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ٔ 1سیط ٌط ٜٚوبضقٙبؾیٔ ،سیطیت ٔبِی ،زا٘كٍب ٜػّٓ ٙٞ ٚط یعز
 2زا٘كدٛی ٟٔٙسؾی ٔبِی ٔ ٚسیطیت ضیؿه ،زا٘كٍب ٜػّٓ ٙٞ ٚط یعز
وًیسىدٌ مسئًل:
ٔحٕس نبزلیبٖ

چکیدٌ
ٞسف ٔب زض ایٗ پػٞٚف ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ٚیػٌی ٞبی ٔسیطیت ،ضیؿه قطوت ثب
ؾیبؾتٟبی قطوت زض قطوت ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضا عی یه
زٚض ٜظٔب٘ی  5ؾبِ ٝاظ ؾبَ  1392تب ٔ 1396ی ثبقس .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ظط ٔبٞیت  ٚضٚـ
تٛنیفی  ٚاظ ٘ظط ٞسف ،یه پػٞٚف وبضثطزی ثٛز ٚ ٜاظ آ٘دبیی و ٝزض پػٞٚف حبضط
ٚضؼیت ٔٛخٛز ٔتغیطٞب ثب اؾتفبز ٜاظ خٕغ آٚضی اعالػبت ،اظ عطیك اعالػبت ٌصقتٝ
ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾت ،زض ضزیف ٔغبِؼبت تٛنیفی  ٚاظ ٘ٛع پؽ ضٚیسازی
ٌٙدب٘سٔ ٜی قٛز .زض ٔؿیط ا٘دبْ ایٗ پػٞٚف ،ز ٚفطضی ٝتسٚیٗ  112 ٚقطوت اظ عطیك
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ث ٝضٚـ حصف ؾیؿتٕبتیه ثطای زٚض ٜظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝا٘تربة قس ٚ ٜثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ آٔبضی زازٞ ٜبی پبُ٘ ،زازٞ ٜبی ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی پػٞٚف ثؼس اظ
ٌطزآٚضی زض ٘طْ افعاض اوؿُ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض آٔبضی ایٛیٛظ ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض
ٌطفتٙس٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت
ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔ ٚؼٙبزاض زاضز .ثیٗ زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٝ
ٔؿتمیٓ ٔ ٚؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ثیٗ ضیؿه ٔبِی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙی
زاضی ٚخٛز زاضز .ثیٗ ضیؿه تدبضی ثب ؾیبؾتٟب ی قطوت ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙی زاضی
ٚخٛز زاضز.
کلمبت کلیدی :ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ،ٜزا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ،ٜضیؿه ٔبِی ،ضیؿه
تدبضی ،ؾیبؾتٟبی قطوت.
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مقدمٍ
ثب تٛخ ٝث ٝافعایف ضؾٛایی ٞب ٚ ٚضقىؿتٍی قطوتٟب زض ؾبِٟبی اذیط ،ایٗ أط ثبػث قس ٔٙبفغ ػٕٔٛی ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف
ٔسیطیت قطوتٟب ثیف اظ پیف ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطزٞ .سف اظ حبوٕیت قطوتی حفبظت اظ ؾٟبٔساضاٖ ٔی ثبقس تب ثتٛا٘ٙس
ثبظزٙٔ ٜبؾجی اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زاقت ٝثبقٙس(ٌّی ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،ثب ایٗ حبَ ،ثب افعایف ضؾٛایی ٞب  ٚقىؿت قطوتٟب،
قه  ٚتطزیسٞبیی زض ٔٛضز ؾبظٚوبضٞبی ٔسیطیت قطوت ثٚ ٝخٛز آٔس.
اظ زیسٌب٘ ٜظطی ،ؾٟبٔساضاٖ اظ عطیك ؾبذتبضٞبی حبوٕیت قطوتی ٘ظیط ٞیئت ٔسیط ،ٜوٕیتٞ ٝبی ٞیئت ٔسیط ٜثط فؼبِیتٟب
٘ظبضت ٔی وٙٙس یب ٔٙبفؼی ضا ثطای ؾٟبٔساضاٖ ایدبز ٔی وٙٙس(ػجساِطاف .)2011 ،ثٟتطیٗ ٔىب٘یعْ ٞبی حبوٕیت قطوتٟبی
ثعضي ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز قطوتٟب ٙٔ ٚبفغ ؾٟبٔساضاٖ اؾتفبز ٜاظ زیسٌب٘ ٜظطی ٔتٛٙع ٞؿتٙس .وٙؽ ٕٞ ٚىبضاٖ()2007
پیكٟٙبز وطز ٜا٘س یىی اظ زالیُ احتٕبِی ایٗ اثٟبْ زض ضاثغ ٝثیٗ ؾبذتبضٞبی حبوٕیت قطوتی  ٚػّٕىطز ذالنٔ ٝی قٛز
ؤ ٝی تٛا٘س ثطذی اظ ػٛأُ احتٕبِی اضتجبط ضا تؼسیُ وٙس .زض ٌصقتٛٔ ،ٝضٛع تٛٙع ٞیئت ٔسیط٘ ،ٜظط ٔحممبٖ ٚ
ؾیبؾتٍصاضاٖ ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاؾت .زِٚت اٍّ٘ؿتبٖ اظ ؾبَ  2012تبو ٖٛٙتٛٙع ٞیت ٔسیط ٜضا ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ
ٔىب٘یعٟٔبی حبوٕیت قطوتی زض ٘ظط ٌطفت ٝاؾت أب قٛاٞسی ٔجٙی ثط ضاثغ ٝتٛٙع ٞیئت ٔسیط ،ٜضیؿه قطوت ثب
ؾیبؾتٟبی قطوت ٚخٛز ٘ساضز .پطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔٛضٛع اظ ایٗ حیث زاضای إٞیت اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝپػٞٚكٍطاٖ،
ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ،فؼبالٖ  ٚذهٛنب ؾیبؾتٍصاضاٖ ثبظاض ؾطٔبی ٝوٕه ٕ٘بیٙس تب تبثیط ٚیػٌی ٞبی ٞیبت ٔسیط ٜضا ثط وبٞف
ٔكىالت ٕ٘بیٙسٌی اظ ٔٙظط ا٘تربة ؾغح ثٟی ٝٙضیؿه قطوت  ٚزض ٟ٘بیت ثٟجٛز ػّٕىطز قطوت ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٙٞس.

مببوی وظزی ي پیطیىٍ تحقیق
زض نٛضت وبُٔ ثٛزٖ ثبظاض  ،لطاضزازٞب فبلس ٞعی ٝٙذٛاٙٞس ثٛز  ٚایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝزض نٛضت ترهیم ٔدسز
ایدبزوٙٙس ٜاضظـ ،ثسٞ ٖٚیچٍٞ ٝ٘ٛعی ٝٙای ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٔٙبثغ زؾتطؾی زاقت .زض چٙیٗ ثبظاضی ،یه قطوت زض ٞط
٘مغ ٝای اظ ز٘یب لبزض اؾت ؾطٔبی ٝػطض ٝقس ٜتٛؾظ اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ٔٙبثغ ضا زضیبفت زاضز  ٚزض ایٙهٛضت اضظـ قطوت اظ
زیسٌب ٜاضائ ٝزٙٞسٌبٖ ؾطٔبی ٝثطاثط اؾت ثب اضظـ فؼّی خطیب٘بت ٘مسی قطوت و ٝث ٝآ٘بٖ پطزاذت ٔی قٛز .زض قطایظ ٚخٛز
ثبظاض وبُٔ وّی ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ،پطٚغ ٜذبل ضا ث٘ ٝحٛی ٔكبث ٝاضظیبثی ٔی ٕ٘بیٙس ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبی ٝزض وكٛضٞبی ٔرتّف
یىؿبٖ ٔی ثبقس .زض ثبظاض وبُٔ ،یه قطوت ٔی تٛا٘س پطٚغ ٜاضظقٕٙس ذٛز ضا ث ٝؾبزٌی تبٔیٗ ٔبِی ٕ٘بیسِ .یىٗ زضػُٕ ثٝ
ز ٚزِیُ انّی فطو ٚخٛز ثبظاض وبُٔ ٘مم ٔی ٌطزز .اِٚیٗ زِیُ ایٙى ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ لبزض ثٔ ٝكبٞس ٜوّی ٝفؼبِیتٟبی
ا٘دبْ قس ٜتٛؾظ ٔسیطاٖ ٘یؿتٙس  ٚزٔٚیٗ زِیُ ایٙىٔ ٝسیطاٖ زاضای اعالػبتی ٞؿتٙس و ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ اظ زؾتطؾی ث ٝآٟ٘ب
ٔحطٙٔٚس .آض ) 2010(ٚٚزِیُ ا َٚضا ٔؿئّ ٝفؼبِیتٟبی پٟٙبٖ  ٚزِیُ یب زِیُ ز ْٚضا ٔؿئّ ٝاعالػبت پٟٙبٖ ٘بٔیس ٜاؾت وٝ
ایٗ ٔؿبئُ ذٛز ٔكىُ ٕ٘بیٙسٌی ثیٗ ٔسیطاٖ  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ضا ایدبز ٔی ٕ٘بیس(احسی ؾطوب٘ی .)1385 ،حبوٕیت ضؼیف
قطوتٞبیی ٘ظیط ا٘طٚ ٚ ٖٚضِسوبْ  ٚؾمٛط قٍفت اٍ٘یع ثبظاضٞبی ؾٟبْ زض آغبظ لطٖ حبضط ٔٙدط ث ٝتدسیس ٘ظط زض ثحث
حبوٕیت قطوتی قس ٜاؾت ٙٔ .غك حبوٕیت قطوتی ػٕٔٛبً زیسٌب ٜخبیٍعیٙی ضا پیكٟٙبز ٔیزٞس ،وب٘ ٖٛتٛخ ٝحبوٕیت
ایدبز اضظـ افعٚز ٜثطای تؼساز ظیبزی اظ شیٙفؼبٖ ؾبظٔب٘ی اؾت .اظ عطفی زیٍط خطیب٘بت ٘مسی یىی اظ قبذم ٞبی ٔ ٟٓزض
اضظیبثی ٚاحس التهبزی ٔی ثبقس و ٝزض ثؿیبضی اظ تهٕیٕبت ٔبِی ،اٍِٞٛبی اضظـ ٌصاضی اٚضاق ثٟبزاض ،ضٚـ ٞبی اضظیبثی
عطح ٞبی ؾطٔبی ٝای ٘ ،..ٚمف ٔحٛضی زاضز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت خطیب٘بت ٘مسی ٕٔىٗ اؾت ایٗ ٟٔٓ
زؾترٛـ یىؿطی ٘فٛشٞبی ٕ٘بیٙسٌی قٛز .چٍٍ٘ٛی ث ٝوبضٌطفتٗ ٚخ ٜٛزاذّی ،تهٕیٕی ٔ ٟٓزض تضبز ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٚ
ٔسیطاٖ اؾت .زض زٚضاٖ ضقس التهبزی قطوتٕٞ ،بٖ عٛض و ٝشذبیط ٚخ٘ ٝمس افعایف ٔی یبثسٔ ،سیطاٖ تهٕیٓ ٔی ٌیط٘س وٝ
آیب ٚخ٘ ٝمس ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ تٛظیغ قٛز ،نطف ٔربضج زاذّی قٛز ،ثطای تحهیُ ذبضخی ث ٝوبضٌطفت ٝقٛز ٚیب ٕٞچٙبٖ
ٍٟ٘ساضی قٛز؟ ایٗ ؤ ٝسیطاٖ ٔٙفؼت عّت چٍ ٝ٘ٛثیٗ ٔهطف یب ٍٟ٘ساقت شذبیط ٚخ٘ ٝمس یىی ضا ا٘تربة ٔی وٙٙس،
ٔٛضٛػی ٔج ٟٓاؾت(فربضی  ٚتمٛی .)1388،ثب ٚخٛز اذتالف ٘ظطٞبیی و ٝزض ٔٛضز اضتجبط ثیٗ ضیؿه  ٚؾبذتبض ٞیئت
ٔسیطٚ ٜخٛز زاضز ،اخٕبع ػٕٔٛی ثط ایٗ اؾت زض نٛضت ٔؿبٚی ثٛزٖ ؾبیط قطایظ ،ثب افعایف ضیؿه غیط لبثُ وٙتطَ
قطوت ٔ ،یعاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٘یع ث ٝذبعط پصیطـ ؾغح ثبالتطی اظ ضیؿه ،افعایف ٔییبثس(ؾیٕ٘ٛیه1980 ،؛ پبِٕطاؼ،
1986؛ ؾیٕ٘ٛیه  ٚاؾتیٗ.)1996 ،
ضیؿه ػبّٔی تؼییٗ وٙٙس ٜزض ضاثغ ٝثب ثبظزٞی قطوت ٞب اؾتٛٔ .ضٛع اضظـ قطوت  ٚضیؿه ٞبی ذبل قطوت زض حٛظٜ
ٔسیطیت ضاٞجطزی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .پطٚتط ( ) 1980اؾتسالَ وطز و ٝیىی اظ ٚظبیف ضطٚضی ٔسیطاٖ ٔٛاخ ٝثب
ضیؿه ٞبی ذبل (غیطؾیؿتٕبتیه) قطوت اؾت .تغییط زض ضیؿه زض ٘تید ٝتغییط زض ٔعایبی ضلبثتی قطوت ث ٝضاحتی لبثُ
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تٛخی ٝاؾت .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثبظز ٜقطوتی و ٝلسضت ثبظاض آٖ ثؿیبض ٔٛثط ثٛز ٚ ٜوؿت  ٚوبض آٖ زض ٔمبثُ ػسْ لغؼیت ٞبی
التهبزی ایٕٗ اؾت ،اظ تغییطات ؾغح ثبظاض تبثیط ٕ٘ی پصیطز (٘دٛیٗ .)2011 ،ثب ایٗ تفؿیط ضیؿه ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض چٙیٗ
قطوتی تٟٙب قبُٔ ضیؿه ٞبی ذبل قطوت اؾت .ث ٝایٗ تطتیت ثب تٛخ ٝث ٝافعایف ػّٕىطز زض ٘تیدٔ ٝعایبی ضلبثتیٔ ،ی
تٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝضاثغٔ ٝثجتی ثیٗ ػّٕىطز قطوت  ٚضیؿه ٞبی ذبل قطوت ٚخٛز زاضز پػٞٚف ٞبی ثؿیبضی زضیبفتٙس
و ٝقطوت ٞبی ثب ضقس ثبال (فطنت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثبال) ضیؿه ثبالتطی زاض٘س (غٔ ٚ ٚبِىیُ ٓٞ .)2003 ،چٙیٗ ٌٛیبَ ٚ
ؾب٘تبوّطا ( ) 2003ازػب وطز٘س و ٝضیؿه غیطؾیؿتٕبتیه زض پیف ثیٙی ثبظز ٜآتی ؾٟبْ ٔٛثط اؾت؛ ظیطا ضٚیىطزٞبی ٔبِی
ثیبٖ ٔی وٙٙس و ٝضاثغٔ ٝثجتی ثیٗ ضیؿه  ٚثبظزٚ ٜخٛز زاضز  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ نطف ضیؿه ثیكتطی ثطای پصیطـ ؾغح
ثبالتطی اظ ضیؿه زضیبفت ٔی وٙٙس (ٞبتىیٙؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ.)2013 ،
انُ ثبثت زض فط ًٙٞؾطٔبیٌ ٝصاضی ٚخٛز زاضز ٔجٙی ثط ایٙى ٝؾطٔبی ٝاظ ضیؿه  ٚذغط ٌطیعاٖ اؾت  ٚث ٝؾٛی ثبظز ٚ ٜؾٛز
تٕبیُ زاضز  .ثٕٞ ٝیٗ ذبعطاؾت و ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ضیؿه ٌطیع اظ ٚضٚز ؾطٔبی ٝذٛز ث ٝخبیی و ٝذغط  ٚضیؿه ٚخٛز زاضز
یب افك ٘بٔكرهی زض ثطاثط ؾٛز  ٚانُ ؾطٔبی ٝقبٖ ٞؿت ،أتٙبع ٔی وٙٙس .أب آیب ٔی تٛاٖ خبیی ضا پیسا وطز و ٝؾطٔبیٝ
ٌصاضی زض آٖ ضیؿه ٘ساقت ٝثبقس؟ ضیؿه  ٚذغط اظ زؾت زازٖ انُ  ٚفطع ؾطٔبی ٝزض  ٕٝٞخب ٞؿت ،ثؼضی ؾطٔبیٝ
ٌصاضی ٞب پطذغط٘س  ٚثطذی وٓ ذغط .ؾطٔبیٌ ٝصاض ثب تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ ذغط  ٚضیؿه ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،ا٘تظبض ؾٛز  ٚثبظزٜ
ٔتٙبؾت ضا زاضا ٔی ثبقسٔ .ؼٕٛال ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ثٚ ٝؾیّ ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ ٞبی ٔبِی ذٛز ث ٝز٘جبَ ثبظزٔ ٜتٙبؾت ثب تٛخٝ
ضیؿه ٔطثٛط ٔی ثبقٙس .زض یه ثبظاض ٔتؼبضف و ٝزض آٖ ػٛأُ ثبظاض ٚاخس اعبػبت ٔیجبقٙس ،ثبظز ٜثبض ٕٛٞاض ٜضیؿه ثبالتطی
ضا ٘یع ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت .ایٗ ٔٛضٛع ٔٛخت ٔی قٛز وٕٛٞ ٝاض ٜتهٕیٓ ٌیطی خٟت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثط اؾبؼ ضٚاثظ
ٔیبٖ ضیؿه  ٚثبظز ٜنٛضت ٌیطز  ٚیه ؾطٔبیٌ ٝصاض ٕٛٞاض ٜز ٚفبوتٛض ضیؿه  ٚثبظز ٜضا زض تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔ ٚسیطیت ؾجس
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ذٛز ٔس٘ظطلطاض زٞس .ث ٝػجبضت زیٍط ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ث ٝػٛٙاٖ یٛن تهٕیٓ ٔبِی ٕٛٞاض ٜزاضای زٚ
ٔؤِف ٝضیؿه  ٚثبظزٞی ثٛز ٜؤ ٝجبزِ ٝایٗ ز ٚتطویت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾطٔبیٌ ٝصاضی ضا ػطضٔ ٝی وٙس .اظ یه عطف ،ؾطٔبیٝ
ٌصاضاٖ ث ٝز٘جبَ ثیكی ٝٙوطزٖ ػبیسی ذٛز اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞؿتٙس  ٚاظ عطف زیٍط؛ ثب قطایظ ػسْ اعٕیٙبٖ حبوٓ ثط
ثبظاضٞبی ٔبِی ٔٛاخٞ ٝؿتٙس و ٝػبُٔ اذیط ،زؾتیبثی ث ٝػٛایس ؾطٔبیٌ ٝصاضی ضا ثب ػسْ اعٕیٙبٖ ٔٛاخٔ ٝی ؾبظز(پیطنبِحی،
.)1390
ؾِ ٚ ٛی( ) 2013ث ٝز٘جبَ پبؾد ایٗ ؾٛاَ ثٛز٘س و ٝآیب ٔىب٘یع ْ ٞبی زاذّی  ٚذبضخی ضاٞجطی قطوتی ٔیتٛا٘ٙس تبثیطی ثط
پصیطـ ضیؿه تٛؾظ قطوتٟبی ذب٘ٛازٌی زاقت ٝثبقٙس؟ ثطای ایٗ ٔٙظٛض ،آ٘بٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ قطوتٟبی ذب٘ٛازٌی تبیٛاٖ ضا
ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س .آ٘بٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝاؾتفبز ٜاظ ٔسیطاٖ ذبضخی ،اضتجبط ٔٙفی ثیٗ ٔبِىیت ذب٘ٛازٌی ٚ
پصیطـ ضیؿه ضا وبٞف ٔی زٞس.
ػالْ  ٚػّیكب ) 2013(ٜزض پػٞٚكی ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝضاٞجطی قطوتی  ٚضیؿه قطوت پطزاذتٙس .ایٗ زٔ ٚحمك  106قطوت
پبوؿتب٘ی ضا عی زٚض 2010 ٜتب ٛٔ 2005ضز ثطضؾی لطاض زاز٘س  ٚزض پبیبٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝثیٗ ٔؼیبضٞبی ضاٞجطی
قطوتی  ٚضیؿه قطوت اضتجبط ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز .وٙتطَ ذب٘ٛازٌی  ٚوٙتطَ ثب٘ىی اضتجبط ٔؼىٛؼ ثب ضیؿه قطوت،
ؾبذتبض ٔبِىیت  ٚزٌٚبٍ٘ی ٚظیفٔ ٝسیطػبُٔ اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب ضیؿه قطوت زاقتٙس.
ٞبتىیٙؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ( )2013ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝضاٞجطی قطوتی ،ضیؿه  ٚثبظزٔ ٚ ٜبِىیت ٟ٘بزی پطزاذتٙس ٘ ٚتبیح ٘كبٖ زاز
و ٝضاثغ ٝثیٗ ضیؿه  ٚػّٕىطز ثٚ ٝؾیّ ٝویفیت ضاٞجطی قطوتی تؼسیُ ٔی قٛز.
وطیؿتی ٕٞ ٚىبضاٖ( ) 2013اظ تغییطپصیطی ثبظز ٜؾٟبْ ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ضیؿه زض ثطضؾی اضتجبط ضاٞجطی قطوتی  ٚضیؿه
پصیطی اؾتفبز ٜوطز٘س .آٟ٘ب زضیبفتٙس و ٝتغییطپصیطی ثبظز ٜؾٟبْ ث ٝعٛض ٔٙفی ثب ٔتغیطٞبی ضاٞجطی ،اؾتمالَ ٞیئت ٔسیطٚ ٜ
ٚاخساِكطایظ ثٛزٖ آٟ٘ب ٔطتجظ اؾت.
٘یىجرت  ٚعبٞطی( ) 1393ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾبظٚوبضٞبی ضاٞجطی قطوتی  ٚضیؿه ؾیؿتٕبتیه پطزاذتٙس  ٚزضیبفتٙس
و ٝثیٗ زضنس ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٚضیؿه ؾیؿتٕبتیه ،اضتجبط ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ضاثغ ٝثیٗ زضنس اػضبی
غیطٔٛظف ٞیئت ٔسیط ٚ ٜضیؿه ؾیؿتٕبتیه زض ؾغح وّیٔ ،ؼىٛؼ  ٚزض ؾبیط عجمبت قطوتٟب ٔؼٙی زاضی ٘یؿت.
ّٔىیبٖ  ٚقبیؿتٙٔ ٝس( ) 1394ث ٝتجییٗ تبثیط ؾبظٚوبضٞبی ٔسیطیتی ضاٞجطی قطوت ثط ضیؿه پصیطی قطوت ٞبی پصیطفتٝ
قس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبز اض تٟطاٖ پطزاذتٙس .زض ایٗ پػٞٚف ا٘حطاف ٔؼیبض ثبلی ٔب٘سٔ ٜسَ ؾ ٝػبّٔی فبٔب  ٚفط٘چ(ضیؿه غیط
ؾبٔبٕ٘ٙس) ث ٝػٛٙاٖ خب٘كیٗ ضیؿه پصیطی قطوت زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ آثبض ؾٔ ٝتغیط اٞطْ ٔبِی٘ ،طخ ثبظزٜ
زاضایی ٞب  ٚؾٗ قطوت و ٝا٘تظبض ٔی ضفت ثط ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝتبثیطٌصاض ثبقس وٙتطَ ٌطزیس .ثب ثطضؾی
 127قطوت پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عی زٚض ٜظٔب٘ی  1387تب  ٚ 1392ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تحّیُ ضٌطؾی٘ٛی
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پبُ٘ زیتب٘ ،تبیح پػٞٚف ٘كبٖ ٔی زٞس ،ا٘ساظ ٚ ٜاؾتمالَ ٞیئت ٔسیط٘ ٚ ٜفٛش ٔسیطػبُٔ ثط ضیؿه پصیطی قطوتٟب تبثیطٌصاض
ثٛزِ ٜىٗ قٛاٞسی حبوی اظ تبثیط ٔست تهسی  ٚزٌٚبٍ٘ی ٘مف ٔسیطػبُٔ ثط ضیؿه پصیطی ٔكبٞسٍ٘ ٜطزیس.
پبن ٔطاْ ِ ٚغفی( ) 1395اضتجبط حبوٕیت قطوتی ثب ػّٕىطز ٔبِی  ٚضیؿه قطوتٟبی ثیٕ ٝپصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق
ثٟبزاض تٟطاٖ ضا ثطضؾی وطز٘س .زض ایٗ تحمیك اظ  4قبذم حبوٕیت قطوتی قبُٔ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ،ٜتطویت ٞیئت ٔسیط،ٜ
زٌٚبٍ٘ی ٚظیفٔ ٝسیطػبُٔ  ٚتٕطوع ٔبِىیت ٕٞ ٚچٙیٗ اظ زٔ ٚؼیبض اضظیبثی ػّٕىطز قبُٔ ٘طخ ثبظز ٜزاضایی ٞب  ٚحمٛق
نبحجبٖ ؾٟبْ  ٚزٔ ٚؼیبض اضظیبثی ضیؿه قطوت قبُٔ ضیؿه تدبضی ٔ ٚبِی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك
قطوتٟبی ثیٕ ٝپصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاْ ٞؿتٙس و ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی حصف ؾیؿتٕبتیه  18قطوت زض
عی  7ؾبَ(خٕؼب  88ؾبَ قطوت) زض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ایٗ تحمیك لطاض ٌطفتٙس .ثبظ ٜظٔب٘ی تحمیك قبُٔ ؾبِٟبی  1386اِی
 1392اؾت .ثطای آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝبی نٛضت ثٙسی قس ٜاظ ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝذغی  ٚضٚـ حسالُ ٔطثؼبت ٔؼِٕٛی اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .یبفتٞ ٝبی پػٞٚف ٘كبٖ ٔی زٞس ثیٗ تطویت ٞیئت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ٔبِی زض ٞط ز ٚثؼس(٘طخ ثبظز ٜزاضایی ٞب
ٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ) اضتجبط ٔثجت  ٚثیٗ تطویت ٞیئت ٔسیط ٚ ٜضیؿه زض ٞط ز ٚثؼس قبُٔ(ضیؿه ٔبِی  ٚتدبضی) اضتجبط
ٔٙفی ٔ ٚؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز .ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط٘ ٚ ٜطخ ثبظز ٜزاضایی ٞب ٘یع ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙی زاضی ٔكبٞسٔ ٜی
قٛز.
ٔحٕٛزآثبزی  ٚظٔب٘ی( ) 1395ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ضیؿه پصیطی قطوت  ٚػّٕىطز ٔبِی ثب تبویس ثط ؾبظٚوبضٞبی ضاٞجطی
قطوتی پطزاذتٙس .ثطای ایٗ ٔٙظٛض زازٞ ٜبی ٔطثٛط ث 101 ٝقطوت پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثطای ؾبَ
ٞبی  1384اِی  1391خٕغ آٚضی  ٚث ٝضٚـ ٕٞجؿتٍی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٌطؾی ٖٛذغی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .یبفتٞ ٝبی
حبنُ اظ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ؤ ٝیعاٖ ضیؿه پصیطی قطوت ٞب ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثب ػّٕىطز ٔبِی آٖ ٞب زاضز.
ٕٞچٙیٗ زضنس اػضبی ٔؿتمُ ٞیبت ٔسیط ،ٜاثط ٔٙفی ٔ ٚؼٙبزاضی ثط ٔیعاٖ ضیؿه پصیطی قطوت زاضز؛ ِٚی زضنس ٔبِىیت
ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٚتؼساز اػضبی ٞیبت ٔسیط ٜثب ٔیعاٖ ضیؿه پصیطی ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٘ساض٘س .زض ضاثغ ٝثب اثط ؾبذتبض ٞیبت
ٔسیطٔ ٚ ٜبِىیت ٟ٘بزی ثط ضاثغ ٝثیٗ ضیؿه پصیطی  ٚػّٕىطز ٔبِی ،یبفتٞ ٝب ٘كبٖ زاز و ٝاؾتمالَ ٞیبت ٔسیط ،ٜا٘ساظٜ
ٞیبت ٔسیط ٚ ٜزضنس ٔبِىیت ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثط ضاثغ ٝثیٗ ضیؿه پصیطی  ٚػّٕىطز ٔبِی اثط ٔثجتی زاض٘س  ٚایٗ ضاثغ ٝضا
تمٛیت ٔی وٙٙس.

ريش تحقیق
ایٗ تحمیك اظ ٘ظط ٞسف ،تحمیمی وبضثطزی ٔحؿٛة ٔی قٛز .اظ آٖ خب و ٝایٗ ٘ٛقتبض ث ٝتٛنیف آ٘چ ٝوٞ ٝؿت یب تٛنیف
قطایظ ٔٛخٛز ثس ٖٚزذُ  ٚتهطف ( ٝ٘ ٚث ٝاِعاْ  ٚتٛنی ٝذبل) ٔیپطزاظز  ٚثب تٛخ ٝث ٝآٖ و ٝلضبٚتٞبی اضظقی زض ایٗ
تحمیك وٓ ضً٘ اؾت ،تحمیك حبضط زض ظٔط ٜتحمیمبت تٛنیفی حؿبثساضی ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ث ٝػال ٜٚثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝاظ
اعالػبت تبضیری زض آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝب (ٕٞجؿتٍی اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞب) اؾتفبزٔ ٜی قٛز ،ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔبٞیت  ٚضٚقی
و ٝزض ایٗ ٔغبِؼ ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛزٛ٘ ،ػی تحمیك تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی ث ٝقٕبض ٔیضٚزٕٞ .چٙیٗ اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی (زض
پی حُ یه ٔكىُ ذبل) ،اظ ثؼس فطآیٙس ،تحمیمی وٕی (زاضای ٍ٘طقی ػیٙی ث ٝخٕغآٚضی  ٚتحّیُ زازٞ ٜبی وٕی) ،اظ
٘ظط قیٌ ٜٛطزآٚضی  ٚتحّیُ اعالػبت ،تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی (زض پی تؼطیف  ٚث ٝزؾت آٚضزٖ اعالػبت اظ یه ٔكىُ یب
ٔٛضٛع ٔكرم زض ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب)  ٚاظ ثؼس ٔٙغمی ،یه تحمیك اؾتمطایی (زضنسز عطاحی یه ٔسَ وّی ثط اؾبؼ
ٔكبٞسات تدطثی  ٚخٕغ آٚضی زازٞ ٜبی وٕی) اؾت .ضٚـ ٌطزآٚضی اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ایٗ پػٞٚف وتبثرب٘ ٝای ٔی ثبقس
 ٚثب اؾتفبز ٜاظ وتت ٔ ،مبالت زاذّی  ٚثرهٛل ذبضخی  ٚپبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی زا٘كدٛیی ٌطزآٚضی ٔی قٛز .زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ
خٟت پطزاظـ فطضیٞ ٝبی پػٞٚف اظ ٔٙبثغ ٔرتّفی اظ خّٕ ٝؾبظٔبٖ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٘ ،طْ افعاض ض ٜآٚضز ٘ٛیٗ ٚ
ؾبیتٟبی  ٚ irbourse rdis ،tseایطاٖ تحّیُ  ٚزیٍط ؾبیتٟبی ٔؼتجط اؾتفبز ٚ ٜؾپؽ ٔٙبثغ اؾترطاج قس ٜث٘ ٝطْ افعاض
اوؿُ ٔٙتمُ ٔ ٚحبؾجبت اِٚی ٝا٘دبْ نٛضت ٔی ٌیطز ،ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  stataتدعی ٚ ٝتحّیُ قس.
فطضی ٝزض تحمیك ،اثجبت  ٚیب اثغبَ ٕ٘ی قٛز؛ ثّى ٝثط اؾبؼ زازٞ ٜبی ث ٝزؾت آٔس ،ٜتأییس یب ضز ٔی قٛز (زالٚض.)1379 ،
فطضیٞ ٝبی ٔطتجظ ثب پػٞٚف ضا ث ٝقطح ظیط تسٚیٗ ٔی وٙیٓ:
ثیٗ ضیؿه ٔبِی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ ضیؿه تدبضی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
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ثیٗ زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطضیبت پػٞٚف اظ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی ظیط اؾتفبزٔ ٜی قٛز:
Investment it = α0 + β1 Board Size it+ β3SpeciCEOs it + β3 OL it + β4 FL it + β5Levit + β6 ROA
it + β7 SIZE it + β8 BM it +εit
متغیز يابستٍ

ؾیبؾت قطوت
ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ایٗ ٔتغیط اظ ٔؼیبض ؾیبؾت ؾطٔبیٌ ٝصاضی قطوت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
ؾیبؾت ؾطٔبیٌ ٝصاضی قطوت()Investment
ٔدٕٛع ٔجبِغ پطزاذت قس ٜثبثت ٔربضج ؾطٔبی ٝای ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثّٙسٔست ٔ ٚربضج تحمیك  ٚتٛؾؼٟٙٔ ٝبی زضیبفتی ثبثت
فطٚـ أٛأَ ،بقیٗ آالت  ٚتدٟیعات  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ثطای ٍٟ٘ساضی زاضایی ٞب زض قطایظ ٔٛخٛز(اؾتٟالن) ثطای ؾبَ
ٔبِی .t
متغیز مستقل
اِف) ٚیػٌیٟبی ٔسیطیت
ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیطٞ :)Board Size(ٜیبت ٔسیط ٜثبالتطیٗ لؿٕت زض ثٙیبز ؾبظٔبٖ اؾت و٘ ٝمف ٕٟٔی زض تهٕیٕبت
ضاٞجطزی ٔ ٚسیطیت ػّٕیبت قطوتٟب ایفب ٔیىٙس(حؿٗ  ٚثٛت .)2009 ،زض ایٗ پػٞٚف ٔتغیط ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثٚ ٝؾیّٝ
تؼساز اػضبی ٞیئت ٔسیط ٜؾٙدیسٔ ٜی قٛز(اثٛض.)2007 ،
زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط :) SpeciCEOs(ٜچٙب٘چٔ ٝسیطػبُٔ زض ضقت ٝی حؿبثطؾی یب ٔسیطیت ٔبِی ثبقس ٔترهم اؾت ٚ
ػسز یه زازٔ ٜی قٛز ،زض غیط ایٙهٛضت نفط.
ة) ضیؿه قطوت
ثطای ٔحبؾج ٝضیؿه قطوت اظ زٔ ٚؼیبض ضیؿه تدبضی  ٚضیؿه ٔبِی اؾتفبزٔ ٜی قٛز:
ضیؿه تدبضی()OL
زضخ ٝاٞطْ ػّٕیبتی ثبال ٔٙدط ث ٝایدبز ضیؿه تدبضی ٔی قٛز .اٞطْ ػّٕیبتی تبثیط تغییطات فطٚـ ضا ثط ؾٛز ػّٕیبتی ثیبٖ
ٔی وٙس .اٌط قطوتی زاضای زضخ ٝاٞطْ ػّٕیبتی ثبالیی ثبقس تغییطات خعئی زض فطٚـ تبثیط ظیبزی زض ؾٛز ػّٕیبتی ذٛاٞس
زاقت .اٌط تغییطات زض خٟت افعایف فطٚـ ثبقس ایٗ أط ٔٛخت افعایف ؾٛز ث٘ ٝح ٛلبثُ ٔالحظ ٝای ٔی قٛز(احٕسپٛض ٚ
یحیی فطِٚ .) 1383 ،ی اٌط تغییطات زض خٟت وبٞف فطٚـ ثبقس ؾٛز ػّٕیبتی ٕٔىٗ اؾت ث ٝوّی حصف ٙٔ ٚدط ث ٝظیبٖ
قٛز .ضیؿه تدبضی ث ٝنٛضت ظیط ٔحبؾجٔ ٝی قٛز:
ضیؿه تدبضی= ؾٛز لجُ اظ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت /فطٚـ
ضیؿه ٔبِی()FL
ضیؿه ٔبِی احتٕبَ تٛلف فؼبِیتٟبی قطوت ث ٝذبعط ٘جٛزٖ ٚخ ٜٛوبفی اؾت و ٝاٞطْ ٞعیٞ ٝٙبی ثٟط ،ٜقبذهی ثطای
ا٘ساظٌ ٜیطی آٖ اؾت .اٞطْ ٞعیٞ ٝٙبی ثٟطٔ ٜؼیبضی اؾت ؤ ٝیعاٖ تغییطات ؾٛز ػّٕیبتی  ٚتبثیط آٖ ثط ؾٛز لجُ اظ وؿط
ٔبِیبت ضا ٔكرم ٔی ؾبظز  ٚث ٝػجبضت زیٍط ایٗ اٞطْ زضنس تغییطات ؾٛز لجُ اظ وؿط ٔبِیبت ضا ث ٝاظاء زضنس تغییطات زض
ؾٛز ػّٕیبتی ٘كبٖ ٔی زٞس(احٕسپٛض  ٚیحیی فط .)1383 ،ضیؿه ٔبِی ث ٝنٛضت ظیط ٔحبؾجٔ ٝی قٛز:
ضیؿه ٔبِی= ؾٛز لجُ اظ ٔبِیبت  /ؾٛز لجُ اظ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت
متغیزَبی کىتزلی
ا٘ساظ ٜقطوت( :) Sizeزض ایٗ پػٞٚف ثطای ؾٙدف ا٘ساظ ٜقطوت ،اظ ٍِبضیتٓ عجیؼی اضظـ ثبظاض ؾطٔبی ٝقطوت  iزض پبیبٖ
ؾبَ  tاؾتفبز ٜذٛاٞس قس.
اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ( :)BMثیبٍ٘ط ٘ؿجت اضظـ زفتطی حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ث ٝاضظـ ثبظاض حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ قطوت i
زض ؾبَ  tاؾت.
ثبظز ٜزاضایی ٞب(٘ :)ROAؿجت ؾٛز لجُ اظ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت ث ٝوُ زاضاییٞبی قطوت.
اٞطْ ٔبِی( :)Levاٞطْ ٔبِی قطوت و ٝثطاثط اؾت ثب تمؿیٓ ثسٞیٞبی قطوت ثط زاضاییٞبی پبیبٖ زٚض ٜقطوت  iزض ؾبَ .t
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جبمعٍ ي ومًوٍ آمبری
زض ایٗ پػٞٚف ؾؼی ثط آٖ اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝقطایغی و ٝزض ٔغبِؼبت زیٍط ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٘ظط ٌطفت ٝقس٘ ٚ ٜیع قطایغی
وٙٔ ٝغجك ثط ٚضؼیت ثبظاض ؾطٔبی ٝایطاٖ ٔی ثبقس ٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ ٔدٕٛػ ٝقطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض
تٟطاٖ و ٝزض ٚالغ ث ٝػٛٙاٖ خبٔؼ ٝآٔبضی قٙبذتٔ ٝی قٛز ،ا٘تربة ٌطززٔ .ؼیبض ٞب  ٚقطٚط ٔس ٘ظط ثطای ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛثٝ
قطح شیُ اؾت:
عی ؾبَٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝتحمیك  1392تب ٕ٘ ،1396بز ٔؼبٔالتی آٖ ٞب اظ تبثّٛی ثٛضؼ ذبضج ٘كس ٜثبقس  ٚؾبَ ٔبِی آٟ٘ب
ٔٙتٟی ث 29 ٝاؾفٙس ثبقس(فؼبِیت ٔؿتٕط  ٚپبیساض زض ثبظاض ؾطٔبی.)ٝ
قطوتٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ٘ ٝجبیؿتی ؾبَ ٔبِی  ٚفؼبِیت ذٛز ضا عی زٚضٜٞبی ٔٛضز ٘ظط تغییط زاز ٜثبقٙس ( ٍٕٗٞثٛزٖ ؾبَ
ٔبِی  ٚفؼبِیت زض ع َٛزٚضٔ ٜغبِؼ.)ٝ
اعالػبت ٔبِی ٔٛضز٘یبظ ،ث ٝذهٛل یبززاقتٞبی ٕٞطا ٜنٛضتٞبی ٔبِی زض زؾتطؼ ثبقس.
1
قطوت ٔٛضز ٘ظط عی زٚض ٜتحمیك فؼبِیت ٔؿتٕط زاقت ٚ ٝؾٟبْ آٖ ٔٛضز ٔؼبّٔ ٝلطاض ٌطفت ٝثبقس ٚ ٚلفٔ ٝؼبٔالتی ٘ساقتٝ
ثبقس.
قطوتٟبی ثیٕ ،ٝثب٘ىٟب ،ؾطٔبیٌ ٝصاضیٚ ،اؾغٌ ٝطی ٔبِی-پِٛی ث ٝزِیُ تفبٚت اظ ٔبٞیت فؼبِیت ای ٍٝ٘ٛٙقطوتٟب اظ خبٔؼٝ
حصف قس.
زض ٘تید ٝاػٕبَ قطایظ ٔ ٚحسٚزیت ٞبی شوط قس 112 ٜقطوت اظ خبٔؼ ٝآٔبضی خٟت ا٘دبْ آظٟٔ٘ٛب ا٘تربة قس٘س .زٚضٜ
تحمیك  5ؾبَ ٔتٛاِی ٔیثبقس ثٙبثطایٗ تؼساز  560ؾبَ قطوت ٔی ثبقس.
آمبرٌ تًصیفی
ثٙٔ ٝظٛض ق ٙبذت ثٟتط ٔبٞیت خبٔؼ ٝای و ٝزض پػٞٚف ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚآقٙبیی ثیكتط ثب ٔتغیط ٞبی
پػٞٚف ،لجُ اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی آٔبضی ،الظْ اؾت ایٗ زازٞ ٜب تٛنیف قٛزٕٞ .چٙیٗ تٛنیف آٔبضی زازٞ ٜب،
ٌبٔی زض خٟت تكریم اٍِٛی حبوٓ ثطآٖ ٞب  ٚپبی ٝای ثطای تجییٗ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبیی اؾت و ٝزض پػٞٚف ث ٝوبض ٔی
ضٚز(ذٛضقیسی ٚلطیكی،1381،ل.1)254
ثٙبثطایٗ ،لجُ اظ ایٗ و ٝث ٝآظٔ ٖٛفطضیٞ ٝبی پػٞٚف پطزاذت ٝقٛزٔ ،تغیطٞبی پػٞٚف ث ٝنٛضت ذالن ٝزض خس َٚقٕبضٜ
(ٛٔ ) 1ضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز .ایٗ خس َٚحبٚی قبذم ٞبیی ثطای تٛنیف ٔتغیطٞبی تحمیك ٔی ثبقس .ایٗ قبذم ٞب
قبُٔ ،قبذم ٞبی ٔطوعی ،قبذم ٞبی پطاوٙسٌی  ٚقبذم ٞبی قىُ تٛظیغ اؾت.
جديل :1تٛنیف آٔبضی زازٞ ٜب
اوحزاف

وبم

تعداد

میبوگیه

ؾیبؾت ؾطٔبیٝ
ٌصاضی قطوت

560

1532072

4447791

ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیطٜ

560

5.041

0.280

0.078

زا٘ف ٔبِی ٞیئت
ٔسیطٜ

560

0.707

0.455

0.207

-0.910

ضیؿه ٔبِی

560

0.711

5.003

25.038

2.043

151.912

ضیؿه تدبضی

560

4.678

35.759

1278.761

12.208

161.880

-3.103

ا٘ساظ ٜقطوت

560

13.251

1.606

2.580

0.864

4.338

7.783

18.484

اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ

560

0.403

0.254

0.064

1.584

6.995

0.009

1.906

اٞطْ ٔبِی

560

0.571

0.189

0.035

-0.191

2.380

0.090

0.991

ثبظز ٜزاضایی ٞب

560

0.127

0.138

0.019

0.746

3.990

-0.289

0.631

معیبر

ياریبوس

چًلگی

کطیدگی

کمتزیه

بیطتزیه

1.980

5.234

34.270

7213

3.970

6.760

46.981

5

7

1.828

0

1

-57.905

78.402
527.645

ٙٔ 1ظٛض اظ ٚلفٔ ٝؼبٔالتی ایٗ اؾت و ٝزض زاز  ٚؾتس ؾٟبْ قطوت زض زٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝثیكتط اظ ٔ 6بٚ ٜلف ٝایدبز قس ٜثبقس.
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انّیتطیٗ قبذم ٔطوعیٔ ،یبٍ٘یٗ اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞس٘ ٜمغ ٝتؼبزَ ٔ ٚطوع ثمُ تٛظیغ اؾت  ٚقبذم ذٛثی ثطای ٘كبٖ
زازٖ ٔطوعیت زازٞ ٜبؾت .ثطای ٔثبَ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ثطای ٔتغیط ؾیبؾت ؾطٔبیٌ ٝصاضی قطوت ثطاثط ثب ()1532072
ٔیثبقس و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثیكتط زازٜٞب ح َٛایٗ ٘مغ ٝتٕطوع یبفت ٝا٘س .پبضأتطٞبی پطاوٙسٌیٔ ،ؼیبضی ثطای تؼییٗ ٔیعاٖ
پطاوٙسٌی اظ یىسیٍط یب ٔیعاٖ پطاوٙسٌی آٖٞب ٘ؿجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ اؾت .اظ ٟٔٓتطیٗ پبضأتطٞبی پطاوٙسٌی ،ا٘حطاف ٔؼیبض
اؾتٔ .مساض ایٗ پبضأتط ثطای ٔتغیط ؾیبؾت ؾطٔبیٌ ٝصاضی قطوت ثطاثط ثب  ٚ 4447791ثطای ثبظز ٜزاضایی ٞب ثطاثط اؾت ثب
ٔ 0/138یثبقس و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ایٗ زٔ ٚتغیط ث ٝتطتیت زاضای ثیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ ا٘حطاف ٔؼیبض ٞؿتٙس .وٕتطیٗ ٚ
ثیكتطیٗ ٘ ٓٞكبٖ زٙٞس ٜایٗ ٔی ثبقس و ٝوساْ ٔتغیط زاضای ثیكتطیٗ ػسز اؾت  ٚوساْ ٔتغیط زاضای وٕتطیٗ ػسز اؾت وٝ
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔتغیط ضیؿه ٔبِی ثب  -57/905زاضای وٕتطیٗ ػسز ٔ ٚتغیط ضیؿه تدبضی ثب  527/645زاضای ثیكتطیٗ ػسز
ٔی ثبقس .زض ازأ ٝتٛنیف آٔبضی زازٞ ٜب ث ٝثطضؾی ثطذی تٛظیغ فطاٚا٘ی ٔتغیطٞبیی و٘ ٝح ٜٛا٘ساظٌ ٜیطی اٟ٘ب ث ٝنٛضت نفط
 ٚیه ٔی ثبقس پطزاذت قس ٜاؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ ٘ٛع ٔتغیطٞب ٕٞبٖ ٔتغیطٞبی ٔدبظی ٔی ثبقٙس و٘ ٝكبٖ ٔی زٙٞس
چٙس زضنس اظ وُ ٔتغیطٞبی ٔب زض ٔطحّ ٝضقس لطاض زاض٘س  ٚاظ  100زضنس چٙس زضنس قبُٔ ایٗ ٔطحّ ٝضقس ٔی ثبقس،
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خسا َٚظیط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت اظ  560ؾبَ ٔبِی قطوت  164ؾبَ قطوت ثس ٖٚزا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیطٜ
ٔی ثبقٙس و 29/29 ٝزضنس ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .اظ  560ؾبَ ٔبِی قطوت  396ؾبَ قطوت ثس ٖٚظیبٖ ٔی
ثبقٙس و 70/71 ٝزضنس ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .تٛظیغ فطاٚا٘ی ٞط وساْ اظ ٔتغیطٞبی ٔدبظی ث ٝقطح ظیط ٞؿتٙس:
جديل :2تٛظیغ فطاٚا٘ی ٔتغیط زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیطٜ
فطاٚا٘ی

زضنس فطاٚا٘ی

قطوتٟبی ثس ٖٚزا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیطٜ

164

29.29

قطوتٟبی ثب زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیطٜ

396

70.71

خٕغ

560

100

وزمبل بًدن مقبدیز خطب
ٔمبزیط ذغب ثبیس عجك ٔف ْٟٛضٌطؾی ٖٛوبٔال تهبزفی ثبقس .زض نٛضتی ؤ ٝمبزیط ذغبٞبی ٔسَ تهبزفی ثبقس ٔیبٍ٘یٗ
ذغبٞب زض ؾغح ٔمبزیط ٔرتّف ٔتغیط ٔؿتمُ ثبیس ثطاثط نفط ثبقس .ث ٝثیبٖ زیٍط ،تٛظیغ ذغبٞبی ٔسَ ثبیس ٘طٔبَ (ثب ٔیبٍ٘یٗ
نفط ٚ ٚاضیب٘ؽ ٔتٙبٞی) ثبقس .چٙب٘چ ٝتٛظیغ ٔمبزیط ذغب زض ٔسَ ٘طٔبَ ٘جبقس٘ ،تیدٔ ٝی قٛز و ٝؾبیط ػٛأُ ث ٝنٛضت
تهبزفی ثط ثبظز ٜؾٟبْ تبثیط ٌصاض ٘یؿتٙسِ .صا٘ ،تبیح ضٌطؾی ٖٛچٙساٖ لبثُ اتىب ٘رٛاٞس ثٛز (ثٙی ٟٔس ٕٞ ٚىبضاٖ.)1395،
جديل ٘ :3تبیح آظٔ ٖٛآظٔ ٖٛقبپیطٚ ٚیّه(ثطای خٕالت ذغب)
مدل َبی

تعداد مطبَدات

آمبرٌ آسمًن

سطح معىی داری

وتیجٍ

ٔسَ اَٚ

560

1.806

0.797

٘طٔبَ ثٛزٖ ٔمبزیط ذغب

ٔسَ زْٚ

560

4.381

0.987

٘طٔبَ ثٛزٖ ٔمبزیط ذغب

ٔسَ ؾْٛ

560

7.826

0.951

٘طٔبَ ثٛزٖ ٔمبزیط ذغب

ٔسَ چٟبضْ

560

7.132

0.988

٘طٔبَ ثٛزٖ ٔمبزیط ذغب

پژيَص

عجك ٘تبیح آظٔ ٖٛقبپیطٚ ٚیّه ،ؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ  5زضنس ٔی ثبقس  ٚثیبٍ٘ط ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ ذغبٞبی ثبلی ٔب٘سٜ
زض ٔسَ ٞبی ضٌطؾی٘ٛی فٛق ٔی ثبقس.
آسمًن  Fلیمز(چبي) ي آسمًن َبسمه

2

ثطای آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝبی تحمیك اظ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی اثطات ثبثت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای تؼییٗ ایٙى ٝزازٞ ٜبی ٔٛضز ثطضؾی
اظ ٘ٛع تطویجی ٞؿتٙس یب زازٞ ٜبی تبثّٛیی اظ آظٔ ٖٛاف ِیٕط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ،و٘ ٝتبیح زض خس َٚظیط اضائ ٝقس ٜاؾت.
H0: pooled model
H1: Fixed Effect Model
Limmer & Hausman

2
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ٕٞب٘غٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜی قٛز ،ؾغح ٔؼٙی زاضی آظٔٞ ٖٛب وٕتط اظ  5زضنس ٔی ثبقس و ٝثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت ٔی ثبقس و ٝزازٜ
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی اظ ٘ٛع تبثّٛیی ثٛز ٜو ٝزازٞ ٜبی تبثّٛیی ذٛز ث ٝز ٚزؾت ٝاثطات تهبزفی  ٚاثطات ثبثت تمؿیٓ ٔی ق٘ٛس ٚ
ثطای تؼییٗ ایٙه ٔٛضٛع ثبیس اظ آظٔ ٞ ٖٛبؾٕٗ اؾتفبز ٜقٛز ،و٘ ٝتبیح ٔطثٛط ث ٝایٗ آظٔ ٖٛزض خس َٚظیط اضائ ٝقس ٜاؾت.
زض نٛضتی و ٝؾغح ٔؼٙی زاضی آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثیكتط اظ  5زضنس ثبقس ثبیس اظ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی اثطات ثبثت اؾتفبز ٜقٛز وٝ
٘تبیح ایٗ آظٔ ٖٛثیبٍ٘ط ٕٞیٗ ٔغّت ثٛز.
جديل ٘ :4تبیح آظٔ ٖٛاف ِیٕط(چبٞ ٚ )ٚبؾٕٗ ثطای ٔسَ ٞبی ضٌطؾی٘ٛی پػٞٚف
آسمًن َبسمه

آسمًن اف لیمز
فطضیٞ ٝب

آٔبض ٜآظٖٔٛ

ؾغح ٔؼٙی زاضی

٘تیدٝ

آٔبض ٜآظٖٔٛ

ؾغح ٔؼٙی زاضی

٘تیدٝ

ٔسَ اَٚ

8.06

0.000

تبثّٛیی

6.91

0.227

تهبزفی

ٔسَ زْٚ

8.09

0.000

تبثّٛیی

6.61

0.251

تهبزفی

ٔسَ ؾْٛ

8.09

0.000

تبثّٛیی

7.36

0.195

تهبزفی

ٔسَ چٟبضْ

8.08

0.000

تبثّٛیی

7.23

0.203

تهبزفی

آسمًن فزضیٍ ايل پژيَص
 :H0ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
 :H1ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
جديل  :5ترٕیٗ ٟ٘بیی ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی اَٚ
متغیزَب

ضزایب

اوحزاف استبودارد ضزایب

آمبرٌ z

سطح معىبداری

ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیطٜ

817442.7

1095720

0.75

0.456

ا٘ساظ ٜقطوت

-220229.1

122189.4

-1.80

0.071

اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ

1209387

675050.2

1.79

0.073

اٞطْ ٔبِی

-78745.62

990859.1

-0.08

0.937

ثبظز ٜزاضایی ٞب

397322

1210360

0.33

0.743

ػطو اظ ٔجسا

27640.77

5806581

0.00

0.996

سبیز آمبرٌ َبی اطالعبتی
ضطیت تؼییٗ

 42زضنس

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قسٜ

 41زضنس

آٔبضٚ ٜاِس  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ

)0.138( 8.34

عجك ٘تبیح خسٔ ،5 َٚكبٞسٔ ٜی قٛز ؤ ٝتغیط ا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜزاضای ضطیت ٔثجت  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ  5زضنس
اؾت اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت تبثیط ٔؼىٛؼ ٔ ٚؼٙبزاض زاضز  ٚفطضی ٝا َٚزض
ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز پصیطـ لطاض ٔی ٌیطز.
ٔتغیطٞبی وٙتطِی ا٘ساظ ٜقطوت  ٚاضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ  ٚاٞطْ ٔبِی  ٚثبظز ٜزاضایی ٞب زاضای ؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس ِصا ثب ٔتغیط ٚاثؿت( ٝؾیبؾتٟبی قطوت)اضتجبط ٘ساض٘س.
ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قس ٜثطاثط ثب  41زضنس ٔی ثبقس و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚوٙتطِی ٔٛخٛز زض ٔسَ
تٛا٘ؿت ٝا٘س  41زضنس اظ تغییطات ٔتغیطٚاثؿت ٝضا تٛضیح زٙٞس .آٔبضٚ ٜاِس ثطاثط ثب  ٚ 8.34ؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ثطاظـ قس ٜاظ اػتجبض وبفی ثطذٛضزاض اؾت.
آظٔ ٖٛفطضی ٝز ْٚپػٞٚف
 :H0ثیٗ زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
 :H1ثیٗ زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
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جديل  :6ترٕیٗ ٟ٘بیی ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی زْٚ
متغیزَب

ضزایب

اوحزاف استبودارد ضزایب

آمبرٌ z

سطح معىبداری

زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیطٜ

104912.8

226872

0.46

0.644

ا٘ساظ ٜقطوت

-177845

128223.9

-1.39

0.165

اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ

1188489

672120.2

1.77

0.077

اٞطْ ٔبِی

263995.4

1062364

0.25

0.804

ثبظز ٜزاضایی ٞب

471547.9

1230298

0.38

0.702

ػطو اظ ٔجسا

3416298

1962322

1.74

0.082

سبیز آمبرٌ َبی اطالعبتی
ضطیت تؼییٗ

 41زضنس

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قسٜ

 40زضنس

آٔبضٚ ٜاِس  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ

)0.278( 6.29

عجك ٘تبیح خسٔ ، 6 َٚكبٞسٔ ٜی قٛز ؤ ٝتغیط زا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜزاضای ضطیت ٔثجت  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ 5
زضنس اؾت اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝزا٘ف ٔبِی ٞیئت ٔسیط ٜثب ؾیبؾتٟبی قطوت تبثیط ٔؼىٛؼ ٔ ٚؼٙبزاض زاضز  ٚفطضیٝ
ز ْٚزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز پصیطـ لطاض ٔی ٌیطز.
ٔتغ یطٞبی وٙتطِی ا٘ساظ ٜقطوت  ٚاضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ  ٚاٞطْ ٔبِی  ٚثبظز ٜزاضایی ٞب زاضای ؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس ِصا ثب ٔتغیط ٚاثؿت( ٝؾیبؾتٟبی قطوت)اضتجبط ٘ساض٘س.
ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قس ٜثطاثط ثب  40زضنس ٔی ثبقس و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚوٙتطِی ٔٛخٛز زض ٔسَ
تٛا٘ؿت ٝا٘س  40زضنس اظ تغییطات ٔتغیطٚاثؿت ٝضا تٛضیح زٙٞس .آٔبضٚ ٜاِس ثطاثط ثب  ٚ 6.29ؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ثطاظـ قس ٜاظ اػتجبض وبفی ثطذٛضزاض اؾت.
آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ ْٛپػٞٚف
 :H0ثیٗ ضیؿه ٔبِی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
 :H1ثیٗ ضیؿه ٔبِی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
جديل  :7ترٕیٗ ٟ٘بیی ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی ؾْٛ
متغیزَب

ضزایب

اوحزاف استبودارد ضزایب

آمبرٌ z

سطح معىبداری

ضیؿه ٔبِی

-6236.084

12877.41

-0.48

0.628

ا٘ساظ ٜقطوت

-165668.9

126194.9

-1.31

0.189

اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ

1201402

672554.8

1.79

0.074

اٞطْ ٔبِی

403049

1062468

0.38

0.704

ثبظز ٜزاضایی ٞب

520113.7

1237383

0.42

0.674

ػطو اظ ٔجسا

3230327

1918276

1.68

0.092

سبیز آمبرٌ َبی اطالعبتی
ضطیت تؼییٗ

 41زضنس

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قسٜ

 40زضنس

آٔبضٚ ٜاِس  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ

)0.352( 5.55

عجك ٘تبیح خسٔ ، 7َٚكبٞسٔ ٜی قٛز ؤ ٝتغیط ضیؿه ٔبِی زاضای ضطیت ٔٙفی  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ  5زضنس اؾت
اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝضیؿه ٔبِی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت تبثیط ٔؼىٛؼ ٔ ٚؼٙبزاض زاضز  ٚفطضی ٝؾ ْٛزض ؾغح اعٕیٙبٖ
 95زضنس ٔٛضز پصیطـ لطاض ٔی ٌیطز.
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ٔتغیطٞبی وٙتطِی ا٘ساظ ٜقطوت  ٚاضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ  ٚاٞطْ ٔبِی  ٚثبظز ٜزاضایی ٞب زاضای ؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس ِصا ثب ٔتغیط ٚاثؿت( ٝؾیبؾتٟبی قطوت)اضتجبط ٘ساض٘س.
ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قس ٜثطاثط ثب  40زضنس ٔی ثبقس و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚوٙتطِی ٔٛخٛز زض ٔسَ
تٛا٘ؿت ٝا٘س  40زضنس اظ تغییطات ٔتغیطٚاثؿت ٝضا تٛضیح زٙٞس .آٔبضٚ ٜاِس ثطاثط ثب  ٚ 5.55ؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ثطاظـ قس ٜاظ اػتجبض وبفی ثطذٛضزاض اؾت.
آظٔ ٖٛفطضی ٝچٟبضْ پػٞٚف
 :H0ثیٗ ضیؿه تدبضی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
 :H1ثیٗ ضیؿه تدبضی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
جديل  :8ترٕیٗ ٟ٘بیی ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی چٟبضْ
متغیزَب

ضزایب

اوحزاف استبودارد ضزایب

آمبرٌ z

سطح معىبداری

ضیؿه تدبضی

-2499.412

1190.723

-2.10

0.036

ا٘ساظ ٜقطوت

-174460.6

127187.3

-1.37

0.170

اضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ

1173517

676777.3

1.73

0.083

اٞطْ ٔبِی

309658.1

1072813

0.29

0.773

ثبظز ٜزاضایی ٞب

423800.3

1211396

0.35

0.726

ػطو اظ ٔجسا

3440567

1954749

1.76

0.078

سبیز آمبرٌ َبی اطالعبتی
ضطیت تؼییٗ

 41زضنس

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قسٜ

 40زضنس

آٔبضٚ ٜاِس  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ

)0.004( 16.97

عجك ٘تبیح خسٔ ، 8 َٚكبٞسٔ ٜی قٛز ؤ ٝتغیط ضیؿه تدبضی زاضای ضطیت ٔٙفی  ٚؾغح ٔؼٙبزاضی وٕتط اظ  5زضنس اؾت
اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝضیؿه تدبضی ثب ؾیبؾتٟبی قطوت تبثیط ٔؼىٛؼ ٔ ٚؼٙبزاض زاضز  ٚفطضی ٝچٟبضْ زض ؾغح
اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز پصیطـ لطاض ٔی ٌیطز.
ٔتغیطٞبی وٙتطِی ا٘ساظ ٜقطوت  ٚاضظـ نبحجبٖ ؾٟبْ  ٚاٞطْ ٔبِی  ٚثبظز ٜزاضایی ٞب زاضای ؾغح ٔؼٙبزاضی ثیكتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس ِصا ثب ٔتغیط ٚاثؿت( ٝؾیبؾتٟبی قطوت)اضتجبط ٘ساض٘س.
ضطیت تؼییٗ تؼسیُ قس ٜثطاثط ثب  40زضنس ٔی ثبقس و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚوٙتطِی ٔٛخٛز زض ٔسَ
تٛا٘ؿت ٝا٘س  40زضنس اظ تغییطات ٔتغیطٚاثؿت ٝضا تٛضیح زٙٞس .آٔبضٚ ٜاِس ثطاثط ثب  ٚ 16.97ؾغح ٔؼٙبزاضی آٖ وٕتط اظ 5
زضنس ٔی ثبقس اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝسَ ثطاظـ قس ٜاظ اػتجبض وبفی ثطذٛضزاض اؾت.
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وتیجٍ گیزی
زض پػٞٚف حبضط ایٗ ٘تید ٝحبنُ قس و :ٝثیٗ ٚیػٌیٟبی ٔسیطیت  ٚؾیبؾت ٞبی قطوت ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٚخٛز زاضزٚ .
ٕٞچٙیٗ ثیٗ ضیؿه قطوت  ٚؾیبؾت ٞبی قطوت ضاثغٔ ٝؼىٛؼ ٚخٛز زاضز.
ایٗ ٘تبیح ٔغبثك ثب پػٞٚف ثٕیّٕٞ ٚ ٝىبضاٖ (ٔ )2017ی ثبقس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔمیبؼ چٙس ثؼسی٘ ،تبیح ٘كبٖ زاز و ٝظیبز
ثٛزٖ تٛٙع ٞیبت ٔسیطٙٔ ٜدط ث ٝوبٞف ٘ٛؾبٖ  ٚػّٕىطز ثٟتط ٔی قس .پبییٗ ثٛزٖ ؾغح ضیؿه ٘یع ثیكتط ث ٝزِیُ ٔتٛٙع
ثٛزٖ ٞیبت ٔسیط ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ ؾیبؾت ٞبی ٔبِی ثب ضیؿه وٓ اؾت .أبٕٞ ،چٙب٘ى ٝتٛٙع ٞیبت ٔسیط ٜثبػث افعایف ضیؿه
پصیطی ثٟتط ٔی قٛز ،قطوتٟبیی و ٝتٛٙع ٞیبت ٔسیط ٜزض آٟ٘ب ثیكتط اؾت٘ ،یع ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔؿتٕطی زض تحمیك  ٚتٛؾؼٝ
زاض٘س  ٚفطآیٙسٞبی ٘ٛآٚضی ثٟتطی زاض٘س .آظٔٞ ٖٛبی ٔتغیطٞبی اثعاضی و ٝاظ تٛٙع ثیط٘ٚی زض زؾتطؾی قطوت ث ٝػطضٝ
ٔتٛٙع ٔسیطاٖ غیطٔحّی ثٟط ٜثطزاضی ٔی وٙس٘ ،كبٖ زاز و ٝایٗ ضٚاثظ ؾججی ٞؿتٙس.
پیكٟٙبز ٔی قٛز حؿبثطؾبٖ زلت الظْ ضا زض اضائٌ ٝعاضـ ٞبی حؿبثطؾی ث ٝػُٕ آٚضز٘س چٕٔ ٖٛىٗ اؾت ٔسیطاٖ زض
خٟت خصة ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثیكتط  ٚفطٚـ ؾٟبْ تحت تّٕه ذٛز نٛضت ٞبی ٔبِی ضا ثٚ ٝالؼیت ٕ٘بیف ٘سٙٞس.
أطٚظ ٜؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ٚؾٟبٔ ساضاٖ قطوتٟب ث ٝاعالػبت لبثُ اعٕیٙب٘ی اظ ٚضؼیت ٔبِی قطوتٟب ٘یبظ زاض٘س تب ثتٛا٘ٙس ثط اؾبؼ
آٖ تهٕیٓ ٌیطی وٙٙس .فّصا ایٗ حؿبثطؾبٖ ٞؿتٙس و ٝایٗ اعٕیٙبٖ ضا ث ٝآٟ٘ب ٔی زٙٞس پؽ ثطای اثطثرف ثٛزٖ حؿبثطؾی
 ٚاضائٌ ٝعاضقبت زضؾت تٛؾظ حؿبثطؾبٖ ،قطوتٟب ثبیس ؾیؿتٓ وٙتطَ زاذّی ٔٙبؾجی ضا اؾتمطاض زٙٞس تب ثتٛا٘ٙس ثط
اثطثركی ثط٘بٔ ٝحؿبثطؾی ٘ ٚتبیح آٖ وٕه قبیب٘ی وطز ٜثبقٙس.
زض ظٔبٖ ا٘تربة پطتفٛی ٔٙبؾجی اظ ؾٟبْ ،اظ ضٚـ ٞبی ٔتفبٚت ؾطٔبیٌ ٝصاضی اؾتفبز ٜقٛز ٞ ٚط زٛ٘ ٚع ؾٟبْ ضقسی ٚ
اضظقی زض پطتفٛی لطاض ٌیطز تب ػال ٜٚثط وبٞف ضیؿه٘ ،تبیح ثٟتطی ٘هیت ؾطٔبیٌ ٝصاض قٛز.
ث ٝؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض پیكٟٙبز ٔیكٛز قطوت ضا ّٔعْ ث ٝاضائ ٝاعالػبت ٔطثٛط ثٌ ٝعاضـ فؼبِیت ٞیبت ٔسیطٚ ٜ
نٛضتٟبی ٔبِی ث ٝنٛضت فبیّٟبی ٔتٙی ٕ٘بیٙس تب لبثّیت تحّیُ ٔحتٛای آٟ٘ب اظ عطیك ٘طْ افعاض ٟٔیب قٛز.
ٔسَ ٞبی ایٗ پػٞٚف ث طای تٕبْ نٙبیغ ػض ٕٝ٘ٛ٘ ٛی آٔبضی ث ٝنٛضت یه خب ثطآٚضز قس ٜا٘س .اظ ایٗ ض ،ٚپیكٟٙبز ٔی قٛز
زض ٔغبِؼبت آتی ٞط یه اظ ٔسَ ٞبی ایٗ پػٞٚف ثطای نٙبیغ ٔرتّف ث ٝتفىیه ثطآٚضز قٛز.
اظ ؾبیط ٔتغیطٞبی تؼسیّی  ٚاثطٌصاض ثط ضاثغ ٝثیٗ تٛٙع ٞیبت ٔسیط ٚ ٜضیؿه قطوت ثب ؾیبؾت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ضاثغ ٝتٛٙع ٞیبت ٔسیط ٚ ٜضیؿه قطوت ثب ؾیبؾت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض قطوت ٞبی ظیبٖ ز ٜزض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط قطوتٟب
ثطضؾی  ٚآظٌٔ ٖٛطزز.

مىببع ي مزاجع

 احٕس پٛض ،احٕسّٔ .ىیبٖ ،اؾفٙسیبض .ثٕٟٙیطی ،خٛازظاضع٘ .بزی ،ظیٙت .ثطضؾی ٘مف ؾبذتبض ٞیئت ٔسیط ٜثط
ؾطٔبی ٝفىطی قطوتٟب ثب ضٚیىطز فبظیٔ ،غبِؼٛٔ ٝضزی قطوتٟبی زاضٚؾبظی ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطأٖ .دّٝ
زا٘ف حؿبثساضی /ؾبَ ؾ /ْٛـ /8ثٟبض  /1391نم.93-73
 احٕسی ،ؾیس ٔحٕس ٟٔسی .قٟطیبض،ثٟٙبْ .1386 .تؼییٗ ٔیعاٖ ثٟی ٝٙؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ثبظاض یٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض
ثب ضٚیىطز اضظـ زض ٔؼطو ضیؿهٔ .دّ ٝثطضؾی ٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،ؾبَ ، 14قٕبض ،49ٜپبییع ،1386
نفحبت  3تب .24
 احٕسیٔ ،حٕسضضب .) 1380( .اضتجبط ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝثبظز ٜقطوت ٞبی ثٛضؼ .ضؾبِ ٝوبضقٙبؾی اضقس
حؿبثساضی .زا٘كٍب ٜآظاز ٚاحس ػّ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ.
 اؾسی،غالٔحؿیٗٔ .حٕسی،قبپٛض .ذطْ،اؾٕبػیُ )1390( .ضاثغ ٝثیٗ ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝؾبذتبض ٔبِىیتٔ ،دّٝ
زا٘ف حؿبثساضی ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض ،4 ٜثٟبض ،1390نفحبت 48-29
 أیسی ،فبعٕ" .)1390( .ٝتبثیط ویفیت الالْ تؼٟسی ثط وبضایی ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض
ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ" .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس .زا٘كٍب ٜانفٟبٖ .زا٘كىس ٜػّ ْٛازاضی  ٚالتهبز.
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 ا٘ٛاضی ضؾتٕی ،ػّی انغط؛ تدٛیسی ،اِٙبظ؛ خٟبٍ٘طزٔ ،یثٓ .)1394( .تبثیط ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝپبزاـ ٞیئت ٔسیطٜ
ثط وبضایی ؾطٔبیٌٝصاضی .پػٞٚفٞبی تدطثی حؿبثساضی ،ؾبَ پٙدٓ ،قٕبض ،18 ٜنم .129-109
 ثبغٔٛیبٖ ضافیه ،ػعیعظازٔ ٜمسْ ویٛاٖ .)1393( .ضاثغٚ ٝیػٌیٞبی قطوت  ٚؾبذتبض ؾطٔبی .ٝفهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت
تدطثی حؿبثساضی ٔبِی .ؾبَ یبظز ،ٓٞقٕبض.133-111 ،43 ٜ
 تمٛی ٟٔسیِ,غفی ػّی انغط ،ؾٟطاثی ػجساِطضبٔ .1387.سَ ضیؿه اػتجبضی  ٚضتج ٝثٙسی ٔكتطیبٖ حمـٛلی
ثب٘ه وكبٚضظی .پػٞٚكٙبٔ ٝالتهبزی ظٔؿتبٖ ٚ( 4(- ;1387یػ٘ ٜبٔ ٝعطح تؼسیُ التهبزی)).128-99:
 خالِی ٘بئیٙی  ،ا ،ض "،1385 ،ثطضؾی ٘مف إٞیت ٘ظبضت ثط ٔجتٙی ثط ضیؿه زض ٘ظبْ ثب٘ىی ٔ ٚمبیؿ ٝآٖ ثب
٘ظبضت تغجیمی " ٔ ،دٕٛػٔ ٝمبالت ٞفسٕٞیٗ ٕٞبیف ثب٘ىساضی اؾالٔی
 خٟبٖ ذب٘ی ،ػّی ؛ ػجس ٜتجطیعی ،حؿیٗ٘ .) 1372( .ظطی ٝثبظاض وبضآی ؾطٔبی٘ . ٝكطی ٝتحمیمبت ٔبِیٚ .ض،1 ٜ
قٕبض 1 ٜنم.24-7
 حیسضپٛض ،فطظا٘ .ٝاِؿبزات احؿب٘ی عجبعجبییٔ ،طیٓ (٘ )1394مف ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی زض ؾیبؾتٞبی
ؾطٔبیٌٝصاضی قطوت .پیكطفت ٞبی حؿبثساضیٔ .مبِ ،1 ٝزٚض ،7 ٜقٕبض ،1 ٜثٟبض  ٚتبثؿتبٖ ،نفح.21-1 ٝ
 ذب٘ی ػجساهلل ،افكبضی حٕیس ،ٜحؿیٙیوٙسِدی ٔیطٞبزی .)1392( .ثطضؾی تهٕیٕبت تبٔیٗ ٔبِی ،ظٔبٖثٙسی
ثبظاض  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٚالؼی زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ .فهّٙبٔ ٝػّٕی-پػٞٚكی ٔسیطیت زاضایی  ٚتبٔیٗ ٔبِی،
ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜا ،َٚقٕبض ٜپیبپی (.122-109 ،)1
 ضازپٛضٔ ،یثٓ ،ضؾِٛی ظاز ،ٜػّی ،ضفیؼی ،احؿبٖ ِٟ ٚطاؾجی ،ػّی انغطٔ ،1388 ،سیطیت ضیؿه ثبظاض :ضٚیىطز
اضظـ زض ٔؼطو ذغط ،تٟطاٖ ،قطوت ٔبتطیؽ تحّیٍّطاٖ ؾیؿتٓ ٞبی پیچیس.ٜ
 ضاػی ،ض ٚ ،ػّی ؾؼیسیٔ" ،جب٘ی ٟٔٙسؾی ٔبِی ٔ ٚسیطیت ضیؿه"  ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ  ٚؾٕت ،تٟطاٖ ،
ٛ٘83ثت ا. َٚ
 ضایّی ،فطا٘ه .ثطا ،ٖٚویت .) 1386(.تدعی ٚ ٝتحّیُ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔ ٚسیطیت ؾجس اٚضاق ثٟبزاض ،تطخٕ ٝاؾالٔی
ثیسٌّی ،غالٔطضبٞ .یتی،فطقبز .ضٕٙٞبی ضٚزپكتی ،فطیس .ٖٚچبح ز ،ْٚتٟطاٖ :ا٘تكبضات پػٞٚكىس ٜأٛض
التهبزی.
 ؾپبؾی ،ؾحط .ػجسِیِ ،یال ( )1395تأثیطات حضٛض ظ٘بٖ زض ٞیئت ٔسیط ٜثط اضظـ قطوت  ٚػّٕىطز ٔبِی.
پػٞٚف ٞبی حؿبثساضی ٔبِی  ٚحؿبثطؾیٔ .مبِ ،3 ٝزٚض ،8 ٜقٕبض ،29 ٜثٟبض ،نفح.58-39 ٝ
 ؾتبیفٔ ،حٕسحؿیٗ  ٚوبظٓ٘ػازٔ ،هغفی (" ،)1389ثطضؾی تبثیط ؾبذتبض ٔبِىیت  ٚتطویت ٞیبت ٔسیط ٜثط
ؾیبؾت تمؿیٓ ؾٛز قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ"ٔ ،دّ ٝزا٘ف حؿبثساضی ،ؾبَ ا،َٚ
قٕبض ،1ٜنم 29-51
 ؾؼیسا اضزوب٘ی ،ؾؼیس؛ فطٞبزی پٛضٔ ،حٕسضضب ٔ ٚحٕسضضب خؼفطی ٘سٚقٗ .)1393( .ثطضؾی اضتجبط ثیٗ ضیؿه
٘مسیٍٙی ٔؼیبض پٛقف تمبضب  ٚضیؿه اػتجبضی ثب٘ه ٞب .تٛؾؼٔ ٝسیطیت پِٛی  ٚثب٘ىی ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض ،3 ٜنم
.22-1
 قفبئی ,ثٟٙبْ ٟٔ ٚسی آلبثیٍی ) 1395( ،ثطضؾی تٛٙع خٙؿیتی زض ؾبذتبض ٞیئت ٔسیط ٚ ٜاضتجبط آٖ ثب ضیؿه
قطوت ٞب:یه تحّیُ ویفی اظ پیكیٞ ٝٙبی پػٞٚف ،زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی پبضازایٓ ٞبی ٘ٛیٗ ٔسیطیت،
٘ٛآٚضی  ٚوبضآفطیٙی ،تٟطاٖ ،زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتیhttps://www.civilica.com/Paper- ،
.OICONFERENCE02-OICONFERENCE02_193.html
 عبِت تجبضٔ ،یثٓ .)1390( .ضاثغ ٝثیٗ ٚیػٌیٞبی ٞیبت ٔسیط ٚ ٜحكاِعحٕ ٝحؿبثطؾی ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی
اضقس ،زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ.
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 ػّی ٘ػاز ؾبضٚوالئیٟٔ ,سی ٔ ٚطیٓ ثحطیٙی )1392( ،تأثیط ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٟ٘بزی ثط ضیؿه ؾیؿتٕبتیه زض
قطوت ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی حؿبثساضیٔ ،سیطیت ٔبِی  ٚؾطٔبیٝ
ٌصاضیٌ ،طٌبٖ  ،ا٘دٕٗ ػّٕی  ٚحطف ٝای ٔسیطاٖ  ٚحؿبثساضاٖ ٌّؿتبٖ،
.https://www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_052.html
 لبِیجبفبنُ ،حؿٗ  ٚفبعٕ ٝضضبیی ( )1386ثطضؾی تأثیط تطویت ٞیأتٕسیط ٜثط ػّٕىطز قطوتٟبی پصیطفتٟكـسٜ
زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ" ،تحمیمبت ٔبِی ،زٚض، 9 ٜقٕبض، 23 ٜنم .33-48
 وطزؾتب٘ی غالٔطضب ٘ ٚدفیػٕطا٘ی ٔظبٞط  .)1387( .ثطضؾی ػٛأُ تؼییٗ وٙٙس ٜؾبذتبض ؾطٔبی :ٝآظٔ ٖٛتدطثی
٘ظطیٛٔ ٝاظ٘ ٝایؿتب زض ٔمبثُ ٘ظطی ٝؾّؿّٔ ٝطاتجی .زٚفهّٙبٔ ٝتحمیمبت ٔبِی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،قٕبض-73 ،25 ٜ
.90
ٌ طأی انُ ،أیط .ؾطثبظی آظاز ،نبزق .اثطاٞیٕی ،ؾیسوبظٓ .ثٟطأی ٘ؿت ،ػّی ( )1394ثطضؾی تأثیط ػسْ تمبضٖ
اعالػبتی ثط ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی پصیطفتٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ .پػٞٚكٙبٔ ٝالتهبز ٚ
وؿت  ٚوبضٔ .مبِ ،3 ٝزٚض ،6 ٜقٕبض ،10 ٜثٟبض ،نفح.36-27 ٝ
٘ فط ,فٟیٕٔ ٚ ٝدتجی ٔكسیی )1396( ،ثطضؾی تبثیط تٛٙع خٙؿیتی زض ٞیبت ٔسیط ٜثط ضیؿه زض قطوتٟبی
پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،پبیبٖ٘بٔ .ٝغیط زِٚتی  -زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی  -زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی
ٚاحس قبٞطٚز  -زا٘كىسٔ ٜسیطیت  ٚحؿبثساضی .وبضقٙبؾی اضقس.
ٛ٘ ضٚـ ،ایطج  ٚػّی اثطاٞیٕی وطزِط( ، )1384ثطضؾی  ٚتجییٗ ضاثغ ٝتطویت ؾٟبٔساضاٖ ثب تمبضٖ اعالػبت ٚ
ؾٛزٔٙسی ٔؼیبضٞبی حؿبثساضی ػّٕىطز ،ثطضؾی ٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،قٕبض.42 ٜ
٘ یىٔٛطاْٞ ،بقٓ  ٚث ،ٕٟٗثٙی ٟٔس ( )1388تئٛضی حؿبثساضی (ٔمسٔ ٝی ثط تئٛضی ٞبی تٛنیفی) ا٘تكبضات
زا٘كٍب ٜاظاز اؾالٔی ٚاحس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ .چبح ا.َٚ
 اِٛا٘ی ،ؾیس ٟٔسی؛ ؾیس ٘مٛیٔ،یطػّی ( .) 1381ؾطٔبی ٝاختٕبػیٔ :فبٞیٓ ٘ ٚظطیٞ ٝبٔ .غبِؼبت ٔسیطیت ثٟجٛز ٚ
تحٛیُ ،ثٟبض  ٚتبثؿتبٖ -1381قٕبض.34 ٚ33 ٜ
ٞ بقٕی ؾیسػجبؼ ،وكبٚضظٟٔط زاٚٚز .)1394( .ثطضؾی ػسْ تمبضٖ ؾطػت تؼسیُ ؾبذتبض ؾطٔبیٔ :ٝسَ آؾتب٘ٝای
پٛیبٔ .دّٟٙٔ ٝسؾی ٔبِی ٔ ٚسیطیت اٚضاق ثٟبزاض ،قٕبض.23 ٜ
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