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د﹋︐︣ ﹁︀︵﹞﹥ ︮︣اف، ز﹨︣ا ﹝﹞︡ی  

 ﹤﹞︡﹆﹞
︗︀ن ا﹝︣وزی، ︗︀ن ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ️. ︑︽﹫﹫︣، ﹁︣ا﹠︡ی ا︨️ ︋︣ای ﹡﹢ا﹡︪︡﹩ و ا︖︀د ︑﹛﹢︀ی ︲︣وری و ︀ رو︀رو﹡ ﹤︋ ︀﹛﹢︑ ︀︋ ﹩﹢ی ﹋﹥ 
 ﹏ رت ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ان﹢︮ ﹟را ︎﹫︡ا ﹋﹠︡؛ در ا ︡︡︗ ︳و ﹇︡رت ︨︀ز﹎︀ری ︋︀ ︫︣ا ︶﹀ ز﹡︡ه ︋﹢دن ︠﹢د را ️﹛︀ ﹤﹋ ︨︡︣︋ ﹩︴︨ ﹤︋ ︨︀ز﹝︀ن

﹝︀︧﹏ و ﹝︪﹊﹙︀ی ︠﹢د را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
﹎︧ــ︐︣ش روزا﹁︤ون ا︨ــ︐﹀︀ده از را︀﹡﹥ در ا﹝﹢ر ﹝︐﹙︿ ا︻﹛ از ︮﹠︀︹ و ︠︡﹝︀ت ︎︫︤﹊﹩، آ﹝﹢ز︫﹩ و ︾﹫︣ه ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در 
︨ــ︣︻️ و و﹇️، ︨﹢﹜️ و ︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ا﹇︐︭︀دی دا︫ــ︐﹥ و ︋︀︻︒ ا︖︀د ﹡﹢︻﹩ ︑︺︀دل ︋﹫﹟ ﹋︀ر︋︣ان و ﹡︷︀م را︀﹡﹥ ای ︫︡ه ﹋﹥ دارای 
️ ا﹁︤ار و ﹡︣م ا﹁︤ار و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ︨ ︉︨︀﹠﹞ ︀ب︐﹡در ا ﹤︪ر ،﹩﹞︀︷﹡ ﹟﹫﹠ ﹩︪︋︣︔و ا ﹩︀ط ﹇﹢ت و ︲︺︿ ﹁︣اوان ا︨️. ﹋︀را﹆﹡
︠︊︣ه در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋﹠﹫︀﹡︀ی ا︮﹙﹩ آن دا︫ــ︐﹥ و ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹫︤ان ﹋﹥ ︋︧ــ︐︣ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︗️ ا﹡︐︀ب و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
﹢ق ︀﹁︐﹥ و در﹝﹆︀︋﹏، ﹨︣﹥ در  ︀ز﹝︀﹡﹩︨  ︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨︉ در را︨︐︀ی ا﹨︡اف︨  ﹢د، ︗﹡︀︣︀ی ا﹝﹢ر︋  ︋﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹁︣ا﹨﹛︫ 
ا﹡︐︀ب و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آ﹡︀ ا﹨﹞︀ل ︮﹢رت ﹎﹫︣د، ︨︴ ﹋﹫﹀﹫️ ا﹁️ ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و از ا﹨︡اف ︨︀ز﹝︀﹡﹩ دور ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ (﹑ل ︠﹢ر، 

 .(1394
ا﹁︤ون ︋︣ آن ﹁﹠︀ور︀ی ︗︡︡، ر﹇︀︋️ ︗︀﹡﹩ و ا﹁︤ا︩ ︑﹆︀︲︀ی ﹝︪ــ︐︣︀ن، ︨︀ز﹝︀﹡︀ را ︋︣ای ︋︀ز︋﹫﹠﹩ در ﹝﹢رد ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده 

.(Marinagi, 2014) ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︉﹫︾︣︑ ز﹡︖﹫︣ه ﹨︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢د ︣︐︋ ️︣︡﹞ ︋︣ای (IT) 1︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︐﹫﹚︋︀﹇ از

︑︃︔﹫︣ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︀︮︊﹊︀ر︑︃︔﹫︣ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︀︮︊﹊︀ر
︣︋︣︋
﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅
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﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت در ︻︭︣ ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀ و ︑﹛﹢︀ی ︫ــ︐︀︋﹠︡ه 
﹝ ︩﹆﹡ ،﹩︴﹫﹫︀︑﹩ در ادا﹝﹥ ︋﹆︀ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ دارد و ا﹟ ا﹝﹊︀ن 
را ︋︣ای ﹝︡︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ ︋︀ ︎︣دازش ︨︣︹ ا︵﹑︻︀ت، 
ا﹝ــ﹊︀ن ﹋﹠︐ــ︣ل و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ را دا︫ــ︐﹥ 
︋︀︫﹠︡. ا ﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹞﹙﹊︣د 
︢︣د  ﹢رت︎   ︮︹︣ــ ︀ز︠﹢رد︨  ︀ ا﹡︧ــ︖︀م و︋   ︋️︣︡﹞ ︨ــ︀ز﹝︀ن و

  .(Otarkhani, 2016)

 ﹉ ︀﹠︑ ،﹩︑︀︻﹑︵︀ی ا﹝︐︧ــ﹫ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و︨ 
ا︋ــ︤ار ﹋︀ر ︀ ﹝﹠︊︺﹩ از ﹝﹠︀︋ــ︹ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت ︋︧ــ︐︣ ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︨﹫︧︐﹞︀ی 
ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩، 
﹁︣ا﹠︡ی ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د. 
︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ز﹡︡﹎﹩ ︋︪︣ ا﹝︣وز و 
︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ را ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹨﹛ ز ︣︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨️؛ 
ا﹝︀ در ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹝︣وز، ︀︫︡ ﹋﹞︐︣ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀ری 
﹫︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧ــ︀︋︡اری ا﹡︖︀م  ﹋ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اران و︨ 
﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ از آ︔︀ر و ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ا︗ ﹟︪ــ︀ی ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠﹩ 

 .︫︡︀︋ ﹤︐﹁︣︢︎ ︣﹫︔︃︑
 ﹤︐﹫﹞︫ــ︡ت در﹨﹛ آ ﹤ ︧ــ︀︋︡اری و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︳ـــ﹟ ︫ـــ︣اا .︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︣﹫︔︃︑ ︣ــ﹍︡﹊ ︫ــ︡ه ا﹡︡ و از
﹝﹢︗ـ︉ ︫ـ︡ه ︣﹁ـــ﹥ ︧︀︋︨︣ـ﹩ ︋﹥ ︑︡ر︕ در︎﹩ آن ︋︀︫︡ 
︑︀ از ﹇︀﹁﹙﹥ ︻﹆ــ︉ ﹡﹞︀﹡︡ و ﹨﹞﹍︀م ︋ــ︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹁﹠︀وری در 
را︨ـــ︐︀ی ﹡﹫︀ز﹨ـــ︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︣﹋️ ﹋﹠︡. در اـ﹟ ﹝ـ﹫︳، 
ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋ـــ︣ای ︑︭ـ﹞﹫﹛ ﹎﹫ـــ︣ی ︋ـــ﹥ ا︵﹑︻ـ︀ت 
﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭ـ︀دی  ﹝︐﹙﹀﹩ از︗﹞﹙﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ در︋︀ره︋ 
 ﹟︣︐﹝﹞ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹝ـــ︀﹜﹩  ︮ـ﹢ر︑ـــ︀ی  دار﹡ـــ︡.  ﹡﹫ـــ︀ز 
 ﹤﹚︧﹞ ︀﹞︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹞ ﹩﹛︀﹞ ا︵﹑︻︀ت ﹤︻﹢﹝︖﹞
﹝﹛ ︑︣دـــ︡ در ﹝ـ﹢رد ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︤︋﹢ر ا︨️ 
﹋﹥ از ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ ︨︪︣﹞﹥ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩، ا︔︣﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ︗︡ا﹩ ﹝︀﹜﹊﹫️ از ﹝︣︡️ را ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
﹋︀﹨︩ ﹡︊﹢د ︑﹆ــ︀رن ا︵﹑︻︀︑﹩2 ︋﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و 

︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡.
︣ای ﹋︀﹨︩ ر︧﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩  ︋﹠︀︋︣ا ،﹟︧︀︋︨︣﹩ و︨﹫﹙﹥ ای︋ 
 (Fernando, ️︨︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︑︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر
(2008. ا﹁︤ون ︋ـ︣ ︑︱ـــ︀د ﹝﹠︀﹁︹، ﹝︀︧﹏ د﹍︣ی از ﹇︊﹫﹏ ﹡︊﹢د 

ـ﹥ ا︵﹑︻ـ︀ت ﹝﹢︗ـ︉ ︑﹆︀︲︀  د︨︐︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋ 
︋︣ای ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︫︡ه ا︨ــ️. دروا﹇︹، ﹡﹆︩ 
︧︀︋︨︣ـ﹩ ارزـ︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹫ـــ️ ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︣ای 

.(Hoffman, 2018) ︋︣د ﹩﹞ ﹐︀︋ ︀︐﹋︫︣

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︐︣ی و ︑︃︔﹫︣ آن ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ و 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

︨﹫︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︻︊︀رت ا︨ــ️ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︗︤ای 
﹝︣︑︊ــ︳ ﹋﹥ ︋︀ ﹨ــ﹛ در ا﹝︣ ︗﹞︹ آوری، ذ︠﹫︣ه ︨ــ︀زی و ا﹡︐︪ــ︀ر 
ا︵﹑︻︀ت (︔︊️، ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی، ︑﹙﹫︬ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی) ︋︀ ﹨︡ف 
︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی، ﹋﹠︐ــ︣ل، ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫ــ﹏ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی، ﹡﹆︩ 
دار﹡︡. ︨﹫︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ در ﹉ وا︡ ︑︖︀ری 
︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀ز﹝︀﹡﹩، 
︨ــ︴ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را﹨︊ــ︣دی و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹋﹥ در آن 

︫︣﹋️ و︗﹢د دارد، ﹝︣︑︊︳ ا︨️. 
﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩،  در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز، ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و︨ 
د﹍ــ︣ ︑﹠ ︀﹉ ا︋ــ︤ار ﹋︀ر ︀ ﹝﹠︊︺ــ﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، 
︋﹙﹊﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︧ــ︐︣ ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋ــ︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩  ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︨ 
﹁︣ا﹠︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د. 
︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ز﹡︡﹎﹩ ︋︪ــ︣ ا﹝︣وز و 
︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ را ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹨﹛ ز︣ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨ــ️، 
ا﹝︀ در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹝︣وز ︀︫︡ ﹋﹞︐︣ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀ری ﹋﹥ 
︧︀︋︡اران و ︨﹫︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧︀︋︡اری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، 
 ﹤︐﹁︣︢︎ ︣﹫︔︃︑ ﹩﹠﹁ و ﹩﹝﹚︻ ︀ی︪ــ︗ ﹟︀ی ا﹨︡﹞︀﹫︎ از آ︔︀ر و

 .︫︡︀︋
︑﹞ــ︀م ﹋︀ر ︧ــ︀︋︡اران ︋︀ داده ﹨ــ︀ و ا︵﹑︻︀ت ︻︖﹫﹟ ا︨ــ️ و 
﹡﹞﹩ ︑ــ﹢ان ا︔︣﹎︢اری ︫ــ﹍︣ف ︑﹛﹢︀ ︋ــ︣ ا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟ــ︀ را ﹡︀د︡ه 
﹎︣﹁️. ا﹝︣وزه ︑﹛﹢︀ی ︫ــ﹍︣﹁﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت رخ 
داده و ︎﹫︪︣﹁︐︀ی آن ﹁︣ا﹎﹫︣ ︫ــ︡ه ا︨️؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ رو﹡︡﹨︀ی 
 ﹟︣︐﹝﹞ .️︀د ﹋︣ده ا︨ــ︖ا ︿﹚︐﹞ د﹎︣﹎﹢﹡ــ﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی
و﹫﹎︥︀ی آن ︨ــ︣︻️ ز︀د در ︎ــ︣دازش داده ﹨︀، د﹇️ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
ز︀د، ︨︣︻️ ︋︀﹐ی د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت، ︋﹥ روز︋﹢دن، ا﹝﹊︀ن 
﹝︊︀د﹜﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︵﹑︻︀ت، ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐، ﹇﹫﹞️ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ارزان 
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و رو︋﹥ ﹋︀﹨︩ ا︨️. 
از ︵︣ف د﹍︣، ﹎︧ــ︐︣ش ︖﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت و ︎﹫︙﹫︡ه ︑︫︣ــ︡ن 
ا﹝ــ﹢ر را در ︎﹫︩ دار﹛. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ اــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ ﹡﹫︀زی ︋﹥ 
︑﹢︗﹫﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ﹡﹢ا﹨﹫﹛ 
 ﹩︠︣  ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑﹞ــ︀م ﹤  ︋︣︤﹎︀﹡ ︤﹫﹡ ︧ــ︀︋︡اری دا︫ــ️ و
از رو︫ــ︀ی ﹡﹢ در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت و و︸︀︿ ︠﹢د ا︨ــ️. ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ 
ر﹫︦ ︨︀︋﹅ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ا﹝︣﹊3︀، ﹡﹆︩ ا︵﹑︻︀ت در 
︗︀﹝︺﹥ ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋︣ده، ︎︦ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت 
و ︋﹥ و︥ه ︧︀︋︡اران ︑ ︡︀︋﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط و ︋︀﹋﹫﹀﹫️ 
︋︀︫ــ﹠︡ ︑︀ ︠︡﹝︀︑︪ــ︀ن ︋︀ ﹇﹫﹞︐︀ی ︋︀﹐ ︣︠︡ار دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ 
ــ﹢ن در ︾﹫︣ا﹟ ︮ــ﹢رت در آ﹠︡ه ︗﹡ ﹩﹨︀﹍︀﹢ا﹨﹠︡ دا︫ــ️ 

 .(Axelsen, 2017)

︎︥و﹨︪︀ی دا︠﹙﹩
︋︣ر︨ــ﹩ اد︋﹫︀ت ︎︥و﹨︪﹩ در︭︠﹢ص ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹆︀﹜﹥ ︀﹋﹩ از آن 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹆﹫﹆︀ی ز︀دی در ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︐︣ی 
 ︀﹆﹫﹆︑ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨ــ️ و ا و ارز︫ــ﹍︢اری
ا︾﹙︉ ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︵﹑︻︀ت ︑﹢︗﹥ 

﹋︣ده ا﹡︡. ﹎︤ــ︡ه ای از ﹝︴︀﹜︺︀ت دا︠﹙﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در︭︠﹢ص 
﹝﹢︲﹢ع ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️.

︉ و﹋︀ر﹨︀ی ︗︡︡، ﹁﹠︀ور︀ی ︗︡ــ︡ی ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥  در ﹋︧ــ
﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹟ ︨﹫︧ــ︐﹞︋ ︀︩ ا︻︷﹞﹩ از ارزش ︫︣﹋️ را ︋﹥ 
 ﹩︀︨︀﹠ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا﹡︡؛ ا﹝︀ رو︫︀ی ︧︀︋︡اری ا﹝﹊︀ن︫ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ را ﹡︡ار﹡︡.  ﹫︙﹫ــ︡ه در︮  ︑﹉ ︑ــ﹉ ا﹟ ﹝︣اــ﹏︎ 
︧︀︋︡اری ﹨﹞﹢اره در︎﹩ ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹝﹫ــ︤ان ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ ︫﹠︀︨ــ︀﹩  ︫ــ﹢د و ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ︋﹥ ︫﹫﹢ه ﹨︀ی 
ــ﹢د. ا︖︀د ﹠﹫ــ﹟ دارا﹩ و ﹡︷︀م ﹝﹠︷﹛ و  ﹝︐﹙︿ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︫ 
﹫﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ︧﹫︀ر ﹇﹢ی︋  ︋︀﹋﹫﹀﹫︐﹩، ﹝︧︐﹙︤م و︗﹢د را︋︴﹥ ﹝︓︊️︋ 
︧︀︋︨︣﹩ و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︨︀ز﹝︀ن ا︨️ 

(︻︊︀س زاده، 1396).
︣ر︨ــ﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت  ︀ ﹨︡ف︋   ︋︣﹍︥و﹨︪ــ﹩ د در︎ 
 ︡︡︖︑ ︣︋ ﹫︲﹢︑ ﹏︋︀﹇︣﹫︾ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︧︀︋︡اری و
اراــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ︫ــ︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢رس 
 ﹤﹠︤﹨ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ــ︣ان، ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت︑ ــ︀دار اوراق︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ︫ــ︡. ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت ︧ــ︀︋︡اری از دو 

︧︀︋︡اری و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︧︀︋︡اری و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︋﹥ ︫︡ت︋﹥ ︫︡ت

در﹨﹛ آ﹝﹫︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡در﹨﹛ آ﹝﹫︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡
 و و

︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︣﹫︔︃︑ ︣﹍︡﹊ ︡از﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︣﹫︔︃︑ ︣﹍︡﹊ از
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﹝︺﹫︀ر ﹋﹫﹀﹫️ ا﹇﹑م ︑︺︡ی و ﹨﹞﹢ار︨ــ︀زی ︨﹢د ﹝︀︨︊﹥ ︫︡ه 
ا︨ــ️. ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹫﹀﹫️ ا﹇﹑م ︑︺︡ی، 
 ،﹫︲﹢︑ ﹏︋︀﹇︣﹫︾ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ار︨︀زی ︨ــ﹢د و﹢﹝﹨
︋ــ︣ ︑︖︡︡ ارا﹥ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹝︺﹠ــ︀داری ﹡︡ار﹡︡؛ ا﹝︀ 
ا︀︐﹡ ﹟︕ ︋﹫︀﹡﹍︣ آن  ا︨ــ️ ﹋﹥ از ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ وارد︫ــ︡ه 
در ر﹎︨︣ــ﹫﹢ن، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د︀ ︋︣ ارا﹥ ﹝︖︡د ︮﹢ر︑︀ی 
︀ ا﹁︤اــ︩ ︑︽﹫﹫︣﹨︀  ﹝︀﹜ــ﹩ ︑︃︔﹫ــ︣ ﹝︓︊️ و ﹝︺﹠ــ︀داری دارد. ﹜︢ا︋ 
 ︡︋︀ ﹩﹞ ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨ــ﹛ ا﹁︤ا ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ ،︡د︖﹞ ﹤در ارا

(︧﹟ زاده، 1395).
︻︴︀﹩ (1395) در ︎︥و﹨︪﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑﹙﹫﹙﹩ ا︔︣﹎︢ار ︋︣ 
 ﹩﹆﹫﹆︑ :ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋
 «﹩﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︡ر﹋︀ران ️ در ﹝﹢رد ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و د︨
︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹁﹠︀وری 
︣ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد. ﹡︐︀︕ آز﹝﹢ن  ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ و ا﹁︤ا︩ ﹋︀را ﹩︧︀︋︨︣ــ﹩، 

︑︃︔﹫︣ ﹝︓︊️ و ﹝︺﹠︀داری دارد. 
در ﹝︴︀﹜︺ــ﹥ د﹍︣ی ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ اــ﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ 
 ﹩︋︀︧︀︋︨︣︀ن ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︀زار ︣ش﹍﹡ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︫ــ︡ه ﹩﹞
︣ ا︖︀د ︑︺︀دل  ︣ای آ﹡︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋   ︋﹤﹁︣ ﹟و ا﹨﹞﹫ــ️ ا
 .︫︡︀︋ ︣︔﹣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠︤﹨ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ︀ن﹫﹞
﹨︡ف ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︃︔﹫︣ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹫︳ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︀﹫︨ا︨️. ︋︣ر ﹩︋︀و ︋︀زار ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ را︋︴﹥ ﹝﹫︀ن دو ︣︋
 ﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹍︣ش ﹝︓︊︐﹩ ︋﹥ ︋︀زار ︡﹨︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹡
دار﹡︡، ز﹝︀ن ︋﹫︪︐︣ی را در ﹝﹆ ︀︋ ﹤︧︀︧︀︋︨︣︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹍︣ش 
 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀ــ︀ی ︋︀زار︐﹫﹛︀︺﹁ ــ︣ی دار﹡︡، ︮︣ف︐﹝﹋ ️︊︓﹞
 ﹜﹞ ︀︋ــ﹩ راــ︀ی ︋︀زار︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣ــ ،ــ﹑وه︻ ﹤︋
 ﹩︋︀︀ی ︋︀زار︐﹫﹛︀︺﹁ را ︮︣ف ﹩︗﹢︑دا﹡﹠︡، ز﹝ــ︀ن در︠﹢ر ﹩﹞
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ در ﹡︐﹫︖﹥، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ آ﹡︀ ︋︀﹐︑︣ ا︨️ و 
︋︣﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س ︋︀ ا﹁︤ا︐﹫﹛︀︺﹁ ︩︀ی ︤﹨ ،﹩︨︣︋︀︧﹠﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ا﹁︤ا ﹩﹞ ︩︀︋︡. ︋︣ر︨ــ﹫︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
 ﹩︋︀︋︀زار ﹤﹁︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹤﹁︣ ــ︣ی ﹝﹫︀ن︷﹡ ﹤﹚︮︀﹁ ﹤﹋
در ︻﹞ــ﹏ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹎︫︢ــ︐﹥ و︗﹢د ﹡ــ︡ارد (︨ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ا﹝﹫︣ی و 

﹝﹞﹢د︀ن، 1395).
﹁︣﹇︀﹡︡و︨ــ️ (1394) در ︑﹆﹫﹆﹩ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︫ــ﹠︀︠️ 

︀︎﹍︀ه ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤ در ﹇﹫﹞︐﹍︢اری ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︧︐﹆﹏ ︎︣دا︠️. وی ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ﹁﹠︀وری و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
︑︖︀رت ﹝︡رن ا﹝︣وز از و﹫﹎︥︀ی ︫︣﹋︐︀ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 
﹝︧ــ︐﹆﹏ را ﹝﹙︤م ︠﹢ا﹨︡ ﹋ــ︣د ︑︀ رو︫ــ︀ و رو﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ی 
 ﹟د ︋﹥ ا﹢︠ ﹅﹫﹆︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︎﹫︩ ﹎﹫︣﹡︡. وی در ︋︣ای
﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹁﹠︀ور︀ی ︗︡︡ی ﹋﹥ ﹋﹞︐︣ در ︗︀﹝︺﹥ 
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ (﹝︧ــ︐﹆﹏) ا︣ان در ﹢زه ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت و را︀﹡﹥ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨️، ﹝﹫︳ ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︪ــ︐︣ی ﹝︡اری ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
ا︨︐﹀︀ده روزا﹁︤ون ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ و ︀︐﹋︣︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︑و ﹜︤وم ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥  ︮﹢ر
﹋﹥ در آ﹠︡ه ﹡︤د﹉ از ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︪ــ︐︣ی ﹝︡اری 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ و ﹁﹠︀ورــ︀ی ﹝︪ــ︐︣ی ﹝︡اری را ︋ــ﹥ ﹋︀ر 
﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︗ ️︧︀︋︨︣﹩ در 
ا﹞ ﹟﹫︳ ︎﹫︙﹫︡ه و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀را و ﹝﹣︔︣، ︫ــ﹠︀︠️ 
 ﹩︀﹡ ا﹝︣، ︠﹢اه و﹡︀︠﹢اه ︋︣ ارزش ﹟د︨ــ️ آور﹡︡؛ و ا ﹤︋ ﹩﹁︀﹋

︧︀︋︨︣﹩ ا︔︣﹎︢ار ا︨️.

︎︥و﹨︪︀ی ︠︀ر︗﹩ 
 ﹤︖﹫︐﹡ ﹟در ︎︥و﹨ــ︩ ︠﹢د ︋﹥ ا (Hoffman, 2018) ﹟﹝﹁︀﹨
ر︨ــ﹫︡ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︋︩ ︑︖︀رت ︋﹥ ﹝︀ر︑︀ی ︑︖︀ری ﹋﹙﹩ 
﹥ ﹝︀ر︑︀ی ﹎︧ــ︐︣ده ای   و را﹨︊︣دی ﹡﹫︀ز دارد، ︧ــ︀︋︡اران ﹡﹫︤︋ 
 ﹤﹋ ﹟در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت ﹡﹫︀ز دار﹡ــ︡؛ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ا
︡ون ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ا︮﹙﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ︵﹢ل ز﹝︀ن︋ 
و ︔︀︋️ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه، ا﹝︀ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت روز︋﹥ روز در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ 
︋﹢ده ا︨ــ️. ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ در آ﹝﹢زش 
︧ــ︀︋︡اران ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹁︤ا︩ دا﹡︩ 
 ︣︢︎ ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و دا﹡︩ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت ا﹝﹊︀ن﹝︐︧ــ﹫︨
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، ﹜︢ا ا﹁︤ا︩ ارزش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹋︀﹝﹏ ا﹝︣ی 

﹝﹙﹞﹢س و در︠﹢ر ︢︎︣ش ا︨️.
 ︡﹡︡﹆︐︺﹞ ︤﹫﹡ (Davis, et al., 2016) ︩﹡و ﹨﹞﹊︀را ︦﹢د
 ﹏﹊︪﹞ ﹤﹡︀︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از را ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م ︋︣︠﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹤﹋
ــ︀ ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د. آ﹡︀ن ا︸︀ر دا︫ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ از ︗﹠︊﹥ ﹁﹠﹩ 
﹝﹩ ︑﹢ان ︑﹞︀م ︨ــ﹢ا︋﹅ ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را︀﹡﹥ را ︀پ و ︋︡ون 
ا︨ــ︐﹀︀ده از را︀﹡﹥ ︋﹥ آ﹡︀ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋︣د؛ ا﹝︀ در ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢ارد ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
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︖﹛ ز︀د ا︵﹑︻︀ت، ا﹟ ﹋︀ر ︻﹞﹙﹩ ﹡﹫︧️. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، در 
﹉ ︫ــ︣﹋️ ︋︤رگ ﹋﹥ روزا﹡﹥ ﹨︤اران ﹁︣وش و ﹝︪ــ︐︣ی دارد، 
ر︨﹫︡﹎﹩ د︨ــ︐﹩ ︋﹥  ﹟﹫﹠︖﹞﹩ از ا︵﹑︻︀ت از ﹜︀ظ ز﹝︀ن و 

﹋︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، ﹝﹢ا﹡︺﹩ را در︋︣ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
ا﹡ــ﹩ (Lucian Cristian Eni, 2016) در ︑﹆﹫﹆ــ﹩ ︋︀ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹜︐︧ــ﹫︨ ﹉ ﹩︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︵︣ا︷﹑﹞» ان﹢﹠︻
︋︣︠︳» در ﹤﹋ ️﹁︀﹉ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︪︐︣ک ︋︣︠︳ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︨﹫︧︐﹛ ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 
از رو︫ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︐︣ک در ﹝﹫︀ن ذ﹠﹀︺︀ن و ︨︀﹝︡اراِن 
﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ (﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︡﹡﹥ ﹡︷︀رت)، 
 ﹩﹎︥︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡. و﹋ ️﹡︣︐﹠ا ﹤︀︎ ︣︋ ﹩ــ︀﹫﹁︣ا︽︗ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹉ در
ا︮﹙ــ﹩ ا﹟ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹝︪ــ︐︣ک ︋︣︠ــ︳، ﹋︀﹨ــ︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا﹁︤ا︩ در ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︡اری، 
︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه از ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹡︀︫ــ﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
از ︵︣ف د︐﹁︪︣﹫︎ ،︣﹍︀ی ا︠﹫︣ در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و 
︠︴︣ د︨︐﹊︀ری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
از ︑﹢ا﹡ ﹤﹁︣ ﹩︀︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︪ــ﹩ ︋﹍﹫︣د و ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︡︀  ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ︧︀︋︨︣ــ︀ن  .︡ــ﹠︣ا ﹡︐﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︻ــ︡ه آن︋ 
 ︡︀︋ ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠︀ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت را دارا ︋︀︫ــ︑︀ر﹞
در ﹝︀ر︑ــ︀ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︐︭︬ ︋︀︫ــ﹠︡ 
︑ــ︀ از ︻︡ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری 
 ﹟︐﹁︣︢︎ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در .︡ــ﹠︀﹫︋︣︋ ،ا︵﹑︻︀ِت ︋ــ﹥ روز
︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹟﹫﹠﹩ در ︣﹁﹥ ︫ــ︀ن، ︲︺﹫︿ ︻﹞﹏ ﹋︣ده ا﹡︡؛ 
و ا﹟ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹎︧ــ︐︣ده در رو﹡︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و 
 ︡﹠︀را﹝︨︡︀زی ﹁︣ا﹋ ️︗ ︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ در﹨ ﹤﹠︤﹨ ︮︣ف

 .(Cao, 2015) ️︨ا ﹩︨︣︋︀︧
﹜ــ﹩ (Lorraine Lee, 2015) ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت را 
ــ︣﹋︐︗ ︀️ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ و  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹞ ﹏﹞︀︻ ﹉﹛ در︫ 
︥و﹨︩،   ︎﹟ا︨️. در ا ﹤︐︠︀﹠ ︉ و﹋︀ر ︻﹞﹢﹝﹩︫  ﹝﹫︳ ﹋︧ــ
︋﹥ ﹡ــ﹢اوری در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ارزش آ﹁︣﹠﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از 
آن در ﹋︀﹨︩ ر︧ــ﹉ ﹋﹙﹩ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ و ر︧ــ﹉ 
︉ و﹋︀ر ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︋︣ای آز﹝﹢ن ︋︣ر︨﹩ ار︑︊︀ط  ︧﹋
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ اوری در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و﹢﹡ ﹟﹫︋
︫︣﹋︐︀ی دارای ﹁﹠︀وری ﹡﹢اورا﹡﹥ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡. 

︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی دارای ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
﹡﹢اورا﹡﹥، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋︀﹨︩ داده ا﹡︡ و ﹎︤ارش 
️ ︋﹥ ︀︨︣ ︫ــ︣﹋︐︀ زود︑︣ آ﹝︀ده ︫︡ه  ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︀ن ﹡︧︊
ا︨ــ️. ﹡︐︀ــ︕، ︀﹋﹩ از آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︐︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀زده ︧︀︋︨︣﹩ را 

ا﹁︤ا︩ د﹨︡. 
﹨︣ی ︋ــ︀ر (Hribar, 2014) در ︎︥و﹨︩ ︠﹢د ︋︀ ︻﹠﹢ان 
 ﹤︋ «️︣︡﹞ ﹩︑︀︻﹑︵︀ی ا﹝︐و ︨﹫︧ــ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠︤﹨»
﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥︨ 
﹝︪︐︣ی ﹝︡اری ︑︃︔﹫︣ ︋︧ــ﹫︀ر ز︀دی ︋︣ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ا︵﹑︻︀ت 
︧︀︋︨︣﹩ دارد. در﹡︐﹫︖﹥، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی 
︎﹫︙﹫︡ه، ﹨︤﹠﹥ ︋﹫︪︐︣ی ا︠︐︭︀ص ﹝﹩  .︡︋︀﹊﹩ از ا﹨︡اف 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪ــ︐︣ی، ارا﹥ ︑︱﹞﹫﹠︀ی 
﹐زم ︋﹥ ﹝︣︡️ و ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹢رد آن ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︨﹫︧︐﹛ ︀ ﹁︣ا﹠︡ ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن در ︀ل ︋︣اورده ︨︀︠︐﹟ ا﹨︡اف 
︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ︠﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹎︧︐︣ده ﹝﹠︖︣︋﹥ 

ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.

︋︒ و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی 
﹫︙﹫︡ه و ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ار︑︊︀︵4﹩،  ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀ور︀ی︎ 
︫︀﹝﹏: ا﹠︐︣﹡️، ا﹠︐︣ا﹡️، ا﹋︧︐︣ا﹡️، ︑︊︀دل ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︦ د﹨﹠︡ه ﹝︪ــ︐︣ی (﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت  داده ﹨ــ︀، ︨ــ︣و
﹝︪︐︣ی)، ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝ ﹩﹚︀ ﹝﹠︀︵﹅ ﹎︧︐︣ده، ار︑︊︀︵︀ت 
داده ﹨ــ︀، ﹝︀︋ــ︣ات، ﹁﹠︀وری ︋﹩ ︨ــ﹫﹛، و ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی 
︧ــ﹫︀ر  ︡ا/ ا︵﹑︻︀ت/ و︡﹢ و ...، ﹋︀ر︋  ﹊︍︀رــ﹥ ا﹡︐﹆︀ل︮ 
د︫ــ﹢ار و ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️ و ﹜︢ا ︧︀︋︨︣﹩ در ﹨︣ ﹝︣﹙﹥ از 
 ﹩︪ش ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و رو﹡︡ ا﹁︤ا﹢︐︀ظ ﹇﹫﹞️ و ارزش د︨ــ﹛

﹝﹩ ﹎︣دد. 
ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در 
 ︩︥ه ا﹁︤ا︀د ﹋︣ده ا︨️؛ ︋﹥ و︖ا ﹩﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋
در ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹢دن ا︵﹑︻︀ت ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
︻﹞︡ه از ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹡︀︫ــ﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. از ︵︣ف 
د﹍︣، ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ا︠﹫︣ در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪︐︣ی و 
︠︴︣ د︨︐﹊︀ری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از 
︑﹢ا﹡ ﹤﹁︣ ﹩︀︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︪﹩ ︋﹍﹫︣د و ︧︀︋︨︣︀ن ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ 
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از ︻︡ه آن ︋︣آ﹠︡؛ ︣ا ﹋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ ︋﹥ ︨ــ︣︻️ در ︀ل 
︑︽﹫﹫︣ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︨ــ︣︻️ ︑︽﹫﹫︣ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و 
︗︤﹍︀﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹡﹥ ︑﹠﹞ ︡︀︋ ︀︀ر︑︀ی 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت را دارا ︋︀︫ــ﹠︡، ︋﹙﹊ــ﹥ ︀︋︡ در ﹝︀ر︑︀ی 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︪ــ︐︣ی ﹝︐︭︬ ︋︀︫ــ﹠︡ ︑︀ از ︻︡ه 
و︲︺﹫︐︀ی ﹝ ︿﹚︐︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣آ﹠︡. ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ا︔︋︩︣ ︑﹢ان ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹁﹠︀وری 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از آ﹡︀ ا︨ــ︐︣اج ﹝﹩ ﹎︣دد را  ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥︮ 
﹡︡ا︫︐﹥ ﹡︊︀︫﹠︡، د﹍︣ دا﹡︩ ︑︭︭﹩ ︫︀ن در ﹝﹢رد ا︮﹢ل 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹩ ارزش ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. در﹡︐﹫︖﹥، 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹚︻ ل﹢︑ ﹤︋ و ر︫ــ︡ ﹡﹫︀ز ︣﹫﹫︽︑ ︣﹝︐︧﹞ ︡﹠︣ا﹁
﹥ ︨ــ︤ا﹩ در  ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝︡اوم دارد و ﹨﹞﹫﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹡﹆︩︋ 
﹫︧︐﹞︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︪︐︣ی   ︨﹩︨︣︋︀︧ ارز︫﹍︢اری

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀را ا
﹉ ﹡︷︀م ﹝︀﹜ــ﹩ ︎﹢︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝︣︡️ ︑︽﹫﹫︣، ︫ــ﹠︀︠️ 
︻﹑﹛ و د﹐﹏ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ️. ︧ــ︀︋︡اری، 
︧︀︋︨︣﹩ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ا﹁︪︀ی ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ا︵﹑︻︀ت 

در ﹇︀﹜ــ︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ز﹝﹫﹠﹥ ﹎︣داوری 
دا﹡︩ ﹐زم ︗ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹉ ︨﹫︧︐﹛ ︎﹫︙﹫︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 

﹝︪︐︣ی را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡.
در ︀︎︀ن ﹐زم ا︨ــ️ ذ﹋︣ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︡﹜︀ی ارز︫﹍︢اری 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا﹎︣ ﹠︀﹡︙﹥ دارای ︨︀زو﹋︀ر ﹋﹠︐︣﹜﹩ 
د﹇﹫﹆﹩ ︋︀︫﹠︡، ︋︧ــ﹫︀ر ﹋︀را︑︣ از ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ︨﹠︐﹩ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ در ا︨ــ︀س ﹝︪ــ﹊﹏ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
︀ ﹝︡﹜︀ی  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ار︑︊︀ط ﹝︧ــ︐﹆﹫﹞﹩︋  ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︨ 
 ︩ا﹁︤ا ﹟ارز︫ــ﹍︢اری ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️، ︋﹙﹊﹥ آ﹡︙﹥ ︋﹥ ا
ارزش ︧︀︋︨︣ــ﹩ دا﹝﹟ زده ا︨ــ️، ﹡︊﹢د ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل 
و و︗ــ﹢د ︑﹆﹙︊︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی رو︡اد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹠︀︮︣ ︧ــ︀︋︡اری، ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ︋︧ــ﹫︀ر 
﹝ــ﹛ در رو﹡︡ ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و 
﹎︤ار︫﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹇︐︭︀دی 
و ︧︀︋︡اری ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︻﹠︀︮︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را 
 ﹉ ️︺﹫︊︵ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞ ﹤﹋ ،︿﹚︐﹞ ︀ی﹫﹎︥ان ︋ــ︀ و﹢︑ ﹩﹞

ا︨︐﹀︀ده ازا︨︐﹀︀ده از
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

︑︽﹫﹫︣﹨︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ در︑︽﹫﹫︣﹨︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ در
﹩﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋﹩﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋

ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️
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 ﹏﹝︑ ︀ن﹞ــ︀ز ︀︎︣﹥ ︻﹠︭︣ ︑﹢︨ــ︳︨  ︻﹠︭ــ︣ و ﹨︡﹁﹩ ﹋﹥︋ 
︫︡ه ا︨ــ️، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︣د. ﹇︀︋﹙﹫️ ا︵﹞﹫﹠︀ن و ار︑︊︀ط از 
و﹫﹎︥︀ی ﹉ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹜︢ا ︋︀ ﹉ ︨﹫︧ــ︐﹛ 
️ ﹎ــ︢اری ﹝︧ــ︐﹊﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان رو﹡︡ ا﹁︤ا︪ــ﹩ ﹇﹫﹞️  ﹝﹫﹇
﹁︣ا﹠ــ︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د و از ر︫ــ︡ روزا﹁︤ون آن 
︋﹥ ︗️ ﹁﹠︀ور︀ی ﹝︡رن ا︵﹑︻︀︑﹩ در ︨︀ز﹝︀ن ︗﹙﹢﹎﹫︣ی 

﹋︣د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Information Technology
2- Information Asymmetry 
3- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)
4- Communication Protocols

:︹︋︀﹠﹞
 ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︧︀︋︡اری و زاده، ︑︃︔﹫︣ ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹟︧ •
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︑﹢︲﹫︡︖︑ ︣︋ ــ︡ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
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