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چکیضٍ
ُذف افلی ایي هوبلَ ،اسصیبثی هیضاى خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ ای اعت کَ
 .ثَ هٌظْس اًدبم ایي
دسگضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثکبس هی سّد
اسصیبثی ّ دعتیبثی ثَ ُذف ،اعالػبت هشثْط ثَ داسایي ُب ،ثذُی ُب ،كشّػ ّ
ًغجت ُبي هبلی ؽبهل اُشم هبلی ّ ًشش ثبصدٍ داخلی ثَ ػٌْاى هؼیبسُبی
اسصیبثی ػولکشد ّ ُوچٌیي خغبی هغلن عْدُبی پ یؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دسگضاسػ
ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ عی دّسٍ ُبی پیؼ ثیٌی دس ثبصٍ صهبًی  1386تب 1388
ثَ ػٌْاى هتـیش ّاثغتَ هْسد آصهْى هشاسگشكت.
ًتبیح ثذعت آهذٍ اصآصهْى كشضیَ ُبی پژُّؼ ًؾبى هی دُذ کَ ثیي خغبی هغلن
پیؼ ثیٌی عْد ؽشکت ُب خِت تْخیَ اكضایؼ عشهبیَ ثب هتْعظ هدوْع داسایي ُب /
كشّػً ،شش ثبصدٍ داخلیًْ ،ع فٌؼت (تْلیذی یبخذهبتی ) ّ ًْع گضاسػ تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ ( تبهیي هبلی خِت عشهبیَ دسگشدػ یب تبهیي هبلی خِت عشذ ُبی
تْعؼَ ای ) ساثغَ هؼٌی داس هؾبُذٍ گشدیذ ّ ثیي خغبی هغلن عْدُبی پیؼ ثیٌی
ؽذٍ ثب ًغجت اُشم م الی ؽشکت ُب ،عبثوَ زضْس ؽشکت ُب دسثْسط ّ اًذاصٍ ؽشکت
ُب ُیچگًَْ ساثغَ هؼٌی داسی هؾبُذٍ ًگشدیذ.
ّاژٍ ُای کلیضی  :اُشم هبلیً ،شش ثبصدٍ داخلی ،هتْعظ هدوْع داسایي ُب
ؽشکت ،اًذاصٍ ؽشکت ،خغبی هغلن پیؼ ثیٌی.

/كشّػ

 -1هقضهَ
اص صهبى پیذایؼ ثبصاسُبی عشهبیَ ،اعالػبت هبلی فسیر ّ هبثل
اتکبء هْسد تْخَ ّ دسخْاعت ریٌلؼبى ّ كؼبالى ایي ثبصاس
هشاسگشكتَ ّ ُوچٌبى خضّ هغبلجبت آًبى اص هٌتؾشکٌٌذگبى ایي
اعالػبت هی ثبؽذ چشا کَ دسفْست كوذاى هغلْثیت الصم دساعالػبت
هٌتؾشٍ ،تقوین ُبی اهتقبدی ثب اثِبم هْاخَ گؾتَ ّ دسًِبیت
هْخجبت ػذم کبسایی ثبصاس عشهبیَ سا كشاُن خْاٌُذ ًوْد.
دسهیبى اعالػبت هْسد ًیبص ثبصاس عشهبیَ ،عْدخبلـ دّسٍ ػولکشد
اصخبیگبٍ ّیژٍ ای ثشخْسداس ثْدٍ ّ ثذلیل اعتٌتبج اصچٌذیي هتـیش
هِن ػولکشدی ،ثشاصػ کٌٌذٍ ثب اُویتی دس تسلیلِبی هبلی ّ
اهتقبدی ثَ ؽوبس هی سّد.
ػالهَ ثبصاس عشهبیَ ثَ آیٌذٍ ّ تبثیش ؽشایظ آتی ثش تقوین گیشی
ریٌلؼبى ّ كؼبالى ثبصاس ،اعالػبت هبلی آتی سا خضء الیٌلک ثبصاس
عشهبیَ ًوْدٍ ّ ثَ آى ّخبُت هبثل هالزظَ ای ثخؾیذٍ تب آًدب کَ
عـــْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ دّسٍ ُبی هبلی آتی سا ثَ اسکبى
هکبتجبت
.
* اعتبدیبس داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّازذ تِشاى خٌْةًْ ،یغٌذٍ افلي ّ هغئْل
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** اعتبدیبس داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّازذ تِشاى خٌْة.
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ثالهٌبصع دس تقوین ُبی هبلی ّ اهتقبدی هجذل ًوْدٍ اعت.
ػلی سؿن هوشسات خذیذ عبصهبى ثْسط ّ اّسام ثِبداس هجٌی ثش
الضاهی ًوْدى سعیذگی ثَ اعالػبت هبلی آتی ،ثَ دلیل هسذّدیت ُبی
راتی دس تِیَ ایي گشٍّ اص اعالػبتُ ،وْاسٍ كوذاى یک چبسچْة
هٌبعت ّ هبثل اتکبء ثشای تؼییي فست ّ عون ادػبُبی هذیشیت ؽشکت
ُب دس خقْؿ ّهبیغ آتی ازغبط هی گشدد.
پیؼ ثیٌیُب هؼوْال آى عْس کَ اًتظبس هی سّد سش ًوی دٌُذ چشا
کَ تؼذاد هتـیشُبی هؤثش ثش آًِب ضوي پیچیذگی ،هتبثش اصػْاهل
ؿیش هبثل کٌتشل ًیض اعت  .ثٌبثشایي هبثلیت اتکبء ثخؾیذى ثَ آًِب
تّاى ًغجت ثَ
ثَ عْس هغغ اهکبى پزیش ًجْدٍ ّ كوظ ثَ عْس ًغجی هی
آًِب اظِبس ًظش ًوْد.
پیؼ ثیٌی عْد عبل ُبی آتی ،تقْیشی هٌبعت اص ّضؼیت عشهبیَ گزاسی
دس ّازذُبی اهتقبدی هْسد ًظش سا تشعین ًوْدٍ ّ اگش چَ ثَ عْس
گزاساى سا كشاُن ًوی آّسد ّلی ثَ دلیل
کبهل اًتظبسات عشهبیَ
كشاگیش ثْدى دس اکثش زْصٍ ُبی ثب اُویت ّازذ ام تقبدی ،هِوتشیي
هتـیش دس ثشسعی ّضؼیت آیٌذٍ ؽشکت ُب هلوذاد هی گشدد.
ُشهذس پیؼ ثیٌی ُب ثشای دّسٍ ُبی کْتبٍ تشی تِیَ ّ اسائَ
گشدًذ ،اص هبثلیت اتکبء ثیؾتشی ثشخْسداس ُغتٌذ چشا کَ
هتـیشُبی تؾکیل دٌُذٍ کَ هجٌبی پیؼ ثیٌی هشاس گشكتَ اًذ،
هبثلیت دعتشعی ّ کٌتشل ثیؾتشی داؽتَ ّ ُوبٌُگ ًوْدى آًِب ،ثب
اعویٌبى ّ عِْلت ثیؾتشی اهکبى پزیش اعت ّلی ثب اكضایؼ دّسٍ
ُبی صهبًی پیؼ ثیٌی ،ثَ دلیل اكضایؼ تؼذاد هتـیش ُبی ؿیشهبثل
کٌتشل ّ تأثیش ثؼذ صهبى ثش آًِب ،اًسشاف ُب هی تْاًٌذ هضبػق
فْس
گؾتَ ّ تأثیش هتـیش ُبی ؿیش هبثل پیؼ ثیٌی سا اص زذ ت
كشاتش ثشًذ.
گضاسػُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثَ دلیل ثِشٍ گیشی اص پیؼ
ثیٌی ُبی ثلٌذ هذت دس اعتٌتبج ُبی آهبسی ،ثبسیغک ّ اًسشاف ُبی
ثیؾتشی ُوشاٍ ثْدٍ ّ دس ػیي زبل ثَ دلیل توبضبی هٌبثغ هبلی اص
عشهبیَ گزاساى ،اص اُویت ثیؾتشی ًغجت ثَ دیگش گضاسػ ُبي هشثْط
ثَ ا عالػبت آتی ثشخْسداس ُغتٌذ  .ثٌبثشایي عشهبیَ گزاساى ُوْاسٍ
ًغجت ثَ تقوین گیشی دس خقْؿ هؾبسکت دس عشذ اكضایؼ عشهبیَ ؽشکت
ُب تشدیذ داؽتَ ّ زغبعیت هبثل هالزظَ ای ًغجت ثَ ایي ًْع
عشهبیَ گزاسی داسًذ.
تْخیَ عشذ اكضایؼ عشهبیَ ثب اعتلبدٍ اص تکٌیک ُبی هشعْم دس
تئْسی ُبی هذیشیت هبلی اص خولَ هسبعجَ دّسٍ ثبصگؾت عشهبیَ،
ًشش ثبصدٍ داخلی ّ خبلـ اسصػ كؼلی فْست هی پزیشد تب عشهبیَ
عشهبیَ ،هتوبػذ ثَ
گزاساى سا دسفْست هؾبسکت دسعشذ اكضایؼ
ثشخْسداسی اص ثِشٍ ّسی عشهبیَ ثیؾتشی ًغجت ثَ عشهبیَ گزاسی ُبی
دیگش ًوْدٍ تب هْكن ثَ خزة هٌبثغ هبلی هْسد ًیبص گشدد.
تکٌیکُبی یبد ؽذٍ ثشای اعتخشاج ًشش ثِشٍ ّسی عشهبیَ هٌذسج دس
گضاسػُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ توبهأ هتکی ثَ خشیبًبت ّسّدی
ّخَ ًوذ عبل ُبی آتی ثْدٍ کَ اعتٌتبخی اص عْد ُبی پیؼ ثیٌی
ؽذٍ ُغتٌذ  .ثَ ػجبست دیگش دس فْستی کَ عْد عبل ُبی آتی ّازذ
اهتقبدی ثَ عْس هؼوْلی هبثل پیؼ ثیٌی ًجْدٍ یب اص اًسشاف ُبی
هبثل هالزظَ ای ًغجت ثَ ػولکشد آیٌذٍ ؽشکت ُب ثشخْسداس ثبؽذ،
ػوأل فشكَ ّ فالذ اهتقبدی عشهبیَ گزاسی اهکبى پزیش ًجْدٍ ّ ای

ثغب کَ ثب اعتخشاج ًتبیح ًبدسعت ،عشهبیَ گزاسی دس عشذ اكضایؼ
عشهبیَ سا اص تْخیَ ا هتقبدی خبسج ًوبیذ  .ثٌبثشایي ضشّست اػالم
فست ّ عون ایٌگًَْ پیؼ ثیٌی ُب دس گضاسػ ُبي هزکْس ّ تسوین دس
ایي خقْؿ هی تْاًذ اص اثِبهبت هْخْد دس ثبصاس عشهبیَ هجٌی ثش
عشهبیَگزاسی هدذد عشهبیَ گزاساى دس ّازذُبی اًتلبػی کبعتَ ّ
هْخجبت تغِیل دس تقوین گیشی آًِب سا كشاُن ًوبیذ.
دس ایي پژُّؼ ،هیضاى تبثیش پزیشی خغبی هغلن عْد ُبی پیؼ ثیٌی
ؽذٍ هٌذسج دسگضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ اص هتْعظ هدوْع
داسایي ُب  /كشّػ ؽشکتُب ،دسخَ اُشم هبلی ،عبثوَ زضْسؽشکت ُب
دسثْسط ،اًذاصٍ ؽشکت ُبًْ ،ع فٌؼت (خذهبتی یب تْلیذی )ًْ ،ع
گضاسػ تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ( تبهیي هبلی ثشای خجشاى کغشی
عشهبیَ دسگشدػ یب تبهیي هبلی ثشای اخشای عشذ ُبی تْعؼَ ای ) ّ
ًشش ثبصدٍ داخلی عشذ ُب هْسد ثشسعی هشاس هی گیشد.

 -2چارچْب ًظزی ّ پیطیٌَ پژُّص
عـْد زغبثذاسی اص دیشثبص ثؼٌْاى هبثل اتکبءتشیي ؽبخـ اسصیبثی
ّازذُبی اهتقبدی ُوْاسٍ هْسد تْخَ ثْدٍ ّ ثب ػٌبیت ثَ اعتٌتبج
آى اص هِوتشیي هؤللَ ُبی ػولکشدی هبًٌذ كشّػ ،خشیذُ ،ضیٌَ ُب
ّ دسآهذُب ،تْاًغتَ خْد سا ثؼٌْاى ثشاصػ کٌٌذٍ افلی ػولکشد
ؽشکت ُب ثَ اثجبت سعبًذٍ ّ ُوچٌبى دس اهتذاس ثوبًذ.
تبهیي عشهبیَ اص عشین ػشضَ عِبم خذیذ ّ لضّم اكؼ ای عْدُبی
پیؼ ثیٌی ؽذٍ ،زذاهل ثشای  3دّسٍ هبلی ّ اعتٌجبط فشكَ ّفالذ
اهتقبدی عشذ اكضایؼ عشهبیَ اص عشین آى ثبػث تْخَ هسوویي ثَ
هبثلیت اتکبء ایٌگًَْ عْدُب دس گضاسػ ُبي هزثْس گشدیذٍ اعت.
خبلوی هوذم ّ ثِشاهیبى (  )1384ثَ تسوین دسخقْؿ دهت پیؼ ثیٌی
عْد ُشعِن ؽشک ت ُبیی کَ ثشای تبهیي عشهبیَ الصم اهذام ثَ ػشضَ
عِبم دسثْسط اّسام ثِبداس هی ًوبیٌذ ،پشداختَ ّ ثَ ایي ًتیدَ
سعیذًذ کَ ثیي هیضاى دهت پیؼ ثیٌی عْد ُش عِن ّ تـییشات هیوت
عِبم ّ دسخَ اُشم هبلی ؽشکت ُب ساثغَ هؼکْط ّ ثیي هیضاى دهت
پیؼ ثیٌی عْد ُشعِن ّاًذاصٍ ّ ػوش ؽشکت ساثغَ هغتوین ّخْد
داسد  .پژُّؾِبی داخلی دیگشػوْهأ زْل هسْس ثبصدٍ ای عِبم پظ
اص اًدبم اكضایؼ عشهبیَ فْست پزیشكتَ اعت.
دیویتشیْط گٌْپْلْط )2003 (1دس تسویوی ثَ ثشسعی خغبی هغلن پیؼ
ثیٌی عْد هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی ػشضَ عِبم ؽشکت ُبیی کَ
ثشای اّلیي ثبس ط ُبهؾبى دس ثْسط اّسام ثِبداس ػشضَ ػوْهی هی
گشدد  ،پشداخت  .هسون دس ایي پژُّؼ ثَ هغبلؼَ تبثیش ػْاهلی
ًظیش اًذاصٍ ؽشکت ،دّسٍ پیؼ ثیٌی ،ػوش ؽشکت ،اُشم هبلی،
عِبهذاساى ػوذٍ ؽشکت ،دسفذ عِبهذاساى داخلی ،عجوَ فٌؼتُ ،ضیٌَ
ُبی ّسّد ثَ ثْسط ّ ؽشایظ کالى اهتقبدی ثش دهت عْد پیؼ ثیٌی
ؽذٍ پشداختَ اعت ً .تبیح آصهْى ُب ًؾبى داد کَ اص لسبػ آهبسی
ساثغَ هٌلی اًذاصٍ ؽشکت ُب ثب خغبی پیؼ ثیٌی عْد ثب اعویٌبى %90
تبییذ هی گشدد ّ ُوچٌیي اكضایؼ دّسٍ ُبی صهبًی ثبػث اكضایؼ
خغبی پیؼ ثیٌی گشدیذٍ اعت.
1

.Dimitrios Gounopoulos

عغر اػتجبس تضویي کٌٌذگبى (عِبهذاساى ػوذ ٍ) ًیض زکبیت اص
ساثغَ هٌلی ثب خغبی پیؼ ثیٌی عْد ًوْد ّایي كشضیَ کَ ؽشکت ُبی
ؿیش فٌؼتی خغبی ثیؾتشی دس پیؼ ثیٌی داسًذ هْسد تبییذ هشاس
ًگشكت ّ ًیض ساثغَ هؼٌبداسی ثیي عغر اُشم هبلی ،عبختبس
) ّ ؽشایظ کالى اهتقبدی
عِبهذاساى ( دس فذ عِبهذاساى داخلی
(ًْعبًبت  )GDPثبخغبی پیؼ ثیٌی ثَ اثجبت ًشعیذ.
دّعْ ّالسدیک  )2004(2ثب تسویوی کَ دسثْسط لٌذى اًدبم دادًذ،
هبثلیت اتکبء کلیَ پیؼ ثیٌی ُبی فْست پزیشكتَ سا كبسؽ اص ثسث
اًذاصٍ ؽشکت ُب یب ّضؼیت هبلی آًِب ،ثَ ؽشایظ اهتقبدی دّسٍ
ایظ
ُبی پیؼ ثیٌی هشثْط داًغتَ ّ اثجبت ًوْدًذ کَ دس ؽش
ًبهغلْة اهتقبدی هتـیشُبی ؿیش هبثل پیؼ ثیٌی دس ثشخی اص فٌبیغ
تبثیش ثغیبسصیبدی ثش هبثلیت اتکبء پیؼ ثیٌی ُبی فْست پزیشكتَ
خْاٌُذ داؽت  .دستسویوی کَ گبصاّاى  )2005( 3ثبثشسعی  82ؽشکتی کَ
اهذام ثَ پیؼ ثیٌی عْد دس گضاسػ ُبي تبهیي عشهبیَ اص عشین
ػشضَ عِبم دسثْسط كشاًغَ ًوْدٍ ثْدًذ ،دسیبكت کَ هبثلیت اتکبء
عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ استجبط هغتویوی ثب عغر اكؾبء خضئیبت پیؼ
ثیٌی ؽذٍ داسد ،ثؼجبست دیگش هغبلَ هِن سا عغر اكؾبء اعالػبت
پیؼ ثیٌی ؽذٍ ػٌْاى ًوْد ّ ًَ چیض دیگش ،ثٌبثشایي ُشآًوذسکَ
خضئیبت پیؼ ثیًی کوتش ثبؽذ خغبی آى ثیؼتش اعت.
ثیذاسد ّ ُوکبساى  )2008(4دستسویوی ثَ ثشسعی تسلیل تدشثی
اًتؾبس عِبم ّ فست عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ دساكضایؼ عشهبیَ
پشداختٌذً .تبیح ایي تسوین ًؾبى داد ؽشکت ُبیی کَ اص سؽذ
ؿیشهتؼبسكی ثشخْسداسًذ خغبی ثیؾتشی دسپیؼ ثیٌی عْد هٌذسج
دسگضاسػ ُبی تْخیِی ػشضَ عِبم ( اكضایؼ عشهبیَ ) داسًذُ .وچٌیي
ثیذاسد ّ ُوکبساى دسیبكتٌذ کَ اًذاصٍ ؽشکت ُب ساثغَ هؼکْط
ثبفست پیؼ ثیٌی ُبی هٌذسج دس گضاسػ ُبی تْخیِی ػشضَ عِبم
(اكضایؼ عشهبیَ) داسد.
5
( ) 2010دس ثْسط ُبی هبلضی،
یبكتَ ُبی ثِبسّدیي ُّوکبساى
عٌگبپْس ّ ًیْصلٌذ ًؾبى داد کَ عْدُبیپیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس
گضاسػ ُبي تبهیي عشهبیَ اصعشین ػشضَ عِبم ،زبّی اعالػبتی هلیذ
ثشای عشهبیَ گزاساى خقْفأ دس عبلِبی اّلیَ پیؼ ثیٌی ثْدٍ ّلی
ای
هبثلیت اتکبء آًِب دس عبلِبی دّستش پیؼ ثیٌی ،کبُؼ هبثل هالزظَ
هییاثذ.
سیتش )2011( 6دس تسویوی تست ػٌْاى تبهیي عش هبیَ اص عشین ػشضَ
عِبم دسثْسط ثبثت ًوْد ؽشکت ُبی خْاًی کَ دس فٌبیؼی توشیجب
خذیذ ّاسد ثْسط هی ؽًْذ (ّازتوبال ثبیک ثبصاس لدبم گغیختَ ای
ًیض هْاخَ ُغتٌذ ) اص خغبی هغلن پیؼ ثیٌی ثیؾتشی دس گضاسػ ُبي
اسائَ ؽذٍ خِت تبهیي عشهبیَ ثشخْسداسًذ.
 )2011 (7ثشسّی 176هؾبُذٍ دسخقْؿ
دستسویوی کَ یبًگ ّعًْگ
اًسشاف عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی ػشضَ
2

.Dossou & Lardic
.Gazavan
4
.Bedard ,coulomb &Courteau
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عِبم اًدبم دادًذ هتْخَ استجبط هؼکْط اًذاصٍ ؽشکت ُب ّ ّضؼیت
ًوذیٌگی آًِب ثب خغبی هغلن پیؼ ثیٌی گشدیذٍ ّ تبکیذ ًوْدًذ کَ
ُشهذساًذاصٍ ؽشکت ُب ثضسگتش ّ ّضؼیت ًوذیٌگی آًِب ثِتش ثبؽذ
اص هبثلیت اتکبء ثیؾتشی دس عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دسگضاسػ -
ُبي تْخیِی ػشضَ عِبم ثشخْسداسًذ.

 -3ضزّرت تزرسي هْضْع
عجن هبدٍ  161هبًْى تدبست ؽشکت ُبی عِبهی ثشای اًدبم اكضایؼ
عشهبیَ هلضم ثَ تٌظین ّتقْیت گضاسػ تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ّ
.
اسائَ آى ثَ ثبصس ط هبًًْی ثشای ثشسعی ّ اظِبس ًظش هی ثبؽٌذ
گضاسػ ُبي تْخیِی تٌظیوی ثذلیل ثِشٍ گیشی اصاسهبم ثشآّسدی ّ
اعتٌتبج ثش هجٌبی آًِب  ،اص دسخَ اتکبء هبثل هجْلی ثشخْسداس
ًیغتٌذ ،ثٌبثشایي ُذف اص ایي تسوین ثَ تقْیش کؾیذى ًوبط ضؼق
گضاسػ یبد ؽذٍ اص ًوغَ ًظش پیؼ ثیٌی ّ ثشس عی ػذم کبسایی آى دس
تقوین گیشی کَ ُذف ًِبیی گضاسػ ُبي هبلی ّ اهتقبدی اعت  ،هی
ثبؽذ.
دس ایي تسوین عؼی ثش ایي اعت کَ دهت پیؼ ثیٌی عْد ؽشکت ُبیی
کَ ثشای تأهیي هٌبثغ هبلی هْسد ًیبصؽبى اهذام ثَ اكضایؼ
عشهبیَ هی ًوبیٌذ ثش اعبط هذلِبی آهبس تْفیلی هْسد اسصیبثی
ُبي
هشاس گشكتَ ّ هیضاى تسون پیؼ ثیٌی ُبی هٌذسج دس گضاسػ
تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ هؾخـ گشدد .چٌبًچَ ثتْاى هیضاى هبثلیت
اػتوبد ثَ پیؼ ثیٌیُبی فْست پزیشكتَ سا اسصیبثی ًوْد ،عشهبیَ
گزاساى ّ دیگش اعتلبدٍ کٌٌذ گبى اص گضاسػ ُبی یبد ؽذٍ تقویوبت
هٌبعت تش ّ هشثْط تشی سا ا تخبر خْاٌُذ ًوْد کَ دس ًِبیت ثَ
کبسایی ُش چَ ثیؾتش ثبصاس عشهبیَ هٌدش خْاُذ گؾت.
اص اُذاف دیگش ایي تسوین هی تْاى ثَ دعتیبثی ثَ اثضاسُبیی
ثشای عٌدؼ پیؼ ثیٌیُب اؽبسٍ ًوْد ضوي آى کَ ًتبیح ایي تسوین هی
تْاًذ ساٍ گؾبی تسویوبت آیٌذٍ هسووبى ًیض ّاهغ گشدد.

 -4فزضیَ ُا ّ هتغیزُای تذقیق
كشضیبت ایي تسوین ثَ تشتیت صیش ثیبى هی گشدد:
 -1ثیي اُشم هبلی ؽشکت ُب ّ خغبی پیؼ ثیٌی عْد ُبی هٌذسج دس
گضاسػُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ،ساثغَ هغتوین ّ هؼٌب داسی
ّخْد داسد.
 -2ثیي هتْعظ هدوْع داسایي ُب /كشّػ ؽشکت ُب ّ تسون عْد ُبی
پیؼثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ساثغَ
هغتوین ّ هؼٌب داسی ّخْد داسد.
 -3عْد ُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ
ثشای تأهیي عشهبیَ دس گشدػ هبثلیت اتکبء کوتشی ًغجت ثَ عْد ُبی
پیؼ ثیٌی ؽذٍ دس گضاسػُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثشای عشذ ُبی
تْعؼَ ای داسًذ.
 -4عْد ُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ
عشهبیَ ؽشکت ُبیی کَ عبثوَ كؼبلیت کوتشی دس ثْسط ّ اّسام
ثِبداس داسًذ ،اص هبثلیت اتکب کوتشی ثشخْسداس اعت.

 -5هبثلیت اتکب عْد ُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي
تْخیِی اكضایؼ عش هبیَ ؽشکت ُبی تْلیذی اص ؽشکت ُبی خذهبتی
ثیؾتش اعت.
 -6ثیي ًشش ثبصدٍ داخلی عشذ ُب ّ خغبی عْد ُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ
هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ساثغَ هغتوین ّ هؼٌب
داسی ّخْد داسد.
 -7هبثلیت اتکبء عْد ُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي
تْخیِی اكضایؼ ط سهبیَ ؽشکت ُبی ثضسگتش ثیؾتش اص ؽشکت ُبی
کْچکتش اعت.

 -1-4هتغیز ُای تذقیق
هتـیش ُبی هْخْد دستسوین ثؾشذ صیشخالفَ هی گشدًذ:
اُشم هبلی :ػجبستغت اص ًغجت هدوْع ثذُی ُب ثش هدوْع داسایی
ُبی ؽشکت دس صهبى پیؼ ثیٌی.
تْعظ
هتْعظ هدوْع داسایي ُب  /كشّػ  :هٌظْس اص ایي افغالذ م
هدوْع داساییُب ّ كشّػ ؽشکت ُبی هْسد آصهْى اعت.
گضاسػ ُبي تْخیِی عشهبیَ دس گشدػ ُ :ذف اص تِیَ ایي ًْع گضاسػ
ُب  ،تأهیي هٌبثغ هبلی الصم ثشای کغشی عشهبیَ دس گشدػ اعت .
:
گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثشای عشذ ُبی تْعؼَ ای
ُذف اص تِیَ ایي ًْع گضاسػ ُب ،تأهیي هٌبثغ هبلی الصم ثَ هٌظْس
اخشای عشذ ُبی تْعؼَ ای ؽشکت هیثبؽذ.
عبثوَ كؼبلیت :هٌظْس كبفلَ صهبًی پزیشكتَ ؽذى ؽشکت ُب دس
ثْسط ّ اّسام ثِبداس تب صهبى پیؼ ثیٌی عْد اعت.
ؽشکت ُبی خذهبتی ّ تْلیذی  :عجوَ ثٌذی ؽشکت ُب اص ًظش عبصهبى
ثْسط ّ اّسام ثِبداس هذ ًظش هشاس گشكتَ اعت.
ًشش ثبصدٍ داخلی عشذ ُب ً :شخی اعت کَ هْخت تغبّی اسصػ كؼلی
گشدػ ّخٍْ ًوذ هْسد اًتظبس دس آیٌذٍ (ثش اثش ثکبسگیشی داسایي
ُب) ثب ثِبی توبم ؽذٍ آى داسایيُب هیگشدد.
اًذاصٍ ؽشکت :هٌظْس هدوْع کلیَ داسایی ُبی ؽشکت دس صهبى پیؼ
ثیٌی عْد اعت.
خغبی پیؼ ثی ًی عْد :ػجبستغت اص دسفذ اًسشاف هیبًگیي عْد ُبی
پیؼثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثب عْد
ُبی اػالم ؽذٍ دس فْست ُبی هبلی زغبثشعی ؽذٍ تْعظ ؽشکت ُب.

-5رّش پژُّص ّجوغ آّری اطالػات
دس ایي تسوین ثشای ثشسعی كشضیَ ُب اص سّػ هیذاًی ثب اتکبء ثش
اطالػبت تبسیخی ثَ سّػ پظ سّیذاد ّ ُوچٌیي ثشای تجییي ادثیبت
 .سّػ
هْضْع پژُّؼ اص سّػ کتبثخبًَ ای اعتلبدٍ گشدیذٍ اعت
تسوین اص ًْع ُوجغتگی ثْدٍ ّ ثَ دلیل ُذایت عشهبیَ گزاساى ثَ
اتخبر تقویوی هٌبعت اص ًْع کبسثشدی اعت.
اثضاس تسوین ػجبستغت اص پیؼ ثیٌی عْد ُبی هٌذسج دس گضاسػ ُبي
تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ کَ هْسد سعیذگی ّ زغبثشعی هشاس گشكتَ ّ
ًظش هغلْة زغبثشعی سا اخز ًوْدٍ اًذ ّ ُوچٌیي فْست ُبی هبلی
زغبثشعی ؽذٍ ؽشکت ُب کَ تْعظ عبصهبى ثْسط ّ اّسام ثِبداس
هٌتؾش گشدیذٍ اعت.

آهبسی
ؽشکت ُبی كؼبل دس ثْسط ّ اّسام ثِبداس تِشاى ،خبهؼَ
ایي تسوین ساتؾکیل هیدٌُذ (الجتَ ػسکت ُبیی کَ گضاسػ ُبی تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ ُّوچٌیي فْست ُبي هبلی زغبثشعی ؽذٍ آًِب دس آسؽیْ
آى عبصهبى هْخْد ثْدٍ اعت).
دس عبل  1386زذّد  88ؽشکت اص ؽشکت ُبی پزیشكتَ ؽذٍ دس عبصهبى
ثْسط ّ اّسام ثِبداس اهذام ثَ اكضایؼ عشم ایَ ّ اسائَ گضاسػ
تْخیِی دسایي صهیٌَ ًوْدٍ اًذ کَ  17ؽشکت ثذّى اًدبم پیؼ ثیٌی
عْد ّ صیبى ّ ثب اتکبء ثَ پیؼ ثیٌی اهالم دیگش فْست زغبة عْد
ّصیبى (هبًٌذ كشّػ ّدسآهذُب ُّضیٌَ ُبی دّسسٍ ) اهذام ثَ تْخیَ
اكضایؼ عشهبیَ ًوْدٍ اًذ کَ اصخبهؼَ آهبسی ززف ّ ًوبد  11ؽشکت
ًیض پظ اص اكضایؼ عشهبیَ ثذالئل هختلق هتْهق ّ  18ؽشکت ًیض فْست
ُبي هبلی عبلِبی هْسد ًظش دس تسوین سا یب اسائَ ًٌوْدٍ اًذ یب
دسآسؽیْ عبصهبى ثْسط هْخْد ًجْدٍ اعت ّ  8ؽشکت ًیض خضّ ؽشکت
ُبی عشهبیَ گزاسی ثْدٍ کَ ثذلیل ّاثغتگی آًِب ثَ اسصػ عِبم
پشتلْیؾبى اص خبهؼَ آهبسی ززف ؽذٍ اًذ ،ثٌبثشایي کل خبهؼَ
آهبسی ثَ  52ؽشکت هسذّد ؽذ.
الصم ثَ رکش اعت کَ ثذلیل ػذم سّاج گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ
عشهبیَ دس عٌْات گزؽتَ ّػذم ّخْد اعتبًذاسد ّ چبسچْة هؾخقی دس
ایي صهیٌَ کَ ؽبهل عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ عبلِبی هْسد ًظش دسعشذ
اعت ( ُوبًغْسیکَ هوبالت ّ پبیبى ًبهَ ُبی هختللی ًیض دس
عبلِبی گزؽتَ دسخقْؿ ضشّست ّخْد چبسچْثی هؾخـ دسخقْؿ گضاسػ
) ّ ُوچٌیي
ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ تذّیي ّ هٌتؾشگشدیذ
الضاهی ؽذى تِیَ گضاسػ ُبی تْخیِی زغبثشعی ؽذٍ اكضایؼ عشهبیَ
دسچبسچْة ّ ثیبًیَ ثجت اكضایؼ عشهبیَ تْعظ عبص هبى ثْسط ّاّسام
1386
ثِبداس اصاثتذای عبل  ،1386دّسٍ صهبًی ایي تسوین اص عبل
لـبیت  1388دس ًظش گشكتَ ؽذٍ اعت.
اصآًدب کَ هسون ثشای خوغ آّسی دادٍ ُب اص فْس تِبی هبلی
زغبثشعی ؽذٍ ّ ُوچٌیي گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ هٌتؾش
ؽذٍ تْعظ عبصهبى ثْسط ّ اّسام ثِبداس ثِشٍ خغتَ اعت  ،دادٍ ُب
اصسّایی ّ اػتجبس الصم ثشخْسداسًذ.

 -6رّش آسهْى فزضیَ ُا
تسلیل دادٍُب دس ثخؼ آهبس تْفیلي ثب هسبعجَ ؽبخـ ُبي هشکضي اص
خولَ هیبًگیي ،هیبًَ ّ ؽبخـ ُبي پشاکٌذگي اًسشاف هؼیبس  ،8چْلگي
ّ کؾیذگي  10ؽشّع ؽذٍ اعت  .دس اداهَ ،آصهْى ًشهبل ثْدى هت ؿیش
ّاثغتَ سا هْسد ثشسعي هشاس دادٍ این .عپظ تسلیل دادٍ ُب ثب
اعتلبدٍ اص سّػ ُوجغتگي پیشعْى ّ سگشعیْى عبدٍ خغي اًدبم
گشكتَ اعت  .دس ًِبیت ثب اعتلبدٍ اص سگشعیْى چٌذگبًَ ثَ سّؽِبي
ایٌتش ّ گبم ثَ گبم هذل ًِبیي ثشآّسد ؽذٍ اعت  .دس ثشخي هْاسد
ًتبیح سگشعیْى عبدٍ خظ ي هٌغجن ثب ًتبیح سگشعیْى چٌذگبًَ ًیغت
کَ ثَ دلیل تْاى ثیؾتش ّ اًؼکبط ثِتش ضشایتً ،تبیح سگشعیْى
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چٌذگبًَ هْسد ًظش هشاس گشكتَ اعت  .هجٌبي اعتٌجبط اص سّي عغر
هؼٌبداسي ثْدٍ اعت ثذیي گًَْ کَ ُش گبٍ هوذاس ازتوبل یب عغر
هؼٌبداسي آصهْى کوتش اص  0/05ثبؽذ ،كشك فلش دس عغر اعویٌبى %95
سد هي ؽْد  .ضوٌب ثشای آصهْى ًوْدى كشضیبت ّ تدضیَ ّ تسلیل
دادٍ ُب اص ًشم اكضاس آهبسی  SPSSاعتلبدٍ ؽذٍ اعت  .خالفَ ًتبیح
دسخقْؿ آهبستْفیلی دادٍ ُب ةٍ ؽشذ خذّل  1اعت.

جضّل  - 1ضاسص ُای تْصیفی هتغیز ُای هْرص استفاصٍ
ضزح هتغیز
ُا
اُشم هبلی
هتْعظ هدوْع
داسایيُب
/كشّػ
عبثوَ
دسثْسط
ًشش ثبصدٍ
داخلی
اًذاصٍ ؽشکت
خغبی پیؼ
ثیٌی ؽذٍ
لگبسیتن
خغبی پیؼ-
ثیٌی

ّادض
سٌجص
دسفذ

65

67

هیلیبسدس
یبل

1642/85

558

2724/5

عبل

13/75

14

6/91

0/77

دسفذ

33

29

21

1/60

2/95

هیلیبسدس
یبل

3002/54

660

9234/45

6/06

39/74

دسفذ

55/44

11/74

123/35

1/6

1/33

-

5/545

5/36

0/5

0/55

0/82

هیاًگیى هیاًَ

اًذزاف
هؼیار
0/20

-0/33

-0/68

2/58

6/18
0/60

چْلگی کطیضگی

*هٌجغ :یبكتَ ُبی پژُّؾگش

ًکتَ هبثل تْخَ ایي اعت کَ هوذاس چْلگي ّ کؾیذگي تْصیغ
لگبسیتن خغب ًغجت ثَ خْد خغب ًضدیک ثَ فلش اعت ّ ا ص ایي خِت
ؽکل تْصیغ ایي هتـیش ًغجت ثَ خغبی پیؼ ثیٌي عْدُب ًضدیک ثَ
تْصیغ ًشهبل اعت.
 -1-6تزرسي ًزهال تْصى تْسیغ هتغیز ّاتستَ
ثب اعتلبدٍ اص آصهْى کلوْگشّف – اعویشًقً 11شهبل ثْدى تْصیغ
هتـیش ّاثغتَ ثشسعي هی گشدد.
ُشگبٍ هوبدیش عغر هؼٌي داسی كوتش اص  0/05ثبؽذ كشك فلش دس
عغر  95دسفذ اعویٌبى سد خْاُذ ؽذً .تبیح آصهْى دس خذّل  2اسائَ
ؽذٍ اعت.
هوبدیش عغر هؼٌبداسي ثشاي خغبی پیؼ ثیٌي عْدُب ثشاثش ثب
 0/001اعت ایي هوذاس اص خغبي ًْع اّل کَ دس ایٌدب ثشاثش ثب 0/05
 95دسفذ
دسًظشگشكتَ ؽذٍ ،کْچکتش اعت ثٌبثشایي كشك فلش دس عغر
اعویٌبى سد هیؾْد یؼٌي تْصیغ دادٍ ُب ثشاي ایي هتـیش ًشهبل
ًیغت.
جضّل ً -2تایج آسهْى کلوْگزّف -اسویزًف
*هٌجغ :
پژُّؾگش

ضزح آسهْى

سطای پیص تیٌی

لگاریتن سطای پیص
تیٌی

کلوْگشّف-
اعویشًق
عغر هؼٌی داسی

/

 /

یبكتَ ُبی

اص

یکي
تشیي
هؼوْل
/
 /
دسایي
سّؽِب
زبلت اعتلبدٍ اص تجذیالت ثَ ّیژٍ تجذیل لگبسیتوي اعت ( هجل اص
اًدبم لگبسیتن ،هوذاس ثبثتي ثَ کل دادٍ ُب اضبكَ ؽذٍ تب
)
هوبدیش آًِب هثجت ؽذٍ عپظ تجذیل لگبسیتوي اعتلبدٍ ؽذٍ اعت
.Kolmogorev-smirnov test

11

هوذاس ازتوبل ثشاي لگبسیتن خغبی پیؼ ثیٌي ثشاثش ثب  0/208اعت
کَ چْى کوتش اص ً 0/05یغت ،كشك فلش سد ًویؾْد یؼٌي لگبسیتن
اًسشاف ُب ًشهبل اعت.

 - 2-6تزرسي هیشاى ُوثستگي پیزسْى
هجل اص ثشآّسد الصم ثَ رکش اعت کَ دّ هتـیش کیلي یؼٌي عشهبیَ
دس گشدػ /تْعؼَاي ّ ًْع ؽشکت ثَ فْست فلش ّ یک (هتـیش ًؾبًگش یب
ؽذٍاًذ:
هُْْهي) ثَ ایي فْست تؼشیق
0
عشذ
خذهبتي 0


تْلیذي
تْعؼَ
1
1

ای
عشهبیَ
گشدػکوي ثشاي ایي دّ
ثب تؼشیق چٌیي هتـیشي هي تْاى ُوبًٌذ یک هتـیش

هتـیش ػول کشد.
دس خذّل  3هوذاس ُوجغتگي پیشعْى ّ هوذاس عغر هؼٌبداسي ثشاي آى
هراعجَ ؽذٍ اعت .هوبدیش ُوجغتگي ثشاي عشهبیَ دس گشدػ /تْعؼَ اي ّ
ًشش ثبصدٍ داخلي دس عغر  95دسفذ اعویٌبى هؼٌبداس اعت صیشا
هوبدیش عغر هؼٌبداسي آًِب کوتش اص  0/05اعت ّ ثشاي هتـیش ُبي
ّضؼیت هبلي ّ ًْع ؽشکت دس عغر اعویٌبى 90دسفذ هؼٌبداس ؽذٍ اعت.
استجبط ثشاي ًشش ثبصدٍ داخلي ّ ّضؼیت هبلي ،هغتوین ّ هثجت اعت،
اصعْی دیگش هیضاى خغب ثشاي ؽشکت ُبیي کَ تبهیي هبلی ثشای عشهبیَ
دس گشدػ اًدبم هیدٌُذ ًیض ثیؾتش اعتُ ،وچٌیي هیضاى خغب ثشاي ؽشکت
ُبي خذهبتي ثیؼ اص ؽشکتُبي تْلیذي اعت(.ػالهت هٌلي ّ تؼشیق هتـیش
هُْْهي).
جضّل ً -3تایج آسهْى ُوثستگی پیزسْى صرسطخ اطویٌاى %95
ضزح
آسهْى
ُوجغتگی
پیشعْى
عغر
هؼٌی
داسی

اُزم
هالی

هتْسط
هجوْع
صارایي
ُا /فزّش

سزهایَ صر
ساتقَ
گزصش/تْسؼَ-
صرتْرص
ای

ًْع
ضزکت

ًزر
اًضاسٍ
تاسصٍ
ضزکت
صاسلی

-0/142

0/209

0/434

-0/560

-0/209

0/419

-0/008

0/160

0/070

0/001

0/349

0/073

0/003

0/478

*هٌجغ :یبكتَ ُبی پژُّؾگش

ً -7تایج آسهْى فزضیَ ُا
ًتبیح آصهْى كشضیبت اّل تبُلتن ثَ ؽشذ خذّل  4خالفَ هی گشدد.

ً -1-7تیجَ آسهْى فزضیَ اّل
دس عغر اعویٌبى  %95كشك فلش هجٌی ثش ػذم ّخْد ُوجغتگی ثیي
خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضا سػ ُبی تْخیِی اكضایؼ
عشهبیَ ثب دسخَ اُشم هبلی ؽشکت ُب سد ًوی ؽْد ،پظ الگْی
 %2اص
هؼٌبداسی ثشای آى هتقْس ًخْاُین ثْد ضوي آًکَ كوظ
لگبسیتن اًسشاف ُبی پیؼ ثیٌی عْدُب تْعظ اُشم هبلی تلغیش
گشدیذٍ اعت کَ توشیجب ایي كشضیَ سا هٌتلی هی عبصد.

ً -2-7تیجَ آسهْى فزضیَ صّم
زکبیت اص ػذم ّخْد الگْیی ثشای تلغیش ساثغَ خغی هیبى خغبی
عْدُبی پیؼثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ
ثب هتْعظ هدوْع داسایيُب /كشّػ ؽشکت ُب هیًوبیذ.
جضّل  -4هطشصات هضل رگزسیًْی تزاسش ضضٍ
*هٌجغ :یبكتَ ُبی پژُّؾگش

ضزح آسهْى

آصهْى كشضیَ
اّل
آصهْى كشضیَ
دّم
آصهْت كشضیَ
عْم
آصهْى كشضیَ
چِبسم
آصهْى كشضیَ
پٌدن
آصهْى كشضیَ
ؽؾن
آصهْى كشضیَ
ُلتن

آسهْى  tتزای
ػشك اص
ؽیت خظ
هجذاء

آسهْى  fتزای
ضیة سط
رگزصیْى

ضزیة
تؼییي

ضزیة
تؼییي
تؼضیل
ضضٍ

فزضیَ
تذقیق
B=0

/

سد ًوی ؽْد
سد ًوی ؽْد 

عغر
هؼٌی
داسی

f

عغر
هؼٌی
داسی

t

t

/

 /

/

/

-/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

سد هی ؽْد 

/

/

/

/

/

/

سد ًوی ؽْد 

/

/

-/

/

/

/

-/

/

/

-/

/

/

/

/

سد ًوی ؽْد 

/

/

/

/

/

/

/

سد هی ؽْد 

/

/

-/

/

/

/

-/

سد ًوی ؽْد 

ً -3-7تیجَ آسهْى فزضیَ سْم
دسایي آصهْى كشك فلش هجٌی ثش ػذم استجبط هؼٌی داس دس عغر
اعویٌبى  %95ثیي خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دسگضاسػ ُبی
تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثب اُذاف ؽشکت ُب اص اًدبم اكضایؼ
عشهبیَ اص ًظش تبهیي هبلی ثشای عشهبیَ دسگشدػ یب تبهیي هبلی
ثشای اخشای عشزِبی تْعؼَ ای ،سد هی ؽْد ّ هغبثن ضشیت تؼییي
هسبعجَ ؽذٍ  ،هؼبدل  %19اص اًسشاف ُبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ ثب
ایي هتـیش ثیبى هی گشدد کَ ثب تْخَ ثَ هثجت ثْدى ؽیت خظ
سگشعیْى هی تْاى ایٌغْس ادػب ًوْد کَ خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی
ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ کَ ثَ ًیت تبهیي
هبلی ثشای عشهبیَ دسگشدػ ؽشکت ُب تذّیي گشدیذٍ اعت اص هبثلیت
اتکبء کوتشی ًغجت ثَ پیؼ ثیٌی ایي عْ دُب دس گضاسػ ُبي تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ خِت تبهیي هبلی پشّژٍ ُبی عشهبیَ ای
ثشخْسداساعت.

ً -4-7تیجَ آسهْى فزضیَ چِارم
ثب تْخَ ثَ تبییذ كشضیَ فلش ،الگْیی ثشای ثیبى ساثغَ خغی
هیبى خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ ثب هیضاى عبثوَ ف ػبلیت ؽشکت ٍ ا دس ثْسط اّسام
ثِبداس ثذعت ًویآیذ.

ً -5-7تیجَ آسهْى فزضیَ پٌجن
دس عغر اعویٌبى  %95كشك فلش هجٌی ثش ػذم ّخْد ُوجغتگی خغی
ثیي خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ
عشهبیَ ًّْع ؽشکتُبی پیؼ ثیٌی کٌٌذٍ اصًظش خذهبتی یب تْلیذی
ثْدى ،سد ًوی ؽْد ثٌبثشایي ثبتْخَ ثَ ضشیت تؼییي ثذعت آهذٍ کَ
زکبیت اص ثیبى كوظ  %4اص لگبسیتن اًسشاف ُب تْعظ اختالف دس ًْع
ؽشکت ُب هی ًوبیذً ،وی تْاًین دسایي عغر اعویٌبى الگْی
هؼٌبداسی ثشای ثشآّسد تشعین ًوبیین.

ً -6-7تیجَ آسهْى فزضیَ ضطن
دسایي آصهْى كشك فلش مثٌی ثشػذم استجبط هؼٌی داس ثیي خغبی
عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ
 %95سد هی ؽْد،
ثب ًشش ثبصدٍ داخلی ؽشکت ُب دس عغر اعویٌبى
ُبي
ثؼجبست دیگش ُشچَ ًشش ثبصدٍ داخلی عشذ ُبی هٌذسج دسگضاسػ
تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثبالتش ثبؽذ ،عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ ًیض ثب
هخبعشٍ ّػذم اعویٌبى ثیؾتشی ُوشاٍ ُغتٌذ .ثبػٌبیت ثَ ضشیت تؼییي
هسبعجَ ؽذٍ ،زذّد  19دسفذ اص لگبسیتن اًسشاف ُبی پیؼ ثیٌی عْدُب
گشدد.
تْعظ ًشش ثبصدٍ داخلی ثیبى هی

ً -7-7تیجَ آسهْى فزضیَ ُفتن
یؼ

دسایي آصهْى كشك فلشهجٌی ثشػذم استجبط اًسشاف عْدُبی پ
ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دسگضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثب اًذاصٍ
ؽشکت ُب سد ًوی ؽْد ّ ثذیي تشتیت الگْی هؼٌی داسی دسایي صهیٌَ
ثذعت ًوی آیذ.

ً -8-7تیجَ آسهًْی صیگز
دس ایي آصهْى ّصى ُش یک اص هتـیش ُب ّ ساثغَ آى ثب عْد ُبی
پیؼ ثیٌی ؽذٍ هْسد ثشسعی ّآصهْى هشاس هی گیشد.
ُوبًگًَْ کَ دس خذّل  5هالزظَ هي ؽْد هوذاس ازتوبل (یب عغر
هؼٌيداسي)  Fثشاثش ثب  0/000اعت .ایي هوبدیش كوتش اص  0/05اعت
ثٌبثشایي كشك فلش دس عغر اعویٌبى  95دسفذ سد هيؽْد یؼٌي دس عغر
اعویٌبى  95دسفذ هذل هؼٌيداسي ّخْد داسد.
هیضاى ضشیت تؼییي یب  R2ثشاثش ثب  0/55اعت  .یؼٌي 55دسفذ اص
لگبسیتن خغبی پیؼ ثیٌي عْد تْعظ ُلت هتـیش پژُّؼ ثیبى هي ؽْد .
ایي هوذاس دس ػول هوذاس ثبال ّ هبثل تْخِي اعت.
هوذاس  tثشاي ؽیت هتْعظ هدوْع داسایي ُب  /كشّػ ثشاثش ثب ،3/38
سکت
ثشاي عشهبیَ دس گشدػ  /تْعؼَ اي ثشاثش ثب  ,2/5ثشاي ًْع ػ
3/07
ثشاثش ثب  ّ 2/7دس ًِبیت ثشاي ًشش ثبصدٍ داخلي ثشاثش ثب
اعت کَ ُش چِبس هتـیش هؼٌبداسًذ صیشا هوبدیش  tدس ًبزیَ سد كشك
فلش اعت ّ ثشاي ػشك اص هجذاء ثشاثش ثب  12/57اعت ثٌبثشایي كشك
فلش ثشاي ػشك اص هجذاء ًیض سد هي گشدد (ػشك اص هجذا ؿیش فلش
اعت).
ثشای تغییي هؼبدلَ سگشعیْى اص سّػ گبم ثَ گبم اعتلبدٍ هی
گشدد .ثب اعتلبدٍ اص ایي سّػ تٌِب هتـیشُبي هؼٌبداس دس هذل
ثبهي هبًذٍ ّ عبیش هتـیشُبي ثي هؼٌي اص هذل خبسج هی ؽًْذ.

جضّل  -5تذلیل رگزسیْى چٌض هتغیزٍ تزای آسهًْی صیگز

ضزح آسهْى

آسهْى  tتزای
ػشك اص
ؽیت خظ
هجذاء

آسهْى  fتزای
ضیة سط
رگزسیْى
f

عغر
هؼٌی
داسی

t

/

/





اُشم هبلی





/

/

هتْعظ هدوْع
داسایيُب /كشّػ

آصهًْی دیگش

عشهبیَ دس
گشدػ/تْعؼَای
عبثوَ دسثْسط

ضزیة
تغییي

ضزیة
تؼییي
تؼضیل
ضضٍ

فزضیَ
تذقیق
B=0

/

سد هیؽْد





عغر
هؼٌی
داسی

t
/

/









/

/













/

/













-/

/













/

/









/

/









-/

/









ًْع ؽشکت
ًشش ثبصدٍ


داخلی
اًذاصٍ ؽشکت


*هٌجغ :یبكتَ ُبی پژُّؾگش

هذل ثشآّسدي ثَ فْست ساثغَ  1اعتخشاج هی گشدد:
()1
LnYi  4 / 56  8 / 2 105 X 2i  0/ 341 D1i  0/ 467 D2i  0/ 787 X 6i
یؼٌي هتـیشُبي ّضؼیت هبلي  ،عشهبیَ دس گشدػ  /تْعؼَ اي ًْ ,ع
ؽشکت ّ ًشش ثبصدٍ داخلي هؼٌبداسًذ  .استجبط ثشاي ًشش ثبصدٍ
داخلي ّ هتْعظ هدوْع داسایي ُب /كشّػ هغتوین ّ هثجت اعت ّ
هیضاى اًسشاف ُب ثشاي ؽشکت ُبیی کَ تبهیي هبلی خِت تبهیي
عشهبیَ دسگشدػ داسًذ ًیض ثیؾتش اعتُ ،وچٌیي هیضاى اًسشاف ُب
ثشاي ؽشکت ُبي خذهبتي ثیؼ اص ؽشکت ُبي تْلیذي اعت.

 -8تذث ًّتیجَ گیزی
ثب آصهْى خذاگبًَ كشضیبت اّل تب ُلتن دسعغر اعویٌبىّ ،%خْد
استجبط هؼٌی داسی ثیي خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج
دسگضاسؽِبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثب اُشم م الی ؽشکت ُب ،هتْعظ
هدوْع داسایي ُب  /كشّػ ،عبثوَ كؼبلیت ّ تْلیذی یب خذهبتی ثْدى
ُب
ؽشکت ُب اثجبت ًگشدیذ ُشچٌذ کَ ضشیت تؼییي ثشخی اص آصهْى
اصهیضاى هبثل اُویتی ثشخْسداس ثْدٍ کَ هجیي تلغیش ثخؾی اص
لگبسیتن اًسشاف ُب تْعظ ایي هتـیشُب ثْدٍ اعتّ ،لی ساثغَ هؼٌی
داسی ثیي خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دسگضاسؽِبی تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ ّ اُذاف ؽشکت ُب اصاًدبم اكضایؼ عشهبیَ (اص ًظش
تبهیي هبلی ثشای عشهبیَ دسگشدػ یب تبهیي هبلی ثشای اخشای عشذ -
ُبی تْعؼَ ای) ُّوچٌیي ًشش ثبصدٍ داخلی آًِب هؾبُذٍ گشدیذ  ،ثَ
ثیبى دیگش ثب تْخَ ثَ ًتبیح آصهْى ُبی اّل تبُلتن هی تْاى ثب
اعویٌبى  %ادػبًوْد کَ خغبی عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج
دسگضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ای کَ ثشای تبهیي هبلی ثشای
عشهبیَ دس گشدػ ؽشکت ُب تٌظین گشدیذٍ اًذ ثیؼ اص خغبی پیؼ

هبیَ ثشای
ثیٌی عْدُبی هٌذسج دس گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عش
عشذ ُبی تْعؼَ ای اعت ،ضوي ایٌکَ عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج
دس گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ای کَ هٌدش ثَ ًشش ثبصدٍ
داخلی ثیؾتشی هی گشدىد ثب خغبی ثیؾتشی ُوشاٍ اعت.
دس اًتِب تسلیل سگشعیْى چٌذ هتـیشٍ ثشای ُلت هتـیش هْسد ًظش
دس پژُّؼ فْست پزیشكت کَ ثذلیل تْاى ثیؾتش ّاًؼکبط ثِتش ضشائت
 ،ثَ ػٌْاى ًتیدَ ًِبیی پژُّؼ هذ ًظش هشاسگشكتَ اعت  .ثشهجٌبی
ایي آصهْى ّ ثب ػٌبیت ثَ هسبعجبت فْست پزیشكتَ ،كشك فلش هجٌی
ثش ػذم ّخْد استجبط هؼٌبداس ثیي هتـیش ُبی هغتول دس تسلیل
سگشعیْى چٌذ خبًجَ ثب خغبی پیؼ ثیٌی عْد ُبی هٌذ سج دس گضاسػ
ثبتْخَ ثَ
ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ،ثغْس هغغ سد هی ؽْد ّ
ثیبى هتـیش
اعتٌتبج ضشیت تؼییي ثبلؾ ثش  ،%هوذاس تؼشیق ّ
هبثل هالزظَ
ّاثغتَ تْعظ هتـیشُبی هغتول پژُّؼ ثغیبس ثبال ّ
اعت.
ًتبیح آصهْى ،زکبیت اص هؼٌی داس ثْدى چِبس هتـیش اص ُلت
هتـیش آّسدٍ ؽذٍ دس پژُّؼ هی ًوبیذ  .یؼٌی ػالٍّ ثش اثجبت ساثغَ
هؼٌی داسدّ هتـیش ًشش ثبصدٍ داخلی ّ اُذاف ؽشکت ُب اص ا ف صایؼ
ًیض هْسد تبییذ هشاسگشكت،
عشهبیَ کَ دسآصهًِْبی خذاگبًَ
استجبط هؼٌی داس دّ هتـیش دیگش اصخولَ هتْعظ هدوْع داسایي ُب
/كشّػ ّ ًْع ؽشکت ُب (تْلیذی یبخذهبت ی) ًیض دس آصهْى چٌذ
هتـیشٍ تبییذ گشدیذ.
ثٌبثشایي هدوْع هتـیشُبی هْثش دسخغبی پیؼ ثیٌی عْد
دسگضاسؽِبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ػجبتٌذ اص هتْعظ هدوْع
داسایي ُب /كشّػ ؽشکت ُبُ ،ذف گضاسػ تْخیِی اصاكضایؼ عشهبیَ
)ًْ ،ع ؽشکت
(تبهیي هبلی ثشای عشهبیَ دسگشدػ یب تْعؼَ ای
(تْلیذی یبخذهبتی) ًّشش ثبصدٍ داخلی.
استجبط دّ هتـیش ًشش ثبصدٍ داخلی ّ هتْعظ هدوْع داسایي ُب
/كشّػ ثب اًسشاف عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هغتوین ثْدٍ یؼٌی ثب
اكضایؼ ًشش ثبصدٍ داخلی ّ ثِجْد هتْعظ هدوْع داسایي ُب /كشّػ
سؽِبی
ؽشکت ُب ،اًسشاف عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ آًِب کَ دسگضا
تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ دسج هیگشدد ًیض اكضایؼ هی ياثذ.
ء
دسخقْؿ دّ هتـیش دیگش ًیض ًتیدَ هی گشدد کَ هبثلیت اتکب
عْدُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ هٌذسج دس گضاسػ ُبی تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ
ثشای تبهیي عشهبیَ دس گشدػ ؽشکت ُب کوتش اص تبهیي هبلی ثشای
اًدبم عشزِبی تْعؼَ ای اط ت ّ ُوچٌیي هبثلیت اتکب ء عْدُبی پیؼ
ثیٌی ؽذٍ ؽشکت ُبی تْلیذی کَ هجبدست ثَ تٌظین گضاسػ تْخیِی هی
ًوبیٌذ ثیؼ اص ؽشکت ُبی خذهبتی ثْدٍ اعت.
پیؾٌِبدُبی ثشگشكتَ اص پژُّؼ زبضش ثَ ؽشذ صیشهي ثبؽٌذ:
 -اُتوبم ثیؾتش هذیشاى ّکبسؽٌبعبى ؽشکت ُب ثشای ُشچَ هبثل
اتکبتش ًوْ دى پیؼ ثیٌی ُبی فْست پزیشكتَ دس گضاسػ ُبي تْخیِی
اكضایؼ عشهبیَ ثشای اعویٌبى ثخؾی ثبصاسعشهبیَ ّ دعتشعی آعبًتش
ثَ هٌبثغ هبلی هْخْددسایي ثبصاس.
 -اُتوبم ثیؾتش ًِبدُبی ًبظش ثش فست گضاسػ ُبی تْخیِی
اّسام
اكضایؼ عشهبیَ هبًٌذ زغبثشعبى هؼتوذ عبصهبى ثْسط ّ
ثِبداس دس اسصیبثی ّ اظِبسًظش ًغجت ثَ پیؼ ثیٌی ُبی فْست

پزیشكتَ.
هٌظن
 -الضاهی ًوْدى گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ ثَ
ًوْدى عشذ ُبی تدبسی ّ12عشذ اهکبى عٌدی  ّ 13اعتٌتبج کلیَ ًتیدَ
گیشیِبی گضاسػ ُبي تْخیِی اصاعالػبت هٌذسج دسآًِب.
پیؾٌِبدُبیی ًیض خِت پژُّؾِبی آتی هي تْاى دس ًظش گشكت كَ
ػجبستٌذ اص :
-پیؾٌِبد هی ؽْد گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ اص لسبػ
کلبیت هغتٌذات ّهغبلؼبت اهتقبدی هبًٌذ اتکب ء آًِب ثَ گضاسػ
ُبي ثبصاسیبثی یب عشذ تدبسی هْسد اسصیبثی پژُّؾگشاى هشاس
گیشد.
-پیؾٌِبد هی ؽْد تبثیش ًشش تْسم ُوشاٍ ثب عبیش ػْ اهل عیبعی
دس گضاسػ ُبي تْخیِی اكضایؼ عشهبیَ هْسد اسصیبثی پژُّؾگشاى
هشاس گیشد.
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