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 چكيدُ

زاًؾگاُ ّالی تزیي ًْاز آهَسؽی اعت کِ تا ّسف تَلیس ٍ تزٍیج ّلن، ارتقای زاًؼ ٍ تزتیت ًیزٍی 
اًغاًی کارآفزیي زر سهیٌِ ّای هرتلف تِ ارائِ آهَسػ ّالی ٍ اًجام پضٍّؼ هی پززاسز. رزُ تؾکیالتی 

ات تز اعاط ی هؤعغات آهَسؽی هغتقل پظ اس هحاعثِ اهتیاسعقف تْساز هْاًٍت ّا ٍ هسیزیت ّاٍ 
تْساز  "، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ "آییي ًاهِ تؾکیالت کِ ؽاهل  "6"ؽاذـ ّای ٍ مزایة هازُ 
تْساز  "ٍ  "ِ ّلوی پضٍّؾیتْساز هجل "،"تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "،  "اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت

 "رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ ،الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/پضٍّؾکسُپززیظ،ٍاحس تیي
 20هی تاؽس، تْییي هی ؽَز. پضٍّؼ حامز ، تا ّسف تزرعی ؽاذـ ّای تْییي رزُ تؾکیالتی زر تیي

ّای زاًؾگاُ ّای هذکَر اس لحاً ؽاذـ ٍ هقایغِ ISCزاًؾگاُ جاهِ تزتز اس ًَام رتثِ تٌسی 
تیغت زاًؾگاُ جاهِ ٍاتغتِ تِ ٍسارت ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری کِ  زر ایي تحقیق،تؾکیالتی اًجام ؽس. 

، هَرز تزرعی قزار گزفتِ تِ ذَز اذتقاؿ زازُ اًس  ISCرتثِ ّای یك تا تیغت را اس ًَام رتثِ تٌسی 
زر تیي چْار گزٍُ پٌج ّنَی اس زاًؾگاُ ّای تزتز کِ زارای رتثِ ّای  ُ اعتًتایج تحلیل ًؾاى زاز .اًس

ؽاذـ ّای تؾکیالتی اذتالف هٌْازار ٍجَز اهتیاس ّغتٌس، اس ًَز  ISCغت اس ًَام رتثِ تٌسی یك تا تی
تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام "اهتیاس ٍ  "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"اهتیاس  زارز ٍ ایي اذتالف هزتَه تِ 

 . اعت "ٍقت

، زاًؾگاُ جاهِ ، ؽاذـ، زاًؾگاُ زٍلتی. ISCرتثِ تٌسی ، : کليدي کلوات
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 هقدهِ ٍ بياى هسالِ 

پضٍّؾی ٍ فٌاٍری کؾَر تِ ٌَّاى ًْازّای پیؾتاس زر تَلیس ٍ تَعِْ ًؾگاّْا ٍ هزاکش آهَسػ ّالی، زا
ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری تایس عاذتار عاسهاًی اًْياف پذیز، پَیا ٍ چاتك تزای ارائِ ٍاکٌؼ ّای عزیِ 

عاذتار عاسهاًی تٌَْاى اتشاری جْت تحقق اّساف ٍ تِ تغییزات ّلوی ٍ پضٍّؾی ؽتاتاى زاؽتِ تاؽٌس. 
تاؽس ّز چِ عاذتار عاسهاًی هتٌاعة تا اّساف، ًیاسّای جاهِْ ٍ تغییزات ٍ  ی عاسهاى هیّا تزًاهِ

افالحات ًَام ازاری ىزاحی گززز ٍ تيَر هساٍم هَرز تاسًگزی قزار گیزز عاسهاى تَفیق تیؾتزی زر 
 ٍ پضٍّؾی، زاًؾگاّْا ٍ هزاکش آهَسػ ّالیآییي ًاهِ تؾکیالت . لذا  زعتیاتی تِ اّساف ذَاّس زاؽت

( قاًَى اّساف، ٍٍایف ٍ تؾکیالت ٍسارت ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری، تٌس) الف (هازُ 10اجزای هازُ )  زر
( قَاًیي تزًاهِ ّای چْارم ٍ پٌجن تَعِْ اقتقازی، اجتواّی ٍ فزٌّگی 20( ٍ تٌس )ب( هازُ )49)

، 29/11/92َْن اًقالب هَرخ ّای کلی اقتقاز هقاٍهتی اتالغی رّثز هجوَْری اعالهی ایزاى، عیاعت
ؽَرای اقتقاز ٍ ّوچٌیي ایجاز ّواٌّگی  23/4/93تزًاهِ اجزایی اقتقاز هقاٍهتی هَمَُ هقَتِ هَرخ 

زاًؾگاّْا ٍ هزاکش آهَسػ ٍ فزاّن ًوَزى تغْیالت السم زر اهز عاسهاًسّی ٍ تسٍیي عاذتار عاسهاًی 
ًقؼ ّیأت اهٌا زر راّثزی اهَر ٍاحسّای ٍ ایجاز سهیٌِ تزای تاال تززى عْن ٍ پضٍّؾی ٍ  ّالی

پزّیش اس تَعِْ کوّی غیز مزٍر تؾکیالت  "ؽس. افَل حاکن تز تٌَین ایي آییي ًاهِ، تسٍیي  ،عاسهاًی
 "، "حذف ٍاحسّای غیز مزٍر اس عاذتار تؾکیالتی "،  "ّای عتازی ٍ پؾتیثاًی تِ ذقَؿ زر ترؼ

کاّؼ عيَح عاسهاًی )علغلِ هزاتة ازاری(  "ٍ  "زازغام ٍاحسّای تا هأهَریت ّای یکغاى حغة هَر
هسیزیت تز هَعغات هذکَر، تفَیل اذتیار، قسرت چزاکِ  تَزُ اعت. "گیزی تِ هٌََر تغْیل زر تقوین

 .ٍ اذتیارات تیؾتزی را ًغثت تِ زعتگاّْای اجزایی ًیاس زارز

عغات آهَسػ ّالی ٍ آییي ًاهِ عاسهاًسّی ٍ تؾکیالت زاًؾگاُ ّا ٍ هؤ 27/12/1390زر تارید 
قاًَى تزًاهِ پٌجن تَعِْ اس عَی هزکش ّیأت ّای اهٌا ٍ ّیأت   "20"هازُ  "ب "پضٍّؾی هَمَُ تٌس 

تا تقَیة آییي ًاهِ جسیس  3/12/1394زر تارید ٓ ؽس ٍ ّای هویشُ ٍسارت ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری اتال
یز ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری، آییي تؾکیالت زاًؾگاُ ّا ٍ هؤعغات آهَسػ ّالی ٍ پضٍّؾی تَعو ٍس

ایي آییي ًاهِ، ؽاذقْا ٍ مزایة تْییي رزُ تؾکیالتی هؤعغات  "6"زر هازُ  ًاهِ قثلی هلغی گززیس.
تْساز اّنای  "، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ "اعت. زر ایي جسٍل،   3تِ ؽزح جسٍل ؽوارُ  آهَسؽی

تْساز پززیظ،  "ٍ  "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی " ،"تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "، "ّیأت ّلوی توام ٍقت
تِ  "ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی

اًس ٍ تز اعاط مزایثی کِ تزای ّزیك اس ؽاذـ ّا زر ًَز َاى ؽاذـ ّای تؾکیالتی هْزفی ؽسٌُّ
ّا ٍ  تْساز هْاًٍت  رزُ تؾکیالتی ٍ عقفِ هی ؽَز ٍ زر ًْایت گزفتِ ؽسُ اعت اهتیاس ّز زاًؾگاُ هحاعث

 ؽَز:( تْییي هی1سؽی هغتقل پظ اس هحاعثِ اهتیاسات، تِ فَرت جسٍل)ّای هؤعغات آهَ هسیزیت
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 بٌدي تطكيالتي هؤسسات آهَزضي هستقل ردُ -1جدٍل 

 عٌَاى             

 ردُ تطكيالتي

 حداکثر هعاًٍت اهتياز
حداکثر هديريت 

 /هرکس 

 17 5 ٍ تاالتز 1000 1ردُ 

 13 5  500-999 0ردُ 

 10 4  250-499 3ردُ 

 6 3  101-249 9ردُ 

  9ردُ 

 100کوتز اس 

 هجتوِ ازارُ/گزٍُ 4 2

 زاًؾکسُ

 هزکش

پزّیش اس تَعِْ کوّی غیز مزٍر  "اؽارُ ؽس، افَل حاکن تز تٌَین ایي آییي ًاهِ،  "ّواًيَر کِ قثال
حذف ٍاحسّای غیز مزٍر اس عاذتار  "،  "ّای عتازی ٍ پؾتیثاًی تؾکیالت تِ ذقَؿ زر ترؼ

کاّؼ عيَح عاسهاًی  "ٍ  "ازغام ٍاحسّای تا هأهَریت ّای یکغاى حغة هَرز "، "تؾکیالتی
تحقق اّساف ٍ ىزفی ٍ اس   تَزُ اعت "گیزی )علغلِ هزاتة ازاری( تِ هٌََر تغْیل زر تقوین

اعاعٌاهِ، ؽزح  اس ىزیق ىزاحی عاذتار عاسهاًی ، تؾکیالت تفقیلی، زاًؾگاُیك هأهَریت ّای 
لذا  تز آى  هی تاؽس، زاًؾگاٍُ هياتقت آى تا عیاعت ّای  آى ٍٍایف ٍ ؽزایو احزاس حَسُ ّای هرتلف 

رتثِ ؽسُ اًس را اًتراب کززُ تا  حائش ISCؽسین تیغت زاًؾگاُ جاهِ تزتز کؾَر کِ زر ًَام رتثِ تٌسی 
 س ًَز ؽاذـ ّای تؾکیالتی پززاذتِ ؽسُ اعت.تِ هقایغِ آًْا ا

 ISCًظام رتبِ بٌدي 

-هی اس ًوًَِ ؽاذـ ّا .گیززرتثِ تٌسی زاًؾگاُ ّای جْاى تزاعاط ؽاذـ ّای هرتلفی اًجام هی 

 تحقیقاتی ٍ آسهایؾی اهکاًات یاى،تْساز زاًؾجَ اّيایی، تَاى تِ آهارّای تجزتی،کیفیت اعاتیس،تَرعْای

 رتثِ ًسارز، ٍ چٌساًی تاثیز آکازهیك ّای ؽاذـ ًیش ّا تٌسی اسرتثِ زرتزذی کزز. اؽارُ زیگز هَارز ٍ

اغلة   .گیزز هی فَرت زاًؾگاُ تِ ٍرٍز زاًؾجَیاى ٍ پذیزػ هاًٌس ًحَُ ّایی ؽاذـ تزاعاط تٌسی
 .هی زٌّس قزار را هسًَز ّا هیؾَز هجوَِّ زاًؾگاُاًجام  رتثِ تٌسی ّایی کِ تَعو هَعغات هْتثز

گاّی اٍقات  ٍ رٍسًاهِ ّا کِ تزاعاط جْت زّی تزذی هجالت، زارز ٍجَز یشً رتثِ تٌسی ّا تزذی اس

 زیگز کؾَری تِ کؾَر ّوچٌیي رتثِ تٌسی هوکي اعت اس .فزٌّگیاى اًجام هیؾَز تَعو زاًؾگاّیاى ٍ
عیغتن  تٌسی زاًؾگاُ ّا زر ایاالت هتحسُ تِ ىزس هٌْازاری تحت تاثیزتِ ٌَّاى هثال رتثِ  .هتفاٍت تاؽس

زاًؾگاُ ّا را تْییي هی  هقاالت اعت کِ رتثِ  پذیزػ زاًؾجَ اعت، ٍلی زر اًگلغتاى تْسز ًؾزیات ٍ
تز اعاط  1389اس عال  زاًؾگاُ ّا ٍ هَعغات پضٍّؾی جوَْری اعالهی ایزاى کٌس.  رتثِ تٌسی 

 2007ٍ  2006تا حنَر ٍ هؾارکت ذثزگاى رتثِ تٌسی زر عال ّای یی کِ  هْیارّا ٍ ؽاذـ ّا
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ایي رتثِ تٌسی زاًؾگاُ ّا  عاالًِ اًجام هی ؽَز. زرتِ فَرت   ISC، تَعوؽسُ اعتهیالزی تْیِ 

ٍ فْالیتْای   )اهکاًات( ٍجِْ تیي الوللی، تغْیالت آهَسؽی، ؽاذـ کلی پضٍّؾی، 5 تزاعاط

ٍسى  ایي ؽاذـ ّا زارای پاراهتزّایی ّغتٌسکِ تا ّزکسام اس  .ُ هی ؽًَسعٌجیساقتقازی  -اجتواّی 
زاًؾگاُ ّا ٍ اّوال ٍسى پاراهتزّا، ٍمْیت زاًؾگاُ ّا اسًَز رتثِ  زّی تِ آًْا، زریافت اىالّات ذام اس

 . تٌسی هؾرـ هی ؽَز

 هباًي ًظري ٍ پيطيٌِ:

عیاعی، اجتواّی ٍ فزٌّگی، آًچٌاى تزجغتِ اعت کِ  ًقؼ عاسهاى زر زعتیاتی تِ ّسفْای اقتقازی،
عاسهاًْای ّز جاهِْ را گززًٍِ ّای تحقق اّساف آى هی زاًٌس ٍ تسیْی اعت کِ عاذتار عاسهاًی 
ًاّواٌّگ تا ّسفْای ّز جاهِْ ، تزٍکزاعی تاسزارًسُ ای اعت کِ کل جاهِْ را تِ تیزاِّ هی کؾاًس. تِ 

ًی هتٌاعة تا اّساف عاسهاى ٍ حفٌ پَیایی آى یك ًیاس مزٍری اعت ّویي زلیل ، ىزاحی عاذتار عاسها
ٍ ًکتِ هْوتز ایٌکِ یك عاذتار عاسهاًی هٌاعة اس زٍتارُ کاری ، اذتالف ، افيکاک ٍ اتالف ًیزٍّا 
جلَگیزی کززُ ، موي زاؽتي قاتلیت اًْياف ، قازر تِ پاعرگَیی تِ تغییز ٍ تحَالت هحیو ذَز ًیش هی 

تا تَجِ تِ هيالِْ ٍ تزرعی ًَزات هرتلف زاًؾوٌساى ّلن (، ّوچٌیي 1384ٍ ّوکاراىچ ًائیزکز) تاؽس
عاسهاى ٍ هسیزیت ، َّاهلی چَى اعتزاتضی ، اًساسُ یا تشرگی عاسهاى ، تکٌَلَصی ٍ هحیو تْییي کٌٌسُ 

زر عال  .(1379اّزاتی،وایاًگز ارکاى افلی عاذتار اًس)ًَُ عاذتار ّغتٌس ٍ پیچیسگی ، رعویت ٍ توزکش ً
تزرعی جایگاُ زاًؾگاُ ّای هازر ایزاى زر ًَام ّای تیي الوللی رتثِ تٌسی  "ّوکاراى( تِ پاکشازٍ) 1391

تا ّسف هْزفی رٍػ ؽٌاعی ًَام ّای هْتثز رتثِ تٌسی ٍ تزرعی   "زاًؾگاّی ٍ هزاکش آهَسػ ّالی
گاُ ّای کؾَر زر رتثِ تٌسی، جایگاُ زاًؾگاُ ّای هٌيقِ ٍ ارائِ راّکارّایی تزای تْثَز ٍمْیت زاًؾ

 اقسام ًوَزُ اعت. 
عٌاز ّای رتثِ تٌسی زاًؾگاّْا اس هٌَز اتِ آعیة ؽٌاعی ًَام (1396سارُ تٌازکَکی ٍ ّوکاراى)

ّایی را کِ جاهِْ اس ًوَزًس ًیاسّای جاهِْ زرذَاعتاًس ٍ ٌَّاى فزازعتی آهَسػ ّالی پززاذتِ
َار زارز، ؽاهل هی ؽَز ٍ تیؾتز تِ فَرت ذسهات زٍ ىزفِ زاًؾگاّْا تِ ٌَّاى هزاکش زاًؼ هَرز اًت

اعت. تز ایي اعاط، رٍیکزز ًَام ّای رتثِ تٌسی هيزح جْاًی را ًوی تَاى تِ ىَر کاهل تسٍى ّیة ٍ 
ًقـ زاًغت سیزا زعتزعی تِ یك ًَام جاهِ ٍ کارآهس کِ ّوِ جٌثِ ّا ٍ رعالت ّا را زر ًَز تگیزز، 

 اتزایي ًَام ّای رتثِ تٌسی زاًؾگاُ ّا ّوَارُ تا چالؼ جسی رٍ تِ رٍعت.کار تغیار زؽَاری اعت. تٌ
   

 ّدف از تحقيق

لحاً ؽاذـ ّای  اس ISCزاًؾگاُ جاهِ تزتز اس ًَام رتثِ تٌسی   20هقایغِ ایي تحقیق، ّسف 
زر گزٍُ  5تا  1)رتثِ  ُ پٌج ّنَیار گزٍزر ایي تزرعی فزك آى اعت کِ تیي چْ اعت. لذاتؾکیالتی 

اس زاًؾگاُ ّای جاهِ  (4زر گزٍُ  20تا  16ٍ رتثِ  3زر گزٍُ  15تا  11، رتثِ 2زر گزٍُ  10تا  6، رتثِ 1
س ،ا(3)هَمَُ جسٍل ؽوارُ اًس تا تیغت را تِ ذَز اذتقاؿ زازُهذکَر رتثِ یك  ِ تٌسیرتثًَام کِ زر 

 ٍجَز زارز. اهتیاس ؽاذـ ّای تْییي رزُ تؾکیالتی تفاٍت ًَز
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 فرضيِ اصلي:

، زاًؾگاُ ّا تز اعاط ؽاذـ ّای تْزیف ؽسُ زر ًَام هذکَر هَرز ارسیاتی قزار ISCزر ًَام رتثِ تٌسی 
هی گیزًسٍ رتثِ تٌسی هی ؽًَس، تِ هٌََر تزرعی ؽاذـ ّای تؾکیالتی زر تیي زاًؾگاُ ّای تزتز ٍ 

ّلوی،تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ، تْساز  تزرعی ایي هَمَُ کِ آیا َّاهلی چَى تْساز اّنای ّیأت
زاًؾجَیاى ذارجی، تْساز هجالت ّلوی پضٍّؾی، تْساز زاًؾکسُ ّا/ گزٍُ ّای آهَسؽی ٍ عایز ؽاذـ 
ّای تؾکیالتی زر تیي زاًؾگاّْای تزتز تفاٍت زارز یا ذیز اس آسهًَْای هَرز ًَز اعتفازُ هی 

 ز:ؽَز.تٌاتزایي فزمیِ افلی تِ ؽزح سیز تْزیف هی ؽَ

اس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
 ًَز اهتیاس ؽاذـ ّای تؾکیالتی ٍجَز زارز.

 فرضيِ ّاي فرعي:

اس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
 ٍجَز زارز.، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"ًَز اهتیاس ؽاذـ 

اس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
 ٍجَز زارز. "تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت "ًَز اهتیاس ؽاذـ 

اس  ISCَام رتثِ تٌسی تا تیغت ً یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
 ٍجَز زارز. "تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "ًَز اهتیاس ؽاذـ 

اس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
 ٍجَز زارز. "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی "ًَز اهتیاس ؽاذـ 

اس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  یكاذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای 
تْساز پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ،  "ًَز اهتیاس ؽاذـ 

 ٍجَز زارز." گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی

 

 رٍش پژٍّص

َُ کارتززی ٍ اس ًَز هاّیت ٍ رٍػ اس ًَُ تَفیفی هی تاؽس. جاهِْ اس ًَز ّسف، تحقیق حامز اس ً
آهاری تحقیق حامز ّثارتغت اس تیغت زاًؾگاُ جاهِ ٍاتغتِ تِ ٍسارت ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری کِ رتثِ 

تا ایي تَمیح  تِ ذَز اذتقاؿ زازُ اًس. 1394زر عال    ISCّای یك تا تیغت را اس ًَام رتثِ تٌسی 
را زر ایي ًَام کغة کززُ اًس زر  "21"ٍ "9"ّای پیام ًَر ٍ ؽاّس کِ تِ تزتیة رتثِ ّای کِ زاًؾگاُ 

تیي زاًؾگاّْای جاهِ تزتز ایي تحقیق قزار ًگزفتِ اًس. سیزا عیغتن پذیزػ زاًؾجَ زر زاًؾگاُ پیام ًَر 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  86-69،ؿ1397عال(، 1ؽوارُ )(، 2زٍرُ )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

هازُ ٍاحسُ  "1"هتفاٍت تا عایز زاًؾگاُ ّای هَرز تحقیق اعت ٍ زاًؾگاُ ؽاّس ًیش تِ اعتٌاز تثقزُ 
هجلظ ؽَرای اعالهی(،  19/4/1373قاًَى فْزعت ًْازّا ٍ هؤعغات ّوَهی غیز زٍلتی ) هقَب 

زاًؾگاُ هذکَر را زر چْار گزٍُ پٌج ّنَی گزٍُ تٌسی کززُ  "تیغت"هؤعغِ ّوَهی غیز زٍلتی اعت. 
ّا اس آهار تحلیلی ؽاهل آسهَى تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ ٍ کزٍعکال ٍالیظ  ٍ تزای تجشیِ ٍ تحلیل زازُ

 .هَرز تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت SPSSاعتفازُ ؽس ٍ زازُ ّا تا اعتفازُ ًزم افشار 

 ISCبرتر در ًظام رتبِ بٌدي گرٍُ بٌدي بيست داًطگاُ  -0جدٍل

 گزٍُ چْار گزٍُ عِ گزٍُ زٍ گزٍُ یك  

 زاًؾگاُ رتثِ زاًؾگاُ رتثِ زاًؾگاُ رتثِ زاًؾگاُ رتثِ

 یشز 16 تَّلی عیٌا 11 ؽْیس تْؾتی 6 تْزاى 1

 عوٌاى 17 ارٍهیِ 12 اففْاى 7 تزتیت هسرط 2

 سًجاى 18 کاؽاى 13 گیالى 8 ؽیزاس 3

 ذَارسهی 19 هاسًسراى 14 ؽْیس تاٌّز کزهاى 9 فززٍعی هؾْس 4

5 
 20 ؽْیس چوزاى اَّاس 15 راسی 10 تثزیش

عیغتاى ٍ 

 تلَچغتاى

 

 يافتِ ّا ٍ ًتايج   

چْار گزٍُ پٌج ّنَی اس زاًؾگاُ ّای  تزرعی تفاٍت ؽاذـ ّای تؾکیالتی تیي  پضٍّؼ، يیا زر
تِ ّتَاى ّسف افلی اًس،  ذَز اذتقاؿ زازُ تا تیغت را تِهذکَر رتثِ یك  ِ تٌسیرتثًَام جاهِ کِ زر 

آییي ًاهِ هقَب تؾکیالت زاًؾگاُ ّا ٍ تحقیق هَرز تحث ٍ تزرعی قزار گزفتِ اعت. تا تَجِ تِ 
 "، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ " : هؤعغات آهَسػ ّالی ٍ پضٍّؾی، ؽاذـ ّای تؾکیالتی ّثارتٌس اس

 "ٍ  "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی " "تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "،  "تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت
پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ تْساز 

ه تِ َّاهل هؤثز زر ؽاذـ را تزای ّز یك اس ( . تسیي هٌََر مزایة هزت3َجسٍل ؽوارُ )  "پضٍّؾی
هَرز تزرعی قزار گزفت. تٌاتزایي  "ؽاذـ اهتیاس "ٌّاٍیي ؽاذـ ّا اّوال ًوَزُ ٍ ًتیجِ تِ ٌَّاى 

هَرز عٌجؼ ٍاقِ ؽسُ اعت.  ؽاذـ ّا ی تؾکیالتی ، تفاٍت تیي تیغت زاًؾگاُ تزتز اس ًَز تك تك
 یز آهسُ اعت:هَلفِ تِ ؽزح س پٌجایي  یفیتَف یّاافتِی
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 ؽاذقْا ٍ مزایة تْییي رزُ تؾکیالتی هؤعغات آهَسؽی -3جسٍل 

 ضرايب  عَاهل هؤثر در ضاخص  عٌَاى ضاخص رديف

1 

تْساززاًؾجَیاى رٍساًِ زر 

گزٍُ ّلَم اًغاًی )تِ اسای 

 ًفز( 100ّز 

 1/0 کارزاًی

 1 کارؽٌاعی

 3 کارؽٌاعی ارؽس

 5 زکتزای ترققی

2 

تْساززاًؾجَیاى رٍساًِ زر 

گزٍُ ّلَم پایِ )تِ اسای ّز 

 ًفز( 100

 17/0 کارزاًی

 67/1 کارؽٌاعی

 5 کارؽٌاعی ارؽس

 35/8 زکتزای ترققی

3 

تْساززاًؾجَیاى رٍساًِ زر 

گزٍُ فٌی هٌْسعی )تِ اسای 

 ًفز( 100ّز 

 19/0 کارزاًی

 86/1 کارؽٌاعی

 58/5 کارؽٌاعی ارؽس

 3/9 زکتزای ترققی

4 

تْساززاًؾجَیاى رٍساًِ زر 

گزٍُ کؾاٍرسی ، زاهپشؽکی 

 100ٍ پشؽکی )تِ اسای ّز 

 ًفز(

 27/0 کارزاًی

 66/2 کارؽٌاعی

 98/7 کارؽٌاعی ارؽس

 3/13 زکتزای ترققی
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 آزهَى فرضيِ اصلي:

اس ًَز  اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
 ؽاذـ ّای تؾکیالتی ٍجَز زارز.

، اهتیاس ؽاذـ ّای تؾکیالتیتِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 
اس آسهَى تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ اعتفازُ ؽس. ًتایج ایي  هٌْازار ٍجَز زارز یا ذیز،تفاٍت 

 ضرايب  عَاهل هؤثر در ضاخص  عٌَاى ضاخص رديف

5 

تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ زر 

 100گزٍُ ٌّز )تِ اسای ّز 

 ًفز(

 21/0 کارزاًی

 1/2 کارؽٌاعی

 3/6 کارؽٌاعی ارؽس

 5/10 زکتزای ترققی

6 
تْساز ّنَ ّیأت ّلوی توام 

 ًفز( 10ٍقت )تِ اسای ّز 

 8/1 هزتی

 4/5 اعتازیار

 2/7 زاًؾیار

 9 اعتاز

 1 ًفز 10تِ اسای ّز  تْساز زاًؾجَیاى ذارجی 7

 2 تِ اسای ّز هجلِ تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی 8

9 

الولل،  پززیظ، ٍاحس تیي

ؽْثِ، زاًؾکسُ، هجتوِ،  

پضٍّؾکسُ، آهَسؽکسُ، گزٍُ 

 ٍ رؽتِ آهَسؽی/پضٍّؾی

 7 الولل / پززیظ  ؽْثِ/ ٍاحس تیي

 5 زاًؾکسُ / هجتوِ/ پضٍّؾکسُ 

 3 آهَسؽکسُ/ هزکش 

 2 گزٍُ آهَسؽی/پضٍّؾی 

 1 رؽتِ / گزایؼ 
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( ٍ ًتایج آسهَى Sig;200/0) آسهَى جْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز کِ زازُ ّا ًزهال هی تاؽٌس
ریاًظ را لَى ًیش تزای تزرعی ّوگٌی ٍاریاًظ ّا ًیش ًؾاى زاز کِ زازُ ّای هفزٍمِ تغاٍی ذيای ٍا

( ٍ تِ ّثارت زیگز ٍاریاًظ چْار گزٍُ ّوگي هی تاؽس. تٌاتزایي، پظ اس Sig;062/0سیز عَال ًثززُ )
اًجام تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ، تز اعاط ًتایج تِ زعت آهسُ، تفاٍت هٌْازار هَرز تاییس قزار 

تفاٍت هٌْازار ، ای تؾکیالتیؽاذـ ّتیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز (، یٌْی Sig;001/0زفت )گ
 . ٍجَز زارز

 ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تؾکیالتیتحلیل ٍاریاًظ تفاٍت هیاًگیي ّای گزٍُ -4جسٍل 

)هجوَُ SS هٌاتِ تغییز

 هجذٍرات(

df ِزرج(

 آسازی(

MS هیاًگیي(

 هجذٍرات(

)هیشاى F Sigهقسار آهارُ 

 هٌْازاری(

 تیي گزٍّی

 زرٍى گزٍّی

 کل

2284920992 

1190900311 

3475821303 

3 

16 

19 

761640331 

74431269 

10.233 0.001 

 

تزای هقایغِ زٍ تِ زٍ گزٍُ ّای هَرز هيالِْ اس آسهَى ؽفِ اعتفازُ ؽس. ًتیجِ آسهَى ًؾاى زاز، تیي 

اس ًَز  ( Sig;001/0)ٍ گزٍُ چْارم( Sig;004/0)، تا گزٍُ عَم ( Sig;021/0)گزٍ اٍل تا گزٍُ زٍم

ٍ  ( Sig;854/0)ؽاذـ ّای تؾکیالتی اذتالف هٌْازاری ٍجَز زارز. اها تیي گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ عَم

اس ًَز ( Sig;954/0)ٍ تیي گزٍُ عَم ٍ گزٍُ چْارم  ( Sig;563/0)تیي گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ چْارم
 ؽاذـ ّای تؾکیالتی اذتالف هٌْازاری ٍجَز ًسارز.
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قیثی ؽفِ زر هقایغِ  زٍ تِ زٍی گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تحلیل آسهَى تْ -5جسٍل 

 تؾکیالتی

 )هيساى هعٌاداري(Sig داًطگاُ داًطگاُ

 گرٍُ يك

 0.021 گزٍُ زٍ

 0.005 گزٍُ عِ

 0.002 گزٍُ چْار

 گرٍُ دٍ

 0.021 گزٍُ یك

 0.893 گزٍُ عِ

 0.602 گزٍُ چْار

 گرٍُ سِ

 0.005 گزٍُ یك

 0.893 زٍ گزٍُ

 0.946 گزٍُ چْار

 گرٍُ چْار

 0.002 گزٍُ یك

 0.602 گزٍُ زٍ

 0.946 گزٍُ عِ

 

 :فرعيآزهَى فرضيِ 

اس ًَز اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
 ٍجَز زارز.، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"ؽاذـ 

تْساز "اهتیاس ؽاذـ ّای تِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 

اس آسهَى تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ  تفاٍت هٌْازار ٍجَز زارز یا ذیز،، ، "زاًؾجَیاى رٍساًِ

 تاؽٌساعتفازُ ؽس. ًتایج ایي آسهَى جْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز کِ زازُ ّا ًزهال هی 

(200/0;Sig ًتایج آسهَى لَى ًیش تزای تزرعی ّوگٌی ٍاریاًظ ّا ًیش ًؾاى زاز کِ زازُ ّای ٍ )

( ٍ تِ ّثارت زیگز ٍاریاًظ چْار گزٍُ Sig;063/0هفزٍمِ تغاٍی ذيای ٍاریاًظ را سیز عَال ًثززُ )
ّوگي هی تاؽس. تٌاتزایي، پظ اس اًجام تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ، تز اعاط ًتایج تِ زعت آهسُ، 
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ؽاذـ تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز (، یٌْی Sig;001/0زفت )گتفاٍت هٌْازار هَرز تاییس قزار 

 .هٌْازار ٍجَز زارز تفاٍت، "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"ّای 

 تحلیل ٍاریاًظ تفاٍت هیاًگیي ّای گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ -6جسٍل

)هجوَُ SS هٌاتِ تغییز

 هجذٍرات(

Df)زرجِ آسازی( MS هیاًگیي(

 هجذٍرات(

)هیشاى F Sigهقسار آهارُ 

 هٌْازاری(

 تیي گزٍّی

 زرٍى گزٍّی

 کل

1688364423 

904048874 

2592413297 

3 

16 

19 

562788141 

56503055 

9.960 0.001 

تزای هقایغِ زٍ تِ زٍ گزٍُ ّای هَرز هيالِْ اس آسهَى ؽفِ اعتفازُ ؽس. ًتیجِ آسهَى ًؾاى زاز، تیي 

اس ًَز  ( Sig;002/0)ٍ تا گزٍُ چْارم( Sig;005/0)، تا گزٍُ عَم ( Sig;021/0)گزٍ اٍل تا گزٍُ زٍم 
اذتالف هٌْازاری ٍجَز زارز. اها تیي گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ  "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"ؽاذـ  

ٍ تیي گزٍُ عَم ٍ گزٍُ چْارم ( Sig;602/0)ٍ تیي گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ چْارم( Sig;893/0)عَم

(946/0;Sig ) اذتالف هٌْازاری ٍجَز ًسارز. "تْساز زاًؾجَیاى رٍساًِ"اس ًَز ؽاذـ 

قیثی ؽفِ زر هقایغِ زٍ تِ زٍی گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس تْساز زاًؾجَیاى تحلیل آسهَى تْ -7جسٍل 

 رٍساًِ

 )هیشاى هٌْازاری(Sig زاًؾگاُ زاًؾگاُ

 گزٍُ یك

 گزٍُ زٍ
 گزٍُ عِ
 گزٍُ چْار

0.021 
0.005 
0.002 

 گزٍُ زٍ

 گزٍُ یك
 گزٍُ عِ
 گزٍُ چْار

0.021 
0.893 
0.602 

 گزٍُ عِ

 گزٍُ یك
 گزٍُ زٍ

 چْار گزٍُ

0.005 
0.893 
0.946 

 گزٍُ چْار

 گزٍُ یك
 گزٍُ زٍ
 گزٍُ عِ

0.002 
0.602 
0.946 
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  فرعي فرضيِ دٍم

اس ًَز اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
 ٍجَز زارز."تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت "ؽاذـ 

تْساز اّنای  "ؽاذـ ّای تِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 

اس آسهَى تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ  تفاٍت هٌْازار ٍجَز زارز یا ذیز،، "ّیأت ّلوی توام ٍقت

 تاؽٌساعتفازُ ؽس. ًتایج ایي آسهَى جْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز کِ زازُ ّا ًزهال هی 

(084/0;Sig ًتایج آسهَى لَى ًیش تزای تزرعی ّوگٌی ٍاریاًظ ّا ًیش ًؾاى زاز کِ زازُ ّای ٍ )

( ٍ تِ ّثارت زیگز ٍاریاًظ چْار گزٍُ Sig;071/0هفزٍمِ تغاٍی ذيای ٍاریاًظ را سیز عَال ًثززُ )
ّوگي هی تاؽس. تٌاتزایي، پظ اس اًجام تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًظ یك راِّ، تز اعاط ًتایج تِ زعت آهسُ، 

 "ؽاذـ تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز (، یٌْی Sig;003/0زفت )گتفاٍت هٌْازار هَرز تاییس قزار 

 .تفاٍت هٌْازار ٍجَز زارز، "تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت

 تحلیل ٍاریاًظ تفاٍت هیاًگیي ّای گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تْساز اّنای ّیأت ّلوی توام ٍقت -8جسٍل 

)هجوَُ SS هٌاتِ تغییز
 هجذٍرات(

Df ِزرج(
 آسازی(

MS هیاًگیي(
 هجذٍرات(

)هیشاى F Sigهقسار آهارُ 
 هٌْازاری(

 تیي گزٍّی
 زرٍى گزٍّی

 کل

39219003 
29484023 
68703026 

3 
16 
19 

13073001 
1842751 

7.094 0.003 

تزای هقایغِ زٍ تِ زٍ گزٍُ ّای هَرز هيالِْ اس آسهَى ؽفِ اعتفازُ ؽس. ًتیجِ آسهَى ًؾاى زاز، تیي 

ّیأت تْساز "اس ًَز ؽاذـ   ( Sig;007/0)ٍ تا گزٍُ چْارم( Sig;014/0)گزٍ اٍل تا گزٍُ عَم 

، گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ ( Sig;119/0)اذتالف هٌْازاری ٍجَز زارز. اها تیي گزٍُ اٍل ٍ گزٍُ زٍم  "ّلوی

ٍ تیي گزٍُ عَم ٍ گزٍُ چْارم ( Sig;518/0)ٍ تیي گزٍُ زٍم ٍ گزٍُ چْارم( Sig;697/0)عَم

(990/0;Sig ) اذتالف هٌْازاری ٍجَز ًسارز. "ّیأت ّلوی توام ٍقتتْساز "اس ًَز ؽاذـ 
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تحلیل آسهَى تْقیثی ؽفِ زر هقایغِ زٍ تِ زٍی گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس تْساز  -9جسٍل

 ّیأت ّلوی توام ٍقت

 )هیشاى هٌْازاری(Sig زاًؾگاُ زاًؾگاُ

 گزٍُ یك

 گزٍُ زٍ
 گزٍُ عِ
 گزٍُ چْار

0.119 
0.014 
0.007 

 گزٍُ زٍ

 گزٍُ یك
 گزٍُ عِ
 گزٍُ چْار

0.119 
0.697 
0.518 

 عِگزٍُ 

 گزٍُ یك
 گزٍُ زٍ

 گزٍُ چْار

0.014 
0.697 
0.990 

 گزٍُ چْار

 گزٍُ یك
 گزٍُ زٍ
 گزٍُ عِ

0.007 
0.518 
0.990 

 

 : سَم فرعيفرضيِ 

اس ًَز اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
 ٍجَز زارز. "تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "ؽاذـ 

تْساز زاًؾجَیاى "ؽاذـ ّای تِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 

ًتایج ایي آسهَى  اس آسهَى کزٍعکال ٍالیظ اعتفازُ ؽس. تفاٍت هٌْازار ٍجَز زارز یا ذیز،،  "ذارجی

تٌاتزایي، پظ اس .( Sig;0.006/0) وی تاؽٌسًجْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز کِ زازُ ّا ًزهال 

(، تفاٍت هٌْازار هَرز تاییس Sig;247/0) تز اعاط ًتایج تِ زعت آهسُ ،آسهَى کزٍعکال ٍالیظاًجام 
تفاٍت ،  "ذارجیتْساز زاًؾجَیاى "ؽاذـ تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز یٌْی   ،زفتًگقزار 

 .سارزًهٌْازار ٍجَز 
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ّای گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تْساز زاًؾجَیاى  تحلیل ذی زٍ تزای تفاٍت هیاًگیي -10جسٍل

 ذارجی

 )هیشاى هٌْازاری(Sig )زرجِ آسازی(df )هقسار آهارُ ذی زٍ(Chi-square هتغیز

زاًؾجَیاى 

 ذارجی

4.135 3 0.247 

 

 :چْارم فرعيفرضيِ 

اس ًَز اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
 ٍجَز زارز. "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی "ؽاذـ 

تْساز هجلِ  "اهتیاس ؽاذـ ّایتِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 

ًتایج ایي  اس آسهَى کزٍعکال ٍالیظ اعتفازُ ؽس. ٍجَز زارز یا ذیز، یتفاٍت هٌْازار، "ّلوی پضٍّؾی

تٌاتزایي،  .(Sig;001/0)ًیغتٌس کِ زازُ ّا ًزهال  ُ اعتآسهَى جْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز

(، تفاٍت هٌْازار هَرز Sig;073/0) تز اعاط ًتایج تِ زعت آهسُ ،آسهَى کزٍعکال ٍالیظپظ اس اًجام 
،  "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی "ؽاذـ تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز یٌْی   ،زفتگًتاییس قزار 

 .سارزًتفاٍت هٌْازار ٍجَز 

ّای گزٍُ ّای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ تْساز هجلِ ّلوی تحلیل ذی زٍ تزای تفاٍت هیاًگیي -11جسٍل 

 پضٍّؾی

  Chi-square هتغیز
 )هقسار آهارُ ذی زٍ(

df ِآسازی()زرج Sig)هیشاى هٌْازاری( 

 0.073 3 6.981 پضٍّؾی -هجلِ ّلوی

 

 : پٌجن فرعيفرضيِ 

اس ًَز اهتیاس  ISCتا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  1اذتالف هٌْازاری تیي چْار گزٍُ زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ 
تْساز پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ  "ؽاذـ 

 ٍجَز زارز. "آهَسؽی/ پضٍّؾی

تْساز  "اهتیاس ؽاذـ ّای تِ هٌََر تزرعی ایي فزك کِ آیا تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز 
َسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آه

ًتایج ایي آسهَى  اس آسهَى کزٍعکال ٍالیظ اعتفازُ ؽس. تفاٍت هٌْازار ٍجَز زارز یا ذیز،، "پضٍّؾی
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تٌاتزایي، پظ اس  .(Sig;028/0) وی تاؽٌسًجْت تزرعی پیؼ فزك ّا ًؾاى زاز کِ زازُ ّا ًزهال 

(، تفاٍت هٌْازار هَرز تاییس Sig;070/0) آهسُتز اعاط ًتایج تِ زعت  ،آسهَى کزٍعکال ٍالیظاًجام 
تْساز پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ،  "ؽاذـ تیي چْار گزٍُ هَرز هيالِْ اس ًَز یٌْی   ،زفتًگقزار 

 .سارزًتفاٍت هٌْازار ٍجَز  ، "زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی

تْساز  ای چْارگاًِ زر ذقَؿ اهتیاس ؽاذـ اٍت هیاًگیي ّای گزٍُ ّتحلیل ذی زٍ تزای تف -12جسٍل 
پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ 

 پضٍّؾی

 Chi-square هتغیز
 )هقسار آهارُ ذی زٍ(

df 
 )زرجِ آسازی(

Sig 
 )هیشاى هٌْازاری(

 زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ، پززیظ، ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ،

 هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی
7.057 3 0.070 
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 بحث ٍ ًتيجِ گيري 

ًتیجِ تحلیل ًؾاى زاز کِ  اهتیاس ؽاذـ ّای تؾکیالتی زاًؾگاُ ّای جاهِ زٍلتی کِ رتثِ ّای یك تا 

تِ ذَز اذتقاؿ زازًس، تا  زاًؾگاُ ّای زارای رتثِ ّای ؽؼ تا تیغت   ISCپٌج را اس ًَام رتثِ تٌسی 
ایي ًَام، تفاٍت زارز ٍ تا تزرعی یك تِ یك ایي ؽاذـ ّا، هؾرـ ؽس کِ اهتیاس تْساز زاًؾجَیاى اس 
جولِ ؽاذـ ّای هْوی اعت کِ زر تیي گزٍُ اٍل تا گزٍُ ّای زٍم، عَم ٍ چْارم زارای اذتالف 

. اس ًَز اهتیاس ؽاذـ تْساز ّیأت ّلوی ًیش تاٍجَز ّسم اذتالف تیي پٌج زاًؾگاُ اٍل هٌْازاری هی تاؽس
تا پٌج زاًؾگاُ زٍم، اذتالف هٌْازاری تیي گزٍُ اٍل تا گزٍُ ّای عَم ٍ چْار م زیسُ هی ؽَز.  اس ًَز 

پززیظ، تْساز  "ٍ  "تْساز هجلِ ّلوی پضٍّؾی "،"تْساز زاًؾجَیاى ذارجی "عایز ؽاذـ ّا اس جولِ 
  "ٍاحس تیي الولل، ؽْثِ، زاًؾکسُ/ پضٍّؾکسُ ،هجتوِ، آهَسؽکسُ، گزٍُ ٍ رؽتِ آهَسؽی/ پضٍّؾی

 اذتالف هٌْا زاری تیي تیغت زاًؾگاُ جاهِ تزتز ٍجَز ًسارز.

آییي ًاهِ عاسهاًسّی ٍ تؾکیالت زاًؾگاُ ّا ٍ هؤعغات آهَسػ ّالی  "2"هازُ  "3"تز اعاط تثقزُ  
 273298/15قاًَى تزًاهِ پٌجن تَعِْ ٍ ترؾٌاهِ ؽوارُ   "20"هازُ  "ب "س ٍ پضٍّؾی هَمَُ تٌ

هزکش ّیأت ّای اهٌا ٍ ّیأت ّای هویشُ ٍسارت ّلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری ، ًغثت  27/12/1390هَرخ 
تا تَجِ تِ آًکِ ًتیجِ  پغت ّای غیزّیأت ّلوی تِ ّیأت ّلوی ًثایس اس ًغثت یك تِ یك تجاٍس ًوایس.

زر تیي پٌج زاًؾگاُ اٍل تا  زاًؾگاُ ّای رزُ یاسزُ تا تیغت ًَام رتثِ تٌسی اکی اس ایي تَز کِ تحلیل، ح
هذکَر اس ًَز تْساز اّنای ّیأت ّلوی اذتالف هٌْازاری ٍجَز زارز، پیؼ تیٌی هی ؽَز  ایي اذتالف اس 

  ًَز تْساز اّنای غیز ّیأت ّلوی ًیش ٍجَز زاؽتِ تاؽس.

ل ّای اذیز ترقیـ اّتثار تِ زاًؾگاُ ّا تز اعاط تْساز زاًؾجَیاى هی تاؽس، تا تَجِ تِ آًکِ زر عا
، زرهیشاى اّتثارات ّوَهی اذتقاؿ یافتِ تِ زاًؾگاُ ّای هَرز هيالِْ، ؽَزتٌاتزایي پیؼ تیٌی هی

 اذتالف هٌْازاری ٍجَز زاؽتِ تاؽس. 

 ّاپيطٌْاد

هيالِْ زر هَرز زاًؾگاُ ّای جاهِ زارای رتثِ ّای یك تا تیغت ًَام رتثِ تٌسی  ایي تا تَجِ تِ ایي کِ

ISC   فَرت گزفتِ، پیؾٌْاز هی ؽَز کِ چٌیي هيالِْ ای زر هَرز زاًؾگاُ ّای فٌْتی ًیش فَرت
 گیزز. 

 تِ اعتٌاز هَمَّات راّثززی، گزایؼ ّا ٍ تأکیسات ّیأت اهٌاّای زاًؾگاُ ّا ٍ هؤعغات آهَسػ ّالی،
کِ اس عَی هزکش ّیأت ّای اهٌا ٍ ّیأت ّای هویشُ ٍسارت ّلَم،  1393پضٍّؾی ٍ فٌاٍری تزای عال 

تحقیقات ٍ فٌاٍری اتالٓ گززیس، ًغثت یك تِ ّفسُ ّنَ ّیأت ّلوی تِ زاًؾجَ هَرز ًَزهی تاؽس. 
زاًؾجَ ٍ اهتیاس تْساز تا تَجِ تِ تأییس اذتالف تیي زاًؾگاُ ّای هَرز هيالِْ اس ًَز اهتیاستْساز تٌاتزایي 

اّنای ّیأت ّلوی، هقایغِ زاًؾگاُ ّای تزتز اس ًَز ایي هَمَُ ًیش هی تَاًس تِ تأییس یا ّسم تأییس ایي 
 راّثزز تیاًجاهس.



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  86-69،ؿ1397عال(، 1ؽوارُ )(، 2زٍرُ )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

زر ًَز زاؽتي ایي ًکتِ کِ تا گغتزػ فنای هجاسی ٍ اهکاى اعتفازُ اس آهَسػ ّای ّوچٌیي تا 
هٌََر جذب ٍ اجزای ىزح ّای پضٍّؾی ٍ پزٍصُ ّای هجاسی ٍ حوایت اس اّنای ّیأت ّلوی تِ 

زرآهس اذتقافی تسٍى "توزکش تیؾتز تز زاًؾگاُ،  اعتاًی ، زر جْت ًیل تِ اّساف آهَسؽی ٍ پضٍّؾی 
هی تَاًس حائش اّویت تاؽس. تٌاتزایي هيالِْ ترققی زر ذقَؿ  "احتغاب  ؽْزیِ زاًؾجَیاى پززیظ

ـ زرآهس اذتقافی ٍ تزرعی هٌاتِ ایي زرآهس تِ ىَر ٍیضُ پیؾٌْاز ّای تزتز اس ًَز ؽاذهقایغِ زاًؾگاُ
  ؽَز.هی
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