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مجمًعٍ  یفیک سٍیمقا لیتا استفادٌ اس تحل یگزدضگز یىیاثزگذار تز تًسعٍ کارآفز هیادیعًامل تى یياکاي

 ضُزستان کًَزوگ( ی)مطالعٍ مًرد یفاس

 1 سزماسٌ یوظز ذیحم

 2 یذائیاسکىذر ص ذیس

 چکیذٌ

دػٍّف حبضط، زضنسز ثطضؾي ايي اؾز ًِ ػبهؼِ هَضز هغبلؼِ ثبيس چِ قطايغي ضا زاقشِ ثبقس سب ثشَاًس زض هؿيط سَؾعؼِ ًعبضركطيٌي دطزقع طي    
ؼعِ رهعبضي سحويعن اظ اكعطاز كؼعبل حعَظُ       حطًز ًٌس. ايي دػٍّف، اظ لحبػ هبّيز ٍ ضٍـ سَنيلي ٍ ديوبيكي ٍ اظ ًظط ّسف ًعبضثطزي اؾعز. ػبه  

ًلطي اظ كؼبالى دطزق طي ثِ نَضر سهعبزكي اًشرعبة ٍ دطؾكعٌبهِ زض     244دطزق طي زض هٌبعن ضٍؾشبيي قْطؾشبى ًَّطًگ سكٌيل قس. ًوًَِ 
بعن ضٍؾشبيي قْطؾشبى ًَّطًگ اذشيبض رًْب هطاضدطكز. سَظيغ ًوًَِ، ثطاؾبؼ رهبض ؾبظهبى دطزق طي اؾشبى، ثِ ًؿجز سؼساز كؼبالى دطزق طي زض هٌ

زض  نَضر دطكز. اظ ضٍـ سحليل هوبيؿِ ًيلي، ًِ زض اضائِ ضاُ حل ّبي هرشلق ٍ سحليل ؾيؿشوبسيي هعيز زاضز؛ ثطاي سحليل زازُ ّب اؾشلبزُ قعس. 
قس. سحليل هٌلعطز ًكعبى    زض هبلت قطايظ اططدصاض، ٍاضز سحليل "ظيطؾبذشي"ٍ  "هحيغي"، "كطٌّ ي-اػشوبػي"، "اهشهبزي"هؼوَع، چْبض قبذم 

ثب قف سٌطاض، ثيكشطيي حوبيز ضا اظ ًشيؼِ زاضز. ثب ايي ٍػَز، ّط ًسام اظ قطايظ ثِ نَضر ػسادبًِ سٌْب قطط الظم ثطاي  "ظيطؾبذشي"زاز ًِ قبذم 
قعَز. زض سحليعل سطًيجعي، ثعِ     سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز ٍ ّط ًسام اظ قطايظ زض نَضسي هٌؼط ثِ ًشيؼِ هي قًَس ًِ ثب قطايظ زي ط سطًيت 

ٍ  81/0ثب ضطيت دَقعف   "قطايظ ظيطؾبذشي"ٍ  "قطايظ اهشهبزي"عَض ًلي چْبض سطًيت ػلي قطايظ ثب ًلبيز ًظطي هوجَل ثِ زؾز رهس. سطًيت 
ٍ  "قطايظ اهشهعبزي "، "كطٌّ ي-قطايظ اػشوبػي"ثيكشطيي سبطيط ضا ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي زاضز. دؽ اظ رى، سطًيت  89/0ضطيت ؾبظدبضي 

ٍ قعطايظ   "قعطايظ هحيغعي   ~"زٍهيي سطًيت اططدعصاض اؾعز؛ سطًيعت ؾعَم      94/0ٍ ضطيت ؾبظدبضي  72/0ثب  ضطيت دَقف  "قطايظ هحيغي"

قعطايظ  "ٍ  "قعطايظ هحيغعي  "ٍ  "قعطايظ اهشهعبزي   ~"؛ ٍ رذطيي سطًيت اطعط دعصاض   87/0ٍ ضطيت ؾبظدبضي  64/0ثب ضطيت دَقف  "ظيطؾبذشي
 ًوشطيي سبطيط ضا ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي زاضز. 86/0ٍ ضطيت ؾبظدبضي  49/0ضطيت دَقف  ثب "ظيطؾبذشي

 

 ًبضركطيٌي دطزق طي، قطايظ ظيطؾبذشي، ال َضيشن ػسٍل نسم ٍ ًصة، سحليل هوبيؿِ ًيلي، قْطؾشبى ًَّطًگ. :ياژگان کلیذی

 

 مقذمٍ

يٌطزّبي ظيعط سبًيعس زاضز: اٍل دطزقع طي كؼعبليشي اؾعز ًعِ زض رى       دطزق طي يي دسيسُ اػشوبػي اؾز ًِ اثؼبز هرشلق رى ثط ضٍ
دطزق ط اظ هحيظ ظًسدي ذَز ذبضع قسُ ٍ ًيبظهٌس ًبال ٍ ذسهبسي اؾز؛ ثٌبثطايي سبطيط دطزق طي ثط زضرهس ٍ اقشـبل هبثل سَػِ اؾز. زٍم: 

ي سبضيد، زاًف ٍ حعن اًشرعبة اؾعز ٍ هَؾؿعبر     دطزق طي ثِ ػٌَاى ًْبزي ًِ قبهل هيليَى ّب ًلط اؾز سلوي هي قَز. ايي ًْبز زاضا
هرشلق ثب رى زضديط ّؿشٌس. ؾَم، هلَْم ؾبظي دطزق طي ثب ػطضِ ٍ سساٍم ضٍال هؼوَل دطزق طي، رى ضا ثِ ػٌَاى نٌؼز هؼطكي ًطزُ 

بؿل ؾبل اذيط ثِ ضقس ؾلط ًوي ًعطزُ ٍ كطنعز ثعطاي اكععايف هكع      50. ؾطهبيِ زض عَل (Wall & Mathieson, 2006: 52)اؾز 

                                                      
 ضيعي، زاًك بُ انلْبى، ايطاى. عي ضٍؾشبيي، زاًكٌسُ ػـطاكيب ٍ ػلَم ثطًبهِضي زاًكؼَي زًشطي، دطٍُ ػـطاكيب ٍ ثطًبهِ .1
 )ًَيؿٌسُ هؿئَل(ضيعي ضٍؾشبيي، زاًكٌسُ ػـطاكيب، زاًك بُ انلْبى، ايطاى زاًكيبض، دطٍُ ػـطاكيب ٍ ثطًبهِ .2
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ٍ ثِ سجغ رى، ػَاهل هطسجظ ثب دطزق طي اظ ػولِ ػون ٍ سٌَع هغبلؼبر، ثبظاضيبثي، .  )Vanhove, 2015: 32(دطزق طي ايؼبز قسُ اؾز
 . (Ohe, 2020: 208)كٌبٍضي ٍ هجبزالر ػْبًي سوَيز قسُ ٍ اكعايف يبكشِ اؾز 

زض هوهس اػن اظ اقشـبل، زضرهس، هبليبر، اضظ رٍضي، دَقعف   هغبلؼبر ظيبزي زض هَضز سبطيطار دطزق طي زض عيق دؿشطزُ اي اظ هجبحض
ديبّي، رة، حيبر ٍحف، چكن اًساظ، ػطم، ظثبى، هَؾيوي ٍ... نَضر دطكشِ اؾز؛ ًِ ًكبى هي زّس ديبهسّبي ّيچٌسام اظ حعَظُ ّعب اظ   

ض زض ػَاهغ هرشلعق ثعب ّعن سلعبٍر زاضز     يٌسي ط ػسا ًيؿز. ثٌبثطايي هي سَاى دلز؛ نٌؼز دطزق طي زاضاي رطبض هشلبٍسي ثَزُ ٍ ايي رطب
(Vanhove, 2015: 29) .ًٌس؛ چطا ًِ، ًؿجز ضًٍس ضقعس نعٌؼز دطزقع طي سعب      سط ػلَُ هي سَؾؼِ دطضًگ ايي هْن زض ًكَضّبي زضحبل

زّويي ؾبلي اؾعز ًعِ نعٌؼز دطزقع طي ثعِ       2019زض ًكَضّبي زض حبل سَؾؼِ ثب ؾطػز ثيكشطي نَضر دطكشِ ٍ ؾبل  2019ؾبل 
   (.,World Tourism Barameter 2020)بيساض ثِ ضقس ذَز ازاهِ زازُ اؾز نَضر د

زؾعشَم ٍ ؾعَازي،   ّبي ظيبزي ػْز ًبضركطيٌي اؾعز ) ػٌَاى يٌي اظ ضاّجطزّبي سَؾؼِ ضٍؾشبيي، زاضاي هبثليز نٌؼز دطزق طي ثِ
ػؿ طي ٍ ّوٌبضاى، ثطاي هجبضظُ ثب كوط اؾز ) هجَل هبثليي اؾشطاسػي  زضرهس ًنسَؾؼِ ًبضركطيٌي زض ػَاهغ  (. اظ عطف زي ط،282: 1396

 )ّعبي قعـلي ػسيعس     هؤؾؿبر هبلي ثطاي ايؼبز كطنعز ؾيبؾز ّبي زٍلز ّب ٍ ّبي ػصاة  يٌي اظ دعيٌِ(. ثِ ّويي زليل، 29: 1397

, 2001: 5; Seibel: 3051 Kunt, & Maksimovic, 2010-Ayyagari, Demirgüç) ،   اهٌبى اؾشلبزُ اظ دطزقع طي سَؾعؼِ هحعَض 
ّبي هرشلق اػشوعبػي  ًَچي دطزق طي ٍ دطٍُ ًؿت ٍ ًبضّبي اظ ّبي ًبضركطيٌبًِؾيبؾز ثب حوبيز  ًِ؛ (Kimbu, 2010: 38) اؾز

  .(Kimbu, 2010: 266) هكبؿل دطزق طي سوَيز قًَس زض ضاؾشبي

ِ   ( Rajput et al, 2015: 62)اػشوبػي اًٌبضًبدصيط اؾز -ًوف ًبضركطيٌي زض سَؾؼِ اهشهبزي سؼعبضر  "ػٌعَاى   سب ػعبيي ًعِ اظ رى ثع
1ضطٍضي

ادطچِ ازثيبر سرههي دػٍّف، ثط اّويز ًبضركطيٌي ٍ ًبضركطيٌي دطزق طي سأًيس . )80Wang et al, 2019 :(قَز  يبز هي "
 ٍ  ;Noseleit, 2013; : 1699 eilbach, 2008Audretsch & K: 291; Acs et al., 2012.(Acs & Szerb, 2007: 741)زاضز 

اهب ًبضركطيٌي دطزق طي زض هوبيؿِ ؛ )(Ateljevic, 2017: 1كطز ثطاي ًبضركطيٌي هْيب ؾبذشِ  ّبي هٌحهطثِ دطزق طي، ثؿشطي ثب ٍيػدي
 ٍ ًعبضركطيٌي دطزقع طي، كطايٌعسي ديچيعسُ،     . (Power et al., 2017: 39)ضيؿعي ثيكعشطي هعطاض زاضز     ثب ؾبيط نٌبيغ، زض هؼطو ذغعط 

سَاى ًليز كطريٌس ضا ثعسٍى سَػعِ ثعِ    (. ايي كؼبليز، هؼلَل ػَاهل هرشللي اؾز ٍ ًوي31: 1387 ظالي ٍ ضضَي،ثلٌسهسر ٍ كطاديط اؾز )
دشعع ٍ  ثِ ّويي زليعل، ) (. 36: 1389اهيٌي ٍ ّوٌبضاى، ض عَل كطايٌس ٍ ػَاهل اططدصاض ثط رى، زض ًظط دطكز )قسُ ز ّبي اًؼبم ّوِ كؼبليز

3ًبضركطيٌي هكطٍط يب هويس"ًٌس ًِ ثبيس زض هَضز  ديكٌْبز هي (240: 2005 2دشطؾَى
وي اًؼبم قعَز  زض دطزق طي، هغبلؼبر سؼطثي ػوي "

ّب ثعب يٌعسي ط ػْعز     لصا قٌبؾبيي ػَاهل هؤطط ثط ًبضركطيٌي دطزق طي ٍ ًحَُ سؼبهل رى ٍ ثِ ثطضؾي ػَاهل اططدصاض ثط رى دطزاذشِ قَز.
 (. 36: 1389اهيٌي ٍ ّوٌبضاى، دصاضي دطزق طي ضطٍضي اؾز )سسٍيي ًوكِ ضاُ ٍ ؾيبؾز

دطزي ايطاى اؾز. قٌبذز ػَاهل هؤطط ثط ًبضركطيٌي زض نٌؼز دطزق طي ثِ  شيبضي  يٌي اظ هغت ّبي عجيؼزاؾشبى چْبضهحبل ٍ ثر
ػٌعَاى يٌعي اظ انعلي سعطيي هوبنعس       اًٌَى ايي اؾشبى ثِ زٍ زليل زض ايي اؾشبى ٍ قْطؾشبى ًَّطًگ زاضاي اّويز اؾز: اٍل ايٌٌِ، ّن

ًلط دطزق ط اظ ايي اؾعشبى ثبظزيعس ًطزًعس )ازاضُ ًعل      4648317ثبلؾ ثط  1398ل دطزق طي ٍ دطزق طي ضٍؾشبيي زض ايطاى اؾز ٍ زض ؾب
(. اهعب، ًساقعشي ؾيبؾعز هٌبؾعت زض اضسجعبط ثعب ًعبضركطيٌي         1398هيطاص كطٌّ ي، دطزق طي ٍ نعٌبيغ زؾعشي چْبضهحعبل ٍ ثرشيعبضي،     

ّبي ػظعين دطزقع طي    ؾجت قسُ ًِ اظ دشبًؿيل ػسم قٌبذز ًبكي اظ ػَاهل سأطيطدصاض ثط ًبضركطيٌي زض ايي نٌؼز؛ ؼِيزضًشدطزق طي، 
اًعساظ سَؾعؼِ اؾعشبى چْبضهحعبل ٍ      نَضر ًبچيع ثْطُ ثطزُ قَز. اظ عطف زي ط، يٌعي اظ ضاّجطزّعبي انعلي زض چكعن     زض سَؾؼِ اقشـبل ثِ

يف اؾعشبى  قٌبذشِ هي قَز؛ هجشٌي ثعط نعٌؼز دطزقع طي سعسٍيي قعسُ اؾعز )ععط  رهعب         "ؾطظهيي دبى"ثرشيبضي ًِ ثب ثطًس يب رٍاظُ 

                                                      
1 necessity business 
2 Getz and Petersen 
3 constrained entrepreneurship 
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سَاًس ثؿشط هٌبؾجي ضا ثطاي سَؾؼِ  (. قٌبذز ػَاهل اططدصاض ثط ًبضركطيٌي ٍ زض ًظط دطكشي ّوِ ػَاًت رى، هي1396چْبضهحبل ٍ ثرشيبضي، 
ّبي ػوليبسي زض قٌبذز ػَاهل اططدعصاض   علجس دػٍّف ّبي ذطز ٍ ًالى رى كطاّن ؾبظز. ايي هْن هي نٌؼز دطزق طي ٍ سسٍيي ؾيبؾز

اي هَضزًظط ّوَاض ًٌس. ثط ّوعيي   ي هٌبؾت هؿيط ضا زض ضؾيسى ثِ اّساف سَؾؼِّب كٌْبزيديٌي دطزق طي نَضر ديطز ٍ ثب اضائِ ثط ًبضركط
اؾبؼ دػٍّف حبضط ثِ زًجبل دبؾر َيي ثِ ايي ؾؤاالر اؾز: قطٍط ػلي ٍ ثؿشطّبي سبطيطدصاض ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزقع طي ًعسام   

 سَاًس زض سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي سبطيط ثيكشطي زاقشِ ثبقس؟ َاهل هياؾز؟ ٍ چِ سطًيت ّبيي اظ ايي ػ

 پیطیىٍ پژيَص:

قسُ ديطاهَى دػٍّف ّبيي ًِ ثِ ثطضؾي ػَاهل اططدعصاض ثعط ًعبضركطيٌي دطزقع طي      زض ّويي ظهيٌِ، هغبلؼبر زاذلي ٍ ذبضػي اًؼبم
 قَز: دطزاذشِ اًس؛ زض ازاهِ شًط هي

( زض ثرف هطًعي قْطؾشبى ّوساى ثب ّسف ثطضؾي ظطكيز دطزق طي زض سَؾؼِ ًبضركطيٌي 1398ًشبيغ ضؾبلِ زًشطي حؿيي قبّس )
ًَاحي دبيساض ضٍؾشبيي اًؼبم قس؛ ًكبى هي زّس ًِ زض ثيي ػَاهل سبطيطدصاض ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي، ػَاهل اهشهبزي ٍ اػشوعبػي  

ي زّس ًِ ٍيػدي ّبي كطزي هبًٌس ؾي، ؾغح زضرهس، سحهيالر، قـل كطػعي،  ثيكشطيي سبطيط ضا ثط رى زاضز. ثِ ػالٍُ، ايي هغبلؼِ ًكبى ه
 ذالهيز، ضيؿي دصيطي هبزض ثِ ديف ثيٌي ضكشبض ًبضركطيٌبًِ زض ثيي ضٍؾشبئيبى هَضز هغبلؼِ ّؿشٌس.

ي يعز، ثِ ايي ًشيؼِ زؾز يبكشٌعس ًعِ   طزق طثطضؾي ػَاهل هؤطط ثط ًبضركطيٌي د ( زض دػٍّف ذَز ثبّسف1398) ثبنَلي ٍ ّوٌبضاى
ضا ثعب هشـيعط    هَيشطيي اضسجبطي ًبضركطيٌي دطزق طي هؤطط ثَزُ ٍ ػبهل ضكشبضي  هحيغي ثط سَؾؼِ يؾِ ػبهل ضكشبضي، ؾبذشبضي ٍ ثؿشطّب

 ايعي  اظ ٍدصاضًعس   ن سأطيط هعي ي ًبضركطيٌي دطزق طي زاضز. ػالٍُ ثط ايي ّط يي اظ ػَاهل هصًَض ثب يٌسي ط ًيع ضاثغِ زاقشِ ٍ ثطّ سَؾؼِ
 .ثبقٌس اططدصاض دطزق طي ًبضركطيٌي ي سَؾؼِ هشـيط ثط سَاًٌس هي ًيع عطين

(  ثب ّسف قٌبؾبيي ػَاهل سؼييي ًٌٌسُ ًبضركطيٌي ثب اؾشلبزُ اظ ال َّعبي دؿؿعشِ اًؼعبم قعس.     1397دػٍّف هحوسظازُ ٍ ّوٌبضاى )
رٍضز ايي هسل ًكبى زاز ًِ ظيطؾبذز، ؾطهبيِ اػشوبػي، هٌلؼز اًشظبضي، حوبيز ّعبي هعبلي ٍ اهشهعبزي؛ ً عطـ ثعِ      ًشبيغ حبنل اظ ثط

ٍ  ًبضركطيٌي، اضظـ ّبي شٌّي ٍ ثبٍض ثِ ذَزًبضرهسي سبطيط هظجز ٍ هؼٌبزاضي ثط ًبضركطيٌي زاقشِ ٍ هشـيط ؾطهبيِ اًؿبًي زاضاي سبطيط هٌلي
 ز.هؼٌبزاضي ثط ًبضركطيٌي ثَزُ اؾ

ّعبي   ّعبي ًعبضركطيٌي زض دطزقع طي اظ قعبذم     زض هغبلؼِ ذَز ثب ػٌَاى ػَاهل هؤطط ثط قٌبذز كطنز (2016) 1ًيٌطكشبض ٍ حؿيٌي
دعػٍّف  اًس. ًشعبيغ ايعي    دطٍّي اؾشلبزُ ًطزُ ّبي زضٍى ّبي اػشوبػي هبًٌس قطاًز ٍ حلوِ ذالهيز ٍ ذَزًبضرهسي؛ زاًف ديكيي؛ قجٌِ

ّعبي دطزقع طي زاضز ٍ ذالهيعز ًيعبظ ثعِ       ثيٌي قٌبذز كطنز ًكبى زاز ًِ قجٌِ اػشوبػي ٍ ردبّي ٍ زاًف هجلي ًوف ظيبزي زض ديف
 زاًف ٍ ردبّي زاضز يب هٌجغ ذالهيز زاًف اؾز.

ًبض ثعِ  ٍ  ي ًؿت كطاز ثطاي سهوين ثِ ايؼبز يب سَؾؼِقطايغي ًِ قبيؿش ي الظم ضا زض ا ذَز زض دػٍّف (1393لٌ طٍزي ٍ ّوٌبضاى )
اهل هؤطط ثط اكععايف  َػ ،اظ ثطضؾي هطثَط ثِ دطٍُ ًبضركطيٌبىاًس. ًطزُ رٍضز، زض زٍ دطٍُ كطزي ٍ هحيغي ثب چْبضزُ هشـيّط سؼطيق ٍػَز هي

ػبهل دكشٌبض، ػبهل ؾعبظهبًي، هعبلي ٍ اهشهعبزي،    اًس اظ:  ي ًبضركطيٌي قٌبؾبيي قسًس. ايي ػَاهل ػجبضر سَاًوٌسي ضٍؾشبييبى ثطاي سَؾؼِ
قعسُ زض اكععايف    سَاى دلعز ٍػعَز ػَاهعل كعطزي ٍ هحيغعي يعبز       ّبي هجلي. زضًشيؼِ هي رهَظـ ٍ ال َي ًوف، اؾشوالل كطزي، سؼطثِ

 ًبض سأطيط زاضز.ٍ  ي ًؿت سَاًوٌسي ضٍؾشبييبى ثطاي ايؼبز ٍ سَؾؼِ

                                                      
1 Nikraftar & Hosseini 
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ًِ ثب ّسف سطؾين ًوكِ ضاُ ثطاي هغبلؼبر ريٌسُ اًؼبم قس؛ ثعِ ثطضؾعي ًعبضركطيٌي زض    ثب يي هغبلؼِ هطٍضي  (2019) 1كَ ٍ ّوٌبضاى
دطزق طي دطزاذشِ اًس. ًشبيغ ًكبى هي زّس ًِ ًبضركطيٌي زض هوهس دطزق طي ثِ قسر ثِ هحيظ هوهس ثؿش ي زاضز ًِ اً يعُ ضا ثعطاي  

هؿبئل اهشهبزي، هحيظ كطٌّ ي اػشوبػي، ؾيبؾز ّب، ظيطؾبذز ّب ٍ كؼبليز ّبي ًبضركطيٌبًِ كطاّن هي ًٌس ٍ اظ رًْب دكشيجبًي هي ًٌس. 
 سَؾؼِ كٌبٍضي ثِ عَض هبثل سَػْي كؼبليشْبي ًبضركطيٌي ضا سحطيي ٍ يب هحسٍز هي ًٌس.

ي، ضكشعبضي، ضٍاثعظ اًؿعبًي ٍ    ّعبي هحيغع   ػَاهل هؤطط ثط ًبضركطيٌي ٍ هكبؿل دبيعساض ضا زض قعبذم   (2018ٍ ّوٌبضاى ) 2دَضًبض-سَض
 ثٌسي ًطزُ ٍ هَضز اضظيبثي هطاض زازًس.  سؼبضي زؾشِ-اهشهبزي

ثب سحليل سؼطثي اظ دطزق طي ٍ ًبضركطيٌي زض ايي حَظُ، ػَاهل سبطيطدعصاض ٍ هَاًعغ سَؾعؼِ ًعبضركطيٌي زض      (2015) 3ػؼلط ٍ ّوٌبضاى
ى هي زّس ًِ ػسم سؼطثِ ًعبكي، ضعؼق رهعَظـ سرههعي ٍ ضؾعوي زض      دطزق طي ضا هَضز ثطضؾي هطاض زازُ اًس. ًشبيغ ايي دػٍّف ًكب

ًبضركطيٌبى ايي حَظُ، ػسم حوبيز هبلي اظ ؾَي زٍلز ٍ اؾشلبزُ اظ دؽ اًساظ ًبچيع ًبضركطيٌبى ثطاي قطٍع ًؿت ٍ ًبض، ػَاهل هحيغعي ٍ  
ٌس ًِ ثب سكٌيل ؾعبظهبى ّعبي سرههعي    كهلي ثَزى هكبؿل دطزق طي زض ثْطُ ٍضي ايي حَظُ ثؿيبض هَطط ثَزُ اؾز ٍ ديكٌْبز هي ًٌ

رهَظـ دطزق طي ٍ رهَظـ ًبضركطيٌبى ايي حَظُ، حوبيز ّبي هبلي ٍ ؿيطهبلي زٍلز ٍ ّوچٌيي سٌَع ثركي ثِ هكبؿل ػْعز ًٌشعطل   
 سبطيط كهلي هحيغي ثط ايي حَظُ هي سَاى زض ٍضؼيز ًبضركطيٌي دطزق طي سـييطار هظجشي ضا هكبّسُ ًطز.

ثطاي قٌبؾبيي ػَاهل اططدصاض ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي ًكبٍضظي اظ ػَاهل اهشهعبزي، اػشوعبػي، هعسيطيشي،     (2015) 4الَا ٍ الَازض دػٍّف 
دَيعِ اي هعَضز سحليعل ٍ     38ضٍاًكٌبؾي ٍ ػَاهل كطٌّ ي اؾشلبزُ قس. ايي ػَاهل زض هبلت يعي دطؾكعٌبهِ   -ثبظاضيبثي، رهَظـ، ضكشبضي

 ز ٍ سبطيط ّط يي اظ ػَاهل شًط قسُ زض ايي دػٍّف هَضز سبييس هطاض دطكز.رظهَى هطاض دطك

ديطي ريٌسُ ًبضركطيٌي دطزق طي دطزاذشٌس. ًشبيغ دعػٍّف ًكعبى زاز ًعِ ًعبضركطيٌي     ( ثِ ثطضؾي ٍ ػْز2015ٍ ّوٌبضاى ) 5ؾبلَل
ي زاضًعس. ّوچٌعيي ػَاهعل اططدعصاض ثعط      ديطي دطزق طدطزق طي زاضاي هجٌبي ًظطي هَي ًيؿز ٍ هغبلؼبر نَضر دطكشِ ثيكشط ػْز

ًبضركطيٌي دطزق طي، زض هبلت چٌس هؿئلِ هبًٌس كهلي ثَزى ايي نٌؼز، ٍيػدي ّبي ػبهؼِ هيعثعبى، سؼطثعِ اظ ذعسهبر ٍ هحهعَالر ٍ     
ويعن ال عَي   سَػِ ثِ دبيساضي هي سَاًس كؼبليز ّبي ًبضركطيٌي دطزق طي ضا سحز الكؼبع هطاض زّس. ثط اؾبؼ هطٍض ازثيعبر ٍ ديكعيٌِ سح  

( سطؾين قس. زض ايي هسل كلف ّبي زٍ ػْشِ ًكبى زٌّسُ اضسجبط ٍ كلف ّبي يي ػْشِ ثيبً ط سعبطيط اؾعز.   1هلَْهي سحوين ثِ قٌل )
ذظ هوشس زض كلف ّبي يي ػْشِ، ثِ هؼٌبي اططدصاضي سبييس قسُ اؾز ٍ ذغَط ًوغِ چعيي، كعطو ّعبي احشوعبلي زض سطًيعت هرشلعق       

 ًٌس. قطايظ هٌوطز ضا سجييي هي

                                                      
1 Fu et al 
2 Tur-Porcar 
3 Jaafar et al 
4 Olowa 
5 Solvoll  
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 مذل مفًُمی تحقیق (.1)ضکل 

 (1398)يبكشِ ّبي سحوين،  

 ريش تحقیق:

 معزفی مىطقٍ مًردمطالعٍ:

هغبلؼِ حبضط زض ػبهؼِ ضٍؾشبيي قْطؾشبى ًَّطًگ زض اؾشبى چْبضهحبل ٍ ثرشيبضي اًؼبم قس. قْطؾشبى ًَّطًگ زض هؿوز قوبل 
زضػِ ػطو قوبلي ثب اضسلبع هشَؾظ  32 ˚18 ' سب 31 ˚99 'عَل قطهي ٍ  50 ˚44 ' سب 49 ˚50 'ؿطثي اؾشبى چْبضهحبل ٍ ثرشيبضي ثيي 

. (1396)عط  رهبيف ؾعطظهيي اؾعشبى چْبضهحعبل ٍ ثرشيعبضي،     ًيلَهشطي ؿطة قْطًطز هطاض زاضز  90هشط اظ ؾغح زضيب، زض كبنلِ  2363
ف ٍ ّلز زّؿشبى اؾز )رهبض ؾطقعوبضي  ًلط ػوؼيز، هشكٌل اظ زٍ ثر 41535ثب  1395قْطؾشبى ًَّطًگ، ثط اؾبؼ ؾطقوبضي ؾبل 

   (.1395ًلَؼ ٍ هؿٌي، 

دطزق طي قْطؾشبى ًَّطًگ ثط هجٌبي دطزق طي ضٍؾشبيي ٍ عجيؼز دطزي اؾز. ػبشثِ ّبي عجيؼي ثؿعيبض ظيجعبيي ًظيعط: ديؿعز     
َلِ ظادطؼ(، رثكبض سًَعل  اؾٌي ًَّطًگ، ؿبض يري، رثكبض قيد ػليربى، چكوِ زيوِ، ضٍزذبًِ ثبظكز، ضٍؾشبي ؾطرهبؾيس )هؼطٍف ثِ هبؾ

ًَّطًگ، هلِ ظضزًَُ، زضُ ًوي قبهل ؾِ چكوِ سلد، قَض، قيطيي، زقز اللِ ّبي ٍاغدَى، چكوِ ؾطزُ، رثكبض ًيبًبى، ؾس ًَّطًعگ،  
سٌ ِ قبُ ػجبؼ نلَي، چكوِ دَضى، چكوِ هلؼِ سي، رثكبض ظضزُ ليوِ، ؾطزاة ضؾشن رثعبز، چكعوِ زظى ٍ چكعن اًعساظّبي عجيؼعي ٍ      

هليوي ًَّؿشبًي قْطؾشبى، ًل هٌغوِ ضا ثِ يي هؼوَػِ اي اظ ػبشثِ ّبي عجيؼي، دطزق طدصيط زض چْبض كهعل ؾعبل، سجعسيل    قطايظ ا
 ًطزُ اؾز. 
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 وقطٍ مًقعیت جغزافیایی مىطقٍ ي ريستاَای مًردمطالعٍ  .(2)ضکل 

 (1393ثطزاضي ايطاى؛  )هطًع هلي ًوكِ

 ريش تحقیق:

هبُ اظ اضزيجْكز سب رذعط سيطهعبُ    3سحليلي ٍ ديوبيكي اؾز ًِ زض هحسٍزُ ظهبًي -رى سَنيلي سحوين حبضط اظ ًَع ًبضثطزي ٍ ضٍـ
ّب دطؾكٌبهِ ثَزُ ًِ ضٍايي رى ثب زضيبكز ًظطار اؾبسيس ٍ ًبضقٌبؾعبى ٍ اًؼعبم انعالحبر     رٍضي زازُ اًؼبم دطكز. اثعاض انلي ػوغ 1398

، 84/0، اهشهعبزي  75/0للبي ًطًٍجبخ ثِ سطسيت ثطاي قعبذم اػشوعبػي كطٌّ عي    الظم، حبنل قس ٍ دبيبيي رى ًيع ثب اؾشلبزُ اظ رظهَى ر
ثِ زؾز رهسُ اؾز. قبذم ّب ٍ ذطزُ هويبؼ ّبي ّطًسام  77/0، ٍ ثطاي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي 71/0، ظيطؾبذشي 68/0هحيغي 

 ( ثيبى قسُ اؾز.1ثِ سلٌيي، زض ػسٍل )

 تز تًسعٍ کارآفزیىی گزدضگزی( يضعیت ضاخص َا ي متغیزَای اثزگذار 1)جذيل

 دػٍّك ط )ؾبل( ذطزُ هويبؼ اثؼبز

ي
هبز

اهش
 (1398، قبّس )Jingyi & Chung(2018) سٌَع ذسهبر ٍ ًبال، ؾغح هيوز ؾطهبيِ دصاضي، اقشـبل 

كؼبليز انلي، زؾشطؾعي ثعِ ؾعطهبيِ، اهٌيعز ؾعطهبيِ دعصاضي، زضيبكعز        
 اػشجبضار زٍلشي، هيعاى ضهبثز، سجليـبر

Kimbu & Ngoasong (2016)( 1394، حؿبم ٍ ّوٌبضاى ،)
Olowa & Olowa, 2015( 1398، قبّس) 

ي
كطٌّ 

-
ي
اػشوبػ

رزاة ضؾَم ٍ سٌَع كطٌّ ي، لجبؼ ٍ ظثبى، سٌَع ؿصايي، سَليعسار هحلعي،    
 هْوبى ًَاظي، كضبي اػشوبػي، َّيز هٌبًي

Chen& Rahman(2018), ،Jingyi& Chung (2018 
 Fu et al (2019)(، 1395هحوسي ٍ ّوٌبضاى )

اقشـبل ٍ هكبضًز ظًبى، هكبضًز ػوؼي، اهٌيز ذبًَازدي، ٍضؼيز ؾَاز، 
 زلجؿش ي هٌبًي، اهٌيز ؾطهبيِ دصاضي، سطاًن ػوؼيز

Chatterjee,2015  Heaton,2005 ،Nedelcheva,2012  
  1397 اى،هحوسظازُ ٍ ّوٌبض1395ًطيوي،

ي
هحيغ

اهلين، دَقف ديبّي ٍ سٌَع ظيؿشي، هَهؼيز، ؾالهز ٍ ثْساقز هحعيظ،   
ًيليز اهٌبًبر دطزق طي، هٌغوعِ حلبظعز قعسُ، چكعن اًعساظ هٌغوعِ،       

 ضٍزذبًِ

 Ocampo and et(، 1393ضًي السيي اكشربضي ٍ ّوٌبضاى )

al(2018), ,Pierre, et al, (2018), Tur-porkar et al, 

2018 

ي
ظيطؾبذش

ٍضؼيز حول ٍ ًول، ظيطؾبذز ّبي رة ٍ ثطم ٍ ػعبزُ ٍ سللعي، ًيليعز     
ضاُ ّبي هَانالسي، كبنلِ سب قعْط، ٍضعؼيز هطاًعع ذعسهبسي سؼويطدعبُ،      

 ًبًَايي، ههبثي

  Jingyi & Chung (2018)(،1398قبّس )

Nedelcheva,(2012)( حؿبم ٍ 1395، هحوسي ٍ ّوٌبضاى ،)
 ,Castano, et al(، 1395(، ي بًِ ٍ ّوٌبضاى )1394ّوٌبضاى )

(2015) 

 (1398هبذص: يبكشِ ّبي سحوين، )
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ًٌعس؛   ثطاي هحبؾجِ حؼن ًوًَِ، هشٌبؾت ثبّسف سحوين ًِ سأطيط هشـيطّبي هؿشول )قطايظ( ثط هشـيط ٍاثؿشِ )ًشيؼعِ( ضا ثطضؾعي هعي   
ثعِ    95/0ٍ ؾعغح اعويٌعبى    80/0ثطرٍضز قس ًِ ايي سؼساز ثب سَاى رظهَى  SPSS Sample powerاكعاض  ؾشلبزُ اظ ًطمًلط ثب ا 244سؼساز 

(. ضٍؾعشبّبي  2زؾز رهس. ػبهؼِ رهبضي سحوين ضا كؼبليي ٍ ًبضركطيٌبى ػطنِ دطزق طي قْطؾشبى ًَّطًگ سكعٌيل هعي زّعس )ػعسٍل     
ؾشبي ّسف دطزق طي ٍ ؾبيط ضٍؾشبّب ثب هطاض ديطي زض هؿيط ػبشثعِ ّعبي دطزقع طي،    ؾطرهب ؾيس ،قيد ػليربى ٍ زيوِ ثِ ػٌَاى ؾِ ضٍ

ثرف هبثل سَػْي اظ زضرهس ٍ اهطاضهؼبـ ذَز ضا اظ عطين اضائِ ذسهبر ثِ دطزق طاى ثِ زؾز هي رٍضًس. ثط اؾبؼ رهبض ازاضُ ًعل هيعطاص   
ضا ثِ دطزق طاى اضائِ هي زٌّس ٍ ثِ سجغ رى اكطاز ثيكعشطي اظ   ( ايي ضٍؾشبّب ثيكشطيي ذسهبر1398كطٌّ ي اؾشبى چْبضهحبل ٍ ثرشيبضي )

ؾبًٌبى ضٍؾشبّبي شًط قسُ زض ظهيٌِ دطزق طي كؼبليز هي ًٌٌس. ثٌبثطايي، حؼن ًوًَِ زض ضٍؾشبّبي هٌشرت هشٌبؾت ثب حؼعن ػوؼيعز   
ّعب   ًشربة قس  ٍ دطؾكٌبهِ زض اذشيعبض رى نَضر سهبزكي ا ّب ثِ كؼبل زض ظهيٌِ دطزق طي ّط ضٍؾشب اذشهبل يبكز. ًوًَِ هَضزًظط زض رى

  ( ثِ ثيبى قسُ اؾز.2هطاض دطكز. ًحَُ سَظيغ ًوًَِ هَضزهغبلؼِ زض ثيي عجوبر زض ػسٍل )

 معزفی ومًوٍ آماری تحقیق تزحسة ضُزستان، دَستان ي ريستاَای َذف  .(2)جذيل 

 ضُزستان
حجم ومًوٍ 

 اوتخاتی
 دَستان )جمعیت(

حجم ومًوٍ 

 اوتخاتی
 ريستا

حجم ومًوٍ 

 اوتخاتی

گ
کًَزو
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 13+14 هبظُ ؾَذشِ، زٌّبـ 27 (4144ثبظكز ثبال )

 15+12+12 ثبؽ چٌبض، هلؼِ سجطى، هَضظ 39 (9079ثبظكز دبييي )

قَضاة سٌ عي 
(5431) 

 21+20 زيوِ، قيد ػلي ذبى 41

 45 (7810زقز ظضيي )
هلؼِ ؾٌ ي، دطزٍؾللي، نبلح 

 اثسظضي
15+16+14 

 17+20 ؾطرهبؾيس، ؾطنبلح ًَسبُ 37 (3992َُ )هيبًٌ

 13+16 ضظدِ، زظى ؾطچكوِ 29 (3353زٍرة )

 12+14 ثيساهيي، قْطيبضي 26 (1374قْطيبضي )

 (1398ّبي دػٍّف،  ، )يبكش1395ِهآذص: هطًع رهبض ايطاى، 

 ريیکزد تحلیلی

اي اظ قطايظ ٍ ًشيؼِ ًْبيي اضائِ دطزيعسُ   هَػَز هيبى هؼوَػِ ي ضٍاثظ ػليٍاًبٍػٌَاى ضٍقي هسضسوٌس ثطاي  سحليل هوبيؿِ ًيلي ثِ
گیزی اس هٌغك فااسی تاا    هشیت ایي تحلیل ًسثت تِ رٍش ّای هطاتِ هاًٌذ رگزسیَى ایي است کِ، تْزُ. ) ,Ragin(722 :2008اؾز 

ُ عویٌاى سیادی اًجام تحلیل همایسِ کیفی، در ضزایغی کِ پژٍّص تجزتی تا عذم ا ُ  اسات  های   ّوازا ّاای تْرازی ارا اِ     حال  تَاًاذ را

در  . ّوچٌیي تا ضٌاسایی تزکیة ّای هخرلف اس ضزایظ، تِ یک تحلیل سیسرواتیک ٍ ًظام هٌذ دست یاتذ. (Neff, 2013: 322)دّذ

ٍ هرغیز اثزپذیز یاا ٍاتسارِ در   ایي تحلیل، هرغیزّای اثزگذار یا هسرمل، تِ عٌَاى ضزایظ یا تسرز هَرد اسرفادُ لزار هی گیزد 

لالة ًریجِ سٌجیذُ هی ضَد. تحلیل علی تز هثٌای ایي رّیافت، هثرٌی تز سیزهجوَعِ یا رٍاتظ تایي هجوَعاِ ّاای فااسی     

است. تزای ایٌکِ ًظزیات ٍ عَاهل تزآهذُ اس دل ًظزیات، تِ ستاى هجوَعِ فاسی تثذیل ضَد  ًیاس تِ ساخت تاتع عضَیت فاسی 

ی یا ٍاسٌجص است. تٌاتزایي تزای هرغیز ًریجِ )تَسعِ کارآفزیٌی گزدضگزی( ٍ تزای هرغیزّای هسرمل تحمیك، ٍ درجِ تٌذ

تاتع عضَیت فاسی ساخرِ ضذ. تاتع عضَیت فاسی، هیشاى عضَیت یا درجِ حضَر یک عٌصز را در یک هجوَعِ هطخص های  

فاسی تثذیل ضذ ٍ تحلیل ّای فاسی تز اسااس آى اًجاام    کٌذ. تِ ایي تزتیة، همیاس هزسَم لیکزت در ایي تحمیك تِ ًوزات

ضذ. تِ عثارت دیگز، پس اس ایٌکْزیال تا اسرفادُ اس ًزم افشار فاسی ًماط آسراًِ، عضَیت کاهل، تماعع ٍ عذم عضاَیت کاهال   

ٍارد ضذ. ًحَُ  تزای ضزٍط علی ٍ ًریجِ تعییي ضذ  تَاتع عضَیت فاسی ٍاسٌجی ضذُ تزای هرغیز ٍ ضزٍط علی، تِ ًزم افشار
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عضَیت تا اسرفادُ اس ٍاسٌجص هجوَعِ فاسی صَرت گزفت. اکثز داًطوٌذاى علَم اجرواعی تِ اسرفادُ اس همیاساْای هاذر    

عاذم  "ًطذُ کِ صزفا جایگاُ هَارد هخرلف را ًسثت تِ ّن ًطاى هی دٌّذ هرفك المَل ّسرٌذ. تا ایاي ٍجاَد ساِ عضاَیت     

 . (Mendel and Korjani, 2013: 142)تزجسرِ است  "ِ تماععًمغ"ٍ  "عضَیت کاهل"، "عضَیت کاهل

 ريیٍ کذگذاری مجمًعٍ فاسی تزای ضزایط پیطیه .(3)جذيل 

 امتیاس اصلی /ضزایطَا ضاخص
امتیاس مجمًعٍ 

 فاسی
 امتیاس اصلی /ضزایطَا ضاخص

امتیاس مجمًعٍ 

 فاسی

ی، 
ساخت

ی، سیز
صاد

اقت

ی
ی، اجتماع

حیط
م

-

ی
فزَىگ

 

ی  05/0 ذيلي ًن-1
سعٍ کارآفزیى

تً

ی
ضگز

گزد
 

 05/0 ذيلي ًن-1

 25/0 ًن-2 25/0 ًن-2

 50/0 هشَؾظ-3 50/0 هشَؾظ-3

 75/0 ظيبز-4 75/0 ظيبز-4

 95/0 ذيلي ظيبز-5 95/0 ذيلي ظيبز-5

 

 95/0ػضَيز ًبهل ;  05/0ػسم ػضَيز ًبهل; 

 (1398ذص )يبكشِ ّبي دػٍّف، هب

 

دؽ اظ رى، زض ضّيبكز هٌغن كبظي، ثطاي اضظيبثي قطط الظم ٍ ًبكي اظ انل ظيطهؼوَػِ اؾشلبزُ قسُ اؾز. قطط الظم رى اؾعز ًعِ   
 .)326Neff, 2013 :(ًشيؼِ ظيطهؼوَػِ قطط ثبقس ٍ قطط زض نَضسي ًبكي اؾز ًِ ظيطهؼوَػِ ًشيؼِ ثبقس 

ًوطار كبظي قبذم ضطٍضر ٍ ًلبيز ًوطار كبظي ًؿجز ثِ ضاثغِ ًظطي ضا ثطضؾي هي ًٌس. ثؼس اظ سؼييي الظم يب ًعبكي   XYًوَزاض 
ثَزى قطط، اثشسا قبذم ؾبظدبضي ٍ اّويز ًظطي قطط ثطضؾي ٍ زض نَضر هشٌبؾت ثَزى قطط ؾبظدبضي، قطط اظ ًظط قبذم دَقف 

َضر هٌبؾت ثَزى قبذم دَقف، قطط ثِ ػٌَاى يي قطط الظم يعب ًعبكي اًشرعبة هعي قعَز      ٍ اّويز سؼطثي ثطضؾي هي قَز. زض ن
(. زض ٍاهغ، قبذم ؾبظدبضي ًكبى زٌّسُ ايي اؾز ًِ يي هؼوَػِ چوسض ظيطهؼوَػِ زي طي هعي سَاًعس ثبقعس. زض    243، 1390)اًجطي، 

ًوطًگ هي قَز. ّوچٌيي دَقف ثيبً ط ايي اؾعز  ثبقس، كطو ٍػَز يي ضاثغِ هؼوَػِ اي  75/0نَضسي ًِ هيعاى ؾبظدبضي ًوشط اظ 
ًِ چوسض اظ هؼوَػِ ديبهس يب هؼلَل سَؾظ ّط ػلز، هؿيط ػلي يب سطًيجي اظ ػلل، دَقف زازُ هي قَز. ايي قبذم ًِ زض زاهٌِ نلط سعب  

 يي اؾز ثيبً ط هيعاى اّويز سؼطثي ػلل هَضز هغبلؼِ اؾز. 

قبذم ؾبظدبضي ًِ اّويز ًظطي ضا هغبلؼِ هي ًٌس هؼبزل هؼٌي زاضي ضٍاثظ ٍ يب سبطيط اؾز زض نَضسي ًعِ قعبذم دَقعف ًعِ     
اّويز سؼطثي ضا اضظيبثي هي ًٌس ثيبً ط ضطيت ّوجؿش ي يب اطط اؾز. ثٌبثطايي قعبذم دَقعف ظهعبًي هحبؾعجِ هعي قعَز ًعِ ٍػعَز         

 .)(Schneider et al, 2010: 251ؾبظدبضي زض يي ضاثغِ سبييس قسُ ثبقس 

 ي وتایج َا افتٍی

 79زضنعس اظ ًوًَعِ هعَضز هغبلؼعِ ضا ظًعبى ٍ       21ؾبل اؾز.  38هيبً يي ؾٌي رًبى  زّس يهًكبى  هغبلؼِ هَضزًشبيغ حبنل اظ ًوًَِ 
زضنس اظ ًوًَِ هَضز هغبلؼِ زض ظهيٌِ كطٍـ نٌبيغ  40ٍز زضنس ضا هطزاى سكٌيل زازُ اًس. ظهيٌِ كؼبليز دطزق طي ًكبى هي زّس ًِ حس

زؾشي، هحهَالر ًكبٍضظي، زاهي، ديبّبى زاضٍيي، ًوي عجيؼي ٍ كطٍـ ؾبيط هحهَالر هحلي كؼبليز زاضًس. ػعالٍُ ثعط رى ٍضعؼيز    
 ؾَاز ًكبى هيسّس ًِ حسٍز يي ؾَم ًوًَِ هَضز هغبلؼِ زاضاي هسضى زيذلن ّؿشٌس.
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 صیفی ومًوٍ مًرد مطالعٍيضعیت تً. (4)جذيل 

حجم 

 ومًوٍ
 درصذ جىسیت درصذ سمیىٍ فعالیت گزدضگزی درصذ سطح سًاد
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 %21 ظى 3% ضاٌّوب دطزق طي 11% ثي ؾَاز

 %79 هطز 14% ذسهبر حول ٍ ًول ٍ ػبثؼبيي دطزق ط 9% اثشسايي

 سال سه 10% ًوخ دطزق طي 13% ضاٌّوبيي

 % 5/9 زثيطؾشبى
ِ ثبؽ، اػبضُ هٌعل، دصيطايي زض ذسهبر اهبهشي )ذبً

 هٌعل،
 17 ًويٌِ %21

 % 2/33 زيذلن
كطٍـ نٌبيغ زؾشي، هحهَالر ًكبٍضظي، 

 زاهي، زاضٍي ديبّي، ًوي عجيؼي
 
%40 

 38 هيبً يي ؾٌي 

 68 ثيكيٌِ 11% هؿئَليي ٍ هسيطاى ضٍؾشب % 3/24 زاًك بّي

 (1398هبذص: يبكشِ ّبي دػٍّف )

 ًبتحلیل ضزایط ي وتیجٍ مطل

( هبسطيؽ ّوجؿش ي ثيي قطايظ يب ػَاهل ظهيٌِ ؾبظ ضا ًكبى هي زّس. ثط اؾبؼ اعالػبر ايي ػسٍل، قعطايظ زاضاي اضسجعبط   5ػسٍل )
ضؼيلي ثب يٌسي ط ّؿشٌس ٍ قطايظ هحيغي ثب ؾبيط ػَاهل ظهيٌِ ؾبظ زاضاي اضسجبط هؼٌبزاضي ًيؿز. ايي هبسطيؽ ًكبى هي زّعس ًعِ ايعي    

َاى هشـيط هؿشول ٍاضز هسل قسُ ٍ سبطيط رًْب ثط ًشيؼِ )سَؾؼِ ًعبضركطيٌي دطزقع طي( هعَضز اضظيعبثي هعطاض ديعطز.       قطايظ هي سَاًٌس ثِ ػٌ

تز تاضاذ ٍ  هاتزیس ّوثسرگی تِ ایي دلیل ارا ِ ضذُ تا ارتثاط تیي ضزایظ را تزرسی کٌذ. ّزچمذر ارتثاط تیي ضزایظ ضعیف

 ًطاى دٌّذُ ٍضعیت هغلَب تزرسی است.ارتثاط ّز کذام اس ضزایظ تا ًریجِ لَی تز تاضذ 

 در تًسعٍ کارآفزیىی گزدضگزی ساس ىٍیسمَمثستگی تیه عًامل  .(5)جذيل 

 4 3 2 1 اًحطاف هؼيبض هيبً يي قطايظ

    1 77/0 57/3 اهشهبزي 1

   1 36/0* 48/0 30/3 كطٌّ ي-اػشوبػي 2

  1 38/0* 34/0* 52/0 07/3 ظيطؾبذشي 3

 1 14/0 09/0 12/0 497/0 86/2 هحيغي 4

 زضنس 95( *هؼٌبزاضي زض ؾغح اعويٌبى 1398هبذص يبكشِ ّبي دػٍّف، )

كطٌّ ي، قطايظ ظيطؾعبذشي ٍ قعطايظ   -زض ايي هغبلؼِ، سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ًشيؼِ هغلَة قطايظ اهشهبزي، قطايظ اػشوبػي
سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزقع طي اظ عطيعن سطًيعت ػلعي      زّس يهًكبى  fs/QCA، ال َضيشن  طيز ػجبضر ثِهحيغي زض ًظط دطكشِ قسُ اؾز. 

سَؾعؼِ   (fs/QCA)كطٌّ ي، ظيطؾبذشي ٍ هحيغي هبثل سجييي اؾز. ثعط اؾعبؼ ايعي ال عَضيشن     -چْبض قطط : قطايظ اهشهبزي، اػشوبػي
ًعبضركطيي دطزقع طي   ( ػسم سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي؛ ثٌبثطايي ػضَيز ًبهل سَؾؼِ -هٌْبي ) 1ًبضركطيٌي دطزق طي ثطاثط اؾز ثب 

 ( اؾز.0اؾز ٍ ػسم ػضَيز ًبهل سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ثطاثط نلط ) 1ثطاثط 

دادُ ّای ٍاسٌجص ضذُ، جْت تزرسی ٍضعیت حضَر یا عذم حضَر ضزایظ در ًریجِ هغلَب، در الگَریرن جذٍل صذق 

 9َضيشن ػسٍل نسم ٍ ًعصة ًعبضركطيٌي دطزقع طي    اؾز؛ ال  قسُ زازُ( ًكبى 6ًِ زض ػسٍل قوبضُ ) دًَِ ّوبىتزرسی ضذ.  1ٍ کذب

 0(، ديكعٌْبز زازُ اؾعز. زض ّعط ضزيعق هوعساض      8/0) هجعَل  هعَضز حبلز ٍضؼيز هشـيطّبي هؿشول ثب هوبزيط ؾعبظدبضي ثعبالسط اظ رؾعشبًِ    
ض زؾشيبثي ثِ ؾغح حضَض قطط ز زٌّسُ ًكبى 1ػسم ٍػَز رى قطط زض زؾشيبثي ثِ سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز ٍ هوساض  زٌّسُ ًكبى

                                                      
1Truth Table Algorithm 
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ًِ قطايظ ظيطؾبذشي ثيكشطيي حوبيز ٍ ّوطاّعي ضا ثعب    زّس يهثبالسطي اظ سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز. ػسٍل نسم ٍ ًصة ًكبى 
ِ يزضًشهؿيط هوٌي قبهل ػضعَيز ًبهعل قعطايظ ظيطؾعبذشي      6سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي زاضز ٍ ثيكشطيي سٌطاض ٍ حوبيز ضا زاضز.   ؼع

)ػسم( ٍػَز ّوِ قطايظ، اظ سَؾؼِ ًعبضركطيٌي دطزقع طي    ~هؿيطي اؾز ًِ زض رى  زيحوب ػسمًٌشِ ػبلت زض ايي هَضز،  اؾز. هَضزًظط
ٍ  طدعصاض يسأطٍ ػعع  هؿعيطّبي    قعسُ  حعصف ثعَزُ،   سعط  يييدعب ( 8/0) هَضزهجَلزاقشِ اؾز. ػسم ٍػَز ّوِ قطايظ ثِ زليل ايٌٌِ اظ رؾشبًِ 

ًِ ّوِ سطًيجبر هٌغوي هوٌي ثيي چْبض قعطط   زّس يهًكبى  ّب تيسطًي هطاض ً طكشِ اؾز. ايي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق ط ًٌٌسُ زيحوب
ي زض هغبلؼعبر  ا هكبّسُي بّ زازُ ثطزض ّوِ ضٍيٌطزّبي سغجيوي هجشٌي  1ًيؿز ٍ دسيسُ سٌَع هحسٍز هكبّسُ هبثلسؼطثي  اظًظط شًطقسُ

ّعبي هوٌعي زض ثعيي ػٌبنعط هعطسجظ       ًٌس ًِ سؼساز ًبهحسٍزي اظ ٍضعؼيز  هياظ ايي ايسُ انلي دكشيجبًي سؼطثي ٍػَز زاضز. سٌَع هحسٍز 
  .قًَس ػولي هي زيٍاهؼ زضّب  ٍاثؿشِ ثِ ّن ٍػَز زاضز، اهب سؼساز ًوي اظ رى

 تزکیة علی ضزيط سمیىٍ ای مًثز تز تًسعٍ کارآفزیىی گزدضگزی .(6) جذيل

 
 (1398هبذص: )يبكشِ ّبي دػٍّف، 

،  7. ثط اؾعبؼ اعالػعبر ػعسٍل    قَز يهًشيؼِ هغلَة ثطضؾي  ًٌٌسُ يييسج، هؿيطّبي ػلي 2حل هشَؾظ اظ ضاُزض هطحلِ ثؼس ثب اؾشلبزُ 
ثطاؾبؼ قطايظ ؾبزُ ؾبظي كبظي زض ضاُ حل هشَؾظ، چْبض سطًيت ػلي ثِ ػٌَاى سطًيت ّبي اططدصاض ثعط سَؾعؼِ ًعبضركطيٌي دطزقع طي     

رؾشبًِ هَضز ًظط ثبالسط اؾز ٍ ثٌبثطايي ثِ لحبػ ًظعطي هبثعل دعصيطـ اؾعز.     قْطؾشبى ًَّطًگ ٍػَز زاضز ًِ قبذم ؾبظدبضي رًْب اظ 
 ّوچٌيي چْبض سطًيت هَضز ًظط ثط اؾبؼ دَقف شًط قسُ هسضر سؼطثي ثباليي ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُ اؾز. 

ؾؼِ ًبضركطيٌي اٍليي سطًيت، ًكبً ط رى اؾز ًِ ػسم ٍػَز قطايظ هحيغي ٍ ٍػَز قطايظ ظيطؾبذشي سطًيت ػلي الظم ثطاي سَ
(. سطًيت زٍم ثيبً ط ٍػَز قطايظ اهشهبزي ٍ ٍػَز قطايظ ظيطؾبذشي، 642/0ٍ دَقف ;  870/0دطزق طي ًَّطًگ اؾز ) ؾبظدبضي ; 

( ايي سطًيت ثب هوساض دَقف ثيبى قسُ، 807/0، دَقف ; 981/0سطًيت ػلي الظم ثطاي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز )ؾبظدبضي ; 
ًِ ػسم ٍػَز قطايظ اهشهبزي، ٍػَز قطايظ هحيغي ٍ ٍػَز قطايظ  زّس يها ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي زاضز. سطًيت ؾَم ًكبى ثيكشطيي سبطيط ض

( هوساض دَقف زض سطًيت ؾَم 489/0، دَقف ; 860/0ظيطؾبذشي سطًيت ػلي الظم ثطاي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز )ؾبظدبضي ; 
كطٌّ ي، -سطًيت چْبضم ثيبً ط ايي اؾز ًِ ٍػَز قطايظ اػشوبػي زيزضًْبضا ثط ًشيؼِ زاضز.  ًكبى هي زّس ًِ ايي سطًيت ًوشطيي سبطيط

، دَقف ; 937/0ٍػَز قطايظ اهشهبزي ٍ ٍػَز قطايظ هحيغي سطًيت ػلي الظم ثطاي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي اؾز )ؾبظدبضي ; 
725/0.) 

                                                      
1 limited diversity 
2 intermediate 
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 زدضگزیتز تًسعٍ کارآفزیىی گ زگذاریتأث( مسیزَای وُایی 7)جذيل 

 
 .)9Ragin, 2008 :-10( زض سحليل هوبيؿِ ًيلي اؾز ANDثِ هؼٌي ًجَز يي هشـيط يب قبذم اؾز ٍ * ًكبً ط  ~( ػالهز 1398هبذص: )يبكشِ ّبي دػٍّف، 

 

طايظ ظيطؾعبذشي *  كطٌّ عي * قع  -قطايظ اهشهعبزي * قعطايظ اػشوعبػي    "حل ًْبيي هشَؾظ  ( ثطاي ًوبيف سطًيت ضا3ُزض قٌل )
 اؾز.  قسُ اؾشلبزُ X,Yاظ ًوَزاض  "قطايظ هحيغي

 
 (1398فزَىگی، سیزساختی ي محیطی )یافتٍ َای پژيَص، -تزای ضزایط اقتصادی، اجتماعی X,Yومًدار .(4)ضکل 

 XYمقایسٍ تزآيرد مذل تجزتی تا مذل وظزی در ومًدار . ( 8)جذيل 

 مذل تجزتی وقاط تُزش مذل وظزی

 ٍضؼيز سبطيط ثطرٍضز ٍضؼيز سبطيط هَهؼيز زض ًوَزاض مالگًریت

xi<=yi ًلبيز 951/0 ًلبيز هظلض ثبالي هغط 
xi<=yi xi >=yi 680/0 ضطٍضر هظلض دبييي هغط 

xi=yi ًلبيز ٍ ضطٍضر حَل هحَض  هغط - 

 (1398هبذص: )يبكشِ ّبي دػٍّف، 
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ي ضا ًعِ  ا هحعسٍزُ . هظلعض ثعبال،   ًٌس يهثِ زٍ هظلض هؿبٍي سوؿين زاضاي يي هغط اؾز ًِ نلحِ هطثؼي قٌل رى ضا  X,Yًوَزاض 
xi<=yi  قطايظ  زّس يه. ٍ ايي حبلز ًكبى زّس يهضا ًكبىX  ؛ قطط ًبكي اؾز. ادط ّوِ قطايظ زض نيا زازًُِ هب زض هوبثل ًشيؼِ هطاض

ادط ّوِ هَاضز  زيزضًْبّؿشٌس.  هكبّسُ هبثلي نَضر قطايظ ضطٍض ضا ًكبى زٌّس؛ ثِ xi >=yiهظلض ظيط هغط انلي هطاض ث يطًس ٍ حبلز 
. ايي ًوعَزاض  ثعب سَػعِ ثعِ هوعساض      (Ragin, 2017: 26)ضٍي هغط انلي هطاض ث يطًس؛ قطط ثطاي سحون ًشيؼِ ًبكي ٍ ضطٍضي اؾز 

ًعِ   زّس يهاؾز ٍ سلبٍر هبثل هالحظِ اي ًؿجز ثِ رى زاضز؛ ًكبى   :Y<=X 680/0ثعضدشط اظ ؾبظدبضي   :951/0X<=Yؾبظدبضي 
  هؼوَع قطايظ هَػَز ثِ ػٌَاى قطط ًبكي ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ضٍؾشبيي؛ ًوف ػلي ايلب هي ًٌٌس.

 وتیجٍ گیزی:

ًرایج ضازٍط زسم ٍ  ٍاًبٍي ٍ قٌبذز ػَاهل اططدصاض ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ضٍؾشبيي نَضر دطكز.  ّسف ثبهغبلؼِ حبضط 

فزٌّگی، ضزایظ هحیغی ٍ ضزایظ سیزسااخری، ضازایظ   -ایظ الرصادی، ضزایظ اجرواعیضزٍری ًطاى هی دّذ کِ تزکیة ضز

زسم تزٍس ًریجِ )تَسعِ کارآفزیٌی گزدضگزی( است. در علیت ّای عغفی ٍ تزکیثی، چْار تزکیاة هرعاذد علای تاز اسااس      

تاِ صاَرت جذاگاًاِ ّواِ     هعیارّای کفایت ًظزی ٍ تجزتی )پَضص ٍ ساسگاری( دارای اّویت ًظزی ٍ تجزتی زسم تاَدُ ٍ  

ضزٍط تِ عٌَاى ضزط ضزٍری در ًظز گزفرِ هی ضًَذ. تٌاتزایي تزای دسریاتی تِ تَساعِ کاارآفزیٌی گزدضاگزی ضْزساراى     

زض  کَّزًگ، تایذ تِ صَرت ّوشهاى ٍ هَاسی ضزایظ هَرد ًظز، ارسیاتی ضذُ، هَرد ضٌاخت ٍالع ضَد ٍ در تمَیت آى کَضایذ. 

سبطيطدصاض ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ًكبى هي زّس ًِ سطًيت قطايظ اهشهبزي ٍ قطايظ ظيطؾبذشي ثعب   ًْبيز ًشبيغ هؿيطّبي قطٍط
ثيكشطيي هسضر سؼطثي زض سجييي سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي قْطؾشبى ًَّطًگ ضا زاضز.  89/0ٍ قبذم ؾبظدبضي 81/0قبذم دَقف: 

 94/0ٍ قعبذم ؾعبظدبضي    724/0قطايظ هحيغي ثعب قعبذم دَقعف     كطٌّ ي، قطايظ اهشهبزي ٍ-دؽ اظ رى سطًيت قطايظ اػشوبػي
زٍهيي سطًيت سجييي ًٌٌسُ سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ايي قْطؾشبى اؾز. سطًيت ؾَم قطايظ ظيطؾبذشي ٍ ػسم ٍػَز قطايظ هحيغعي  

ثب قعبذم ظيطؾعبذشي،    سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ضا سجييي هي ًٌس ٍ سطًيت چْبضم 87/0ٍ قبذم ؾبظدبضي  64/0ثب قبذم دَقف 
ًوشطيي هيعاى سبطيط ٍ سجييي ضا زض ًشيؼعِ زاضز.   86/0ٍ قبذم ؾبظدبضي  49/0ػسم ٍػَز قبذم اهشهبزي ٍ قبذم هحيغي ثب دَقف 

ًشبيغ سحليل هٌلطز ٍ سطًيجي ثيبً ط رى اؾز ًِ قبذم ظيطؾبذشي ثب ثيكشطيي سٌطاض، زض سحليل هٌلطز ٍ سطًيجي، ًؿجز ثِ ؾبيط قعبذم  
 1(، سَض دَضًبض2016وبيز ثيكشطي اظ سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي زاضز. ًشبيغ دػٍّف حبضط ثب ًشبيغ دػٍّف ّبي ًيٌلط ٍ حؿيٌي )ّب، ح

ـ  1398(، ثبؾَلي ٍ ّوٌعبضاى ) 2015ٍ ّوٌبضاى ) 2(، ًبؾشب1397ًَ(، هحوس ظازُ ٍ ّوٌبضاى )2018ٍ ّوٌبضاى ) (، 2012) 3(، ثبسوعب ٍ ثعَ
كطٌّ ي،  -ّن ضاؾشب اؾز ٍ ًكبى هي زّس ًِ قطايظ اهشهبزي، اػشوبػي( 2014) 5(، هبسيليٌي ٍ الّسؾوبًي2011ٍ ّوٌبضاى ) 4زاٍؾَى

 هحيغي ٍ ظيطؾبذشي ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي سبطيطدصاض اؾز.

اؾعز. ثٌعبثطايي    زيثباّوضَع ًبضركطيٌي دطزق طي ٍيػُ سَػِ ثِ هَ اًساظ سَؾؼِ قْطؾشبى، ثِ سسٍيي چكن ٌِيزضظهّبي دػٍّف  يبكشِ
كطٌّ ي سوَيز قسُ ٍ هحسٍزيز -سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي قْطؾشبى ًَّطًگ ظهبًي رقٌبض هي قَز ًِ ّوعهبى ثؿشطّبي اػشوبػي

هحيغعي ثعِ   ّبي اػشوبػي اظ عطين رهَظـ ٍ ًظبضر ٍ هسيطيز زضؾز ثطعطف ٍ انال  دطزز. ًشبيغ ًكبى هي زّس ًِ ظطكيعز ثعبالي   
سٌْبيي ًوي سَاًس ثبػض سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي قَز ٍ ًيبظهٌس ايؼبز، انال  ٍ سَؾؼِ ظيطؾبذشْبي الظم اؾعز. زض ًٌعبض رى قعٌبذز    
اثؼبز اهشهبزي هطثَعِ ٍ اضائِ سؿْيالر ٍ ؾَْلز زض ّوٌبضي ثب كؼبالى نعٌؼز دطزقع طي هعي سَاًعس چكعن اًعساظ سَؾعؼِ ًعبضركطيٌي         

                                                      
1 Tur-porkar 
2 Castano 
3 Bottema and Bush 
4 Dawson 

5 Matilainen, & Lähdesmäki 
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سط ًوبيف زّس. لصا سبًيس نطف ثط دشبًؿيل ّب ٍ ػبشثِ ّبي هحيظ دطزق طي، سٌْب يٌي اظ ػَاهل سَؾؼِ ًعبضركطيٌي   دطزق طي ضا ضٍقي
 دطزق طي اؾز ٍ ثبيس ثطاي ايي سَؾؼِ، قطٍعي زض ػبهؼِ حضَض زاقشِ ثبقس سب ثؿشطّبي ًبضركطيٌي دطزق طي كطاّن قَز. 
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 منابع 

 ( ،1390اًجطي، حؿيي ،)اؾشبز ثب سبًيس ثط ايطاى زض حبل سَؾؼِ يزض ًكَضّب ياػشوبع هل ليػَاهل ٍ هَاًغ سكٌ يريسبض يويسغج يثطضؾ ،
 ضاٌّوب، هؿؼَز چلجي، زاًك بُ قْيس ثْكشي، دطٍُ ػبهؼِ قٌبؾي، ضؾبلِ زًشطي.

 يٌي ثب ضٍيٌطز ظًؼيطُ (. قٌبؾبيي ػَاهل هؤطط ثط سَؾؼِ ًبضركط1389ظّطا؛ اهبًي سْطاى، هحوس ٍ ؾوعچي، هحوس اثطاّين. )، اهيٌي، احوس
 .35-48، 14، قوبضُ ًكطيِ سٌٌَلَغي نٌؼشياضظـ. 

 ( .ًوف ػَاهل هؤطط دطزق طي 1398ثبنَلي، هْسي؛ ّبقوي، ؾيس ؾؼيس؛ ايوبًي ذكرَ، هحوسحؿيي ٍ هيطؿلَض، ؾيس حجيت اهلل .)
 .35بضُ ، ؾبل ًْن، قودػٍّكي -كهلٌبهِ ػلويكطٌّ ي زض سَؾؼِ ًبضركطيٌي قْط هيطاص ػْبًي يعز. 

 ( ،ِؾٌؼف ٍضؼيز سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي زض هٌبعن ضٍؾشبيي هَضز: 1394حؿبم، هْسي، ًؼلي ًبًي، ػلي اًجط، رقَض، حسيظ ،)
 .56-37، 1، قوبضُ 4، ؾبل كهلٌبهِ اهشهبز كضب ٍ سَؾؼِ ضٍؾشبييزّؿشبى اؾشطرثبز ػٌَثي زض قْطؾشبى دطدبى، 

 ( .عط1396زؾشَم، نال  ٍ ؾَازي، هْسي .) .ضيعي كهلٌبهِ ػـطاكيب )ثطًبهِاحي چبضچَة سَؾؼِ ًبضركطيٌي زض نٌؼز دطزق طي ٍضظقي
 .249 -265(، ل 1) 26، اي(هٌغوِ

 ( ِ1393ضًي السيي اكشربضي، ػجسالطضب، دَضعبّطي، هْسي، كضلي، ًليؿ ،) ،سحليل ػَاهل هَطط ثط سَؾؼِ ًبضركطيٌي دطزق طي ضٍؾشبيي
 .107-87، 8ؾبل ؾَم، قوبضُ  ،ثطًبهِ ضيعي ٍ سَؾؼِ دطزق طي

  ،زاًك بُ سْطاى، زاًكٌسُ پژيَطی در سمیىٍ: مًاوع تًسعٍ کارآفزیىی در ایزان(. 1387ي. )ههغل سيؾظالي، هحوسضضب ٍ ضضَي .
 ًبضركطيٌي، سْطاى: چبح اٍل.

 ( ،1396ؾبظهبى هسيطيز ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾشبى چْبضهحبل ٍثرشيبضي )ػلس قف، ال ي تختیاریطزح آمایص سزسمیه استان چُارمح ،
 ػوغ ثٌسي هغبلؼبر ٍضغ هَػَز.

 ،زًشطي  ًبهِ دبيبى. ظطكيز دطزق طي زض سَؾؼِ ًبضركطيٌي ًَاحي دبيساض ضٍؾشبيي ثرف هطًعي قْطؾشبى ّوساى(. 1398) حؿيي قبّس
 .قْيس ثْكشي، دطٍُ ػـطاكيب ٍ ثطًبهِ ضيعي ضٍؾشبيي اؾشبز ضاٌّوب: ضحوبًي، ثيػى، زاًك بُ. ػـطاكيب

 ي زض ضٍؾشبّبي ّسف ثطه طزًبضركطيٌي هجشٌي ثط  ً ط ٌسُير(. اضائِ هسل 1397السيٌي، ػلي ٍ ًطزٍاًي، دطٍيع. )ػؿ طي، ضؾَل؛ قوؽ
 .31قوبض ديبدي  8، ؾبل يا هٌغوِضيعي كهلٌبهِ ثطًبهِدطزق طي )هغبلؼِ هَضزي: ضٍؾشبّبي ّسف قْطؾشبى ذَضٍثيبثبًي(. 

 ُ(. قٌبؾبيي ػَاهل سؼييي ًٌٌسُ ي ًبضركطيٌي ثب اؾشلبزُ اظ 1397. )، هحوسثبهطثْكشي ٍ زاٍز ،ثْجَزي ، حؿي،ػجسي ، دطٍيع،هحوسظاز
  .213-187(, 2)53, سحويوبر اهشهبزيي هَضزي: قْطى نٌؼشي قْيس ؾليوي سجطيع(.  ّبي دؿؿشِ )هغبلؼِ هسل

  سجييي (. 1393ي كبضؾي، ػْبً يط ٍ سطًبقًَس، ظّطا. )، هؼشجي؛ زازٍضذبًي، كضيلِ؛ يساللْهؼهَم يطيهس؛ حؿي سيؾي، لٌ طٍزهغيؼي
ّبي  (.  دػٍّفطّبي ظًس ٍ ؾبهي قْطؾشبى هالي ي هَضزي: ثرف )هغبلؼِ ي ًبضركطيٌي ػَاهل هؤطط ثط سَاًوٌسؾبظي ضٍؾشبييبى زض سَؾؼِ

 .119 -138، 80، قوبضُ ػـطاكيبي اًؿبًي

  (، ًبضدطٍُ رهبض دطزق طي.1398ٍ ثريشبضي، )هيطاص كطٌّ ي، دطزق طي ٍ نٌبيغ زؾشي اؾشبى چْبضهحبل 
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