٚتغیط ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾغح ذغبی  5زضنس ٔمساض ٔثجت ٔ ./385ی ثبقس  ٚاظ
عطفی ث ٝزِیُ ایٙى ٝؾغح ٔقٙبزاضی وٛچىتط اظ  5زضنس اؾت و ٝثیبٍ٘ط ٔقٙی زاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثٛز ٜثٙب ثط
ایٗ فطضی ٝثب اعٕیٙبٖ  95زضنس تأییس ٔیٌطزز.
آسهوى هوبستگي فزضيه فزعي دوم

ثیٗ ثقس اضتجبعی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
ذطٚخی ث ٝزؾت آٔس ٜعجك خس َٚآظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی اؾپیطٔٗ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝضطیت ٕٞجؿتٍی
ثقس اضتجبعی  ٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾغح ذغبی  5زضنس ٔمساض ٔثجت ٔ ./656ی ثبقس  ٚاظ عطفی ؾغح
ٔقٙی زاضی وٛچىتط اظ  5زضنس اؾت و ٝثیبٍ٘ط ٔقٙی زاضی ٕٞجؿتٍی ٔی ثبقس ثٙب ثط ایٗ فطضی ٝثب اعٕیٙبٖ
 95زضنس تأییس ٔی ٌطزز.
آسهوى هوبستگي فزضيه فزعي سوم

ثیٗ ثقس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
3- Spearman Correlation Coefficient
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ذطٚخی ث ٝزؾت آٔس ٜعجك خس َٚآظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی اؾپیطٔٗ ٘كبٖ ٔی زٞس ضطیت ثیٗ زٔ ٚتغیط ثقس
قٙبذتی ٔ ٚتغیط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾغح ذغبی  5زضنس ٔمساض ٔثجت ٔ ./645ی ثبقس  ٚاظ عطفی ثٝ
زِیُ ایٙى ٝؾغح ٔقٙی زاضی وٛچىتط اظ  5زضنس اؾت ثیبٍ٘ط ٔقٙی زاض ثٛزٖ ٕٞجؿتٍی ثٛز ٜثٙبثطایٗ فطضیٝ
ثب اعٕیٙبٖ  95زضنس تأییس ٔی ٌطزز.
آسهوى هوبستگي فزضيه اصلي

ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز.
ذطٚخی ث ٝزؾت آٔس ٜاظ خس َٚظیط ثیبٍ٘ط ضطیت ٕٞجؿتٍی ثیٗ زٔ ٚتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٚ
ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی و ٝزض ؾغح ذغبی  5زضنس ٔمساض آٖ ٔثجت ٔ ./705ی ثبقس  ٚاظ عطفی ؾغح ٔقٙی
زاضی وٛچىتط اظ  5زضنس اؾت و٘ ٝكبٖ زٙٞسٔ ٜقٙی زاضی ٕٞجؿتٍی ثٛز ٜاؾت ثٙب ثط ایٗ فطضی ٝثب اعٕیٙبٖ
 95زضنس تأییس ٔی ٌطزز.
نتايج تحقيق

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی تحمیك زض فهُ چٟبض٘ ،تبیح ظیط ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت :
 -1ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔإثط اؾت.
ثٙبثط ایٗ ثب افعایف ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ افعایف
ذٛاٞس یبفت.
 -2ثقس ؾبذتبضی اضتجبعی اختٕبفی ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔإثط اؾت .ثط
ایٗ اؾبؼ ثب افعایف ثقس اضتجبعی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ افعایف
ذٛاٞس یبفت.
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 -3ثقس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔإثطاؾت .ثٙبثط
ایٗ ثب افعایف ثقس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ افعایف
ذٛاٞس یبفت.
 -4ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔإثط اؾت .ثٙبثط ایٗ ثب ثبال
ثطزٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ افعایف ذٛاٞس یبفت.
پیطىُبدَبی تحقیق

ثط اؾبؼ ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ،ٜپیكٟٙبز ٞبی ظیط اضائٔ ٝی ٌطزز:
ٔ -1سیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثب ایدبز قجىٞ ٝبی اضتجبعی  ٚاضتجبعبت اثط ثرف ثیٗ افضبی ٌطٞ ٜٚبی
ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ضا ٜضؾیسٖ ث ٝثٟجٛز ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضا ٕٛٞاض ؾبظ٘س.
ٕٛٞ -2اض ٜزض ؾبظٔبٖ ؾ قی قٛز ثب ایدبز ضٚاثظ قرهی ٌطْ ،خ ٛزٚؾتب٘ ٚ ٝنٕیٕیٌ ،ؿتطـ
فطٔ ًٙٞكبضوتی ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا زض ؾبظٔبٖ ثبال ثطز ٜتب ث ٝتجـ آٖ ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘یع افعایف
یبثس.
 -3آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی اضتجبعی  ٚفطایٙس اضتجبعبت ٘ ٚحٜٛی تقبُٔ ثب افضبی ٌطٜٞٚبی ضؾٕی ٚ
غیط ضؾٕی ثٙٔ ٝؾٛض حساوثط وطزٖ وبضایی  ٚاثطثركی زض ضاؾتبی ٘یُ ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی.
 -4ایدبز تكىُٞبی زٚؾتب٘ ٚ ٝغیط ضؾٕی یب ٌطٞ ٜٚبی ٚضظقی  ٚا٘دٕٗ ٞب زض ؾغح ؾبظٔبٖ.
 -5ایدبز ضٚاثظ ٔجتٙی ثط نسالت  ٚافتٕبز ٕٞ ٚسِی ثیٗ افضبی ؾبظٔبٖ ثغٛضی و ٝتٛخ ٝؾبظٔبٖ ٞب
ثٔ ٝتغیطٞب ی نسالت ،افتٕبز و ٝاظ فٙبنط انّی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝقٕبض ٔی ض٘ٚس ثبفث افعایف تقبُٔ ٚ
ٕٞىبضی ثیٗ افضبی ٌط ٜٚقس ٚ ٜزض ٘تیدٙٔ ٝدط ث ٝافعایف ثبظزٞی وبض ٌطٞٚی ٔی قٛز .
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 -6تكىیُ تیٓ وبضی و ٝزض آٖ پسیس ٓٞ ٜافعایی ٔكبٞسٔ ٜی قٛز.ایٗ وبض ٔٛخت فّٕىطزی ٔی
ٌطزز و ٝاظ ٔدٕٛؿ فّٕىطز افضب ثیكتط اؾت.
 -7ایدبز اٞساف ٔكرم ،لبثُ ؾٙدف ٚ ،فیٙی ٕٞ ٚچٙیٗ ایدبز تقٟس زض افضبی ؾبظٔبٖ ث ٝاٞساف
زض ضاؾتبی ا٘دبْ ٔأٔٛضیت  ٚضؾیسٖ ث ٝاٞساف.
 -8تمٛیت ان َٛاذاللی پبیجٙسی ثٙٔ ٝبفـ ؾبظٔبٖ(اضخحیت ٔٙبفـ ؾبظٔب٘ی ٘ؿجت ثٙٔ ٝبفـ فطزی).
 -9تكىیُ ٌطٞ ٜٚب  ٚا٘دٕٗ ٞبی اختٕبفی یب قجىٞ ٝبی اختٕبفی و ٝافطاز ثب لطاض ٌیطی زض آٟ٘ب
ٛٞیت ٔكتطن پیسا وطز ٚ ٜثؿتط تالـ ٕٞ ٚىبضی ٞبی ٌطٞٚی زض آٟ٘ب تمٛیت ٔی ٌطزز.
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مىببع ي مآخذ

 اؾسی ،فّی؛ قٟال  ٚچٛثچیبٖ .)1388( .بهزه وري و راهکارهاي بهبود آىٔ ،بٙٞبٔ ٝضاٞجطز
یبؼ ٬قٕبض.20 ٜ
 ا٘هبضی ض٘ب٘ی ،لبؾٓ  ٚؾجعی فّی آثبزی ،ؾبضا .)1388( .اولويت بندي عواهل هؤثز در
ارتقاي بهزهوري نيزوي انساني در صنايع کوچک ،زٔ ٚبٙٞبٔ ٝثطضؾی ٞبی ثبظضٌب٘ی٬
قٕبض ،39 ٜل. 39
 اٚضفی ،ؾیس وبؽٓ .)1388( .بهزه وري در صنايع ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات خٟبز زا٘كٍبٞی ،ل .103
 آلب ٘هیطیٔ ،طیٓ .)1389( .نقص سزهايه اجتواعي در ارتقاي بهزهوري نيزوي کار،
ٔبٙٞبٔٔ ٝدّؽ  ٚپػٞٚف ،ؾبَ  ،17قٕبض ،63 ٜنم.113-114
 آ٘بِٛیی ،فطٞبز  ٚوطٔی ،اغزض .تطخٕٟٔ ٝسی ،حمیمی وفبـ؛ فجبؼ ذسازازی .)1387( .هديزيت
استزاتژيک در صنايع کوچک و هتوسط ،تٟطاٖ :أیط وجیط ،ل.55





پبٞ ،َٚطؾی ،وٙت ،ایچ ثال٘چبضز .)1371( .هديزيت رفتار ساسهاني ،تطخٕ ٝلبؾٓ ،وجیطی،
تٟطاٖ :ا٘تكبضات خٟبز زا٘كٍبٞی.
پّٟٛاٖ ظاز ،ٜفطٞبز .)1390( .بزرسي تأثيز هتقابل سزهايه اجتواعي و پديده جزم ،ضٚظ٘بٔٝ
ز٘یبی التهبز ،قٕبض ،2590 ٜل.10
حبخی اثطاٞیٓ ،حٕیس  ٚخقفطیبٖ ،احٕس .)1389( .سيستن هديزيت بهزهوري(ج ،)2 .تٟطاٖ٘ :كط
ٔسیطاٖ أطٚظ ،چبح ا ،َٚل.60-4
حؿٗ ظاز ٜثٕطیٗ ،تٛضج ٔ ٚمیٕی ،ؾیس ٔحٕس .)1389( .اثز سزهايه اجتواعي بز تعالي
ساسهاني ،فهّٙبٔٔ ٝسیطیت ٔغبِقبت ضاٞجطزی ،قٕبض ،3 ٜل.123

 حك قٙبؼ ،فّی انغط؛ زِٛیٔ ،حٕسضضب؛ قفیقیٔ ،ٝؿقٛز .)1386( ،نقص سزهايه اجتواعي در
توسعهٔ ،بٙٞبٔ ٝتسثیط ،ؾبَ ٞدس ،ٓٞقٕبض ،188 ٜل.20
 ظٔطزیبٖ ،غالٔطضب  ٚضؾتٕی ،فّی .)1389( ،اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ؽ ٔجتٙی ثط ؾطٔبی ٝاختٕبفی،
هجله حسابداري ،ؾبَ ؾ ْٛقٕبض ٬ 5 ٜل. 51
 عبِمب٘ی ،غالٔطضب؛ تٙقٕیٔ ،حٕسٟٔسی؛ اوجطفطٍٙٞی ،فّی؛ خقفطظضیٗ ٍ٘بضٔ ،حٕس.)1390( .
بزرسي عواهل هؤثز بز افشايص بهزهوري ،دانشکده هديزيت تهزاى :فهّٙبٔٔ ٝسیطیت
زِٚتی ،قٕبض 7ٜل.120-121
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 وبٚؾی ،اؾٕبفیُ  ٚویبؾی ،حٕیطا .)1388( .بزرسي نقص سزهايه اجتواعي در توسعه
کارآفزيني ،هديزيت سزهايه اجتواعي( ،)2پػٞٚكىس ٜتحمیمبت اؾتطاتػیه ٔدٕـ تكریم
ٔهّحت ٘ؾبْ ،ل54-56
 إِبؾی ،حؿٗ .)1389( .هديزيت توسعه ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾپبٞبٖ ،ل. 92
ٔ جكطیٔ ،حٕس .)1388( .سزهايه اجتواعي و توسعه اقتصادي ،هديزيت و سزهايه
اجتواعي ( )2تٟطاٖ :پػٞٚكىس ٜتحمیمبت اؾتطاتػیه ٔدٕـ تكریم ٔهّحت ٘ؾبْ ،ل-143
141
ٔ یطلطثب٘ی ٌٙدی ،ؾیس ٔٛؾی .)1388( .عواهل تأثيزگذار در گستزش هيشاى نوآوري
صنايع کوچک و هتوسطٔ ،دّٟٙٔ ٝسؾی ؾبذت  ٚتِٛیس ،قٕبض ،34ٜل.221
٘ بیجیٔ ،حٕس أیٗ؛ ٔٛؾٛی ٬ؾیس حٕیس؛ قطیفیٔ ٬ب٘ی ؛ تٙجبوٛؾبظ ٬فّی .)1389( .اصول
کارآفزيني و ههارتهاي کسب و کار درايزاى ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات فطٞیرتٍبٖ زا٘كٍب،ٜ
نم.298 – 21
٘ هط انفٟب٘ی ،فّی؛ ا٘هبضیٔ ،حٕس؛ قبئٕی ٬اؾٕبفیُ؛ ثطظوی ،فّی؛ آلب حؿیٙی ،حؿیٗ.)1390( .
بزرسي سزهايهي اجتواعي ساسهاني در ساسهاىهاي خدهاتي استاى اصفهاى،
فهّٙبٔ ٝخبٔق ٝقٙبؾی وبضثطزی ،ؾبَ ثیؿت  ٚز ،ْٚقٕبض ٜا( َٚپیبپی  ،)41ل.107
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