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 چنیدٌ

 فقبل ًْبزّبی ّوچٌیي ٍ پَلی ثبظاض اضوبى هْوتطیي اظ یىی فٌَاى ثِ ثبًىْب هْن ّبی ًمص اظ یىی

 هطاتت ثِ پبیِ، ثبًه التػبزّبی زض ًمص ایي. ثبضس هی هبلی گطی ٍاسغِ ًمص پَلی، ثرص زض

 ّبی ثبًه فْسُ ثط ضطفی هَاظیي ٍ اغَل حفؼ ثب ًمص ایي اسالهی التػبز زض. است تط هْن ثسیبض

 ٍ ّب زضیبفت سبظهبًسّی ثب عطف یه اظ ّب، ثبًه سبیط ّوبًٌس اسالهی ّبی ثبًه. است اسالهی

 اظ. ضًَس هی ثبظاضّب گستطش هَخت ٍ وطزُ تسْیل ضا ثبظضگبًی ٍ تدبضی هجبزالت اهط ّب، پطزاذت

 تَلیسی، ّبی ثٌگبُ سوت ثِ ّب آى ّسایت ٍ والى ٍ ذطز اًساظّبی پس تدْیع ثب زیگط، عطف

 .آٍضًس هی فطاّن ضا التػبز ضىَفبیی ٍ ضضس ّبی ظهیٌِ

 .ضیسه، ثبًىساضی ثسٍى ضثب، اٍلَیت ثٌسی ضیسه ّب، ضٍش تبپسیس، ثبًه هسىي :ملمبت ملیدی

 10.6084/m9.figshare.11339789 DOI(Digital Object Identifier):    
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 1امیر رضبیی

 زاًطگبُ خبهـ فلوی وبضثطزی ،هسضس1

 

 

 وًیسىدٌ مسئًل:

 اهیط ضضبیی      

 

 

بررسی ي ضىبسبیی اوًاع ریسل در ببونداری بدين ربب ي ايلًیت 

 تبپسیس  ريش از استفبدٌ بىدی ریسل َب بب

 )مطبلؼٍ مًردی: ببول مسنه(
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 مقدمٍ           
یىی اظ ًمص ّبی هْن ثبًىْب ثِ فٌَاى یىی اظ هْوتطیي اضوبى ثبظاض پَلی ٍ ّوچٌیي ًْبزّبی فقبل زض ثرص پَلی، ًمص 

 ًمص ایي اسالهی التػبز زض. است تط هْن ثسیبض هطاتت ثِ پبیِ، ثبًه زض التػبزّبی ًمص گطی هبلی هی ثبضس. ایيٍاسغِ 

 ثب عطف یه اظ ّب، سبیط ثبًه ّوبًٌس اسالهی ّبی ثبًه. است اسالهی ّبی ثبًه فْسُ ثط ضطفی هَاظیي ٍ حفؼ اغَل ثب

 اظ. ضًَس هی ثبظاضّب گستطش هَخت ٍ وطزُ تسْیل ضا ٍ ثبظضگبًی تدبضی هجبزالت اهط ّب، پطزاذت ٍ ّب زضیبفت سبظهبًسّی

 ٍ ضىَفبیی ضضس ّبی ظهیٌِ تَلیسی، ّبی ثٌگبُ سوت ثِ ّب آى ّسایت ٍ والى ٍ ذطز اًساظّبی تدْیع پس ثب زیگط، عطف

 .آٍضًس هی فطاّن ضا التػبز

 فَاهل ٍخَز ٍالـ، زض .ًیستٌس ضضس ٍ سَزآٍضی ثِ لبزض ضیسه پصیطش ثسٍى ٍ است ضیسه پصیطش ثبًىی هبّیت فولیبت

 ٍ هبلی ثحطآًْبی ایدبز ثبًىساضی، غٌقت زض ٍ ًَآٍضی فقبلیت افعایص ّب، ثبًه فقبلیت ثَزى الوللی ثیي خولِ اظ هتقسزی

 خْبًی اظ ًبضی التػبزی ضٍاثظ ٍ هقبزالت ضسى پیچیسُ ٍ ثسّی ثبظپطزاذت گیطًسگبى زض ٍام تَاًبیی فسم ٍضضىستگی،

 لطاض تْسیس خسی تحت ضا ّب ثبًه فقبلیت تْسیس، یه فٌَاى ثِ ّوَاضُ ضیسه پسیسُ وِ ضسُ سجت تب وٌَى زیطثبظ اظ ضسى

 ضه، ثسٍى ٍ ثَزُ تط هطىل ٍ تط تط، پیچیسُ حسبس التػبزی زیگط ٍاحسّبی ثِ ًسجت ّب ثبًه زض ضیسه هسیطیت. زّس

 وِ عَضی ثِ ًیست؛ هستثٌی لبفسُ ایي اظ ّن اسالهی ثبًىساضی. ثبضس ضیسه هی وبّص زضگطٍ ثبًىی ًؾبم وبضایی افعایص

زض  تساثیطی ًیبظهٌس ذَز، ّبی فقبلیت اغلت ٍ هػبضف هٌبثـ، زض هرتلف ّبی ضیسه ثب یب غیطهستمین هستمین هَاخِ زض

 .ّبست ضیسه تقسیل خْت

 یه اظ ثیص ٍلَؿ احتوبل اظ ًبضی ضیسه، .است ثطذَضزاض هتفبٍتی ّبی ضیسه هدوَفِ اظ هبّیتبً اسالهی ثبًىساضی فقبلیت

 تقطیف ًیع غیطهٌتؾطُ ًتبیح ثجبتی ثی یب تغییطپصیطی تَاى هی ضا ضیسه. ًْبیی است ًتیدِ ثَزى هطرع فسم ٍ ًتیدِ

 غَضتی زض وٌس، هی ّبیی هَاخِ ضیسه ثب ضا آى عجیقی غَضت ثِ ّب ثبًه اغلی ٍؽیفِ فٌَاى ثِ هبلی گطی ٍاسغِ .ًوَز

 یب پیطگیطی غسز زض گًَبگَى ّبی ضاُ اظ ّب ثبًه است؛ ثٌبثطایي هٌبثـ ترػیع ٍ تدْیع ّوبى ثبًه اغلی فقبلیت وِ

 ّب ٍ ثبًه زض خسیس ٍ هْن ّبی چبلص اظ یىی اسبس ایي ثط. ّستٌس ثبظزاضًسُ الساهبت زض پی یب ٍ ثَزُ ّب ضیسه اًتمبل

 ًْبزّبی پبییي، ضیسه ضطایظ گطفتي زض لطاض ثطای وِ ّبست آى ضٍی پیص ّبی ضیسه اًَاؿ هسیطیت هبلی، هؤسسبت

 احوس، ٍ اًس)ذبى ًوَزُ استفبزُ ضیسه وبّص ثطای هرتلف ٍ ًْبزّبی اثعاضّب فطایٌسّب، هتقسز، لطاضزازّبی اظ هتقبضف هبلی

 .(25 ظ ، 1387

 ضیسه ثبظاض؛ ضیسه افتجبضی؛ ضیسه :اظ اًس فجبضت هَاخٌْس، ّب آى ثب ًْبزّب ایي وِ ّبیی ضیسه تطیي هْن خولِ اظ

 آهسُ پسیس ضیسه هسیطیت ٍ گیطی اًساظُ ضٌبسبیی، ثطای گًَبگًَی ٍ فٌَى ّب ضیَُ تبوٌَى. ًمسیٌگی ضیسه ٍ فولیبتی

 ثمب، هٌؾَض ثِ اسالهی ّبی هربعطات، ثبًه ایي ثِ تَخِ ثب. اًس زاضتِ پی زض ًیع گًَبگًَی ّبی چبلص ٍ ّب وِ ثحث است

 ًوی ضثب، تحطین زلیل ثِ ّب ثبًه ایي ایٌىِ ٍیژُ ثِ. ّستٌس هسیطیت ضیسه ًیبظهٌس هبلی غٌقت زض سَزآٍضی ثجبت ٍ ضضس

 (.82 ظ ،1387 وٌٌس)فلیعازُ، استفبزُ لطضِ اٍضاق چَى ثْطُ ثب لطؼ ثط هبلی هجتٌی اثعاضّبی اظ تَاًٌس

 هقبهالت ثَزى ثبعل ٍ ضثب تحطین هقیّي ّوبًٌس ضطفی ّبی چبضچَة ٍخَز زلیل ثِ ضثب ثسٍى ثبًىساضی زض ضیسه هسیطیت

ّبی  غٌسٍق ًبم ثِ ّب هؤسسِ ثطذی ًیع غطثی وطَضّبی زض. است هتفبٍت ثبًىساضی هتقبضف زض ضیسه هسیطیت ثب غطضی،

 زًجبل ثِ یقٌی وٌٌس؛ هی ضثب فول ثسٍى ثبًىساضی هطبثِ اّساف، ًؾط اظ وِ اًس ضسُ تطىیل 7 اذاللی گصاضی سطهبیِ

 اظ یىی ضیسه هسیطیت .ضَز خلَگیطی التػبزی ّبی ًبهغلَة ثرص ثِ سطهبیِ ٍضٍز اظ تب ّستٌس ای گًَِ ثِ ٍام افغبی

 ثبًه اسالهی، هبلیِ ٍ ثبًىساضی ًؾبم زلیل عجیقت ثِ هیبى ایي زض. ثبضس هی ثبًىی ٍ هبلی ّبی سیستن اضوبى تطیي هْن

 لبثل اّویت اظ ثبًىی ًؾبم فولىطز ثْجَز زض آى اًَاؿ هسیطیت ٍ وِ ضٌبسبیی ّستٌس ضٍ ضٍثِ ّبیی ضیسه ثب اسالهی ّبی

 ثبضس. ثطذَضزاض هی تَخْی

 تفبٍت، ثیطتطیي ایٌىِ ٍ اسالهی ٍ ثبًىساضی هتقبضف ثبًىساضی استفبزُ هَضز هبلی اثعاضّبی زض ثٌیبزیي تفبٍتْبی ثِ تَخِ ثب

ثبًىساضی اسالهی یب ثبًىساضی ثسٍى  ضَز هی هغطح سؤال ایي است، فمَز اسالهی ًبم ثِ حمَلی ًؾبم یه ٍخَز اظ ًبضی

ضثب، زاضای چِ ضیسه ّبیی است ٍ ایي ضیسه زاضای چِ اٍلَیت ثٌسی ٍ اّویتی  هی ثبضٌس؟ ثِ ّویي ذبعط زض ایي 

 ّب پطزاذتِ ذَاّس ضس. ضیسه ثٌسی اٍلَیت ٍ ضثب ثسٍى ثبًىساضی زض ضیسه اًَاؿ تحمیك ثِ ثطضسی ٍ ضٌبسبیی
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 مببوی وظری
 ریسل

 زض ذسبضت ٍ ظیبى ضذساز احتوبل ٍ اعویٌبى فسم زض آًْب هطتطن ٍخِ وِ است ضسُ هتقسزی اضایِ تقبضیف ضیسه اظ

 ثبضس آى زض احتوبل ذغطی وِ اهطی ثِ السام ٍ ذغط اظ است فجبضت لغت زض ضیسه. ثبضس هی فقبلیت یه ًتیدِ اًدبم

 .(1385 زیگطاى، ٍ ًیىَهطام)ثبضس هی هَضز اًتؾبض ثبظزُ اظ ٍالقی ثبظزُ اًحطاف هقٌبی ثِ اغغالح زض ٍ( 1387 هقیي،)

 احتوبلی تغییطات وِ وٌس ضٍضي هی ضا هغلت ایي هصوَض تقطیف. زاًس هی فبیسی ّطگًَِ زض ًَسبًبت ضا ضیسه 1گبلیتع

 هَخت تغییطات زاضز اهىبى ثٌبثطایي،. سبظز هی هَاخِ ثب ضیسه ضا هب هٌفی چِ ٍ هثجت چِ ذبظ، ضبذع یه ثطای آیٌسُ

فٌَاى  ثِ ضا ای زٍضُ هقیبضچٌس اًحطاف ضسُ، اضائِ ووی تقبضیف اسبس ثط 2هبضوَیتع ثبض، ّطی اٍلیي. ضَز ظیبى یب اًتفبؿ

 ًَسبًبت هٌفی خٌجِ ثِ تٌْب زاضز وِ ٍخَز ضیسه ذػَظ زض ًیع زیگطی زیسگبُ. وطز هقطفی ضیسه ثطای فسزی ضبذع

 ضیسه تقطیف ثطای ثٌبثطایي،. وٌس هی تقطیف سطهبیِ زست زازى اظ یب زضآهس وبّص احتوبل ضا ضیسه 3ّیَة .زاضز تَخِ

 (1392 ًژاز، اسوبفیل) :وطز اضائِ ضا زیسگبُ زٍ تَاى هی

 .آیٌسُ زض التػبزی ثبظزّی زض احتوبلی ًَسبًبت ّطگًَِ فٌَاى ثِ ضیسه: اٍل زیسگبُ

 .آیٌسُ زض التػبزی ثبظزّی زض هٌفی احتوبلی ًَسبًبت فٌَاى ثِ ضیسه: زٍم زیسگبُ

 4ًبهغلَة ّبی ضیسه ظیطا ّن. گیطز هی لطاض تَخِ هَضز اٍل ضٍیىطز ثب ضیسه ضیسه، یىپبضچِ هسیطیت ضٍیىطز زض

 سطهبیِ لغبت فطٌّگ زض زیگط سَی اظ. زّس لطاض هی هسًؾط ضا( ّب فطغت)  5هغلَة ّبی ضیسه ّن ٍ( تْسیسات)

 غیط غَضت ثِ یب ٍ ضَز هی حبغل سطهبیِ ٍ زضآهس ظیأًْبی اظ یب هستمیوبً وِ است ای ثبلمَُ ظیبى ضیسه گصاضی،

 هی وبّص ذَز هبلی ٍ تدبضی اّساف ثِ زستیبثی ثطای ضا ثبًه تَاًبیی وِ آیس هی ٍخَز ّبیی ثِ هحسٍزیت اظ هستمین

 ّبی اظ هَلقیت حبغل هٌبفـ ثِ زستیبثی فسم یب تدبضی اهَض ازاضُ زض ثبًه تَاًبیی وبّص ثب ّب، هحسٍزیت ایي .زّس

 .ًوبیس هی تحویل ثبًه ثِ ضا ضیسه هرتلف،

 ضاُ تٌْب فٌَاى ثِ آًْب ٍ هسیطیت ضٌبسبیی اهب هیجبضس، غیطهوىي ضیسه اًَاؿ حصف ًؾطی لحبػ اظ وِ زاضت تَخِ ثبیس

 گیطی، اًساظُ تقییي،) پیَستِ ّن ثِ فطآیٌسّبی اظ ًیع هدوَفِ ای ثبًىساضی زض ضیسه هسیطیت. است هغطح هوىي حل

 ثط هجتٌی فقبلیتْبی اًدبم ٍ سیبستْب افوبل خْت زض ضا ثبًه وِ هیجبضس ّبیی ٍ هسل( ّب ضیسه وٌتطل ٍ هطبّسُ

 هبلی، اظ ثبظاضّبی ًبضی ًباعویٌبًیْبی ثب تقبهل زض وِ است ضٍیْبی ضیسه هسیطیت ٍالـ، زض. ًوبیس هی ّسایت 6ضیسه

 یىپبضچِ هسیطیت ٍ هبلی هٌْسسی ایي هیبى، زض(.  2005 وبضى،)هیسّس سَق هٌبست استطاتژی اتربش سَی ثِ ضا ثبًه

 ّبی ضطوت ثطای تَاًستِ ثسیـ ضاّجطزّبی ٍ ًَیي ضاّىبضّبی ثب اضائِ ٍ گطفتِ فْسُ ثط ضا ّب ضیسه وٌتطل ٍؽیفِ ضیسه،

حصف  ضیسه، هسیطیت ّسف ضٍ ایي اظ. ًوبیس ذلك هٌسی ًؾبم ّبی ضٍش ّب ثبًه ٍیژُ ثِ ذسهبتی ٍ ٍ تَلیسی تدبضی،

 .(1389هحطاثی،)است ثبظزّی ٍ ضیسه هیبى ثْیٌِ تقبزل ایدبز ثلىِ ًیست ثبًه فقبلیت اظ ّب ضیسه

 یب ضیسه یب هٌفقت، هَفمیت چٌس یب یه ثِ زستیبثی اهیس ثِ ظا فطغت تْسیسی اظ است فجبضت ضیسه تفبسیط ایي ثب

 هَسسبت ثطای ضیسه. هسیطیت ثبضس ٍ وٌتطل لبثل وِ است ًؾط هس آى اذتیبضی ًَؿ ایٌدب زض وِ اذتیبضی یب است لْطی

 اظ هستمین غیط ثغَض یب ٍ ضَز حبغل هی سطهبیِ ٍ زضآهس وبّص اظ هستمین ثغَض یب وِ است ای ثبلمَُ ظیبى ، هبلی

 ٍالـ زض. زّس هی وبّص ذَز هبلی ٍ اّساف تدبضی ثِ زستیبثی ثطای ضا ثبًه تَاًبیی وِ آیس هی ثَخَز ّبیی هحسٍزیت

 ضیسه،. ضَز هی گطفتِ ًؾط زض ضیسه فبهل فٌَاى گطزز تحت آیٌسُ ّبی ثیٌی پیص ًطسى هحمك هَخت وِ فبهلی ّط

 زاضتِ سطهبیِ یب زضآهس ثط هٌفی اثط ٍ زاضتِ ٍخَز هٌتؾطُ غیط یب هَضز اًتؾبض ثغَض آى تحمك اهىبى وِ است ای ثبلمَُ اهط

 .ثبضس
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 ریسل اوًاع
 سطهبیِ ثبظزُ ثطای وطزى حساوثط ثب ّوطاُ اعویٌبى، فسم ٍ ضیسه سبظی حسالل ضیسه هسیطیت اخطای اغلی زلیل

 اظ ًبضی( هثجت ضیسه)سَز  افعایص ٍ( هٌفی ضیسه) ظیبى وبّص ضیسه، هسیطیت ّسف زیگط، ّقجبضت ة. است گصاضاى

 ثبضٌس پیطگیطی ٍ گیطی اًساظُ لبثلآًْب  ضیسه حسٍزی تب وِ هَلقیتْبیی زض ضیسه هسیطیت. است ّب سطهبیِ گصاضی

 تجسیل زض آى اسبسی ًمص ضَز، سَز ٍ افعایص ظیبى وبّص ثبفث یتَاًس م ضیسه هسیطیت ًىِ ای ثط افعٍى. یطَز م اخطا

 هسیطاى، ثطای تط هغوئي ٍضقیت پسیسآٍضزى ثب زاضز ٍ ذبغی اّویت ثیطتط، اعویٌبى ثب ٍضقیت ثِ اعویٌبى فسم ٍضقیت

 ضا وٌتطل ٍ هْبض لبثلیت وِ ّبیی ضیسه زضثبضُ هسیطیت ضیسه.  وٌس هی تسْیل ضا آًبى ثِ ٍسیلِ ّب تػوین اتربش اهىبى

 .وطز ذَاّین ثطضسی ضا ًْب آ اظ ثطذی وِ است عطاحی ضسُ اثعاضّبیی آى اخطای ثطای ٍ یبثس هی هقٌب زاضًس،

 ٍ تدبضی ّبی زستِ ضیسه زٍ ثِ ضا ضیسه ثٌسی تمسین یه زض. ًوبیٌس هی ثٌسی تمسین هرتلف ّبی ضٍش ثِ ضا ضیسه

 تبثیط تحت ٍ ضَز هی حبغل یه ضطوت وبض ٍ وست هبّیت اظ تدبضی ضیسه.  وٌٌس هی تفىیه هبلی ّبی ضیسه

 هبلی ثبظاضّبی زض هحتول ّبی ظیبى اظ هبلی ًبضی ّبی ضیسه. گصاضز هی اثط هحػَل ثبظاض ضٍی ثط وِ است فَاهلی

 (.1996، 7آیٌس)تطیي هی ثَخَز هبلی ی هتغیطّب زض ًَسبًبت فلت ثِ وِ ّستٌس

. ضًَس هی هبلی تمسین غیط ٍ هبلی ّبی ضیسه زستِ زٍ ثِ هبلی ًْبزّبی ضٍی پیص ّبی ضیسه زیگط ثٌسی عجمِ یه اظ

 هی ًیع ضا هبلی غیط ضیسه ّبی. ًوَز تمسین افتجبضی ضیسه ٍ ثبظاض ضیسه زستِ زٍ ثِ تَاى هی ضا هبلی ّبی ضیسه

 .وطز تمسین لبًَى ضیسه ٍ همطضات ضیسه فولیبتی، ضیسه ثِ تَاى

 ضیسه. ضَز هی ی ثٌس تمسین یه سیستوبت غیط ٍ یه سیستوبت زستِ زٍ ثِ ضیسه زیگطی ثٌسی تمسین زض

 وِ ضیسه حبلی زض است، اضتجبط زض التػبز ٍ ثبظاض ول ثب آیس هی ثَخَز ثبظاضی ّبی فبهل ضاُ اظ سیستوبتیه

 ّستٌس، وٌتطل ذبضج اظ ثبظاضی فبهلْبی ایٌىِ ثِ تَخِ ثب. ضَز هی حبغل غیطثبظاضی ّبی فبهل ضاُ اظ غیطسیستوبتیه

 .(5 ظ ، 1379, وسذسایی)زاضز ضا یه غیطسیستوبت ضیسىْبی ثطای لبثل وبضثطز ضیسه هسیطیت ثٌبثطایي،

 ّبی ضیسه ضیسه فولیبتی، هبلی، یسه ض گطٍُ چْبض لبلت زض ضا ثبًىی ّبی ضیسه تَاى هی زیگط ثٌسی تمسین یه زض

 ثطذَضزاض اّویت ثیطتطیي اظ ّبی هبلی ضیسه گطٍُ، چْبض ایي ثیي زض. وطز ثٌسی تمسین ٍلبیـ ّبی ضیسه ٍ تدبضی

 ثطذَضزاض ثبًه زض هَخَز ّبی ضیسه ول ثیي زض سْن ثیطتطیي اظ افتجبضی ضیسه ًیع هبلی ّبی ضیسه ثیي زض. ّستٌس

 .(23 ظ ، 1388, ضضٌَ ٍ ضوس فالح)است

 ضا آًْب وِ ّبیی هی ثبضٌس ضیسه سطی یه ثب ّوَاضُ زیگطی فقبلیت ّط ّوبًٌس افتجبضی ٍ هبلی هؤسسبت ٍ ّب ثبًه

 .هی وٌس تْسیس

 سىتی ببونداری در مبلی َبی ریسل
، 8ضَز)هیلطیب، التیَهَض تقطیف هی ًتیدِ یب ّب ذطٍخی ٍلَؿ اعویٌبى فسم یب احتوبل ضبًس، هقوَل عَض ثِ ضیسه

 ّبی ضبذع تغییطّبی یب ثبظاض ّبی ًَسبى ثب هطتجظ ّبی اظ  ضیسه است فجبضت هبلی ّبی (. ضیسه144: 2010

 چْبض ثِ ضا ّب ضیسه ًؾطاى غبحت اظ ثطذی .(12 :9،2002ثیسیس... ) ٍ اضظ ًطخ ّب، سغح لیوت هبًٌس هبلی ٍ التػبزی

وٌٌس )گطیًَیٌگ،  هی تمسین ضیسه پیطبهسّب ٍ ٍوبض وست ّبی ضیسه فولیبتی، ّبی ضیسه هبلی، ّبی ضیسه: زستِ

ثبظاض)وطٍّی،  ضیسه ًمسیٌگی، ضیسه افتجبضی، ضیسه: اظ است فجبضت ّبی هبلی ضیسه اًَاؿ ( و4ِ: 2003ثطاتبًٍَیچ، 

 ٍ سطهبیِ وفبیت ضیسه ،(سَزٍظیبى غَضت سبذتبض) سَزآٍضی ضیسه تطاظًبهِ، سبذتبض (، ضیسه34: 2002، 10ایتبل

 اضظ. ًطخ ضیسه

 ربب بدين ببونداری در مبلی َبی ریسل

 ّبی ضیسه ولی زستِ ثِ چْبض هی تَاى ضا اسالهی ثبًه ّبی زض هَخَز ّبی ضیسه خبهـ، ثٌسی تمسین یه اسبس ثط

 ًطبى ّب پژٍّص ثطذی ًتیدِ. وطز ثٌسی تمسین ضیسه پیطبهسّب ٍ ٍوبض وست ّبی ضیسه فولیبتی، ّبی ضیسه هبلی،

 زض سغَح تفبٍتْبیی فمظ ٍ است اسالهی ثبًىساضی ضجیِ فطاٍاًی حس تب اسالهی زض ثبًىساضی ّب ضیسه اًَاؿ وِ زّس هی

 (.153: 2008)آضیفیي،( آضچیط، وبضین، زاضز ٍخَز ضیسه
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 مطترك مبلی َبی ریسل

 اػتببری یسلر -
 ذَز تقْس یب تسْیالت فطؿ اغل ٍ پطزاذت ثِ تسْیالت گیطًسُ آى ثطاسبس وِ ضَز هی گفتِ ذغطی ثِ افتجبضی ضیسه

 (.35: 2002، 11ًجبضس)وطٍّی، ایتبل لبزض لطاضزاز زض هٌسضج ضطایظ عجك

 ّب ثبًه ایي ٍضضىستگی فلت تطیي هْن ٍ هتقبضف ٍ اسالهی ّبی ثبًه زض ضیسه هٌجـ ختطیي ضای افتجبضی ضیسه

 ضبلحسٌِ، لط تسْیالت زض ضیسه تطیي الحسٌِ خسی لطؼ تسْیالت زض افتجبضی (. ضیسه29: 2011، 12است)ال تیجی

 ضیسه ایي ًتیدِ زض وِ وٌٌس ًىَل ٍ ًىطزُ پطزاذت ضا ٍام السبط است گیطًسگبى هوىي ٍام ظیطا است افتجبضی ضیسه

 .ضَز ضٍ ضٍثِ ًیع ًمسیٌگی ضیسه ثب ثبًه هوىي است

 (اقسبطی فريش) مرابحٍ قرارداد در اػتببری ریسل

 پطزاذت ثبًه ثِ آیٌسُ هقیي زض زٍضُ یه عی ثبیس وِ است هطتطی تقْس زازٍستس، ًتیدِ السبعی فطٍش لطاضزاز زض

 است؛ ثیطتط آى افتجبضی ضیسه اهب زاضز ثبثت هجبزلِ ای سَز لطاضزازّبی زیگط هبًٌس لطاضزاز ایي اگطچِ عطفی اظ. وٌس

 افتجبضی، ضیسه وبّص ثطای هقوَل عَض ثِ هَاضز ایي زض ثبًه اگطچِ. ضَز هٌتمل هی هطتطی ثِ زاضایی هبلىیت ظیطا

 فسم حبل احتوبل ّط ثِ اهب زّس هی لطاض ذَز ضّي زض ثسّی، اظ تَخْی لبثل ثرص پطزاذت ظهبى تب زاضایی ضا ایي

 ضسیس افت ثب ثبظاض زض ضسُ ذطیساضی وِ زاضایی غَضتی زض ضیسه ایي. زاضز ٍخَز هطتطی ٍسیلِ ثِ ثسّی ثبظپطزاذت

 .است ثیطتط ثبضس، ضٍ ضٍثِ اضظش

 تملیل ضرط بٍ اجبرٌ قرارداد در اػتببری ریسل
 ثب اسالهی ثبًه ضَز، ذَز ًبتَاى ثْبی اخبضُ پطزاذت زض( هطتطی) هستأخط وِ ظهبًی تولیه ضطط ثِ اخبضُ لطاضزاز زض

 ثِ اخبضُ ثْب پطزاذت فسم اظ ًبضی افتجبضی ضیسه اتربش تساثیطی ثب اسالهی ّبی ثبًه. ضس ذَاّس ضٍ ضٍثِ افتجبضی ضیسه

 السبط اخبضُ پطزاذت پبیبى تب اخبضُ هَضز زاضایی ظیطا زٌّس؛ هی وبّص تولیه ضطط ثِ لطاضزاز اخبضُ زض ضا هستأخط ٍسیلِ

 اگط اهب است ووتط السبعی فطٍش اظ ایي لطاضزاز زض افتجبضی ضیسه (. گطچ53ِ: 2011است)ال تیجی،  ثبًه هبلىیت زض

 تطَیك تقْسّبیص پطزاذت فسم ثِ ضا هطتطی است هوىي ضَز، ضٍ ضٍثِ وبّص ضسیسی ثب اخبضُ هَضز وبالی ثبظاض اضظش

 هطىل ثسیبض ثطای ثبًه زاضایی تػطف ضَز، هی استفبزُ البهت هحل فٌَاى ثِ وِ ّبیی زاضایی زض زاضت ثبیس تَخِ. وٌس

 .است

 سلف قرارداد در اػتببری ریسل
 ثب( هطاثحِ هبًٌس) وبال پطتَاًِ فطٍش ثب زیگط لطاضزازّبی هطبثِ هَاظی، سلف ٍ سلف لطاضزازّبی زض اسالهی ّبی ثبًه

 ضا لطاضزاز هجلغ توبم( سلف ذطیساض) اسالهی ثبًه سلف اٍلیِ، لطاضزاز زض یىِ غَضت زض. ّستٌس ضٍ ضٍثِ افتجبضی ضیسه

 ًوی (هَاظی سلف فطٍضٌسُ) ثبًه ًجبضس، لطاضزاز زض ضسُتقییي  ضطایظ هغبثك وبال ظهبى سطضسیس، زض اهب وٌس؛ پطزاذت

 ضٍثِ افتجبضی ضیسه ثب ثبًه زّس؛ ثٌبثطایي تحَیل تأذیط ثب است هوىي یب زّس تحَیل هَاظی سلف ذطیساض ثِ ضا آى تَاًس

 .ثیٌدبهس ضسُ اًدبم سطهبیِ گصاضی ثرطی اظ یب توبم زض ظیبى ثِ است هوىي وِ ضَز هی ضٍ

 جؼبلٍ قرارداد در اػتببری ریسل

 زض. ًطَز ثبظپطزاذت ٍی ٍسیلِ خقبلِ ثِ لطاضزاز لبلت زض هطتطی ثِ پطزاذتی تسْیالت وِ زّس هی ضخ ظهبًی ضیسه ایي

 ثِ عَضفوس ٍی ٍ است ًطسُ گطفتِ وبفی تضویي ّبی ٍ ّب هطتطی ٍثیمِ اظ وِ است آى اظ ًبضی اهط ایي هَاضز اظ ای پبضُ

 زض هحل ضا تسْیالت هطتطی است هوىي ثبًه ًؾبضت فسم فلت ثِ یب ظًس هی سطثبظ السبط تسْیالت ثبظپطزاذت اظ

 .ضَز ضٍ ضٍثِ هطىل ثب السبط ثبظپطزاذت زض ٍ وٌس ّعیٌِ زیگطی

 دیه خرید در اػتببری ریسل
 وِ زّس هی ضٍی ظهبًی ایي هَضز. ضَز هی ضٍ ضٍثِ افتجبضی ضیسه ثب زیي ٍغَل فسم غَضت زض ثبًه زیي ذطیس زض

 زیَى است هوىي هَاضز ثطذی زض. ثبضس ًىطزُ زلت ایي هَضز ثِ ثبًه ٍ ًجَزُ ٍالقی است، وطزُ تٌعیل ثبًه وِ زیًَی

افتجبضی  ضتجِ ثِ تَخِ ثٌبثطایي ثبضس؛ ًىطزُ تَخِ هَضز ایي ثِ ثبًه تٌعیل، ظهبى زض ٍ ثبال ثَزُ زایي ضیسه اهب ثبضس ٍالقی

 .است ضطٍضی زیي تٌعیل ظهبى زض زایي
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 استصىبع قرارداد در اػتببری ریسل
 :ضَز هی ضٍ ضٍثِ استػٌبؿ لطاضزاز افتجبضی ضیسه ثب شیل هَاضز اظ یىی زض اسالهی ثبًه

 ایي. سبذت حبل زض وبالی ضسُ یب سبذتِ وبالّبی ثطای السبط لبلت زض ذَز تقْسّبی پطزاذت زض هطتطی ًبتَاًی. 1

 زیگط هٌبثـ اظ حبغل ًمسی ّبی خطیبى ٍ هطتطی ثِ لسضت ٍاثستِ ثبظپطزاذت تَاًبیی وِ افتس هی اتفبق ظهبًی ضیسه

 .ثبضس هطتطی

 ثِ تَلیسضسُ زضآهس اظ یب ثرطی توبم ثِ ٍاثستِ ثبظپطزاذت وِ خبیی زض َّیِژُ ة زاضایی تحَیل زض سبظًسُ ًبتَاًی. 2

 .است استػٌبؿ هَضَؿ زاضایی ٍسیلِ

 فسم( هسًی هطبضوت ٍ هضبضثِ ٍیژُ ثِ) هطبضوتی لطاضزازّبی هضبضثِ زض ٍ هسًی هطبضوت لطاضزاز زض افتجبضی ضیسه

غبحت ) هضبضة فٌَاى ثِ ثبًه وِ ظهبًی زض فبهل یب ضطیه َّسیلِ ة ثبًه، سَز وبهل سْن ٍ هَلـ ثِ پطزاذت

 هسئلِ فلت ثِ ًیع هطىل ایي. هی ضَز ثبًه ثطای افتجبضی ضیسه پسیسآهسى ثبفث ضَز، هی هضبضثِ لطاضزاز ٍاضز( سطهبیِ

 ظ ، 1387 حسٌی همسم، ٍ اثَالحسٌی) آیس هی پسیس ثطای ثبًه (Asymmetric Information) ًبهتمبضى اعالفبت

164.) 

 

 مدل مفًُمی تحقیق
 تطسین ضسُ است. -1هسل هفَْهی تحمیك زض ًوَزاض

 هسل هفَْهی تحمیك -1ومًدار
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 پیطیىٍ تحقیق
هغبلقبتی وِ لجال زض ظهیٌِ ثبًىساضی ثسٍى ضثب ٍ ضیسه ّبی ایي ثبًىساضی اًدبم  زض ایي ثرص ثِ ثطضسی تحمیمبت ٍ

گطفتِ است، پطزاذتِ هی ضَز. اظ آًدبئیىِ ایي ًَؿ ثبًىساضی ثیطتط زض زضٍى وطَض ٍخَز زاضز، زض ثرص پیطیٌِ تحمیك، 

 ثط ضٍی تحمیمبت ٍ پژٍّطْبی زاذلی تبویس هی ضَز.

 زض پصیطی ضیسه اضظیبثی» (، زض همبلِ ای ثِ ثطضسی ٍ 1398ًػیطی) حویس اثطیطوی ٍ حویس ًیب ، تَحیسی اثَالمبسن

 زض سطهبیِ وفبیت ًسجت ًؾطی هجبًی ثطضسی اظ پس پژٍّص ایي پطزاذتٌس. زض« سطهبیِ وفبیت ًمص ٍ ضثب ثسٍى ثبًىساضی

 ثب ًرست، گبم زض آى ثط حبون اغَل ٍ( هَاظی لطاضزازّبی هسل) ضثب ثسٍى ثبًىساضی هبّیت تجییي ٍ هتقبضف ثبًىساضی

 زض سطهبیِ وفبیت ًسجت ًمص سپس ٍ پطزاذتِ ثبًىساضی چٌیي اثتالی هَضز ّبی ضیسه تجییي ثِ تَغیفی تحلیلی ضٍش

 ٍ اضظیبثی هَضز پیوبیطی ضٍش ثِ تحمیك ًؾطی ّبی یبفتِ ثقس گبم زض. ضس ذَاّس ثطضسی آى ضیسه هسیطیت

 ثسٍى ثبًىی ًؾبم زض پصیطی ضیسه هیعاى ًَفبً وِ است آى اظ حبوی پژٍّص ًتیدِ. گیطز هی لطاض ذجطگبى افتجبضسٌدی

 زض ضیسه هسیطیت ثطای سطهبیِ وفبیت ًسجت اّویت وبّص ثط زاللت وِ است ووتط هتقبضف ثبًىساضی ثِ ًسجت ضثب

 .وٌسهی هتقبضف ثبًىساضی ثب همبیسِ زض ثبًىساضی چٌیي

 زض افتجبضی ضیسه والى فَاهل هسیطیتی ثستِ» (، زض همبلِ ای ثِ ثطضسی 1397السیٌی) ظیي هدیس شاوطًیب ٍ احسبى

 فَاهل ثب هَاخِْ خْت وِ ثبًىی سیستن زض هَخَز ضاّىبضّبی هدوَفِ پژٍّص ایي پطزاذتٌس. زض« ضثب ثسٍى ثبًىساضی

. گطزیسًس تىویل پیطٌْبزی ضاّىبضّبی ثب سپس ٍ ضسُ ثطضوبضی ضًَس، هی استفبزُ افتجبضی ضیسه تطسیس ثط هؤثط والى

 ٍ ضسُ تجییي ا.ا.ج ضثبی ثسٍى ثبًىساضی ًؾبم زض ضاّىبض یه ثَزى وبضثطزی ٍ هغلَة خْت ًیبظ هَضز هقیبضّبی ازاهِ زض

 ثَزى لبًًَی ٍ ضطفیت یقٌی هغلَة، ضاّىبض هقیبضّبی اسبس ثط تَغیفی تحلیلی ضٍش اظ استفبزُ ثب ضاّىبضّب ایي توبهی

 وِ وطَض ثبًىی ًؾبم زض استفبزُ خْت پیطٌْبزی هسیطیتی ثستِ زضًْبیت ٍ گطفتِ لطاض ثطضسی هَضز غیطُ ٍ ثبظزاضًسگی ٍ

 اظ یه ّط ثطای وِ ای گًَِ ثِ ضس؛ اضائِ است، لطاضگطفتِ وطَض ّبی ثبًه فبهل هسیطاى تأییس هَضز فَق هقیبضّبی ًؾط اظ

 .است ضسُ اضائِ فبهل آى هبّیت ثب هتٌبست ضاّىبض چٌس یب یه والى فَاهل

 پطزاذتِ اًس. زض« اسالهی ثبًىساضی ًؾبم زض هسیطیت ضیسه ٍ ضیسه اًَاؿ ثطضسی»(،1396هحطاثی ) ًسضی  ٍ لیال وبهطاى

 آى هسیطیت ٍ ّب ضیسه اًَاؿ اًدبم ضسُ، هغبلقبت ثط هطٍضی اظ پس تَغیفی،-تحلیلی ضٍش ثب است ضسُ سقی همبلِ ایي

 هرتلف فمَز ثِ هطثَط ّبی ضیسه تطیي هْن سپس گیطز ٍ لطاض تحلیل ٍ ثطضسی هَضز ضثب ثسٍى ثبًىساضی ًؾبم زض

 .ضَز هی هقطفی هبلی هٌْسسی خبیگبُ اثعاضّبی زض آًْب استفبزُ لبثلیت ٍ اسالهی

 پطزاذتِ است. ًؾبم« ضثب ثسٍى ثبًىساضی ًؾبم زض ضیسه هسیطیت» (، زض تحمیك ذَز ثِ ثطضسی 1389هحطاثی) لیال

 اًَاؿ ٍ هسیطیت ضٌبسبیی وِ است ضٍ ضٍثِ ّبیی ضیسه ثب ذَز ذبظ ّبی ثِ ٍیژگی فٌبیت ثب اسالهی هبلیِ ٍ ثبًىساضی

 وٌتطل، ثطای ّبیی سیستن ٍ ّب آهَظش استبًساضزّب، ّب، عطاحی ضٍش ثِ تَاًس هی وِ عَضی ثِ است، هْن ثسیبض آى

 گًَِ ّط الجتِ. ثطَز هٌدط زاضز، ّبی اسالهی ثبًه حیبت ثط ترطیجی اثط وِ ًبهغلَثی ضذسازّبی اظ ٍ پیطگیطی وبّص

 ثبًىساضی زض هسیطیت ضیسه هجبًی ضٌبذت هستلعم اسالهی، ثبًىساضی زض ضیسه هَضَؿ هَاخِْ ثب ثطای ًَآٍضی ٍ اًسیطِ

ایي  زض لصا. یجبضس م اسالهی لطاضزازّبی ٍ هقبهالت ظهیٌِ زض ضفتبضّبی اسالهی غٌی ٍ فطٌّگ اظ وبفی ضٌبذت ٍ سٌتی

 پطزاذتِ اسالهی ثبًىساضی ثب اضتجبط زض سپس ٍ هفَْم ولی زض آى هسیطیت ٍ ضیسه اًَاؿ هقطفی ثِ است ضسُ سقی همبلِ

 .ضَز

پطزاذتٌس. « ضثب ثسٍى ثبًىساضی زض ضیسه هسیطیت» (، زض تحمیمی ثِ ثطضسی 1385زیبًتی) ٍ هحوسحسیي اوجطیبى ضضب

 ضا ّب آى ضطیقت وِ هقیي ّبی چبضچَة ثطاسبس ثبیس هٌبثـ ترػیع ٍ زضیبفت ثطای ّب ثبًه ضثب، ثسٍى ثبًىساضی زض

 زض فولىطز ثطضسی اظ پس آى ًطخ ٍ ثگیطًس ًؾط زض تَاًٌس ًوی ضا ثبثتی ًطخ پیص، اظ ًتیدِ زض وٌٌس؛ فول وطزُ، هطرع

 ضثب ثسٍى ثبًىساضی زض ضیسه هسیطیت ضسس هی ًؾط ثِ ثٌبثطایي، ضس؛ ذَاّس هطرع اسالهی فمسّبی اظ یىی لبلت

 ذَاّین ضسُ اًدبم هغبلقبت ثط هطٍضی سپس ضس؛ ذَاّس تجییي هَضَؿ اثتسا همبلِ، ایي زض. زاضز چٌساًی زٍ اّویت

 ذَاّس شوط سیبستی ّبی تَغیِ ٍ گیطی ًتیدِ پبیبى، زض ٍ ضَز هی اضائِ ًؾطی هجبًی تحلیل ٍ تدعیِ ازاهِ، زض ٍ زاضت

 .ضس
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 تحقیق ريش
 اًدبم ضیَُ اسبس ثط ٍ است وبضثطزی ًَؿ اظ تقطیف ضسُ، ّسف ثِ تَخِ ثب ٍ تَغیفی ؛ آى هبّیت ثطاسبس تحمیك حبضط

 هدالت، وتت، ًؾیط ای هغبلقبت وتبثربًِ عطیك اظ هَضَؿ ازثیبت ثِ هطثَط هغبلت وِ غَضت ثِ ایي. است پیوبیطی آى،

 ضسُ خوـ آٍضی غیطُ ٍ ایٌتطًت هبًٌس الىتطًٍیىی پژٍّص هٌبثـ هساضن، ٍ ثطضسی اسٌبز اضضس، وبضضٌبسی ّبی ًبهِ پبیبى

 استفبزُ پطسطٌبهِ اظ پژٍّص، سَاالت ثِ گَیی پبسد ثب ّسف ٍ آهبضی خبهقِ اظ ًؾط هَضز اعالفبت وست خْت. است

 ٍ اظ اغالح پس ٍ ضسُ تَظیـ ذجطگبى ٍ اظوبضضٌبسبى ًفط چٌس ثیي آظهبیطی عَض اثتسا ثِ پطسطٌبهِ، اسبس ثط. است ضسُ

 اظ ًفط 50 ثطای ای پطسطٌبهِ هدوَؿ زض. گطزز تَظیـ هی اغلی پطسطٌبهِ ذجطگبى، سبیط ٍ اسبتیس تَسظ ًْبیی تبییس

 آهبضی خبهقِ اًتربة ثطای .ضس اضسبل هسىي ضْط تْطاى، ثبًه هرتلف ضقت زض ضسُ وبضضٌبسبى ضٌبسبیی ٍ ذجطگبى

 ثب. گطزز تَظیـ پژٍّص هَضَؿ پیطاهَى تدطثِ ثب ٍ هطتجظ هسیطاى وبضضٌبسبى ٍ ثیي ّب پطسطٌبهِ تب است ضسُ سقی

ضیسه ّبی هبلی  گطفت، هسىي ضْط تْطاى غَضت ثبًه هرتلف ضقت زض وِ ّب پطسطٌبهِ تحلیل ٍ تدعیِ ٍ خوـ آٍضی

 تطىیل ضسُ زّی ٍظى تىٌیىطتبپسیس اظ استفبزُ ثب سپس گطزیس ضٌبسبیی ٍ فولیبتی ثبًىساضی ثسٍى ضثب ثبًه هسىي

 .گطزیس

 پبیِ ثط ضتجِ ثٌسی وِ ثطای است چٌسهقیبضُ تػوین گیطی ظهیٌِ زض وبضثطزی ٍ ضیبضی في یه تبپسیس في ولی عَض ثِ

 ضتجِ ثٌسی ثطای پژٍّص ایي زض لصا. است هَاضز تػوین ضتجِ ثٌسی تقییي في، ایي ًتیدِ. هیطٍز وبض ثِ هرتلف، هقیبضّبی

 .است ضسُ استفبزُ في ایي التػبزی، اظ هقیبضّبی ثِ تَخِ ثب گٌسم ضلن ّبی

 :ثَز ظیط اسبسی گبم 2 ضبهل TOPSIS في اظ استفبزُ ثب هسئلِ حل

ثِ ووه ًطم اللسیسی ٍ ضاثغِ ظیط، تجسیل ثِ یه هبتطیس ثی همیبس ضسُ تجسیل  1ثطاثط ضاثغِ  (D)( هبتطیس تػوین 1

 ضس.

(1) 

   
   

       
 

 هحبسجِ ثِ السام آًتطٍپی ضبًَى ضٍش پبیِ ثط پژٍّص ایي زض. ضس هحبسجِ 2 ضاثغِ ثطاثط هَظٍى همیبسثی  ( هبتطیس2)

 .ضس فبهل ّب ٍظى

(2) 
                

             
 ٍظًْب اضظیبثی ثطای آًتطٍپی هیتَاًس ضٍش ثبضٌس، هطرع وبهل عَض ثِ تػوین گیطی هبتطیس یه زازُ ّبی وِ ٌّگبهی

 اًتؾبض هَضز هحتَای اظ هَخَز اعویٌبى ًجَز زٌّسُ همساض ًطبى وِ است اّویت ثب ثسیبض هفَْم یه آًتطٍپی. ضٍز وبض ثِ

 تَظیـ یه تَسظ ضسُ ثیبى اعویٌبى ًجَز همساض ثطای است هقیبضی زض اعالفبت آًتطٍپی حمیمت، زض. هیجبضس اعالفبت

 گسستِ احتوبل

(Piِث ،) ِضیت زاضای فطاٍاًی تَظیـ  وِ است هَضزی اظ ثیطتط تَظیـ، ثَزى گستطزُ غَضت زض اعویٌبى، ًجَز ایي عَضیى 

 :است 4 ٍ 3ضاثغِ ّبی ضطح ثِ آى هحبسجِ ٍ ضبًَى آًتطٍپی تَظیـ. ثبضس ثیطتطی

(4) 

     
 

 
  
 

 
             

 

 
 

 

(3) 

  
 

 
   

 

 
   

 

 
         

 

 
    

 

 
 

 

 ثطای هقیبضی ثِ فٌَاى هیتَاًس آًتطٍپی وِ است اعالفبتی حبٍی MADM هسل یه اظ تػویوگیطی هبتطیس یه

 .ضٍز وبض ثِ آى اضظیبثی

 .هیطَز هحبسج5ِ ضاثغِ ثطاثط (.. .) غَضت ثِ اثتسا ثبال، هبتطیس اظ هَخَز اعالفبتی هحتَای

(5) 
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 :زاضت ذَاّین 6 ضاثغِ ثطاثط هطرػِ ّط اظای ثِ ّب Pij هدوَفِ اظ Ej ثطای

(6) 

       
 [         ]   

 : هی آیس زست ثِ 7 ضاثغِ اظ ٍ است هثجت ثبثت یه k عَضیىِ ثِ

         
 

   
  

  00) هثجت ایسُ آل حل ضاُ هطرع وطزى (3
  00) هٌفی ایسُ آل حل ضاُ ( 0ٍ

  00) ایسُ آل هثجت حل (: ضاُ-
 ضاُ ( 0ٍ

  00) هٌفی آل ایسُ حل
 .هحبسجِ ضس ٍ تقطیف 12 ٍ 11 ضاثغِ ّبی غَضت ( ثِ-

(11) 

  {       |(   ) (    |   )}   (         )  
(12) 

  {      |(   ) (     |   )}   (         ) 
 

 ٍ 13 ضاثغِ ّبی تَخِ ثِ ثب هثجت ایسُ آل حل ضاُ ٍ هٌفی ایسُ آل حل ضاُ اظاء ثِ اللسیسی ًطم پبیِ ثط فبغلِ ( اًساظ4ُ

 .ضس هحبسجِ 14

(13) 

  [
 

  
(     )

 
]

 
 
 

(14) 

  [
 

  
(     )

 
]

 
 
 

 

 .ضس هحبسجِ 15 ضاثغِ غَضت ثِ ایسُ آل حل ضاُ ثِ ًسجی ًعزیىی  (5

  
  
    

 

. ًسجی( )ضبذع ًعزیىی گطفت غَضت ایسُ آل ثِ ًسجی ًعزیىی پبیِ ثط ٍ ثطتطی، تطتیت ثِ گعیٌِ ّب، ( ضتجِ ثٌسی6

 ثِ آىCi وِ  گعیٌِ ّط ثٌبثطایي،. زاضز ( ثیطتطیCi ایسُ آل ) حل ضاُ ثِ ًسجی ًعزیىی وِ است گعیٌِ ای هغلَة گعیٌِ

 خبیگبُ زض تطتیت، ثِ زیگط، فبهل ّبی ٍ ثَز ذَاّس ثطتط گعیٌِ ٍ ثَزُ ًعزیىتط ایسُ آل ضاُ حل ثِ ثبضس ًعزیىتط یه فسز

 .گطفت ذَاٌّس لطاض ثقسی ّبی

 

 وتبیج ي یبفتٍ َبی پژيَص
 زض ایي لسوت اظ تحمیك ثِ تدعیِ ٍ تحلیل پطزاذتِ هی ضَز ٍ ًتبیح حبغل اظ تىٌیه تبپسیس شوط هی ضَز.

 ًتبیح تبپسیس زض زٍ  لسوت، اٍلَیت ثٌسی ضیسه ّبی هبلی ٍ ضیسه ّبی فولیبتی آٍضزُ ضسُ اًس.

 

 تبپسیس ضیسىْبی هبلی زض ثبًىساضی ثسٍى ضثب زض ثبًه هسىي ًتبیح في  -1جديل

 يزن مؼیبر ردیف

 0.7206 ضیسه هقیبض 1

 0.7482 ضیسه لیوت 2

 0.3422 ضیسه ًطخ اخبضُ 3

 0.8647 ضیسه ًطخ ثبظزّی 4

 0.6849 ضیسه سطهبیِ گصاضی زض اثعاضّبی هبلىیتی 5
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 تبپسیس في ثب ثسٍى ضثب زض ثبًه هسىيضتجِ ثٌسی ضیسىْبی هبلی زض ثبًىساضی  -2جديل

 يزن مؼیبر رتبٍ

 0.8647 ضیسه ًطخ ثبظزّی اٍل

 0.7482 ضیسه لیوت زٍم

 0.7206 ضیسه هقیبض سَم

 0.6849 ضیسه سطهبیِ گصاضی زض اثعاضّبی هبلىیتی چْبضم

 0.3422 ضیسه ًطخ اخبضُ پٌدن

 

 ثسٍى ضثب زض ثبًه هسىي تبپسیس ضیسىْبی فولیبتی زض ثبًىساضی ًتبیح في -3 جديل

 يزن مؼیبر ردیف

 0.8472 اذتالس 1

 0.5424 سالهت 2

 0.7714 ذسهبت 3

 0.5574 آسیت 4

 0.6033 فٌبٍضی 5

 0.6259 اهبًت 6

 0.8105 پطزاذت 7

 0.3487 ضطیقت 8

 0.4676 ذبظ 9

 0.6231 ضفبفیت 10

 

 تبپسیس في ثب زض ثبًه هسىي ضتجِ ثٌسی ضیسىْبی فولیبتی زض ثبًىساضی ثسٍى ضثب  -4جديل

 يزن مؼیبر رتبٍ

 0.8472 اذتالس اٍل

 0.8105 پطزاذت زٍم

 0.7714 ذسهبت سَم

 0.6259 اهبًت چْبضم

 0.6231 ضفبفیت پٌدن

 0.6033 فٌبٍضی ضطن

 0.5574 آسیت ّفتن

 0.5424 سالهت ّطتن

 0.4676 ذبظ ًْن

 0.3487 ضطیقت زّن
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 وتیجٍ گیری
 تَسقِ ضه ثسٍى . وٌٌس هی ثبظی وطَض ّط التػبز زض ضا هْوی ثسیبض ًمص پَلی ثبظاض فٌػط هْوتطیي فٌَاى ثِ ّب ثبًه

 ثبلمَُ ظیبًی هبلی، هؤسسِ یه زض ضیسه .است هوىي غیط اهطی آى ٍؽبیف ٍ ثبًىساضی ًمص ثِ تَخِ ثسٍى التػبزی

 ّبیی هحسٍزیت اظ هستمین غیط غَضت ثِ یب ٍ ضَز هی سطهبیِ حبغل ٍ زضآهس ّبی ظیبى اظ هستمین عَض ثِ یب وِ است

 فقبلیت هبّیت ثِ تَخِ ثب ٍ ثٌبثطایي.هی زّس وبّص ذَز هبلی ٍ تدبضی ثِ اّساف زستیبثی ثطای ضا ثبًه تَاًبیی وِ است

 هی تٌْب اهب ًساضز، اهىبى آى اظ پطّیع وِ ای گًَِ ثِ است، ضیسه پصیطش گطٍ زض غٌقت ثبًىساضی حیبت ثبًىی، ّبی

ثبظتبة  ثِ تَخِ ثب ٍ وطَض ّط التػبز ًتیدِ زض ٍ هبلی ثبظاضّبی زض ّب ثبًه ًمص ثِ تَخِ ثب. وطز ضا هسیطیت آى تَاى

 اظ سیستن ثبًىی، زض هَخَز ّبی ضیسه وٌتطل ٍ گیطی اًساظُ وطَض، التػبز ول زض ثرص ایي ّبی سیبست سطیـ

 .است ثطذَضزاض ذبغی اّویت

 ضا زٌّس اًدبم هی ّب ثبًه وِ التػبزی فقبلیتْبی اظ ًبضی ضیسه ثتَاى تب ضَز گطفتِ ًؾط زض توْیسّبیی ثبیس ضٍ ایي اظ

 ّن ٍ التػبزی ضىل فولىطز ثط ّن هتقبضف ثبًىساضی ٍ ضثب ثسٍى ثبًىساضی ًؾبم زٍ زض هتفبٍت ضفتبضی ضیَُ. وطز وٌتطل

 ضیسه ّب ثبًه ٍ است ثبثت ّب سَز سپطزُ ًطخ ضثَی ثبًىساضی زض.  زاضت ذَاّس ثط زض هتفبٍتی وبهالً تبثیط آى ًتیدِ ثط

 چبضچَة ثطاسبس ثبیس هٌبثـ ترػیع ٍ ثطای زضیبفت ّب ثبًه ضثب، ثسٍى ثبًىساضی زض اهب هی وٌٌس، هٌتمل ٍام گیطًسُ ثِ ضا

 چٌساى زٍ اّویت ضثب ثسٍى ثبًىساضی زض ضیسه هَضَؿ هسیطیت. وٌٌس فول وطزُ، هطرع ضا آًْب ضطیقت وِ هقیي ّبی

 آى سَزآٍضی ثبفث تٌْب ًِ ّب ثبًه وبضایی افعایص سیستن ایي زض هطبضوتی هَخَز ًؾبم ثِ تَخِ ثب وِ چطا وٌس هی پیسا

 .زاضت ذَاّس زًجبل ثِ ًیع ضا فوَهی ضفبُ افعایص ظیبى، ٍ تسْین سَز زلیل ثِ ثلىِ، ضَز هی ّب

 ًطخ ضیسه ّبی هبلی ثطاسبس ضتجِ ثٌسی ثسیي غَضت است: ضیسهثطاسبس ًتبیح حبغل اظ ضٍش تبپسیس، ضتجِ ثٌسی 

اخبضُ. ّوچٌیي ثطاسبس  ًطخ هبلىیتی ؛ ضیسه اثعاضّبی زض گصاضی سطهبیِ هقیبض ؛ ضیسه لیوت ؛ ضیسه ثبظزّی ؛ ضیسه

ثٌسی یبفتِ ّبی حبغل اظ ًتبیح ضٍش تبپسیس، ضیسه ّبی فولیبتی ثبًىساضی ثسٍى ضثب زض ثبًه هسىي ثطاسبس ضتجِ 

 ثسیي غَضت است: اذتالس ؛ پطزاذت ؛ ذسهبت ؛ اهبًت ؛ ضفبفیت ؛ فٌبٍضی ؛ آسیت ؛ سالهت ؛ ذبظ ؛ ضطیقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 -26، جلد دوم، ص 9911، پاییز 91، شواره علوم اسالهی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 مراجغي مىببغ  
 ضثبی ثسٍى ثبًىساضی زض آى هسیطیت ّبی ضٍش ٍ ضیسه اًَاؿ ثطضسی ،(1387)همسم حسٌی ٍ اغغط اثَالحسٌی، (1

 .30 ش اسالهی؛ التػبز پژٍّطی فلوی فػلٌبهِ ایطاى،

 .سیٌب ثبًه اًتطبضات: تْطاى ضیسه، هسیطیت هفبّین ٍ اغَل ،( 1391)  هدیس، آٌّگطاًی، ًژاز اسوبفیل (2

 هبلی ذسهبت غٌقت زض آى ثطٍظ فَاهل ثطضسی ضیسه، هسیطیت ،(1387) حجیت احوس، اهلل، عطیك ذبى، (3

 (.ؿ)غبزق اهبم زاًطگبُ اًتطبضات تْطاى، ثیَوی، هَسَی هْسی هحوس سیس تطخوِ اسالهی،

 ثَضس، هبٌّبهِ: تْطاى. اسالهی هبلی ًؾبم زض ضیسه پَضص ثطای اثعاضی هطاثحِ ،(1387)هحوس فلیعازُ، (4

 .65ش

 .اٍل چبح ًوب، فطٌّگ اًتطبضات فبضسی، فطٌّگ ،( 1387)  هحوس، هقیي، (5

-77 ،(130)6 التػبز، ّبی تبظُ هدلِ ضثب، ثسٍى ثبًىساضی زض افتجبضی ضیسه هسیطیت ،( 1389)  لیال، هحطاثی، (6

66. 

 .اٍل چبح. آظاز زاًطگبُ اًتطبضات هبلی، ترػػی اغغالحبت فطٌّگ ،( 1385)  زیگطاى، ٍ ّبضن ًیىَهطام، (7

 

8) Karen Horchor, A. (2005), Essentials of financial risk management, John Wiley 

and Sons Publications, Hoboken, New Jersey, united states of America. 

9) Greuning, H. V., and S. B. Bratanovic(2003); Analyzing And Managing Banking 

Risk; Washington, DC: International Bank for Reconstruction And Development 

Word Bank, April, 2003. 

10) Greuning, H. V. and z. Iqbal(2008); Risk Analysis for Islamic 

Banks;Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development 

Word Bank, 2008. 

11) Haron, A., J. Hock; Inherent Risk(2007): Capital and Market Risk. In Islamic 

Finance: The Regulatory challenge, ed. S. Archer and R. Abdel Karim. 

Singapore: John Wiley & Sons, 2007. 

12) Iqbal, z., A. Mirakhor(2007); An introduction To Islamic Finance: theory & 

practice; Singapore: John Wiley & Sons, 1thed, 2007. 

13) lewis, MervynK., and Latifa M. Algaod(2001); Islamic Banking; Cheltenham 

UK: Edward Elgar, 2001. 

14) Mylrea, Ken; Lattimore, Joshua(2001); How to Create and Use Corporate Risk 

Tolerance, Enterprise Risk Management, Hoboken, New Jersey, John Wiley 

&Sons, Inc, 2010. 

15) Reyazat, Farhad(2011); Islamic Banking Risk Management, New basel Accords 

and capital Adequacy”; Global Islamic Finance, 2011. 

 


