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اثتسايی  هساضؼ زض اجتوبػی ؾطهبيِ ثب هسيطيت زاًف ضاثغِ ثطضؾی

 ثیطجٌس

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 5د٨٤٦م ٗا٥١ًك  4یغا٨٦ روا، 3مةؼكزؼدی٨ؿٖ  ی٥راو، 2یکؼٗـحا٣ مز٦ؼازْ٘ؼ،  1زادقایؼج ٧٠غم 

 

 هقسهِ

ارایی ٦ام دا٣كی ٣ـتث ة٥ گػقح٥ قغت چك١گیؼم در ٠ضیي رٚاةحی ا٠ؼكز ٣یاز ؿاز٠ا٧٣ا ة٥ د

ای٢ دارایی ٦ام  ٦ام كیژگیٔیؼ ٚاةٜ جٛٞیغ ة٨دف، ک١یاب ة٨دف، ارزق٤١غ ة٨دف از  .یاٗح٥ اؿث

دا٣كی، ١٦ؼاق ةا ٨٧َر ركیكؼد٦ا ك ٠٘ا٦ی١ی چ٨ف ٠غیؼیث دا٣ف، ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی، دیغگاق 

٦یاف ك دؿث ا٣غر کاراف ازؼایی، ١٦گی دا٣ف گؼا ة٥ ؿاز٠اف دادق ك ٣یؽ کذؼت جضٛیٛات دا٣كگا

٠غیؼیث دا٣ف  .#1388ا٨٣ارم ك ق٧ا٣ی،$ ةاقغ ٠ی ٦ا آفگ٨یام ا١٦یث ٤٠اةِ دا٣كی در ؿاز٠

٦غؼ از كز٥ اكؿ جغارؾ اًالّات  .دارام دك كز٥ ادارق دا٣ف ك ج٨ا٣ایی ظٞٙ دا٣ف زغیغ اؿث

اکحـاب، جٞ٘یٙ،  ٦ام ٝیثْٗاكز٥ دكـ، قا٠ٜ  .٨٠رد ٣یاز اٗؼاد ٠حٛاوی در ز٠اف ٤٠اؿب اؿث

 .#1386ا٨ٝا٣ی ك دیگؼاف، $ ةاقغ ٠یج٨زیِ، کارةؼد ك ظٞٙ دا٣ف ةؼام ة٧ت٨د ١ّٞیات ؿاز٠اف 

 ك دا٣غ ٠ی دا٣ف کارةؼد ك ج٨زیِ ٣كؼ، ایساد، ظٞٙ، ٗؼآی٤غ را دا٣ف ٠غیؼیث #2003$جؼة٢  

 آف کاؿث ك ٟک ةی دؿحؼؿی اًالّات، ایساد ك دا٣ف کارگیؼم ة٥ ك ٧٠ار دا٣ف، ٦غؼ ٠غیؼیث

اؿث،  گؼدیغق ٨٣ی٢ جغكی٢ دا٣ف، ركیكؼدم ٠غیؼیث ٨٧٘٠ـ جتیی٢ در .کارک٤اف اؿث ٥١٦ ةؼام
                                                           

ام٧٘اف،  ّى٨ ٦یات ١ّٞی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف كدا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق .  1
mahdizadeh_iraj45@yahoo.com 

 دا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق ام٧٘اف.  2
 افدا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق ام٧٘.  3
 دا٣كیارگؼكق ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ام٧٘اف.  4
 دا٣كس٨م دا٣كگاق پیاـ ٨٣رةیؼز٤غ.  5
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 ٣ا٠ضـ٨س ٦ام اؿاس ؿؼ٠ای٥ ةؼ ؿاز٠ا٧٣ا ٚاةٞیث ٦ام ک٥ اؿث # ٠ْحٛغ2005كاٝكؽاؾ $ز٥ٞ١  از

ؽار  ٣ؼـ ٚاٝب در ؿاز٠اف  از مزغیغ ک٥ ٨٧٘٠ـ ةاقغ ؿاز٠اف دا٣ف ج٨ا٤١٣غم ٠كعن٥ ٤غج٨ا٣ ٠یٗا

 در ک٥ دار٣غ دا٣ف ٠غیؼیث چؼظ٥ در ٠ؤدؼ ك ٗؽای٤غق ؿؼ٠ای٥ ٦ا ٣ٛف ای٢ .اؿث دا٣ف ٠غیؼیث

 جْتیؼم ة٥ ٣ا٠ضـ٨س ؿؼ٠ای٥ ٣ٛف .یاةغ ٠یج٨ؿ٥ْ  ك گؼدد ٠ی ، درؾق٨د ٠ی ظٞٙ دا٣ف آف

ؽایف را ؿاز٠ا٧٣ا ٠غیؼیث دا٣ف، آ٠ادگی اؿحٛؼار در ک٥ اؿث ةغیٜ ةی ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  ٗا

 ٨ّا٠ٜ، ای٢ ز٥ٞ١ از .دارد ارجتاط ٠عحٖٞ ٨ّا٠ٜ ة٥ دا٣ف ٠غیؼیث آ٠یؽ ٨٠ٗٛیث حٛؼاراؿ .د٤٦غ ٠ی

 ٠٘ا٦یٟ از ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ اؿث جْا٠ٜ در دا٣ف ٠غیؼیث ٠حٕیؼ٦ام ةا ک٥ اؿث ازح١اّی ؿؼ٠ای٥

 یك در ؿؼ٠ای٥ ای٢ اؿث ٠ٌؼح ز٨ا٠ِ ازح١اّی ك اٚحنادم ةؼرؿی٧ام در ا٠ؼكزق ک٥ اؿث ٨٣ی٤ی

 ١ّٞی ادةیات در .ةاقغ ٠ی ٠حأدؼ آ٨٠زقی ٧٣اد٦ام ظن٨ص ة٥ ؿاز٠ا٧٣ا از١ّٞكؼد قغت ة٥ زا٥ْ٠

 را # ؿؼ٠ای2001٥$ یؾة٣٨ح .اؿث قغق ارائ٥ ٠عحٞ٘ی جْاریٖ ك جْاةیؼ ؿؼ٠ای٥ امالح ظن٨ص در

١٦چ٤ی٢  ك پ٨ٝی ٔیؼ ك پ٨ٝی از اّٟ ّاـ ٤٠تِ یك را ؿؼ٠ای٥ دا٣غ ٠ی آی٤غق ارزق٧ام اؿاس

 از ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ .اؿث قغق ة٤غم گؼكق ًت٥ٛ چ٤غ ة٥ ؿؼ٠ای٥ .دا٣غ ٠ی ٨١ٞ٠س ٔیؼ ك ٨١ٞ٠س

 ٗؼآی٤غم را ؿؼ٠ای٥ ك ک٤غ ٠ی ٠ٌؼح ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ از ام یاٗح٥ ةـي ٣ُؼی٥ .اؿث ٦ا آف ز٥ٞ١

٠غیؼیث ٨٠دؼ دا٣ف در ٠غازس، ة٥ ٨٤ّاف  .دارد پی٣٨غ ةا ٚغرت ز٦٨ؼم قكٜ ة٥ ک٥ دا٣غ ٠ی

از٠اف ك دا٥٤٠ م گـحؼدق ام ایغق ٦ام ؿاز٠ا٣ی، قا٠ٜ ةعف وؼكرم ك اؿاؿی در ٨٠ٗٛیث ؿ

حنادم، رٗحارم ك ٠غیؼیحی را در ةؼ  در ای٢ ز٧اف ا٠ؼكز ک٥ ج٨ٝیغ  .گیؼد ٠ی٨٣آكرم را٦تؼدم، ٚا

، دا٣ف کٞیغم ةؼام کـب ٠ؽیث رٚایحی ة٥ ا٣غ قغقکاال٦ا ك ارائ٥ ظغ٠ات ة٥ قغت دا٣ف ٠غار 

ا٣حٛاؿ اًالّات كدا٣ف در ؿٌش کالف ك ظؼد ةی٢  .#1387$زّ٘ؼیاف ك ١٦كاراف،  ركد ٠یق١ار 

ؼاد ك ؿاز٠اف ةـحگی ة٥ اٗؼادم دارد ک٥ ای٢ ا٣حٛاؿ را جـ٧یٜ  در ٣حیس٥ ج١اـ ٨ّا٠ٞی  ک٤٤غ ٠یٗا

ؼاد ٣یؽ جادیؼ گػار ظ٨ا٦غ  ک٥ ٠ك٨ؽ ارجتاط ةی٢ ٗؼدم ك یا ٠ا٣ِ آف ةاقغ ةؼ ٠تادالت اًالّاجی ٗا

ؼاد در گـحؼش ك کارةؼد دا٣ف ٨٠رد جاکیغ ة٨د ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ا١٦یث ارجتاًات ةؼ  اّح١اد ٠یاف ٗا

 .ٚؼار گؼٗح٥ اؿث
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در پژك٦كی ةا ٨٤ّاف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی، ٠غیؼیث دا٣ف ك  #2004$ 1در ای٢ ز٠ی٥٤ ٗالی٢ 

ةا ؿ٨ٌح ةاالم ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٚاةٞیث ةیكحؼم در  ٦ا آف١ّٞكؼد ١٠حاز ٣كاف داد٣غ ک٥ ؿاز٠

 ٨٦2ٝـاپٜ ك ز٨ف .ةا ؿ٨ٌح پایی٢ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی دار٣غ ا٦ آف٠غیؼیث دا٣ف ٣ـتث ة٥ ؿاز٠

# در پژك٦ف ظ٨د ا١٦یث اةْاد ٠عحٖٞ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی از ٚتیٜ ؿاظحارم، ارجتاًی $2009

ؽایف درؾ پی٣٨غ٦ام ٗؼای٤غ ٠ض٨ر،  ك رازِ ة٥ راق ١٣ایغ ٠یكق٤اظحی را آقكار  ٦ایی ک٥ ةاّخ ٗا

در پژك٦ف ظ٨د قاف ةا  #2010$ 3یا٣گ .ک٤غ ٠یخ ، ةضق٨د ٠یةی٢ ای٢ ؿ٥ ةْغؿؼ٠ای٥ ازح١اّی 

، جادیؼ ام ظ٨ق٨٤ّ٥اف جادیؼ ٠یا٣سی ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ق٤اظحی در کـب دا٣ف در قؼکث ٦ام 

را در کـب دا٣ف ؿاز٠ا٣ی ة٥ كاؿ٥ٌ ج٨ؿ٥ْ ازح١اّی ق٤اظحی ٣كاف  دارم ٤ْ٠یٔیؼ ٠ـحٛیٟ 

ؿ٥ْ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ةؼام ا٦غاؼ در جضٛیٙ ظ٨د ةا ٨٤ّاف جتیی٢ ك ج٨ #2010$ 4ری٨٤ٝغ .داد٣غ

٠غیؼیث دا٣ف، ٣كاف داد ک٥ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ةؼام ا٦غاؼ ٠غیؼیث دا٣ف ٤ْ٠ادار اؿث ك 

غ ة٥ ٨٤ّاف ٠ك١ٜ ك٨٠ازم ةا دیگؼ دارایی ٦ام ٣ا٠ضـ٨س از ٚتیٜ ؿؼ٠ای٥ ا٣ـا٣ی ك ؿؼ٠ای٥ ج٨ا٣ ٠ی

٨٤اف راة٥ٌ ةؼرؿی # در جضٛیٛی ةا ١٦1392ّچ٤ی٢ اةیٞی ك زارع ظٞیٞی $ .ٗكؼم درؾ ق٨د

 ٠ؤ٥٘ٝ ٣كاف داد٣غ ک٥ ج١ا٠ی ام ةی٥١ قؼکث یك در دا٣ف ٠غیؼیث ك ازح١اّی راة٥ٌ ؿؼ٠ای٥

٧٠غكم كگٜ ٠ض١غ٣ژاد  .دارد ٤ْ٠ادارم ك ة٥ٌ ٠ذتث را دا٣ف ٠غیؼیث ةا ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ٦ام

م ٦ا فاةؼرؿی راة٥ٌ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ك ٠غیؼیث دا٣ف در دةیؼؿحپژك٦كی ة٥  # در$1390

٣حایر جضٛیٙ ٣كاف داد ک٥ ةی٢ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ك ٥٘ٝ٨٠ پؼداظث  ق٧ؼ جتؼیؽ ك پـؼا٥٣ دظحؼا٥٣

ةی٢ ٦ام پ٤سگا٥٣ ٠غیؼیث دا٣ف از ٚتیٜ دتث دا٣ف، ا٣حٛاؿ دا٣ف، ظٞٙ دا٣ف ك کارةؼد دا٣ف، 

 .دار كز٨د دارد ٤ْ٠ی دظحؼاف ك پـؼاف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ج٘اكت

                                                           
1 Flynn 

2 Holsapple   & Jones 

3 Yang 

4 Reynolds 
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٦ؼ کك٨رم دار٣غ  ...ر ج٨ؿ٥ْ ازح١اّی، اٚحنادم ك٠غارس ة٥ دٝیٜ ا١٦یث ك زایگا٦ی ک٥ د 

٣یاز٤٠غ ج٨ز٥ زغم ة٥ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٣یؼكم ا٣ـا٣ی قأٜ در آف ظ٨ا٦غ ة٨د چؼا ک٥ ةا كز٨د 

ظ٨ا٦غ ة٨د ةؼ  پػیؼ ا٠كافک٥ اقارق گؼدیغ ٠غیؼیث ٨٠دؼ دا٣ف  گ٥٣٨ ١٦افؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ةاال، 

٠غیؼیث دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس ای٢ اؿاس ٦غؼ پژك٦ف صاوؼ ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ 

 ک٥: ةاقغ ٠یة٥ د٣تاؿ پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨االت  ك .ةاقغ ٠یاةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ 

 دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د دارد؟ آیا ةی٢ ظٞٙ- 1 

 ار كز٨د دارد؟دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠اد آیا ةی٢ جـ٧یٟ- 2 

 ٤ْ٠ادار كز٨د دارد؟ آیا ةی٢ ةكارگیؼم دا٣ف كؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ -3 

كز٨د  راة٥ٌ ٤ْ٠ادار دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی آیا ةی٢ ذظیؼق ؿازم -4 

 دارد؟

 د؟كؿؼ٠ای٥ ازح١اّی زف ك ٠ؼد ج٘اكت ٤ْ٠ادار كز٨د دار آیا ةی٢ ٠غیؼیث دا٣ف -5 

 جا چ٥ ٠یؽاف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس كز٨د دارد؟ -6 

 

 ضٍـ

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ پژك٦ف صاوؼ ة٥ ٨ُ٤٠رةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ ٠غیؼیث دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در 

در ای٢ پژك٦ف زا٥ْ٠  .ةاقغ ٠ی١٦تـحگی  –ق٧ؼ ةیؼز٤غ اؿث از ٨٣ع ج٨می٘ی  ٠غارس اةحغایی

٣٘ؼ  1200 ٦ا آفجْغاد  93ةیؼز٤غ ک٥ ةؼاؿاس آ٠ارؿاؿ آ٠ارم کٞی٥ ١ْٞ٠اف ٠غارس اةحغایی 

٠غرؿ٥  6دظحؼا٥٣  ٠غرؿ٥ ٠6غرؿ٥ $ 12 م٨رت جنادٗی ٣٘ؼة٥ 60ک٥ جْغاد ٥٣٨١٣  .ةاقغ ٠ی

اةؽار گؼدآكرم اًالّات  .٠ْٟٞ ةن٨رت جنادٗی ا٣حعاب قغ٣غ 5ك از ٦ؼ ٠غرؿ٥  #پـؼا٥٣

ف، ة٥ کارگیؼم دا٣ف، ذظیؼق ٥٘ٝ٨٠ ٦ام ظٞٙ دا٣ف، جـ٧یٟ دا٣دا٣ف $٠غیؼیث  پؼؿك٤ا٥٠

٥٘ٝ٨٠ ٦ام در٠غارس $پؼؿك٤ا٥٠ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  ك 79/0ؿازم دا٣ف# ةاوؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ 
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 ٦ا دادقاؿث ك ز٧ث جسؽی٥ ك جضٞیٜ  ة٨دق 91/0اّح١اد، ركاةي، ٠كارکث# ةاوؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ 

 .ق قغق اؿثاؿح٘اد"t"، آز٨٠ف پیؼؿ٨ف ١٦تـحگی دك٠حٕیؼازوؼیب ارجتاط ؿ٤سف ةؼام
 

 ّب يبفتِ

در پاؿط ة٥ ؿ٨اؿ اكؿ ٣حایر وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف ٣كاف داد ک٥ ٦ؼچ٤غركاةي ةی٢ ظٞٙ 

راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د  دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی وْیٖ اؿث كٝی از٣ُؼ آ٠ارم

 #1$ زغكؿ .دارد
 

 طهبيِ اجتوبػی زض هساضؼ اثتسايی( ضطيت ّوجؿتگی پیطؾَى زضثبضُ اضتجبط ثیي ذلق زاًف ٍ ؾ1جسٍل )

 

٣حایر صامٜ از ؿؤاؿ دكـ ٣حایر ٣كاف دادک٥؛ ةی٢ جـ٧یٟ دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در 

 .٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د ٣غارد

 

 طيت ّوجؿتگی پیطؾَى زضثبضُ اضتجبط ثیي ذلق زاًف ٍ ؾطهبيِ اجتوبػی زض هساضؼ اثتسايی( ض2جسٍل )

 ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی آز٨٠ف ١٦تـحگی

 0.01 پیؼؿ٨ف وؼیب ١٦تـحگی ظٞٙ دا٣ف

 0.001 ٤ْ٠ادارمؿٌش 

 58 جْغاد

 ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی آز٨٠ف ١٦تـحگی

 0.000 پیؼؿ٨ف وؼیب ١٦تـحگی جـ٧یٟ دا٣ف

 0.051 ٤ْ٠ادارمؿٌش 

 58 جْغاد
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ّی در کارگیؼم دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١ا٣حایر صامٜ از ؿؤاؿ ؿ٨ـ ٣حایر ٣كاف داد ک٥؛ ةی٢ ة٥

 #3زغكؿ $ .٠غارس اةحغایی ٦ؼچ٤غ راة٥ٌ وْیٖ اؿث كٝی از٣ُؼآا٠ارم راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د دارد

 

کبضگیطی زاًف ٍ ؾطهبيِ اجتوبػی زض هساضؼ ( ضطيت ّوجؿتگی پیطؾَى زضثبضُ اضتجبط ث3ِجسٍل )

 اثتسايی

 

ؿازم دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٣حایر صامٜ از ؿؤاؿ چ٧ارـ ٣حایر ٣كاف داد ک٥؛ ةی٢ ذظیؼق

 .در ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د ٣غارد

ؾبظی زاًف ٍ ؾطهبيِ اجتوبػی زض هساضؼ ( ضطيت ّوجؿتگی پیطؾَى زضثبضُ اضتجبط؛ ثیي شذیط4ُجسٍل )

 اثتسايی

 

٣حایر صامٜ از ؿؤاؿ پ٤سٟ ٣حایر ٣كاف داد ک٥؛ ةی٢ ٠غیؼیث دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در 

 .٠یاف ز٣اف ك ٠ؼداف ج٘اكت ٤ْ٠ادار كز٨د دارد

 

 

 ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی آز٨٠ف ١٦تـحگی

 0.1 پیؼؿ٨ف وؼیب ١٦تـحگی کارگیؼم دا٣فة٥

 0.001 ٤ْ٠ادارمؿٌش 

 58 جْغاد

 ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ز٨٠ف ١٦تـحگیآ

 0.000 پیؼؿ٨ف وؼیب ١٦تـحگی ؿازم دا٣فذظیؼق

 0.072 ٤ْ٠ادارمؿٌش 

 58 جْغاد
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 ثبضُ تفبٍت ظًبى ٍ هطزاى زض هسيطيت زاًف ٍ ؾطهبيِ اجتوبػیجفت قسُ زض t ( آظهَى5جسٍل )

 

ةؼام ركاةي، ٠كارکث ك ٣حایر صامٜ از ؿؤاؿ قكٟ ٣حایر ٣كاف داد ک٥؛ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی 

در ٣حیس٥ ركاةي در  .در ٠غارس كز٨د دارد 7.000ك  10.000، 1.000اّح١اد ة٥ جؼجیب ة٥ ٠یؽاف 

ك در ٠ٛاةٜ ٠كارکث ك اّح١اد در ٠یؽاف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  گؼدد ١ی٠یؽاف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی جأییغ ٣

 .ق٣٨غجأییغ ٠ی

 

 ایًوًَِ تک t ( آظهَى6جسٍل )

 ٠3ٛغار آز٨٠ف ; 

 ؿٌش ٤ْ٠ادارم t d.fآ٠ارق  ٠یا٣گی٢ ؼ٠ای٥ ازح١اّیؿ

 0.082 59 1.000 0.0000 ركاةي

 0.001 59 10.000 0.0000 ٠كارکث

 0.001 59 7.000 0.0000 اّح١اد

 

 گیطی حث ٍ ًتیجِث

١ْٞ٠اف# ةؼ ای٢ اّحٛاد٣غ ک٥ صؾ ٠كارکث ك د٤٦غگاف $ک٥ اکذؼ پاؿط د٦غ ٠ی٣كاف  ٦ا یاٗح٥

٦ام ١ْٞ٠اف# ج١ا٠ی ٠ؤ٥٘ٝد٤٦غگاف $ّتارجی پاؿط ة٥ .٢ آ٣اف كز٨د دارداّح١اد زیادم در ةی

 ٤ْ٠ادارم ؿٌش t d.fآ٠ارق  ٠یا٣گی٢ جْغاد ز٤ـیث ٠حٕیؼ

 ك ٠غیؼیث دا٣ف

 ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی

 0.001 28 0.000 0.0238 29 ٠ؼد

 0.001 28 -1.000 0.0000 29 زف 
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ك اّح١اد در ةی٢ ١٦كاراف اؿث را در  ٠كارکث ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس ک٥ ١٦اف ركاةي،

دیگؼم ک٥ در ای٢ جضٛیٙ ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گؼٗث ٠غیؼیث  ةْغ .ؿٌش ٣ـتحا ظ٨ةی دارا ٦ـح٤غ

-ة٥ دا٣ف، یٟجـ٧ دا٣ف، ظٞٙ ق٨د ک٥ ّتارج٤غ از:س جٛـیٟ ٠یدا٣ف اؿث ک٥ ة٥ چ٧ار زیؼ٠ٛیا

-ک٥ اکذؼ ١ْٞ٠اف ٠ْحٛغ٣غ ةی٢ ظٞٙ دا٣ف ك ة٥اؿث  ؿازم دا٣فکارگیؼم دا٣ف ك ذظیؼق

ك ١٦چ٤ی٢ ةی٢ ٠غیؼیث  کارگیؼم دا٣ف ةا ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی ارجتاط ٤ْ٠ادار

ای٢ در صاٝیـث ک٥  .ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠یاف ز٣اف ك ٠ؼداف

ؿازم دا٣ف ك جـ٧یٟ دا٣ف ةا ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس ارجتاط ٤ْ٠ادارم كز٨د ةی٢ ذظیؼق

 یازح١ا٣ّیؽ ٣كاف دادق اؿث ک٥ ٠یؽاف ؿؼ٠ای٥  ٦ا دادقة٥ دؿث آ٠غق از جتیی٢  یر٣حا .٣غارد

 .ظ٨ةی ٚؼار دارد٠غارس در ؿٌش ٣ـتحا  # درك اّح١اد ٠كارکث ركاةي،$

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥ اكؿ ٠ت٤ی ةؼ ای٤ك٥ اصح١اال ةی٢ ظٞٙ دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس 

ک٥ ةی٢ ظٞٙ دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  د٦غ ٠یاةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد؛ ٣حایر ٣كاف 

یٖ راة٥ٌ وْ ٦ؼچ٤غ 0.001ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  0.01در ٠غارس اةحغایی ةا وؼیب ١٦تـحگی 

م پژك٦ف كاٝؽاؾ ٦ا یاٗح٣٥حایر ای٢ جضٛیٙ ةا  .اؿث كٝی از٣ُؼآ٠ارم راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد

ةا ؿ٨ٌح ةاالم ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٚاةٞیث ةیكحؼم در ٠غیؼیث  ٦ا آف٠ْحٛغ٣غ ؿاز٠ ک٥ $2005#

ک٥ ٠ْحٛغ٣غ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  #2010دا٣ف دار٣غ ١٦ع٨ا٣ی دارد ك ١٦چ٤ی٢ ةا پژك٦ف ری٨٤ٝغ $

 .دارد ١٦ع٨ا٣ی دارد دارم ٤ْ٠یظحی در کـب دا٣ف راة٥ٌ ق٤ا

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥ دكـ ٠ت٤ی ةؼ ای٤ك٥ اصح١اال ةی٢ جـ٧یٟ دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در 

ک٥ ةی٢ جـ٧یٟ دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥  د٦غ ٠ی٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد؛ ٣حایر ٣كاف 

 راة٥ٌ 0.051ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  0.000ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی ةا وؼیب ١٦تـحگی 

ک٥ ٣كاف داد  #1385پژك٦ف ٨٤٠ریاف $ ٦ام یاٗح٣٥حایر ای٢ جضٛیٙ ةا  .٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غارد

ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٣ٛف جْیی٢ ک٤٤غق ك ٤ْ٠ی دار در چؼظ٥ ٠غیؼیث دا٣ف دارد ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد ك 

ةا ؿ٨ٌح ةاالم ؿؼ٠ای٥  ٦ا آف٠ْحٛغ٣غ ؿاز٠ ک٥ #2005م پژك٦ف كاٝؽاؾ $٦ا یاٗح١٦٥چ٤ی٢ ةا 

ازح١اّی ٚاةٞیث ةیكحؼم در ٠غیؼیث دا٣ف دار٣غ ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد ك ١٦چ٤ی٢ ةا پژك٦ف ری٨٤ٝغ 
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دارد ١٦ع٨ا٣ی  دارم ٤ْ٠یک٥ ٠ْحٛغ٣غ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ق٤اظحی در کـب دا٣ف راة٥ٌ  $2010#

 .٣غارد

ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در  کارگیؼم دا٣فةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥ ؿ٨ـ ٠ت٤ی ةؼ ای٤ك٥ اصح١اال ةی٢ ة٥

کارگیؼم دا٣ف ك ک٥ ةی٢ ة٥ د٦غ ٠ی٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد؛ ٣حایر ٣كاف 

 راة٥ٌ 0.001ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  0.1ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی ةا وؼیب ١٦تـحگی 

كاف داد٣غ # ک٥ 2002٣$ 1پژك٦ف پحؼیغ ٦ام یاٗح٣٥حایر ای٢ جضٛیٙ ةا  .٤ْ٠ادارم كز٨د دارد

 .ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٠عن٨ما ركاةي اّح١اد ٠ض٨ر زؼیاف دا٣ف را ؿؼّث ٠ی ةعكغ ١٦ع٨ا٣ی دارد

ةا ؿ٨ٌح ةاالم ؿؼ٠ای٥  ٦ا فا٠ْحٛغ٣غ ؿاز٠ ک٥ #2005م پژك٦ف كاٝكؽاگ $٦ا یاٗح٥ك ١٦چ٤ی٢ ةا 

 .ازح١اّی ٚاةٞیث ةیكحؼم در ٠غیؼیث دا٣ف دار٣غ ١٦ع٨ا٣ی دارد

ؿازم دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٠ت٤ی ةؼ ای٤ك٥ اصح١اال ةی٢ ذظیؼقةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥ چ٧ارـ 

ؿازم دا٣ف ک٥ ةی٢ ذظیؼم د٦غ ٠یدر ٠غارس اةحغایی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد؛ ٣حایر ٣كاف 

 0.072ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  0.000ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ٠غارس اةحغایی ةا وؼیب ١٦تـحگی 

٣كاف داد٣غ  ک٥ #2010پژك٦ف یا٣گ $ ٦ام یاٗح٥جضٛیٙ ةا  ٣حایر ای٢ .٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غارد راة٥ٌ

جتیی٢ ك ج٨ؿ٥ْ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ةؼام ا٦غاؼ ٠غیؼیث دا٣ف ٤ْ٠ادار اؿث ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد ك ةا 

غ ٣ٛف جْیی٢ ج٨ا٣ ٠یک٥ ٣كاف داد٣غ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  #1385پژك٦ف ٨٤٠ریاف ك ١٦كاراف $

ةا پژك٦ف كاٝؽاؾ  ی١٦٢چ٤ .١٦ع٨ا٣ی ٣غاردک٤٤غق ك ٤ْ٠ی دار در زؼظ٥ ٠غیؼیث دا٣ف دارد 

ةا ؿ٨ٌح ةاالم ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ٚاةٞیث ةیكحؼم در ٠غیؼیث  ٦ا آفک٥ ٣كاف داد٣غ ؿاز٠ $2005#

 .دا٣ف دار٣غ ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥ پ٤سٟ ٠ت٤ی ةؼ ای٤ك٥ اصح١اال ةی٢ ٠غیؼیث دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی زف ك 

ک٥ ةی٢ ٠غیؼیث دا٣ف ك ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  د٦غ ٠یرد؛ ٣حایر ٣كاف ٠ؼد ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د دا

٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ٠غیؼیث دا٣ف ك  .در ز٣اف ك ٠ؼداف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد

                                                           
1 Petrides 
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 .د٦غ ک٥ ای٢ ج٘اكت در ز٣اف ٣ـتث ة٥ ٠ؼداف جأدیؼ ةیكحؼم داردؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ز٣اف ٣كاف ٠ی

ک٥ ةی٢  ٣غددا٣كاف ک٥  #1390$٧٠غكم كگٜ ٠ض١غ٣ژاد ژك٦ف پ ٦ام یاٗح٣٥حایر ای٢ جضٛیٙ ةا 

ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ك ٥٘ٝ٨٠ ٦ام پ٤سگا٥٣ ٠غیؼیث دا٣ف از ٚتیٜ دتث دا٣ف، ا٣حٛاؿ دا٣ف، ظٞٙ 

١٦ع٨ا٣ی  دار كز٨د دارد ٤ْ٠ی ةی٢ دظحؼاف ك پـؼاف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ج٘اكتدا٣ف ك کارةؼد دا٣ف، 

ک٥ ٠غیؼاف ةـحؼ٤٠اؿتی رادر٠غرؿ٥ ٗؼا٦ٟ آكر٣غ  ق٨د ٠یة٥ ٣حایر پژك٦ف پیك٧٤اد ةاج٨ز٥ .دارد

جا١ْٞ٠اف ة٥ یكغیگؼ اّح١ادةیكحؼ كةایكغیگؼ ٠كارکث ةیكحؼم داقح٥ ةاق٤غ جاّالكق ةؼکـب 

ا٣غازم  جـ٧یٟ كذظیؼق ؿازم دا٣ف ٦ٟ ازًؼیٙ جْا٠الت ك٦ٟ راق ٦ام ز٠ی٥٤ دا٣ف، كا٣حٛاؿ

 .ؿیـحٟ ٠غیؼیث دا٣ف در٠غارس ایسادق٨د

 

 هٌبثغ

 ةا ؿاز٠ا٣ی ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ةی٢ راة٥ٌ .#٠1391ض١غ $، ظغایار ك زارع ظٞیٞی، اةیٞی

 ق١ارق ةیـث ك٦كحٟ، ةی٥١، ؿاؿ پژك٦ك٤ا٠ة .دكٝحی ةی٥١ قؼکث یك دا٣ف در ٠غیؼیث

 .129- 152مل  .2

٠غیؼیث دا٣ف ك ؿاز٠اف یادگیؼ٣غق:  .#1388ا٨٣ارم رؿح١ی، ّٞی امٕؼ ك ق٧ا٣ی، ة٤٧اـ $

٤غ ؿازم دا٣ف ك جسؼة٥، ٗن٤ٞا٥٠ ٠غیؼیث ٤ٗاكرم اًالّات، ق١ارق جضٞیٞی ةؼ ٣ٛف ٠ـح

 .3-18مل  ،2

اٝگ٦٨ام پیا دق ؿازم  ارائ٥ .#1387زّ٘ؼیاف، روا ك اؿ١اّیٜ زادق، ٣٨٠ا ك قا٦ی ٣ـاء $

٠غیؼیث دا٣ف در کـب كکار٦ام ک٨چك ك ٠ح٨ؿي، ٣كؼی٥ ج٨ؿ٥ْ کار آٗؼی٤ی، ؿاؿ اكؿ، 

 72-102، مل 2ق١ارق 

ةؼرؿی راة٥ٌ ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی ك  .#٨ٝ٨٠1390د $ة٧ؼا٠ی، ٔال٠ؼوا ك ٧٠غكم،  گٜ ٠ض١غ ٣ژاد

م دظحؼا٥٣ ق٧ؼ جتؼیؽ، ٠غیؼیث آ٨٠زقی، ؿاؿ دكـ، ق١ارق ٦ا آف٠غیؼیث دا٣ف در دةیؼؿح

 .71-90مل  .چ٧ارـ
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 .73-٠74غیؼیث دا٣ف ك دا٣ایی، کار كزا٥ْ٠، ق١ارق  .#1385$ ّتاس ٨٤٠ریاف،

٣ٛف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی  .#1386$ م٠ض١غ٧٠غج١٧ی٥٤ ك ٗؼاصی، ا٨ٝا٣ی، ؿیغ٧٠غم ك ٣اًٙ، 

، 5در ج٨ؿ٥ْ ٠غیؼیث دا٣ف ؿاز٠ا٣ی، ٗن٤ٞا٥٠ ٨ّٞـ ٠غیؼیث ایؼاف، ؿاؿ دكـ، ق١ارق 
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