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 چکیدُ

زض  تدبضی اؾت. اػتجبضات تأهیي ٍ حؿبثساضی زض کبضی هحبفظِ ثیي ضاثُِ ثط پَلی ؾیبؾت ّسف ایي پػٍّف ثطضؾی تإثیط

هتكکل ای  ضاؾتبی ّسف پػٍّف، زٍ فطيیِ تسٍیي قس. خْت آظهَى ایي زٍ فطيیِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ حصف ؾبهبًوٌس، ًوًَِ

اًتربة  1393لغبیت  1387ّبی  قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى زض َی ؾبل ّبی پصیطفتِ قطکت اظ ثیي قطکت 105اظ 

ّبی ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ثِ ضٍـ زازّبی تطکیجی اؾتفبزُ قس.  ّب اظ هسل ٍ تحلیل زازّب ٍ آظهَى فطيیِ گطزیس. ثطای تدعیِ 

ّوچٌیي  کٌٌس. کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی ثیكتطی کؿت هی ًگبُ حؿبثساضی هحبفظِ ّبیی کِ اظ قطکتزّس ًتبیح ًكبى هی

کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی ثیكتطی  ّبیی کِ اظ ًگبُ حؿبثساضی هحبفظِ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، قطکتًتبیح ًكبى زاز 

 کٌٌس. کؿت هی

 

 تدبضی. تجبضاتاػ زض حؿبثساضی، کبضی هحبفظِ پَلی، ؾیبؾت ٍاشگاى کلیدی: 
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 هقدهِ -1

 ًحَی کٌتطل ثِ ضا همبهبت آى، َطیك اظ کِ زّس هی تكکیل ضا کكَض التهبزی ّبی ؾیبؾت اظ ثركی پَلی ؾیبؾت ََضکلی ثِ

 ّبی تهوین ثطای هدطیبًی ٍ پَلی ّبی ؾیبؾت هْن ػَاهل اظ یکی کِ ّب ثبًک. ثبقس کكَض التهبزی اّساف هتٌبؾت ثب کِ کٌٌس

 اظ گصقتِ زیگط، ثِ ثركی ثركی اظ ٍخَُ ّسایت ٍ ثبًکی اػتجبضات افعایف ٍ کبّف بث ّؿتٌس، هطکعی ّبی التهبزی ثبًک

ّبی پَلی تغییط  (. ظهبًی کِ ؾیبؾت1389پطزاظًس )هظفطی،  هی ًیع التهبزی ّبی ثرف تٌظین ثِ کالى، ؾُح التهبز زض تثجیت

زاضاى  ّب، اػتجبضزٌّسگبى ٍ ؾْبم اضز ضفتبض قطکتقًَس. لصا اهکبى ز ّبی التهبزی هتفبٍتی ضٍثطٍ هی ّب ثب هحیٍ کٌس، قطکت هی

قَز. زض فطآیٌس هؼبهالت تدبضی،  ّب ثب اًحطافبتی ضٍثطٍ هی گصاضی قطکت قطایُی ؾطهبیِ ًیع هتؼبلت آى تغییط کٌس. زض چٌیي

اثطی ثطذَضزاض زٌّسگبى ثِ ػٌَاى یک ضکي اؾبؾی اظ تبثغ ؾَز ًبثطکٌٌسگبى ٍ هكتطیبى، اػتجبض زاضاى، ػطيِ ثطذالف ؾْبم

ّب تَخِ  ّب، ًؿجت ثِ اذجبض ثس زض هَضز ػولکطز قطکت ّب ػالٍُ ثط زضًظطگطفتي ذُط ٍضقکؿتگی قطکت ثبقٌس. لصا آى هی

زاضاى ّوَاضُ ؾؼی زض  هٌسی اظ هعایبی اَالػبتی ًؿجت ثِ ؾبیط ؾْبم ّب ثب ثْطُ کٌٌس. اظ َطف زیگط، هسیطاى قطکت ثیكتطی هی

کٌٌسگبى  کٌٌس، هٌبفغ حبنل اظ ػطيِ ثٌبثطایي ظهبًی کِ هسیطاى السام ثِ هرفی ؾبظی اذجبض ثس هی؛ ضًسهرفی ؾبظی اذجبض ثس زا

ػٌَاى ؾبظٍکبض هٌبؾجی ثطای   تَاًس ثِ کبضاًِ هی حؿبثساضی هحبفظِ قَز. ٍ هكتطیبى ثِ زلیل ًبثطاثطی اَالػبتی زچبض آؾیت هی

ّب ضا هلعم ثِ  ّبیی ّؿتٌس کِ قطکت کبضی حؿبثساضی زضٍالغ هیثبق بفظِکٌٌسگبى ٍ هكتطیبى ثبقس. هح حوبیت اظ هٌبفغ ػطيِ

کبضی حؿبثساضی ثب ثْجَز  ؾَ هحبفظِ ثٌبثطایي اظ یک؛ (1997، 1کٌس )ثبؾَ هَلغ اذجبض ثس زض همبثل اذجبض ذَة هی قٌبؾبیی ثِ

ّبی ًبکبضآهس  گصاضی ؾطهبیِکٌٌسگبى ٍ هكتطیبى، ثب حصف  ػولکطز آتی قطکت، يوي ثطلطاضی ضٍاثٍ ثلٌسهست ثب ػطيِ

کٌٌسگبى ٍ هكتطیبى زض  کبضی حؿبثساضی ثِ ػطيِ زّس. اظ ؾَی زیگط، هحبفظِ ّب ضا کبّف هی هبلی قطکت ّبی تإهیي ّعیٌِ

تَاًس لطاضزازّبی  ّب هی کبضی ثبالی قطکت کٌس. زضًتیدِ اػوبل هحبفظِ ّب کوک هی قٌبؾبیی ؾطیغ ػولکطز يؼیف قطکت

ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ٍ ثب کبّف ًبثطاثطی اَالػبتی، ًطخ ثْطُ پطزاذتی اؾتمطاو قطکت ضا کبّف زّس )زای ٍ  تطی زٍخبًجِ ضاحت

 اػتجبضات تأهیي ٍ حؿبثساضی زض کبضی هحبفظِ ثیي ضاثُِ ثط پَلی ؾیبؾت (. ّسف انلی ایي پػٍّف ثطضؾی تإثیط2015یبًگ، 

 تدبضی اؾت.

 

 هباًی ًظری ٍ هرٍری بر پصٍّطْای پیطیي -2

 هباًی ًظری -2-1

 ظیبزی اثط آى کطزى فطاّن قیَُ کِ تَخِ زاقت ثبیس اهب ًیؿت، ؾطهبیِ کطزى فطاّن اظ تط چیع هْن ّیچ تدبضی ٍاحس یک ثطای

، 2خفطؾَى) ٌسیًوب ذبضخی هبلی تإهیي ثسّی ایدبز ؾْبم یب اًتكبض َطیك اظ تَاًٌس هی ّب زاضز. قطکت هَفمیت هؤؾؿِ ثط

قطکت  ثِ هبلیبتی ؾپط ّؿتٌس. ایي هبلیبت کبُ ثْطُ ثسّی، ّبی پطزاذت کِ اؾت ایي ثسّی اظ اؾتفبزُ تتطیي هعی هْن (.2001

 کٌس، هی ؾطهبیِ اؾتفبزُ اظ تٌْب کِ ظهبًی ثِ ًؿجت کٌس، هی ؾطهبیِ اؾتفبزُ ؾبذتبض زض ثسّی اظ کِ ظهبًی تب زّس هی اخبظُ

 کبّف ّعیٌِ ثبػث ؾطهبیِ، ؾبذتبض زض ثسّی اظ ثبالیی بًسى ؾْنگٌد کِ اؾت هؼٌی ثسیي کٌس. ایي پطزاذت کوتطی هبلیبت

ثسّی،  َطیك ایدبز اظ اػتجبض تإهیي کِ کطز یبزآٍضی ثبیس ثطز. الجتِ، ثبال هی ضا قطکت اضظـ هتؼبلجبً کِ قسُ تإهیي هبلی

 زض ثسّی اظ ثیكتط چِ ّط اؾت کِ یيا ثسّی اظ اؾتفبزُ ایطاز تطیي اؾت. هْن اًتكبض ؾْبم َطیك اظ اػتجبض تإهیي اظ تط ّعیٌِ کن

ثطای  هجبلغ ایي کِ قَز. زضنَضتی هی قطکت ایدبز ثطای ثیكتطی لبًًَی تؼْسات قَز، قطکت اؾتفبزُ ؾطهبیِ ؾبذتبض

 ثسّی تؼْسات ایفبی توبم ثِ لبزض قطکت کِ ّؿت احتوبل ایي ثبال، ّبی ثْطُ ًطخ ثب ّبی زٍضُ زض قًَس، اؾتفبزُ گصاضی ؾطهبیِ

 (.2007، 3ایطٍتیؽ ٍ ّوکبضاى)گطزز  هٌدط قطکت ثِ ٍضقکؿتگی تَاًس هی ایي زضًْبیت کِ ًجبقس

                                                           
1 Basu 

2 Jefferson. 
3 Eriotis et al 
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 اذتیبض ثسّی هحسٍزُ اظ اؾتفبزُ َطف، اظیک قَز. چَى اؾتفبزُ ّبی ًوبیٌسگی ّعیٌِ کبّف اثعاض ػٌَاى ثِ تَاًس هی ثسّی

 اًدبهس هی ًمس ٍخِ ذطٍخی ثِ خطیبى قَز کِ هی طهٌد اخجبضی ثْطُ ّبی پطزاذت ثِ ًحَ کِ ایي ثِ زّس؛ هی کبّف ضا هسیطاى

چَى  کٌس، هی ذُط ایدبز هسیطاى ثطای ایي کِ زّس افعایف هی ضا قطکت ٍضقکؿتگی احتوبل ثبال زیگط، ثسّی َطف اظ ٍ

 (.1986، 5؛ خٌؿي1982، 4ّبضت ٍ گطاؾوي)ثعًس  نسهِ ّب آى ثِ قْطت یب ٍ قَز ّب آى قغل زازى زؾت اظ ثبػث تَاًس هی

ََض هؼٌبزاضی التهبز ٍالؼی ضا تحت  تَاًس ثِ هست، ؾیبؾت پَلی هی ثؿیبضی اظ التهبززاًبى ثط ایي ثبٍضًس کِ حسالل زض کَتبُ

( ضا هجٌی ثط ایٌکِ پؽ 1963) 6ّبی اٍلیِ فطیسهي ٍ قَاضتع ّبی اذیط، یبفتِ قوبضی اظ پػٍّف تإثیط لطاض زّس. زض ٍالغ تؼساز ثی

حبل، تَافك ثؿیبض اًسکی زض هَضز ایٌکِ ؾیبؾت پَلی  اًس. ثبایي گیطز، تإییس کطزُ ت پَلی فؼبل قکل هیاظ تغییطات تَلیس، ؾیبؾ

اًس، زض  ّبیی کِ ؾیبؾت پَلی فؼبل ضا پؽ اظ تغییط تَلیس ٍالؼی تإییس کطزُ قَز؛ ٍخَز زاضز. زضٍالغ توبم پػٍّف چگًَِ هؤثط هی

 (.1391ی، ضيبیی ٍ خلیل)اًس  هَضز ؾبظٍکبض آى ؾکَت کطزُ

ّبی پَلی اظ حبلت  ّبی پَلی یکی اظ اثعاضّبی هْن زٍلت ثطای تؼسیل ػَاهل کالى التهبزی اؾت. ظهبًی کِ ؾیبؾت ؾیبؾت

ّب،  قًَس. لصا اهکبى زاضز ضفتبض قطکت ّبی التهبزی هتفبٍتی ضٍثطٍ هی ّب ثب هحیٍ کٌس، قطکت ضًٍك ثِ حبلت ضکَز تغییط هی

ّبی پَلی ثط  (. پیبهسّبی تإثیط ؾیبؾت1994، 7ى ًیع هتؼبلت آى تغییط کٌس )گیطتلط ٍ گیلچطیؿتزاضا اػتجبضزٌّسگبى ٍ ؾْبم

یبثس. لصا زض زٍضاى ضکَز، زضخِ  ّبی اَالػبتی آى اًؼکبؼ هی ّب زض زضخِ اٍل زض تغییط هحیٍ ّبی التهبزی قطکت هحیٍ

ّبی  گصاضی ّبی پَلی هٌدط ثِ اًحطاف کلی ؾطهبیِ بؾتکٌس. تغییطات هؿتوط زض ؾی ًبثطاثطی اَالػبتی قطکت افعایف پیسا هی

ّبی پَلی،  ّب زض ظهبى هَاخِْ ثب ًجَز اَویٌبى، ثِ زلیل تغییطات ؾیبؾت زّس کِ قطکت قَز. ایي هَيَع ًكبى هی قطکت هی

 (.2001، 8زٌّس )ثیَزضی ٍ ّوکبضاى گصاضی ثبثتی ضا اظ ذَز ًكبى هی ضفتبضّبی ؾطهبیِ

ّبی ثسّی هطتجٍ ثب آى زض چطذِ التهبزی اهطی  بظاض ؾطهبیِ، ثطٍظ هكکالت ًبثطاثطی اَالػبتی ٍ ّعیٌِّبی ث ثِ زلیل کبؾتی

 ّبی التهبزی ثبًک ّبی تهوین ثطای هدطیبًی ٍ پَلی ّبی ؾیبؾت هْن ػَاهل اظ یکی کِ ّب ثبًک ًبپصیط اؾت. لصا اختٌبة

 ؾُح التهبز زض تثجیت اظ زیگط، گصقتِ ثركی ثِ ثركی اظ خٍَُ ّسایت ٍ ثبًکی اػتجبضات افعایف ٍ کبّف ثب ّؿتٌس ٍ هطکعی

تَاًٌس ًمف خبیگعیي ًبپصیطی ضا زض کبّف ًبثطاثطی اَالػبتی،  ّب هی ثبًک پطزاظًس. هی ًیع التهبزی ّبی ثرف تٌظین ثِ کالى،

زؾتطؼ ثَزى اػتجبضات ثبًکی ٍ  تَاًس لبثل ّبی پَلی هی پطاکٌسگی ذُط ٍ ّعیٌِ هؼبهالت ثبظاضّبی اػتجبضی ایفب کٌٌس. ؾیبؾت

زّس  ی هطتجٍ ًكبى هیقٌبؾ کتبةزاضاى ضا تحت تإثیط لطاض ثسّس.  ّب، اػتجبضزٌّسگبى ٍ زضًْبیت ؾْبم هتؼبلت آى ضفتبض قطکت

ثٌبثطایي زضیبفت ؛ کٌٌس ّب تؿْیالت کوتطی ضا ػطيِ هی ّب ضا کبّف ٍ زضًتیدِ ثبًک ّبی پَلی ؾرت ًمسیٌگی ثبًک کِ ؾیبؾت

، 9کبقیبح ٍ ّوکبضاى) طزیگ ّب تحت تإثیط لطاض هی گصاضی قطکت بضات ٍ تؿْیالت ثبًکی زقَاض ٍ زضًْبیت هیعاى ؾطهبیِاػتج

هبخَى ٍ )قَز  ّب هی (. ػالٍُ ثطایي، افعایف ًطخ ثْطُ ثبًکی هَخت افعایف ّعیٌِ تإهیي هبلی قطکت2009، 10؛ یی ٍ غ1993ٍ

ّب افعایف ٍ زاهٌِ تإهیي  ّبی تإهیي هبلی ذبضخی قطکت ی پَلی ؾرت، ّعیٌِّب ثٌبثطایي تحت ؾیبؾت؛ (2002، 11ّوکبضاى

 (.2015، 12زای ٍ یبًگ)قَز  تط هی هبلی ذبضخی هحسٍز ٍ زضًتیدِ هكکالت تإهیي اػتجبض ٍذین

ّبی  ّب هؼوَالً ثطای تإهیي هبلی پطٍغُ زٍضاى ضًٍك( قطکت)ًجبقٌس کِ ثبظاضّبی ؾطهبیِ زچبض ثحطاى ٍ آقفتگی  ٌّگبهی

زاضی ٍخِ ًمس ثیكتط اظ همساض  گصاضی ذَز ثِ هٌبثغ هبلی ذبضخی زؾتطؾی زاضًس، زضًتیدِ توبیل کوتطی ثطای ًگِ ؾطهبیِ

کِ قطکت ثب اثْبهبتی ضاخغ ثِ زؾتطؾی ثِ هٌبثغ  اهب ٌّگبهی؛ ّبی ػولیبتی ذَززاضًس ّب ٍ پطزاذت هَضزًیبظ خْت اًدبم فؼبلیت
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کٌٌس.  زاضی هی ّب ٍخِ ًمس ثیكتطی ثطای اؾتفبزُ زض هَالغ يطٍضی ًگِ اًس، آى ذَز هَاخِ ّبی هبلی خْت تإهیي هبلی پطٍغُ

. ثِ ایي اؾتتط  اًس ذیلی ثباضظـ ّبی تإهیي هبلی ذبضخی هَاخِ ّبیی کِ ثب هحسٍزیت زاضی ٍخِ ًمس احتیبَی ثطای قطکت ًگِ

ضظـ قطکت ضا افعایف زٌّس کِ زض غیط ایي نَضت ثِ زلیل ّبی ذَز ا گصاضی زّس ثب اًدبم ؾطهبیِ ّب اخبظُ هی زلیل کِ ثِ آى

ّبی زچبض هحسٍزیت  ضٍز کِ قطکت پصیط ًرَاّس ثَز. اًتظبض هی ًجَز زؾتطؾی آؾبى ثِ هٌبثغ هبلی ذبضخی ایي ػول اهکبى

اهب ثطای قطکتی ؛ سؾبظی ٍخِ ًمس السام کٌٌ گصاضی آیٌسُ، ثِ شذیطُ تإهیي هبلی ثطای ثیوِ کطزى ذَز زض ثطاثط ًیبظّبی ؾطهبیِ

ػطة نبلحی )زاقت گًَِ هعیت ذبنی ًرَاّس  زاضی ٍخِ ًمس ّیچ کِ هحسٍزیت ذبنی زض تإهیي هٌبثغ هبلی ًساقتِ ثبقس ًگِ

قَز  ثیٌی هی ّب ضا کبّف زّس، پیف کبضی زض حؿبثساضی هحسٍزیت تإهیي هبلی قطکت (. اگط هحبفظ1390ٍِ اقطفی، 

تط زؾتطؾی ثیكتطی ثِ هٌبثغ تإهیي هبلی ذبضخی زاقتِ ثبقٌس زضًتیدِ ٍخِ ًمس  اًِکبض ّبی ثب گعاضقگطی هحبفظِ قطکت

پصیطی هبلی  کبضاًِ ثبػث کبّف اًؼُبف کٌٌس. اظ َطف زیگط اگط گعاضقگطی هحبفظِ زاضی هی کوتطی ثطای هَالغ يطٍضی ًگِ

 (.2011، 13لی)کٌٌس  زاضی تط ٍخِ ًمس ثیكتطی ًگِ کبضاًِ ّبی هحبفظِ قَز کِ قطکت ثیٌی هی قَز؛ پیف

ًَثِ ذَز  ّب قسُ ٍ ایي هَيَع ثِ تط قسى هكکالت تإهیي اػتجبض، هَخت زقَاضی زضیبفت تؿْیالت ثبًکی قطکت ٍذین

ّبی  ّب ضا ًیع تحت تإثیط لطاض ذَاّس زاز. لصا افعایف تمبيب ثطای اػتجبضات تدبضی ثِ زلیل ؾیبؾت ّبی تإهیي هبلی قطکت ضٍـ

کٌٌسگبى، هكتطیبى ٍ  کٌس. زض چٌیي زٍضاى ضکَزی، ػطيِ تدبضی ضا ثِ یک هٌجغ کویبة تجسیل هیپَلی ؾرت، اػتجبضات 

ّبی ثیكتطی  ّب اؾت یب ذیط، زچبض ًگطاًی گَی ثبظپطزاذت ثسّیّبی قطکت خَاة اػتجبضزٌّسگبى زض هَضز ایٌکِ آیب زاضایی

گعیٌٌس تب ثتَاًٌس  ًِ ثیكتطی ضا اػوبل کطزًس؛ ثطهیکبضا ّبی هحبفظِ ّبیی ضا کِ ؾیبؾت ّب قطکت ضٍ آى قًَس. اظایي هی

تط تؼسیل ٍ ًمسیٌگی ذَز ضا افعایف زٌّس. تحت چٌیي هٌُمی، اػتجبضزٌّسگبى ٍ  ّبی اػتجبضی ذَز ضا ؾطیغ ؾیبؾت

تط  تبقتط هك کبضاًِ ّبی هحبفظِ ّبی ثبؾیبؾت ّبی پَلی ؾرت ًؿجت ثِ اضائِ اػتجبضات ثِ قطکت کٌٌسگبى زض زٍضُ ؾیبؾت ػطيِ

 (.2015زای ٍ یبًگ، قَز ) ّبیی اظ ثیف قسیستط هی ثَزُ ٍ زضًتیدِ خطیبى اػتجبضات ثِ زضٍى چٌیي قطکت

ّب زض زٍضاى ضکَز التهبزی،  گَیی ثِ ایي ؾؤال اؾت کِ آیب ثبًک قسُ، ایي پػٍّف زضنسز پبؾد ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظطی هُطح

ّب اذتهبل  زٌّس ٍ اػتجبضات ثیكتطی ضا ثِ آى ی زاضًس ضا هَضز ّسف لطاض هیکبضی زض حؿبثساضی ثبالتط ّبیی کِ هحبفظِ قطکت

کبضی زض حؿبثساضی  گًَِ لبثل هُطح اؾت کِ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، ثیي هحبفظِ زٌّس؟ لصا ؾؤال انلی پػٍّف ایي هی

 ای ٍخَز زاضز؟ ٍ تإهیي اػتجبضات تدبضی چِ ضاثُِ

 پیطیٌِ پصٍّص -2-2

کبضی زض حؿبثساضی ٍ اػتجبضات تدبضی ثِ ثطضؾی ایي  ّبی پَلی، هحبفظِ ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ؾیبؾت2015زای ٍ یبًگ )

ای  کبضی زض حؿبثساضی ٍ تإهیي اػتجبضات تدبضی چِ ضاثُِ هَيَع پطزاذتٌس کِ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، ثیي هحبفظِ

 2012تب  2003چیٌی ثطای ثبظُ ظهبًی   قطکت 12121اظ  ّب ثطای ثطضؾی هَيَع تحمیك اظ یک ًوًَِ هتكکلٍخَز زاضز؟ آى

اؾت. ًتبیح حبنل ًكبى  قسُ اؾتفبزُ تبثلَیی زازُ ّبی ضٍـ ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف ایي اؾتفبزُ کطزًس. زض

ّبی  زضٍاى ؾیبؾت تَاًٌس اػتجبضات تدبضی ثیكتطی زض کبضی زض حؿبثساضی ثبالتطی زاضًس هی ّبیی کِ هحبفظِ زّس کِ قطکت هی

کبضی زض  تَاًس ثط ضاثُِ هثجت ثیي هحبفظِ کٌٌسگبى ٍ هكتطیبى هی پَلی ؾرت زضیبفت کٌٌس. ّوچٌیي، پیكیٌِ ػطيِ

ّب ذهَنی ّؿتٌس ٍ لسضت ثبظاض ثیكتطی زاضًس، هكَْزتط  حؿبثساضی ٍ اػتجبضات تدبضی تإثیط ثگصاضز. ایي تإثیط ظهبًی کِ قطکت

 اؾت.

ّبی کَچک ٍ هتَؾٍ ثِ  ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى تإثیط ػطيِ اػتجبضات تدبضی ثط ضقس فطٍـ قطکت2015) 14یعزاًفط ٍ اٍّوبى

ثطضؾی ضقس فطٍـ زض قطکت ّبی کَچک ٍ هتَؾٍ اظ زیس اثطگصاضی ػطيِ ی اػتجبضات تدبضی پطزاذتٌس. زٍضُ ی ظهبًی 

ثطای تدعیِ ٍ  زض چْبض ثرف نٌؼت اؾت. قطکت 95342اًتربثی قبهل  ٍ ًوًَِ ی 2012تب ؾبل  2009پػٍّف اظ ؾبل 

زّس کِ هؼبهالت اػتجبضی زض لبلت  ّبی پػٍّف ًكبى هی تحلیل زازُ ّب اظ زازُ ّبی تبثلَیی ثِ ضٍـ همُؼی اؾتفبزُ قس. یبفتِ
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ثب ّبی ثب اًساظُ کَچک ٍ هتَؾٍ  زّس، قطکت ّبی زضیبفتٌی تإثیط هؼٌبزاض ٍ هثجتی ثط ضقس فطٍـ زاضز کِ ًكبى هی حؿبة

ثبقٌس. ػالٍُ ثطایي ضقس فطٍـ ؾبل  ّبی زضیبفتٌی احتوبل ثیكتطی ثطای کؿت ضقس ضا زاضا هی گصاضی ثیكتط زض حؿبة ؾطهبیِ

 کِ ؾي قطکت ضاثُِ هٌفی ثب ضقس زاضز. گصقتِ ٍ اًساظُ قطکت ثب ضقس ضاثُِ هثجت زضحبلی

ثبًکی ثِ ثطضؾی تإثیطپصیطی ّعیٌِ ّبی  اػتجبض ّبی ّعیٌِ ثط حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ ثب ػٌَاى اثط (2013) 15هبضتیٌع ٍ ثطیتَ

پطزاذتٌس. زٍضُ ی ظهبًی پػٍّف اظ  قطکت ّبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض ثطظیل اػتجبض ثبًکی اظ هحبفظِ کبضی زض

 ایي یل ثَز. زضقطکت پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض ثطظ 1300ٍ ًوًَِ ی اًتربثی آًْب قبهل  2009تب  2000ؾبل 

 هیبى زاض هؼٌی ای ضاثُِ کِ زضیبفتٌس ّب اؾت آى قسُ اؾتفبزُ تبثلَیی زازُ ّبی ضٍـ ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف

 ّبی ضٍیِ ثَزى هَيَع، ًبکبفی ایي زلیل ّب آى ػمیسُ ثِ ًساضز. ٍخَز ثبًکی ثْطُ ّبی ًطخ ٍ حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ

 .اؾت ثطظیلی ّبی قطکت زض ساضیحؿبث کبضاًِ هحبفظِ

ًمف حؿبثساضی هبلی زض لطاضزازّب ثِ هٌظَض کبّف ّعیٌِ ّبی کبضگعاضی ثِ ثطضؾی  ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى2013) 16قیَاکَهبض

ایي هَيَع پطزاذت کِ حؿبثساضی هبلی چِ ًمف ثب اّویتی ضا ثِ هٌظَض کبّف ّعیٌِ ّب ی کبضگعاضی زض لطاضزازّب زاضز؟ 

 ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف ایي اؾت. زض 2009-1995قطکت ٍ زض زٍضُ ی ظهبًی  248ًتربثی قبهل ًوًَِ ی ا

 هٌظَض ثِ لطاضزازّب زض ثباّویتی ًمف هبلی حؿبثساضی اؾت. اٍ ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس کِ قسُ اؾتفبزُ تبثلَیی زازُ ّبی ضٍـ

 اؾت هؼتمس اٍ ًوبیس. هی ایفبء زٌّسُ ٍ ٍام زاض ؾْبم هیبى چٌیي نّ ٍ زاض ؾْبم ٍ هسیط هیبى کبضگعاضی ّبی ّعیٌِ کبّف

 .زاضز کبضگعاضی ّبی ّعیٌِ کبّف زض ثیكتطی ؾَزهٌسی هتؼبضف، ّبی حؿبثساضی اضظـ ثب همبیؿِ زض کبضاًِ هحبفظِ حؿبثساضی

ثِ ثطضؾی کبضایی  ثسّی لطاضزازّبی کبضایی ثط حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ اثط ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى2012) 17خیبًگ غٍ

قطکت ٍ زض زٍضُ ی -ؾبل 2384لطاضزازّبی ثسّی تحت تإثیط هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی پطزاذت. ًوًَِ ی اًتربثی قبهل 

اؾت. ًتبیح  قسُ اؾتفبزُ تبثلَیی زازُ ّبی ضٍـ ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف ایي اؾت. زض 2010-1990ظهبًی 

 اثطگصاض آتی ًمسی ّبی ثط خطیبى ًیع حؿبثساضی غیط اَالػبت ثلکِ حؿبثساضی اَالػبت تٌْب ًِ هَاضزی زض زاز کِ پػٍّف ًكبى

 اػتجبضزٌّسگبى هیبى هٌبفغ تًبز کبّف زض ثسّی لطاضزازّبی افعایف کبضایی ثبػث حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ ّوچٌیي اؾت.

 .قَز ًفؼبى هی شی ؾبیط ٍ

 حؿبثساضی پیبهسّبی حؿبثساضی ثِ ثطضؾی زض کبضاًِ هحبفظِ اَالػبت ػٌَاى تبثیط ثب پػٍّكی زض (2011) 18هبًل هبًل ٍ

 ؾبل َی ًوًَِ ثطضؾی ثب پػٍّكگطاى ایي گصاضاى پطزاذتٌس. ؾطهبیِ ٍ اػتجبضزٌّسگبى هبلی تحلیل ٍ تدعیِ زض کبضاًِ هحبفظِ

 هكکالت ٍؾیلِ کبّف ثِ قطکت اَالػبتی هحتَای ثْجَز ثب کبضاًِ هحبفظِ حؿبثساضی قسًس کِ هسػی 2006 الی 1976 ّبی

 ایي ًتیدِ زّس. آًْب ثِ هی کبّف ضا اَالػبتی قطکت ؾبذتبض ثِ ًؿجت اَویٌبى اَالػبتی، ػسم ًبثطاثطی ثب هطتجٍ ًوبیٌسگی

-4 اػتجبضی ضیؿک-3 ؾْبم ًَؾبًبت ثبظزُ-2 اَالػبتی ًبثطاثطی-1 کبّف ثِ هٌدط کبضی هحبفظِ ؾُح افعایف کِ ضؾیسًس

 زّس. هی افعایف ضا ًیع تحلیلگطاى ثیٌی پیف زلت ٍ گطزیسُ اًتظبض هَضز ّبی ّعیٌِ

ّب ثِ ثطضؾی ایي هَيَع  قطکت هبلی تهویوبت زض کبضی زض حؿبثساضی هحبفظِ ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ًمف2010) 19لی

ضز ٍ ایي تهویوبت ضا تحت پطزاذت کِ هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی تب چِ هیعاًی زض تهویوبت هبلی قطکت ّب ًمف هَثطی زا

 ایي ثَز. زض 2007تب  1971قطکت زض زٍضُ ی ظهبًی ثیي ؾبل ّبی  43598تإثیط لطاض هی زّس. ًوًَِ ی اًتربثی قبهل 

 کِ اؾت. ًتبیح ثسؾت آهسُ ًكبى هی زّس قسُ اؾتفبزُ تبثلَیی زازُ ّبی ضٍـ ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف

 نسٍض ثِ هطثٌَ تهویوبت ٍ ًمسیٌگی هسیطیت زض ضا کوتطی پصیطی اًؼُبف ثبالتط، حؿبثساضی زض کبضی هحبفظِ ثب ّبی قطکت

 کبضاًِ، هحبفظِ گعاضقگطی هبلی اظ اؾتفبزُ ثب اگطچِ کِ زّس هی ًكبى اٍ پػٍّف ًتبیح ََضکلی زٌّس. ثِ ًكبى هی ؾْبم
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 ثِ زؾتطؾی ثب ضاثُِ زض ّب آى پصیطی اًؼُبف س،قًَ هٌتفغ هی ثسّی لطاضزازّبی ثِ هطثٌَ ّبی ّعیٌِ کبّف اظ ّب قطکت

 .اؾت هؤثط هبلی ایي ثط تهویوبت ٍ یبثس هی کبّف ؾطهبیِ،

 گصاضیؾطهبیِ ثط ًبکبضایی قطَی کبضیهحبفظِ ٍ هبلی اّطم ػٌَاى تإثیط ( زض پػٍّكی ثب1394اثطاّیوی ٍ احوسی همسم )

ثطضؾی تإثیطپصیطی ًبکبضایی ؾطهبیِ گصاضی اظ زٍ ػبهل اّطم هبلی ٍ تْطاى ثِ  ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ پصیطفتِ قسُ زض ّبیقطکت

 َی تْطاى، ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ زض پصیطفتِ قسُ قطکت 107 هُبلؼِ قبهل هَضز آهبضی هحبفظِ کبضی هكطٌٍ پطزاذتٌس. ًوًَِ

اؾت.  قسُ اؾتفبزُ َییتبثل زازُ ّبی ضٍـ ٍ هتغیطُ چٌس ضگطؾیَى الگَی اظ پػٍّف ایي اؾت. زض 1392 تب 1388 ؾبلْبی

ّبی ؾطهبیِ گصاضی هی ثبقس. َجك ایي ضٍـ زض نَضتی کِ اّطم هبلی هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف اضظـ فؼلی ذبلم َطح

گصاضی نَضت هی گیطز ٍ ثٌبثطایي ثِ ًتیدِ هی ضؾٌس کِ ؾطهبیِ گصاضی زض َطح اضظـ فؼلی ذبلم َطحی هثجت ثبقس؛ ؾطهبیِ

گصاضی ثیف اظ حس ٍ نطف ًظط کطزى اظ َطح ّبیی ثب اضظـ فؼلی هثجت، هٌفی، هٌدط ثِ ؾطهبیِ ّبیی ثب اضظـ فؼلی ذبلم

کبضی ضا گطزز. اظ َطفی هحبفظِگصاضی ًبثْیٌِ هیقَز؛ کِ زض ّط زٍ نَضت هَخت ؾطهبیِتط اظ حس هیثبػث ؾطهبیِ گصاضی کن

-کبضی هَخت ثْجَز ًظبضت ثط تهوین ّبی ؾطهبیِحبفظِکٌٌس ثِ ََضی کِ هگصاضی ثْیٌِ هؼطفی هیػبهلی هَثط زض ؾطهبیِ

ثط  هؼٌبزاضی ٍ هؼکَؼ تإثیطی قطَی هحبفظِ کبضی ٍ هبلی اّطم کِ هی زّس ًكبى قَز. ًتبیح پػٍّفگصاضی هسیطاى هی

 هی گصاضز. ؾطهبیِ گصاضی ًبکبضایی

ی ثِ ثطضؾی ضاثُِ هبل یطیٍ اًؼُبف پص یحؿبثساض یقطَ یهحبفظِ کبض( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى 1394ّوکبضاى )لبلیجبف انل ٍ 

خبهؼِ آهبضی پػٍّف قبهل اَالػبت  ی هیبى هحبفظِ کبضی قطَی حؿبثساضی ٍ اًؼُبف پصیطی هبلی قطکت ّب پطزاذتِ اًس.

ٍ  ِیتدعهی ثبقس.  1389الی  1383ّبی زض ثبظُ ظهبًی ؾبلقسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى  طفتِیپصقطکت  80هبلی 

 َاکَهبضیق ( ٍ ثبل 1997ٍثبؾَ ) یکبض هحبفظِ بضیزٍ هؼ یطیٍ ثب ثکبضگ طُیچٌس هتغ یذُ َىیب اؾتفبزُ اظ ضگطؾث ّب لیتحل

زض  اخطا قسُ اؾت. یٍ ؾَز ؾْبم پطزاذتٌ یٍخِ ًمس، اّطم هبل یقبهل ؾُح ًگْساض یهبل یطیاًؼُبف پص بضی( ٍ ؾِ هؼ2005)

ٍیػگی کیفی ثطای ؾیؿتن ّبی حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی تؼطیف هی ایي همبلِ هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی ثِ ػٌَاى یک 

پصیطی هبلی ثِ ػٌَاى تَاًبیی قطکت زض زؾتطؾی ٍ تدسیس ؾبذتبض هٌبثغ هبلی ثب حسالل ّعیٌِ هُطح قَز؛ ّوچٌیي اًؼُبف

ثِ کبضگطفتِ  یهبل یطیپص اًؼُبف یبضّبیٍ هؼ یقطَ یکبض هحبفظِ بىیه زّس یًكبى ه ّبزازُ لیٍ تحل ِیتدع حیًتبگطزز. هی

 ٍخَز ًساضز. یهؼٌبزاض ی ضاثُِ كیقسُ زض تحم

 تإهیي ٍيؼیت ثِ تَخِ ثب گصاضی ؾطهبیِ کبضایی ٍ کبضی هحبفظِ ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ضاث1393ُِّوکبضاى )فطز ٍ  هطازظازُ

ی ایي هَيَع پطزاذتٌس کِ زض قطایٍ تْطاى ثِ ثطضؾ ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ زض قسُ ّبی پصیطفتِ قطکت زض ًْبیی هبلکیت ٍ هبلی

 پػٍّف، ایي آهبضی ًیبظ یب ػسم ًیبظ ثِ تإهیي هبلی ثیي هحبظِ کبضی ٍ کبضایی ؾطهبیِ گصضای چِ ضاثُِ ای ٍخَز زاضز؟ خبهؼِ

 زازُ ضٍـ اظ پػٍّف ّبی فطيیِ آظهَى اًس. ثِ هٌظَض قسُ ثطضؾی 1391-1387ظهبًی  زٍضُ ثطای کِ اؾت قطکت 103 قبهل

 ثِ ًیبظ کِ ّبییقطکت زض کِ زّس هی ًكبى پػٍّف اظ اؾت. ًتبیح حبنل قسُ اؾتفبزُ ثبثت اثطات کٌتطل ثب تطکیجی ّبی

 ذبضخی هبلی تإهیي ثِ ًیبظ کِ ّبیی قطکت زض ٍ اؾت هٌفی گصاضی ؾطهبیِ کبضی ثب هحبفظِ ضاثُِ ًساضًس، ذبضخی هبلی تإهیي

ضاثُِ  اؾت، زٍلتی قجِ ٍ زٍلتی ثرف اذتیبض زض آًْب ًْبیی هبلکیت کِ بییّقطکت زض اؾت. ّوچٌیي هثجت ضاثُِ ایي زاضًس

 یک ثِ ػٌَاى کبضی هحبفظِ ًوبیٌسگی، هؿبئل یبفتي قست ثب اؾبؼ ایي ثبقس. ثط هی هٌفی گصاضی ؾطهبیِ ٍ کبضی هحبفظِ

 کٌس. هی ػول ًوبیٌسگی هؿبئل کبّف خْت زض کٌتطلی هکبًیعم

 گطایف ٍ ّب قطکت هبلی تإهیي قیَُ ثط حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى تإثیط1393السیٌی ) ذساهی پَض ٍ تبج

ًمس ثِ ثطضؾی ًحَُ ی تإهیي هبلی قطکت ّب ٍ گطایف آًْب ثِ ًگِ زاضی ٍخِ ًمس ثب تَخِ ثِ اثط گصاضی ػبهل  ٍخِ ًگْساضی ثِ

 َی تْطاى ثْبزاض ثَضؼ اٍضاق زض قسُ پصیطفتِ ّبی طکتق فهلی ّبی زازُ اؾبؼ هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی پطزاذتٌس. ثط

 اظ حبکی ًتبیح قطکت، ّط ثطای 1390-1385ّبی  ؾبل ثطای ضٍلیٌگ ضٍـ ثِ ٍ ظهبًی ؾطی قیَُ ثِ 1390-1379ّبی  ؾبل

 بثساضیحؿ کبضی زض هحبفظِ ثب ّبی قطکت ٍ زاقتِ اَالػبت هُبثمت تحطیف زیسگبُ ثب ًمس ٍخِ ًگْساضی ثِ گطایف کِ اؾت آى

 ٍ حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ ثیي هؼٌبزاضی ضاثُِ اگطچِ ثط ایي، ػالٍُ زاضًس. ًیع گطایف ثیكتطی ًمس ٍخِ ًگْساضی ثِ ثیكتط،
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 زض هبلی تإهیي ثطای ثسّی اظ ثیكتط اؾتفبزُ ػلت ثِ اهب ثطذَضزاض ثَزُ، کل اظ هؼٌبزاضی زاضز، ٍخَز هبلی تإهیي ّبی قیَُ

 .ٍخَز ًساقت ضاثُِ ًَع ثطضؾی اهکبى ّب، قطکت

پَلی ثِ ثطضؾی  ّبی ؾیبؾت اظ اثطپصیطی ثب تدبضی ّبی ثبًک هٌبثغ ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى تدْیع1392ّبقوی ٍ ّوکبضاى )

 1390الی ؾبل  1375پطزاذتٌس. ثبظُ ظهبًی پػٍّف اظ ؾبل  پَلی ّبی ؾیبؾت اظ چگًَگی تإثیطپصیطی تدْیع هٌبثغ ثبًک ّب

 زاز؛ ًكبى هُبلؼِ ّبی تَظیؼی اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتبیح ایيّب اظ ضٍـ ذَزضگطؾیَى ثب ٍلفٍِ تحلیل زازُثَزُ ٍ ثطای تدعیِ 

 ؾَز ًطخ کِ زضحبلی زاقتِ، تدبضی ضاثُِ هؼکَؼ ّبی ثبًک ّبی ؾپطزُ ثب هطکعی ثبًک ثِ ّب ثبًک ثسّی ٍ ّب ؾپطزُ ؾَز ًطخ

 افعایف زض هثجتی ًمف ًیع خوؼیت ٍ زاذلی وچٌیي تَلیس ًبذبلمزاضز. ّ هؿتمین ضاثُِ لبًًَی ؾپطزُ ًؿجت ٍ تؿْیالت

 هٌبثغ ثطخصة ّب ؾپطزُ ؾَز ًطخ تإثیط الگَی اؾتثٌبی ثِ زض توبهی ثطآٍضزّب تَضم زاقتٌس. ًْبیتبً تدبضی ّبی ثبًک ّبی ؾپطزُ

 گصاضی ؾطهبیِ ٍ تَلیس افعایف هٌظَض  ثِ هطکعی، ثبًک حبنلِ، يطایت ثِ تَخِ ثٌبثطایي ثب ؛ثَز هٌفی اثط زاضای تدبضی، ّبی ثبًک

 کِ ثَز آى اظ حبکی ًتبیح چطاکِ گیطز؛ کبض ثِ اًجؿبَی پَلی ؾیبؾت یک اؾت؛ ثْتط هَضز هُبلؼِ ثِ زٍضُ هكبثِ قطایُی زض

 طاًمجبيی(، اث)ؾرت ّبی پَلی ّوچٌیي هحطظ گطزیس کِ ؾیبؾت .گصاضز هی تإثیط ثبضظی ًحَ ثِ ایطاى زض التهبز ؾیبؾت پَلی

 هی ؾبظز. هَاخِ کبّف ثب ضا آًْب ضقس ٍ ؾپطزّْب زاضز حدن ثط هٌفی

( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ًگطقی ثط تإثیط ؾیبؾت پَلی اظ کبًبل اػتجبضات ًظبم ثبًکی زض التهبز ایطاى ثِ 1391ضيبیی ٍ خلیلی )

إثیطی ثط ؾیبؾت ّبی پَلی زاضز؟ لصا ثب ثطضؾی ایي هَيَع پطزاذتٌس کِ کبًبل اػتجبضات ًظبم ثبًکی زض ثؿتط ازٍاض تدبضی چِ ت

ًگطقی زلیك ٍ خسیس  1381تب  1380ّبی تدبضی ٍ ترههی کكَض زض زٍضُ  ّب ٍ هتغیطّبی ثبًک تطیي قبذم اؾتفبزُ اظ هْن

گیطی اظ ضٍـ  قسُ اؾت. ثِ ّویي هٌظَض ثِ ثْطُ ّبی پَلی زض ثؿتط ازٍاض تدبضی اضائِ ثط کبًبل اػتجبضات اثطگصاضی ؾیبؾت

قسُ اؾت. ًتبیح ًكبى  ّبی هَضزًیبظ تهطیح، زلت ٍ زضؾتی هسل اضائِ یبفتِ هسل پػٍّف ثطآٍضز ٍ آظهَى  تبٍضّبی تؼوینگك

ّب هبًٌس اًساظُ ٍ ًمسیٌگی،  ّبی ثبًک زّس کِ کبًبل اػتجبضزّی ثبًک زض ًظبم ثبًکی ایطاى ثب زضًظطگطفتي ثطذی ٍیػگی هی

کٌس، ّطچٌس قَاّس يؼیفی اظ اثطگصاضی ؾیبؾت پَلی اظ َطیك ًطخ ؾَز ثبًکی  یؾبظٍکبض اًتمبل ؾیبؾت پَلی ضا فطاّن ه

 قَز. هكبّسُ هی

حؿبثساضی ثِ ثطضؾی اثط  هكطٌٍ کبضی هحبفظِ ؾُح تغییطات ٍ هبلی ( زض پػٍّكی ثب ػٌَاى تإهیي1390پَض حیسضی ٍ غفبض لَ )

گطی هبلی پطزاذتٌس. ثطای ایي هٌظَض اظ اَالػبت تإهیي هبلی ثط ضٍی تغییطات ؾُح هحبفظِ کبضی هكطٌٍ زض گعاضق

اؾتفبزُ قسُ اؾت. خْت ؾٌدف  1388تب  1380ّبی  ؾبل ضٍی ثط تْطاى ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ زض قسُ ّبی پصیطفتِ  قطکت

 یع،ً هكطٌٍ کبضی هحبفظِ ضٍی ثط هبلی تإهیي تإثیط ثطضؾی هٌظَض  ( اؾتفبزُ قس. ث1997ِهحبفظِ کبضی هكطٌٍ اظ هسل ثبؾَ )

 ثلٌسهست ّبی ثسّی اظ َطیك کِ ّبیی قطکت زاز، ًكبى پػٍّف ًتبیح اؾت. قسُ ايبفِ ثبؾَ هسل ثِ تإهیي هبلی ؾبذتبضّبی

 کبّف ضا هكطٌٍ کبضی هحبفظِ ؾُح آى اظ لجل ی زٍضُ زض ًِ ٍ تإهیي هبلی ی زٍضُ زض ًِ اًتظبض، ثطذالف کٌٌس، هی هبلی تإهیي

 ّن ٍ هبلی تإهیي زٍضُ ّن زض اًتظبض، هُبثك کٌٌس، هی هبلی تإهیي ؾْبم نبحجبى حمَق َطیك اظ کِ ّبیی اهب قطکت؛ زٌّس ًوی

 اًتظبضات ثْجَز ثبػث کبض ایي ظیطا زٌّس؛ هی کبّف ضا هبلی زض گعاضقگطی هكطٌٍ کبضی هحبفظِ ؾُح آى، اظ لجل زٍضُ زض

 ضا ثِ زًجبل زاضز. ضاتطیکب هبلی تإهیي ٍ قسُ قطکت آتی ػولکطز اظ زاضاى ؾْبم گصاضاى ٍ ؾطهبیِ

 

 ضٌاسی پصٍّص رٍش -3

 اػتجبضات تإهیي ٍ حؿبثساضی زض کبضی هحبفظِ ثیي ضاثُِ ثط پَلی ؾیبؾت ثطضؾی تإثیطثب تَخِ ثِ ّسف انلی ایي پػٍّف کِ 

 َطف ظا ٍ کٌسهی ثطضؾی ضا هَخَز ٍيغ َطف اظ یک ظیطا اؾت؛ ّوجؿتگی ًَع اظ هبّیت اظلحبِ ًَع پػٍّف ،ثبقس هی تدبضی

اظ  پػٍّف هُبلت ایي ثِ تَخِ ثب. کٌسهی تؼییي یب کكف ضگطؾیَى تحلیل اظ اؾتفبزُ ثب ضا هرتلف هتغیطّبی ثیي ضاثُِ زیگط

 .اؾت تدطثی -ثٌیبزی ّسف لحبِ
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 گیری هتغیرّای پصٍّصتبییي ٍ اًدازُ -3-1

 گیری هتغییر ٍابستِتبییي ٍ اًدازُ -3-1-1

ّب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی تدبضی ٍ پیف  جبض تدبضی اؾت کِ اظ َطیك تمؿین کطزى هدوَع حؿبةهتغیط ٍاثؿتِ زض ایي پػٍّف اػت

 آیس. ّب ثِ زؾت هی ّب ثط کل زاضایی زضیبفت

 

 گیری هتغییر هستقلتبییي ٍ اًدازُ -3-1-2

کبضی زض  گیطی هؼیبض هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی اؾت. ثطای اًساظُ ایي پػٍّف زاضای یک هتغیط هؿتمل ثِ ًبم هحبفظِ

 :قَز ( اؾت، اخطا هی2009) 20( کِ هطثٌَ ثِ ذبى ٍ ٍاتؽ1حؿبثساضی اثتسا هسل قوبضُ )

 (:1)قوبضُ هسل 

 
 کِ زض آى:

 tزض ؾبل  i: ؾَز ّط ؾْن قطکت 

 .t-1زض پبیبى ؾبل  i: لیوت ّط ؾْن قطکت 

 .tظاض زض ؾبل هٌْبی ثبظزُ ثب i: ثبظزُ ؾْبم قطکت 

 ثبقس قٌبؾِ یک ٍ زض غیط ایي نَضت قٌبؾِ نفط اؾت. RET ≥ 0کِ  : هتغیط ؾبذتگی زضنَضتی

 .tزض ؾبل  iّبی قطکت  : لگبضیتن کل زاضایی

 .tزض ؾبل  i: ًؿجت اضظـ زفتطی ثِ اضظـ ثبظاض ؾْبم ػبزی قطکت 

 .tزض ؾبل  iّبی قطکت  کل زاضایی ّب ثِ ل ثسّی: ًؿجت ک

کبضی زض حؿبثساضی ضا ثِ زؾت  کٌین ٍ ًوطُ هحبفظِ ( خبیگصاضی هی3)ٍ ( 2)قوبضُ ّبی  آهسُ ضا زض هسل زؾت ؾپؽ يطایت ثِ

 آٍضین. هی

 (:2قوبضُ )هسل 

 
 (:3قوبضُ )هسل 

 
زّس. لصا همبزیط  کبضی( ضا ًكبى هی ؾُح هحبفظِثس )ذجبض هَلغ ثَزى ا گیطی تكریم ثِ هؼیبض اًساظُ C-Scoreزض هؼبزلِ فَق 

 کبضی زض حؿبثساضی اؾت. زٌّسُ زضخِ ثبالی هحبفظِ ًكبى C-Scoreثبالی 

 

 کٌٌدُگیری هتغیر تؼدیلتبییي ٍ اًدازُ -3-1-3

ثبکؽ ٍ کطاهط  هٌظَض ؾٌدف ایي هتغیط اظ ضٍـ کٌٌسُ ثبًبم ؾیبؾت پَلی ؾرت اؾت. ثِ ایي پػٍّف زاضای یک هتغیط تؼسیل

 قَز: (، ثِ قطح ظیط اؾتفبزُ هی1999)

                                                           
20 Khan and Watts 
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 کِ زض آى:

 : ًطخ ضقس تَلیس ًبذبلم زاذلی اؾوی اؾت.

 : ًطخ ضقس ػطيِ پَل اؾت.

ي زٍضُ زض نَضتی اذتالف ثیي زٍ هؼیبض فَق هثجت ثبقس، ثیبًگط ایي اؾت کِ ػطيِ پَلی زض ؾبل خبضی ًبکبفی ثَزُ؛ ثٌبثطای

گیطین. زض نَضتی اذتالف  کٌٌسُ قٌبؾِ یک ضا زض ًظط هی ؾرت( اؾت ٍ ثبثت هتغیط تؼسیلضکَز )ؾیبؾت پَلی هَضزًظط زٍضاى 

ثیي زٍ هؼیبض فَق هٌفی ثبقس، ثیبًگط ایي اؾت کِ ػطيِ پَلی زض ؾبل خبضی کبفی ثَزُ؛ ثٌبثطایي زٍضُ ؾیبؾت پَلی هَضزًظط 

 گیطین. کٌٌسُ قٌبؾِ نفط ضا زض ًظط هی تؼسیلزٍضاى ضًٍك اؾت ٍ ثبثت هتغیط 

 

 گیری هتغیرّای کٌترلیتبییي ٍاًدازُ -3-1-4

ّبی ثبًکی، ؾي قطکت، اًساظُ  ّبی ًمسی، ًؿجت خبضی، ًؿجت ثسّی اًس اظ: ًؿجت خطیبى هتغیطّبی کٌتطلی ایي پػٍّف ػجبضت

ثِ قطح  ؛ کِض ٍ هتغیط ؾبذتگی ًَع هبلکیت قطکتقطکت، ًؿجت ؾَز ػولیبتی، ضقس ؾَز ػولیبتی، هتغیط ؾبذتگی لسضت ثبظا

 آیٌس: ظیط ثِ زؾت هی

 ّب. کل زاضایی ّبی ًمس ػولیبتی ثِ : ثطاثط اؾت ثب ًؿجت خطیبىّای ًقدی ًسبت جریاى 

 ّب. کل زاضایی ّبی خبضی ثِ : ثطاثط اؾت ثب ًؿجت زاضاییًسبت جاری 

 ّب ثِ  هست ٍ ثلٌسهست ثط خوغ زاضایی بُ: اظ تمؿین خوغ تؿْیالت زضیبفتی کَتًسبت تسْیالت باًکی

 آیس. زؾت هی

 ّبی فؼبلیت قطکت زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى. : ثطاثط اؾت ثب تؼساز ؾبلسي ضرکت 

 :ّب. ثطاثط اؾت ثب لگبضیتن کل زاضایی اًدازُ ضرکت 

 آیس. ّب ثِ زؾت هی : اظ تمؿین ؾَز ػولیبتی ثط هتَؾٍ زاضاییًسبت سَد ػولیاتی 

 ثطاثط اؾت ثب ؾَز ػولیبتی ؾبل خبضی هٌْبی ؾَز ػولیبتی ؾبل گصقتِ د سَد ػولیاتیتَاًایی رض :

 ثط ؾَز ػولیبتی ؾبل گصقتِ. تمؿین

 کل  نَضت کِ اگط ؾْن ثبظاض قطکت )ًؿجت زضآهس فطٍـ قطکت ثِ : یک هتغیط ؾبذتگی اؾت؛ ثِقدرت بازار

زض غیط ایي نَضت قٌبؾِ نفط  ٍ 1زضآهس فطٍـ نٌؼت( ثیكتط اظ هتَؾٍ ؾْن نٌؼت ثبقس؛ قٌبؾِ 

 اؾت.

 نَضت کِ اگط هبلکیت قطکت زٍلتی ثبقس قٌبؾِ یک ٍ  : یک هتغیط ؾبذتگی اؾت؛ ثًَِع هالکیت ضرکت

 زض غیط ایي نَضت قٌبؾِ نفط اؾت.

 ّبی ًظبم ضاّجطی قطکت زض ایي پػٍّف ػجبضت اؾت اظ: : هٌظَض اظ قبذمضاخص ًظام راّبری ضرکت 

 زاضی کِ ثیكتطیي زضنس ؾْبم قطکت ضا زض اذتیبض زاقتِ ثبقس. : ؾْبمزاضاى ػوسُ ًؿجت ؾْبم .1

 زاضاى قطکت. کل ؾْبم زاضاى ػوسُ ثِ توطکع هبلکیت: زضنس هبلکیت ؾْبم .2

 زضنس هسیطاى اضقس: زضنس ؾْبم هسیطاى اضقس اخطایی قطکت. .3

هسیطُ ضا ًیع  ؾت ّیئتنَضت کِ اگط هسیطػبهل قطکت ضیب : هتغیط ؾبذتگی اؾت؛ ثِزٍگبًگی ٍظیفِ هسیطػبهل .4

 ٍ زض غیط ایي نَضت قٌبؾِ نفط اؾت. 1ثط ػْسُ زاقتِ ثبقس قٌبؾِ 

 هسیطُ. ثط کل اػًبی ّیئت هسیطُ تمؿین هسیطُ: ثطاثط اؾت ثب تؼساز اػًبی غیطهَظف ّیئت اؾتمالل ّیئت .5
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( اظ زٍ هسل اؾتفبزُ 2015بًگ )ثِ پیطٍی اظ پػٍّف زای ٍ ی ّبِ یفطيّب ٍ آظهَى زازُ ٍتحلیل تدعیِزض ایي پػٍّف ثطای 

 قَز. ( آظهَى هی4قوبضُ )ذَاّین کطز. فطيیِ اٍل ایي پػٍّف ثب کبضثؿت هسل 

 (:4هسل قوبضُ )

 
 

 کِ زض آى: 

 .tزض ؾبل  i: اػتجبضات تدبضی قطکت 

 کبضی زض حؿبثساضی گیطی زضخِ هحبفظِ : هؼیبض اًساظُ

 .t زض ؾبل iّبی قطکت  کل زاضایی ّبی ًمس ػولیبتی ثِ ثط اؾت ثب ًؿجت خطیبى: ثطا

 .t زض ؾبل iّبی قطکت  کل زاضایی ّبی خبضی ثِ : ثطاثط اؾت ثب ًؿجت زاضایی

 .t زض ؾبل iّبی قطکت  کل زاضایی ّبی ثبًکی )تؿْیالت زضیبفتٌی( ثِ : ثطاثط اؾت ثب ًؿجت ثسّی

 ّبی فؼبلیت قطکت زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى. : ثطاثط اؾت ثب تؼساز ؾبل

 .t زض ؾبل iّبی قطکت  : ثطاثط اؾت ثب لگبضیتن کل زاضایی

 .t زض ؾبل iّبی قطکت  کل زاضایی : ًؿجت ؾَز ػولیبتی ثِ

ثط ؾَز ػولیبتی ؾبل  تی ؾبل خبضی هٌْبی ؾَز ػولیبتی ؾبل گصقتِ تمؿین : ثطاثط اؾت ثب ؾَز ػولیب

 گصقتِ.

کل زضآهس  کِ ؾْن ثبظاض قطکت )ًؿجت زضآهس فطٍـ قطکت ثِ : هتغیط ؾبذتگی لسضت ثبظاض، زضنَضتی

 ( ٍ زض غیط ایي نَضت نفطMPOWER = 1فطٍـ نٌؼت( ثیكتط اظ هتَؾٍ ؾْن نٌؼت ثبقس قٌبؾِ یک )

(MPOWER= 0.اؾت ) 

کِ هبلکیت قطکت زٍلتی ثبقس قٌبؾِ یک ٍ زض غیط ایي  : هتغیط ؾبذتگی ًَع هبلکیت قطکت، زضنَضتی

 نَضت نفط اؾت.

 ػطو اظ هجسؤ ضگطؾیَى )خعء ثبثت( ;

 يطایت هتغیطّبی هؿتمل هسل ;

 ؾیَىذُبی( هسل ضگطپؿوبًس ) ; 

کبضی زض حؿبثساضی تإثیط هؿتمین ثط کؿت اػتجبض تدبضی زاضز ٍ  هثجت ٍ هؼٌبزاض ثبقس؛ هحبفظِ نَضت کِ اگط يطیت  ثسیي

 فطيیِ اٍل هَضزلجَل اؾت.

 قَز. ( آظهَى هی5قوبضُ )فطيیِ زٍم ایي پػٍّف ثب کبضثؿت هسل 

 (:5هسل قوبضُ )

 
 

 کِ زض آى:

 .tزض ؾبل  i: هتغیط هطثٌَ ثِ زٍضُ ؾیبؾت پَلی قطکت 
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 .tزض ؾبل  iکبضی زض حؿبثساضی قطکت  هتغیط تطکیجی ؾیبؾت پَلی ٍ هحبفظِ :

کبضی زض حؿبثساضی ثط کؿت  هثجت ٍ هؼٌبزاض ثبقس؛ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، هحبفظِ نَضت کِ اگط يطیت  ثسیي

 لجَل اؾت. ض تدبضی تإثیط هؿتمین زاضز ٍ فطيیِ زٍم لبثلاػتجب

ّبی تطکیجی کِ تلفیمی ّؿتٌس یب تبثلَیی هكرم گطزز. ؾپؽ ثِ  ّب ثبیس ًَع زازُ الظم ثِ تَيیح اؾت کِ لجل اظ آظهَى فطيیِ

ّب  ى فطيیِثطضؾی فطٍو کالؾیک ذَاّین پطزاذت؛ چطاکِ زض ضگطؾیَى اگط فطٍو کالؾیک ثطلطاض ًجبقٌس ًتبیح آظهَ

 اػتوبز ًرَاٌّس ثَز. لبثل

 

 پصٍّص جاهؼِ آهاری -3-2

ّبی  ثٌبثطایي للوطٍ هکبًی پػٍّف، قطکتاؾت؛ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى  ّبی پصیطفتِ خبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قطکت

-اؾت. ثطای ًوًَِ 1393یت لغب 1387ّبی . ّوچٌیي للوطٍ ظهبًی پػٍّف ؾبلاؾتقسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى  پصیطفتِ

 اؾت: قسُ  فیتؼطظیط  نَضت ثِاؾتفبزُ ذَاّس قس کِ قطایٍ آى  ؾبهبًوٌسگیطی اظ ضٍـ حصف 

 ّب اظ ًَع تَلیسی ثبقٌس.ّوگي ثَزى اَالػبت، قطکت هٌظَض ثِ .1

 ّب هجبزلِ قسُ ثبقس. ؾْبم آى ثبض کپػٍّف حسالل ّط ؾِ هبُ یهَضززض زٍضُ ظهبًی  .2

اؾفٌس ثبقس ٍ زض ثبظُ پػٍّف  29ّب هٌتْی ثِ ثَزى اَالػبت، پبیبى ؾبل هبلی قطکت ؿِیهمب لبثل هٌظَض ثِ .3

 تغییط ؾبل هبلی ًساقتِ ثبقٌس.

 ثبقس. زؾتطؼ لبثلزض ایي پػٍّف  قسُ اًتربةاَالػبت هطثٌَ ثِ هتغیطّبی  .4

 قطکت ثِ ػٌَاى ًوًَِ تحمیك اًتربة قس. 105ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت ّبی فَف تؼساز 

 

 ِ ّای پصٍّصفرضی -4

 کٌٌس. کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی ثیكتطی کؿت هی ّبیی کِ اظ ًگبُ حؿبثساضی هحبفظِ قطکت فرضیِ یکن:

کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی ثیكتطی  ّبیی کِ اظ ًگبُ حؿبثساضی هحبفظِ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، قطکت فرضیِ دٍم:

 کٌٌس. کؿت هی

 

 ًتایج پصٍّص -5

کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی  ّبیی کِ اظ ًگبُ حؿبثساضی هحبفظِ قطکتٍّف ثِ ایي هَيَع اقبضُ زاضز کِ فطيیِ یکن ایي پػ

 قَز: شکط قسُ، اظ هسل ضگطؾیَى ظیط کِ زض فهل ؾَم ًیع آهسُ اؾت، اؾتفبزُ هی   خْت آظهَى فطيیِ کٌٌس. ثیكتطی کؿت هی

 
کبضی زض حؿبثساضی تإثیط هؿتمین ثط کؿت اػتجبض تدبضی زاضز ٍ  ثبقس؛ هحبفظِ هثجت ٍ هؼٌبزاض نَضت کِ اگط يطیت  ثسیي

 فطيیِ اٍل هَضزلجَل اؾت.
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اؾتفبزُ  tٍ خْت آظهَى هؼٌبزاض ثَزى يطایت ضگطؾیَى اظ آهبضُ  Fزض ایي پػٍّف خْت آظهَى هؼٌبزاضی کل هسل اظ آهبضُ 

 اضتجبٌ ثیي هتغیطّبی ٍاثؿتِ ٍ هؿتمل اؾتفبزُ ذَاّس قس.تؼسیل قسُ ثطای ثطضؾی  R2 ییيتؼقَز. ّوچٌیي اظ يطیت هی

 قَز:( هٌؼکؽ هی1ّب زض خسٍل ) ّب ثطای آظهَى فطيیًِتبیح حبنل اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

 

 

 ّا ّا جْت آزهَى فرضیًِتایج تجسیِ ٍ تحلیل دادُ .1جدٍل 

 t p-valueآهبضُ  اًحطاف اؾتبًساضز يطیت هتغیط

C_SCORT1 177,1 841,0 399,1 034,0 

CFO 027,0 021,0 284,1 199,0 

LIQ 029,0 014,0 993,1 046,0 

LOAN 004,0 009,0 415,0 677,0 

AGE 001,0- 0003,0 163,4- 0000,0 

EBIT 201,0- 025,0 901,7- 0000,0 

SIZE 044,0 007,0 014,6 0000,0 

GROWTH 63,6E05- 05,1E05 303,6 0000,0 

MPOWER 017,0 010,0 698,1 089,0 

STATE 007,0- 012,0 628,0- 530,0 

C 036,0- 044,0 812,0- 416,0 

R-squared 22,0  ُآهبضF 544,20 

Adjusted R-squared 21,0 
احتوبل 

 Fآهبضُ 
0000,0 

 

-ضز هی H0 ، فطو(p-value ≤ 0.05)ثبقس نفط هی کِ ًعزیک ثِ Fثِ زؾت آهسُ ثطای آهبضُ  p-value ثب تَخِ ثِ همساض

زّس کِ توبهی يطایت ضگطؾیَى ثِ ََض ّوعهبى نفط ًیؿتٌس. ثٌبثطایي ثِ ََض ّوعهبى ثیي توبهی قَز ٍ ایي ًكبى هی

 هتغیطّبی هؿتمل ثب هتغیط ٍاثؿتِ ضاثُِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

ّبی اٍل  ظیبثی فطيیِهجیي قبذهی ثطای اض C-SCORE ٍ اظ آًدب کِ همساض يطیت هتغیط ثبال خسٍل ثِ تَخِ ّوچٌیي ثب

 هتغیط ثطای t آهبضُ p-value همساض اٍل اؾت.  ثبقس، زضنَضتی کِ يطیت هصکَض هؼٌبزاض ثبقٌس ًكبى زٌّسُ تإییس فطيیِ هی

DISQ اؾت، ثٌبثطایي 05/0 ذُبی ؾُح اظ ثَزُ ٍ کوتط 0344/0 ثطاثط (p-value< 0.05)، فطيیِ اٍل  تَاى گفت کِ هی

 قَز. هی پصیطفتِ زضنس 5پػٍّف زض ؾُح ذُبی 

ّبیی کِ اظ ًگبُ حؿبثساضی  زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، قطکت "فطيیِ زٍم ایي پػٍّف ثِ ایي هَيَع اقبضُ زاضز کِ

شکط قسُ، اظ هسل ضگطؾیَى ظیط کِ زض فهل    خْت آظهَى فطيیِ "کٌٌس. کبضتط ّؿتٌس؛ اػتجبض تدبضی ثیكتطی کؿت هی هحبفظِ

 قَز: بزُ هیؾَم ًیع آهسُ اؾت، اؾتف
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کبضی زض حؿبثساضی ثط کؿت  هثجت ٍ هؼٌبزاض ثبقس؛ زض زٍضاى ؾیبؾت پَلی ؾرت، هحبفظِ نَضت کِ اگط يطیت  ثسیي

 لجَل اؾت. اػتجبض تدبضی تإثیط هؿتمین زاضز ٍ فطيیِ زٍم لبثل

ٍ خْت آظهَى هؼٌبزاض ثَزى  Fاظ آهبضُ ّوبًَُض کِ زض لؿوت لجل ثیبى قس، زض ایي پػٍّف خْت آظهَى هؼٌبزاضی کل هسل 

تؼسیل قسُ ثطای ثطضؾی اضتجبٌ ثیي هتغیطّبی  R2 ییيتؼقَز. ّوچٌیي اظ يطیت اؾتفبزُ هی tيطایت ضگطؾیَى اظ آهبضُ 

-( هٌؼکؽ هی2ّب زض خسٍل ) ّب ثطای آظهَى فطيیًِتبیح حبنل اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ٍاثؿتِ ٍ هؿتمل اؾتفبزُ ذَاّس قس.

 ز:قَ

 ّا ّا جْت آزهَى فرضیًِتایج تجسیِ ٍ تحلیل دادُ .2جدٍل 

 يطیت هتغیط
اًحطاف 

 اؾتبًساضز
 t p-valueآهبضُ 

C-SCOR 272,2- 631,4 490,0- 623,0 

MP 009,0- 001,0 217,8- 0000,0 

MP*C-SCOR 782,1 175,0 165,10 0000,0 

LIQ 007,0 008,0 891,0 373,0 

LOAN 009,0- 005,0 768,1- 077,0 

AGE 006,0 0006,0 098,10 0000,0 

EBIT 044,0- 018,0 389,2- 017,0 

SIZE 067,0- 006,0 089,11- 0000,0 

GROWTH 48,3E05- 70,1E05- 043,2 041,0 

MPOWER 0006,0- 004,0 155,0- 876,0 

STATE 008,0- 006,0 377,1- 168,0 

C 324,0 042,0 635,7 0000,0 

R-squared 0.72  ُآهبضF 53595,14 

Adjusted R-squared 0.67  ُاحتوبل آهبض
F 

00000,0 

-ضز هدی  H0، فدطو  (p-value ≤ 0.05)ثبقدس  نفط هی کِ ًعزیک ثِ Fثِ زؾت آهسُ ثطای آهبضُ  p-value ثب تَخِ ثِ همساض

ثدِ َدَض ّوعهدبى ثدیي تودبهی       زّس کِ توبهی يطایت ضگطؾیَى ثِ ََض ّوعهبى ندفط ًیؿدتٌس. ثٌدبثطایي   قَز ٍ ایي ًكبى هی

 هتغیطّبی هؿتمل ثب هتغیط ٍاثؿتِ ضاثُِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

ثبقس،  ی زٍم هی قبذهی ثطای اضظیبثی فطيیِ MP*C-SCORٍ اظ آًدب کِ همساض يطیت  ًتبیح خسٍل ثبال ثِ تَخِ ّوچٌیي ثب

 ایي هتغیط ثطاثط ثطای t آهبضُ p-value همساض اؾت. ی زٍم  زضنَضتی کِ يطیت هصکَض هؼٌبزاض ثبقس ًكبى زٌّسُ تإییس فطيیِ

ی زٍم پػٍّف  فطيیِ تَاى گفت کِ هی ،(p-value< 0.05) اؾت، ثٌبثطایي 05/0 ذُبی ؾُح اظ کِ کوتط ثبقس هی 0000/0

 قَز. هی پصیطفتِ زضنس 5ًیع زض ؾُح ذُبی 

 

 گیری ٍ پیطٌْادّا ًتیجِ -6

ًتبیح  اؾت. لی ثط ضاثُِ ثیي هحبفظِ کبضی زض حؿبثساضی ٍ تإهیي اػتجبضات تدبضیؾیبؾت پَ ی تإثیطي پػٍّف ثطضؾیّسف ا

هی تَاى ایي  .کٌٌس هی کؿت ثیكتطی تدبضی اػتجبض ّؿتٌس؛ کبضتط هحبفظِ حؿبثساضی ًگبُ اظ کِ ّبیی ًكبى هی زّس قطکت

هحبفظِ  اَالػبتی ًمف ثِ تَخِ ؾت. ثبا هحبفظِ کبضی ثْیٌِ، ؾطهبیِ گصاضی ثط ػَاهل هؤثط اظ زیگط یکیگًَِ تَخیِ کطز 
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کبّف ؾطهبیِ  َطیك اظ هسیطیت گصاضیؾطهبیِ ّبیتهوین ثط ًظبضت ثْجَز هَخت هحبفظِ کبضی ًظط هی ضؾس ثِ کبضی،

اضظاى  ذبضخی هبلی تإهیي ثِ تؿْیل زؾتطؾی هَخت ٍ زاضًس ثیف اظحس ؾطهبیِ گصاضی ثِ توبیل هسیطاى کِ زضخبیی گصاضی،

 گعاضقگطی. هی قَز ثبقٌس، زاقتِ حس اظ کوتط گصاضیؾطهبیِ هسیطاى هبیلٌس کِ زضخبیی گصاضی،ؾطهبیِ افعایف َطیك اظ لیوت

زّس. آًْب هی ٍ هساذلِ پیوبى ّب ًمى احتوبل افعایف َطیك اظ زٌّسگبىثِ لطو ضا ثیكتطی لسضت کبضاًِ هحبفظِ

ّبی غاًگ . ایي ًتبیح ثب پػٍّفپصیطًس ذَز هی ثِ ثیكتط کٌتطل حمَق اًتمبل اظای زض تطی ضا پبییي ثْطُ ًطخ اػتجبضزٌّسگبى

 زاضًس، ثبالیی حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ کِ ای گیطًسُ ٍام ّبی ثطای قطکت زٌّسگبى( کِ ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس کِ ٍام2008)

 ؾَزهٌس ٍام زضیبفت زض ّب قطکت ثطای حؿبثساضی کبضی زض هحبفظِ کبضگیطی ثِ ًوبیٌس ٍ هی پیكٌْبز ضا تطیثْطُ پبییي ّبی ًطخ

 کوتط ٍ کبضی هكطٌٍ تإثیط هحبفظِ تحت قست ثِ ثسّی ّعیٌِ( کِ ًكبى زاز 2007) ثبٍّیسٍ ثب پػٍّف ثَز، هٌُجك  ذَاّس

 هطاتت ثِ ثسّی ّعیٌِ اًس، کطزُ اتربش کبضی هكطٌٍ هحبفظِ ضٍیِ کِ ّبیی قطکت ٍ اؾت کبضی ًبهكطٌٍ هحبفظِ تإثیط تحت

 زاضز، ّورَاًی زاضز. ّب قطکت ؾبیط ِث کوتطی ًؿجت

 اػتجبض ّؿتٌس؛ کبضتط هحبفظِ حؿبثساضی ًگبُ اظ کِ ّبیی قطکت ؾرت، پَلی ؾیبؾت زٍضاى ّوچٌیي ًتبیح ًكبى هی زّس زض

ّبی تإهیي هبلی ذبضخی  ّبی پَلی ؾرت، ّعیٌِ تحت ؾیبؾتزض تفؿیطی هی تَاى گفت . کٌٌس هی کؿت ثیكتطی تدبضی

ضٍز کِ  اًتظبض هی. قَز تط هی ٍ زاهٌِ تإهیي هبلی ذبضخی هحسٍز ٍ زضًتیدِ هكکالت تإهیي اػتجبض ٍذینّب افعایف  قطکت

ؾبظی ٍخِ ًمس  گصاضی آیٌسُ، ثِ شذیطُ ّبی زچبض هحسٍزیت تإهیي هبلی ثطای ثیوِ کطزى ذَز زض ثطاثط ًیبظّبی ؾطهبیِ قطکت

گًَِ هعیت ذبنی  زاضی ٍخِ ًمس ّیچ هٌبثغ هبلی ًساقتِ ثبقس ًگِ اهب ثطای قطکتی کِ هحسٍزیت ذبنی زض تإهیي؛ السام کٌٌس

ّبی ثب  قَز قطکت ثیٌی هی ّب ضا کبّف زّس، پیف کبضی زض حؿبثساضی هحسٍزیت تإهیي هبلی قطکت اگط هحبفظِ. ًرَاّس زاقت

خِ ًمس کوتطی ثطای هَالغ تط زؾتطؾی ثیكتطی ثِ هٌبثغ تإهیي هبلی ذبضخی زاقتِ ثبقٌس زضًتیدِ ٍ کبضاًِ گعاضقگطی هحبفظِ

قَز  ثیٌی هی پصیطی هبلی قَز؛ پیف کبضاًِ ثبػث کبّف اًؼُبف کٌٌس. اظ َطف زیگط اگط گعاضقگطی هحبفظِ زاضی هی يطٍضی ًگِ

( کِ ثِ ایي 2015. ایي ًتبیح ثب ًتبیح پػٍّف زای ٍ یبًگ )زاضی کٌٌس تط ٍخِ ًمس ثیكتطی ًگِ کبضاًِ ّبی هحبفظِ کِ قطکت

تَاًٌس اػتجبضات تدبضی ثیكتطی ضا زض زضٍاى  کبضی زض حؿبثساضی ثبالتطی زاضًس هی ّبیی کِ هحبفظِ یسًس قطکتًتیدِ ضؾ

 ثب تَخِ ثِ ًتبیح پػٍّف، هی تَاى پیكٌْبزّبیی ثِ قطح ظیط اضائِ زاز:ّبی پَلی ؾرت زضیبفت کٌٌس، ّورَاًی زاضز.  ؾیبؾت

 ٍ کبّف هحسٍزیت تبهیي هبلی، اظ َطیك زضیبفت اػتجبضات ٍ  ثِ هٌظَض زؾتطؾی آؾبى قطکت ّب ثِ هٌبثغ هبلی

هَخت تؿْیالت ثبًکی پیكٌْبز هی قَز قطکت ّب گعاضقبت هبلی ضا هحبفظِ کبضاًِ تط اظ لجل تْیِ کٌٌس ٍ زض ًْبیت 

ی ؾطهبیِ ٍ توبیل آًْب ضا ثطا قًَس پبییي ثْطُ ًطخ ثب هبلی ٍ هٌبثغ ٍام زضیبفت اظای زض گصاضاى ؾطهبیِ ًظبضت افعایف

 گصاضی زض قطکت افعایف زٌّس.

  ی پبییي ٍ توبیل ثیكتط اػتجبض( ٍ هٌبثغ هبلی ثب ًطخ ثْطُ) ٍامثِ هٌظَض افعایف ًظبضت ؾطهبیِ گصاضاى زض اظای زضیبفت

تط زض ثْجَز ایي ػَاهل قَز قطکت ّب ثب گعاضقگطی هحبفظِ کبضاًِپیكٌْبز هی آًْب ثطای ؾطهبیِ گصاضی زض قطکت ّب،

 ُبف پصیطی زاقتِ ثبقٌس.اًؼ

   ِگصاضی آیٌسُ ّؿتٌس ٍ  ّبیی کِ زچبض هحسٍزیت تإهیي هبلی ثطای ثیوِ کطزى ذَز زض ثطاثط ًیبظّبی ؾطهبیِ قطکتث

پیكٌْبز هی قَز ثب اػوبل هحبفظِ کبضی زض اضائِ ی  کٌٌس؛ؾبظی ٍخِ ًمس السام هی ثِ ّویي زلیل السام ثِ شذیطُ

زضًتیدِ ٍخِ ًمس کوتطی ثطای هَالغ يطٍضی تإهیي هبلی ذَز ضا کبّف زٌّس ٍ  ّبی هبلی ذَز هحسٍزیتگعاضـ

 زاضی کٌٌس. ًگِ

 ّب افعایف ٍ زاهٌِ تإهیي هبلی ذبضخی هحسٍز  ّبی تإهیي هبلی ذبضخی قطکت ّبی پَلی ؾرت، ّعیٌِ تحت ؾیبؾت

افعایف  ثبؾت ّبی ؾرت پَلی ّب زض زٍضاى ؾیبقَز قطکت، پیكٌْبز هیقَز تط هی ٍ هكکالت تإهیي اػتجبض ٍذین

 اؾتفبزُ کٌٌس. هبلی تإهیي خْت ؾْبم اًتكبض قیَُ ٍ اظ ًگْساضی ثیكتطی ًمس ٍخَُ کبضی هحبفظِ
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of monetary policy on the relationship between conservatism 

in accounting and business finance. To this aim, two hypotheses were formulated. To test these hypotheses using 

systematic elimination a sample of 105 companies from those listed on Tehran Stock Exchange during the years 

1387 to 1393 were selected. To analyze data and test hypotheses the multiple linear regressions were used in 

combined data method. The results show that companies look more conservative from accounting view, have 

obtained more commercial credit. The results also showed that during tough monetary policy, companies that 

look more conservative in accounting prospective will receive more commercial credit. 

Keywords: Monetary policy, Conservatism in accounting, Commercial credits. 

 
 


