ثیؿت ٕٟ٘ ٚیٗ ٕٞبیف ثب٘ىساضی اؾالٔی

تبحیط ٔٗیبضٞبی ؾالٔت ثب٘ىی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی زض ایطاٖ
رضب هحسٌی ٍ فْیوِ ضیزساد
چىیسٜ
زض ٔمبِ ٝحبيط ث ٝثطضؾی تبحیط قبذم ٞبی ؾالٔت ثب٘ىی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی قبُٔ ثب٘هٞبی ّٔی،
ؾپ ،ٝنبزضات ،تزبضتّٔ ،ت ،ؾطٔبی ،ٝضفب ،ٜوبضآفطیٗ ،پبضؾیبٖ ،التهبز ٘ٛیٗ  ٚپبؾبضٌبز ،ثب اؾتفبز ٜاظ زاز-ٜ
ٞبی پبُ٘ َی ؾبَٞبی  1384تب ٔ 1393جتٙی ثط ضٚـ ٛٔ GMMضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز .ثطای تٗییٗ
ٚيٗیت ایٗ قبذم  ٚضتجٝثٙسی ثب٘هٞب اظ ٘ٓط ؾالٔت ثب٘ىی ثَٛ ٝض ّٕٕٖٔٗ َٛىطز ٞط ثب٘ه زض  6قبذم
ٔ ٚ ٟٓتٗییٗوٙٙس ٜقبُٔ وفبیت ؾطٔبی ،ٝویفیت زاضاییٞب ،ویفیت ٔسیطیت٘ ،مسیٍٙی ،ویفیت ؾٛزآٚضی ٚ
ٔٗیبض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض ،اظ ٔزٕ ٖٝٛفٗبِیتٞبی ٞط ثب٘ه ّٕٖ ٚىطز ٔكرم قس٘ ٚ ٜتبیذ حبنّ ٝآٟ٘ب
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز  ٚزض ٟ٘بیت ربیٍب ٚ ٜضتج ٝثب٘ه اظ ٘ٓط قبذم ؾالٔت ثب٘ىی ثطاؾبؼ ٔیبٍ٘یٙی اظ
ّٖٕىطز ثب٘ه ٔٛضز ٘ٓط زض ٔزٕ 6 ٔٛقبذم ٔٛضز ٘ٓط ٔكرم ٔیقٛز٘ .تبیذ تبحیط ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاض ٞط 6
قبذم ؾالٔت ثب٘ىی ثط ؾٛزاٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞس.

ٚاغٜٞبی وّیسی :ؾالٔت ثب٘ىی ،وفبیت ؾطٔبی٘ ،ٝمسیٍٙی ،ویفیت زاضاییٞب ،ؾٛزآٚضی.
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ٔ -1مسٔٝ
زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ٞط وكٛض ،تزعی ٚ ٝتحّیُ ّٖٕىطز ثب٘هٞب ثب ٔمبنس ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙس اضظقیبثی ؾٟبْ ،ؾٛزآٚضی،
اضظیبثی ّٖٕىطز ،وبضایی  ...ٚنٛضت ٔیٌیطز ،يٕٗ آ٘ى ٝتزطثٚ ٝل ٔٛثحطاٖ ٔبِی اذیط  ٚآحبض ٔرطة ٘بقی اظ ا٘تمبَ
ثحطاٖ اظ ثرف پِٛی ث ٝثرف ٚالٗی التهبز ،إٞیت تٛرٞ ٝطچ ٝثیكتط ثٔ ٝم« ِٝٛؾالٔت ثب٘ىی» ضا آقىبض ؾبذتٝ
اؾت.

اظ ٍ٘ب ٜوّی فٗبِیت تٕبٔی ثب٘هٞب ٝ٘ ،تٟٙب زض ایطاٖ ثّى ٝزض ؾبیط وكٛضٞب ٘یع ثطاؾبؼ یه قبذم اؾبؾی ثب
ٖٛٙاٖ «ؾالٔت ثب٘ىی» ؾٙزیس ٜقسٛٔ ٚ ٜضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز .ثطای تٗییٗ ٚيٗیت ایٗ قبذم  ٚضتجٝثٙسی
ثب٘هٞب اظ ٘ٓط ؾالٔت ثب٘ىی ثَٛٝض ّٕٕٖٔٗ َٛىطز ٞط ثب٘ه زض  6قبذم ٔ ٚ ٟٓتٗییٗوٙٙس ٜقبُٔ وفبیت ؾطٔبی،ٝ
ویفیت زاضایی ٞب ،ویفیت ٔسیطیت٘ ،مسیٍٙی ،ویفیت ؾٛزآٚضی ٗٔ ٚیبض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض ،اظ ٔزٕٖٝٛ
فٗبِیتٞبی ٞط ثب٘ه ّٕٖ ٚىطز ٘ ٚتبیذ حبنّ ٝآٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝزض ٟ٘بیت ربیٍب ٚ ٜضتج ٝثب٘ه اظ ٘ٓط
قبذم ؾالٔت ثب٘ىی ثطاؾبؼ ٔتٛؾٍ اظ ّٖٕىطز ثب٘ه ٔٛضز ٘ٓط زض ٔزٕ 6 ٔٛقبذم ٔٛضز ٘ٓط ٔكرم ٔیقٛز.
ثط ایٗ اؾبؼ زض ازأ ٝثٗس اظ ٔمسٔ ٝزض ثرفٞبی ز ْٚتب چٟبضْ ث ٝثطضؾی ٔجب٘ی ٘ٓطی ؾالٔت ثب٘ىی ٚ
ؾٛزآٚضی ثب٘هٞب  ٚضاثُٔ ٝتمبثُ آٟ٘ب پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض ثرف پٙزٓ پیكی ٝٙتحمیك ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز.
زض ثرف قكٓ ض٘ٚس قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز .ثرف ٞفتٓ ٔمبِ ٝثٗٔ ٝطفی اٍِ،ٛ
ترٕیٗ  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ اضائٔ ٝیٌطزز  ٚزض ٟ٘بیت زض ثرف ٞكتٓ ث ٝرٕٗجٙسی ٘ ٚتیزٌٝیطی پطزاذتٔ ٝیقٛز..

ٔ -2جب٘ی ٘ٓطی قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی
زض حبَ حبيط قیٓ٘ ٜٛبضت ثط ثب٘ه ٞب زض رٟبٖ اظ ٘ٓبضت تُجیمی ثٓ٘ ٝبضت ٔجتٙی ثط ضیؿه تغییط یبفت ٝاؾت.
ثسیٗ ِحبِ ثب٘هٞبی ٔطوعی ثبظضؾی ٓ٘ ٚبضتٞبی ٔؿتمیٓ ذٛز ثط ثب٘هٞب ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ثطضؾی ٌعاضـٞبی
ٔجتٙی ثط ٘ٓبضت غیطحًٛضی اٖٕبَ ٔیوٙٙس .ثسیٗ تطتیت ٘ٓبضت ٔؿتٕط ثط ٔٛلٗیت ٔبِی ثب٘هٞب اظ َطیك تزعیٚ ٝ
تحّیُ اَالٖبت زضیبفتی اظ آٟ٘ب ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی ثٛٔ ٝلٕ ضیؿه ،پیكٍیطی اظ ٚل ٔٛثحطاٖٞبی ٔبِی احتٕبِی ٚ
ا٘زبْ السأبت انالحی رٟت ٘یُ ث ٝاٞساف ٘ٓبضتی نٛضت ٔیٌیطزٓ٘ .بضت غیطحًٛضی أىبٖ اضظیبثی ٔؿتٕط
ثب٘هٞب ثب ضٚیىطز ضیؿه زض ٔمبَٕ فهّی  ٚحتی ٔبٞب٘ ٝضا فطأ ٓٞیوٙس.
ثٖ ٝجبضت زیٍط ٘ٓبضت زض فٛانُ وٛتبٜتط ثط پبی ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ نٛضتٞبی ٔبِی  ٚؾبیط اَالٖبت ٚانّ ٝاظ
ثب٘هٞب ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؾیؿتٓ ٞكساض ؾطیٕ زض ذهٛل ثب٘هٞبی ٔؿبِٝزاض ُٖٕ وٙس .زض ایٗ حبِت
ثبظضؾبٖ ٘ٓبضت ٔؿتمیٓ ثب اَالٔ اظ ٘مبٌ يٗف  ٚثب زیسٌب ٜضٚقٗتطی ٘ؿجت ث ٝتٟی ٝثط٘بٔ ٝثبظضؾی  ٚحًٛض زض
ثب٘ه الساْ ٕٖ ٚسٚ ٜلت  ٚا٘طغی ذٛز ضا ث ٝثطضؾی حٛظٜٞبیی وٛٔ ٝار ٝثب ٔكىُ رسی ٞؿتٙس ٔتٕطوع ذٛاٙٞس
وطز.

یىی اظ ٟٔٓتطیٗ اؾٙبزی و ٝاظ ؾٛی ایٗ وٕیت ٝث ٝضقت ٝتحطیط زضآٔس ٜاؾت «ان َٛاؾبؾی ثطای ٘ٓبضت
ثب٘ىی ٔٛحط» اؾت.
ث ٝز٘جبَ ٚل ٔٛثحطاٖٞبی ٔبِی زض زٞـٞٝـبی ٔ 90 ٚ 80ـیالزی ،ا٘سیكـ ٝيـطٚضت تمٛیت ٘ٓبْ ٔبِی ثیٗ-
إِّّی زض ٔیبٖ ٔحبفُ ٔ ٚطارٕ حطفٝای ز٘یب ثیف اظ پیف لٛت ٌطفـت .اظ ایٗض ٚزض ؾبَ ٔ 1997یالزی  ٚثٖٛٙ ٝاٖ
ثركی اظ تالـٞبی ٔزبٕٔ رٟب٘ی زض ایٗ ضاؾـتب ،وٕیتٓ٘ ٝبضت ثب٘ىی ثبَ الساْ ث ٝتٟی ٚ ٝتسٚیٗ “ ان َٛاؾبؾی
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ثطای ٘ٓبضت ثب٘ىی ٔٛحط" ٕ٘ٛز و ٝپؽ اظ تهٛیت آٖ اظ ؾٛی ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔطارٕ ٘ٓبضتی وكٛضٞبی ٔرتّف ،ثٛٔ ٝضز
ارطا ٌصاقت ٝقس  ٚث ٝؾطٖت ٘یع ٔمجِٛیتی رٟب٘ی یبفت .الجبَ ٔزبٕٔ حطفٝای  ٚوكٛضٞبی ٔرتّف ثـٝ
ثٟـطٌ ٜیـطی اظ ایـٗ انـٔ ،َٛطٞـ ٖٛربٔٗیت ٔٛيٖٛبتی اؾت و ٝزض ؾٙس ٔعثٛض ث ٝثحج پیطأ ٖٛآٟ٘ب پطزاذتٝ
قس ٜاؾت .پٛقف ٌؿتطزٚ ٜؾیٗی اظ ٔٛيٖٛبت ٘ٓبضتی ٕٞچ ٖٛنسٚض ٔزٛظٔ ،بِىیت ثب٘هٞـب ،وفبیـت ؾـطٔبیٝ
آٟ٘بٔ ،سیطیت ضیؿهٓ٘ ،بضت یىپبضچ( ٝتّفیمی)  ٚتمؿیٓ ْٚبیف ٔ ٚؿئِٛیتٞـب ثـیٗ ٔطارـٕ ٘ٓبضتی وكٛضٞبی
ٔجسا ٔ ٚمهس زض ایٗ ؾٙس ،ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا ثٙٔ ٝعِ“ ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی حٛظٓ٘ ٜبضت ثط ثب٘هٞب” تّمی
ٕ٘ٛز .ربٔٗیت  ٚاؾتحىبْ ایٗ انٛٔ َٛرت قس ٜاؾـت تـب ٖال ٜٚثط ٔطارٕ ٘ٓبضتی وكٛضٞب ،نٙسٚق ثیٗإِّّی
پ ٚ َٛثب٘ه رٟب٘ی ٘یع زض اضظیبثیٞبیی و ٝزض ثیف اظ  130وكٛض رٟبٖ  ٚزض لبِت"ثط٘بٔ ٝاضظیبثی ثرف ٔبِی" ثٝ
ُٖٕ ٔیآٚض٘س ،اظ ایـٗ انــ َٛثٟــطٌ ٜیط٘ــس .اظ ؾــٛی زیٍــط ،اضظیــبثی ازٚاضی ٔیــعاٖ اُ٘جــبق
وكــٛضٞب ثــب ایٗ ان َٛث ٝآٟ٘ب وٕه ٔیوٙس تب ٘مبٌ لٛت  ٚيٗف ؾیؿتٓٞب  ٚضٚـٞـبی ٘ٓـبضتی ذـٛز ضا
قٙبؾبیی وطز ،ٜثط ضٚی حٛظٞ ٜبیی وٚ ٝارس قطایٍ پیكطفت ٞؿتٙس ،تٕطوع ٕ٘بیٙسٕٞ .چٙـیٗ ایٗ اضظیبثی٘ ،تبیزی
ضا زض اذتیبض ٔیٌصاضز ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٟ٘ب زض انالح ٘بضؾـبییٞـب اؾتفبزٕٛ٘ ٜز(احٕسیبٖ.)1393 ،
ِصا َی ؾبِیبٖ اذیط ،نٗٙت ثب٘ىساضی ٘یع ٕٞب٘ٙس ثؿیبضی اظ ّٖ ،ْٛزؾترٛـ تغییط  ٚتحٛالت ٌؿتطزٜای لطاض
ٌطفت ٝاؾت .اظ ؾبَ ٔ 1997یالزی تـبو ،ٖٛٙایـٗ نٗٙت قبٞس اثتىبضات  ٚتحٛالت ظیبزی زض ظٔی ٝٙثبظاضٞب ٚ
اثعاضٞـبی ٔـبِی ٘ ٚیـع ضٚـٞـب  ٚقیٜٞٛبی ٘ٓبضتی ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ تزبضة حبنُ اظ اضظیبثی انٔ َٛعثٛض
تٛؾٍ وكٛضٞبی ٔرتّفِ ،ع ْٚثبظٍ٘طی زض ایٗ ؾٙس ٘ ٚیع قفبفؾبظی  ٚثطرؿتٕٛ٘ ٝزٖ ثطذی اظ ثرفٞبی آٖ ضا
ٕ٘بیبٖ ؾبذت .اظ ایٗض ٚزض ؾبَ ٔ 2004یالزی ،وٕیتٓ٘ ٝبضت ثـب٘ىی ثـبَ ،ثـبظٍ٘طی  ٚثـ ٝضٚظآٚضی ان َٛاؾبؾی
ٔ ٚتسِٛٚغی آٖ ضا زض زؾـتٛض وـبض ذـٛز لـطاض زاز تـب اظ ایـٗ ضٍٞـصض؛ اُ٘ٗبفپصیطی ،اٖتجبض ،ؾٛزٔٙسی ٚ
لبثّیت وبضثطز رٟب٘ی ایٗ انٕٞ َٛچٙبٖ حفّ قٛز(ثٟطأی.)1391 ،

٘ؿر ٝث ٝضٚظآٚضی قسَ ،ٜی چٙس ٔطحّ ٚ ٝپؽ اظ وؿت ٘مُٓ٘ ٝـطات ٔطارـٕ فٗـبَ ٘ٓبضت ثب٘ىی ُٔٙمٝای ٚ
ّٔیٟ٘ ،بیتبً زض آٚضیُ ؾبَ ٔ 2006یالزی َ ٚی یه فطاذٛاٖ ٖٕٔٛی ٌؿتطز ٜرٟت وؿت ٘مُٓ٘ ٝطات نـبحت
٘ٓـطاٖ زض تٕـبٔی ز٘یـب ،زض ؾـبیت ثب٘ـه تؿـٛی ٝحؿبثٟبی ثیٗإِّّی لطاض ٌطفت .پؽ اظ پبیبٖ ّٟٔت اضائ٘ ٝمُٝ
٘ٓطات ( 23غٚئٗ  ٚ )2006ثطضؾی آٟ٘ب٘ ،ؿر ٝرسیسی اظ ایٗ ؾٙس تٟی ٝقس.
زضر ٝاٖتجبض ،ؾٛز آٚضی ٘ ٚمسیٍٙی اظ رّٕٕٟٔ ٝتطیٗ ٔٗیبضٞب ثطای تٗییٗ قبیؿتٍی  ٚؾٙزف فٗبِیت یه
ٔٛؾؿٔ ٝبِی اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض اظ ؾبَ  1988وٕیتٓ٘ ٝبضت ثط ثب٘ىساضی ثبظَ ثب٘ه تؿٛی ٝثیٗ إِّّی ٘یع
ثىبضٌیطی قبذم ٞبی وُٕ 1ثطای اضظیبثی ٟ٘بزٞبی ٔبِی الظْ زا٘ؿت ٝاؾت .ارعاء ایٗ قبذمٞب زض ازأ ٝتٛيیح
زاز ٜقس ٜاؾت.
ٚاغ CAMEL ٜو ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٘بْ اذتهبنی یه قبذم ثىبض ضفت ،ٝیه ٚاغٔ ٜطوت اظ حطٚف ا َٚایٗ وّٕبت
اؾت( Capital :ؾطٔبی( Assets ،)ٝزاضایی)ٔ( Management ،سیطیت)( Earnings ،زضآٔس)Liquidity،

(٘مسیٍٙی) ،ثب٘ه تٛؾٗ ٝآؾیبیی ،ثب٘ه تٛؾٗ ٝآفطیمبیی ،ثب٘ه ٔطوعی آٔطیىب ٚ ،ثب٘ه رٟب٘ی ٘یع اظ قبذم ٔصوٛض
ثطای ؾٙزف فٗبِیت ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت ٔبِی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس .ثب٘ه فسضاَ ضظض ٚآٔطیىب ثب٘هٞبی تحت ٘ٓبضات
ذٛز ضا ثب اؾتفبز ٜاظ قبذمٞبی ظیط وٞ ٝطیه ٘بْط ثط رٛا٘ت ٔرتّف ؾالٔت ثب٘ه ٔیثبقس ،زض ٔمیبؼ یه تب پٙذ
اضظیبثی ٔیوٙس .ضتج ٝیه ،ثبالتطیٗ ضتج( ٝلٛیتطیٗ ّٖٕىطز)  ٚضتج ٝپٙذ پبییٗتطیٗ ضتج( ٝيٗیفتطیٗ ّٖٕىطز)

CAMEL
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اؾت زضر ٝاٖتجبض ؾٛزآٚضی ٘ ٚمسیٍٙی اظ رّٕٕٟٔ ٝتطیٗ ٔٗیبضٞب ثطای تٗییٗ قبیؿتٍی  ٚؾٙزف فٗبِیت یه
ثب٘ه اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض اظ ؾبَ  1988وٕیتٓ٘ ٝبضت ثط ثب٘ىساضی ثبظَ ٘یع ثىبضٌیطی قبذمٞبی  CAMELSضا
ثطای اضظیبثی ٟ٘بزٞبی ٔبِی الظْ زا٘ؿت ٝاؾت ارعای ایٗ قبذمٞب ٖجبضتٙس اظ( :ثٟطأی.)1391 ،

 -1-2قبذم وفبیت ؾطٔبیٝ
قبذم وفبیت ؾطٔبی ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبیی اؾت و ٝپتب٘ؿیُ ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ضا ٍٙٞبْ ٔٛار ٝقسٖ
ثب ٔكىالت  ٚچبِفٞب ٔیؾٙزس .زض ایٗ تحمیك ٖٛٙاٖ قس ٜوٞ ٝط چ ٝقبذم وفبیت ؾطٔبی ٝیه ثب٘ه ثیكتط
ثبقس ،ثب٘ه ٞب تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای پطزاذت ثسٞی زض نٛضت ٔكىُ  ٚافعایف ٔطارٗبت ث ٝثب٘هٞب ذٛاٙٞس زاقت.

ثب٘ىٟب ث ٝاتىـبی ؾـطٔبی ٝذـٛز زض ٔمبثـُ ظیبٟ٘ـبی ٘بقـی اظ ٖـسْ ثبظپطزاذـت ٚأٟـبی اُٖبقس ،ٜقطایٍ
٘بٔؿبٖس ثبظاض  ٚثطذی تٍٙٙبٞبی ّٖٕیبتی ایؿتبزٌی ٔی وٙٙس .ثب ٚرٛزی و ٝزض ثٟتطیٗ حبِت ٘یع ٕٔىٗ اؾت ثب٘ىی
ثب ٔٛلٗیت ؾطٔبیٝای ٔٙبؾت زض احط ضذساز چٙیٗ حٛازحی زچبض ثحطاٖ ٔبِی ق٘ٛسِ ،صا ُٔبِٗبت ٔتٗسزی اظ رّٕٝ
ٌطییط(٘ )2001كبٖ ٔیزٞس و ٝاثٗبز فبرٗ ٝآٔیع ثحطاٖٞبی ثب٘ىی زض ٔٛضز ثب٘هٞبیی و ٝاظ ٚيٗیت ؾطٔبیٝای
ٔٙبؾـتتـطی ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س ،وٕتط ٔ ٚحسٚزتط ٔیثبقس .ظیطا یه ثب٘ه ثب ؾـطٔبی ٝوـبفی ظٔـبٖ ثیـكتطی ضا
ثـطای ثطضؾی ٔكىالت ٛٔ ٚار ٟٝنحیح ثب آٟ٘ب زض اذتیبض زاضز .أب اظ ؾٛی زیٍط ،وفبیت ؾطٔبی ٝیـه ثب٘ه
ٔفٟٔٛی ٘ ؿجی اؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙی وٙٔ ٝبؾت ثٛزٖ ٔیعاٖ آٖ ثـط حـؿت ا٘ـساظ ٚ ٜحزـٓ فٗبِیت ثب٘ه لبثُ تبییس
اؾتِ .صا ٕٔٗٛال وفبیت ؾطٔبی ٝثط حؿت ٘ـؿجت ؾـطٔبی ٝثـ ٝزاضاییٞـب تٗییٗ ٔیقٛز  ٚقبذهی اظ تٛا٘بیی
ثب٘ه زض رصة آحبض ٔٙفی ٘بقی اظ ظیبٖٞبی احتٕبِی  ٚاٖبزٛٔ ٜلٗیت ٔٙبؾت ،ث ٝقٕبض ٔیضٚز(فتبحی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)1396،ث ٝایٗ تطتیت ٘ؿجت ثعضٌتط ؾطٔبی ٝث ٝزاضاییٞب ثٙٗٔ ٝی پٛقـف ثـبالتط زاضاییٞـب تٛؾـٍ
ؾطٔبی ٝیب ثٖ ٝجبضت زیٍط وفبیت ثبالتط ؾطٔبی ٝزض ٔمبثُ ظیبٟ٘بی احتٕبِی اؾت ِ .یىٗ اؾـتفبز ٜاظ ٔٗیبضؾبزٜ
ؾطٔبی ٝث ٝزاضاییٞب قبُٔ ٔحسٚزی تٟبیی اؾت و ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ثطای لًبٚت زض ذهٛل وفبیت ؾطٔبی ٝیه
ثب٘ه ثب ٔكىالتی ٕٞطأ ٜیوٙسٕٟٔ .تطیٗ ٔحسٚزیت ایٗ اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ث ٝنٛضت وبُٔ ٕ٘یتٛاٖ ٔیعاٖ
ؾطٔبی ٝثب٘ه ضا ثـب ٔیـعاٖ ضیـؿىی وـ ٝثب٘ـه ٘ؿجت ث ٝزاضاییٞبی ذٛز زض ٔٗطو آٖ لطاض زاضزٔ ،طتجٍ ٕ٘ٛز .ثٝ
ٖجـبضت زیٍـط٘ ،ـؿجت ؾـبز ٜؾطٔبی ٝث ٝزاضاییٟب ٚرٛز تفبٚت زض ؾبذتبض ضیؿىی زاضاییٟبی ثب٘ىی ٌ٘ٛـبٌ٘ٛی ضا
وـ ٝثب٘ىٟـب زض اذتیبض زاض٘س٘ ،بزیسٔ ٜیٌیطز.
وٕیت ٝثبَ ثطای غّج ٝثط ٔكىالت ٔعثٛض ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبیٝای ضا تٛنیٔ ٝـیوٙـس و ٝيٕٗ تٗطیف ارعای
ٔرتّف ؾطٔبی ،ٝضیؿه زاضایی ٞـبی ٔرتّـف اظ َطیـك وـبضثطز يـطایت ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٙبؾت ثب زضر ٝضیؿىی
آٟ٘ب لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚتٗسیُ ثبقس .اظ ٘ٓطوٕیتـٔ ٝـصوٛض ایٗ ٘ؿجت زض ٔمبیؿ ٝثب ٘ؿجتٞبی ؾبز ٜؾطٔبی ٝثٝ
زاضایی ٚارس ٔعیتٞبیی ث ٝقطح ظیط اؾت(ٌعاضـ ثب٘ه ٔطوعی اظ وٕیت ٝثبظَ)1387 ،؛


پبیٙٔ ٝهفب٘ٝتطی ثطای ٔمبیؿٞٝبی ثیٗإِّّی ثیٗ ؾیؿتٕٟبی ثب٘ىی ثب ؾبذتبضٞبی ٔتفبٚت ٔمطضاتی ٚ
فٙی ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز.



ٔبٕ٘ اظ ٍٟ٘ساضی ٘مسیٍٙی  ٚؾبیط زاضاییٞبی ٔكبث ٝتٛؾٍ ثب٘ىٟب و ٝضیؿه وٕتطی ثٕٞ ٝطا ٜزاضز
ٕ٘یقٛز.



اربظٔ ٜیزٞس تٟٗسات ظیط ذٍ تطاظ٘بٔ ٝثب٘هٞب ثـ ٝنـٛضت ؾـبزٜتـطی اظ ٘ٓط ضیـؿىی ٔـٛضز ٔمبیؿٝ
لطاض ٌیطز.

اظ ٘ٓط وٕیت ٝثبَ ،ؾطٔبی ٝحبیع قطایٍ ،اظ ؾطٔبی ٝانّی  ٚؾطٔبی ٝتىٕیّی تكىیُ قـس ٜاؾت .زض ؾطٔبیٝ
انّی ٖٙهط وّیسی ؾطٔبی ،ٝقبُٔ ؾطٔبی ٝؾٟبٔی  ٚشذبیط افكب قس ٜحبنـُ اظ ؾٛزٞبی ا٘جبقت ٝپؽ اظ ٔبِیبت
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اؾت و ٝثَٛ ٝض ٖٕس ٜزض ؾیؿتٓٞبی ثب٘ىی وكٛضٞبی ز٘یـب زیسٔ ٜیقٛز  ٚثٛ٘ ٝث ٝذٛز اظ ٘ٓط فٗبالٖ ثبظاض ٔبِی
ثٖٙ ٝـٛاٖ ٔجٙـبیی ثـطای لـًبٚت زض ثـبض ٜوفبیت ؾطٔبی ٚ ٝتٛاٖ ضلبثتی یه ثب٘ه ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ؾبیط ٖٙبنط
ؾطٔبیٝای حساوخط ٔٗـبزَ ؾطٔبی ٝانّی ،ثٖٛٙ ٝاٖ ؾطٔبی ٝتىٕیّی آٚضزٔ ٜیقٛزٖٙ .بنط ؾطٔبی ٝتىٕیّی و ٝثب
نـالحسیس ٔمبْ ٘ٓبضتی پصیطفتٔ ٝیقٛز قبُٔ شذبیط افكب ٘كس( ٜوـ ٝثـ ٝزالیـُ ٔرتّـف زض ٌعاضـٞبی
ؾبِیب٘ ٝثب٘ه شوط ٕ٘یقٛزِٚ ،ی اظ ؾٛی ٔمبٔبت ٘ٓـبضتی پصیطفتـٔ ٝـیقـٛز) ،شذـبیط تزسیـس اضظیبثی ،شذبیط
ٖٕٔٛی (زض ٔمبثُ ظیبٖٞبی احتٕـبِی ٚاْ ٞـب) ،اثعاضٞـبی ثـسٞی چٙـسٔٛٓٙض( ٜثـب ٚیػٌی ؾطٔبی ٚ ٝثطذی اظ
ذهٛنیبت ثسٞی)  ٚثسٞی فطٖی ثّٙس ٔست اؾتٕٞ .چٙیٗ ؾـطلفّی  ٚؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ثب٘ه زض قطوتٞبی
تبثٗ ٝثٖٛٙ ٝاٖ وؿٛض اظ ؾطٔبی ٝزض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝـی قـٛز(احٕسیبٖ ،1393،فتبحی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396،

ثط ایٗ اؾبؼ ،زض ٘ٓبْ ثب٘ىی وكٛض ثط اؾبؼ ٔمطضات ثیٗإِّّی (ثبَ  )2حسالُ ٘ؿجت وفبیت ثطای ثب٘هٞب 8
زضنس تٗییٗ قس ٜاؾت .زض اوخط وكٛضٞب ٘یع ایٗ قبذم زض ثبظ ٜثیٗ  8تب  12زضنس ثٛز ٜاؾت.
ث ٝایٗ تطتیت اضظیبثی زضثبض ٜوفبیت ؾطٔبی ٝیه ثب٘ه وـ ٝاظ ضا ٜثطضؾی ٘ؿجت ؾطٔبیٚ ٝارس قطایٍ ثٝ
زاضاییٟبی ضیؿىی ٔ ٚمبیـؿ ٝآٖ ثـب ٘ـؿجت تٗیـیٗ قس ٜا٘زبْ ٔیقٛز ،قىُ ٌطفت .ثسیٟی اؾت زضٔٛضز ثب٘ه-
ٞبیی و ٝؾطٔبیٔ ٝىفی آٟ٘ب ظیط ٘ؿجت ٔمطضقس ٜلطاض ٌیط٘س ثؿت ٝث ٝنالحسیس ٘بْط ثب٘ىی  ٚاِعأبت ٘بقی اظ
ٔمطضات زض وكٛض ٔطث َٝٛثٖٛ٘ ٝی تهٕیٌٓیطی ذٛاٞس قس .ایٗ تهٕیٌٓیطی اظ تطٔیٓ ؾطٔبی ٝپبی ٝتب اٖٕـبَ
ٔحـسٚزیت زض ضیؿه پصیطی ثب٘ه ضا قبُٔ قسٕٔ ٚ ٜىٗ اؾت ثـب اِعأـبت  ٚالـسأبت تٙجیٟـی (ثـؿت ٝثـٝ
ٔمطضات وكٛضی  ٔٛ٘ ٚثب٘ه اظ ٘ٓط زِٚتی  ٚذهٛنی ثٛزٖ  ٚثطذـی ٔالحٓـبت زیٍـط) ٕٞـطا ٜقٛزِ .یىٗ ثٞ ٝط
حبَ زض اضظیبثی ثبظاضٞبی زاذّی  ٚثیٗإِّّی اظ ٚيٗیت ثب٘ه ٔٛضز ٘ٓط ٔٛحط اؾت  ٚثب٘ه (نطفٓٙط اظ ٘ ٔٛثطذٛضز
زؾتٍب٘ ٜبْط  ٚثب٘ه ٔطوعی) ٕ٘یتٛا٘ـس اظ تجٗـبت ٔٙفـی وبفی ٘جٛزٖ ؾطٔبی ٝارتٙبة ٕ٘بیس(فتبحی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)1396،

 -2-2قبذم ویفیت زاضایی
ویفیت زاضاییٞب زض ثب٘هٞب ثب ّٖٕىطز ٔبِی آٟ٘ب ضاثُٔ ٝؿتمیٓ زاضز .اضظـ تؿٟیالت ث ٝاضظـ ٘مس قسٖ ٚحبیك
آٖ ثؿتٍی زاضز ،زض حبِی و ٝاضظـ ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ث ٝاضظـ ثبظاض ٚاثؿت ٝاؾتِ .صا ا٘تٓبض ٔیضٚز و ٝثب٘هٞب اظ
زاضاییٞبی ثبحجبت زض پطتفٛی زاضایی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس  ٚرٟت ارتٙبة اظ وبٞف اضظـ زاضاییٞبی یه ثط٘بٔٝ
ظٔب٘جٙسی قس ٚ ٜشذبیط ٔٙبؾت ثطای رجطاٖ اضظـ آٖ زض ٘ٓط ثٍیطز(فتبحی ٕٞ ٚىبضاٌٖ،1396،عاضـ ثب٘ه ٔطوعی
اظ وٕیت ٝثبظَ.)1387 ،

 -3-2قبذم ویفیت ٔسیطیت
ایٗ قبذم ث ٝثطضؾی ویفی ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیتی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘یٔ ،ىب٘یؿٓ وٙتطِی  ٚؾبیط ٖٛأُ احطٌصاض
ٔیپطزاظزٕٞ .چٙیٗ اظ َطیك ٘ٓبضت  ٚثطضؾی اظ قیٜٞٛبی زض ٖٚثب٘ه ٘یع ا٘زبْ ٔیقٛزٕٛٗٔ .ال زض ثطضؾی وبضایی
 ٚاحط ثركی ٔٙبثٕ ،ضقس زضآٔس ث ٝحساوخط ٔمساض آٖ ،وبٞف ٞعی ٚ ٝٙتؿٟیُ زض اؾتفبز ٜاظ ثٟطٜٚضی ثب٘ه  ٚغیطٜ
تبویس ٔیقٛز .ثطای ایٗ ٔٛضز ٔیتٛاٖ اظ ٘ؿجتٞبیی ٔخُ ٘ؿجتٞبی ثٟطٜٚضی ٘ ٚؿجتٞبی وبضایی اؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز(فتبحی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396،
زض ثطضؾی ٚاضظیبثی ویفیت ٔسیطیتٔ ،یتٛاٖ اظٔیعاٖ ٞعیٞ ٝٙط ٚاحس پِٛی ضا و ٝتؿٟیالت زازٔ ٜیقٛز
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز  ٚیب ث ٝثیبٖ زیٍط ،اظ َطیك ٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝؾپطز ٜوْ ٝطفیت ذّك تؿٟیالت اظ ٔحُ ؾپطزٜٞب ضا
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٘كبٖ ٔیزٞس لبثُ ؾٙزف اؾت .وبٞف ایٗ ٔٗیبض ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝوبضایی افعایف یبفت ٚ ٝثٚ ٝاؾُ ٝآٖ ؾٛزآٚضی
ٟ٘بزٞبی ٔبِی افعایف ذٛاٞس یبفت.
ثب تٛر ٝثٖ ٝسْ زؾتطؾی ثٔ ٝمبزیط ٞعی ٝٙنطف قس ٜرٟت تؿٟیالت اُٖبیی ثطای تجییٗ قبذم ویفیت
ٔسیطیت اظ ٘ؿجت حزٓ تؿٟیالت اُٖبیی ثٔ ٝمبزیط ؾپطزٌ ٜصاضی نٛضت ٌطفت ٝزض ثب٘ه اؾتفبز ٜذٛاٞس قس .ایٗ
ٔٗیبض زض حمیمت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛیه ٔسیط ٔیتٛا٘س تٗبزَ ذبنی ثیٗ حزٓ ؾپطزٜٞبی ا٘زبْ قس ٜزض
ثب٘ه  ٚتؿٟیالت اُٖبیی ثطلطاض وٙس تب ث ٝؾٛز حساوخطی زؾت یبثس .ث ٝثیبٖ زیٍط ایٗ ٔٗیبض ثٖٛ٘ ٝی ٘كبٖ زٙٞسٜ
اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثٕ زض زؾتطؼ (ؾپطزٜٞبی ثب٘ىی) زض رٟت وؿت زضآٔس ُٕٔئٗ (تؿٟیالت اُٖبیی ثب وٕتطیٗ
٘طخ ٘ى )َٛاؾت .ثسیٗ تطتیت زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ٔٗیبض اذیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت تب ثتٛاٖ زضر ٝویفیت ٔسیطیت ضا
ٔحبؾج ٚ ٝتبحیط آٖ ضا ثط قبذم ؾٛزآٚضی اضظیبثی ٕ٘ٛز.

٘ -4-2مسیٍٙی
اٌطچ٘ ٝؿجتٞبی ٘مسیٍٙی تحت تبحیط تٗبضیف ٔرتّف اظ زاضاییٞبی ٘مسٟ٘ ،بیتب َیف ٔتٖٛٙی اظ ٔٗیبضٞب ضا
تكىیُ ٔی زٞس ِٚی زض اغّت وكٛضٞب ٔف٘ ْٟٛمس  ٚزاضاییٞب ٘مسیٗٔ ،ٝٙبزَ زاضایی ٘مس  ٚزاضاییٞبیی و ٝؾطیٗب ٚ
ثس ٖٚتحُٕ ظیبٖ لبثُ تجسیُ ث٘ ٝمس اؾت ضا قبُٔ ٔیقٛز .ثسیٗ تطتیت ثَٛٝض وّی ثب٘هٞب زض قطایُی و ٝتبٔیٗ
ٔبِی ٚرٛٔ ٜٛضز ٘یبظ ذٛز زض ثبظاض ؾپطزٌ ٜیطی آٖ اظ ٔكتطیبٖ ذٛز یب زض ثبظاضٞبی ثیٗ ثب٘ىی ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس،
ٔؿتٗس ضیؿه ٘مسیٍٙی ٔیق٘ٛس.

وٙتطَ ٘مسیٍٙی اظ ٔؿئِٛیتٞبی ٔسیطیت ثب٘ه اؾت .اؾتفبز ٜاظ ٚر ٜٛوٛتبٜٔست زض ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی
ثّٙسٔست ،ثب٘ه ضا ثب ایٗ ضیؿه ٔٛارٔ ٝیٕ٘بیس و ٝزاض٘سٌبٖ حؿبةٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ٕٔىٗ اؾت ٔتمبيی
زضیبفت ٚر ٜٛثبقٙس  ٚایٗ ٘ىت ٝثب٘ه ضا ٔزجٛض ث ٝفطٚـ زاضاییٞبی ذٛز ٕ٘بیس .ثب٘ه ٔیثبیؿت ٘مسیٍٙی وبفی
ثطای پبؾرٍٛیی ث ٝتمبيبی ؾپطزٌ ٜصاضاٖ ٚ ٚاْ زٙٞسٌبٖ زاقت ٝثبقس تب إَیٙبٖ ٖٕٔٛی ضا رّت ٕ٘بیس .ثب٘هٞب
٘یبظٔٙس زاقتٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت زاضایی  ٚثسٞی احطثرف ٔیثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس ٖسْ اُ٘جبق ؾطضؾیس زض زاضایی ٚ
ثسٞی ٞب ضا حسالُ  ٚثبظٌكت آٟ٘ب ضا ثٟیٕ٘ ٝٙبیٙسٕٞ .چٙیٗ ٘مسیٍٙی ثب ؾٛزآٚضی ضاثُٗٔ ٝىٛؼ زاقت ٝثٙبثطایٗ
ٟ٘بزٞبی ٔبِی ثبیس ثیٗ ٘مسیٍٙی  ٚؾٛزآٚضی تٗبزَ ٔٙبؾت ضا ثطلطاض وٙٙس(فتبحی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396،

 -5-2قبذم حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض
ٔسَ وُٕ یىی اظ ٔسِٟبی ضایذ ثطای اضظیبثی ّٖٕىطز ثب٘ىٟب ٔیثبقس و ٝاثتسا ثب ٖٛٙاٖ  CAMELزض ؾبَ
1988تٛؾٍ ازاضّٔ ٜی ٘ٓبضت ثط تٗب٘ٚیٞبی اٖتجبضی ایبالت ٔتحس ٜأطیىب اضائ ٚ ٝتٛؾٍ وٕیت ٝثبَ ٘یع تبییس
ٌطزیس زض ازأ ٝتٛؾٗ ٝایٗ ٔسَ  ٚزض ؾبَ  1997حٛظ ٜزیٍطی ثب حطف  Sثٖٛٙ ٝاٖ حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض ٘یع
ث ٝآٖ ايبف ٝقس  ٚث ، CAMELS ٝتٛؾٗ ٝیبفتٔ( .الوطیٕی .)1390،قبذم حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض زضٚالٕ
٘كبٖ زٙٞس ٜایٗ ٔٛي ٔٛاؾت و ٝتب چ ٝا٘ساظ ٜتغییطات ثبِم ٜٛزض ٘طخ ثٟط٘ ،ٜطخ اضظ  ٚلیٕت ؾٟبْ زض ؾٛزآٚضی
ثب٘هٞب ٔٛحط اؾت)2011، john Mylonakis(.
زض ایٗ تحمیك ٔٗیبض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض  ،MarketRثَٛ ٝض ذبل ثب ثطضؾی تبحیطپصیطی ؾٛز  ٚیب
ؾطٔب ی ٝثب٘ه اظ تغییطات ثبِم٘ ٜٛطخ اضظ ثیبٖ قس ٜاؾت .فبوتٛض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض اظ ٘ؿجت فٗبِیتٞبی
اضظی ثب٘ه (تفبيُ ٔزٕ ٔٛثسٞیٞبی اضظی  ٚزاضاییٞبی اضظی) ث ٝؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی حبنُ ٔیٌطزز ٘ ٚكبٖ زٙٞسٜ
ایٗ اؾت ؤ ٝمساض ؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی ثب٘ه تب چٔ ٝیعاٖ پٛقف زٙٞس ٜضیؿه ٘بقی اظ فٗبِیتٞبی اضظی اؾت .زض
ٕٞیٗ ضاؾتب الظْ اؾت ثب٘هٞب زاضاییٞب ،ثسٞیٞب ٕٞ ٚچٙیٗ تٟٗسات اضظی ذٛز ضا ث٘ ٝحٛی وٙتطَ ٕ٘بیٙس و ٝيٕٗ
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وبٞفضیؿه حبنُ اظ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ زض فٗبِیت ذٛز ث ٝحسالُ ٔمساض ٕٔىٗ ،ث ٝؾٛزآٚضی ٞط چ ٝثیكتط زؾت
یبثٙس.

ٔ -3جب٘ی ٘ٓطی ؾٛزآٚضی زض ثب٘هٞب
ؾٛزآٚضی یه ثب٘ه ثبیس ثب ؾبیط اٞساف ٔبِی ٔب٘ٙس ضقس زضآٔس  ٚافعایف ویفیت زاضاییٞب ٕٞب ًٙٞثبقس .زض
ایٗ ضاثُٖ ٝال ٜٚثط زض ٘ٓط ٌطفتٗ قطایٍ تطاظ٘بٔ ٝثب٘ه ٔب٘ٙس افعایف ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ٚ ٝثبظز ٜؾبال٘ ٝؾطٔبیٝ
ثبیس ث ٝقطایٍ ٔحیُی التهبز والٖ ٘یع تٛر ٝوطز .ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ،ثبال ثطزٖ ؾُح إَیٙبٖ  ٚوبٞف
ضیؿهپصیطی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیذ حبنُ اظ آظٖٔٞٛبی تٙف ،يطضٞبی ٘بقی اظ ثحطاٖٞب ٔبِی ضا ثٝ
حسالُ ٔیضؾب٘س.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛي ٔٛو٘ٛٙی التهبزی وكٛض و ٝثیبٍ٘ط قطایٍ ضوٛزی اظ یه ؾ ٚ ٛپیفثیٙی پصیطی ا٘سن
ٔتغیطٞبی والٖ اظ ؾٛی زیٍط اؾت .وبٞف ٘طخٞبی ؾٛز ؾپطز ٚ ٜتؿٟیالت ،افعایف تٛضْ  ٚضقس ثبظزٞی ثبظاضٞبی
ٔٛاظی (اضظ َ ٚال) ٔٛرت ٔیقٛز و ٝثب٘ه ٞب ثطای تٟیٙٔ ٝبثٕ رسیس  ٚرصة ؾپطز ٜثب ٔكىُ ٔٛار ٝق٘ٛس و ٝایٗ
ذٛز ث ٝایزبز قطایٍ ثحطا٘ی ث طای ٔسیطیت زاضایی  ٚثسٞی ثب٘ه  ٚزض ٟ٘بیت وبٞف ؾٛز آٖ ٔٙزط ٔی قٛزٖ .الٜٚ
ثط آٖ افعایف ُٔبِجبت غیطربضی (ٔٗٛق ،ؾطضؾیس ٌصقتٔ ٚ ٝكىٛن اِٛن )َٛثب٘ه  ٚافعایف شذیطٌٜیطی ثطای
ایٗ ُٔبِجبت رسای اظ تبحیط ًٔبٖف ثط افعایف ٖسْ لُٗیت زض ثبظٌكت ٔٙبثٕ  ٚؾرتتط قسٖ پیفثیٙیٞب ثطای
تُبثك ؾطضؾیس زاضاییٞب  ٚثسٞیٟب ثط ؾٛز  ٚظیبٖٞبی آتی ثب٘ه ٘یع احطٌصاض اؾت.

ٖٛ -1-3أُ زاذّی تبحیطٌصاض ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ه
ٖٛأُ يطٚضی وٙتطَ ٔسیطیت ثب٘ه تبحیط ث ٝؾعایی زض ؾٛزآٚضی ثب٘ه ذٛاٙٞس زاقت٘ .طخٞبی ثٟط ،ٜوبضٔعز
ٚاْٞب  ٚقىُٞبی ٔرتّف ؾپطز ٜا٘تٓبض ٔی ضٚز و ٝثط ؾٛزآٚضی ثب٘ه تبحیطٌصاض ثبقٙس (زیٕطرٛؼ ٕٞ ٚىبضاٖ،
ٕٞ .)1999چٙیٗ زضآٔسٞبی ثٟطٜای ٞ ٚعیٞٝٙبی ثٟط ٜای ٘یع تبحیط ث ٝؾعایی زض ؾٛزآٚضی زاض٘س .ثٙبثطایٗ حزٓ ٚاْ-
ٞب  ٚتؿٟیالت پطزاذتی  ٚحزٓ قىُٞبی ٔرتّف ؾپطز ٜث ٝتطتیت ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗیبض وبضایی زاضاییٞب ٔ ٚسیطیت
پطتفِٛیٛی ثسٞیٞب اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس .زض تزبضت ٚاؾٌُٝطیٞبی ٔبِی فطْٞبی ٔرتّف اظ ضیؿه اظ لجیُ ٘طخ ثٟطٜ
 ٚضیؿه اٖتجبضی (اٖتجبضات) زض ظٔی ٝٙؾٛزآٚضی یه ثب٘ه ثٌ ٝطایف ٔسیطیت آٖ ث ٝؾٛی ضیؿه ٚاثؿتٝ
ٔیثبقس.
ثب٘هٞبیی ثب ٘ؿجتٟبی ؾطٔبی ٝث ٝزاضایی ثبالتط زاضای ایٕٙی  ٚأٙیت ٔٙبؾت حتی زض حٛازث  ٚثحطاٖٞبی
التهبزی ،ظیبٖٞب یب ثبظپطزاذت ثسٞیٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘حالَ آٟ٘ب ٞؿتٙس .ثُٛضیو ٝثب٘هٞب ضا ث ٝپصیطـ ضیؿه
ثیكتط زض پطتفِٛیٛی زاضاییٞبیقبٖ ثٚ ٝؾیّ ٝافعایف پطزاذت اٖتجبضات  ٚتؿٟیالت ٚ ٚاْٞب ث ٝأیس حساوخط
وطزٖ ثبظزٜٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض  ٚافعایف زضآٔس ثب٘ه تحطیه وٙس .ثٙبثطایٗ احتٕبَ ضاثُٔ ٝخجت ثیٗ ٘ؿجت ؾطٔبی ٝثٝ
زاضاییٞب  ٚؾٛزآٚضی ثب٘ه ٔیتٛا٘س ٚرٛز زاقت ٝثبقس .زض ثحج ٔسیطیت ٘مسیٍٙی ثب٘هٞب حزٓ اٖتجبضات ضا ثٝ
ٚؾیّ ٝتغییط قىُ ؾپطزٜٞبی وٛتبٜٔست ث ٝاٖتجبضات ثّٙسٔست تٛؾٗٔ ٝیزٙٞس ِصا زائٕب ثب ضیؿهٞبی ٔطتجٍ ثب
ؾطضؾیس ٘بٔتٙبؾت ثسٞیٞبی ٔطث ٌٛث ٝؾٛزٞبی پطزاذتی ث ٝؾپطزٜٞب  ٚاحتٕبَ ٖسْ ثبظپطزاذت ثسٞیٞب ٚ ٚاْ-
ٞبی پطزاذتی ٔٛارٔ ٝیق٘ٛس .ثٛٓٙٔ ٝض رٌّٛیطی اظ ثحطاٖ ٘مسیٍٙی و ٝثٔ ٝكىالت ٔطث ٌٛث٘ ٝبتٛا٘ی زض
ثبظپطزاذت ثسٞیٞب ذتٓ ٔیق٘ٛس ،ثب٘هٞب اغّت زاضای ٘مسیٍٙی ثب ٘طخٞبی پبییٗ ؾٛزآٚضی ٞؿتٙس اظ ایٗ ضٚ
٘مسیٍٙی ثبال ا٘تٓبض ٔیضٚز و ٝثب ؾٛزآٚضی پبییٗ ٕٞطا ٜثبقس.
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زیٍط ٖبُٔ زاذّی ؤ ٝیتٛاٖ ا٘تٓبض زاقت و ٝیه احط ٔٗٙیزاضی زض ؾٛزآٚضی زاقت ٝثبقس وبضایی ٔسیطیت
ٞعیٞٝٙب ٔیثبقس اضت جبٌ ٔبثیٗ ٞعی ٚ ٝٙزضآٔس ٕٔىٗ اؾت ث ٝنٛضت یه ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ْبٞط قٛز ثٞ ٝط حبَ
حزٓ فٗبِیتٞبی تزبضی ثبالتط  ٚاظ ایٗ ض ٚزضآٔسٞبی ثبالتط ٕٔىٗ ٘یؿت ٍٔط ثب ٞعیٞٝٙبی ثبالتط.
ثٙبثطایٗ ثٛٓٙٔ ٝض زؾتطؾی ث ٝوبضایی ثبالتط ثب٘هٞب زض ٔسیطیت ٞعیٞٝٙب وبٞف ٞعیٞٝٙب ثٚ ٝؾیّ ٝت ٔٛٙزض
ؾُٛح فٗبِیت ثب٘ه ٔیتٛا٘س يطٚضی ثبقس.
زض ُٔبِٗٞ ٝی٘ٛیطؼ  ٚاؾتیٟٙط(ٞ )1994عیٞٝٙبی وُ ثب٘ه ث ٝزاضاییٞب وُ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗیبض وبضایی ٔسیطیت
ٞعیٞ ٝٙبی ثب٘ه ا٘تربة قس ٜاؾت وٞ ٝعیٞ ٝٙط ٚاحس پِٛی زاضاییٞب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس (اؾتیٙطٞط ٘ٛٞ ٚیطظ،2
.)1994

ٖٛ -2-3أُ ثیط٘ٚی تبحیطٌصاض ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ه
ٖال ٜٚثط ایٗ ٖٛأُ زاذّی ؾٛزآٚضی ثب٘ه ثٛؾیّٖٛ ٝأُ ثیط٘ٚی تبحیط ٔیپصیطز .ثطای ٔخبَ ثبظاض ٚأٟب ٚ
ؾپطزٞ ٜب ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝؾیّ ٝوبٞف ضقس التهبزی تبحیطپصیطز  ٚایٗ اؾبؾب ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ه تبحیط ٔیٌصاضز .تب
آ٘زب و ٝثب٘هٞب  ٚؾبیط ٚاؾٌُٝطی ٞبی ٔبِی ثب ایٗ تغییطات قطایٍ ثبظاض ٔطتجٍ ٞؿتٙس و ٓٞ ٝاظ َطف زاضاییٞب ٚ
 ٓٞاظ َطف ثسٞیٞب ٔیتٛا٘س ا٘ساظٌٜیطی قٛز.
زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ آ٘زبییو ٝپطتفِٛیٛی زاضاییٞبی ثب٘ه ث ٝپطتفِٛیٛی ثسٞیٞب ثطای اٞساف ٔ ٚمبنس ثب٘ه
ثؿتٍی زاضز ضقس ثبظاض ث ٚ ٝؾیّ ٝضقس حزٓ ٘مسیٍٙی و ٝثٖٛٙ ٝاٖ وُ رطیبٖ اؾىٙبؼ ٔ ٚؿىٛن  ٚؾپطزٜٞبی
زیساضی  ٚؾپطزٜٞبی لطواِحؿ ٚ ٝٙؾپطزٜٞبی ٔستزاض ٔیثبقس.
یىی اظ ٖٛأُ ثیط٘ٚی زیٍط ؤ ٝی تٛا٘س زض ؾٛزآٚضی ثب٘ه تبحیط ٌصاضز ؾ ٟٓثبظاض اظ وُ قجى ٝثب٘ىی وكٛض
ٔیثبقس .ؾ ٟٓثبظاض ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔٗیبض ضلبثتی زض ثیٗ ثب٘هٞب ثبقس پؽ یه تغییط زض ؾ ٟٓثبظاض ٔیتٛا٘س زض ؾٛز
ثبِم ٜٛثب٘ه ٔٛحط ثبقسٗٔ .یبض ؾپطز ٜاظ وُ ؾپطز ٜثب٘هٞبی تزبضی ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗیبض ؾ ٟٓثبظاض ثب٘ه ثیبٖ
قٛز.
تغییط قطایٍ ثبظاض ثب تبحیط زض ٘طخ ثبظاض  ٚاؾبؼ زض ؾٛزآٚضی ثب٘ه تبحیط ٔؿتمیٓ زاضز ثٞ ٝط حبَ ٔكىُ تٗییٗ
ٔٗیبض ٔٙبؾت ٘طخ ثٟط ٜثبظاض ٔیثبقس.
زیٍط قطایٍ ٔحیُی ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ٞعیٞٝٙب  ٚزضآٔس ثب٘ه تبحیط ثٍصاضز ،تغییط زض ؾُح لیٕت یب قطایٍ
تٛضٔی زض التهبز اؾت .ثٞ ٝط حبَ اٌط تٛضْ لبثُ پیفثیٙی ٘جبقس  ٚثب٘ىٟب زض تٗسیُ ٘طذٟبی ثٟطٜقبٖ وٙس ٞؿتٙس
پؽ ایٗ احتٕبَ ٚرٛز زاضز وٞ ٝعیٞٝٙبی ثب٘ه ؾطیٕتط اظ زضآٔسٞبی آٖ افعایف یبثٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚثط ؾٛزآٚضی
ثب٘ه تبحیط ٔٗىٛؼ زاقت ٝثبقس .اِجت ٝثب تٛر ٝث ٝتٛضْ پیف ثیٙی ٘كس ٜزض ایطاٖ ٘ ٚطذٟبی ؾٛز زضیبفتی زؾتٛضی
و ٝتٛؾٍ ثب٘ه ٔطوعی تٗییٗ ٔیقٛز .پؽ ثبیس احط تٛضْ ثط ؾٛز ثب٘ه تبحیط ٔٗىٛؼ زاقت ٝثبقس .ا٘ساظ ٜثب٘ه ٘یع
ٕٞچٙیٗ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ ثطای نطفٝرٛییٞبی ٔطتجٍ یب غیط ٔطتجٍ ثب ٔمیبؼ زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز .وٝ
ثطذی اظ ُٔبِٗبت ٘ٓیط آضِ٘ٛس ٞ ٚزؿتبز )1977( 3ث ٝثطضؾی ٔمیبؼ ثب٘ه زض ٔسَ ؾٛزآٚضی پطزاذتٝا٘س ٚ
زضیبفتٙس و ٝت ٔٛٙتِٛیسات  ٚاُٖبی ٚاْٞب  ٚتؿٟیالت ثیكتط ٕٞ ٚچٙیٗ زؾتطؾی ثب٘هٞب ثب ٔمیبؼ ثعضٌتط ثٝ
ثبظاضٞبی زاضایی و ٝزض زؾتطؼ ثب٘هٞبی ثب ٔمیبؼ وٛچه ٘یؿت ٔیتٛا٘س ثط ؾٛزآٚضی تبحیط ٔخجت زاقت ٝثبقس
(ٍٛٞؾٙس  ٚآضِ٘ٛس.)1977 ،4
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ٖٛ -3-3أُ ٔٛحط ثط ثٟجٛز ّٖٕىطز ثب٘ه
 )1تزٟیع ٔٙبثٕ پِٛی زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ
زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ٔتٗسزی ٚرٛز زاض٘س و ٝثط ض٘ٚس تزٟیع ٔٙبثٕ ٔبِی ثب٘هٞب ٔٚؤؾؿبت ٔبِی تأحیط
ٔیٌصاض٘س .قٙبؾبیی ٚتٗییٗ ٔیعاٖ تأحیط  ٔٛ٘ ٚاضتجبٌ ایٗ ٔؤِفٞٝب ثب ٔٛفمیت ثب٘هٞب زض تزٟیع ٔٙبثٕ پِٛی
ٔمِٝٛای ٔٔ ٟٓیثبقس .أطٚظ ٜقطایٍ ٛٔ ٚلٗیتٞبی ٔؤؾؿبت ٔبِی  ٚثب٘هٞب ثب یىسیٍط یىؿبٖ ٘یؿت ٕٔ ٚىٗ
اؾت ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثط تزٟیع ٔٙبثٕ پِٛی حتی ثطای ٞط یه اظ قٗت یه ٌط ٜٚثب٘ىی ٔتفبٚت ثبقس.

(زالٚض.)1387،
تزٟیعٔٙبثٕ ٔبِی اظ ٕٞبٖ اثتسا و ٝثكط ث ٝظ٘سٌی ارتٕبٖی ضٚی آٚضز  ٚالساْ ث ٝزاز  ٚؾتس ٔ ٚجبزِ ٝوبال ٕ٘ٛز،
آغبظ قس ٕٛٞ ٚاض ٜانّیتطیٗ ْٚیف ٝؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٛز ٜاؾت .ثسیٗ تطتیت ثب٘هٞب ؾپطزٜٞبی ٔبظاز زض زؾتطؼ
ٔطزْ ضا رٕٕآٚضی  ٚثب زازٖ ٚاْ ث ٝافطاز ٘یبظٔٙس ْٚیف ٝؾٙتی ذٛز یٗٙی ٚاؾٌُٝطی ضا ٔیبٖ ؾپطزٌٜصاضاٖ ٚ
ٚاٌْیط٘سٌبٖ ایفب ٔیوطز٘س .زض ٖهط حبيط ٔؤؾؿبت ٔبِی  ٚثب٘هٞب ثطای تزٟیع ٔٙبثٕ ٔبِی ٘یبظ ث ٝتغییطات اؾبؾی
زض ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز زاض٘س  ٚثب ذسٔبت ؾبز ٚ ٜؾبذتبضؾٙتی ثب٘ىساضی ٚاؾٌُٝطی ٕ٘یتٛا٘ٙس زضٖطنٞٝبی
رٟب٘ی ث ٝتزٟیع ٔٙبثٕ ثپطزاظ٘س .زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ،ثب٘هٞب زض ظٔیٞٝٙبی ٔبِی غیطثب٘ىی ذسٔبت ٔتٗسزی ثٝ
ٔكتطیبٖ اضائٔ ٝیزٙٞس  ٚاضائ ٝذسٔبت ٘ٛیٗ ٔب٘ٙس ثب٘ىساضی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،ا٘زبْ أٛض ثیٕٔ ٚ ٝؿىٗ  ٚتِٛیس ثبٖج
قسٙٔ ٜبثٕ رسیسی ث ٝثب٘هٞب ؾطاظیط قٛز  ٚزض ٚالٕ زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ،ثرف ٖٕسٜای اظ ٔٙبثٕ اظ َطیك فٗبِیت-
ٞبی غیطثب٘ىی ث ٝزؾت ٔیآیس (ظضیجبف.)1382 ،
زض٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ تزٟیع ٔٙبثٕ ثب تٛر ٝلٛا٘یٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی اظ زَ ٚطیك ا٘زبْ ٔیقٛز:
 .1اظَطیك رصة ؾپطزٜٞبی لطو اِحؿ ٝٙربضی ٚپؽ ا٘ساظ ،وٙٔ ٝبثٕ ٔبِىب٘٘ ٝبٔیسٔ ٜیق٘ٛس.
 .2اظ َطیك رصة ؾپطزٜٞبی ٔستزاض،وٙٔ ٝبثٕ ٚوبِتی ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛسٞ (.سایتی)1389 ،
زض ثب٘ىساضی ٘ٛیٗ (ٖال ٜٚثطا٘زبْ فٗبِیتٞبی ٚاؾٌُٝطی) ّٖٕیبت تزٟیع ٔٙبثٕ ٔبِی اظ َطیك فٗبِیتٞبی ظیط
ا٘زبْ ٔیٌیطز:
 .1رصة ٔٙبثٕ ٔبِی اظَطیك ایزبز قٗجبت ٚ ٚاحسٞبی فطٖی زضوكٛضٞبی ذبضری
 .2ا٘زبْ فٗبِیتٟبی غیطثب٘ىی ثب ذطیس ؾبظٔبٟ٘بی وبضٌعاضی ٔب٘ٙس قطوتٞبی ثیٕ ٚ ٝثٍٙبٜٞبی ٔٗبٔالت ّٔىی
 .3اضائ ٝذسٔبت ٔبِی غیطثب٘ىی ٔب٘ٙس وبضٌعاضی ،ثیٕ ،ٝنٙسٚق ثبظ٘كؿتٍیٔ ،سیطیت زاضاییٞب ،أٛض ؾبذتٕبٖ
 ...ٚثٔ ٝكتطیبّٖٖ ( .ی پٛض قیط ؾٛاض ٞ ٚسیِٕ ٝط.)1388،
 .4اضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ ذطز ٜپب و٘ ٝیبظ ث ٝذسٔبت ٔكرهی زاض٘س؛
 .5اضائ ٝذسٔبت ث ٝقطوتٟبی ثعضي  ٚؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی؛
 .6اضائ ٝذسٔبت ٔكبٚضٜای زضؾطٔبیٌٝصاضی ،ذطیس  ٚفطٚـ ؾٟبْ ٔٚجبزِ ٝاثعاضٞبی ٔبِی ،اضظ ٔ ٚكتمبت آٖ؛
.7تزٟیع ٔٙبثٕ پِٛی اظَطیك اثعاضٞبی غیط تطاظ٘بٔٝای ٔب٘ٙس اٖتجبضات اؾٙبزی ٚاٚضاق ثٟبزاض ٔكتمی (ٞفط٘بٖ،
 .)1389زض ایٗ ثرف ث ٝاذتهبض ثٗٔ ٝطفی ٔؤِفٞٝبیی وٛٔ ٝرت افعایف لسضت ثب٘هٞب زضرصة ٔٙبثٕ ٔبِی
ٔیق٘ٛس ٔیپطزاظیٓٞ .طچٙس زضایطاٖ ثًٗی اظپبضأتطٞب ث ٝزِیُ يٗف زضثبظاضیبثی ثب٘ىی ٘بقٙبذت ٝثبلی ٔب٘سٜا٘س،
ِٚی ثب ثبظاضیبثی ثب٘ىی ٚاظَطیك تحمیك ٓ٘ٚط ذٛاٞی ّٖٕی اظوبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ ثب تزطث ٝزضؾیؿتٓ ثب٘ىی

ٔٚكتطیبٖ ثب٘هٞبٖٛ ،أُ ٔؤحط حتی ثطای ٞطقٗج ٝاظ یه ثب٘ه ٘یع لبثُ قٙبؾبیی اؾت(.زالٚض.)1387،
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زض یه تمؿیٓ ثٙسی وّی ٖٛأُ ٔٛحط ثط رصة ٔٙبثٕ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝز ٚزؾتٖٛ ٝأُ زض ٖٚؾبظٔبٖ  ٚثطٖٚ
ؾبظٔب٘ی تمؿیٓ ٕ٘ٛزٖٛ .أُ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ٖٛأُ غیط لبثُ وٙتطَ ٔسیطیت ثب٘ه اؾت ٖٛ ٚأّی ٘ٓیط ٘طخ تٛضْ،
٘طخ ضقس ٖطي ٝپ ،َٛزضآٔس ّٔی ،ضقس التهبزی٘ ،طخ ضقس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی  ٚؾیبؾت ٞبی ثب٘ه ٔطوعی ضا
قبُٔ ٔی قٛزٖٛ .أُ زض ٖٚؾبظٔب٘ی ضا زضیه تمؿیٓ ثٙسی وّی ٔیتٛاٖ ثٖٛ ٝأُ ذسٔبتیٖٛ ،أُ ٔبِی ،اضتجبَی
 ٚا٘ؿب٘یٖٛ ،أُ فیعیىی ٖٛ ٚأُ ٚاثؿتٍی ؾبظٔب٘ی تمؿیٓ ٕ٘ٛز٘( .جٛی چبقٕی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1391،
ِٛٔ -4-3فٞٝبی ٔٛحط ثط ٔٛفمیت ثب٘ه ٞب زض ٔفبٞیٓ ؾالٔت ثب٘ىی ٔٗیبضٞبی وُٕ
ٔسیطیت ضیؿهٔ :سیطیت ضیؿه زض ثب٘ه إٞیت ظیبزی زاضز ٔ ٚمطضات ٘ٓبضتی ث ٝذهٛل ٔمطاضت ثب٘ه
ٔطوعی ثبیس ٔٛضز تٛر ٝذبل لطاض ٌیطز  ٚثطذی اظ اثٗبز ضیؿه ثب٘هٞب زض ظیط اضای ٝقس ٜاؾت:
ضیؿه اٖتجبضیٖ :سْ ثبظپطزاذت ثسٞی تٛؾٍ زضیبفت وٙٙسٌبٖ تؿٟیالت زض ٖٔٛس ؾطضؾیس اؾبؼ ضیؿه
اٖتجبضی ضا تكىیُ ٔیزٞس .ضیؿه اٖتجبضی ضا ٔیتٛاٖ احتٕبَ تٗٛیكٔ ،كىٛن اِٛن َٛیب الٚن َٛقسٖ ثركی اظ
پطتفٛی ٞبی اٖتجبضی ٟ٘بز پِٛی ث ٝزِیُ ٖٛأُ زاذّی (ٔب٘ٙس يٗف ٔسیطیت اٖتجبضی ،وٙتطِٟبی زاذّی ،پیٍیطی ٚ
٘ٓبضت) یب ٖٛأُ ذبضری (ٔخُ ضوٛز التهبزی ،ثحطاٖ  )... ٚتٗطیف وطز٘ .ح ٜٛترهیم ٔٙبثٕ ثیٗ فٗبِیتٞبی
ٔرتّف ،اضظیبثی ؾُح اٖتجبضی ٔكتطیبٖ  ٚاذص تهٕیٕبت وبفی ،زض وٙتطَ ایٗ ضیؿه ٔٛحط ٞؿتٙس  ٚثب تٛر ٝثٝ
ایٗ و ٝتؿٟیالت ٖٕٔٛب ثٖٛٙ ٝاٖ ضیؿىیتطیٗ زاضایی ثب٘هٞب زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز ِصا ٘ؿجت تؿٟیالت ثٝ
ؾپطزٞ ٜب ٘یع اضای ٝقس ٜاؾتٞ .ط چٙس و ٝایٗ ٘ؿجت ٔیتٛا٘س تب حسٚز ظیبزی ٔتبحط اظ ضٖبیت اِعأبت لب٘٘ٛی زض
ذهٛل ترهیم زاضاییٞب ثبقس.
ضیؿه ٘مسیٍٙی :ضیؿه ٘مسیٍٙی ث ٝزِیُ وٕجٛز ٖ ٚسْ إَیٙبٖ زض ٔیعاٖ ٘مسیٍٙی ثب٘ه ایزبز ٔیقٛز.
وفبیت ٔٛرٛزی ٘مس ثبٖج ٔی قٛز و ٝأىبٖ پطزاذت تٟٗسات ٘ ٚیبظٞبی ٘مسیٍٙی ؾپطزٌٜصاضاٖ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت
فطا ٓٞقٛز ٔٗیبضٞبی اضای ٝقس ٜثطای ایٗ ٘ ٔٛضیؿه ٔیتٛا٘ٙس ٘مف ٔٛحطی زض وٙتطَ ٔ ٚسیطیت آٖ زاقت ٝثبقٙس.
ضیؿه ٘طخ ؾٛز ٔبِی :تبحیط ٘ٛؾبٖ ٘طخ ؾٛز ثط ّٖٕىطز ثب٘ه غیطلبثُ ا٘ىبض اؾت ثطضؾی ٘ؿجت تؿٟیالت ثٝ
ؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی و ٝثیبٍ٘ط زاضاییٞب  ٚثسٞیٞب حؿبؼ ث٘ ٝطخ ؾٛز اؾت ،ثؿیبض يطٚضی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس.
ٕٞچٙیٗ ٞط لسض ؾ ٟٓؾپطزٜٞبی وٛتبٜٔست اظ وُ ؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ثیكتط ثبقس ثب٘ه اظ اُ٘ٗبفپصیطی
ٔٙبؾتتطی زض ٔمبثُ تغییط ٘طخ ؾٛز ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز.
ضیؿه تٛا٘بیی :قىبف ٔخجت ٘طخ ؾپطزٜٞبی یه ثب٘ه ٘ؿجت ث ٝؾبیط ثب٘هٞب ٔیتٛا٘س ث ٝیه ضیؿه تٗجیط
قٛز ٞط چٙس اظ ؾٛی زیٍط ٘كبٖ زٙٞس ٜذٍ ٔكی  ٚرصة ؾپطز ٜاؾت ٘ؿجت حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ث ٝرٕٕ
زاضایی ٘ ٚؿجت وفبیت ؾطٔبی٘ ٝیع ٔیتٛا٘س ٘كبٖ زٙٞس ٜضیؿه ثب٘ه ثطای ؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚؾپطزٌٜصاضاٖ ثبقس.
ثٟیٌٝٙعیٙی :ثٟیٌٝٙعیٙی یىی اظ ضٚـٞبی ٔطؾ ْٛرٟت تٗییٗ اٞساف ٘ ٚیع اضظیبثی ثط٘بٔٞٝب ّٕٖ ٚىطز اؾت.
ُٔبثك تحمیمبت ا٘زبْ قسٖٛ ٜأُ انّی ثط ٔٛفمیت  ٚؾٛزآٚضی ثب٘هٞب ث ٝقطح ظیط اؾت:
ا٘ساظ ٜثب٘ه :ا٘ساظ ٜثب٘ه یىی اظ ٖٛأُ ؾٛزآٚضی اؾت .ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝزض نٛضت ٚرٛز ثؿتط ٔٙبؾت ثطای
ضقس ٞط چمسض ثب٘ه ثعضٌتط ثبقس  ٚاظ اٞطْ ٔبِی ثیكتط اؾتفبز ٜوٙس ،ثبظزٞی ؾٟبٔساضاٖ افعایف ٔییبثس اِجت ٝایٗ
أىبٖ ٚ ٓٞرٛز زاضز و ٝثب٘هٞبی وٛچه ث ٝزِیُ ٞعیٞٝٙبی ّٖٕیبتی وٕتط ثبظز ٜزاضایی ثبالتطی زاقت ٝثبقٙس.
وٙتطَ ٞعیٞ ٝٙب :ایٗ ٖبُٔ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ زالیُ تٕبیع ثب٘ىٟبی ثب ّٖٕىطز ذٛة اؾت ٔسیطاٖ ثب٘هٞب ثبیس
ٞعیٞٝٙبی ّٖٕیبتی ضا ثٟتط ٔسیطیت ٔیوٙٙس .وبٞف ٞعیٞٝٙبی ظایس یىی اظ ٕ٘بزٞبی ثب٘ىساضی ٔٛفك اؾت ایٗ
ٔؿیط ثب٘هٞب ثٟتط ٔیتٛا٘ٙس ث ٝاٞساف تٗییٗ قس ٚ ٜؾ ٟٓؾٛز ثیكتطی زؾت یبثٙس.
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ؾبذتبض ؾپطز :ٜثب٘هٞبیی ؾٛزآٚضی ثبالیی ذٛاٙٞس زاقت و ٝؾپطزٜٞبی زیساضی ثیكتطی ضا ٘ؿجت ث ٝؾبیط
ثب٘هٞب رصة وٙٙس ،ثب٘هٞب ثب ثبظاضیبثی  ٚؾیبؾتٟبی ذبل ذٛز ؾٗی ثط رٕٕآٚضی ٚر ٜٛؾطٌطزاٖ ربٔٗ ٝزاض٘س تب
ؾ ٟٓثیكتطی اظ ؾپطزٜٞب ،ثٚ ٝیػ ٜؾپطزٜٞبی ثب٘ه ٘ؿجت ث ٝؾبیط ضلجبی ثب٘ىی ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝاٍ٘یعٚ ٜ
اقتیبق ٔكتطیبٖ ضا زض ا٘تربة ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ثیكتط وٙس و ٝذٛز ٖ٘ٛی ثبظاضیبثی  ٚتجّیغبت اؾت.
ثٟطٜٚضی وبضوٙبٖ :ثب٘ه ٞبی ٔٛفك ٕٔٗٛال ؾطا٘ ٝزاضایی  ٚؾٛزذبِم ثبالتطی زاض٘س .یىی اظ ؾیبؾتٞبی ٔٛفك
زض ایٗ ضاثُ ٝا٘تهبة ٔسیطاٖ الیك ،قبیؿتٚ ٝتٛا٘بی ثب٘ىی  ٚتمٛیت ضٚحی ٝاٍ٘یعقی وبضوٙبٖ اؾت تب وبضوٙبٖ ثب
ثٟطٚ ٜضی ثبالتط حمٛق ٔ ٚعایبی ثیكتطی ضا زضیبفت وٙٙس ،چطا و ٝوبضوٙبٖ وٓ اٍ٘یع ٚ ٜثیٞسف ٝ٘ ،تٟٙب ؾبظٔبٖ ضا
زض ضؾیسٖ ث ٝاٞساف یبضی ٕ٘ی ضؾب٘ٙس ،ثّىٕٔ ٝىٗ اؾت ٔٛرجبت ٖمت ٔب٘سٌی اظ ٔیساٖ ضلبثت  ٚحتی پؿطفت
ثب٘ه ضا فطا ٓٞؾبظ٘س.
اٞطْ ٔبِی :اؾتفبز ٜاظ اٞطْ ٔبِی (وبضثطز ثٟیٙٔ ٝٙبثٕ ثسٞی رٟت تبٔیٗ ٔبِی زض ٔمبثُ اتىبی ظیبز ث ٝؾطٔبی)ٝ
ٔیتٛا٘س یىی اظ ٔحطنٞبی انّی ؾٛزآٚضی ثبقس .ؾپطزٜٞب  ٚؾبیط اثعاضٞبی ثسٞی وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست
ٔی تٛا٘ٙس ٔٛرت افعایف  ٚؾٛزآٚضی ق٘ٛس .اِجت ٝثبیس ث٘ ٝح ٛنحیح ُٙٔ ٚمی اظ آٟ٘ب زض ثرفٞبی زیٍط التهبزی
٘یع اؾتفبز ٜقٛز تب ثتٛاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ُٕٔئٗ  ٚؾٛزآٚض ایزبز ٕ٘ٛز  ٚآٖ ضا تٛؾٗ ٝزاز٘( .جٛی چبقٕی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)1391،
تٛؾٗ ٝزضآٔسٞبی وبضٔعز :یه ٖٙهط وّیسی اؾتطاتػیٞبی ثب٘ىی ثطای افعایف ؾٛزآٚضی زض ؾبَٞبی اذیط،
زض ٔحیٍ وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفتٌ ،ٝؿتطـ زضآٔسٞبی وبضٔعزی ثٛز ٜاؾت ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثطذی اظ وبضٔعزٞب،
ٔكتطیبٖ ضا زض ضاؾتبی ثٟطٙٔ ٜسی ٟ٘ ٚبزیٕٛ٘ ٝٙزٖ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت اِىتط٘ٚیه ؾٛق زاز ٚ ٜاظ اظزحبْ قٗت ٓٞ
وبؾت ٝاؾت.

-4ؾالٔت ثب٘ىی  ٚنٛضتٞبی ٔبِی
٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞبی اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ ٌعاضـٞبی ٔبِی ٔیتٛا٘س زِیّی ثطای تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ارطایی ٚ
تٗییٗ حسٚز ٔ ٚیعاٖ قفبفیت نٛضت ٞبی ٔبِی ثبقس و ٝزض اثٗبز وّی ضٚاثٍ ٔعثٛض ضا ث ٝؾٛی اً٘جبٌ ثبظاض زض ٔٗٙبی
ٖبْ ٞسایت ٔی وٙس .إٞیت ایٗ أط ث ٝحسی اؾت و ٝوٕیتٓ٘ ٝبضت ثب٘ىی ثبَ زض ؾٙس" ان َٛاؾبؾی ثطای ٘ٓبضت
ثبٍ٘ی ٔٛحط اظ اً٘جبٌ ثبظاض" ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ پیفقطٌ ٞبی الظْ ثطای ٘ٓبضت ثب٘ىی ٔٛحط ثطز ٜاؾت .اً٘جبٌ ثبظاض
ثسیٗ ٔٗٙبؾت و ٝثبظاضٞبی ٔبِی ثب اضائٖ ٝالئٓ ٔ ٚحسٚزیتٞبیی ٔٙبؾتٚ ،اْ ٌیط٘سٌبٖ ٚر ٜٛضا ّٔعْ وٙٙس و ٝثط
اؾبؼ تٛاٖ پطزاذت ثسٞی ذٛز ضفتبض وٙٙس( .ضؾِٛی )1394،زض ثرف ثب٘ىی ،اً٘جبٌ ثبظاض اظ َطیك اضائٔ ٝكٛقٞبیی
تٛإ٘ٙس زض پی آٖ اؾت تب ثب٘هٞب ّٖٕیبت ذٛز ضا ث ٝقیٜٛای ُٕٔئٗ نحیح ٛٔ ٚحط ث ٝا٘زبْ ثطؾب٘ٙس .ایٗ أط قبُٔ
اضائٔ ٝكٛق ٞبیی رٟت حفّ یه ؾطٔبی ٝپبیٔ ٝؿتحىٓ اؾت و ٝاظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ؾپطی زض ثطاثط ظیبٖٞبی ثبِمٜٛ
آتی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .اً٘جبٌ ثبظاض ٔی تٛا٘س ث ٝایزبز یه ٔحیٍ ُٕٔئٗ  ٚؾبِٓ ثب٘ىی یبضی ضؾب٘سٔ .حیُی و ٝزض
آٖ ٘بْطاٖ ثتٛا٘ٙس ٔٛؾؿبت تحت ٘ٓبضت ضا ّٔعْ وٙٙس تب ّٖٕیبت ذٛز ضا ث ٝقیٜٛای ُٕٔئٗ  ٚنحیح ا٘زبْ زٙٞس.
زض چٙیٗ قطایُی ٘بْطاٖ لبزض٘س تب ثب٘هٞب ضا ّٔعْ ث ٝافكبی اَالٖبت وطز ،ٜاظ آٟ٘ب ثرٛاٙٞس تب زض ٌعاضـٞبی
٘ٓبضتی ذٛز اَالٖبت ٔٛضز ٘ٓط ضا اضائ ٝوٙٙس .ثطذی ٘بْطاٖ اظ ایٗ اذتیبض ثطذٛضزاض٘س تب زض ٌعاضـٞبی ذٛز تٕبْ یب
ثركی اظ اَالٖبت ٔعثٛض ضا زض زؾتطؼ ٖٕ ْٛلطاض زٙٞس .افع ٖٚثط ایٗ ،ؾبظ  ٚوبضٞبیی ٚرٛز زاضز و ٝثٚ ٝؾیّٝ
آٟ٘ب٘ ،بْطاٖ ٔیتٛا ٘ٙس اِعأبت ٔٛضز ٘ٓط ذٛز ضا اٖٕبَ ٕ٘بیٙس ایٗ ؾبظ  ٚوبضٞب اظ وكٛضی ث ٝوكٛض زیٍط تفبٚت
زاقتٌ ،ٝؿتطٜای اظ السأبت اظ " تطغیت اذاللی" اظ َطیك ٌفت  ٌٛ ٚثب ٔسیطیت ثب٘ه (ثٛٓٙٔ ٝض تغییط ضفتبض اذیط
ذٛز" تب ثبظذٛاؾت یب ٚيٕ رطیٕٞٝبی ٔبِی ضا زض ثط ٔیٌیط٘س .اً٘جبٌ ٔٛحط ثبظاض ثٖٛ ٝأُ شیُ ثؿتٍی زاضز:
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رطیبٖ وبفی اظ اَالٖبت ثطای فٗبالٖ ثبظاضٔ ،كٛقٞبی ٔبِی ٔٙبؾت رٟت اضائ ٝپبزاـ ثٛٔ ٝؾؿبتی و ٝث ٝذٛثی
ازاض ٜقسٜا٘س ٚ ٚرٛز تٕیٟساتی و ٝإَیٙبٖ ٔیزٙٞس ؾطٔبیٌٝصاضاٖ اظ ٖٛالت تهٕیٕبت ذٛز ٔجطی ٕ٘یثبقٙس .زض
ٔیبٖ ٔٛيٖٛبتی ؤ ٝیثبیؿت ٔٛضز ثحج لطاض ٌیط٘س ٔیتٛاٖ ث ٝضاٞجطی قطوتی  ٚحه َٛإَیٙبٖ اظ ایٗ أط وٝ
ؾپطزٌٜیطاٖ اَالٖبت نحیح اضظقٕٙس ،قفبف  ٚثٛٔ ٝلٗی ضا ثطای ؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚثؿتب٘ىبضاٖ فطأ ٓٞیآٚض٘س،
اقبض ٜوطز.
ثب تٛر ٝثٔ ٝطاتت فٛق ،ایٗ ٔٛي ٔٛوبٔال آقىبض ٔیقٛز و ٝزؾتیبثی ث ٝاً٘جبٌ ٔٛحط ثبظاضٔ ،ؿتّعْ ثٟجٛز
قفبفیت اؾت  ٚزؾتیبثی ث ٝقفبفیت زض ٌطٚی تٕٟیس  ٚاؾتمطاض ؾبظ  ٚوبضٞبی الظْ ثطای افكبی ٖٕٔٛی اَالٖبت
ٔٙبؾجی اؾت و ٝث ٝفٗبالٖ ثبظاض زض اضظیبثی ّٖٕىطز ثب٘هٞب یبضی ٔیضؾب٘س .ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝإٞیت قفبفیت
نٛضتٞبی ٔبِی ثب٘هٞب ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض الساْ ث ٝتٟی ٝنٛضتٞبی ٔبِی ٕ٘ ٝ٘ٛوطز ٜاؾت ،و ٝزض ایٗ
نٛضت ٞبی ٔبِی یىؿطی ٔٛاضز افكب زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ِٚی ایٗ ؾٛاالت ُٔطح اؾت و ٝآیب ٔٛاضز پیفثیٙی
قس ٜزض ایٗ نٛضت ٞبی ٔبِی وبُٔ  ٚربٕٔ ٞؿتٙس؟  ٚآیب ایٗ ٔٛاضز ثبٖج افعایف قفبفیت ٔیق٘ٛس؟  ٚآیب ایٗ
ٔٛاضز تٛؾٍ ثب٘هٞب ضٖبیت ٔیقٛز؟
 -1يطٚضت ٘ٓبضت ثط ثب٘هٞب
يطٚضت ٘ٓبضت ثط ثب٘هٞب ثِ ٝحبِ حٕبیت اظ ٔكتطیبٖ و ٝقبُٔ ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ذسٔبت
ٔبِی اؾت ٔجتٙی ثط ز ٚزِیُ ٖٕس ٜظیط اؾت:
اِف) ٕٔىٗ اؾت ٔٛؾؿٔ ٝبِی یب ثب٘ىی وٙٔ ٝبثٕ ؾپطزٌٜصاضاٖ ضا ٍٟ٘ساضی ٔیوٙسٚ ،ضقىؿت ٝقٛز.
ٚضقىؿتٍی ٞط ثب٘ه ٖال ٜٚثط تبحیط ٔٙفی آٖ ثط حجبت ٘ٓبْ ثب٘ىیٛٔ ،رت ٔتًطض قسٖ ته ته ؾپطزٌٜصاضاٖ آٖ
ٔیقٛزٕٞ .یٗ ٔؿبِ ٝاظ زیسٌب ٜزیٍط ثسیٗ نٛضت تٗجیط ٔیقٛز و ٝؾپطزٌٜصاضاٖ ٖٕال زض قطایُی ٘یؿتٙس و ٝزض
ٔٛضز ؾالٔت  ٚحجبت ثب٘هٞب لًبٚت وٙٙس  ٚاظ ایٗ َطیك ثتٛا٘ٙس ٔٙبثٕ ذٛز ضا حفّ وٙٙس.
ة) ضفتبض ثب٘ه ثب ٔكتطیبٖ ٕٔىٗ اؾت ضيبیت ثرف ٘جبقس ثطای ٔخبَ اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ٔكتطیبٖ زض اذتیبض
آٟ٘ب لطاض زاز٘ ٜكٛز یب ث ٝنٛضت ٘بزضؾت  ٚتحطیف قس ٜثبقس  ٚزیٍط ایٙىٔ ٝكتطی ثٗس اظ ا٘مٗبز لطاضزاز ٔتٛرٝ
قٛز و ٝلطاضزاز ٔتفبٚت اظ قطایٍ ٔٛضز ا٘تٓبض یب ٔٛضز تٛافك اِٚی ٝاؾت.
حفّ حجبت  ٚؾالٔت ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚحٕبیت اظ ٔكتطیبٖ اظ اٞساف انّی ٘ٓبضت ثط ثب٘هٞب زض وّی ٝوكٛضٞب ثب
ٞط ٘ ٔٛضغیٓ ٘ٓبضتی اؾت.
اٞساف زیٍطی ٘یع ثطای ٘ٓبضت ثط ثب٘هٞب ٚرٛز زاضز .حفّ اٖتٕبز ٖٕٔٛی ث ٝؾیؿتٓ ثب٘ىی ،یىی زیٍط اظ
اٞساف ٘ٓبضت ثط ثب٘هٞب ٚ ،زلیمب زض ضاؾتبی حفّ حجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی اؾت .ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚحجبت آٖ تب حس
ظیبزی ث ٝاٖتٕبز ٖٕٔٛی ثؿتٍی زاضزٔ ْٕٖٛ .طزْ ضاثُ ٝذبنی ثب ثب٘هٞب زاض٘س چطاو ٝثب٘هٞب ٔرعٖ ٔٙبثٕ ٔبظاز یب
پؽا٘ساظٞبی آٟ٘ب ٞؿتٙس ٚ ،الظٔ ٝایٗ أط ٘یع حفّ اٖتٕبز ٖٕٔٛی اؾت.
ٞسف زیٍط ٘ٓبضت ثط ثب٘ه ٞب ،رٌّٛیطی اظ وبٞف رطائٓ ٔبِی اؾت رطائٓ ٔٛضز ٘ٓط ایٗ ٞسف ،رطائٕی اظ لجیُ
والٞجطزاضی ،پِٛكٛیی  ٚا٘زبْ ٔٗبٔالت ذبل ٘بقی اظ زض اذتیبض زاقتٗ اَالٖبت ٔٙتكط ٘كس ٜاؾت .ثب ازغبْ
ثبظاضٞبی ٔبِی  ٚاضائ ٝذسٔبت ٔبِی ٔت ٔٛٙتٛؾٍ ثب٘هٞب ثٚ ٝیػ ٜذسٔبت ٔجتٙی ثط اَالٖبت (اظ لجیُ :ا٘زبْ ٔٗبٔالت
تٗٛیًی  ٚاذتیبض ٔٗبّٔ )ٝثٓ٘ ٝط ٔیضؾسٛٔ .ضز آذط اظ رطائٓ ٔبِی اظ زغسغٞٝبی انّی ٔمبٔبت ٘ٓبضتی ثرف ٔبِی،
زض ضاؾتبی حفّ ٔٙبث ٕ ٔكتطیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ حفّ اٖتٕبز ٖٕٔٛی ثٓ٘ ٝبْ ٔبِی ثبقس.
 -2اؾتب٘ساضز وطزٖ قىُ اضائ ٝنٛضتٞبی ٔبِی ثب٘هٞب
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زض رٟت إَیٙبٖ اظ نحت  ٚوبُٔ ثٛزٖ اَالٖبت ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمبیؿٝپصیط ثٛزٖ اَالٖبت ثب٘ىی ثحج ٘ٓبضت
ثب٘ىساضی  ٚزاقتٗ ٔجٙبی ٔكرهی رٟت تٟی ٝنٛضتٞبی ٔبِی ثب٘هٞب أطی يطٚضی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس .زض ایٗ ضاؾتب
ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض زض ثركٙبٔٝای ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض یب حجت قس٘ ٜعز ایٗ
ؾبظٔبٖ ضا ْٔٛف وطز تٕبْ نٛضتٞبی ٔبِی ذٛز ضا و ٝپبیبٖ زٚضٔ ٜبِی آٟ٘ب  29اؾفٙس  1387یب ثٗس اظ آٖ اؾت ضا
ثطاؾبؼ نٛضتٞبی ٔبِی ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ ؾبظٔبٖ تٟی ٝوٙٙس .ثط اؾبؼ ٔٛاز  42 ٚ 41لب٘ ٖٛثبظاض اٚضاق ثٟبزاض رٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ (ٔهٛة  30آشض  ،) 1384ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض ْٔٛف اؾت ٘بقطاٖ اٚضاق ثٟبزاض  ٚؾبیط
تكىُ ٞبی فٗبَ زض ثبظاض ؾطٔبی ٝضا ّٔعْ ٕ٘بیس تب ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ّٔی وكٛض
اَالٖبت ربٕٔ فٗبِیت ذٛز ضا ا٘تكبض زٙٞس ٘ ٚبقطاٖ اٚضاق ثٟبزاض ْٔٛفٙس نٛضتٞبی ٔبِی ضا َجك ٔمطاضت لب٘٘ٛی،
اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضیٌ ،عاضقٍطی ٔبِی ،آییٗ٘بٔٞٝب  ٚزؾتٛضإُِٗٞبی ارطایی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق
ثٟبزاض اثال٘ ٔیقٛز ،تٟی ٝوٙٙس.
زض ارطای ٔٛاز ٔصوٛض زض حٛظ ٜنٗٙت ثب٘ىساضی ،ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ایٗ ؾبظٔبٖ
پؽ اظ ثطضؾی نٛضتٞبی ٔبِی چٙس ؾبَ اذیط ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ُٔ ٚبِٗٝ
ٔمطاضت  ٚيٛاثٍ ٔٛرٛز زض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝتٟی ٝنٛضتٞبی ٔبِی ٕ٘ ٝ٘ٛثب٘هٞب الساْ وطز .ا٘تٓبض ٔیضٚز ثب٘ه ٔطوعی
 ٚحؿبثطؾبٖ زیٍط ثب٘هٞب ،ضا ٘یع ّٔعْ ث ٝضٖبیت ایٗ قىُ نٛضتٞبی ٔبِی وٙٙس.
 -3اضتجبٌ ثیٗ ثبظز ٜپطتفٛی ثب ضیؿه ؾیؿتٕبتیه  ٚاٞطْ ٔبِی
قٛاٞس حىبیت اظ آٖ زاضز و ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثطای تٗییٗ اضظـ ؾٟبْ اظ ضٚـٞبی وٕی اؾتفبزٕ٘ ٜیوٙٙس.
لًبٚتٞب ٔجتٙی ثط تهٛضات شٙٞی  ٚاَالٖبت غیطّٖٕی  ٚقطایٍ ضٚا٘ی زض ثٛضؼ اؾت .ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز فٗبِیتٞبی
ثبظاض ؾطٔبی ٚ ٝرّت ٔكبضوت ٔطزْ زض ؾطٔبیٌٝصاضی ثبیس ٘تبیذ ّٖٕی ربیٍعیٗ تهٛضات شٙٞی ٌطزز  ٚچٍٍ٘ٛی
ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـٞبی قٙبذت ٝقس ،ٜآٔٛظـ زاز ٜقٛز ،تب ٔ ٓٞسیطاٖ  ٓٞ ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثب ا٘تربة قیٜٞٛبی
زضؾت ،لبزض ث ٝتسا ْٚحًٛض ذٛز زض ثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝثبقٙس  ٚاظ ایٗ ضٍٞصض چطخٞبی فٗبِیتٞبی التهبزی ثٝ
ٌطزـ زضآیٙس.

ؾٟبْ ٖبزی اظ رّٕ ٝاثعاضٞبیی اؾت و ٝث ٝزِیُ ٔكرم ٘جٛزٖ ثبظزٞی آتی ،ثبٖج ثٛرٛز آٔسٖ قه  ٚتطزیس
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ چٙب٘چ ٝقطایُی ضا ثتٛاٖ فطإٛ٘ ٓٞز و ٓٞ ٝث ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٓٞ ٚثٔ ٝسیطاٖ
قطوتٞب زض ٔٛضز ثبظاض ؾطٔبی ٝآٌبٞیٞبی الظْ زاز ٚ ٜآ٘بٖ ضا ثب وّیٖٛ ٝأُ ٔؤحط زض ؾطٔبیٌٝصاضی آقٙب ٕ٘ٛز ،زض
تهٕیٌٓیطی ث ٝآ٘بٖ وٕه وطز ٚ ٜظیطا ایٗ أط ٖبُٔ ٔؤحطی زض ض٘ٚك ثبظاض ؾطٔبی ٝذٛاٞس ثٛز.

ضیؿه  ٚثبظز ٜزٖ ٚبُٔ وّیسی زض ا٘ٛأ ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٞؿتٙس ،ثبظزٞی و ٝیه ؾطٔبیٌٝصاض ث ٝزؾت
ٔیآٚضز لُٗی ٘یؿت ،ثٙبثطایٗ ٔزجٛض ث ٝتحُٕ ضیؿه اؾت ،اظ ؾٛی زیٍط زض یه ؾطٔبیٌٝصاضی ،ضیؿه
غیطؾیؿتٕبتیه ثب ت ٔٛٙزض ؾطٔبیٌٝصاضیٞب  ٚنٙبیٕ ٔرتّف لبثُ حصف یب وبٞف ٔیثبقس .زض ٚالٕ زض
ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔیثبیؿت ثٔ ٝمساض ضیؿه  ٚثبظز ٜتٛرٕٛ٘ ٝز.
تأٔیٗ ٔبِی ٚر ،ٜٛچبِكیتطیٗ ْٚیفٔ ٝسیطاٖ ٔبِی اؾت .تأٔیٗ ٔٙبثٕ ٔبِی ٘ٓیط زضیبفت ٚاْ  ٚاٖتجبضٔ ،ؿتّعْ
أىبٖ پطزاذت انُ زض ؾط ضؾیس  ٚثٟط ٜزض ٔمبَٕ تٟٗس قس ٜاؾتٚ ،رٛز ٞعیٞٝٙبی حبثت ٔبِی ٘ٓیط ثٟطٛٔ ،ٜرت
ٌطزیس ٜو ٝتٛاٖ ٚاحس ا٘تفبٖی زض ٔمبیؿ ٝثب ایٞ ٍٝ٘ٛٙعیٞٝٙب ثب اؾتفبز ٜاظ اٞطْ ٔبِی ٔ ٚحبؾج ٝزضر ٝاٞطْ ثیف اظ
ٌصقتٛٔ ٝضز تٛرٔ ٝسیطاٖ ٔبِی لطاض ٌیطز.
اٞطْٞب ث ٝز ٚزؾت ٝانّی تمؿیٓ ٔیق٘ٛس :زؾت ٝا َٚاٞطْ ّٖٕیبتی اؾت و ٝزضنس تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٝ
(ؾٛز ّٖٕیبتی) ثط احط زضنس تغییطات ٔتغیط ٔؿتمُ(فطٚـ) ثب آٖ ؾٙزیسٔ ٜیقٛز  ٚزؾت ٝز ْٚاٞطْ ٔبِی اؾت

13

ثیؿت ٕٟ٘ ٚیٗ ٕٞبیف ثب٘ىساضی اؾالٔی

و ٝث ٝتغییطات ؾٛز ؾٟبٔساضاٖ ٖبزی زض ٔمبثُ ٘ٛؾب٘بت ؾٛز لجُ اظ وؿط ٔبِیبت اقبض ٜزاضز .ایٗ تغییط زض احط
ا٘تكبض ؾٟبْ ٕٔتبظ  ٚاؾتمطاو ثٚ ٝرٛز ٔیآیس  .اٞطْ ٔطوت تطویجی اظ اٞطْ ّٖٕیبتی  ٚاٞطْ ٔبِی اؾت و ٝاضتجبٌ
ثیٗ ؾٛز ؾٟبْ ٖبزی  ٚفطٚـ ضا زض٘ٓط ٔیٌیطز.
اضظیبثی پطٚغ ٜؾطٔبیٌٝصاضی ٕ٘یتٛا٘س ثس ٖٚآٌبٞی اظ حسالُ ٘طخ ثبظز ٚ ٜضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی ا٘زبْ پصیطز.
اظ َطفی ٞط ته ٕیٓ یب تغییط زض زض ٖٚقطوت ثط ثبظز ٚ ٜضیؿه ؾٟبْ ٖبزی قطوت تأحیط ٔیٌصاضزٔ ،خالً تغییط
ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ثسٞی اضظاٖ لیٕت ٕٔىٗ اؾت ثبٖج وبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوت قٛز ِٚی اظ َطفی
زیٍط ٕٔىٗ اؾت ٔٛرت افعایف ضیؿه ٔبِی ٌطزز (ضؾِٛی،ضيب.)1394،
ٔ -5طٚضی ثط قٛاٞس تزطثی
ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ٓطی ٖٛٙاٖ قس ٜزض ثرفٞبی لجّی ثطضؾی پیكی ٝٙتزطثی پػٞٚف رٟت ٔكرم ٕ٘بیی
ربیٍب ٜپػٞٚف  ٚزؾتبٚضز تزطثی آٖ اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .زض ؾبَٞبی ٌصقت ٝزض ثطضؾی احط ٖٛ ٚأُ
قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی اوخط ثٔ ٝجبحج ٔٗیبضٞب ٘ ٚحٔ ٜٛحبؾج ٝآٟ٘ب پطزاذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض ثطضؾی ایٗ
قبذمٞب ضٚیىطزٞبیی ٕٞچ ٖٛضتجٝثٙسی ثب٘هٞب  ٚا٘ساظٜی آٟ٘ب ثحجٞبیی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ازأ ٝثركی اظ
ُٔبِٗبت نٛضت ٌطفت ٝزاذّی  ٚذبضری زض ایٗ ظٔی ٝٙثُٛض ذالن ٝاضائ ٝقسٜا٘س.

ثبلطی( )1385ث ٝثطضؾی تحّیّی ٖٛأُ ٔٛحط ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی  :ثب٘ه ضفب )ٜثب
اؾتفبز ٜاظ زٔ ٚسَ ذُی ٔحسٚز قسٔ ٚ ٜحسٚز ٘كس ،ٜپطزاذت ٝاؾتٖٛ .أُ تٗییٗوٙٙس ٜؾٛزآٚضی ثب٘هٞب ث ٝزٚ
ٌطٖٛ ٜٚأُ زاذّی لبثُ وٙتطَ ٔسیطیت ثب٘ه ٖٛ ٚأُ ثیط٘ٚی فطاتط اظ وٙتطَ ٔسیطیت ثب٘ه قبُٔ ٔتغیطٞبی والٖ
التهبزی تفىیه قسٜا٘س .ثطای تطویت ٖٛأُ ٔصوٛض ُٔ ٚبثمت آٖ ثب ازثیبت ؾٛزآٚضی ،قىُ تبثٗی ٔٙبؾت ثطای
تحّیُ ؾٛزآٚضی ثب٘هٞب ضا ث ٝنٛضت فطْ ذُی پیكٟٙبز ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٔسَ ذُی
ضٌطؾی٘ٛی ثطای زٚض ٜظٔب٘ی 1380تب ٖٛ 1384أُ ٔٛحط  ٚتٗییٗوٙٙس ٜؾٛزآٚضی ثب٘ه ضفب ٜوبضٌطاٖ ترٕیٗ ٛٔ ٚضز
تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾت .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ ٔتغیطٞبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی،
ٔسیطیت وبضای ٞعیٞٝٙب ثب ٔٗیبضٞبی ؾٛزآٚضی ثب٘ه ضاثُٔ ٝخجت زاض٘سٖ .ال ٜٚثط آٖ زاضاییٞبی وٙتطِی ٔ ٚسیطیت
تٟٗسات ٓٞچٙیٗ تبحیط ٔٗٙیزاضی زض ؾٛزآٚضی زاض٘س .زض ٔیبٖ ٖٛأُ ثیط٘ٚی ضقسالتهبزی ٘یع احط ٔخجتی ثط
ؾٛزآٚضی ثب٘ه زاضز  ٚاظ َطف زیٍط ٘طخ تٛضْ ثب یه ٔٗٙیزاضی پبئیٗ ،احط ٔٗىٛؾی ثط ؾٛزآٚضی زاقت ٝاؾت.

احٕسیبٖ( )1392زض ُٔبِٗٝای ث ٝثطضؾی ؾالٔت ثب٘ىی  ٚاضظیبثی قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی؛ زض ثب٘هٞبی ایطاٖ
َی زٚض ٜظٔب٘ی ( )1390-1391ثب ا٘تربة قبذمٞب ٗٔ ٚیبضٞب ،ؾالٔت قجى ٝثب٘ىی وكٛض ضا ثطضؾی  ٚتحّیُ ٕ٘ٛز.
ٔٗیبضٞبی ا٘تربة قس ٜقبُٔ قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی قجى ٝثب٘ىی زض حٛظٜٞبی وفبیت ؾطٔبی ،ٝویفیت زاضایی،
٘مسیٍٙی ،ؾٛزآٚضی  ٚحؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض ٔیثبقس .زض ایٗ ُٔبِٗ ٝثب ٔجٙب لطاض زازٖ اٍِٛی وُٕ ثٖٛٙ ٝاٖ
یه ؾیؿتٓ ٞكساض زٙٞس ٜؾطیٕ ث ٝز٘جبَ اضظیبثی ٚيٗیت ؾالٔت قجى ٝثب٘ىی ٞ ٚط یه اظ ثب٘هٞبی وكٛض اؾت.

٘تبیذ حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثب٘هٞبی ایطاٖ ظٔیٗ ،حىٕت ایطا٘یبٖ  ٚلٛأیٗ ث ٝزِیُ ْٟ٘ٛٛض ثٛزٖ زاضای ضفتبضی
ٔتفبٚت اظ ؾبیط ثب٘ه ٞبی وكٛض زاض٘س .ایٗ ؾ ٝثب٘ه زض ٔسیطیت ٘مسیٍٙی زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ثب٘هٞب ثٟتط ُٖٕ
وطزٜا٘س أب زض ؾبیط قبذمٞبی ّٖٕىطز ثب٘ىی زض ٚيٗیت ٔٙبؾجی لطاض ٘ساض٘س.
٘زفی قطیٗت ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ( ،)1395زض ُٔبِٗٝای ث ٝثطضؾی ِٔٛفٞٝبی ٔٛحط ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی
ایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛی پ ARDL ُٙپطزاذتٙس .ثط ایٗ اؾبؼ زض ُٔبِٗ ٝحبيط ِٔٛفٟٟبی ٔٛحط ثط ؾٛزآٚضی
ثب٘ىٟبی تزبضی ایطاٖ َی زٚض ٜظٔب٘ی  1388-92اٍِٛؾبظی ٛٔ ٚضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .لّٕط ٚتحمیك حبيط
قبُٔ ثب٘ه تزبضی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ قبُٔ ثب٘هٞبی التهبز٘ٛیٗ ،پبضؾیبٖ ،وبضآفطیٗ،
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پبؾبضٌبزّٔ ،ت ،تزبضت ،نبزضات  ٚؾیٙب اؾت٘ .تبیذ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیطٞبی ٘ؿجت حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ثٝ
زاضائیٟب٘ ،ؿجت تؿٟیالت ث ٝزاضائی ٞب ،ا٘ساظ ٚ ٜتٛضْ ثط ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی ایطاٖ احط ٔخجت ٔ ٚؿتمیٓ زاض٘س.
ثَٛ ٝضی و ٝثب افعایف  ٚثٟجٛز ایٗ ٔتغیطٞب َی زٚض ٜوٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ،ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی افعایف
ٔییبثس .ثب ایٗ ٚرٛز احط ٔتغیط ضیؿه اٖتجبضی ثط قبذم ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی ایطاٖ ٔٙفی ٗٔ ٚىٛؼ اؾت .ثٝ
َٛضی و ٝثب افعایف ٔتغیط فٛق زض زٚض ٜوٛتبٔ ٜست  ٚثّٙسٔست ،ؾٛزآٚضی ثب٘ىٟبی تزبضی وبٞف ٔییبثس .زض ٟ٘بیت
٘تبیذ ُٔبِٗ ٝثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾطٖت تٗسیُ ث ٝؾٕت تٗبزَ ثّٙسٔست زض ایٗ اٍِ٘ ٛؿجتب ث ٝوٙسی نٛضت
ٔیٍیطز .ثٖ ٝجبضت زیٍط اٌط ثّٖ ٝت ٞط ٌ ٝ٘ٛقٛوی زضالتهبز اٍِ ٛاظ تٗبزَ اِٚی ٝذبضد ٌطزز ،ظٔب٘ی ث ٝا٘ساظ ٜزٚ
زٚض ٜالظْ اؾت تب ٖسْ تٗبزَ وٛتبٜٔست تهحیح ٌطزز ٔ ٚسِج ٝتٗبزَ اِٚی ٝثّٙسٔست ثبظ ٌطزز.
ضًٔب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ( ،)1396زض ُٔبِٗٝای اضائٔ ٝسَ اضظیبثی پیف ثیٙی ؾالٔت ثب٘ىی ٔٙترت ثب اؾتفبز ٜاظ
قبذمٞبی وّٕع پطزاذتٙس .ایٗ ٔحممیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ 17ؿجت ٔبِی ثطای ٚيٗیت ٔبِی ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض
ٔجتٙی ثط  20ثب٘ه زِٚتی  ٚذهٛنی َی زٚض ٜظٔب٘ی  1388-92ؾالٔت ثب٘ىی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زاز٘س٘ .تبیذ
حبوی اظ آٖ اؾت و٘ 6 ٝؿجت ٔبِی ثب لسضت  75/2زضنس تٛاٖ اضظیبثی  ٚپیفثیٙی ؾالٔت ثب٘هٞب ضا زاض٘س.
ؾٙزف ّٖٕی ٔسَ َطاحی قس٘ ٜیع ثیبٍ٘ط نحت پیفثیٙی  70زضنسی ٔسَ ٔیثبقس.
رٔ ٚ ٖٛیّط ( )2002ث ٝثطضؾی تبحیط تٕطوع ثب٘ىی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی ایالت ٔتحس ٜپطزاذتٙس ،زض ایٗ ُٔبِٗٝ
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛتطویجی ضاثُٔ ٝخجت ٙٗٔ ٚی زاضی ثیٗ تٕطوع ثب٘هٞب  ٚؾٛزآٚضی آٟ٘ب ٔٛضز اضظیبثی
لطاض زاز٘س ،ث٘ ٝحٛی و ٝثب افعایف لسضت ثبظاضی ثب٘هٞب ،ؾٛزآٚضی آٟ٘ب ث ٝقست افعایف ٔییبثس.

ی ٚ ً٘ٛربً٘( ،)2006زض ُٔبِٗ ٝثطضؾی ؾٛزآٚضی ثّٙسٔست زض ثب٘هٞبی تبیٛاٖ ٘كبٖ زاز٘س و ٝذسٔبت ثب٘ىی
ٕٟٔتطیٗ ٖبُٔ زض ؾٛزآٚضی  ٚوؿت ٔٙفٗت ثطای قٗت ثب٘ىی ٔٛضز ُٔبِٗٔ ٝحؿٛة ٔیقٛزٚ .ی ٕٞچٙیٗ تبویس
ٔیوٙس و ٝوبضوٙبٖ ثب٘هٞب ٕٟٔتطیٗ  ٚاؾبؾیتطیٗ ٖبُٔ رٟت زؾتیبثی ث ٝافعایف ؾٛزآٚضی  ٚوؿت ٔٙفٗت
ٔحؿٛة قس ٜاؾت.

آثٟیٕبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2009ثب ُٔبِٗ ٝثطذی قٗجٞٝبی ثب٘هٞبی ثعضي زِٚتی ٙٞسٖٛ ،أّی ٕٞچ٘ ٖٛیطٚی
ا٘ؿب٘ی ،ؾُح تحهیالت وبضوٙبٖٔ ،حیٍ ثب٘هٔ ،حُ اؾتمطاض ٛٔ ٚلٗیت ٔىب٘ی ثب٘ه ،تجّیغبت ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات
زِٚتی  ٚوبٞف زذبِتٞبی زِٚت زض أٛض ثب٘ىی ضا اظ ٖٛأُ ٔؤحط ثط رصة ؾپطزٜٞبی ٔطزْ ثطقٕطزٜا٘س .ثٖ ٝمیسٜ
آٟ٘ب ٕٟٔتطیٗ  ٚاحطٌصاضتطیٗ ٖبُٔ رصة ؾطٔبیٞٝبی افطاز٘ ،یطٚی ا٘ؿب٘ی اؾت.

ؾّیٙتب ( )2010ث ٝثطضؾی تبحیط ؾبذتبض ثبظاض ثط وبضایی  ٚؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ؾطیال٘ىب پطزاذت ٝاؾت.
٘تبیذ ایٗ تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس وّٕٖ ٝىطز ثب٘هٞبی تزبضی ضاثُٝای ثب تٕطوع ثبظاض  ٚیب لسضت ثبظاضی آٟ٘ب ٘ساضز .ثب
ایٗ ٚرٛز تبحیط ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝثبظاض ثط ؾُح وبضایی ٚاحسٞبی ثب٘ىی ضاثُٔ ٝخجت ضا تبییس ٔیوٙس.

اٍٛ٘ٚض  ٚوٛؾب ( )2013زض ٔمبِٝای ث ٝثطضؾی تبحیط ٖٛأُ زض ٖٚؾبظٔب٘ی ٔٙتذ قس ٜاظ تطاظ٘بٔٞٝبی ثب٘ىی ٚ
ٔتغیطٞبی والٖ التهبزی ثط ّٖٕىطزٞبی ٔبِی ثب٘هٞبی تزبضی ٔجتٙی ثط ضٌطؾی ٖٛتطویجی پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ
حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝتغیطٞبی ٔطتجٍ ثب تطاظ٘بٔٞٝبی ثب٘ىی  ٚضقس التهبزی  ٚتٛضْ تبحیط ٔٗٙیزاضی ثط
ّٖٕىطزٞبی ٔبِی ثب٘هٞبی تزبضی زاض٘س.
إٞ ٚ ً٘ٚىبضاٖ ( )2013ث ٝثطضؾی تبحیط قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی ثط حجبت ٔبِی ثب٘هٞبی ٔٙترت زض رٟبٖ
پطزاذتٝا٘س .آٟ٘ب ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم ؾالٔت ثب٘ىی ) (BHIثطای ٔٛؾؿبت وٛچىتط و ٝقبذم وبضایی ٔیثبقس،
تبحیط آٖ ثط حجبت ٔبِی ثب٘هٞبی ٔٙترت ضا ٔخجت اضظیبثی وطزٜا٘س.
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ضقیس  ٚربثیٗ ( )2016ث ٝثطضؾی تبحیط ٔٗیبضٞبی ؾالٔت ثب٘ىی زض ثب٘هٞبی تزبضی زض پبوؿتبٖ ٔجتٙی ثط
زازٜٞبی پبُ٘ زض زٚض ٜظٔب٘ی  2002تب  2015پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ٘كبٖ ٔیزٞس وٗٔ ٝیبضٞبی وّٕع ٔ ٚسیطیت والٖ
وكٛض ٕٞچ ٖٛضقس التهبزی ٔ ٚتغیطٞبی ؾیبؾت پِٛی ٔ ٚبِی زض نٛضت وبضایی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیتٛا٘ٙس افعایف
ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایٗ وكٛض ضاثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقٙس.

 -6ض٘ٚس قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی زض ایطاٖ
ثب ٔحبؾج ٝقبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی َی ؾبَٞبی 1384تب  1393ثط اؾبؼ نٛضتٞبی ٔبِی ثب٘هٞبی ٔٛضز
ُٔبِٗ ،ٝث ٝثطضؾی ٔتغیطٞبی پػٞٚف اظ َطیك ٔمبیؿ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘ٛزاضٞبی شیُ پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
زض ثطضؾی ض٘ٚس ثبظزٞی ثب٘ه ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ٔكرم اؾت و ٝض٘ٚسی تمطیجب یىؿبٖ  ٚثب ٘ٛؾبٖ وٓ زض َی
ؾبَٞبی ٔٛضز ثطضؾی ٚرٛز زاضز و ٝزض ؾبَ  1390تب  1393ایٗ ض٘ٚسوبٞكی ثٛز ٜاؾت.
ٕ٘ٛزاض ()1؛ ض٘ٚس تغییطات  ROAثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی

ثب تٛر ٝثٛٔ ٝيٛٔ ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ پبیبٖ٘بٔٔ ٝجٙی ثط تبحیط ٔٗیبضٞبی ؾالٔت ثب٘ىی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی
تزبضی وكٛض ض٘ٚس تغییطات ٔمبزیط ثبظزٞی ثٕٞ ٝطا ٜقبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی زض ٕ٘ٛزاض (ٔ )2كرم قس ٜاؾت.
ٕ٘ٛزاض ()2؛ ٔیبٍ٘یٗ قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی
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ثب وفبیت ؾطٔبی ٝزض َی ایٗ ؾبَٞب زض ٕ٘ٛزاض (ٔ )3كرم قس ٜاؾتٕٞ .بُ٘ٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیٌطزز ٔمبزیط
وفبیت ؾطٔبی ٝزض َی ؾبَ ٞبی اذیط ثب ض٘ٚس پط تالَٓ ٔٛار ٝثٛز ٜاؾت ثَٛ ٝضی و ٝاظ ٔمساض ثبالی  16زضنس زض
ؾبَ  1386ثب ٔمساض  10زضنس زض َی ؾبَٞبی  1390تب  93ضؾیس ٜاؾت.
ٕ٘ٛزاض ()3؛ ض٘ٚس تغییطات  ٚ ROAوفبیت ؾطٔبی ٝثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی

زض ثطضؾی ض٘ٚس تغییطات ثبظزٞی ثب٘هٞبی تزبضی ٗٔ ٚیبض ویفیت زاضاییٞب ضفتبض ٔكرهی ثیٗ ایٗ ز ٚؾطی ضا
ٕ٘یتٛاٖ پیف ثیٙی وطز چطا و ٝزض ؾبَ ٞبی اثتسای زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾی ض٘ٚسی ٔكبث ٚ ٝثٗس اظ ؾبَ  1388ایٗ ض٘ٚس
ٔتٙبلى قس ٜاؾت.
ٕ٘ٛزاض ()4؛ ض٘ٚس تغییطات  ٚ ROAویفیت زاضاییٞب ثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی
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ٕٞچٙیٗ زض ثطضؾی ض٘ٚس تغییطات ؾٛزآٚضی ثب ویفیت ٔسیطیت ثط ٔجٙبی ٔٗیبض ٘ؿجت تؿٟیالت اُٖب قس ٜثٝ
ٔمبزیط ؾپطزٜٞب ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝافعایف زض تؿٟیالت ٘ؿجت ث ٝؾپطزٜٞب ٘كبٖزٙٞسٔ ٜسیطیت ضیؿه زض ثب٘ه
ٔیثبقس ایٗ ضاثُ ٝزض ٕ٘ٛزاض ( ) 5ث ٝنٛضت وبٔال ٔكٟٛز ٔٙفی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ِ ٚصا پیفثیٙی ٔیقٛز ایٗ
ضاثُ ٝزض تجییٗ ضٌطؾی٘ ٖٛیع ٔٙفی ثبقس.

ٕ٘ٛزاض ()5؛ ض٘ٚس تغییطات  ٚ ROAویفیت ٔسیطیت ثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی

زض ثطضؾی تغییطات زٗٔ ٚیبض ٘مسیٍٙی  ٚؾٛزآٚضی زض ٕ٘ٛزاض (ٔ )6كرم اؾت ثط ایٗ اؾبؼ ض٘ٚس ویفیت
٘مسیٍٙی زض زٗٔ ٚیبض ٔٛضز ثطضؾی تب ا٘ساظٜای ٔتفبٚت اظ یىسیٍط ٞؿتٙس.
ٕ٘ٛزاض ()6؛ ض٘ٚس تغییطات  ٚ ROAویفیت ٘مسیٍٙی ثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی
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زض ٟ٘بیت زض ثطضؾی ٔٗیبض حؿبؾیت ث ٝثبظاض اضظ ٔكرم اؾت و ٝضفتبض غیط لبثُ پیف ثیٙی زض ایٗ ٔٗیبض زیسٜ
ٔیقٛز .و ٝزٚض ٜافعایف ٘طخ اضظ زض  1390تب  1392ض٘ٚس افعایف ضیؿه ثب٘هٞب ٘یع ثٛز ٜاؾت.

ٕ٘ٛزاض ()7؛ ض٘ٚس تغییطات  ٚ ROAحؿبؾیت ث ٝثبظاض اضظ ثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی

ٗٔ -7طفی اٍِ ،ٛترٕیٗ  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ
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ٔمبِ ٝحبيط ثط پبیٔ ٝسَ التجبؼ قس ٜاظ اٍِٛی وُٕ  ٚثٟطٌٜیطی اظ ٔٗیبضٞبی وٕیت ٝثبَ ث ٝنٛضت ظیط تهطیح
قس ٜاؾت.

t  1, ..., T

ثب فطو ایٗ وU it ٝ

اظ ٔسَ رعء اذالَ یه َطف ٝتجٗیت ٔیوٙس ،ثٖ ٝجبضتی تٟٙب یه ٖبُٔ ٔٛرت تفبٚت

ٔمُٕٞبؾت  ٚآٖ اٍِٛی احطات حبثت اؾت ،زاضیٓ:

U it  i  vit

() 21-3
و ٝزض آٖ

i  1, ..., N

yit  yit 1  X it   uit

) i ~ IID( , 2

ٚ

) vit ~ IID( , v2

و ٝزض ثیٗ ٔمبَٕ  ٚزض ٞط ٔمُٕ ٔؿتمُ اظ یىسیٍط٘س.

ثط ایٗ اؾبؼ ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی  yitتبثٗی اظ قبذمٞبی ؾالٔت ثب٘ىی  X itث ٝقطح ظیط ٔیثبقس .وٝ
زض آٖ ٘ iكبٖ زٙٞس ٜثب٘ه  iاْ ٘ t ٚكبٖ زٙٞس ٜظٔبٖ اؾت .
ٗٔ ROAیبض ؾٛزآٚضی ثب٘ىی ،و ٝاظ ٘ؿجت ؾٛز پؽ اظ وؿط ٔبِیبت ثط وُ زاضاییٞب حبنُ ٔیٌطزز.

 CapitalAdوفبیت ؾطٔبی ٝو ٝاظ ٘ؿجت حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ث ٝزاضاییٞبی ٔٛظ ٖٚقس ٜث ٝضیؿه ثب٘ه ثط
اؾبؼ ٔبزُٔ ٜطح قس ٜزض ثب٘ه ٔطوعی ثسؾت ذٛاٞس آٔس.
 AssetsQویفیت زاضاییٞبی ثب٘ىی قبُٔ ٘ؿجت ٔب٘سُٔ ٜبِجبت غیطربضی ث ٝوُ تؿٟیالت ثب٘ه.

ٗٔ ManegQیبض ویفیت ٔسیطیت اؾت و ٝثب ٘ؿجت وُ تؿٟیالت اُٖب قس ٜث ٝوُ ؾپطزَ ٜجك ٔٗیبض وٕیتٝ
ثبَ لبثُ ا٘ساظٌٜیطی اؾت.
ٗٔ LiquidQیبض ٘مسیٍٙی اؾت  ٚثب ٘ؿجتٞبی زاضایی ٘مس ٔٛرٛز ث ٝوُ ؾپطزٜٞب لبثُ ا٘ساظٌٜیطی اؾت.

ٗٔ MarketRیبض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض و ٝثب ٘ؿجت فٗبِیتٞبی اضظی ثب٘ه (تفبيُ ٔزٕ ٔٛثسٞیٞبی
اضظی ٔ ٚزٕ ٔٛزاضاییٞبی اضظی)  ٚؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی لبثُ ا٘ساظٌٜیطی اؾت .زض ایٗ تحمیك ٔٗیبض حؿبؾیت ثٝ
ضیؿه ثبظاض ،MarketRثَٛ ٝض ذبل ثب ثطضؾی تبحیطپصیطی ؾٛز  ٚیب ؾطٔبی ٝثب٘ه اظ تغییطات ثبِم٘ ٜٛطخ اضظ ثیبٖ
قس ٜاؾت .فبوتٛض حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض اظ ٘ؿجت فٗبِیتٞبی اضظی ثب٘ه (تفبيُ ٔزٕ ٔٛثسٞیٞبی اضظی ٚ
زاضاییٞبی اضظی) ث ٝؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی حبنُ ٔیٌطزز ٘ ٚكبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت ؤ ٝمساض ؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی ثب٘ه تب
چٔ ٝیعاٖ پٛقف زٙٞس ٜضیؿه ٘بقی اظ فٗبِیتٞبی اضظی اؾت.

ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌی زازٜٞبی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜو ٝقبُٔ اَالٖبت ؾطی ظٔب٘ی  ٚزازٜٞبی ٔمُٗی اؾت ،اؾتفبزٜ
اظ ایٗ ضٞیبفت ٔعیتٞبی ٔتٗسزی زاضز .ایٗ ضٚـ ثٔ ٝب أىبٖ ٔیزٞس تب احط ٔتغیطٞبی حصف قس ٜضا و ٝزض ََٛ
ظٔبٖ تسا ْٚزاض٘س زض ضٌطؾیٛٔ ٖٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطز .زض چبضچٛة ضٚـ زازٜٞبی پبُ٘ قسٔ ٜیتٛاٖ احطات
غیطلبثُ ٔكبٞسٜی ٘ب ٍٕٗٞضا اظ ضٌطؾی ٖٛحصف وطز .یىی اظ ؾؤاالتی و ٝثط اؾبؼ ایٗ ضٚـ ثبیس ث ٝآٖ پبؾد
زاز ٜقٛز ٘ٔ ٔٛسَ ا٘تربة قس ٜاؾت .ثطای آظٔ ٖٛنحت  ٚلٛت ٔسَٞبی ٔرتّف اظ آظٖٔٞٛبی ٔتٗسزی اؾتفبزٜ
ٔیقٛز .ضایذتطیٗ ایٗ آظٖٔٞٛب ،آظٖٔٞٛبی چبٞ ٚ ٚبؾٕٗ اؾت .اظ آظٔ ٖٛچب ٚثطای ا٘تربة ٔیبٖ ضٚـ حسالُ
ٔطثٗبت تزٕیٕ قس ٚ ٜضٚـ پبُ٘ اؾتفبزٔ ٜیقٛز .زض ایٗ آظٔ ٖٛفطيیٝی ٘H0كبٖزٙٞسٜی اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
حسالُ ٔطثٗبت تزٕیٕ قس ٜاؾت  ٚفطيیٝی ٘H1كبٖزٙٞسٜی ضٚیىطز احط حبثت اؾت .ضٚیىطز احط حبثت ظٔب٘ی
پصیطفتٙی اؾت و ٝتفبٚت ٔیبٖ ٔمبَٕ ضا ثتٛاٖ ثب رٕالت ٖطو اظ ٔجسأ تٛيیح زاز .أب ضٚـ حسالُ ٔطثٗبت تزٕیٕ
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قس ٜاظ حبِت ٚرٛز ٖطو اظ ٔجسأٞبی ٔكبث ٝاؾتفبزٔ ٜیوٙس .زض نٛضت ضز فطيیٝی ،H0اظ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثطای
ا٘تربة ٔسَ ٔٙبؾت اؾتفبزٔ ٜیقٛز .اؾبؼ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثط پبیٝی ٚرٛز یب ٖسْ ٚرٛز اضتجبٌ ذُبی ضٌطؾیٖٛ
ترٕیٗ ظز ٜقسٔ ٚ ٜتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔسَ ،قىُ ٌطفت ٝاؾت .اٌط ایٗ اضتجبٌ ٚرٛز زاقت ٝثبقس ٔسَ احط حبثت ٚ
اٌط ایٗ اضتجبٌ ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقسٔ ،سَ احط تهبزفی وبضثطز ذٛاٞس زاقت .زض ایٗ آظٔ ٖٛفطيیٝی
٘H0كب٘سٙٞسٜی ٖسْ اضتجبٌ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚذُبی ترٕیٗ  ٚفطيیٝی ٘ H1كبٖزٙٞسٜی ٚرٛز اضتجبٌ اؾت.
اِجت ٝچٙب٘چ ٝتٗساز زٚضٜٞب اظ تٗساز يطایت ثطآٚضزی زض ٔسَ وٕتط ثبقس ،اظ ٔسَ احط تهبزفی ٕ٘یتٛاٖ اؾتفبزٜ
وطز .زض ایٗ ُٔبِٗ ٝزض ٞط ٔطحّ ٝآظٖٔٞٛبی تكریهی ا٘زبْ قس ٔ ٚسَ ٔٙبؾت ثط َجك ٘تبیذ آظٖٔٞٛب ا٘تربة
ٌطزیسٕٞ .چٙیٗ ٘جٛز زازٜٞبی آٔبضی ثطذی ٔتغیطٞب زض ثطذی زٚضٜٞب ،ثٝوبضٌیطی ضٚـ ٘بٔتٛاظٖ ضا ٌطیع٘بپصیط
ٔیوٙس.

ثطای ثطآٚضز ٔسَ اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی تكریهی (چبٞ ٚ ٚبؾٕٗ) ٘ٔ ٔٛسَ ا٘تربة ٔیقٛز .ثطای
آظٔ ٖٛچب ،ٚاثتسا ٔسَ احط حبثت ظٔب٘ی ترٕیٗ ظز ٜقس ٜاؾت .ؾپؽ آظٔ ٖٛچب ٚضا ا٘زبْ زاز ٜثط اؾبؼ آٔبضِ F ٜیٕط
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبت تزٕیٕ قس ٜضز ذٛاٞس قس٘ .تبیذ آظٔ ٖٛث ٝنٛضت ذالن ٝزض رس )1( َٚآٔسٜ
اؾتٕٞ .بُ٘ٛضیىٔ ٝكبٞسٔ ٜی ٌطزز فطيی ٝنفط ضز  ٚزض ٔمبثُ فطيیٔ ٝمبثُ ٔجتٙی ثط اٍِٛی احطات حبثت پصیطفتٝ
ٔیقٛز.
رس:)1( َٚآظٔ ٖٛچب ٚثطای تكریم اٍِٛی زازٜٞبی تطویجی یب تّفیمی
آظٔ ٖٛاحطات حبثت

آٔبضF ٜ

P-Value

٘تیزٝ

(چب)ٚ

58.53

0/000

ضز H0
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ثطای ا٘زبْ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ اثتسا ٔسَ ضا ث ٝنٛضت احط تهبزفی ترٕیٗ ظز ٚ ٜؾپؽ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ا٘زبْ
ٔیقٛز٘ .تبیذ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ زض رس٘ )2( َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و ٝحبوی اظ اؾتفبز ٜاظ تبئیس احطات حبثت زض ثطاثط
احطات تهبزفی اؾت.
رس:)2( َٚآظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثطای تكریم اٍِٛی احطات حبثت یب تهبزفی
ٔمساض ٔحبؾجٝ
آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ

قسٜی F
23.92

P-Value

٘تیزٝ

0/000

ضز H0

ٔٙجٕ٘ :تبیذ تحمیك

رس٘ )3( َٚتبیذ ترٕیٗ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس٘ .تبیذ حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝسَ ثب احطات حبثت  ٚثٟطٌٜیطی اظ ضٚیىطز
 GMMثطآٚضزی اظ ٘ٓط قبذمٞبی آٔبضی زض ٚيٗیت ٔٙبؾجی لطاض زاضز .آٔبض F ٜثیبٍ٘ط ٔٗٙبزاضی وُ ضٌطؾیٖٛ
اؾت .ثٖ ٝجبضتی ایٗ فطيی ٝو ٝيطایت ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔسَ ٔیتٛا٘ٙس نفط ثبقٙس ضز ٔیقٛز  ٚوُ ضٌطؾیٖٛ
ٔٗٙیزاض اؾت .زض ایٗ ترٕیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ضٚیىطز  GMMزض ثىبضٌیطی ٔتغیطٞبی اثعاضی ثب ٚلف ٝاظ آظٖٔٛ
ؾبضٌبٖ رٟت ٔٙبؾت ثٛز ٜاثعاضٞب ثٟطٌٜطفت ٝقس ٜاؾت .آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ اظ ٔحسٚیتٞبی اظ پیف تٗییٗ قس ٜوٝ
ٔٗتجط ثٛزٖ اثعاضٞب ضا آظٔٔ ٖٛیوٙس  ٚثطای تٗییٗ ٞط ٕ٘ٞ ٔٛجؿتٍی ثیٗ اثعاضٞب  ٚذُبٞب ث ٝوبض ثطزٔ ٜیقٛز .ثطای
ایٗ و ٝاثعاضٞب ٔٗتجط ثبقٙس ،ثبیس ثیٗ اثعاضٞب  ٚرٕالت ذُب ٕٞجؿتٍی ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس .فطيی ٝنفط ثطای ایٗ
آظٔ ٖٛایٗ اؾت و ٝاثعاضٞب تب آٖ رب ٔٗتجط ٞؿتٙس و ٝثب ذُبٞب زض ٔٗبزِ ٝتفبيّی ٔطتج ٝإٞ َٚجؿت٘ ٝجبقٙسٖ .سْ
ضز فطيی ٝنفط ٔیتٛا٘س قٛاٞسی ضا زاَ ثط ٔٙبؾت ثٛزٖ اثعاضٞب فطا ٓٞآٚضز .زض ایٗ ترٕیٗ ٘یع ٔمساض آٔبضٜ
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ؾبضٌبٖ ثب ٔمساض احتٕبَ  0.58زِیُ وبفی رٟت فطو نفط ضا ٘ساقت ٚ ٝاثعاضٞبی ثىبضضفت ٝزض ایٗ ٔسَ ٔتٙبؾت
ٞؿتٙس.
رس٘ :)3( َٚتبیذ ثطآٚضز ٔسَ ثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝؾٛزآٚضی ثب٘هٞب
ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاض

احتٕبَ
0.028

آٔبضtٜ
2.264

يطیت
0.401

ٔتغیط تٛيیحی
C

ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاض

0.000

4.477

0.176

)ROA(-1

ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاض

0.015

2.503

0.403

CAP

ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاض

0.057

1.945

1.644

LIQUIDQ

ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاض

0.002

-3.283

-0.529

MANEGQ

ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاض

-0.014

2.536

-0.463

ASSETSQ

ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاض

0.000

-4.743

-0.220

MARKET_RISK

٘تیزٝ

R2 = 0/86

Prob (J-statistic) = 0/58
D-W: 1.96

ٔٙجٕ٘ :تبیذ تحمیك
زض ٔٛضز ٘تبیذ ٔسَ ٔٛاضز ظیط لبثُ اضائٞ ٝؿتٙس؛
ٔتغیط وفبیت ؾطٔبی ٝتبحیط ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاضی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی ٔٛضز ثطضؾی زاضز .الظْ ث ٝشوط اؾت زض
ایٗ ثطضؾی ثطای تجییٗ زلیك ضاثُ ٝثیٗ ؾٛزآٚضی  ٚوفبیت ؾطٔبی ٝو ٝث ٝنٛضت ٘ؿجت ؾطٔبی ٝپبی ٝثب٘ه ثٝ
زاضاییٞبی ٔٛظ ٖٚقس ٜث ٝضیؿه تٗطیف ٔیقٛز ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی حسالُ ٔٗبزَ  8زضنس زض ٘ٓط
ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ٘یع زض اثتسا تٛؾٍ وٕیت ٝثبَ  ٚاِجت ٝثب ٞسف ٔمبثّ ٝثب پسیس ٜضیؿه اٖتجبضی
تٗییٗ قسٜا٘س .ثط اؾبؼ اِٚیٗ ثیب٘ی ٝوٕیت ٝثبَ ،ثب٘هٞب ثبیس ؾطٔبی ٝپبی ٝذٛز ضا ث ٝحسالُ  8زضنس زاضاییٞبی
ٔٛظ ٖٚقس ٜث ٝضیؿه ثطؾب٘ٙس  ٚپبییٗ آٔسٖ ٘ؿجت ٔصوٛض اظ ٔحسٚز ٜتٗییٗ قس ٜثٙٗٔ ٝبی آؾیتپصیط ثٛزٖ
ثب٘ه  ٚتٛاٖ پبییٗ ٔبِی ثب٘ه ٔحؿٛة ٔی قٛزٔ .مطضات وٕیت ٝثبَ زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت ضیؿه  ٚتبٔیٗ ؾالٔت ٔبِی
زض ثب٘ه ٞب ٛٔ ٚؾؿبت اٖتجبضی ٘ ٚیع زض ثرف ثب٘ىی اظ ؾبَ  ٚ 1988ثب ا٘تكبض ثیب٘ ٝا َٚوٕیت ٝثبَ ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٌطفت ٚ ٝپؽ اظ آٖ زض ز ٚثط ٝٞظٔب٘ی زیٍط ٔمطضات تىٕیّیتط ایٗ وٕیت ٝتحت ٖٙبٚیٗ ثبَ  ٚ 2ثبَ ٘ 3یع ا٘تكبض
یبفت .اٌط چٔ ٝمطضات وٕیت ٝثبَ زض ٚالٕ  ٚزضوّیت أط ثطای ثب٘هٞبی ثعضي ثیٗإِّّی فٗبَ زض ٖطن ٝالتهبز
رٟب٘ی و ٝحجبت ٔبِی رٟبٖ ث ٝآٟ٘ب ٚاثؿت ٝاؾتَ ،طاحی قسٜا٘س أب حؿبؾیت ثبالیی و٘ ٝؿجت ثٔ ٝمبثّ ٝثب ا٘ٛأ
ضیؿهٞبی ثب٘ىی ٚرٛز زاضز ثبٖج قس ٜاؾت و ٝثب٘ه ٞب ٛٔ ٚؾؿبت اٖتجبضی زض ؾطاؾط رٟبٖ ذٛز ضا ّٔعْ ثٝ
ضٖبیت ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ٕ٘بیٙس.
ثسیٗ تطتیت ثط اؾبؼ ایٗ ٘تیزٕٞ ٝبُ٘ٛض و ٝلجال ثیبٖ قس ،یىی اظ ثبضظتطیٗ ُّٖ ٚل ٔٛثحطاٖٞبی ثب٘ىی ٘جٛز
وفبیت ؾطٔبیٙٔ ٝبؾت زض ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ثحطا٘ی اؾت .وبضوطز انّی ؾطٔبیٕٞ ٝب٘ب ٔحبفٓت اظ ثب٘ه زض ثطاثط
قطایٍ ٘بٔؿبٖس التهبزی اؾت٘ .ؿجتٞبی ثبالی وفبیت ؾطٔبی ٝثٙٗٔ ٝبی تٛا٘بیی ثب٘هٞب ثطای ٔٛار ٟٝثب ٔكىالت
احتٕبِی اؾت .اظ َطف زیٍط ٞطٌب ٜثب٘هٞب ٘تٛا٘ٙس زض ضٖبیت ٘ؿجتٞبی اؾتب٘ساضز وفبیت ؾطٔبیٛٔ ٝفك ُٖٕ وٙٙس
ث ٝایٗ ٔٗٙی ذٛاٞس ثٛز و ٝثب٘هٞب زض ثطاثط ثطٚظ ٔكىالت التهبزی آؾیتپصیط ثٛز ٚ ٜث ٝایٗ تطتیت ٔٙبفٕ
ؾپطزٌٜصاضاٖ اظ أٙیت وبفی ثطذٛضزاض ٘یؿت  .زض ٔٛضز افعایف ایٗ ٔمساض ٘یع ث ٝذٛثی ٔكرم اؾت و ٝزض اظای
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رٌّٛیطی اظ ضیؿه ٔمبزیط ثبالی ایٗ ٘ؿجت ٘یع ٔٙبؾت زیسٔ ٜیقٛز  ٚتبحیط ٔٗٙیزاض ثط ؾٛزآٚضی زاقت ٝاؾت.
ِصا زض ایٗ ثطضؾی ثبیس ثیبٖ وطز؛ افعایف زض ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ٚ ٝترهیم ؾطٔبی ٝالظْ ٔٛرت ؾٛزآٚضی ثیكتط
ثب٘هٞب ٔیٌطزز  ٚاِعاْ ثط ایٗ قطٌ وفبیت ؾطٔبی ٝتبحیط ٔٗٙیزاضی ثط ؾٛزآٚضی آٟ٘ب زاضز.
زض ٔٛضز ٔتغیط ویفیت ٘مسیٍٙی ثبیس ثیبٖ وطز و٘ ٝؿجت ٚر٘ ٝمس ٍ٘ٝزاضی قس٘ ٜؿجت ث ٝوُ ؾپطزٜٞب ٘كبٖ
زٙٞس ٜتٛا٘بیی ثب٘ه زض اؾتفبز ٜنحیح اظ ٔٙبثٕ اؾت  ٚثبیس آٟ٘ب ضا زض ؾطٔبیٌٝصاضیٞب  ٚؾبیط ٔؿئِٛیتٞبی
زضآٔسظای ثب٘ىی ٚاضز وٙس  ٚافعایف ثیف اظ حس ایٗ ٔمساض ث ٝوبٞف زضآٔسظایی ثب٘هٞب  ٚزض ٟ٘بیت ؾٛزآٚضی آٟ٘ب
ٔٙزط ٔیقٛز .أب افعایف آٖ زض نٛضتی و ٝثیف اظ حس ٘جبقس ٔیتٛا٘س زض ؾٛزآٚضی تبحیط ٔخجت ثطربی ثٍصاضز .اظ
آ٘زبیی و ٝثب تٛر ٝث ٝآٔبضٞبی ایٗ تحمیك ثرف ثؿیبض ا٘سوی اظ زاضاییٞبی ثب٘هٞب زض ایطاٖ ث ٝنٛضت ٘مسی اؾت
ِصا افعایف زض آٖ ث ٝآؾتب٘ ٝتبحیط ٔٙفی ذٛز ٘طؾیس ٜاؾت ثَٛ ٝضی و ٝزض افعایف یه ٚاحسی زض ایٗ ٘ؿجت ٔمساض
ؾٛزآٚضی ث ٝا٘ساظ 1.6 ٜزضنس افعایف ٔییبثس.
زض تٛيیح ثیكتط ثبیس ثیبٖ زاقتٔ ،ؿئّٔ ٝسیطیت ٘مسیٍٙی زض ثب٘هٞب یىی اظ ٔٛيٖٛبت ثؿیبض ٕٟٔی اؾت
و ٝثب٘ه ٞب زض نٛضت ٖسْ تٛر ٝث ٝآٖ ٕٔىٗ اؾت زض ثطاثط ٚل ٔٛقطایٍ ٘بٔؿبٖس پیف ضٚی فٗبِیت ذٛز ٘تٛا٘ٙس ثٝ
٘حٙٔ ٛبؾجی ُٖٕ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜتحُٕ ظیبٖ ٞبی قسیسی ق٘ٛس٘ .بتٛا٘ی زض ٔسیطیت ٘مسیٍٙی زض ٞط نٛضت ظیبٖٞبیی ضا
ثط ثب٘هٞب تحٕیُ ٔیٕ٘بیس ثٌٝ٘ٛ ٝای وٚ ٝرٛز ٘مسیٍٙی ٔبظاز ٖ ٚسْ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ آٖ ثٙٗٔ ٝبی افعایف ٞعیٝٙ
فطنت ٖسْ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ثب٘ه ثٛز ٚ ٜاظ َطف زیٍط وٕجٛز ٘مسیٍٙی ثب٘هٞب ث ٝاؾتمطاو اظ ثب٘ه ٔطوعی  ٚزض
٘تیز ٝافعایف رطایٓ پطزاذتی ٔٙزط ذٛاٞس قس .زض قطایٍ فّٗی ٔسیطیت ٘مسیٍٙی زض ثطذی اظ ثب٘هٞب ث ٝزِیُ
افعایف حزٓ ُٔبِجبت ٔٗٛق اظ یه ؾ ٚ ٛفكبض ٘بقی اظ تمبيبی تؿٟیالت اظ ؾٛی زیٍط ثب چبِف ضٚثٝض ٚقسٜ
اؾتٕٞ .یٗ أط ثبٖج افعایف ايبف ٝثطزاقت ثب٘ه ٞب اظ ثب٘ه ٔطوعی قس ٚ ٜزض ٘تیز ٝثٚ ٝاؾُ ٝافعایف رطایٓ
ٔطث ،َٝٛؾٛزآٚضی آٟ٘ب ٘یع ثب وبٞف ضٚثٝض ٚقس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ثب٘هٞب ٕٛٞاض ٜثطای ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت ٘بقی اظ
وٕجٛز ٘مسیٍٙی اظ لجیُ ٖسْ تٛاٖ پبؾرٍٛیی ثٛٔ ٝلٕ ث ٝتمبيبی تؿٟیالتی ٔكتطیبٖ  ٚیب تبٔیٗ ٘مسیٍٙی زض ثطاثط
ذطٚد احتٕبِی ؾپطزٜٞب ثبیس ٘ؿجت ٔٙبؾجی اظ ٘مسیٍٙی ضا زض حؿبةٞبی ذٛز ٍ٘ ٝزاض٘س .ایٗ ٔیعاٖ ٘مسیٍٙی
وبٔال ث ٝتزطثّٕٖ ٝىطزی ثب٘ه ٞب  ٚتطویت ٔكتطیبٖ آٟ٘ب اظ حیج ٔب٘سٌبضی زض ثب٘ه ثؿتٍی زاقت ٚ ٝزض ٖیٗ حبَ
تبثٕ قطایٍ ٔحیُی  ٚفًبی ضلبثتی ثیٗ ثب٘ىٟب ٘یع ٞؿت ،و ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝذٛثی تجییٗ قس.
زض ثطضؾی آظٔٔ ٖٛتغیط ویفیت ٔسیطیت زض ثب٘هٞبی وكٛض ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؿجت وُ تؿٟیالت اُٖب قس ٜثٝ
وُ ؾپطزَ ٜجك ٔٗیبض وٕیت ٝثبَ تبحیط ٔٗٙیزاض ٙٔ ٚفی آٖ ث ٝا٘ساظ -0.52 ٜزضنس ثط ٘ؿجت  ROAث ٝذٛثی
ٔكرم اؾت .ثسیٗ تطتیت ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝافعایف زض تؿٟیالت اُٖب قس٘ ٜؿجت ث ٝؾپطزٜٞب و ٝذٛز ثٝ
ایزبز ضیؿه ٔٙزط ٔیٌطزز  ٚیىی اظ ؾیبؾت ٞب ٔسیطیت زض ٘ح ٜٛزضآٔسظایی ٔحؿٛة ٔیقٛز ثبیس ٔٛضز تٛرٝ
ذبل لطاض ثٍیطز چطا و ٝافعایف ایٗ ٔمساض تبحیط ٔٙفی ثط ؾٛزآٚضی اٟ٘ب ثط ذالف ایسٜٞبی آٟ٘ب ذٛاٞس زاقت.
زض ثطضؾی ٔتغیط ویفیت زاضاییٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؿجت ٔب٘سُٔ ٜبِجبت غیط ربضی ث ٝوُ تؿٟیالت ثب٘ه ٘كبٖ
ٔیزٞس و ٝثب افعایف ُٔبِجبت غیطربضی ثب٘هٞب ثبٖج وبٞف ویفیت زاضاییٞب قس ٚ ٜایٗ افعایف تبحیط ٔٙفی ٚ
ٔٗٙیزاضی ث ٝا٘ساظ 0.46 ٜزضنسی ثط  ROAزاضز.
زض ایٗ ظٔی ٝٙثبیس ثیبٖ وطز و ٝویفیت زاضاییٞبی ثب٘هٞب ٕٔٗٛالً ث ٝا٘ساظ ٜوفبیت ؾطٔبی ٝثب٘هٞب إٞیت زاضز.
ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت ٔبِی حزٓ ظیبزی اظ زاضاییٞبی ذٛز ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ؾپطزٌٜصاضاٖ تبٔیٗ وطزٜا٘س  ٚثط
ٕٞیٗ اؾبؼ ویفیت ایٗ زاضاییٞب ٔ ٚیعاٖ زضآٔسظایی  ٚثبظٌكت آٟ٘ب ٘مف ٕٟٔی زض تحمك اٞساف ؾٛزآٚضی آٟ٘ب
ذٛاٞس زاقت .اظ ٕٞیٗ ض ٚثطضؾی ٚيٗیت زاضاییٞبی ثب٘ه ٞب ثٛٓٙٔ ٝض اضظیبثی ؾالٔت ٔبِی آٟ٘ب  ٚتٛا٘بیی زض
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ایفبی تٟٗسات ؾٛزآٚضی ذٛز اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز .ثطای ثطضؾی ایٗ ٔٛي ٔٛاظ ٘ؿجتٞبی
ُٔبِجبت غیطربضی ث ٝوُ تؿٟیالت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطضؾی ٔٛئُ ٔٛبِجبت غیطربضی ث ٝایٗ زِیُ اظ إٞیت
ثطذٛضزاض اؾت و ٝافعایف ایٗ ثرف اظ تؿٟیالت ثب٘هٞب ٖٕٔٛبً ٌطزـ ٘مسیٍٙی زض ثب٘ىٟب ضا ثب چبِف ٔٛارٝ
ٔیوٙس  ٚزض ٟ٘بیت تٛاٖ ثب٘هٞب ثطای پبؾرٍٛیی ثٔ ٝتمبيیبٖ تؿٟیالت ضا تًٗیف ٔیٕ٘بیس  ٚاظ َطف زیٍط ثٗس اظ
ٔستی ٘یع زضآٔسٞبی ثب٘ه ضا تحت تبحیط لطاض زاز ٚ ٜث ٝزاضاییٞبیی تجسیُ ٔیق٘ٛس و ٝلبثّیت زضآٔسظایی ٘ساقتٚ ٝ
ث ٝانُالح ث ٝزاضاییٞبی ؾٕی تجسیُ ٔیق٘ٛس .يٕٗ ایٙى ٝافعایف ُٔبِجبت غیطربضی ٞعیٞٝٙبیی ضا ٘یع ثط
ثب٘هٞب تحٕیُ ٔیٕ٘بیٙس و ٝزض لبِت شذبیط ُٔبِجبت ٔكىٛن اِٛن َٛث ٝوبٞف ؾٛزآٚضی ثب٘ه ٔٙزط ذٛاٞس قس.

زض حبَ حبيط  ٚزض قطایٍ فّٗی ٘یع ُٔبِجبت ٔٗٛق ؾیؿتٓ ثب٘ىی ث ٝیىی اظ چبِفٞبی انّی ثب٘هٞب تجسیُ
قس ٜاؾت .ثٖ ٝجبضت زیٍط افعایف ُٔبِجبت ٔٗٛق و ٝاظ قطایٍ ٘بُّٔٛة التهبزی ٘كأت ٔیٌیطز ،ثبٖج قس ٜاؾت
تب آحبض ظیبٖ ثبض تكسیس ضوٛز التهبزی ثب ا٘سوی ٚلف ٝث ٝؾیؿتٓ ثب٘ىی ٔٙتمُ ٌطززٖ .سْ ثبظٌكت ثٛٔ ٝلٕ
تؿٟیالت ،افعایف ُٔبِجبت ٔٗٛق ٔ ٚرهٛنبً ُٔبِجبت اظ زِٚت ٕٞ ٚچٙیٗ پصیطـ يٕب٘ت ٘مسق٘ٛسٌی اٚضاق
ٔكبضوت زِٚتی ،ثرف ظیبزی اظ ٔٙبثٕ ثب٘ه ٞب ضا ٖٕالً اظ چطذ ٝپطزاذت ٔزسز تؿٟیالت ذبضد ٕ٘ٛز ٚ ٜثٙبثطایٗ
ثب٘هٞب ضا ثطای ٔسیطیت ٘مسیٍٙی ثب ٔكىالت فطاٚا٘ی ضٚثٝضٕٛ٘ ٚز ٜاؾت.
زض ٟ٘بیت زض ایٗ ترٕیٗ افعایف فٗبِیتٞبی اضظی ث ٝؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی ثب٘هٞب (٘ؿجت فٗبِیتٞبی اضظی ثٝ
ؾطٔبی ٝپبی ٝاضظی) ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝوبٞف ؾٛزآٚضی ث ٝا٘ساظ 0.22 ٜزضنس زض ٙٔ ROAزط ٔیٌطزز ٘ ٚكبٖ
ٔیزٞس و ٝافعایف زض ٘ؿجتٞبی فٗبِیتٞبی اضظی ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؾب٘بت ؾبَٞبی اذیط زض ثبظاض اضظ ٔٛرجبت وبٞف
ؾٛزآٚضی ثب٘هٞب ٔیٌطزز و ٝثبیس زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙسیطیت ٔٙبؾجی نٛضت ثٍیطز.
 -8ذالن٘ ٚ ٝتیزٌٝیطی
زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی ٖٛأُ ٔرتّف ؾالٔت ثب٘ىی ثط ثب٘هٞبی تزبضی ٔٙترت زض ثیٗؾبَٞبی  1384تب
ٛٔ 1393ضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .ثسیٗ تطتیت ثب تٛر ٝث ٝفطيیبت ٔٛضز ثطضؾی ٔیتٛاٖ ٘تبیذ وؿت قس ٜضا زض ظیط
ذالنٕٛ٘ ٝز؛
 .1قبذم وفبیت ؾطٔبی ٝثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی تأحیط ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز .ثب تٛر ٝث ٝتبحیط
ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاضی قبذم وفبیت ؾطٔبی ٝثط ٔٗیبض ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایطاٖ ،ایٗ فطيیٛٔ ٝضز
تبییس لطاض ٔیٌیطز.
 .2قبذم ویفیت زاضاییٞب ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی تأحیط ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز .ثب تٛر ٝث ٝتبحیط
ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی قبذم ویفیت زاضاییٞب ثط ٔٗیبض ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایطاٖ ،ایٗ فطيیٝ
ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز.
 .3قبذم ویفیت ٔسیطیت ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی تأحیط ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز .ثب تٛر ٝث ٝتبحیط
ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی قبذم ویفیت ٔسیطیت ثط ٔٗیبض ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایطاٖ ،ایٗ فطيیٝ
ٔٛضز تبییس لطاض ٔیٌیطز.
 .4قبذم ٘مسیٍٙی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی تأحیط ٔخجت ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز .ثب تٛر ٝث ٝتبحیط ٔخجت ٚ
ٔٗٙیزاضی قبذم ویفیت ٘مسیٍٙی ثط ٔٗیبض ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایطاٖ ،ایٗ فطيیٛٔ ٝضز تبییس
لطاض ٔیٌیطز.
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 .5قبذم حؿبؾیت ث ٝضیؿه ثبظاض ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی تأحیط ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز .ثب تٛر ٝثٝ
تبحیط ٔٙفی ٙٗٔ ٚیزاضی قبذم حؿبؾیت ضیؿه ثبظاض ثط ٔٗیبض ؾٛزآٚضی ثب٘هٞبی تزبضی زض ایطاٖ ،ایٗ
فطيیٛٔ ٝضز تبییس لطاض ٔیٌیطز.
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ٔٙبثٕ
اِفٙٔ -بثٕ فبضؾی؛
 احوذیبى ،اعظن( .)1393ارسیبثی ضبخعّبی سالهت ثبًنی؛ در ثبًلّبی ایزاى ( -)1391-1391گشارش پژٍّطنذُپَلی ٍ ثبًنی ثبًل هزمشی.
 اضزف سادُ ،سیذحویذرضب ٍ ًبدر هْزگبى، 1389 .اقتػبدسٌجی پبًل دیتب ،تْزاى ،چبح دٍم ،هَسسِ تحقیقبت تعبٍى،داًطگبُ تْزاى.
 امزاهی ،احوذ ،)1381(،ارتجبط ثیي میفیت خذهبت دریبفتی مبرمٌبى سبسهبى ثب قبثلیت خذهبت رسبًی آًْب ثِ هطتزی،پبیبى ًبهِ مبرضٌبسی ارضذ ،تْزاى :داًطگبُ عبلوِ طجبطجبیی
 ثبقزی ،حسي،" 1385 .تحلیل عَاهل هؤثز ثز سَدآٍری ثبًلّبی تجبری (هطبلعِ هَردی :ثبًل رفبُ)" دٍفػلٌبهِتحقیقبت هبلی ،سبل ، 8ضوبرُ ، 21غع .26–3
 ثْزاهی ،هٌْبس( "،)1391ثزرسی رتجِثٌذی  CAMELدر ثبًلّبی اسالهی" هجوَعِ سخٌزاًیّب ٍهقبالتسیشدّویي ّوبیص ثبًنذاری اسالهی
 حسیٌی هقذم ،هزین السبدات ،)1382( ،ثزرسی اهنبى سٌجی استقزار ثبًنذاری النتزًٍینی در ًظبم ثبًنی مطَر اسدیذگبُ هذیزاى ٍ مبرمٌبى خجزُ ثبًنیً ،طزیِ علوی -تخػػی رًٍذ ،ضوبرُ ّبی .41-41
 دالٍر ،یَسف( ،)1387ثزرسی عَاهل هَثز در تجْیش هٌبثع ثبًلّب ،رٍسًبهِ دًیبی اقتػبد ،ضوبرُ .1611 رسَلی ،رضب( ،)1394تبثیز عَاهل داخلی ٍ خبرجی ثز سَدآٍری ثبًل ّبی تجبری ،پبیبىًبهِ مبرضٌبسی ارضذ هذیزیتهبلی ،داًطگبُ آساد ٍاحذ تْزاى جٌَة،اردیجْطت هبُ.
 رٍستب ،احوذ ٍ ًٍَس ،داٍر ٍ اثزاّیوی ،عجذالحویذ( ،)1381هذیزیت ثبساریبثی،تْزاى :اًتطبرات سوت ،چبح پٌجن رهضبًی ،سیذ هْذی ،هحوذ خزاضبدیشادُ ٍ عػوت هحوذی یَضَ ،)1396(،ارائِ هذل ارسیبثی ٍ پیصثیٌی سالهتثبًلّبی هٌتخت ایزاى ثب استفبدُ اس ضبخعّبی مولش) ،(CAMELSفػلٌبهِ پژٍّصّب ٍ سیبستّبی اقتػبدی،
ضوبرُ  ،82سبل ثیست ٍ پٌجن ،تبثستبى ،ظ .43-78
 رضبیی ،هْذی ،ضْزام فتبحی ٍ طبّزُ جبّذ( ،)1396تأثیز سالهت ثبًنی ثز سَدآٍری ثبًل ّبی تجبری :رٍینزدرگزسیَى پبًل آستبًِ ،راّجزد هذیزیت هبلی سبل پٌجن ثْبر  1396ضوبرُ .16
 سریجبف ،هْذی()1382ثبًنذاری ًَیي ،ضزٍرتی در خزدًگزی ثبًنذاری ،هجلِ تبسُ ّبی اقتػبد ،ضوبرُ ،112تْزاى:ثبًل هزمشی ایزاى
 سیذًَراًی ،هحوذرضب؛ اهیزی حسیي ٍ هحوذیبى عبدل ، "1391راثطِ علیت ثیي سزهبیِ ثبًل ٍ سَدآٍری :ثب تبمیذثز جٌجِ ًظبرتی سبختبر سزهبیِ  ،فػلٌبهِ پژٍّطْبی رضذ ٍ تَسعِ اقتػبدی ،سبل ، 2ضوبرُ ،6غع.11-44
 ًجفی ضزیعت سادُ ،ایزج ٍ ًجفی ضزیعت سادُ ٍ غالهزضب سهزدیبى( ،)1395ثزرسی هَلفْْبی هَثز ثز سَدآٍریثبًنْبی تجبری ایزاى ثب استفبدُ اس الگَی پٌل  ، ARDLهجلِ هٌْذسی هبلی ٍ هذیزیت اٍراق ثْبدار
ضوبرُ ثیست ٍ ًْن ،سهستبى .
 علیپَر ،ضیزسَار ٍ ّذیِ لوز سبرا ،)1388( ،ارسیبثی عَاهل هَثز در جذة هٌبثع ثبًنی مطَر(هطبلعِ هَردی ثبًلسبهبى ،استبى گیالى) ،پبیب ىًبهِ مبرضٌبسی ارضذ ،هذیزیت داًطنذُ داًطگبُ تْزاى.
 ًبدری مشج ،هحوَد ٍ حسیي غبدقی، "1382 .ثزرسی مبرآیی ثبًنذاری ثذٍى رثب در مطَرّبی هختلف ٍ هقبیسِثبًلّبی غیز رثَی ثب ثبًل ّبی رثَی در جْبى ثب استفبدُ اس رٍش تحلیل پَضطی دادّْب" ،پژٍّص ّبی اقتػبدی،
سبل ، 3ضوبرُ ، 11ٍ 9ظ .58-25
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 ثزرسی راثطِ ثیي سْبهذاراى ًْبدی ٍ هذیزیت،)1391( هجتجی هتبى ٍ هحوذ ًػزالْی، سیذ علی، ًجَی چبضوی.1391 ثْبر25، ُ ضوبر، سبل ًْن، فػلٌبهِ هذیزیت،سَد در ضزمتْبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى
 سبل،  فػلٌبهِ تبسُ ّبی اقتػبد، الگَی رتجِ ثٌذی مولش در چبرچَة ثبًنذاری اسالهی،)1391( ِ ًعوت ال، هالمزیوی.82-91  ظ،132 ُ ضوبر،ًْن
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