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  سزمبیٍ گذار در بًرط ايراق بُبدار
 

 1 مزجبن ريغىی سادٌ

 تٟطاٖ غطة، ایطأٖسیطیت ٔبِی، زا٘كٍبٜ پیبْ ٘ٛض،  -زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس، ٔسیطیت زِٚتی 1

 

 چکیذٌ

زض پػٚٞف حبيط ثٝ ثطضؾی پػٚٞف ٞبیی زض ظٔیٙٝ ٞبی تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٚ ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ 

ٌصاض ٕٞچٖٛ ػٛأُ ضٚا٘ی، ذُبٞبی ازضاوی، ٚیػٌی ٞبی ضفتبضی، احؿبؾی ٚ تیپ قرهیتی، خٕؼیت قٙبؾی، تؼهجبت ؾطٔبیٝ 

خٕؼی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔی پطزاظز. ٘تبیح حبنُ اظ پػٚٞف ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ اٌط ػٛأُ ضٚا٘ی، ٚیػٌی ٞبی ٌصاض، ضفتبض ٌطٚٞی ٚ 

ضفتبضی ٚ تیپ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاض وٝ ثط ٘حٜٛ تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔؤثط ٔی ثبقس ٔكرم ٌطزز، زض ٍٞٙبْ تهٕیٓ 

ی، ٚ ثط ایٗ ضفتبض ٔؿٍّ ٔی ٌطزز ٚ زض ٟ٘بیت ثب تهٕیٓ ٌیطی، ؾطٔبیٝ ٌصاض ضفتبض غیطػمالیی ٔٙحهط ثٝ فطز ذٛیف ضا قٙبؾبی

ٌیطی نحیح ٚ ُٔٙمی ثٝ اٞساف ٔبِی ٔٛضز ٘ظط ذٛز زؾت ٔی یبثس. ٕٞچٙیٗ ثب قٙبؾبیی ضفتبضٞبی ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُ ؾطٔبیٝ 

 ٌطزز. ٌصاضاٖ، أىبٖ انالح ٚ تؼسیُ آٟ٘ب زض خٟت ثٟجٛز پیبٔسٞبی التهبزی ٔفیس زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض فطاٞٓ ٔی
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 مقذمٍ -1

ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ػٕسٜ تطیٗ ضاٜ تدٟیع ٚ ترهیم ثٟیٙٝ ؾطٔبیٝ ٚ اٞطْ ٟٕٔی زض وٙتطَ ٘طخ تٛضْ ٚ افعایف ٘طخ ضقس ٔی 

ٚاحسٞبی التهبزی ٚ ایدبز أىب٘بت ٚ  ثبقس. اظ اٞساف انّی ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض خصة پؽ ا٘ساظٞب ٚ ؾٛق زازٖ آٖ ثٝ ؾٛی

تؿٟیالت ثطای ٔكبضوت ػْٕٛ ٔطزْ زض تٛؾؼٝ فؼبِیت ٞبی ِٔٛس ٚ ؾٟیٓ قسٖ زض ؾٛز آٟ٘ب ثٝ قٕبض ٔی ضٚز. ثٙبثطایٗ ثٛضؼ، 

 یه ٔؼیبض ثؿیبض ٟٔٓ زض ؾٙدف تٛؾؼٝ التهبزی یه وكٛض ٔی ثبقس.

تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ قٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ قٙبذت ثٛضؼ، ػٙبنط ٚ اضتجبَبت ٔٛخٛز زض آٖ، قٙبذت ضفتبض 

 ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٚ اِٚٛیت ثٙسی آٟ٘ب، ٔی تٛا٘س ظٔیٙٝ الظْ ثطای اضائٝ ذسٔبت ُّٔٛة ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ضا فطاٞٓ وٙس.

یسٖ ثٝ ٞسف ٔی ثبقس، تهٕیٓ ٌیطی، پیف ثیٙی ٚ اضظیبثی ٘تبیح اظ ضاٜ حُ ٞبی ٔٛخٛز ٚ ا٘تربة لُؼی یه ضاٜ حُ ثطای ضؾ

 تهٕیٓ ٞبی افطاز زض قطایٍ ٔرتّف، ٔتفبٚت ٔی ثبقس. 

ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثطای ا٘تربة ؾطٔبیٝ ٌصاضی، ثب تٛخٝ ثٝ ؾُح زا٘ف، ػالئك، تفىطات، ػمبیس، شٞٙیبت ٚ تدطیجبتی وٝ زاض٘س زض 

ٞبیی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی وٙٙس وٝ ثبظزٜ  تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ذٛز تحت تأثیط ػٛأُ زضٚ٘ی ٚ ػٛأُ ثیطٚ٘ی، پَٛ ذٛز ضا زض ٔحُ

ٔٛضز ا٘تظبض ظیبزی زاضز، آٟ٘ب ثبیس زض ایٗ ا٘تربة ضیؿه ضا وٝ خعئی الیٙفه اظ فؼبِیت زض ثبظاض ٔبِی ٔی ثبقس زض ٘ظط ثٍیط٘س. 

ٌصاضاٖ التهبزی ٔحیٍ ثبظاض، ضیؿه تهٕیٓ ٌیطی ضا افعایف ٔی زٞس. ضیؿىی وٝ ؾطٔبیٝ  -ثی ثجبتی ٞب ٚ ٘ٛؾبٖ ٞبی ؾیبؾی 

حبيط ثٝ تحُٕ آٖ ٞؿتٙس ثٝ ذهٛنیبت ٚ ٚیػٌی ٞبی ضٚا٘ی آٟ٘ب ثؿتٍی زاضز )ٔحبفظٝ وبض ٚ ضیؿه پصیط(. یه ؾطٔبیٝ ٌصاض 

ُٔٙمی، زض نٛضت تكبثٝ ضیؿه زٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی، ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثب ثبظزٜ وٕتط ضا ا٘تربة ٘رٛاٞس وطز. اظ زیسٌبٜ تهٕیٓ 

 ربة ؾٙدیسٜ یه ضفتبض ٕٞطاٜ ثب ضیؿه.ٌیطی، ضیؿه پصیطی ػجبضت اؾت اظ ا٘ت

زض تهٕیٓ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ فطو ثط ایٗ اؾت وٝ تهٕیٓ ٌیطی ػمالیی ٔی ثبقس، ِٚی ٕٞٛاضٜ افطاز زض تهٕیٓ ٌیطی ٞبی 

ذٛز احؿبؾبت ٚ قٙبذت ٞبی ذٛز ضا زذبِت زازٜ ٚ یب ٌبٞی تحت قطایٍ ٔرتّف أىبٖ ضفتبض ػمالیی زض تهٕیٓ ٌیطی اظ 

 ٔی ٌطزز. قٙبذت قرهیت ٚ ازضان ؾطٔبیٝ ٌصاض اظ ػٛأّی اؾت وٝ ثبیس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز. افطاز ؾّت 

ُٔبِؼبت ٚ تحمیمبت ٌؿتطزٜ ای زض ظٔیٙٝ چٍٍٛ٘ی ٚ ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ نٛضت ٌطفتٝ، پػٚٞكٍطاٖ 

ٚ تٛخٝ ثٝ ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٘مف ٟٕٔی زض تؼییٗ  ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ػالٜٚ ثط ػٛأُ ٔبِی، پسیسٜ ٞبی ضٚا٘كٙبذتی

ضفتبض ثبظاضٞبی ٔبِی زاقتٝ ٚ ایٗ أط ظٔیٙٝ ایدبز ٔجحث خسیسی تحت ػٙٛاٖ ٔبِیٝ ضفتبضی ٌطزیس. ٔبِیٝ ضفتبضی وٝ اظ تّفیك 

ی ؾطٔبیٝ ٌصاض ضٚا٘كٙبؾی ٚ ٔبِی ثٝ ٚخٛز آٔسٜ اؾت، ثط ضٚی چٍٍٛ٘ی تفؿیط ٚ ثىبضٌیطی اَالػبت زض فطآیٙس تهٕیٓ ٌیط

 تٕطوع زاضز ٚ تكطیح وٙٙسٜ ثطذی ضفتبضٞبی غیطػبزی ٚ غیطُٔٙمی زض ثبظاض اؾت. 

ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِؼبت ٚ تحمیمبتی وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت، ٔؿأِٝ انّی پػٚٞكٍط زض ایٗ پػٚٞف، خٕغ ثٙسی پػٚٞف 

ٚ ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔی ثبقس. ثب ٞبی ا٘دبْ ٌطفتٝ زض ظٔیٙٝ تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ 

ثطضؾی ٘تبیح حبنُ اظ پػٚٞف ٞب ٚ ٘یع السأبت الظْ خٟت قٙبؾبیی ثٟتط ایٗ ػٛأُ، وٕه قبیب٘ی ثٝ زضن ثٟتط ضفتبض ؾطٔبیٝ 

 ٌصاضاٖ زض ثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ٔی ٕ٘بیس.

ِؼٝ ضٚا٘كٙبؾی ثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض، ثٝ ثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط زض پػٚٞف حبيط ؾؼی قسٜ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت أطٚظٜ ُٔب

تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٚ ایٙىٝ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تب چٝ ا٘ساظٜ تحت تأثیط ضفتبضٞبی ٔتفبٚت ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٔی ثبقس، 

 ثپطزاظز.

 

 ادبیبت تحقیق -2

اقبضٜ ٔی  ،ٔمبِٝ زاذّی 20اظ وكٛض نٛضت ٌطفتٝ، زض ظیط ثٝ زض ظٔیٙٝ ایٗ ٔجحث تحمیمبت ٚ پػٚٞف ٞبیی زض زاذُ ٚ ذبضج 

 ٌطزز:
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(، ثٝ ثیبٖ ػٛأُ ٔبِی ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض پطزاذتٝ، ثٝ 1391(، ٚزیؼی ٚ قىٛٞی ظازٜ )1383آلبیی ٚ ٔرتبضیبٖ )

 اقبضٜ قسٜ اؾت.ػٛأُ اثطٌصاض ٚ ٔتغیطٞبی پیف ثیٙی ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاض زض ثرف یبفتٝ ٞب ٚ ٘تبیح تٟٙب 

(، ثٝ ثیبٖ زٚ ػبُٔ وب٘بِٟبی اضتجبَبت ثبظاضیبثی ٚ اضتجبٌ والٔی، اظ ػٛأُ ٟٔٓ تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ 1386أیطقبٞی ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ٌیطی ثٝ ذطیس ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ اقبضٜ وطزٜ اؾت.

ٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٔی زٞس، (، زض پػٚٞف ذٛز ػٛأُ ضٚا٘ی تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ضا 1387ٔزٞمبٖ )

 (، تٟٙب ثٝ ایٗ ػٛأُ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض اقبضٜ ٔی وٙٙس.1391ِٚی قدطی ٚ أبْ )

(، يٕٗ پطزاذتٗ ثٝ ػٛأُ ٔبِی ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض، ثٝ ػبُٔ فطًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ 1389فٟیٕی زٚآة )

 بضٜ ٔی وٙس.ضفتبضی ذبل اق

(، ثٝ ثیبٖ اثطات پٙح ٚیػٌی قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٚ پٙح ذُبٞبی ازضاوی؛ ذُبی إَیٙبٖ ثیف اظ 1389ؾؼسی ٚ ٕٞىبضاٖ )

حس، ذُبی زؾتطؾی، ذُبی پؽ ثیٙی )ازضان پؽ اظ ٚلٛع(، ذُبی تكسیس تؼٟس، ذُبی تهبزفی ثٛزٖ، وٝ ٔؤثط ثط تهٕیٓ 

 وٙس.ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔی ثبقس، اقبضٜ ٔی 

(، زض زٚ پػٚٞف ذٛز ثٝ تأثیط ضفتبض ٚ ٚاوٙكٟبی ضفتبضی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ، نبِح ٘ػاز ٚ فطاٞی 1392ٚویّی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ )

 (، ٘یع ثٝ اٍِٛٞبی ضفتبضی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثط تهٕیٓ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ اقبضٜ ٔی وٙٙس.1394)

(، ثٝ ثطضؾی ضفتبض خٕؼی ٚ ٌطٚٞی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض 1393ٖ )(،  خٟبٍ٘یطی ضاز ٚ ٕٞىبضا1392ػطة ٔبظاض یعزی ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ثٛضؼ ٔی پطزاظز. 

(، ثط تأثیط حبِت ٞیدب٘ی ذكٓ ٚ ايُطاة پبؾد ٞیدب٘ی ثط تهٕیٕبت ؾطٔبیٝ ٌصاضی، اقبضٜ 1394ِؼُ ثبض ٚ حؿٗ پٛض ثٙسضی )

بیٝ ٌصاضی پَٛ زض ؾٟبْ ٔرتّف ٚ ٔی وٙس، ثٝ ٚیػٌی ذكٓ )تهٕیٕبت ٔبِی پط ضیؿه( وٝ اضتجبٌ ٔثجتی ثب تٕبیُ ثٝ ؾطٔ

ٔیعاٖ ؾطٔبیٝ ٌصاضی، ٚ اظ ؾٛیی زیٍط، ثٝ ٚیػٌی ايُطاة )تهٕیٕبت ٔبِی ٔحبفظٝ وبضا٘ٝ( ٔطثٌٛ ثٝ تهٕیٓ ٌیطی ٔی ثبقس ٚ 

 اضتجبٌ ٔٙفی ثب ٔیعاٖ ؾطٔبیٝ ٌصاضی زاضز، اقبضٜ ٔی وٙس. 

 ت )تٛضـ ضفتبضی( ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ اقبضٜ ٔی وٙس.(، ثٝ تأثیط خٕؼیت قٙبؾی ٚ نفبت ضٚا٘ی ثط تؼهجب1394تبج ٌطزٖٚ )

(، ثٝ تأثیط ؾٝ ٚیػٌی ضفتبضی؛ ضیؿه پصیطی، آضظٚٔٙسی ٚ فطااػتٕبزی، ثط پٙح ٌطٜٚ 1394ضٕٞٙبی ضٚزپكتی ٚ قبٜ ٔٙهٛضی )

 ٞسف ؾطٔبیٝ ٌصاضی؛ أٙیت ٔبِی، ضقس ؾطٔبیٝ، پؽ ا٘ساظ ثطای ثبظ٘كؿتٍی، ؾطٌطٔی ٚ ؾفتٝ ثبظی ٔی پطزاظز.

 (، ثٝ تأثیط پٙح ٚیػٌی قرهیتی ثط ٘ٛع ؾطٔبیٝ ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ اقبضٜ ٔی وٙس.1394ی ٚ فبئى )الخٛضز

( ثیبٖ ٔی وٙٙس اظ ثیٗ پٙح ٚیػٌی قرهیتی، تٟٙب ػبُٔ ثطٖٚ ٌطایی 1393(، زٚؾتبض ٚ ٕٞىبضاٖ )1390ذّیّی ػطالی ٚ لطثب٘ی )

 ثب ضیؿه ٌطیعی ٚ ضیؿه پصیطی اضتجبٌ زاضز.

(، اظ ثیٗ پٙح ٚیػٌی قرهیتی، تٟٙب ثٝ ثطضؾی ٚ تأثیط ؾٝ ٚیػٌی ثطٖٚ ٌطایی، تُبثك پصیطی، ٚظیفٝ 1394لب٘ی )آلبثبثبیی زٞب

 قٙبؾی ثط ا٘تربة ؾٟبْ ٔی پطزاظز.

(، زض پػٚٞف ذٛز ثط ػسْ تأثیط ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی ٚ تأثیط تحّیُ تىٙیىی ثط تهٕیٓ ٌیطی 1393ظٍ٘یكٝ ای ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٜ زاضز، زض حبِی وٝ زض تٕبٔی پػٚٞف ٞبی ا٘دبْ ٌطفتٝ ثٝ نٛضت خعئی ٞٓ قسٜ ثٝ اثط ضفتبضی ٚ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ اقبض

 ؾطٔبیٝ ٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض اقبضٜ قسٜ اؾت.
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ٕٞبٖ َٛض وٝ ٌفتٝ قس، افطاز ثطای ؾطٔبیٝ ٌصاضی، ػٛأُ ثؿیبض ظیبزی ضا ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٔی زٞٙس. تهٕیٓ ٞبی 

ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ تحت تأثیط ػٛأُ ٔتؼسزی اظ لجیُ ػٛأُ ثیطٚ٘ی )قطایٍ التهبزی، ؾیبؾی، فطٍٞٙی، ٔیعاٖ تجّیغبت، ٔؿبئُ 

زضٖٚ قطوتی ٚ ...( ٚ ػٛأُ زضٚ٘ی )ػٛأُ ضٚا٘ی قبُٔ: ػٛأُ ثیٛضیتٕی، لسضت تحّیُ شاتی، وؿت پطؾتیػ )ٚخٟٝ( ؾٟبٔساضاٖ 

هٛیط ٚالؼی قطوت، ٔیعاٖ زضخٝ ضیؿه پصیط،  ٔیعاٖ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ( َجك پػٚٞف ثٛزٖ، اُ٘بثك تهٛیط شٞٙی ذطیساض ٚ ت

( ٔی ثبقٙس، ثٝ ٔب٘ٙس وٜٛ یری وٝ زض آة فطٚ ضفتٝ ٚ فمٍ لّٝ ٚ ٘ٛن آٖ )ػٛأُ ثیطٚ٘ی( 1391(، قدطی ٚ أبْ )1387زٞمبٖ )

یط ؾُح آة پٟٙبٖ اؾت. ثٙبثطایٗ أىبٖ اظ ؾُح آة ثیطٖٚ ٚ لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت ٚ ثیكتطیٗ ثرف وٜٛ ید )ػٛأُ زضٚ٘ی( زض ظ

پیف ثیٙی تهٕیٓ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ تحت تأثیط ػٛأُ ثیطٚ٘ی ضاحت تط اظ ػٛأُ زضٚ٘ی ٔی ثبقس، ٞط چٙس ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ 

تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ذٛز ضا تحت تأثیط ٔدٕٛع ػٛأُ ثیطٚ٘ی ٚ زضٚ٘ی ٔی ٌیط٘س. زض ٘تیدٝ ثٝ ٘ظط يطٚضی ٔی ضؾس ثب ثطضؾی 

ُ ضفتبضی ٚ ضٚا٘ی ٚ تیپ قرهیتی تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض، ٚ ثب انالح ٚ تؼسیُ ػٛأ

 آٖ ػٛأُ، قطایٍ خٟت ثٟجٛز ٚ فؼبَ تط قسٖ ثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض فطاٞٓ ٌطزز.

ِٚی ٕٞٛاضٜ افطاز زض تهٕیٓ ٌیطی ٞبی  زض تهٕیٓ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ فطو ثط ایٗ اؾت وٝ تهٕیٓ ٌیطی ػمالیی ٔی ثبقس،

ذٛز احؿبؾبت ٚ قٙبذت ٞبی ذٛز ضا زذبِت زازٜ ٚ یب تحت قطایٍ ٔرتّف أىبٖ ضفتبض ػمالیی زض تهٕیٓ ٌیطی اظ افطاز ؾّت 

ٔی ٌطزز. ػٛأّی ٕٞچٖٛ احؿبؾبت )ذكٓ، ايُطاة ٚ ...(، فطًٞٙ، قرهیت، زیٗ ٚ ایسئِٛٛغی ٘مف ثؿعایی زض ضفتبض افطاز زض 

ٛلؼیت ٞبی ٔرتّف تهٕیٓ ٌیطی زاض٘س. ٕٞٛاضٜ افطاز ثیٗ آ٘چٝ زضن ٔی وٙٙس ٚ فىط ٔی وٙٙس تٙبلى ٚخٛز زاضز. تٙبلى ٚ ٔ

 ػسْ زؾتطؾی ثٝ اَالػبت ٔٙدط ثٝ ثطٚظ ذُبٞبی ضٚا٘كٙبذتی ٚ ثطٚظ اقتجبٞبت تهٕیٓ ٌیطی ٔی ٌطزز. 

ی زٞس، زضن ضفتبضٞبی تأثیطٌصاض ثط فطآیٙسٞبی تهٕیٓ ثرف اػظٓ قجىٝ پیچیسٜ شٞٗ آزٔی ضا ٍ٘طـ ٞب ٚ ػبزات اٚ تكىیُ ٔ

ٌیطی ثؿیبض ٔفیس ٔی ثبقس، ایٗ تهٕیٓ ٞب ٔجتٙی ثط احؿبؾبت )ٞیدب٘بت: ٘حٜٛ احؿبؼ وطزٖ ا٘ؿبٖ ٞب( ٚ قٙبذت ٞب 

ظ٘سٌی، )چٍٍٛ٘ی ا٘سیكیسٖ( ٔی ثبقٙس. ػٛأُ تأثیطٌصاض ثط ٘ٛع ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثٝ ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی )ٍ٘طـ ٞبی شٞٙی، قیٜٛ 

اضظـ ٞب، قرهیت افطاز ٚ ...( ٚ ػٛأُ خٕؼیت قٙبذتی )خٙؿیت، ؾٗ، ؾُح تحهیالت، زضآٔس، ٘ٛع قغُ ٚ ...( تمؿیٓ ٔی 

 قٛ٘س.

احؿبؼ یه حبِت ضٚاٖ قٙبذتی ٚ فیعیِٛٛغیه حبنُ اظ تؼبُٔ ثب یه قی، یه قرم ٚ یب یه ٚالؼٝ اؾت، احؿبؼ ثؼس اظ 

یكٝ آ٘چٝ وٝ زضن ٔی قٛز ُٔٙجك ثط ٚالؼیت ٘یؿت، ظیطا ػٛأُ ظیبزی زض آٖ زذیُ پطزاظـ تجسیُ ثٝ ازضان ٔی قٛز، أب ٕٞ

اؾت. ازضان تهٕیٓ ٌیط٘سٜ یىی زیٍط اظ ػٛأُ ٟٕٔی اؾت وٝ ثط تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ٔبِی زض ظٔبٖ ذطیس ٚ فطٚـ ؾٟبْ تأثیط 

اوی، ٔتأثط اظ حبالت ضٚا٘ی زض ٚيؼیت ٔی ٌصاضز. ٘ساقتٗ اَالػبت نحیح ٔٙدط ثٝ ثطٚظ ذُبٞبی ازضاوی ٔی قٛز. ذُبٞبی ازض

َجیؼی ٚ غیطَجیؼی ٞؿتٙس. زضن ذُبٞبی ازضاوی، ایٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔی ؾبظز وٝ تأثیطقبٖ ثط ضٚی تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ 

 ٌصاضی وبٞف ٚ ثٝ ثٟجٛز ٘تبیح ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔٙدط قٛز.

قرهیتی )ػٛأُ ٚ ػٙبنط قرهیتی ٘ظیط ٞٛـ،  زیسٌبٜ ٞبی افطاز، زضخٝ ضیؿه پصیطی، تدطثٝ، تیپ قرهیتی، ٚیػٌی ٞبی

ذّك ٚ ذٛی، ٍ٘طـ یه فطز( ٚ ا٘حطافبت ضفتبضی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ، فبوتٛضٞبی خٕؼیت قٙبؾی اظ لجیُ ؾٗ، خٙؿیت، ؾُح 

 تحهیالت ٚ ... ٘یع زض أط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زذیُ ٔی ثبقٙس.

رهیتی ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ غیطلبثُ اغٕبو ٔی ثبقس، ثب پػٚٞف ٞب ٚ تحمیمبت ا٘دبْ قسٜ، اثطات ضفتبضی ٚ ق

 ثٙبثطایٗ ثٝ ثیبٖ ثطذی ٚیػٌی ٞب ٚ تیپ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ پطزاذتٝ ٔی قٛز. 

ثٝ ٔدٕٛػٝ ذهٛنیبتی وٝ فطز ٔٙحهط ثٝ ذٛزـ ٔی ثبقس ٚ ثب تُجیك ذٛز ثب زیٍطاٖ ٚ ٔحیٍ اَطافف ٘كبٖ ٔی  ضخصیت:

 زٞس. 

یت تٟٙب زض ضفتبض ثطٚظ ٕ٘ی وٙس، زض افىبض، احؿبؾبت، ضٚاثٍ ٘عزیه، ؾبیط تؼبٔالت اختٕبػی فطز، تأثیطی وٝ فطز ثط قره

 زیٍطاٖ ٔی ٌصاضز، ٘یع ٔكبٞسٜ ٔی قٛز. قرهیت فطز ضا ٚازاض ٔی ؾبظز ثٝ َطق ٔؼیٙی ػُٕ وٙس.
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 ٚیػٌی ٞبی پبیساضی وٝ ضفتبض یه فطز ضا تؼییٗ ٔی وٙس.  يیضگی َبی ضخصیتی:

ٚیػٌی ٞبی قرهیتی ظیطثٙبی ٘ظبْ ضفتبضی افطاز ضا تكىیُ ٔی زٞٙس، تفبٚت ٚیػٌی ٞبی قرهیتی زض فطز ٔٛخت ٔی قٛز وٝ 

 افطاز زض ٔٛلؼیتی یىؿبٖ، ضفتبضٞبی ٔتفبٚتی زاقتٝ ثبقٙس. 

ف ٔؼٙی پیسا ٔی وٙس، ٚلتی فطزی زضخٝ ای اظ نفت ذبنی ضا زاضز زض تیپ ٔفْٟٛ تیپ ثب زؾتٝ ثٙسی تؼسازی اظ نفبت ٔرتّ

 ذبنی لطاض ٔی ٌیطز، ٔثُ تمؿیٓ ثٙسی افطاز ثٝ زضٖٚ ٌطا ٚ ثطٖٚ ٌطا. 

تیپ قرهیتی افطاز ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ ٞٛـ افطاز ٘یؿت، ٕٞٝ تیپ ٞبی قرهیتی ثٝ یه ا٘ساظٜ اضظقٕٙس ٔی ثبقٙس، ٞیچ تیپ 

ؿت، ضٚا٘كٙبؾبٖ ثب تٛخٝ ثٝ تیپ قرهیتی، ٔی فٟٕٙس وٝ چٝ ػٛأّی ثٝ آٟ٘ب اٍ٘یعٜ ٔی زٞس ٚ زض قرهیتی ثٟتط یب ثستط ٘ی

 قطایٍ ٌٛ٘بٌٖٛ چٝ ضفتبضی ثطٚظ ٔی زٞٙس. 

تیپ ٞبی قرهیتی تٛيیح زٞٙسٜ ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٔی ثبقٙس. ثطذی اظ تیپ ٞبی قرهیتی، ٚلت یب حٛنّٝ ثطای ٔسیطیت 

ظ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ٔمبثُ اَالػبت زضیبفتی ٚاوٙف ثب تأذیط زاض٘س ٚ ثطذی زیٍط ٚاوٙف ؾطیغ ضا ٚخٜٛ ٘مسی ٘ساض٘س، ثطذی ا

 ٘ؿجت ثٝ زیٍطاٖ ٘كبٖ ٔی زٞٙس. 

قٙبؾبیی تیپ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاض اظ آٖ خٟت وٝ احتٕبَ تغییط ٘بٌٟب٘ی تطویت پطتفٛی تٛؾٍ ؾطٔبیٝ ٌصاض ضا، زض آقفتٍی 

 اؾت.ثبظاض وبٞف ٔی زٞس، ؾٛزٔٙس 

ٚ ... ٚخٛز زاضز، ثٝ زِیُ ایٙىٝ زض تٕبٔی  A  ٚBٔسَ ٞبی تیپ قرهیتی ٔرتّفی ٕٞچٖٛ ٔسَ آیعً٘، ٔسَ قرهیتی 

پػٚٞف ٞبیی وٝ زض پیكیٙٝ پػٚٞف آٔسٜ اؾت ثطای ؾٙدف ٚیػٌی ٞبی قرهیتی اظ پٙح ٚیػٌی قرهیتی، وٛؾتب ٚ ٔه 

یٗ تفبٚت ٞبی فطزی ٚ ٚیػٌی ٞبی قرهیتی پٙح ثؼس ٟٔٓ ضا وطی وٝ ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ تحّیُ ػبّٔی زضیبفتٙس ٔی تٛاٖ ث

 ٔٙظٛض وطز، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ایٗ پٙح ٚیػٌی قرهیتی ػجبضتٙس اظ: 

افطاز ثطٖٚ ٌطا، اقربنی پط ا٘طغی، ٔؼبقطتی، خؿٛض، فؼبَ، ٞیدبٖ َّت ٚ زاضای قٛض ٚ قٛق، زاضای  بزين گزایی: .1

ٙس. اُٞ ٔؼبقطت ٚ ٌفت ٚ ٌٛ ٞؿتٙس ٚ زض ثطلطاضی ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ی ٚ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ زاضای احؿبؾبت ٔثجت ٔی ثبق

اختٕبػی ٟٔبضت لٛی تطی زاقتٝ، ثٝ ٔحؿٛؾبت ٚ ّٕٔٛؾبت تٛخٝ زاض٘س، زض ظٔبٖ حبَ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس، ثٝ ؾطػت 

 تهٕیٓ ٔی ٌیط٘س.

طاٖ ثٛزٖ ٚ ٘یع ٌطایف ایٗ افطاز ثٝ ٕٞؿبٖ ثٛزٖ ثب زیٍطاٖ، زٚؾت زاقتٙی ثٛزٖ یب ٔٛضز لجَٛ زیٍ سبسگبری: .2

ٔٙؼىؽ وٙٙسٜ تفبٚت ٞبی فطزی زض ضاثُٝ ثب ٕٞىبضی ٞبی اختٕبػی ٔی ثبقٙس. افطاز ؾبظٌبض، اقربنی ثب ازة، ا٘ؼُبف 

پصیط)تُبثك پصیط(، لبثُ اػتٕبز، ضٚ ضاؾت، ٘ٛع زٚؾت، ٟٔطثبٖ، ٕٞىبضی وٙٙسٜ، ثب تحُٕ ٚ زاضای ذهیهٝ اظ ذٛزٌصقتٍی، 

ذٛـ لّت ٔی ثبقٙس. خّت وٙٙسٜ اػتٕبز زیٍطاٖ ضا ثٝ ذٛز، ٞسایت وٙٙسٜ تیٓ ٞب، ایٗ  پیطٚ، ٔتٛاظٖ، فطٚتٗ ذٛـ ٘یت ٚ

 افطاز ٘ؿجت ثٝ زیٍط ٘یطٚٞب وٕتط  تحُٕ ا٘تمبز ثطای ػّٕىطز ثس ٚ وؿت اػتجبض ثطای ػّٕىطز ذٛة ضا زاض٘س.

زلیك، ٚلت افطاز ثب ٚخساٖ وبضی اقربنی، قبیؿتٝ، ؾرت وٛـ، ٔٙظٓ ٚ  يجذان كبری )مسئًلیت پذیزی(: .3

قٙبؼ، ٚظیفٝ قٙبؼ، زاضای اً٘جبٌ قرهی، ٞسف خٛ، لبثُ اتىب )لبثُ إَیٙبٖ(، ثب پكتىبض، ٔؿئِٛیت پصیط، پبیساض، 

ذٛیكتٗ زاض، ؾبذتبض یبفتٝ، ٚ ٔحتبٌ زض تهٕیٓ ٌیطی ٔی ثبقٙس. ایٗ ثؼس ثٝ زالِت ثط لبثّیت إَیٙبٖ ٚ لبثُ اػتٕبز 

 ثٛزٖ فطز اقبضٜ زاضز.

فطاز ضٚاٖ ض٘دٛض، اقربنی ٍ٘طاٖ ٚ ًُٔطاة، پطذبقٍط ٚ ػهجی، ٔأیٛؼ ٚ ٘بأیس، ذدبِتی ٚ وٕطٚ، ا ريان روجًری: .4

قتبة ظزٜ ٚ آؾیت پصیط، زاضای ثجبت ػبَفی پبئیٗ ٚ ثٝ ز٘جبَ اٞساف ثطتطی خٛیب٘ٝ ٔی ثبقٙس. ایٗ ثؼس ثٝ زالِت ثط تٛا٘بیی 

 حؿبؾبت ٚ حبوٕیت ٘ؿجی ػمال٘یت( اقبضٜ زاضز.فطز زض تحُٕ اؾتطؼ ٚ ثجبت ٞیدب٘ی )تٛا٘بیی وٙتطَ ػٛاَف ٚ ا
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افطاز ا٘ؼُبف پصیط، اقربنی تریّی، وٙدىبٚ، زاضای شٞٙی ثبظ، تطخیح ؾبزٌی ٚ  اوعطبف پذیزی )تجزبٍ پذیزی(: .5

ٚيٛح ثط پیچیسٌی ٚ اثٟبْ، حؿبؼ )اظ ٘ظط ٞٙطی( ٚ ظیجبپؿٙس، وٙدىبٚ ٘ؿجت ثٝ ایسٜ ٞبی زیٍطاٖ، ٔبیُ ثٝ پصیطـ ػمبیس 

 اضظـ ٞبی غیطٔتؼبضف، زاضای ایسٜ ٚ الساْ ٌطا ٔی ثبقٙس. ایٗ ثؼس ضاثُٝ ثؿیبض ثبالیی ثب ٞٛـ زاضز.خسیس ٚ 

 ريش تحقیق -3

آٚضی ٚ تٙظیٓ ازثیبت پػٚٞف ثٝ ضٚـ وتبثرب٘ٝ ای ٚ خؿتدٛ زض پبیٍبٜ ٞبی اَالػبتی )ضایب٘ٝ ای( ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ زض  خٕغ

 زؾتطؼ ا٘دبْ پصیطفتٝ اؾت. ایٗ پػٚٞف تٛنیفی ٚ اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٔی ثبقس.

 َبی تحقیق یبفتٍ -4

ٖٛ: ػٛأُ ٔبِی، اضتجبَبت ثبظاضیبثی ٚ اضتجبٌ والٔی، ػٛأُ ضٚا٘ی، ػٛأّی چ ،اقبضٜ ٌطزیس ُٔبِؼبت پیكیَٗجك ٕٞبٖ َٛض وٝ 

فطًٞٙ، حبالت ٞیدب٘ی ٚ احؿبؾبت )ذكٓ ٚ ايُطاة(، اٍِٛٞبی ضفتبضی ٚ ٚاوٙف ٞبی ضفتبضی، ضفتبضٞبی خٕؼی ٚ ٌطٚٞی، 

ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ذُبٞبی ازضاوی ٚ ٚیػٌی ٞبی قرهیتی ثط تهٕیٕبت، ٘ٛع ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٚ ضیؿه پصیطی ٚ ضیؿه ٌطیعی 

 ٔؤثط ٔی ثبقٙس

 زٞس. َٛض ذالنٝ، ػٛأُ تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ضا ُٔبثك ُٔبِؼبت پیكیٗ ضا ٘كبٖ ٔی  ثٝ 1خسَٚ قٕبضٜ 
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 . عًامل تأثیزگذار بز تصمیم گیزی سزمبیٍ گذاران1جذيل ضمبرٌ 

 ٘تبیح ٔحمك یب ٔحممیٗ قٕبضٜ

 (1383آلبیی ٚ ٔرتبضیبٖ)  1

ٔسیطیت، ٚيغ ثبظاض، ضٚ٘س لیٕت، ٔٙجغ تٛنیٝ ٞب ٚ ؾفبضقبت، : مبلی عًامل

ٔىبٖ انّی ػّٕیبت، ؾٛز ٘مسی ؾٟبْ، ٘ؿجت لیٕت ثٝ ؾٛز، ثبظزٜ، ٘ٛع نٙؼت، 

 افعایف ؾطٔبیٝ، ٘ٛؾبٖ لیٕت، قٙبذت اظ قطوت ٚ ؾٛز ٞط ؾٟٓ.

 ارتببطبت ببساریببی ي ارتببط كالمی (1386أیطقبٞی ٚ ٕٞىبضاٖ)  2

 (1387)زٞمبٖ   3

ػٛأُ ثیٛضیتٕی )ؾیىُ ٞبی ٔرتّف خؿٕی، شٞٙی ٚ  :عًامل رياوی

احؿبؾی(، افطاز زض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ضفتبضٞبی ٔتفبٚتی زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔرتّف 

اظ ذٛز ثطٚظ ٔی زٞٙس؛ لسضت تحّیُ شاتی؛ وؿت پطؾتیػ )ٚخٟٝ( ؾٟبٔساضاٖ 

ثٛزٖ؛ اُ٘بثك تهٛیط شٞٙی ذطیساض ٚ تهٛیط ٚالؼی قطوت؛ ٔیعاٖ زضخٝ ضیؿه 

 فظٝ وبض ٚ ضیؿه پصیط(؛ ٔیعاٖ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ.)ٔحب پصیط

 (1389فٟیٕی زٚآة )  4

ثٛٔی ثٛزٖ ٔسیط، ضفتبض ثمیٝ ؾٟبٔساضاٖ، آیٙسٜ ٍ٘طی زض ذطیس عًامل مبلی: 

ؾٟبْ، وؿت فطنت ٞبی آ٘ی، اذجبض ثسٖٚ ٔٙجغ، ثٛٔی ثٛزٖ وبالی تِٛیسی، 

ٚ  ٚاؾُٝ ای ثٛزٖ وبالی تِٛیسی، زؾت اَٚ ثٛزٖ وبالی تِٛیسی، ذطیس

  ٍٟ٘ساضی ؾٟبْ، ذطیس ؾٟبْ قطوت ٞبی ثعضي ػًٛ ثٛضؼ.

 ٘یع ٔی ثبقٙس. فزَىگی خبظتحت تأثیط ػٛأُ   ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ

 (1389ؾؼسی ٚ ٕٞىبضاٖ)  5
ذُبی پؽ ، ذُبی زؾتطؾی، ذُبی إَیٙبٖ ثیف اظ حس :خطبی ادراكی

 .ذُبی تهبزفی ثٛزٖ، ذُبی تكسیس تؼٟس، ثیٙی )ازضان پؽ اظ ٚلٛع(

 ٔی ثبقس. بزين گزاییزاضای ضاثُٝ ٔؼٙبزاضی ثب ٚیػٌی  ریسک گزیشی (1390ٚ لطثب٘ی ) ػطالی  6

 (1391قدطی ٚ أبْ )  7

ػٛأُ ثیٛضیتٕی )ؾیىُ ٞبی ٔرتّف خؿٕی، شٞٙی ٚ  :عًامل رياوی

احؿبؾی(، افطاز زض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ضفتبضٞبی ٔتفبٚتی زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔرتّف 

اظ ذٛز ثطٚظ ٔی زٞٙس؛ لسضت تحّیُ شاتی؛ وؿت پطؾتیػ )ٚخٟٝ( ؾٟبٔساضاٖ 

ثٛزٖ؛ اُ٘بثك تهٛیط شٞٙی ذطیساض ٚ تهٛیط ٚالؼی قطوت؛ ٔیعاٖ زضخٝ ضیؿه 

 )ٔحبفظٝ وبض ٚ ضیؿه پصیط(؛ ٔیعاٖ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ. پصیط

 (1391ٚزیؼی ٚ قىٛٞی ظازٜ)  8

ؾٛز ٞط ؾٟٓ، ؾٛز ٘مسی ٞط ؾٟٓ، افعایف ؾطٔبیٝ قطوت،  :عًامل مبلی

٘ؿجت لیٕت ثٝ ؾٛز، نٛضتٟبی ٔبِی، ثبظزٜ اٚضاق ثٟبزاض، ٚيؼیت ٘مسیٍٙی 

قطوت، ٘ٛع اظٟبض٘ظط حؿبثطؼ، ٔیعاٖ زاضایی ٞبی ٘بٔكٟٛز، ٔیعاٖ زضآٔسٞبی 

غیطػّٕیبتی، ٘ؿجت ٞبی ٔبِی لبثُ زؾتیبثی اظ نٛضتٟبی ٔبِی، ؾٛز خبٔغ، 

 ظاض اٚضاق ثٟبزاض، ؾطػت ٚ لسضت ٘مسقٛ٘سٌی، ضٚ٘س لیٕت ؾٟبْ.ٚيغ ثب

 ياكىص َبی رفتبری (1392ٚویّی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ )  9

 ضفتبضٞبی چٟبضٌب٘ٝ ُٔٙمی، تٛزٜ ٚاضی، ٚاوٙكی ٚ قٟٛزی :الگًَبی رفتبری (1392ٚویّی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ )  10

11  
ػطة ٔبظاض یعزی ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1392 ) 
 رفتبر جمعی

12  
ضاز ٚ ٕٞىبضاٖ خٟبٍ٘یطی 

(1393) 
 رفتبر گزيَی

 .زض اضتجبٌ اؾت ریسک پذیزیاظ ٚیػٌی ٞبی قرهیتی ثب  بزين گزایی (1393زٚؾتبض ٚ ٕٞىبضاٖ )  13
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 (1394نبِح ٘ػاز ٚ فطاٞی )  14

، فطا اػتٕبزی یب اػتٕبز ثیف اظ ا٘ساظٜ :سًگیزی رفتبری )تًرش رفتبری(

ذُبی ، ثیف ٕ٘بیی، اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبی اثتىبضی، تؼبٔالت اختٕبػی

 ذٛزاؾٙبزی )تٛضـ ذٛزفطیجی(.، ٕ٘بیٙسٌی

 

15  
ِؼُ ثبض ٚ حؿٗ پٛض ثٙسضی 

(1394) 
 حبالت َیجبوی ي احسبسبت )خطم ي اضطزاة(

 (1394الخٛضزی ٚ فبئى )  16

ٚخساٖ (، تُبثك پصیطی)ؾبظٌبضیثطٖٚ ٌطایی،  :يیضگی ضخصیتیپٙح تأثیط 

ثط  ا٘ؼُبف پصیطی )تدطثٝ پصیطی( ، ضٚاٖ ض٘دٛضی، وبضی )ٔؿئِٛیت پصیطی(

 ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ

 تؼهت یب تٛضـ ضفتبضیثط ٚ نفبت ضٚا٘ی  جمعیت ضىبسیتأثیط  (1394تبج ٌطزٖٚ )  17

 (1394آلبثبثبیی زٞبلب٘ی )  18
ثطٖٚ ٌطایی، تُبثك پصیطی، ٚظیفٝ قٙبؾی  يیضگی ضخصیتیؾٝ تأثیط 

 ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ

19  
ضٕٞٙبی ضٚزپكتی ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1394) 

؛ ضیؿه پصیطی، آضظٚٔٙسی ٚ فطااػتٕبزی، ثط پٙح يیضگی رفتبریتأثیط ؾٝ 

ٌطٜٚ ٞسف ؾطٔبیٝ ٌصاضی؛ أٙیت ٔبِی، ضقس ؾطٔبیٝ، پؽ ا٘ساظ ثطای 

 ثبظ٘كؿتٍی، ؾطٌطٔی ٚ ؾفتٝ ثبظی.

 

اقبضٜ ٌطزیس، زض زٚ ؾبَ اذیط پػٚٞف ٞب ٚ تحمیمبت ثیكتطی  ُٔبِؼبت پیكیٕٗٞبٖ َٛض وٝ زض ازثیبت پػٚٞف ثٝ ٕٞچٙیٗ، 

 زض ظٔیٙٝ قرهیت ٚ تیپ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاض وٝ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٚ ٘ٛع ؾطٔبیٝ ٌصاضی آٖ 

یعاٖ ثط ٔی ثبقس، نٛضت پصیطفتٝ، ذٛز إٞیت ایٗ ٔٛيٛع ضا ثیبٖ ٔی زاضز وٝ ُٔبِؼٝ ضٚا٘كٙبؾی ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاض تب چٝ ٔ

 ثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تأثیطٌصاض ٔی ثبقس. 

 گیزی بحث ي وتیجٍ -5

ػٛأُ، ٚیػٌی ٞبی ضفتبضی ٚ تیپ قرهیتی ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض زض ثٛضؼ اٚضاق ثطضؾی  ٔٙظٛض  تحمیك حبيط ثٝ

 نٛضت ٌطفتٝ اؾت.  ثٟبزاض

تطویجی اظ نفبت ٔرتّف ٔی ثبقٙس، ایٗ أط ثبػث ٔی ٌطزز ٘تٛا٘یٓ زضن ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ا٘ؿبٖ ٞب غیطلبثُ پیف ثیٙی ٚ زاضای 

وبّٔی اظ چٍٍٛ٘ی اتربش تهٕیٓ ٞبی ضفتبضی تٛؾٍ آٟ٘ب زاقتٝ ثبقیٓ، اؾتفبزٜ اظ یه فطآیٙس ٔٙظٓ خٟت تٛنیف ٔؿبئُ، خٕغ 

ٟ٘بیت ا٘تربة ثٟتطیٗ ٌعیٙٝ، ضاٞىبض آٚضی، َجمٝ ثٙسی اَالػبت، اضظیبثی تهٕیٓ ٞب ٚ زالیُ اتربش آٟ٘ب، ٔمبیؿٝ ثیٗ آٟ٘ب ٚ زض 

 ٔٙبؾجی ثطای وبٞف ذُبٞبی تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔی ثبقس.

اٌط ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی، ٚیػٌی ٞب ٚ تیپ قرهیتی ؾطٔبیٝ ٌصاض وٝ ثط ٘حٜٛ تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاض ٔؤثط ٔی ثبقس ٔكرم 

هط ثٝ فطز ذٛیف ضا قٙبؾبیی، ٚ ثط ایٗ ضفتبض ٔؿٍّ ٔی ٌطزز، زض ٍٞٙبْ تهٕیٓ ٌیطی، ؾطٔبیٝ ٌصاض ضفتبض غیطػمالیی ٔٙح

ٌطزز ٚ زض ٟ٘بیت ثب تهٕیٓ ٌیطی نحیح ٚ ُٔٙمی ثٝ اٞساف ٔبِی ٔٛضز ٘ظط ذٛز زؾت ٔی یبثس. ٕٞچٙیٗ ثب قٙبؾبیی 

ضؼ اٚضاق ضفتبضٞبی ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ، أىبٖ انالح ٚ تؼسیُ آٟ٘ب زض خٟت ثٟجٛز پیبٔسٞبی التهبزی ٔفیس زض ثٛ

 ثٟبزاض فطاٞٓ ٔی ٌطزز.
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ثب افعایف اَالع ضؾب٘ی ػٕٛٔی، آٔٛظـ، افعایف آٌبٞی ٚ زا٘ف ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثٝ ػّْٛ ضفتبضی، ترهیم ٚ تمٛیت ٔٙبثغ 

اَالػبتی وبفی، قفبف ؾبظی اَالػبت، ثب تٛؾؼٝ فطٍٞٙی ٚ اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ ای ؾطٔبیٝ ٌصاضی، ٔجٙبی تهٕیٓ ٌیطی افطاز 

ؿبؾی ٚ غیط ػمالیی ثٝ ُٔٙمی ٚ ػمالیی تغییط ٚ احتٕبَ اضتىبة ذُبٞبی ازضاوی،  قٙبذتی ٚ ضفتبضی ٘یع وبٞف ٔی ضا اظ اح

 یبثس. 

زض ٟ٘بیت ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ یبزآٚض ٔی ٌطزز، ثب ؾٙدف ػٛأُ زضٚ٘ی وٝ ثبػث قٙبذت ٞط چٝ زلیك تط ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ 

ربش تهٕیٕبت ؾطٔبیٝ ٌصاضی وٝ ٔٙدط ثٝ ایدبز حجبة لیٕتی، ذطٚج ثبظاض اظ حبِت ٔی قٛز، ثب زٚضی اظ تجؼیت زیٍطاٖ زض ات

تؼبزَ ٚ ثبػث ایدبز نف ٞبی َٛال٘ی ذطیس ٚ فطٚـ ؾٟبْ ٔی ٌطزز، ثب تهٕیٓ ٌیطی زضؾت ٚ ُٔٙمی تحت قطایٍ ٔرتّف، 

 اظ تهٕیٓ ٌیطی ٞبی احؿبؾی ٚ ثسٖٚ ثطضؾی ٞبی زلیك پطٞیع ٕ٘بیٙس.

ا٘ساظٜ تأثیط ٔثجت قٙبؾبیی ٞط یه اظ ػٛأُ قرهیتی ٚ ضفتبضی، پؽ اظ انالح ٚ تؼسیُ آٖ ػٛأُ ٔٛضز پیكٟٙبز ٔی ٌطزز تب 

 ثطضؾی لطاض ٌیطز.

 . مذل تحقیق1ضکل ضمبرٌ 
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 . خالصٍ پضيَص َبی پیطیه2جذيل ضمبرٌ 

 محقق یب محققیه وظزیٍ َب

اقبضٜ ثٝ  –ثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ 

 ػٛأُ اثطٌصاض ٚ ٔتغیطٞبی پیف ثیٙی ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاض
 (1383آلبیی ٚ ٔرتبضیبٖ)

اقبضٜ ثٝ  –تؼییٗ ػٛأُ تأثیطٌصاض ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ 

 زٚ ػبُٔ اضتجبَبت ثبظاضیبثی ٚ اضتجبٌ والٔی

أیطقبٞی ٚ 

 (1386ٕٞىبضاٖ)

 (1387زٞمبٖ ) ػٛأُ ضٚا٘ی تأثیطٌصاض ثط ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

ثطضؾی ػٛأُ ضفتبضی ذبل ثط تهٕیٓ ذطیس ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ؾٟبْ ػبزی )ُٔبِؼٝ تُجیمی 

 اقبضٜ ثٝ تأثیط فطًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ضفتبضی ذبل -ٚ ٔكٟس(  ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
 (1389فٟیٕی زٚآة )

ثطضؾی اثطات قرهیت ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٚ ذُبٞبی ازضاوی زض ؾطٔبیٝ ٌصاضی آٟ٘ب زض ثٛضؼ 

 اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
 (1389ؾؼسی ٚ ٕٞىبضاٖ)

 (1390ػطالی ٚ لطثب٘ی ) اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖثطضؾی تأثیط ٚیػٌی ٞبی قرهیتی زض ضیؿه ٌطیعی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثٛضؼ 

 (1391قدطی ٚ أبْ ) قٙبؾبیی ٚ تحّیُ ػٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

 –ثطضؾی ٔؼیبضٞبی ػٛأّی ٔبِی ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض 

 اقبضٜ ثٝ ػٛأُ اثطٌصاض ٚ ٔتغیطٞبی پیف ثیٙی ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاض

ٚزیؼی ٚ قىٛٞی 

 (1391ظازٜ)

 ثطضؾی ٚ تحّیُ ٚاوٙف ٞبی ضفتبضی زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
ٚویّی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1392) 

 اضظیبثی ضفتبض ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثب ضٚـ فطآیٙس تحّیُ قجىٝ ای
ٚویّی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1392) 

 ثطضؾی ضفتبض خٕؼی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
ػطة ٔبظاض یعزی ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1392) 

 ثطضؾی ضفتبض ٌطٚٞی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
خٟبٍ٘یطی ضاز ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1393) 

تىٙیىی ثط تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ُٔبِؼٝ ضاثُٝ ثیٗ ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی ٚ تحّیُ 

 قطوت ٞبی پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

ظٍ٘یكٝ ای ٚ ٕٞىبضاٖ 

(1393) 

ثطضؾی تأثیط ٚیػٌی ٞبی قرهیت ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثط ٔیعاٖ ضیؿه پصیطی آٟ٘ب زض ثٛضؼ اٚضاق 

 ثٟبزاض تٟطاٖ
 (1393زٚؾتبض ٚ ٕٞىبضاٖ )

 (1394نبِح ٘ػاز ٚ فطاٞی ) طٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطأُٖبِؼٝ اٍِٛٞبی ضفتبضی ؾ
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 تأثیط ٚیػٌی ٞبی  ذكٓ ٚ ايُطاة ثط تهٕیٕبت ؾطٔبیٝ ٌصاضی
ِؼُ ثبض ٚ حؿٗ پٛض ثٙسضی 

(1394) 

 (1394)الخٛضزی ٚ فبئى  اضظیبثی تأثیط تیپ قرهیتی ثط ٘ٛع ؾطٔبیٝ ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

 (1394تبج ٌطزٖٚ ) ُٔبِؼٝ تأثیط خٕؼیت قٙبؾی ٚ نفبت ضٚا٘ی ثط تؼهجبت ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض

ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ تیپ ٞبی قرهیتی ثطٖٚ ٌطایی، تُبثك پصیطی، ٚظیفٝ قٙبؾی ؾطٔبیٝ 

 ٌصاضاٖ ٚ ضٚـ ٞبی ا٘تربة ؾٟبْ زض ثبظاض ثٛضؼ
 (1394آلبثبثبیی زٞبلب٘ی )

 ؾی اثط ٚیػٌی ٞبی قرهیتی ثط اٞساف ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖثطض
ضٕٞٙبی ضٚزپكتی ٚ 

 (1394ٕٞىبضاٖ )

 

 مىببع

(. تزجوِ: احوذًٍذ، هیثن. سٌگیٌیاى، علی؛ 1394ام. پاهپیاى، هیطل؛ هالی رفتاری ٍ تیپ ّای چْارگًَِ سزهایِ گذاراى. ) .1
 چاپ اٍل؛ اًتطارات ًگاُ داًص؛ 

اهیزضاّی، هیزاحوذ؛ ضیزاسی، هحوَد؛ سیاُ تیزی، ٍیذا؛ تعییي عَاهل تأثیزگذار بز تصوین سزهایِ گذاراى بَرس اٍراق بْادار  .2
 ؛179-159؛ ظ 1386؛ سهستاى 8تْزاى؛ فصلٌاهِ علَم هذیزیت ایزاى؛ ش 

(؛ بزرسی رابطِ بیي تیپ ّای ضخصیتی بزٍى گزایی، تطابك پذیزی، ٍظیفِ ضٌاسی سزهایِ 1394ّالاًی، سّزُ؛ )آلابابایی د .3
گذاراى ٍ رٍش ّای اًتخاب سْام در باسار بَرس؛ کٌفزاًس بیي الوللی علَم اًساًی، رٍاًطٌاسی ٍ علَم اجتواعی؛ آباى 

 ؛1394

(؛ بزرسی عَاهل هؤثز بز تصوین گیزی سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق بْادار 1383آلایی، هحوذعلی؛ هختاریاى، اهیذ؛ ) .4
 ؛25-3؛ ظ 1383؛ تابستاى 36تْزاى؛ هجلِ بزرسی ّای حسابذاری ٍ حسابزسی؛ ش 

(؛ هطالعِ تأثیز جوعیت ضٌاسی ٍ صفات رٍاًی بز تعصبات سزهایِ گذاری در بَرس اٍراق بْادار؛ 1394تاج گزدٍى، ضْزام؛ ) .5
 ؛ 1394چْارهیي ّوایص علَم هذیزیت ًَیي، ضْزیَر 

(؛ بزرسی رفتار گزٍّی سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق 1393جْاًگیزی راد، هصطفی؛ هزفَع، هحوذ؛ سلیوی، هحوذجَاد؛ ) .6
 ؛158-141؛ ظ 1393؛ تابستاى 42بْادار تْزاى؛ فصلٌاهِ هطلعات تجزبی حسابذاری هالی؛ ش 

(؛ بزرسی تأثیز ٍیژگی ّای ضخصیتی در ریسک گزیشی سزهایِ گذاراى بَرس 1391خلیلی عزالی هزین؛ لزباًی، هحوذ؛ ) .7
 بْادار تْزاى؛ باًک هماالت باساریابی ایزاى؛اٍراق 

ى بز (؛ بزرسی تأثیز ٍیژگی ّای ضخصیت سزهایِ گذارا1393دٍستار، هحوذ؛ رهضاى پَر، اسواعیل؛ جَادیاى لٌگ، هزین؛ ) .8
 ؛1393هیشاى ریسک پذیزی آًْا در بَرس اٍراق بْادار تْزاى؛ سَهیي کٌفزاًس هلی حسابذاری ٍ هذیزیت؛ دی 

؛ ظ 1387؛ ضْزیَر 196(؛ عَاهل رٍاًی تأثیزگذار بز سزهایِ گذاری در بَرس؛ هجلِ تذبیز؛ ش 1387دّماى، عبذالوجیذ؛ ) .9
 ؛45-41؛ ظ 1387؛ تیز74؛ ایضاً: هجلِ بَرس؛ ش 61-63

(؛ بزرسی اثز ٍیژگی ّای ضخصیتی بز اّذاف سزهایِ گذاری در 1394رٌّوای رٍدپطتی، فزیذٍى؛ ضاُ هٌصَری، اسفٌذیار؛ ) .11
 ؛1394بَرس اٍراق بْادار تْزاى؛ کٌفزاًس بیي الوللی هذیزیت ٍ علَم اجتواعی؛ اسفٌذ 

(؛ هطالعِ رابطِ بیي عَاهل رٍاًطٌاختی ٍ تحلیل تکٌیکی با 1393سًگیطِ ای، صادق؛ آسادی، هحوذ؛ کْزیشی، حویذ؛ ) .11
تصوین گیزی سزهایِ گذاراى در ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى؛ دٍهیي ّوایص هلی پژٍّص ّای 

 ؛1393سفٌذ ؛ ا«علَم هذیزیت ٍ حسابذاری»کاربزدی در 

(؛ بزرسی اثزات ضخصیت سزهایِ گذاراى ٍ خطاّای ادراکی در سزهایِ 1389سعذی، رسَل؛ للی پَر، آریي؛ للی پَر، فتاًِ؛ ) .12
 ؛58-41؛ ظ1389ار ٍ تابستاى ؛ ب29ْگذاری آى ّا در بَرس اٍراق بْادار تْزاى؛ تحمیمات هالی؛ ش 
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ضٌاسایی ٍ تحلیل عَاهل هَثز بز تصوین گیزی سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق (؛ 1391ضجزی، َّضٌگ؛ اهام، سَلواس؛ ) .13
پژٍّطگاُ علَم اًساًی ٍ هطالعات فزٌّگی؛ پزتال ؛ 1391؛ خزداد ٍ تیز 53؛ هجلِ بزرسی ّای باسرگاًی؛ ش بْادار تْزاى

 جاهع علَم اًساًی؛

ی رفتاری سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق بْادار تْزاى؛ سَهیي (؛ هطالعِ الگَّا1393صالح ًژاد، سیذحسي؛ فزاّی، هاًا؛ ) .14
 ؛1393ّوایص علَم هذیزیت ًَیي؛ ضْزیَر 

عزب هاسار یشدی، هحوذ؛ بذری، احوذ؛ عشیشیاى، افطیي؛ آسهَى تجزبی رفتار جوعی سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق بْادار  .15
 ؛27-1؛ ظ 1392؛ پاییش 39تْزاى؛ فصلٌاهِ هطلعات تجزبی حسابذاری هالی؛ ش 

ام عادی )هطالعِ تطبیمی (؛ بزرسی عَاهل رفتاری خاظ بز تصوین خزیذ سزهایِ گذاراى س1389ْفْیوی دٍآب، رکساًا؛ ) .16
 ؛154-135؛ ظ 1389؛ تابستاى 3بَرس اٍراق بْادار تْزاى ٍ هطْذ(؛ هجلِ هٌْذسی هالی ٍ هذیزیت پزتفَی هالی؛ ش 

زهایِ گذاراى در بَرس اٍراق (؛ ارسیابی تأثیز تیپ ضخصیتی بز ًَع سزهایِ گذاری س1394الجَردی، هْسا؛ فائض، علی؛ ) .17
 ؛1394بْادار تْزاى؛ دٍهیي ّوایص بیي الوللی هذیزیت ٍ فزٌّگ تَسعِ؛ 

(؛ تأثیز ٍیژگی ّای خطن ٍ اضطزاب بز تصویوات سزهایِ گذاری؛ پٌجویي 1394لعل بار، علی؛ حسي پَر دربٌذی، عادلِ؛ ) .18
 ؛ 1394کٌفزاس هلی ٍ سَهیي کٌفزاس بیي الوللی حسابذاری ٍ هذیزیت با رٍیکزدّای کاربزدی ٍ پژٍّص ًَیي؛ بْوي 

(؛ بزرسی ارتباط بیي سبک ضخصیت ٍ اثزبخطی هذیزیت در 1387همیوی، سیذهحوذ؛ خٌیفز، حسیي؛ عزبی خَاى، هْال؛ ) .19
 ؛114-87؛ ظ 1387پاییش ٍ سهستاى ؛ 1هذیزاى ساسهاى ّای دٍلتی؛ ًطزیِ هذیزیت دٍلتی؛ ش 

(؛ بزرسی هعیارّای هالی هؤثز بز تصوین گیزی سزهایِ گذاراى در بَرس 1391ٍدیعی، هحوذحسیي؛ ضکَّی سادُ، هحوَد؛ ) .21
 ؛171-151؛ ظ1391؛ بْار 8اٍراق بْادار؛ هجلِ داًص حسابذاری؛ ش 

(؛ بزرسی ٍ تحلیل ٍاکٌطْای رفتاری در بَرس 1392ٍکیلی فزد، حویذرضا؛ سعیذی، علی؛ افتخاری علی آبادی، اکبز؛ ) .21
هجلِ علوی پژٍّطی داًص  ؛ ایضاً:1392؛ پاییش 2اٍراق بْادار تْزاى؛ فصلٌاهِ راّبزد هذیزیت هالی )داًطگاُ الشّزا(؛ ش 

 ؛241-223؛ ظ 1393؛ بْار 9سزهایِ گذاری؛ ش 

(؛ ارسیابی رفتار سزهایِ گذاراى در بَرس اٍراق بْادار تْزاى 1392ٍکیلی فزد، حویذرضا؛ فزٍغ ًژاد، حیذر؛ خَضٌَد، هْذی؛ ) .22
 ؛34-19؛ ظ 1392؛ پاییش 2پژٍّطی هذیزیت دارایی ٍ تأهیي هالی؛ ش -با رٍش فزآیٌذ تحلیل ضبکِ ای؛ فصلٌاهِ علوی


