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 چکيذٌ
ایً پژوُف ةا ُغف جؿییً جأیؼ ُّش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث در اؿحان آذرةایسان غؼةی اٌسام گؼفحَ اؿث. ؿایؼ 

اُغاف جضلیق صاضؼ ؾتارت اٌغ از :  قٍاؿایی جأدیؼ ُّش فٍاوری ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث، قٍاؿایی جأدیؼ ُّش 

ةاٌک ىهث، قٍاؿایی جأدیؼ ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث،  ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی ةؼ ؾيهکؼد

قٍاؿایی جأدیؼ ُّش ركتا ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث، اونّیث ةٍغی ىؤنفَ ُای ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌک ىهث، قٍاؿایی 

ّمیفی اؿث. ادؼگػاری ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ُؼ یک از ىؤنفَ ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهث. روش پژوُف، کارةؼدی و ج

ىغیؼان ارقغ و ىیاٌی ةَ ُيؼاه  ىی ةاقغ. (قؿتَ 72)پژوُف، قؿب ةاٌک ُای ىهث اؿحان آذرةایسان غؼةیی زاىؿَ 

َ ٌفؼ ة 320ىاَُ ةَ جؿغاد ؿَ  کارقٍاؿان ارقغ ؿحاد ىؼکؽی و قؿب ةاٌک ىهث اؿحان آذرةایسان غؼةی در ةازه زىاٌی

 174اٌحعاب و صسو ٌيٌَّ ةا فؼىّل کّکؼان ؿاده جنادفی  ،َ گیؼیروش ٌيٌّ. آىاری اٌحعاب قغٌغ ٌيٌَّ یؾٍّان 

آزىّدٌی ُا، ویژگی ُای زيؿیث قٍاظحی ی)ةعف ةعك ؿَ یپؼؿكٍاىَ گؼدآوری اظالؾات،  جؿییً قغ. اةؽارٌفؼ 

.( ةعف ارزیاةی ؾيهکؼد ةاٌک ةؼ اؿاس روش کارت اىحیازی ىحّازنو  ارزیاةی ىیؽان ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌکةعف 

ّد. ةؼای جّمیف قاظل ُای آىاری ىحغیؼُا، از آىار جّمیفی و زِث جضهیم فؼضیَ ُا از آىار اؿحٍتاظی اؿحفاده ة

قغ، ةَ ایً جؼجیب کَ ةؼای جضهیم فؼضیَ ی امهی و فؼضیَ ُای فؼؾی اول جا چِارم و فؼضیَ ی فؼؾی قكو آزىّن 

ً ةَ کار رفث. ٌحایر ٌكان داد کَ، ةَ ظّر کهی ، جی جک ٌيٌَّ ای و ةؼای جضهیم فؼضیَ ی فؼؾی پٍسو آزىّن فؼیغى

و در ىؼاجب ةؿغی، ُّش فٍاوری، ُّش ةازایاةی و ةازرگاٌی، ُّش ركتا و ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی  ُّش ركاةحی

ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی، ُّش ركتا  ىحغیؼُای ُّش فٍاوری،رٌغ و جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری داةاٌک ىهث ةؼ ؾيهکؼد 

در اونّیث ةٍغی  کٍٍغ.ىی پیف ةیٍی در ةاٌک ىهث درمغ از جغییؼات ؾيهکؼد را  87ش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی و ُّ

اةؿاد ُّش ركاةحی، ُّقيٍغی فٍاوری، ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی، ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی و 

ایً نضاظ، ُّقيٍغی فٍاوری دارای ةیكحؼیً و ُّقيٍغی ركتا ةَ جؼجیب، در درزَ ُای اول جا چِارم كؼار دارٌغ و از 

ُّقيٍغی ركتا دارای کيحؼیً ىیؽان اونّیث ُـحٍغ. ُيچٍیً، ُّش ركاةحی و اةؿاد آن وضؿیث ىٍاؿتی در ةاٌک 

ىهث دارٌغ و ُؼ چِار ةؿغ آن ةؼ ُؼ یک از ىؤنفَ ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼگػارٌغ و از ایً نضاظ، ةؿغ ُّقيٍغی 

 زرگاٌی ةیكحؼیً و ةؿغ ُّقيٍغی فٍاوری کيحؼیً ىیؽان جأدیؼگػاری را دارا ىی ةاقٍغ.ةازاریاةی و ةا

 کارت اىحیازی ىحّازن -ةاٌک ىهث -ارزیاةی -ؾيهکؼد -ُّش ركاةحی :يذيکل ياشگان
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 مقذمٍ
کٍٍغ.  ر قؼکث ازؼا ىیُای ُّقيٍغی ركاةحی را چَ ةَ مّرت رؿـيی و چَ غیؼرؿيی د ُای جساری، ٌّؾی از فؿانیث اىؼوزه اغهب ؿازىان

ُّقيٍغی ركاةحی ىی جّاٌغ ةَ مّرت ىضنّل یا فؼایٍـغ جؿؼیف قّد. در زایگاه فؼایٍغ، ُّقيٍغی ركاةحی ةَ یـک ؿـؼی روش ُـای اظالكی و 

ّد ؿـازىان و ىضـیط و جضهیم و  اٌحكار اظالؾات کارةؼدی در راةعـَ ةـاركتا، جأىیً کٍٍغگان، ىكحؼیان و ظ آوری،جّؿؿَ،جسؽیَ كاٌٌّی ةؼای زيؽ

کــب وکـار اظـالق ىـی قـّد. ةَ ؾٍّان ىضنّل، ُّقيٍغی ركاةحی اظالؾـات کـارةؼدی درةارة رفحار فؿهی و آجی ركتا، جأىیً کٍٍغگان، 

و اؾحتاری  ىكحؼیان، فٍاوریِا، دونـث، ةـازار و وضـؿیث کهـی ىضیط کـب وکار جؿؼیف ىی قّد. جأؿیؾ ىحؿغد ةاٌـک ُـا و ىؤؿــَ ُـای ىانی

در مٍؿث ةاٌکغاری ایؼان و جضّالت گٌّاگّن ایً مٍؿث در دُـ ة اظیـؼ، فضـای ركاةحی قغیغی در ایً مٍؿث ةَ وزّد آورده و ىنؼف کٍٍغگان 

و ظغىات ةاٌکی را ةا ؾؼضَ کٍٍغگان ىحٍّؾی روةَ رو کؼده اؿث. ایٍساؿـث کـَ اگـؼ ةـَ وضؿیث ركاةث در مٍؿث و راُکارُای كاةم كتّل 

ُای ىانی از مضٍة ركاةث کٍار گػاقحَ ىی قٌّغ. ةَ ُيیً دنیم آگاُی از ایٍکَ ىكحؼیان ظغىات ةاٌکی ةـؼ  ُّقیاراٌَ جّزَ ٌكّد، ایً  ىؤؿـَ

 گػارد. در ُيیً اؿاس چَ ؾّاىهی ةَ اٌحعاب ةاٌک یا ىؤؿـة ىانی ىغٌؼؼقان اكغام  ىیکٍٍـغ، در ؾيهکـؼد ةِحـؼةاٌک ٌـتث ةَ ركتا جأدیؼ ىی

اقاره کؼد کَ ةیً اةؿاد ُّقيٍغی ركاةحی و ؿّدآوری ةاٌک ُا در کكّر کٍیا  2012راؿحا ٌیؽ ىی جّان ةَ پژوُف اٌگّگی و ُيکـاراٌف در ؿال 

راةعَ ای ىذتث و ىؿٍادار یافحٍغ. از ایً رو، در ایً پژوُف جالش قغه اؿث راةعة ةیً ُّقيٍغی ركاةحی و ؾيهکؼد و چگٌّگی ادؼگػاری 

(  در راؿحای ُيیً ُغف،  ؿـؤال 1394ُای جساری کكّر ةؼرؿی قّد.)ؿٌّیا مؼاىی و ُيکاران، ای ُّقيٍغ ركاةحی ةـؼآن در ةاٌکُ ىؤنفَ

 پـژوُف  ایـً گٌّـَ ىعؼح ىی قّد: آیا ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىی گػارد؟  

 

 ألٍمسبيان 

ةَ اةؽارُای زغیغی زِث جنيیو ؿازی و  ،ركاةحی ةَ صیات اكحنادی ظّد اداىَ دٍُغ ؿازىان ُا ةؼای ایٍکَ در ىضیط ةَ قغت ،اىؼوزه

ایً اةؽارُا ُّش یا ُّقيٍغی ركاةحی اؿث کَ در ؿعش زِان و در ةیً قؼکث ُا ةَ ؿؼؾث رو ةَ رقغ و ی از زيهَ . جنيیو گیؼی ٌیاز دارٌغ

پیؼایف و )ؼکث ُا و ؿازىان ُا را در اظػ جنيیيات ُّقيٍغاٌَ یاری دُغگـحؼش ةّده و در صال جتغیم ةَ ىؿیاری اؿث کَ ةحّاٌغ ىغیؼان ق

 (.1391ؾهی پّر، 

اکذؼ ىّؿـات ىّفق در  ،در صال صاضؼ. اىؼوزه داقحً جّان ركاةحی و ركاةث پػیؼی اؿاس ةلای قؼکث ُاؿث جّان گفث ىی ،ُيچٍیً

ةَ ظغىث ی آیٍغه . ای کـب آگاُی ةیكحؼ از ىضیط اؿحفاده ىی کٍٍغکكّرُای جّؿؿَ یافحَ از ُّش ركاةحی ةَ ؾٍّان یک اةؽار كغرجيٍغ ةؼ

صیات در ىضیعی کَ ُؼ روز ةا چانف ُای ةیكحؼی ی ؿـات و قؼکث ُا ةؼای اداىَ ؤگؼفحً ُّش ركاةحی ةـیار ٌّیغةعف اؿث و ةغون قک ى

ت و چیؼگی ةؼ ؾغم اظيیٍان از چكو اٌغاز ركاةحی، ةؼ كاةهیث ُای ُّش ركاةحی و گؼدآوری و جضهیم ىّفلیث آىیؽ اظالؾا ،ىّازَ ظّاُغ ةّد

 .(1383ٌسفی صلی، )اصـاس اىٍیث ةیكحؼی ظّاٍُغ کؼد

ؿـات ؤىلؼرات زدایی، قؼوع فؿانیث ىی اظیؼ ةا جغییؼات و جضّالجی در ؾؼضَ ی مٍؿث ةاٌکغاری ایؼان ُيگام ةا ؿایؼ مٍایؽ در دَُ 

ؿازىان ُایی ىی  ،در ایً ةیً. ةَ ؿّی ركاةحی قغن پیف ىی رود ظغىات ؿؼیؿاًی ر ارائَ اؾحتاری، ةاٌک ُای ظنّمی و جکٍّنّژی ُای زغیغ د

ىِو  ،ىی جّان گفث. جّاٌٍغ ىّفق ؾيم کٍٍغ کَ ةا ایً جغییؼات ُيگام ةّده و واکٍف ُایی پیف فؿاالٌَ ةَ ىضیط ركاةحی از ظّد ٌكان دٍُغ

ایً ةاٌک ُا جّاٌـحَ اٌغ ةا جکیَ ةؼ کیفیث . ُای ظنّمی ةَ ایً مٍؿث ةّده اؿثجؼیً دنیم ركاةحی قغن فضای مٍؿث ةاٌکغاری، ورود ةاٌک 

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در چٍغ ؿال اظیؼ مٍؿث کٍٍغ. انکحؼوٌیکی ىكحؼیان ةی قياری زػب ی ظغىات، ىكحؼی ىغاری و ٌؼام ُای پیكؼفحَ 

ی ُيَ ی ؿث، ةَ ظّر ىـهو ُیچ ةاٌکی ٌيی جّاٌغ ؾؼضَ کٍٍغه م ةا فؼمث ُا و جِغیغات زیادی ةّده اأةاٌکغاری در قؼایط ركاةث قغیغ جّ

جّاٌٍغ ةا اؿحفاده از فؼآیٍغ ُّش ركاةحی، ةا ةؼرؿی ٌلاط  ةاٌک ُا ىی. ظغىاجف ةِحؼیً ةاقغی کهیَ ی ؾؼضَ ی ظغىات ىيکً ةاقغ و در زىیٍَ 

از ظؼیق آٌِا ةَ ىّكؿیث ىيحازی ٌـتث ةَ ؿایؼ ركتا  كّت ظّیف و فؼمث ُای ىّزّد در ىضیط، اؿحؼاجژی ُایی را پیف ةگیؼٌغ کَ ةحّاٌٍغ

،  زاویغ و پؼُیؽگار)ُّقيٍغ ركاةحی و ىؼکؽ زيؽ آوری اظالؾات دارد، ٌـتث ةَ ؿایؼ ةاٌک ُا ىؽیث و ةؼجؼی داردی ةاٌکی کَ قتکَ . دؿث یاةٍغ

1389). 

 داظهی دؿث یافحَ اٌغ،ی ؿتی از آن در قتکَ ُّقيٍغی ركاةحی رقغ کؼده و ةَ ؿعش ىٍای ةؼای ىذال، قؼکث ُایی کَ در زىیٍَ 

درمغ  82ةؼ اؿاس جضلیق گؼوه آیٍغگان گالؿحٌّتؼی، ةیف از . کارکٍان ظّد را جّؿؿَ داده و از ؿیؼ و ؿهّك کّرکّراٌَ زهّگیؼی کؼده اٌغ

 .(2002 رایث و ُيکاران،)فاده ىی کؼدٌغاز ٌؼام ُّقيٍغ ؿازىاٌغُی قغه اؿح ،ىیهیارد دالر دارٌغ 10ةیف از ی قؼکث ُایی کَ درآىغ ؿانیاٌَ 
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جّاٌغ ٌلف كاةم جّزِی ةؼ رقغ و  کیفی و کيی ؾيهکؼد ةاٌک ُا در فضای ركاةحی ؿانو ىی یایساد قؼایط و ةـحؼُای الزم در زِث ارجلا

ِتّد زایگاه ركاةحی ؿازىان ةَ ةاٌک ُا ةَ ؾٍّان ىِو جؼیً ٌِاد ةازار پّنی ٌیازىٍغ راُکارُایی زِث ة. اكحنادی کكّر داقحَ ةاقغی جّؿؿَ 

ىكعل ٌيّدن ىیؽان از :  ٌغا ىـائم ایً جضلیق ؾتارت ،ةٍاةؼایً .مّرت ىـحيؼ و افؽایف کیفیث و ادؼةعكی جنيیيات ىغیؼیث ؿازىان ُـحٍغ

ىكعل ٌيّدن ، ىهثةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ُّش ركاةحی در مٍؿث ةاٌکغاری و ةَ ظنّص در ةاٌک ، جأدیؼگػاری ُّش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک

 .ىیؽان جأدیؼ ُّش ركاةحی ةؼ ةِتّد ؾيهکؼد

 

 ي ضريرت پصيَصاَميت 
ؾنؼ صاضؼ، جغییؼات روزافؽون داٌف ةكؼی در ؾؼمَ ُای گٌّاگّن ازحياؾی، اكحنادی، مٍؿحی، ؿیاؿی و ی یکی ازویژگی ُای ؾيغه 

ٌّآوری، انگُّای رفحاری ىكحؼیان و پیف ةیٍی روٌغ  كاةث، جکٍّنّژی،ةَ رؿيیث قٍاظحً جغییؼات ىّزّد و ةازار، ر ،در ایً وضؿیث. فٍاوری اؿث

 ،در ٌحیسَ. ىغیؼان ةیف از ایً ٌيی جّاٌٍغ ةؼای جنيیو گیؼی راُتؼدی ةَ اقؼاق و قِّد جکیَ کٍٍغ ،در ایً قؼایط. آیٍغه ةؼای ركاةث الزم اؿث

 (.2007گاةؼ ، )ىيکً اؿث در ةیكحؼ کارُا جنيیيی ٌادرؿث گؼفحَ قّد

آٌِا ةایغ از قؼکث ُای . ارزقی ةاالجؼ و جأىیً رضایث ىكحؼیان در ُؼ زىیٍَ ای، ةَ اظالؾات ٌیازىٍغٌغی قؼکث ُا ةؼای ؾؼضَ  ،اىؼوزه

ٌغ و ٌیؽ كّت و ضؿف ُای دروٌی ةٍگاه اركیب، واؿعَ ُا، ىكحؼیان، ؾؼضَ کٍٍغه ُا، جکٍّنّژی، ىضیط، ؿایؼ ٌیؼوُا و ؾّاىهی کَ در ةازار فؿال 

ُّقيٍغی . ا ةؼٌاىَ ای ادؼةعف ةَ ٌام ُّقيٍغی ركاةحی را ةَ ازؼا درآورٌغُقؼکث کَ الزم اؿث  ،ةغیً ىٍؼّر. ؾات زیادی داقحَ ةاقٍغاظال

 (.2007گؼوم و دیّیغ ، )رود َ ؾٍّان یک اةؽار ىغیؼیث اؿحؼاجژیک و یکی از ؿؼیؽ جؼیً زىیٍَ ُای رقغ کـب و کار ةَ قيار ىیةركاةحی 

 :  یم زیؼ یک ضؼورت ةَ قيار ىی آیغا و ٌِادُای اىؼوزی، ُّش ركاةحی ةَ دالدر ؿازىان ُ

 كیبرـ درك کهی از یک مٍؿث و ؿازىان ُای 

 ـ قٍاؿایی زىیٍَ ُای آؿیب پػیؼ و ارزیاةی ادؼات اكغاىات اؿحؼاجژیک ةؼ ؿازىان ُای ركیب

م آورد و ىّزب ةَ ظعؼ افحادن ىّضؽ یا پایگاه ؿازىان در ةازار ـ قٍاؿایی صؼکث ُای ةانلّه کَ اىکان دارد در یک ؿازىان ركیب ةَ ؾي

 . ظارزی قّد

 ركاةحی در ٌؼام ةاٌکی ةـیار پیچیغه و دقّار ىیی ؾؼمَ . مٍؿث ةاٌکغاری ایؼان در دَُ ُای اظیؼ ةَ ؿّی ركاةحی قغن پیف ىی رود

چؼا کَ ٍُّز زای ةاٌک ُای ظارزی در کٍار ةاٌک ُای  ،يایغجؼ را جؼؿیو ىی ٌ ُای ةازار آیٍغه وضؿیث ةؾ پیچیغه ةیٍی گؼدد و در پیف

. ركاةث صػف ىی قٌّغی ركاةحی و راُکارُای ىٍعلی و ُّقیاراٌَ جّزَ ٌكّد، کو کو از مضٍَ ی ایٍساؿث کَ اگؼ ةَ ؾؼمَ . ىّزّد ظانی اؿث

کَ ایً ظّد دنیهی روقً ةؼ صؼکث  ،لیلات ةازار کؼده اٌغاکذؼ ةاٌک ُای کكّر اكغام ةَ دایؼ کؼدن واصغ ُای ةازاریاةی و جض ،اظیؼُای در ؿال 

در ٌؼؼ گؼفحً ٌارؿایی ُای  ةا. ٌؽدیک قاُغ قغت یافحً آن ٌیؽ ظّاُیو ةّدی در آیٍغه  ،ةغون جؼدیغ. ایً مٍؿث ةَ ؿّی ركاةحی قغن اؿث

ی ركاةحی در ةاٌک ُا ٌِادیٍَ و از اةؽار و جکٍیک الزم اؿث ُّقيٍغ ،یی و ادؼةعكی قؿب ةاٌک ُاآىّزّد در ؿیـحو ةاٌکی در ایؼان و ؾغم کار

 (.1391پیؼایف و ؾهی پّر، )ُای ىٍاؿب آن زِث ةِتّد ؾيهکؼد اؿحفاده گؼدد

کكف و قٍاؿایی  فؼمث ُا و چانف ُای فؼاوری ةاٌک ُا ةؼای  : ٌغ ازا ؾتارت ،از زيهَ دالیم ضؼورت ُّش ركاةحی ةؼای مٍؿث ةاٌکغاری

افؽایف اصحيال ، قٍاؿایی راُتؼدُای ركاةحیی ایساد پایَ و ىتٍایی ةؼای ةِتّد ىـحيؼ و پیّؿحَ ، ی ركاةحی فؿالجؼغیب ةَ ؿّی راُتؼدُا

  .ریـک و رقغ فؼآیٍغُای جساری کـب و کار کاُف، ىاٌغگاری و ةلای ؿازىان

ىٍاؿب ٌؼؼی و ىفِّىی آن در زؽوه ُای ٌّیً رفحاری، کيتّد پژوُف و  زایگاه ،ایً ىعانؿَ ةَ چٍغیً دنیم ؾيغه از زيهَ ،ؾالوهةَ 

ُّش ركاةحی، صيایث ةاٌک ىهث از ایً پژوُف و ایٍکَ ٌحایر صامم از ایً پژوُف ىی جّاٌغ ىلغىَ ای ی کافی ٌتّدن ىعانؿات داظهی درةاره 

 .ةاقغ ضؼورت اٌسام و اُيیث ةاالیی ىی دارای. ةؼای ظؼاصی ىغل ُّقيٍغی ركاةحی و پیاده ؿازی آن در ةاٌک ىهث گؼدد
 

 سؤاالت پصيَص
 ُّقيٍغی ركاةحی چَ جأدیؼی ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث دارد؟:  ؿؤال امهیـ 

 : ؿؤاالت فؼؾیـ 

 ـ ىؤنفَ ُای ُّش ركاةحی در ةاٌک ىهث چیـث؟ 1

 ـ ىؤنفَ ُای امهی ؾيهکؼد ةاٌک ىهث چیـث؟ 2

http://۴.کاهش/
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 اَذاف پصيَص
 ش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهثـ ُغف کهی : جؿییً جأدیؼ ُّ

 ـ اُغاف فؼؾی :

 جأدیؼ ُّش فٍاوری ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث  جؿییًـ  1

 جأدیؼ ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جؿییًـ  2

 جأدیؼ ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهثجؿییً ـ  3

 جأدیؼ ُّش ركتا ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جؿییًـ  4

 نفَ ُای ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌک ىهثؤـ اونّیث ةٍغی ى 5

 نفَ ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهثؤیک از ى ُؼ ادؼگػاری ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ جؿییًـ  6

 

 فرضيٍ َاي پصيَص

 ُّش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.:  فؼضیَ ی امهیـ 

 : فؼضیَ ُای فؼؾیـ 

 ؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.ـ ُّش فٍاوری ةؼ ؾيهک 1

 ـ ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد. 2

 ـ ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد. 3

 ـ ُّش ركتا ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد. 4

 ىؤنفَ ُای ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌک ىهث كاةم اونّیث ةٍغی اؿث.ـ  5

 ـ ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ُؼ یک از ىؤنفَ ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼگػار اؿث. 6

 

 وظري پصيَصادبيات 
اظالؾات در ىضیط  قاىم ةؼٌاىَ ریؽی، گؼدآوری، جضهیم و اٌحكار ُّش ركاةحی را ةَ ؾٍّان پیكٍِادات ؾيهی از فؼآیٍغ ؿیـحياجیک ،کانّف

ی ةؼ ىّكؿیث ركاةحی یک کكّر ةا قؼکث ىی ةاقغ، رظارزی، ةؼای ةِؼه وری از فؼمث ُا یا پیكؼفث ُایی کَ دارای ٌیؼوی ةانلّه در جأدیؼگػا

ث ركاةحی ی اظالؾات ىؼةّط ةَ ىضیط و ركتا ةَ ىٍؼّر ظهق و صفغ ىؽیرُّقيٍغی ركاةحی را زيؽ آو ،(2007ىاریا و دٌیؾ) .جؿؼیف کؼده اؿث

اقحَ اؿث کَ ُّقيٍغی ركاةحی، کم داٌكی اؿث کَ یک قؼکث از ىضیعی کَ در آن ركاةث ىی کٍغ در اظحیار دةً گیالد اػِار . جؿؼیف کؼدٌغ

 غ و در پؼجّ ایً داٌف اؿث کَ جنّر کاىهی ازٍو صامم جسؽیَ و جضهیم ذرات ةی قيار اظالؾاجی اؿث کَ روزاٌَ قؼکث را ةيتاران ىی کٍ دارد

 (.14: 1383 ٌسفی صلی،)ركاةث در پیف روی ىغیؼان ٌلف ىی ةٍغد جا ةحّاٌٍغ ةِحؼ جنيیو ةگیؼٌغی ی مضٍَ جوضؿیث فؿهی و آ

کارگؼان کَ ىلؼ ی در كؼن پاٌؽدُو ىیالدی، ظاٌَ . چٍغ كؼن پیف در ایانث ُای آنيان درك قغه ةّد ،ىٍافؽ صامم از ُّقيٍغی ركاةحی

در كؼن . ؿیاؿی و جساری ةّدی ىّران کهیغی و اظالؾات ىضؼىاٌَ أحَ ُایی را ىٍحكؼ کؼد کَ صاوی اؿاىی ىدؿث ٌّق ،آن در آگـتّرگ ةّد

کارگیؼی و جعتیق پیكؼفث ُای ؾهيی ؿایؼ َ اروپا دریافث کَ ةا ةی دكیق کم كاره ی ُّقيٍغی آنيان ىغرن رقغ یافث و ةا ىكاُغه  ،ُسغُو

ؿؼؾث پایَ ی آىّزش و جضلیق را ةَ ؾٍّان ةٍیان ُای  آنيان ةا. ةا ةٍگاه ُای اٌگهیـی ركاةث کٍغ کكّرُا در فؼآیٍغُای مٍؿحی ظّد ىی جّاٌغ

قیيی را از ی در زىیٍَ  ظنّماً ،ظالكیث جکٍّنّژیک ظّد جّؿؿَ داد و در اواظؼ كؼن ُسغُو صلّق ةیً انيههی ةـیاری از فؼىّل ُا و فؼآیٍغُا

قؼکث ُا فؿاالٌَ ةَ دٌتال زيؽ آوری اظالؾات در ىّرد ىكحؼیان و جأىیً کٍٍغگان از صؼَ ای ةعف كاةم ىال، 1990ی از دَُ  آن ظّد کؼد.

یا صامم گؽارقات ىٍحكؼه در رؿاٌَ  ةؼای ةـیاری ایً اظالؾات ٌاقی از اظالؾاجی ةّد کَ ةَ ظّر جنادفی از قکایث ةَ دؿث ىی آىغ ،اىا. ةّدٌغ

جکٍّنّژی و ىكحؼیان ةَ ی ةَ ُّقيٍغی ركاةحی ةِحؼی در فؿانیث ُای ركاةحی، پژوُف و جّؿؿَ قؼکث ُای آىؼیکایی داٌـحَ ةّدٌغ کَ . ُا ةّد

 ،قؼکث ُای ةؽرگحؼ ةیكحؼ از قؼکث ُای کّچک یا قکاف اظالؾاجی دؿث در گؼیتان ةّدٌغ در ٌحیسَ. جأىیً کٍٍغگان ٌیاز دارٌغی ُيان اٌغازه 

ةغر، .)در ُيان صال ٌیؽ ظیهی ُا ةَ آن ارزقی کَ اصحیاج داقحٍغ، دؿث ٌیافحٍغ ،اىا .ةیكحؼی را ةَ ُّقيٍغی جعنیل دادٌغی آٌِا ةّدزَ 

2003). 
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ىایکم پّرجؼ ىضلق ىؿؼوف ، ةؼظی از ٌّیـٍغگانةَ ادؾای . زای ظّد را در ىضافم آکادىیک ةاز کؼد1980ی ُّش ركاةحی از دَُ ی  واژه

و در ایساد . او اؿحؼاجژی ُای ٌؽدیک ىفِّم ُّقيٍغی ركاةحی را ظهق کؼده اؿثركاةحی ی ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ةا ىؿؼفی ٌیؼوُای پٍر گاٌَ 

. ىٍحكؼ ؿاظحَ اؿث 1990در ؿال  ی ركاةحی را ىسهَی  پیكگام ةّده و ٌعـحیً قياره1968اٌسيً ىحعننان ُّقيٍغؿازی ركاةحی در ؿال 

ده از ؿیـحو ُای ُّقيٍغی ركاةحی پیكؼفث كاةم ىالصؼَ ای داقحَ اظیؼ در اؿحفای ةؿضی کكّرُا ٌؼیؼ فؼاٌـَ، ژاپً، ؿّئغ و آىؼیکا در دَُ 

 (2004ىّنحی کٌّـث، )َ اؿثیافحاٌغ و ُّش ركاةحی زایگاه ظّد را ةَ ؾٍّان یک ؾاىم ىِو در کـب ىؽیث ركاةحی 

ّزّد در ةازارُای ةـیاری از زٍتَ ُای ى .ةاظث در زٍگ ىیان مٍؿث ُاؿثی ؾغم قؼکث در پیاده ؿازی ُّقيٍغی ركاةحی ةَ ىٍؽنَ 

جضهیم قٌّغ و در ىّرد ىّكؿیث جّنیغ، فؼآیٍغُا و کاٌال ُای جّزیؽ و ُيچٍیً ؿاظحار  زِاٌی ةایغ ةَ مّرت ؿیـحياجیک ىكاُغه و جسؽیَ و

ُا ةؼای ةارور چانف در جّزَ ىغام ةَ فؼمث ُای زغیغ و دگؼگٌّی اُغاف ؿازىاٌی، ىِارت ُا، ىٍاةؽ و جّاٌایی . ؿازىاٌی اكغاىاجی مّرت پػیؼد

اىا ةؼای اظيیٍان از ةلا در آیٍغه ةَ فؿانیث در ةازه زىاٌی  ،ؿازىان ُا ٌیازىٍغ دیغ ةهٍغىغت ىی ةاقٍغ. کؼدن فؼمث ُای ایساد قغه ىی ةاقغ

یک ةایـحی ةَ دگؼگٌّی ُای اؿحؼاجژ. دنیم ضؼوری ةّدن قٍاؿایی ركاةث در دٌیای اىؼوزی کـب و کار ىی ةاقغ ،ایً. کّجاه ىغت ىضحاج ُـحٍغ

 .(2003ةغر، )مّرت ىغاوم مّرت پػیؼد

ؿؼریؽ ، افؽایف ؿؼیؽ ؿؼؾث کـب و کارؾتارت اٌغ از : دالیم ایً ضؼورت از ةؼظی . ةَ ظّر کهی یک ضؼورت ىی ةاقغ ،ُّقيٍغی ركاةحی

 .و ادؼگػاری آنؿؼؾث جغییؼات ؿیاؿی ، ظنياٌَ قغن ركاةث ىّزّد، از ركتای زغیغ یافؽایف ركاةث زِاٌی ٌاق، اظالؾات

وؿیهَ ی ةؼرؿی َ آقکار کؼدن فؼمث ُا جِغیغات ةایً گٌَّ ةؼ قيؼده اٌغ :  اُغاف امهی ُّقيٍغی ركاةحی را، (2005پهحٌّیيی و ووری)

ةؼای جنيیو گیؼی ؼاُو آوردن اظالؾات کافی ، فر ىّرد ركتادفؼآیٍغ و جؼکیب داده و اظالؾات ةؼای جّنیغ آگاُی و دیغگاه ُا ، ؿيتم ُای ضؿیف

 .کيک ةَ ؿازىان ةؼای دؿحیاةی ةَ صانث ركاةحی، ُا و صم ىـائم و ىكکالت قؼکث

جلّیث ؿیگٍال ُای ، ةؼ فؿانیث ُای جنيیو گیؼان يؼدٌغ : جأدیؼىؽایای ُّقيٍغی ركاةحی را چٍیً ةؼق ،(1999)پؼؿکات و ةاردواخ

ةِحؼ ظغىات و ىضنّالت ی ارائَ ، جـِیو ایغه ُا، ِؼه ةؼداری از آؿیب پػیؼی ركتاة، ٍاؿایی ىّكؿیث ُا و فؼمث ُا، قزودٍُگامی ُكغاردٍُغه 

ؿازىان ُایی کَ از ُّقيٍغی ركاةحی ةِؼه ىی ٌغ : چٍیً ؾٍّان کؼده ا ىؽایای ُّقيٍغی ركاةحی را ،(2005کاُاٌؼ و ةؼن ُاردت). ةَ ىكحؼیان

ا ةا جّزَ ةَ آگاُی از ركتا و پیف ةیٍی صؼکث آٌِا آىادگی ُؼ گٌَّ ىلاةهَ زِث ؿازىان ُ. غٌکيحؼ ةا صّادث غیؼىٍحؼؼه غافهگیؼ ىی قّ ،ةؼٌغ

لیث و قکـث فؿازىان ُا از ىّ. قٍاؿایی رفتای زغیغ و ةانلّه رفحار آٌِا را در ةازار ىی دُغی ةَ ؿازىان ُا ازازه . غهیَ ةؼ ركتا را پیغا ىی کٍٍغ

زایگاه ةَ ؿازىان ُا در ىّكؿیحی كؼار ىی گیؼٌغ کَ ىی جّاٌٍغ . و ىٍافؽ مؼفَ زّیی ىی کٍٍغ در زىان ، پّل ،دیگؼان درس ىی گیؼٌغ و در ٌحیسَ

الت و ّىّرد فؼآیٍغُا و ىضندر ُّقيٍغی کيک ىی کٍغ ؿازىان ُا . غٍةِحؼی از نضاظ داىٍَ ی ىضنّل، کیفیث، اُغاف و قؼکا دؿث یاة

 .کغام یک از آٌِا ٌـتث ةَ قؼایط آٌِا ىٍاؿب جؼ ىی ةاقٍغجکٍّنّژی ُای صغیغ اظالؾات ةَ دؿث آورٌغ و جؿییً کٍٍغ 

 :  از ٌغا کَ ؾتارتدارد امهی  ةؿغىغیؼیث فؼاٌـَ، ُّش ركاةحی چِار ی غه کةؼاؿاس جؿؼیف داٌك

ارُای ةاز ،ٌلكَ راُی از گؼایكات فؿهی و آجی ىكحؼیان و جؼزیضات آٌانی زِث جِیَ  ،ـ ُّقيٍغی جساری ـ ةازاریاةی : ایً ُّقيٍغی 1

جأىیً  ظؼیغاران، از اظالؾات ىكحؼیان، ٌیاز اؿث و ىؿيّالً ق در ةازاریاةی و جّزیؽ، ىّردیزغیغ و فؼمث ُای ةعف ةٍغی ىتحکؼاٌَ و جغییؼات ؾي

 .کٍٍغگان و جّزیؽ کٍٍغگان، گؼدآوری قغه و ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار ىی گیؼد

ىی جّان ةَ ارزیاةی اؿحؼاجژی ركاةحی ؿازىان ٌـتث ةَ جغییؼات ؿاظحار ركتا،  ،ـ ُّقيٍغی ٌـتث ةَ ركتا : ةَ کيک ایً ُّقيٍغی 2

 .ىضنّل زایگؽیً آٌِا و جازه واردان ةَ مٍؿث پؼداظث

 جکٍّنّژی فؿهی و آجی، و پیف ةیٍی جغییؼات جکٍّنّژی آیٍغه، ىّری ةؼای ارزیاةی ُؽیٍَ و فایغه  ،ـ ُّقيٍغی فٍاوری : ایً ُّقيٍغی 3

 .کار دارد ا جضلیلات پایَ و کارةؼدی، کارظاٌسات، فؼآیٍغُا، ٍُسارُا و صق اظحؼاع ؿؼ ودٌیاز اؿث و ة

قاىم كّاٌیً و ىلؼرات، ىـائم ىانی و ىانیاجی، ؿیاؿی و اكحنادی  و ُيچٍیً  ،ـ ُّقيٍغی راُتؼدی ـ ازحياؾی : ایً ُّقيٍغی 4

 (.2001ؿاٌحی، و راچ .)ٌیؼوی اٌـاٌی ىی ةاقغ ازحياؾی و

کهی ؿازىان در ةـیاری از ؿازىان ُا ةَ جنيیو گیؼی ىغیؼان آن ةـحگی دارد. در ؿازىان ُایی کَ جنيیيات اؿحؼاجژیک ةَ ؾيهکؼد 

ةَ قغت واةـحَ  ،ُای اؿحؼاجژیک ىّفق در ىضیط ُای ؿازىاٌی درؿحی و ؿؼیؽ اجعاذ ىی قّد، ؾيهکؼد ةِحؼی ىكاُغه قغه اؿث. جنيیو گیؼی

 .(1999اؿث)ةّرد،  ةَ اظالؾات ةَ ىّكؽ و ىؼجتط

 ةایغ ةَ قیّه ُای ىٍاؿب ةَ کارةؼان ىؤدؼ در جنيیو گیؼی رؿاٌغه قّد. ،پؾ از ایٍکَ اظالؾات زيؽ آوری و جسؽیَ و جضهیم قغ ،ةٍاةؼایً

 .(1996جؼیً ىـائم ُّش ركاةحی اؿث.)ىانحؽ و کُّهی،  ىضللان ىكاُغه کؼده اٌغ کَ اٌحكار اظالؾات در ؿؼاؿؼ کكّر یکی از ىِو
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 پيطيىٍ ي پصيَص

 یپصيَص َاي خارج
(، در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی ادؼ ُّقيٍغی ركاةحی و ؿیـحو ُای اظالؾاجی پكحیتاٌی ةؼ جغییؼ ؿازىان ُای جساری 2000گّیياراٌؾ)ـ  1

ٌحایر  .غییؼ ىؤدؼ ؿازىانٌغ از: ادؼ ُّقيٍغی ركاةحی، ادؼ ؿیـحو ُای اظالؾاجی پكحیتان و جا کّچک پؼداظحَ اؿث. ؿَ ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی ؾتارت

 ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ فؼٍُگ و ؿاظحار ؿازىاٌی جأدیؼگػار اؿث. ،کَ ٌكان داد

ةیً اظالؾات ٌسارت انکحؼوٌیک و ُّقيٍغی ركاةحی در کاٌادا پؼداظث. یافحَ ُا ی (، در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی راةعَ 2003ویّان نی )ـ  2

وٌکّور آگاُی کيی ٌـتث ةَ ُّقيٍغی ركاةحی دارٌغ و جٍِا جؿغاد کيی از قؼکث ُای ةؽرگ ةا ةیكحؼیً ىغیؼان کاٌادایی در  ،ٌكان داد کَ

َ جکٍّنّژی پیكؼفحَ ةؼای افؽایف جّاٌایی ركاةث ظّد در مٍؿث در صال ازؼای ُّقيٍغی ركاةحی ةّدٌغ. جؿغاد زیادی از ىغیؼان اؾالم کؼدٌغ ک

 .َ، غیؼرؿيی و غیؼفیؽیکی ُـحٍغ جا ىٍاةؽ داٌّیَ، رؿيی و دیسیحانیاظالؾات ُّقيٍغی ركاةحی ةیكحؼ از ٌّع ىٍاةؽ اونی

اكغاىات داد کَ، ُّقيٍغی ركاةحی در ةهژیک و آفؼیلای زٍّةی پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان ی ةَ ىلایـَ  ،(2005پهـياکؼ و ُيکاران)ـ  3

ىی گؼدد. در ةعف ُای ةازاریاةی و فؼوش در ةهژیک  ُّقيٍغی ركاةحی در ُؼ دو کكّر ةَ قکم ؿاظحار ٌیافحَ و در ةعف ُای پؼاکٍغه ازؼا

ی فؼیلای زٍّةی ةیكحؼ ةؼ ؾِغه آدر و  ىغیؼان ارقغی ؾِغه  ث. در ةهژیک ىـئّنیث ُّقيٍغی ركاةحی ةؼؿاكغاىات ُّقيٍغی پؼرٌگحؼ ا

 کارکٍان پاره وكث یا جيام وكث اؿث.

ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد جساری  ،. در ایً پژوُفظثقؼکث ُا پؼدا ( ةَ ةؼرؿی ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد جساری2006آگاروال)ـ  4

اؿحفاده قغ. ةؼای ةؼرؿی ادؼ ُّقيٍغی ركاةحی، ؾيهکؼد جساری قؼکث كتم و ةؿغ از ازؼای  TQM و 6sigmaقؼکث ُا از جکٍیک ُای 

امم از ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ٌضّه جنيیو ٌحایر صو  ٌحایر صاکی از ادؼ ىذتث ُّقيٍغی ةؼ ؾيهکؼد جساری قؼکث ةّدقغ. ُّقيٍغی ارزیاةی 

 گیؼی  ىغیؼیث جأدیؼ گػاقحَ و ایً جأدیؼ از ظؼیق ؾيهکؼد ٌيایان ىی گؼدد.

ةیً ىّفلیث ُّقيٍغی ركاةحی و ةـحؼی کَ ُّش ركاةحی در آن ی ( در جضلیق ظّد ةَ ةؼرؿی راةعَ 2008آٌغریا ؿایيً و ُيکاران)ـ  5

ی و اٌغازه  ىؤدؼ ةّدهروی ىّفلیث قؼکث در ازؼای آن  ،دُغ خ ىیرزىیٍَ ای کَ ُّقيٍغی در آن دریافحٍغ کَ،  وازؼا ىی قّد پؼداظث 

یٍغ ُّقيٍغی آقؼکث ُای کّچکحؼ ٌـتث ةَ قؼکث ُای ةؽرگحؼ در ازؼای فؼو  یٍغ ُّقيٍغی ركاةحی جأدیؼگػار اؿثآیی فؼآکث ةؼ کارؼق

یٍغ ىؤدؼ ُّقيٍغی ركاةحی اٌغك ةّده و ایٍکَ اظحناص واصغ آاز ةؼای ازؼای فؼچؼا کَ در ایً قؼکحِا ىٍاةؽ ىّرد ٌیدارٌغ، چانف ةیكحؼی 

 ٌیـث. قؼکث ُای کّچک اىکان پػیؼ یىسؽای ُّقيٍغی ركاةحی و یک کارقٍاس ُّقيٍغی ركاةحی ةؼا

ؾيهکؼد ی ىلایـَ  از ظؼیقَ و دریافحٍغ کَ، ( در پژوُف ظّد ةَ ةؼرؿی فؼٍُگ ُّقيٍغی ركاةحی پؼداظح2009آدیغام و ُيکاران)ـ  6

د کَ ٌّع فؼٍُگ، ىضیط ؿیاؿی و ازحياؾی و اكحنادی ؾّاىم جؿییً کٍٍغه ای در ؼىكعل کىی جّان ُّش ركاةحی در ؿعش ةیً انيهم 

 ُّقيٍغی ركاةحی ىضـّب ىی قٌّغ.

ُای ىانؽیایی را  ةیً ُّقيٍغی ركاةحی و اةِام ىضیعی در قؼکثی (، در پژوُف ظّد راةعَ 2013چیٍگ ؿٍگ یاپ و ُيکاران)ـ  7

ةا افؽایف و نػا،  وری و پؼدازش اظالؾات افؽایف ىی یاةغآةا افؽایف ىضیعی اكغاىات ىؼةّط ةَ زيؽ ه و دریافحٍغ کَ، ییغ كؼار دادأىّرد ج

 ث.کَ جضلق ایً اىؼ ىـحهؽم افؽایف ةَ کارگیؼی ُّقيٍغی ركاةحی اؿىی یاةغ، پیچیغگی و اةِام ىضیعی ٌیاز ةَ اظالؾات افؽایف 

 

 پصيَص َاي داخلی
قغه در ةّرس  ُای پػیؼفحَ ( در پژوُكی پیؼاىّن ؿٍسف ُّش ركاةحی و جأدیؼ ٌّع مٍؿث ةؼ آن در قؼکث1390)و ُيکاران چاووقیـ  1

وراق قغه در ةّرس ا ُای پػیؼفحَ ةیً ُّقيٍغی ركاةحی و ٌّع مٍؿث در قؼکث یدار جفاوت ىؿٍیَ دؿث یافحٍغ کَ، ٌحیسایً ةَ  اوراق ةِادار

 ةِادار جِؼان در مٍایؽ ىّرد ةؼرؿی وزّد دارد.

ةَ و دریافحٍغ کَ،  اٌسام دادٌغ «پػیؼی مٍؿث فؼش ةؼرؿی جأدیؼ ُّش ركاةحی ةؼ ركاةث: »( جضلیلی ةا ؾٍّان 1390صیغری و ؿؿیغی)ـ  2

ُّقيٍغی و  ُّقيٍغی ةازار، اؿحؼاجژیک ٌغ از: ُّقيٍغی ازحياؾیا پػیؼی مٍؿث فؼش ؾتارت جأدیؼگػاری ةؼ ركاةثاونّیث ةیكحؼیً  ،جؼجیب

 .جکٍّنّژیک

ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ ُّقيٍغی ركاةحی در ایساد ىؽیث ركاةحی در قؼکث : »پژوُكی ةا ؾٍّان ( در 1390ـ رضایی دونث آةادی و ُيکاران) 3

ُّقيٍغی ركاةحی یک ؾاىم کهیغی در کـب ىؽیث ُای ركاةحی ةؼای قؼکث دریافحٍغ کَ،  «ُای ىـحلؼ در قِؼك ؾهيی جضلیلاجی امفِان
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نفَ ُای ُّقيٍغی ركاةحی، گؼدآوری اظالؾات دارای ىؿٍادار جؼیً راةعَ ةا ُّقيٍغی ركاةحی و اٌحكار اظالؾات از کيحؼیً ؤاز ىیان ىؿث و ُا

 ىیؽان ىؿٍاداری ةؼظّردار ةّده اؿث.

پیؼاىّن ُّقيٍغی ركاةحی در مٍؿث ظّدروؿازی ایؼان اٌسام دادٌغ. ُغف آٌِا از ایً پژوُف ( پژوُكی 1390ىكتکی و ُيکاران)ـ  4

راُکار ُای ؾيهی زِث ةِتّد ایً ىِو ةّد. آٌِا زِث اٌغازه گیؼی ىیؽان ُّش ركاةحی از ی ؿٍسف وضؿیث ُّش ركاةحی در ایً مٍؿث و ارائَ 

یٍغگؼایی، جيؼکؽ، رُتؼی و راُتؼد و یادگیؼی، آیـحيی، قتکَ ؿازی، فؼٍُگ ؿازی، فؼؾتارت ةّدٌغ از: رویکؼد ؿ، کَ ُفث ةؿغ اؿحفاده کؼدٌغ

قاظل ىحٍاؿب ةا مٍؿث ظّدروؿازی ةؼای ةؼرؿی وضؿیث ُّش  35 ،ةا اؿحفاده از ایً اةؿاد و ٌؼؼات ظتؼگان و ادةیات جضلیق .ظالكیث و رقغ

 ركاةحی اؿحعؼاج گؼدیغ.

 

 مذل پصيَص
اةحی دارای چِار ةؿغ ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی، ُّش ةازار و ةازرگاٌی، ُّش فٍاوری و جکٍّنّژی و ُّش ُّش ركایً پژوُف، در ىغل 

از روش کارت اىحیازی  ،نفَ ُا و قاظل ُای ُؼ یک از ایً اةؿاد  ةَ ظّر کاىم ىكعل قغه اؿث. زِث ةؼرؿی ؾيهکؼدؤركتا  ىی ةاقغ. ى

ایً ىغل ؿؿی ی یٍغُای داظهی و ىكحؼیان اؿث. در ارائَ آچِار رویکؼد ىانی، رقغ و یادگیؼی، فؼ ىحّازن اؿحفاده قغه اؿث. ایً روش ٌیؽ دارای

 اٌحلادات وارده ةَ پژوُف ُای پیكیً ةؼظؼف قغه ةاقغ. زاىؽ و فؼاگیؼ ةاقغ، داٌیاً قغه اؿث کَ اوالً

 
 (2001، ساوتیي راچ برگرفتٍ از مذل ًَش رقابتی  )مذل تأثير ًَضمىذي رقابتی بر عملکرد( : 1)ضکل 

 

 ضىاسی پصيَصريش 

پژوُف، قؿب ةاٌک ُای ىهث اؿحان ی آىاری زاىؿَ  ّمیفی اؿث.و از ٌؼؼ جضهیم داده ُا، جُغف، کارةؼدی از جؼؼ پژوُف روش ایً 

ان آذرةایسان غؼةی در ىغیؼان ارقغ و ىیاٌی ةَ ُيؼاه کارقٍاؿان ارقغ ؿحاد ىؼکؽی و قؿب ةاٌک ىهث اؿح ىی ةاقغ. (قؿتَ 72)آذرةایسان غؼةی

اٌحعاب و صسو ٌيٌَّ ةا فؼىّل ؿاده جنادفی  ،روش ٌيٌَّ گیؼی. آىاری اٌحعاب قغٌغی  ٌيٌَّؾٍّان َ ٌفؼ ة 320ىاَُ ةَ جؿغاد ؿَ  ةازه زىاٌی

یف ةؼداری و زِث ةؼای گؼدآوری اظالؾات ىّرد ٌیاز ةعكسِای ٌؼؼی پژوُف، از روش کحاةعاٌَ ای و ف .جؿییً قغٌفؼ  174ةَ جؿغاد کّکؼان 

ةعف اول ویژگی ُای زيؿیث قٍاظحی  :اؿث ةعف  ؿَقاىم  ی ایً پژوُفغه اؿث. پؼؿكٍاىَ قاز پؼؿكٍاىَ اؿحفاده گؼدآوری داده ُا، 

. ةعف ؿّم ارزیاةی ؾيهکؼد ةاٌک ةؼ اؿاس روش کارت اىحیازی ىحّازنو  ةعف دوم ارزیاةی ىیؽان ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌک، پاؿط دٍُغگان

اؿحؼاجژیکی، ارزیاةی ُّقيٍغی ـ  ارزیاةی ُّقيٍغی ركاةحی از چِار ةعف ارزیاةی ُّقيٍغی فٍاوری، ارزیاةی ُّقيٍغی ازحياؾیی ؿكٍاىَ پؼ
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ارزیاةی ؾيهکؼد ةاٌک ةؼ اؿاس روش کارت اىحیازی ىحّازن دارای چِار ىلیاس  غه اؿث.قةازرگاٌی و ارزیاةی ُّقيٍغی ركتا جكکیم ـ  ةازاریاةی

از ظیف نیکؼت اؿحفاده و ةؼای گؽیٍَ ُای ةـیار زیاد، زیاد، ، در پؼؿكٍاىَ یٍغُای داظهی، رقغ و یادگیؼی و ىكحؼی ىی ةاقغ.آىانی، فؼ رویکؼد

ات ؼای ارزیاةی روایی ىضحّایی از ادةی. ةدر ٌؼؼ گؼفحَ قغ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7ضؼایب  ،ةـیار کو ةَ جؼجیبو کو، کو  زیاد، ىحّؿط، ٌـتحاً ٌـتحاً

ةِؼه  ییغی از ٌؼم افؽار نیؽرلأةؼای اٌسام جضهیم ؾاىهی ج ُيچٍیً،ارزیاةی ػاُؼی پؼؿكٍاىَ از ٌؼؼات ظتؼگان ةِؼه گؼفحَ قغ.  یپژوُف و ةؼا

دؿث ةَ  943/0و پایایی ىلیاس ارزیاةی ؾيهکؼد، ةا آنفای کؼوٌتاخ  961/0نفای کؼوٌتاخ آ ةا روشىیؽان پایایی ىلیاس ُّش ركاةحی گؼفحَ قغ. 

 اؿحفاده قغ. SPSSاز ظؼیق ٌؼم افؽار جسؽیَ و جضهیم داده ُا از آىار جّمیفی و اؿحٍتاظی ؼای ة آىغ.

 

 َاي پصيَص یافتٍ

 آمار تًصيفی

 تًزیع فراياوی مربًط بٍ جىسيت:  (1)جذيل 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی زٍـیث

 7/65 115 ىؼد

 3/34 60 زن

 100 174 زيؽ

 

 
 فراياوی جىسيت پاسخ دَىذگان ( :  ميسان 1) ومًدار

 

 را زٌان جكکیم ىی دٍُغ.آٌان درمغ  3/34درمغ پاؿط دٍُغگان را ىؼدان و  7/65

 

 تًزیع فراياوی مربًط بٍ سه( : 2)جذيل 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ؿً

 7/21 38 ؿال و کيحؼ 30

 7/9 17 ؿال 35جا  31

 4/19 34 ؿال 40جا  36

 8/20 36 ؿال 45جا  41

 8/14 26 ؿال 50جا  46

 6/13 23 ؿال و ةیكحؼ 51

 100 174 زيؽ
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 فراياوی سه پاسخ دَىذگان( : ميسان 2) ومًدار

      

 8/14 ،ؿال 45 جا 41درمغ  8/20 ،ؿال 40جا 36درمغ  4/19، ؿال 35جا  31درمغ  7/9، ؿال و کيحؼ 30درمغ پاؿط دٍُغگان  7/21

 ؿال و ةیكحؼ ىی ةاقٍغ. 51درمغ  6/13 ،ؿال 50جا 46درمغ 

 

 تًزیع فراياوی مربًط بٍ تحصيالت پاسخ دَىذگان ( :3)جذيل 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی جضنیالت

 7/65 115 کارقٍاؿی

 3/34 60 کارقٍاؿی ارقغ

 6/4 7 دکحؼا

 100 174 زيؽ

 

 
 فراياوی تحصيالت پاسخ دَىذگان( : ميسان 3) ومًدار

       

 درمغ دکحؼا ىی ةاقٍغ. 6/4درمغ کارقٍاؿی ارقغ و  1/21 ،گان کارقٍاؿیدرمغ پاؿط دٍُغ 3/74

 

 خذمت پاسخ دَىذگاني تًزیع فراياوی مربًط بٍ سابقٍ ( : 4)جذيل 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ؿاةلَ ظغىث

 8/18 33 ؿال 3کيحؼ از 

 6/29 17 ؿال 5جا  3

 7/25 45 ؿال 10جا  6

 3/10 18 ؿال 15جا  11

 7/9 17 لؿا 20جا  16

 6/8 15 ؿال 20ةیف از 

 100 174 زيؽ
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 سابقٍ خذمت پاسخ دَىذگان( : ميسان 4)ومًدار 

 

درمغ  6/8ؿال و  15 جا 11درمغ  3/10 ،ؿال 10جا 6درمغ  7/25 ،ؿال 5 جا 3درمغ  6/29، ؿال 3درمغ پاؿط دٍُغگان کيحؼ از  8/18

 ظغىث دارٌغ.ی ؿال ؿاةلَ  20ةیف از 

 

 تًزیع فراياوی مربًط بٍ سمت ضغلی( : 5)جذيل 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ؿيث قغهی

 6/0 1 ىغیؼ ؾاىم

 2/1 2 ت ىغیؼهأؾضّ ُی

 5/8 15 ىؿاوٌث ؿحاد

 40 70 رئیؾ قؿتَ

 40 70 ىؿاون قؿتَ

 7/9 17 واصغکارقٍاس ارقغ 

 100 174 زيؽ

 

 
 فراياوی سمت ضغلی پاسخ دَىذگان( : ميسان 5)ومًدار 

 

درمغ  7/9درمغ ىؿاون قؿتَ و  0/40 ،درمغ ىؿاوٌث ؿحاد 5/8 ،ت ىغیؼهأدرمغ ؾضّ ُی 2/1 ،ىغیؼ ؾاىم درمغ پاؿط دٍُغگان 6/0

 کارقٍاس ارقغ واصغ ىی ةاقٍغ.

 

 آمار استىباطی 
 اسميروًف براي متغيرَاي تحقيقـ  آزمًن کًلمًگريف( : 6)جذيل 

 ىلغار آزىّن اةؿاد ىلغار آزىّن ىحغیؼ

 

 ُّقيٍغی

 ركاةحی

 

071/0 

 235/0 ُّقيٍغی فٍاوری

 140/0 ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی

 131/0 ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی

 069/0 ُّقيٍغی ركتا

 ارزیاةی

 ؾيهکؼد

 

089/0 

 352/0 ىانیرویکؼد 

 112/0 رویکؼد فؼآیٍغُای داظهی
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 051/0 رویکؼد ىكحؼیان

 072/0 رویکؼد یادگیؼی و رقغ

 

زيؽ آوری قغه ةؼای ىحغیؼُای     داده ُای نػا، ییغ ىی قّد و أج H1پؾ فؼض  ،اؿث 05/0ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿعش ىؿٍاداری ةؽرگحؼ از 

 جضلیق ٌؼىال اؿث.

 

 ماتریس َمبستگی بيه متغيرَاي تحقيق( : 7)جذيل 

 ىحغیؼُا
 ارزیاةی ؾيهکؼد

 sig ضؼیب ُيتـحگی
 000/0 741/0 ُّقيٍغی ركاةحی

 000/0 607/0 ُّقيٍغی فٍاوری

 000/0 590/0 ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی

 000/0 569/0 ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی

 000/0 612/0 ُّقيٍغی ركتا

 

 اؿث.05/0ةیً ىحغیؼُا ُيتـحگی ىؿٍاداری وزّد دارد، چّن ؿعش ىؿٍاداری کّچکحؼ از 

 

 خص اوذازٌ گيري مذلارزیابی ب
 مذل سازي معادالت ساختاري 

 

 
 مذل سازي معادالت ساختاري مذل مفًُمی تحقيق )تخميه استاوذارد(( : 2)ضکل 

 

 
 سازي معادالت ساختاري مذل مغًُمی تحقيق)معىاداري ضرایب( مذل( : 3)ضکل 
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 فرضيٍ َاي پصيَصآزمًن 
 ٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.ُّش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةا:  امهیی فؼضیَ ـ 

 

 (p< 01/0ي ضریب تعييه)متغير يابستٍ( ) tآمارٌ ي ، ضرایب مسير( : 8)جذيل 

 ضؼیب جؿییً کم t ی  آىاره ضؼیب ىـیؼ ىحغیؼ پیف ةیً

 55/0 39/10 74/0 ُّش ركاةحی

 

درمغ ةؼ ؾيهکؼد جأدیؼ ىذتث و  99ركاةحی در ؿعش اظيیٍان ُّش  ،39/10ةَ ىلغار  t ی و ُيچٍیً آىاره 74/0ةا جّزَ ةَ ضؼیب ىـیؼ 

ییغ ىی قّد. ىلغار ضؼیب جؿییً چٍغگاٌَ ٌكان ىی دُغ کَ ىحغیؼ ُّش أو ج امهی پژوُف ىؿٍادار ىی ةاقغی ةٍاةؼایً فؼضیَ  ،ىؿٍاداری دارد

 درمغ از جغییؼات ؾيهکؼد را پیف ةیٍی کٍغ. 55ركاةحی روی ُو رفحَ جّاٌـحَ 

ىیاٌگیً ظعای ی ریكَ  ٌغ از :ا کَ ؾتارت ،از قاظل ُای ىحفاوجی ةؼای ؿٍسف ةؼازش انگّی ىّرد ىعانؿَ در ایً جضلیق اؿحفاده قغ

ةیاٌگؼ ىِو جؼیً ایً قاظل ُا ىی ةاقغ. ىلادیؼ جيام قاظل ُا زیؼ، زغول . قاظل ُای ٌـتی ةؼازشو  قاظل ُای ةؼازش ىعهق، دوم جلؼیب

ةؼ اؿاس ةؼازش انگّی ىفِّىی پژوُف ُيعّاٌی انگّی  ،. ةٍاةؼایًاؿث پژوُفىٍاؿب و كاةم كتّل ىغل ىفِّىی  ةؼازشی ٌكان دٍُغه 

 ییغ ىی قّد.أىفِّىی ةا داده ُای گؼدآوری قغه ج

 
 ضاخص َاي برازش مذل( : 9)جذيل 

 ىغهآدؿث َ ىلغار ة صغ ىساز ٌام قاظل

X2/df  َ86/1 3کيحؼ از  آزادیی کای دو ةؼ درز 

Gfi 93/0 9/0ةاالجؼ از  ٌیکّیی ةؼازش 

Rmsea  َ071/0 08/0کيحؼ از  ىیاٌگیً ىؼةؿات ظعای ةؼآوردی ریك 

Cfi  95/0 9/0ةاالجؼ از  جؿغیم یافحَـ  قاظل ةؼازش ىلایـَ ای 

Agfi  َ90/0 9/0ةاالجؼ از  قاظل ةؼازٌغگی جؿغیم یافح 

Nfi  95/0 9/0ةاالجؼ از  ةؼازٌغگی ٌؼم قغه 

Nfii  93/0 9/0ةاالجؼ از  ةؼازٌغگی ٌؼم ٌكغه 

 

 

 
 سازي معادالت ساختاري مذل مفًُمی تحقيق)تخميه استاوذارد( مذل( : 4)ضکل 
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 سازي معادالت ساختاري مذل مفًُمی تحقيق)معىاداري ضرایب( مذل( : 5)ضکل 

 

 اول جا چِارم : فؼضیَ ُای فؼؾیـ آزىّن 

 ىذتث و ىؿٍاداری دارد. ُّش فٍاوری ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼـ  1

 ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.ـ  2

 ُّش ركتا ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.ـ  3

 ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼ ىذتث و ىؿٍاداری دارد.ـ  4

 

 ي ضریب تعييه)متغير يابستٍ( tي  آمارٌ، رضرایب مسي( : 10)جذيل 

 ضؼیب جؿییً کم tی آىاره  ضؼیب ىـیؼ ىحغیؼ پیف ةیً

 87/0 32/11 95/0 فٍاوریُّقيٍغی 

 87/0 07/5 54/0 ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی

 87/0 65/2 27/0 ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی

 87/0 93/3 39/0 ُّقيٍغی ركتا

(01/0 >p) 

      

ةؼ ؾيهکؼد جأدیؼ ىذتث و ىؿٍی ، درمغ 99ُّش فٍاوری در ؿعش اظيیٍان  ،32/11ةَ ىلغار t ی  و آىاره 95/0ةا جّزَ ةَ ضؼیب ىـیؼ 

یکی از قاظل ُای ُّش فٍاوری جأییغ ایً فؼضیَ، ةایغ گفث کَ دنیم در جتییً  ییغ ىی قّد.أىؿٍادار ىی ةاقغ و جاول فؼضیَ  و نػاداری دارد 

در ٌؼؼ گؼفحً اُيیث فٍاوری اظالؾات و  ،ٍُسارُا و فؼآیٍغُای مٍؿحی ىی ةاقغ. ایً قاظل دارای گّیَ ُای ىعحهفی از زيهَ نگُّا،جّزَ ةَ ا

ُای  ىیؽان جّاٌایی ةاٌک در اؿحفاده از آن اؿث. جّزَ ةَ ُّقيٍغی فٍاوری در ةاٌک ؿتب ىی قّد کَ ىیؽان ؾيهکؼد در اةؿاد رویکؼدُا و فؼآیٍغ

زیؼا فٍاوری اظالؾات و اؿحفاده از ؿیـحو ُای رایاٌَ ای یکی از قاظل ُای ىِو فؼآیٍغُای داظهی و  ،ةغایادگیؼی و رقغ افؽایف یداظهی و 

 ُيچٍیً یادگیؼی و رقغ در ةاٌک ىی ةاقغ.

ةؼ ؾيهکؼد جأدیؼ ىذتث و  ،درمغ 99 ُّش ةازاریاةی و ةازرگاٌی در ؿعش اظيیٍان، 07/5ةَ ىلغار  tی  و آىاره 54/0ةا جّزَ ةَ ضؼیب ىـیؼ 

ىِو جؼیً امهی کَ در ةاٌک ، گفحٍی اؿث کَ در جّزیَ ادتات ایً فؼضیَ ییغ ىی قّد.أدوم ىؿٍادار ىی ةاقغ و جی فؼضیَ و نػا ىؿٍاداری دارد 

ىث ةَ آٌِا یک قاظل کهیغی جّزَ ةَ ىكحؼیان و کـب رضایث آٌِاؿث. جّزَ ةَ ىغیؼیث رواةط ةا ىكحؼیان و ارائَ ی ظغ ،ىهث وزّد دارد

اؿث. جّزَ ةَ ایً اىؼ ىّزب جلّیث و ةِتّد یک ةؿغ از ؾيهکؼد ةاٌک یؿٍی ةؿغ ىكحؼیان ىی قّد. جالش در زِث کـب رضایث و صفغ 

 ىكحؼیان و ةؼرؿی اونّیث ُا و ةؼٌاىَ ریؽی در زِث قٍاظث و جأىیً ٌیازُای آجی آٌِا ةاؾخ جأدیؼ ىذتث ةؼ ؾيهکؼد ىی قّد.

و  داردةؼ ؾيهکؼد جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار  ،درمغ 99ُّش ركتا در ؿعش اظيیٍان ، 65/2 ةَ ىلغار tی  و آىاره 27/0ةا جّزَ ةَ ضؼیب ىـیؼ 

ةؼرؿی ؾيهکؼد ركتا و آگاُی از اُغاف و اؿحؼاجژی ُای آٌِا در زِث جتییً جأییغ ایً فؼضیَ، ةایغ ةگّییو کَ  ییغ ىی قّد.أجفؼضیَ ی ؿّم 

زب افؽایف ُّش ركتا ىی گؼدد. از قاظل ُای ىِو ؾيهکؼدی در ةاٌک ىهث ؿِو ةازار در ظغىات ةاٌکی ىی ةاقغ. افؽایف ؿِو ةازار ةَ ىّ
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جؿلیب ؿیاؿث ُای ركتا، آگاُی از روش و فؿانیث ُای آٌِا  ىؿٍای افؽایف صـاب ُای پؾ اٌغاز و زاری و جؿغاد ضياٌث ٌاىَ ُای ةاٌکی اؿث.

 و ةازار ىّزب ىی قّد جا ةاٌک ةَ دٌتال ةؼٌاىَ ریؽی و جالش ةؼای افؽایف ؿِو ةازار در ةؼاةؼ ؿِو ركتا ةاقغ.در زِث رقغ ؿِ

ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی در ؿعش ، چٍیً ةَ دؿث ىی آیغ کَ 93/3ةَ ىلغار  tی  و آىاره 39/0ةا جّزَ ةَ ضؼیب ىـیؼ و ُيچٍیً، 

ةؼای جتییً جأییغ ایً  ییغ ىی قّد.أجةّده و ىؿٍادار ٌیؽ چِارم ی فؼؾی فؼضیَ و نػا  دیؼ ىذتث و ىؿٍاداری داردةؼ ؾيهکؼد جأ ،درمغ 99اظيیٍان 

ىٍاةؽ اٌـاٌی و ازحياؾی قاظنی کهیغی در ُّقيٍغی ازحياؾی اؿحؼاجژیکی ىضـّب ىی قّد. جّزَ ةَ فؼضیَ، ةایغ صاظؼ ٌكان ؿازیو کَ 

ا ةیؼوی اٌـاٌی قایـحَ، آىّزش و ةِـازی و ایساد اٌگیؽش در آٌِا ىّزب ارجلای ایً قاظل ىی قّد. اٌـاٌی ةاٌک از ظؼیق زػب ٌی ؿؼىایَ 

ىحّزَ ىی قّیو کَ در ةؿغ یادگیؼی و رقغ جّزَ ةَ کارکٍان و رضایث آٌِا یک قاظل ىِو اؿث. ، ٌگاُی ةَ قاظل ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهث

ُّش  ،غی ركاةحی و جالش ةؼای کـب رضایث آٌِا، ىّزب ةِتّد ؾيهکؼد ىی گؼدد. پؾجّزَ ةَ کارکٍان و پایف وضؿیث آٌِا از ظؼیق ُّقيٍ

  ازحياؾی اؿحؼاجژیکی جأدیؼی ىذتث و ىؿٍادار ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث دارد.

Rىلغار ضؼیب جؿییً چٍغگاٌَ)ةَ ظّر کهی، 
اةی و ةازرگاٌی، ُّش ةازاری ىحغیؼُای ُّش فٍاوری، ،ایً اؿاس ةؼ قغه اؿث. 87/0ةؼاةؼ  (2

 درمغ از جغییؼات ؾيهکؼد را پیف ةیٍی کٍٍغ. 87 ٌغُّش ركتا و ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی روی ُو رفحَ جّاٌـحَ ا

 ـ آزىّن فؼضیَ فؼؾی پٍسو : 

 ـ ىؤنفَ ُای ُّقيٍغی ركاةحی در ةاٌک ىهث كاةم اونّیث ةٍغی اؿث. 5

 :ىی ةاقغ یؼ زغول زکَ ٌحایر آن ةَ قؼح  ه اؿث،آزىّن فؼیغىً اؿحفاده قغ از ،ُّقيٍغی ركاةحیاةؿاد اونّیث ةٍغی  ؼایة

 

 )ايلًیت بىذي ابعاد ًَضمىذي رقابتی(آزمًن فریذمه( : 11)جذيل 

 ىیاٌگیً ىحغیؼُا

 98/2 ُّقيٍغی فٍاوری

 60/2 ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی

 47/2 ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی

 25/2 ُّقيٍغی ركتا

 

 ـ آزىّن فؼضیَ فؼؾی قكو : 

 ـ ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ُؼ یک از ىؤنفَ ُای ؾيهکؼد ةاٌک ىهث جأدیؼگػار اؿث. 6

 

 لفٍ َاي عملکردؤآزمًن تی تک ومًوٍ اي م ( : 12)جذيل 

 t sigآىاره  ىیاٌگیً ُای جضلیق

 000/0 161/9 68/4 رویکؼد ىانی

 000/0 399/8 61/4 رویکؼد فؼآیٍغُای داظهی

 000/0 666/7 46/4 رویکؼد ىكحؼیان

 000/0 261/7 35/4 رویکؼد یادگیؼی و رقغ

 

و ؾيهکؼد در ایً ةاٌک در  دارٌغ یوضؿیث ىٍاؿتو ةٍاةؼایً،  ىی ةاقٍغ 01/0کيحؼ از  Sig و 4 از نفَ ُای ؾيهکؼد دارای ىیاٌگیً ةاالجؼؤى

 ؿث.ؿعش كاةم كتّنی ا
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 وٍ اي ًَش رقابتیآزمًن تی تک ومً( : 13) جذيل

 t sigآىاره  ىیاٌگیً ىحغیؼ ُای جضلیق

 .000 726/4 20/4 ُّقيٍغی فٍاوری

 .000 979/8 55/4 ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی

 .000 416/9 65/4 ُّقيٍغی ةازاریاةی و ةازرگاٌی

 .000 193/6 51/4 ُّقيٍغی ركتا

 

ُّش ركاةحی و اةؿاد آن دارای وضؿیث ىٍاؿتی در ةاٌک ىهث اؿث و ةٍاةؼایً،  01/0کيحؼ از  Sigو  4ُّش ركاةحی دارای ىیاٌگیً ةاالجؼ از 

 ُـحٍغ.
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 بحث ي وتيجٍ گيري
ةاٌک ىهث و ؾغم  ؾيهکؼد افؽایفاؿث کَ جّزَ ةیكحؼ ةَ ُّش ركاةحی ىٍسؼ ةَ  آنییغ ایً فؼضیَ گّیای أامهی پژوُف : جی فؼضیَ ـ 

 (1998)فؼضیَ ةا ٌحایر پژوُف مّرت گؼفحَ جّؿط فّریَ و ُيکارانایً گؼدد. ٌحایر آزىّن  يهکؼد ىهث ىیؿعش ؾ کاُفىٍسؼ ةَ  آنجّزَ ةَ 

در پژوُف  ،ییغ گؼدیغ. ُيچٍیًأأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار ُّش ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ىانی قؼکث جدر پژوُف آٌِا، ج ُو راؿحا ىی ةاقغ.

 غ.قییغ أش ركاةحی و ؾيهکؼد جا ُّةىذتث و ىؿٍادار ی وزّد راةعَ  (2006)آگاروال

پژوُف ؿث : نفَ ُاؤى قاظل ُا وایً ُّش فٍاوری و جکٍّنّژیکی دارای جأییغ ایً فؼضیَ، ةیاٌگؼ آن اؿث کَ  : ی فؼؾی اولفؼضیَ ـ 

ی ؾهيی و جؿؼیف ةا ةؼگؽاری کٍفؼاٌؾ ُاو ةاٌک ىهث ةا ایساد ىؼکؽ پژوُف ُا گام ىِيی در جلّیث ایً ىِو ةؼداقحَ )ُای ةٍیادی و کارةؼدی

جّؿؿَ ىغیؼیث پّنی ی ةاٌک ىهث ةا اٌحكار فنهٍاىَ )ىلاالت و ىسالت(، دٌتال جلّیث ایً قاظل اؿثَ اونّیث ُای پژوُكی ةؼای پژوُكگؼان ة

د آٌِا ةاؾخ ةؼرؿی و جضهیم ىـحيؼ فؼآیٍغُا زِث امالح و ةِتّ)انگُّا، ٍُسارُا و فؼآیٍغُای مٍؿحیرد(، و ةاٌکی جّزَ ىِيی ةَ ایً قاظل دا

روز رؿاٌی آٌِا ىّزب جّؿؿَ ُّش جکٍّنّژیکی و ارجلای َ افؽایف ُّش فٍاوری در ةاٌک ىی قّد. اؿحفاده از ؿیـحو ُای فٍاوری اظالؾات و ة

 .(آن ىی قّد

ؾيهکؼد ىی درمغی  54 ةازرگاٌی ىّزب جغییؼ جغییؼات ُّقی ةازاریاةی وی فؼؾی دوم : جأییغ ایً فؼضیَ، ىؤیغ آن اؿث کَ فؼضیَ ـ 

آگاُی و قٍاظث از جأىیً کٍٍغگان و پیياٌکاران، ىكحؼیان ظغىات ةاٌک، کیفیث و ٌّع ظغىات ارائَ قغه در قؿب ةاٌک ىّزب ةاال ةؼدن  گؼدد.

 ؿعش ایً ُّقيٍغی ىی قّد.

یف ُّش ركتا ىٍسؼ ةَ ُّش ركتا و ؾيهکؼد ةاٌک ُو زِث ةّده و افؽاجأییغ ایً فؼضیَ ةیاٌگؼ آن اؿث کَ، : ی فؼؾی ؿّم فؼضیَ ـ 

دكیق رفحار و ؾيهکؼد، قٍاظث اؿحؼاجژی ُا و ىاٌیحّر ٌلاط ضؿف و كّت، جِغیغات و فؼمث ُای ركتا ی ىعانؿَ  افؽایف ؿعش ؾيهکؼد ىی قّد.

 ىّزب جلّیث ایً ُّقيٍغی ىی گؼدد.

ىـائم :  ىسيّؾَ ؾّاىم اؿثىحكکم از ایً ؾی و اؿحؼاجژیکی اُّش ازحيجأییغ ایً فؼضیَ، ٌكان ىی دُغ کَ  : ی فؼؾی چِارمفؼضیَ ـ 

ایً ؾّاىم ىّزب ةِتّد ؿعش  یک از  جّزَ ةَ ُؼ آگاُی و. كّاٌیً و ىلؼرات ىانیاجی و ىانی ،ىٍاةؽ اٌـاٌی و ازحياؾی ،اكحنادی و ؿیاؿی

 ّاُغ قغ.ظؾيهکؼد در ةاٌک ىهث 

ر کاىم جتییً و جفـیؼ قغه اٌغ، نػا از اقاره ی دوةاره ةَ آٌِا در ایٍسا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿؤاالت پژوُف در ةعف آزىّن اؿحٍتاظی ةَ ظّ

 مؼف ٌؼؼ ىی کٍیو.

 

 پيطىُادات پصيَص
ىتٍی ةؼ جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار ُّش فٍاوری و جکٍّنّژیکی ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث و جاییغ آن، جّزَ ةَ ادتات فؼضیَ ی فؼؾی اول، ةا ـ  1

فٍاوری ىّرد اؿحفاده در ؿازىان و پیف ةیٍی ی فایغه ی             ث ةَ فؼآیٍغُای داظهی ؿازىان، جضهیم ُؽیٍَ ىغیؼان ةا جّزَ ةَ ةیكحؼ ٌـت

اؿحفاده از ؿیـحو ُای ىاٌیحّریٍگ و  ،جکٍّنّژی ىّرد ٌیاز در آیٍغه، ٌـتث ةَ افؽایف ىیؽان ُّقيٍغی فٍاوری اكغام ٌيایٍغ. در ایً ىیان

 ُّقيٍغی فٍاوری ُيث گيارٌغ: یىّارد ةَ ارجلاایً جّمیَ ىی قّد ىغیؼان ةا ؾيم ةَ  ،صائؽ اُيیث اؿث. نػا ؿیـحو ُای اظالؾاجی ىغیؼیحی

اؿحفاده از ٌحایر جضلیلات کارةؼدی ، ةیكحؼ زِث اٌسام فؿانیث ُای جضلیق و جّؿؿَ در آنی پژوُف ُای ةاٌک و جضلیق ةّدزَ ی جلّیث اداره 

قؼکث در ٌيایكگاه ُای داظهی و ظارزی ىؼجتط ةا مٍؿث ةاٌکغاری و ظغىات ىانی زِث اؿحفاده از جسارت ، و پایَ ای در ظؼاصی ظغىات ةاٌک

 .ةِیٍَ کاوی و اؿحفاده از ظؼح ُای ىّفق ؿایؼیً زِث جؿؼیف ظغىات زغیغ، دیگؼان و ُيچٍیً ةاال ةؼدن اؾحتار ٌام جساری

ذتث و ىؿٍادار ُّش ةازرگاٌی و ةازاریاةی ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث ةا جضهیم ىتٍی ةؼ جأدیؼ ىجأییغ فؼضیَ ی فؼؾی دوم، ةا جّزَ ةَ ـ  2

جّان افؽایف ُّقيٍغی ةازار و ةازاریاةی  ىـحيؼ ىكحؼیان، ةازار، قؼکای ىانی، قؼکای دظیم در زٌسیؼه جأىیً ةاٌک و پایف ظغىات ارائَ قغه ىی

جضهیم گؼایف ُای ىكحؼیان  : ىّارد زىیٍَ را زِث ارجلای ایً ُّش فؼاُو ؿازٌغ ایًجّمیَ ىی قّد کَ ىغیؼان ةا ؾيم ةَ  ،را جضيیً ٌيّد. نػا

جّزَ ةَ گـحؼدگی زغؼافیای قؿب در ، ةاٌک و کـب آگاُی از ؿعش وفاداری ىكحؼیان ٌـتث ةَ ةاٌک و ُيچٍیً ظتلَ ةٍغی ىكحؼیان ؿّدده

ُيکاری قؼکث ُای جاةؿَ ةا یکغیگؼ و ُيچٍیً ، یکیوٌمّرت انکحؼی آٌِا ةَ  ؿعش کكّر و در دؿحؼس پػیؼ قغن ظغىات ةاٌک از ظؼیق ارائَ

 .ؿؼىایَ گػاری ةؼ روی جتهیغات رؿاٌَ ای و جؿؼیف ظؼح ُای ٌّ زِث زػب ىكحؼیان زغیغ، ةا ةاٌک زِث افؽایف ُو افؽایی و جـِیم اىّر

ركتا ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث، جضهیم اؿحؼاجژیک  ادتات جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار ُّش جأییغ فؼضیَ ی فؼؾی ؿّم، ىتٍی ةؼةا جّزَ ةَ ـ  3

ىغاوم از ظؼیق انگّةؼداری از ركتا کـب اظالؾات ىـحلیو و غیؼ ىـحلیو ركتای زاری، ةانلّه و ُيچٍیً ركتای پٍِان و جّزَ ةیكحؼ ةَ پٍر 
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پایف روش و فؿانیث ُای  ان از ظؼیقجّمیَ ىی قّد کَ ىغیؼ ،ٌیؼوی ركاةحی در زِث جلّیث ُّقيٍغی ٌـتث ةَ ركتا جأدیؼگػار اؿث نػا

آگاُی از ىیؽان و ٌّع جـِیالت اؾعایی و ُيچٍیً ؿّد پؼداظحی ةَ ؿپؼده ، آگاُی از صسو اٌّاع ؿپؼده ُا در ةاٌک ُای ركیب، جتهیغاجی ركتا

 ُای ةهٍغىغت و کّجاه ىغت ىكحؼیان جّؿط ركتا ةَ جلّیث ایً ُّش ةپؼدازٌغ.

ىتٍی ةؼ جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار ُّش ازحياؾی اؿحؼاجژیکی ةؼ ؾيهکؼد در ةاٌک ىهث، جّمیَ ی فؼؾی چِارم، فؼضیَ  جأییغةا جّزَ ةَ ـ  4

اٌـاٌی ؿازىان و ی ىی قّد ةا ایساد زىیٍَ ُای الزم ىغیؼان ةاٌک ٌـتث ةَ ارجلای ایً ةؿغ از ُّش ركاةحی ُيث گيارٌغ. جلّیث ىٍاةؽ و ؿؼىایَ 

کٍغ. ةؼرؿی ىـحيؼ ؾٍامؼ کالن ىضیعی و جّزَ ةَ  افؽایف ُّقيٍغی ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی کيک ىی جيؼکؽ ةؼ ؾّاىم ظارزی ؿازىان ةَ

 دارد.ؾّاىم داظهی ؿازىان دو ؾاىم ىِيی اؿث کَ افؽایف ُّش ازحياؾی و اؿحؼاجژیکی را ةَ ُيؼاه 

ث فؼاٌـَ اؿحفاده قغه اؿث، پیكٍِاد ىی قّد ىغیؼیی ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در پؽوُف صاضؼ از انگّی ٌؼؼی ارائَ قغه جّؿط داٌكکغه ـ  5

ىّضّؾات ایً کَ در جضلیلات آجی از انگُّای فؼآیٍغی ةِؼه گیؼی قّد و ةَ جضهیم ُّش ركاةحی در مٍؿث ةاٌکغاری پؼداظحَ قّد. ُيچٍیً 

، ىعانؿات ىیغاٌی گـحؼده جؼةؼرؿی جأدیؼ ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ ؾيهکؼد ةاٌک ةؼاؿاس  : زِث پژوُف ُای ؿایؼ پژوُكگؼان جّمیَ ىی قّد

ةؼرؿی جأدیؼ ُّقيٍغی ركاةحی ةؼ كاةهیث جفکؼ ، ةَ ویژه در ةاٌک ُا ،جغویً ىغل ازؼا و پیاده ؿازی ُّقيٍغی ركاةحی در ؿازىان ُای ایؼاٌی

 .اؿحؼاجژیک در ؿازىان ُا
 

 محذيدیت َاي پصيَص
یکی از ىِو جؼیً ىضغودیث ُای پژوُف ةَ دنیم پؼاکٍغگی  ،ذرةایسان غؼةی(ةا جّزَ ةَ كهيؼو ىکاٌی پژوُف)قؿب ةاٌک ىهث در اؿحان آ

دؿحؼؿی ةَ ىغیؼان ارقغ ةاٌک )ؾغم ُيکاری ةؼظی ىـئّنیً ةاٌک ىهث. زیاد قؿب، ىكکالت ىؼازؿَ ةَ قؿب ةَ دنیم فّامم ىـافحی زیاد ةّد

ىحغیؼُای ی ؾغم جّاٌایی کٍحؼل ُيَ (، فؼاوان داقثی َ ىؼازؿَ و جّزیؽ پؼؿكٍاىَ در ىیان ایكان و زيؽ آوری آن ةـیار زىان ةؼ و ٌیاز ة

پژوُكی در داظم کكّر ةا ایً ىّضّع  ٌّ ةّدن ىّضّع و ةا جّزَ ةَ ایً ٌکحَ کَ كتالً ، از دیگؼ ىضغودیث ُا ةّد. ىغاظهَ گؼ در ؾيهکؼد ةاٌک

ةؼظی از ىغیؼان ةاٌک ىهث ةا ادةیات و ىفاُیو پژوُف . غاردٌحایر ایً پژوُف ةا ؿایؼ پژوُف ُا وزّد ٌی اىکان ىلایـَ  ،اٌسام ٌكغه اؿث

اٌسام و  ىضغود ةَ قؿب جٍِا یک اؿحان از کكّر ةّده ،ایً پژوُف. االت پؼؿكٍاىَ جأدیؼگػار ةّده اؿثؤکَ در پاؿعگّیی ةَ ؿ ،آقٍایی ٌغاقحٍغ

اىّن ٌلف ُّقيٍغی ركاةحی در ؾيهکؼد ةاٌک ىهث ارائَ جّاٌـث ٌحایر كاةم اؿحٍادی پیؼ پژوُف در قؿب اؿحان ُا و ىٍاظق دیگؼ کكّر ىی

 .کٍغ
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