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چکیدٌ
ّدف ایي همبلِ ثسزسی ازتجبط ثیي چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ٍ چسخِ ػولیبتی ثب ػولىسد هبلی
هیثبضد .خبهؼِ آهبزی تحمیك ضبهل ضسوتّبی پریسفتِ ضدُ دز ثَزس اٍزاق ثْبداز تْساى عی
سبلّبی  1387تب  1393هیثبضد .دز ایي تحمیك هؼیبزّبی خسیبًْبی ًمد ػولیبتی ضبهل دٍزُ
گسدش هَخَدی وبال ،دٍزُ ٍصَل هغبلجبت ٍ دٍزُ ٍازیص ثستبًىبزاى هؼیبزّبی خسیبًْبی ًمد
ػولیبتی ضبهل چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ٍ چسخِ ػولیبتی دز ًظس گسفتِ ضد است .دز ایي تحمیك
وِ اش دادُّبی پبًل ثب اثسات ثبثت ٍ تصبدفی استفبدُ ضدًُ ،تبیح حبصل اش تدصیِ ٍ تحلیل
دادُّبی ضسوتّب ثب استفبدُ اش زگسسیَى چٌد گبًِ دز سغح اعویٌبى ً %95طبى هیدّد دٍزُ
گسدش هَخَدی وبال  ،دٍزُ ٍصَل هغبلجبت ،چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ٍ چسخِ ػولیبتی ثب
ػولىسد هبلی ضسوتّب زاثغِ هؼىَس دازد.

ياژگان کلیدی :چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ،چسخِ ػولیبتی ،ػولىسد هبلی.

 استبدیبز حسبثدازی ،داًطگبُ آشاد اسالهی ،هیبًِ

تبزیخ دزیبفت1394/10/28 :

 وبزضٌبس ازضد حسبثدازی ،داًطگبُ آشاد اسالهی ،ضْس لدس

تبزیخ پریسش1395/03/22 :
ًَیسٌدُ هسئَل :هسؼَدحویدی ضبوسی
Email: Mhs1355aaa@YAHOO.COM
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مقدمٍ
اهسٍشُ سبشهبى ّبی التصبدی ثسای پیطجسد اّدداف خدَد ثدِ ضٌبسدبیی تده تده ػَاهدل
تبثیسگراز ثس تَسؼِ آى سبشهبى هی پسداشًد .یىی اش ػَاهلی ودِ هدیتَاًدد تدبثیس ثسدصایی دز
دستیبثی ثِ اّداف سبشهبًی داضتِ ثبضدٍ ،خِ ًمد استٍ .خِ ًمد اش هٌبثغ هْدن ٍ حیدبتی ّدس
ٍاحد التصبدی ثَدُ ٍ ایدبد تَاشى ثیي ٍخَُ ًمد هَخَد ٍ ًیبشّبی ًمدی یىی اش هْن تدسیي
ػَاهل سیبست التصبدی ٍ تداٍم فؼبلیت دز ثٌگبُ التصبدی است ٍ اش آًددب ودِ ٍخدَُ ًمدد
حبصل اش ػولیبت ،ووتس هی تَاًد هَزد دسدتىبزی ٍ اػودبل ًظدس هددیسیت لدساز گیدسد ،ثدِ
ػٌَاى هؼیبز اصلی ػولىسد ٍاحد تدبزی دز ًظس گسفتِ هی ضَد .ثٌبثسایي ػدم ثسًبهِ زیصی دز
زاثغِ ثب آى هی تَاًد هطىالت شیبدی زا ثدسای یده سدبشهبى ثدِ ٍخدَد آٍزد (ًظیدس ٍ افدصا،
.)2007
تَاًبیی یه ضسوت دز پسداخت سَد سْبم اش تَاًبیی اش دز ایدبد خسیدبى ّدبی ًمددی
آتی هٌتح هیضَد .ثٌبثسایي دز تصوین گیسیّبی هسثَط ثِ اًدبم سسهبیِ گرازیّب ،پیص ثیٌی
خسیبى ّبی ًمدی یه ضسوت هجٌبی هْویدز ًوبیبى سدبختي تَاًدبیی ضدسوت دز پسداخدت
سَد سْبم ثسای دٍزُ ّبی آیٌدُ هیثبضد .ثٌبثسایي اگس سدسهبیِ گدرازاى ثتَاًٌدد خسیدبى ّدبی
ًمدی یه ضسوت زا ثب استفبدُ اش یه هدل ثْیٌِ پیص ثیٌی وٌٌد هیتَاًٌد لیودت سدْبم آى
ضسوت زا ًیص پیص ثیٌی وٌٌد (زحودبى ٍ ًصدس .)2007 ،اعالػدبت تدبزیيی صدَزت خسیدبى
ٍخِ ًمد هؼیبزی است وِ هدی تَاًدد دز سدٌدص ػولىدسد گرضدتِ ضدسوت ٍ ًیدص لضدبٍت
ًسجت ثِ هٌبثغ ،شهبى ٍ هیصاى اعویٌبى اش تحمك خسیب ًْبی ًمددی آتدی ثدِ اسدتفبدُ وٌٌددگبى
ووه وٌد (زحودبى ٍ ًصدس .)2007 ،صدَزت خسیدبى ٍخدَُ ًمدد اعالػدبت سدَدهٌدی زا
دزثبزُ فؼبلیت ّبی ٍاحد اًتفبػی ثسای ایدبد ٍخِ ًمد اش عسیك ػولیبت ثِ هٌظَز ثبشپسداخت
ثدّی ،تَشیغ سَد سْبم ،یب سسهبیِ گرازی هددد ثسای تَسؼِ ظسفیت ػولیبتی...،گدصازش ٍ
فساّن هیوٌد (ثیبًیِ هفَْهی ضدوبزُ پدٌح ّیدبت اسدتبًدازدّبی حسدبثدازی هدبلی) .سدسهبیِ
گرازاى ٍ ثستبًىبزاى دٍ گسٍُ اصلی استفبدُ وٌٌدُ صَزتْبی هبلی ثِ ضوبز هیزًٍد ،فساّن
آٍزدى اعالػبت هسثَط ثسای ایي دٍ گسٍُ ثب تَخِ ثِ ًَع ًیبشّبی اعالػبتی آًبى ضدسٍزت
خبصی دازد؛ چسا وِ ثسای ایي گسٍُ ّب ثبید اعالػبتی تْیدِ ضدَد تدب ثدِ آًْدب دز پدیص ثیٌدی
ازشش هَزد اًتظبز سسهبیِ گرازی ٍ ثْدسُ ّدبی آیٌددُ آى ٍ ًیدص تصدوین گیدسی دزسدت دز
خْت استفبدُ ثْیٌِ اش هٌبثغ هبلی دز دستسس ووه وٌد .سدَد ٍ خسیبًدبت ًمددی آیٌددُ اش
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خولِ اعالػبت اسبسی ٍ هْوی است وِ هیتَاًد دز خْت تحمدك ایدي هْدن ًمدص هدثثسی
ایفدب وٌددد .سددَد حسدبثدازی آیٌدددُ ثددِ ٍیدژُ سددَدّبی ػولیددبتی ػولىدسد ،هْوتددسیي هٌجددغ
اعالػبتی دزثبزُ ی تَاًبییّبی ثبلمَُ ضسوت ثِ ضوبز هیآیٌد (زٌّوبی زٍدپطتی.)138 8 ،
چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد یه هؼیبز خبهغ ٍهفید ثسای سٌدص هدیسیت سسهبیِ دز گدسدش
است وِ ثِ صَزت گسدتسدُ دز پدژٍّص ّدبی پیطدیي اسدتفبدُ ضددُ اسدت(دالف .)2003 ،
چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ثِ هدت شهبى الشم ثیي خسید هَاد اٍلیِ ٍ خوغ آٍزی ٍخدَُ حبصدل
اش فسٍش وبالی سبختِ ضدُ اضبزُ هی وٌد .هدیسیت چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ثدِ ػٌدَاى یده
ػبهل اسبسی ثسای هدیسیت سسهبیِ دزگسدش دزًظسگسفتِ ضدُ اسدت (خدَس ٍ ّوىدبزاى،
 ٍ1996دالف .)2003 ،هدیسیت چسخِ تجددیل ٍخدِ ًمدد ضدبهل هددیسیت سدِ خدص  ،یؼٌدی
هَخَدی هَاد ٍ وبال ،حسبة ٍ اسٌبد دزیبفتٌی تدبزی ٍ حسبة ٍ اسٌبد پسداختٌدی تددبزی
هیثبضد وِ ثبید ثس تَاشى آًْب توسوص ًوَد (چبزیتَ ٍ ّوىبزاى  .)2011 ،چسخِ تجدیل ٍخدِ
ًمد ثِ ػٌَاى خصیی اش چسخِ ػولیبتی ًطبى دٌّدُ دٍزُ یب هدت شهبًی است وِ ٍخِ ًمد ثدِ
هصسف فسایٌد ػولیبتی ضسوت ثسای تَلید یده للدن هحصدَل هدیزسدد .چسخدِ ػولیدبتی،
هیبًگیي شهبى ثیي ٍخَُ هصسف ضدُ ثسای تَلید هحصَالت ٍ ٍخَُ دیبفت ضدُ اش فدسٍش
هحصَالت است .هیصاى چسخِ ػولیدبتی سدسهبیِ دز گدسدش هدَزد ًیدبش زا تؼیدیي هدیوٌدد.
ضسوت ّبیی وِ دازای چسخِ ػولیبتی عَالًی تس ّستٌد ،سسهبیِ دز گسدش ٍ ًیص ٍخدِ ًمدد
ثیطتسی ًیبش دازًد (ثَلَ ٍ ّوىبزاى.)1391 ،
مباوی وظری ي پیطیىٍ
ثس اسبس تحمیمبت عسلِ ( ،)1387چسخِ تجدیل ثِ ًمدد ثدب سدَدآٍزی ضدسوتّدب زاثغدِ
هؼىَس دازد ٍ دٍزُ پسداخت ثدّی ّب ثب سدَدآٍزی زاثغدِ هسدتمین دازد .هدساد شادُ فدسد ٍ
ًبدػلی پَز هٌفسد ( )1388پژٍّطی تحت ػٌَاى "زاثغِ خسیبًْبی ًمدی ًبضدی اش فؼبلیتْدبی

تبهیي هبلی ٍ ثبشدُ سْبم" دز ضسوتّدبی پریسفتدِ ضددُ دز ثدَزس اٍزاق ثْدبداز تْدساى دز
للوسٍ شهبًی ( )1382-86اًدبم دادًد وِ دز آى ثدِ تطدسیح زاثغدِ هیدبى هتغیدس ّدبی هدبلی ٍ
حسبثدازی ثب استفبدُ اش آشهَى ّبی ضسیت ّوجسدتگی پیسسدَى ٍ زگسسدیَى پسداختدِ ضددُ
است.

آلبیی ٍ ّوىبزاى ( )1388ثِ ثسزسی ػَاهل هدثثس ثدس ًگْددازی هَخَدیْدبی ًمددی دز
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ضسوتّبی پریسفتِ ضدُ دز ثَزس اٍزاق ثْبداز تْساى پسداختٌدً .تبیح پژٍّص آىّدب ًطدبى
داد وِ حسبة ّبی دزیبفتٌی ،خبلص سسهبیِ دز گسدش ،هَخَدی ّدبی ودبال ٍ ثددّی ّدبی
وَتبُ هدت ،ثِ تستیت اش هْوتسیي ػَاهدل دازای تدثثیس هٌفدی ثدس ًگْددازی هَخدَدی ّدبی
ًمدی ّستٌد .اش عسف دیگس ،فسصت ّبی زضد ضسوت ،سَد تمسدیویًَ ،سدبى خسیدبى ّدبی
ًمدددی ٍ سددَد خددبلص ،ثددِ تستیددت اش هْوتددسیي ػَاهددل دازای تددثثیس هثجددت ثددس ًگْدددازی
هَخَدی ّبی ًمدی ّستٌد ،اهب ضَاّد وبفی دز هدَزد تدثثیس هٌفدی ثددّی ّدبی ثلٌدهددت ٍ
اًداشُ ضسوتّب ثس ًگْدازی هَخَدیّبی ًمدی ٍخَد ًدازد .
وبضبًی پَز ٍ ًمی ًژاد ( )1388ثب اًتيبة ًوًَِ ای ضدبهل  78ضدسوت پریسفتدِ ضددُ دز
ثَزس اٍزاق ثْبداز ثِ ثسزسی اثس ٍخِ ًمد پسداختٌدد .آى ّدب ثدب اسدتفبدُ اش هؼیبزّدبی اًدداشُ
ضسوت ،ػوس ضسوتً ،سجت سَد تمسیوی ٍ گسٍُ تدبزی ثِ ػٌدَاى ًوبیٌددُّدبی اش ٍخدَد
هحدٍدیت ّبی هبلی ًطبى دادًد وِ خسیبى ّبی ًمدی تثثیس هؼٌی دازی ثس سغَح ًگْددازی
ٍخِ ًمد ًداضتِّ ،وچٌیي تفبٍت هؼٌدی دازی ثدیي حسبسدیت خسیدبىّدبی ًمددی ٍخدِ ًمدد
ضسوتّبی ثب هحدٍدیت هبلی ٍ ضسوتّبی ثدٍى هحدٍدیت هبلی ٍخَد ًدازد.
تْساًی ٍ حصبزشادُ ( )1388ثِ ثسزسی تثثیس خسیبىّبی ًمدی آشاد ٍ هحددٍدیت تدثهیي
هبلی ثس ثیص سسهبیِ گرازی ٍ ون سسهبیِ گرازی دز  120ضسوت پریسفتدِ ضددُ دز ثدَزس
اٍزاق ثْبداز تْساى عی ًتبیح پژٍّص دز دٍزُ شهبًی  1385آىّدب ًطدبى داد ودِ زاثغدِ ثدیي
خسیبى ّبی ًمدی آشاد ٍ ثیص سسهبیِ گرازی هستمین ٍ ثِ لحبػ آهبزی هؼٌی داز است .ثدیي
هحدٍدیت دز تثهیي هبلی ٍ ون سسهبیِ گدرازی دز ضدسوت ّدبی پریسفتدِ ضددُ دز ثدَزس
اٍزاق ثْبداز تْساى زاثغِ هؼٌی دازی ٍخَد ًدازد.
ًتبیح صفسی ( )1389حبوی اش آى است وِ زاثغِ هٌفی ثیي سَدآٍزی ٍ چسخدِ تجددیل
ثِ ًمد ٍ اخصای آى ٍخَد دازد.
ثبثبخبًی ٍ دیگساى ( )1389ثِ ثسزسی تبثیس ػدم اعویٌدبى خسیدبى ّدبی ًمددی ٍ ّوچٌدیي
ًسجت سَد اًجبضتِ ثِ حمَق صبحجبى سْبم ضسوت (ثِ ػٌَاى ضبخص دزخِ ثلَؽ ضسوت ّدب)
ثس سیبست تمسین سَد ضسوت ّب پسداختٌد ٍ دز وٌدبز دٍ هتغیدس هسدتمل اصدلی فدَق ،هیدصاى
سسهبیِ گرازاى هبلىبى ًْبدی ٍ ّوچٌیي فسصت ّبی سسهبیِ گرازی ضسوت ّب زا ًیص دز ًظدس
گسفتِ ٍ اثس هتغیس اًداشُ ضسوت ّب زا ًیص وٌتسل ًوَدًدً .تبیح پژٍّص ایطبى ًطبى داد ،ػددم
اعویٌبى خسیبى ّبی ًمدی ضسوت ٍ ّوچٌیي هیصاى هبلىیت ًْبدی ثس سَد تمسیویضسوت ّب
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اثسگددراز ّسددتٌد ،دز حددبلی وددِ ًسددجت سددَد اًجبضددتِ ثددِ حمددَق صددبحجبى سددْبم ٍ ّوچٌددیي
فسصتّبی سسهبیِگرازی ٍ زضد ضسوت تبثیس هؼٌیدازی ثس هیصاى سَد تمسیوی ًدازًد.
ضوس ٍ یحیی شادُ فس ( ،)1394ثِ ثسزسی زاثغِ اثس توبیلی ثب خسیبًبت ًمدی ٍ ػولىدسد
ضسوت ّبی سسهبیِ گرازی ثَزس اٍزاق ثْبداز تْساى پسداختٌدً .تبیح پژٍّص ثیبًگس ٍخدَد
زاثغِ هؼٌبداز ثیي زفتبز توبیلی ٍ خسیبًبت ًمدی دز ضسوت ّبی سسهبیِ گدرازی اسدت .ایدي
زاثغِ دز هَزد ضسوت ّبیی وِ ػولىسد ثْتسی داضتِ اًد هستمین ٍ ضسوت ّبیی وِ ػولىسد
ضؼیف تسی داضتِ اًد؛ هؼىَس است.
گیل ٍ ّوىبزاى (ً )2010وًَِ ای  88تبیی اش ضسوتْبی پدیسفتِ ضددُ دز ثدَزس اٍزاق
ثْبداز ًیَیَزن زا اًتيبة وسدًد ٍ ثب ثسزسی سغح سسهبیِ دز گسدش ثس سَدآٍزی آًْب ثِ
ایي ًتیدِ زسیدًد وِ ،زاثغِ هؼٌبدازی ثیي چسخِ تجدیل ثِ ًمد ٍ سَدآٍزی ضدسوتْب ٍخدَد
دازد ٍ سَدآٍزی ضسوت ثب وَتبُ ضدى دٍزُ ٍصَل دزیبفتٌیّب افصایص هییبثد.
َّ ٍ ّوىبزاى ( )2012دز پژٍّطی تحت ػٌَاى "پیص ثیٌی خسیدبى ّدبی ًمددیّ ،صیٌدِ
سسهبیِ ٍ ثبشدُ هَزد اًتظبز" ثِ ثسزسی زاثغِ ثیي سِ هتغیس پسداختٌد .آى ّب ثب تَخدِ ثدِ پدیص
ثیٌیّبی سَد ضسوتّب ثس هجٌبی هدلّبی ٍ ضبخصّبی هسثَط ثِ خسیبىّبی ًمددی پدیص
ثیٌدی ضددُ ٍ ثدسآٍزدی ثددس زٍی ّصیٌدِ سدسهبیِ ضدسوتّددب تبویدد ٍ ًوًَدِّدبی ثصزگددی اش

ضسوت ّب زا هبثیي سبل ّبی  1968تب  2008هَزد ثسزسی لساز دادًد .آى ّدب یبفتٌدد ودِ پدیص
ثیٌی ّبی سَد ثس هجٌبی پیص ثیٌی ّبی دیگس دز ازتجبط ثب پیص ثیٌدی ّدبی خسیدبىّدبی ًمددی
ثَدُ ٍ ثس گسفتِ اش ضسایت هسثَط ثِ پیص ثیٌیّبی سَد استّ .وچٌیي دز ازتجدبط ثدب ّصیٌدِ
سسهبیِ ٍ ازتجبط آى ثب ثبشدُ هَزد اًتظبز سْبم ثِ ایي ًتیددِ زسدیدًد ودِ ضدبخص هدستجظ ثدب
ثبشدُ هَزد اًتظبز ّوبى پیص ثیٌی ّبی هسثَط ثِ ثبشدُ سْبم هیثبضد .آى ّب ّوچٌیي ضَاّدی
زا دز ازتجبط ثب تبیید زاثغدِ هؼٌدبداز ثدیي سدغح خصَصدیبت هسثدَط ثدِ ثدبشدُ هدَزد اًتظدبز
ضسوت ٍ خسیبىّبی ًمدی پیصثیٌی ضدُ دست یبفتٌد ٍ آى زا ثس هجٌبی هدل پبیدِ ای ّصیٌدِ
سسهبیِ تؼدیل ًوَدًد.
هددَلس ٍ ّوىددبزاى (ً ،)2015طددبى دادًددد خسیددبىّددبی خسٍخددی ٍخددِ ًمددد حبصددل اش
فؼبلیتّبی سدسهبیِگدرازی (یؼٌدی ٍاگدرازی اهدَال ،هبضدیي آالت ،تدْیصات،تدبهیي هدبلی
دازاییّبی ًبهطَْد ،ضسوتّبی تبثؼِ ٍ یب  ) ...ثس ػولىسد ضسوتّب تبثیسگراز است.
زدزیگص ٍ ّوىبزاى ( )2015ازتجبط فؼبلیت ّبی سسهبیِ گرازی ًمدی ٍ غیس ًمدی زا ثدب
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ػولىسد آتی ضسوت ثسزسی وسدًدً .تبیح پژٍّص آًْب ًطبى داد وِ خسیبى ًمدد حبصدل اش
سسهبیِ گرازی ثسای پیص ثیٌی خسیبى ّبی ًمد ًبضی اش فؼبلیت ّبی ػولیبتی آتی ًمص هْوی
ایفب هی وٌد ٍ ثب تفىیه خسیبى ًمد حبصل اش سسهبیِ گرازی ثِ اخصایص ،ضسیت تؼییي هدل
افصایص (ّسچٌد هحدٍد) یبفت .شهبًی وِ لیودت آتدی سدْبم ضدسوت ثسزسدی هدیضدد ًیدص
ضَاّد هطبثْی ثدست آهدً .تبیح ّوچٌیي ًطبى دادًد وِ هؼیبز سدسهبیِ گدرازی غیدس ًمددی
اعالػبتی ػالٍُ ثس سَد ٍ سسهبیِ گرازیّبی ًمدی دز پیص ثیٌی خسیدبىّدبی ًمدد ًبضدی اش
فؼبلیتّبی ػولیبتی ٍ لیوت آتی سْبم ضسوت ازائِ هیوٌد.
ثب تَخِ ثِ اّویت ثسصای خسیبى ّدبی ًمددیً ،یدبش ثدِ پدیص ثیٌدی خسیدبى ٍخدَُ ًمدد دز
تصویوبت التصبدی هيتلف ٍخَد دازد .دز سبل ّبی اخیس ًیص تمبضب ثسای پیص ثیٌی خسیدبى
ٍخَُ ًمد تَسظ سسهبیِ گرازاى دز ثبشاز سسهبیِ افصایص یبفتِ است .اّویت ایدي پدیص ثیٌدی
تَسظ ثٌیبدّبی استبًدازدگرازی هلدی ٍ ثدیي الوللدی حوبیدت ضددُ ٍ دز ایدي زاسدتب ثسخدی
هحممیي اش الالم تؼْدی ٍ ًمدی ثسای پیص ثیٌی استفبدُ ًوَدُ ٍ ًتبیح هتٌبلضی حبصل ضدُ
است .دز تحمیمبت اًدبم ضدُ لجلی ػودتب زاثغِ ازشش دادُ ّبی حسدبثدازی ثدب ثدبشدُ سدْبم
ثبشاز ٍ یب ثب پیص ثیٌی آضفتگی هبلی ٍاحد تدبزی هَزد ثسزسی لدساز گسفتدِ اسدت .ثٌدبثسایي
ثسزسی سَدهٌدی ًسجی الالم تؼْددی ٍ ًمددی دز چدبزچَة یده وطدَز دز حدبل تَسدؼِ
(ایساى) ثب تَخِ ثِ لَاًیي تدبزی هتفبٍت ،اصالحبت حسبثدازی گصازضگسی ٍ ثبشاز سدسهبیِ
دز حبل ظَْز ضسٍزی ثِ ًظس هی زسد .چسا ودِ ًتدبیح حبصدل اش ایدي هغبلؼدِ هدیتَاًدد ثدِ
سسهبیِ گرازاى ،تحلیل گساى ،لبًَى گرازاى ٍ سدبیس ذیٌفؼدبى دز ازشیدبثی ثْتدس ٍ ػویدك تدس
ػولىسد هبلی ٍ ًمدیٌگی ضسوت ّبی پریسفتِ ضدُ دز ثَزس تْساى ووه وٌدد .ػدالٍُ ثدس
ایي هٌدس ثِ تصوین گیدسی ّدبی آگبّبًدِ ٍ تيصدیص ثْتدس هٌدبثغ التصدبدی تَسدظ هددیساى
ٍاحدّبی تدبزی ٍ دز ًْبیت هَخت ازتمب وبزآهدی ثبشاز سسهبیِ ایساى هی ضدَد .دز اوثدس
تحمیمبت اًدبم ضدُ دز ایساى ػَاهل هَثس ثس ػولىسد هدبلی ّوچدَى زیسده سیسدتوبتیه،
ًمدضًَدگی سْبم ٍ ،یژگی ّبی حبوویت ضسوتی ،سبختبز هبلىیت ٍ  ....هَزد ثسزسی لدساز
گسفتِ است .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دز تحمیمبت گرضدتِ دز ایدساى ثدِ ًددزت ازتجدبط ثدیي چسخدِ
تجدیل ٍخِ ًمد ٍ چسخِ ػولیبتی ثب ػولىسد هبلی ضسوت ّبی پریسفتِ ضدُ دز ثدَزس اٍزاق
ثْبداز تْساى هَزد ثسزسی لساز گسفتِ است ،لرا اش ایي خْت هَضَع تحمیك حبضس خدید ٍ
دازای ًَ آٍزی هدیثبضدد .دز ایدي پدژٍّص ثدِ هٌظدَز ثسزسدی تغییدسات دز ػولىدسد هدبلی
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ضسوت ،چْبز هتغیس هستمل ٍ سِ هتغیس وٌتسلی دز ًظس گسفتِ ضدُ است :
خدٍل :1هتغیسّبی تحمیك ٍ ًحَُ سٌدص آًْب
سىجص

متغیرَا

وًع متغیر

هدوَع ازشش ثبشاز سْبم ٍ ازشش
ΔTOBINS_Q

تغییسات دز ػولىسد هبلی

دفتسی ثدّیّب تمسین ثس ازشش

ٍاثستِ

دفتسی دازاییّب
lnSALEQ

لگبزیتن عجیؼی فسٍش

لگبزیتن عجیؼی فسٍش خبلص

خبلص

ضسوت

وٌتسلی

ًسجت ازشش دفتسی ثدّیّب ثِ
DEBT

اّسم هبلی

ازشش دفتسی دازاییّب دز پبیبى

وٌتسلی

دٍزُ
ΔDSO

ΔDIO

ΔDPO

ΔOCC

ΔCCC

تغییسات دز دٍزُ ٍصَل
هغبلجبت
تغییسات دز دٍزُ گسدش
هَخَدی وبال
تغییسات دز دٍزُ ٍازیص
ثستبًىبزاى
تغییسات دز چسخِ ػولیبتی
تغییسات دز چسخِ تجدیل
ٍخِ ًمد

تغییسات دز دٍزُ ٍصَل هغبلجبت
ضسوت دز دٍزُ خبزی ًسجت ثِ

هستمل

دٍزُ لجل
تغییسات دز دٍزُ گسدش هَخَدی
وبال ضسوت دز دٍزُ خبزی ًسجت

هستمل

ثِ دٍزُ لجل
تغییسات دز دٍزُ ٍازیص ثستبًىبزاى
ضسوت دز دٍزُ خبزی ًسجت ثِ

وٌتسلی

دٍزُ لجل
تغییسات دز چسخِ ػولیبتی ضسوت
دز دٍزُ خبزی ًسجت ثِ دٍزُ لجل

هستمل

تغییسات دز چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد
ضسوت دز دٍزُ خبزی ًسجت ثِ
دٍزُ لجل

هستمل
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ثس هجٌبی هجبًی ًظسی ٍ پیطیٌِ ،فسضیِّبی تحمیك ثِ صَزت شیس هغسح هیضَد:
 فسضیِ اٍل :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي دٍزُ ٍصَل هغبلجبت ٍ ػولىسد هبلی ضسوت
ٍخَد دازد.

 فسضیِ دٍم :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي دٍزُ گسدش هَخَدی وبال ٍ ػولىسد هبلی
ضسوت ٍخَد دازد.

 فسضیِ سَم :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ٍ ػولىسد هبلی ضسوت
ٍخَد دازد.

 فسضیِ چْبزم :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي چسخِ ػولیبتی ٍ ػولىسد هبلی ضسوت ٍخَد
دازد.

 فسضیِ پٌدن :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي هؼیبزّبی خسیبًبت ًمدی ػولیبتی ٍ ػولىسد
هبلی ضسوت ٍخَد دازد.

 فسضیِ ضطن :ازتجبط هؼٌبدازی ثیي استبًدازدّبی خسیبًبت ًمدی ػولیبتی ٍ
ػولىسد هبلی ضسوت ٍخَد دازد.
ريش ضىاسی
زٍش پژٍّص ایي تحمیك اش ًظس هبّیت ٍ هحتَا اش ًَع ّوجستگی است ،ودِ ثدب اسدتفبدُ
اش دادُ ّبی ثبًَیِ هستيسج اش صَزت ّبی هبلی ضسوت ّبی پریسفتِ ضددُ دز ثدَزس اٍزاق
ثْبداز تْساى ثِ تحلیل زاثغدِ ی ّوجسدتگی هدی پدسداشد .اًددبم ایدي پدژٍّص دز چْدبزچَة
استدالل لیبسی -استمسایی صَزت خَاّد گسفت .اش سَی دیگس پژٍّص حبضس اش ًَع پس
زٍیدادی (ًیوِ تدسثی) است ،یؼٌی ثس هجٌبی تدصیدِ ٍ تحلیدل اعالػدبت گرضدتِ ٍ تدبزیيی
(صَزت ّبی هبلی ضسوت ّب) اش اثتدای سدبل  1387تدب پبیدبى سدبل  1393اًددبم هدی گیدسد.

ّوچٌیي ایي پژٍّص اش ًَع هغبلؼِ ای وتبثيبًِ ای ٍ تحلیلی– ػلی ثَدُ ٍ هجتٌدی ثدس تحلیدل
دادُ ّبی تبثلَیی (پبًل دیتب) ًیص هیثبضد .پژٍّص اشحیث ّدف ودبزثسدی ٍ اش حیدث زٍش
تَصیفیّ -وجستگی للوداد هیضَد.
هدلّبی زگسسیًَی هغبثك خدٍل  2ثسای آشهَى فسضدیِّدبی پدژٍّص دز ًظدس گسفتدِ
ضدُ است:
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خدٍل :2هدلّبی زگسسیًَی

= + DEBT j,t2lnSALEQ j,t+ β1+ β0 β ΔTOBINS_Q j,t
فسضیِ + 3ΔDSO j,t-6 + β2ΔDSO j,t-5+ β-1j,t ΔDSO4ΔDSO j,t + β3β
اٍل ،دٍم ٍ + 2ΔDIO j,t-10+ β -1ΔDIO j,t9ΔDIO j,t + β8 + β4ΔDSO j,t-7β
+ -1ΔDPO j,t14ΔDPO j,t + β13+ β 4ΔDIO j,t-12 + β3ΔDIO j,t-11β
پٌدن
+ ε j,t 4ΔDPO j,t-17 + β3ΔDPO j,t-16 + β2ΔDPO j,t-15β

فسضیِ
سَمٍ ،
ضطن

+ β DEBT j,t3 lnSALEQ j,t+ β1 + β0 ΔTOBINS_Q j,t = β
+ β 3ΔCCC j,t-7 + β2ΔCCC j,t-6 + β -1ΔCCC j,t5 ΔCCC j,t + β4
+ ε j,t4CCC j,t-8
=
+ β3 β

j,t
j,t

j,t2lnSALEQ j,t+

β1+ β0β ΔTOBINS_Q
+ β2ΔOCC j,t-5+ β -1ΔOCC j,t4ΔOCC

j,t-6

+ DEBT
+ 3ΔOCC

+ ε j,t4OCC j,t-7β

جامؼٍ ي ومًوٍ
خبهؼِ آهبزی تحمیك ضبهل تودبهی ضدسوتّدبی پریسفتدِ ضددُ دز ثدَزس اٍزاق ثْدبداز
تْددساى اش اثتدددای سددبل  1387تددب پبیددبى سددبل  1393هددیثبضددد .زٍش ًوًَددِ گیددسی حددرفی
سیستوبتیه ثب اػوبل ضسایظ شیس هیثبضد:
 اعالػبت هَزد ًیبش خْت هحبسجِ هتغیسّبی ػولیبتی تحمیك ،ثسای آًْب دز دستسس
ثبضد.
 دست ون اش سبل  1386دز ثَزس پریسفتِ ضدُ ٍ تب پبیبى دٍزُ تحمیك دز ثَزس
فؼبل ثبضٌد.
 پبیبى سبل هبلی آًْب  29اسفٌد هبُ ثبضد.
 خص صٌبیغ ٍاسغِ گسی هبلی ،سسهبیِ گرازی ،ثبًىی ،ثیوِ ٍ لیصیٌگ ًجبضد.
 ثیص اش سِ هبُ ٍلفِ هؼبهالتی ًداضتِ ثبضد.
ثس ایي اسبسً ،وًَِ هَزد ثسزسی ضبهل  115ضسوت هیثبضد.
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دز ایددي تحمیددك ثددسای خوددغ آٍزی اعالػددبت هجددبًی ًظددسی ٍ ادثیددبت تحمیددك اش زٍش
وتبثيبًِ ای استفبدُ ضدُ است؛ ضوٌب ،دادُ ّبی ٍالؼدی هدَزد ًیدبش ایدي تحمیدك اش اعالػدبت
ٍالؼی ضسوتّب دز ثَزس اٍزاق ثْبداز تْساى گسدآٍزی ضد.
آمار تًصیفی

ایي ًَع آهبز صسفبً ثِ تَصیف خبهؼِ هیپسداشد ٍ ّدف آى هحبسجِ پبزاهتسّدبی خبهؼدِ
است .چٌبًچِ هحبسجِ همبدیس ٍ ضبخصّبی خبهؼِ آهبزی ثدب اسدتفبدُ اش سسضدوبزی تودبهی
ػٌبصس آى اًدبم گیدسد ،آى زا آهدبز تَصدیفی گَیٌدد (هدَهٌی ٍ آذز .)1377 ،دز خددٍل 3
ثسخی اش هفبّین آهبز تَصیفی ایي هتغیسّب ،ضبهل تؼداد هطبّدات ،هیبًگیي ،اًحساف هؼیبز،
حدالل ٍ حداوثس هطبّدات ازائِ ضدُ است.
خدٍل  :3آهبز تَصیفی دادُّب
ضرح متغیرَا
ΔTOBINS_Q
lnSALEQ
DEBT
ΔDSO
ΔDIO
ΔDPO
ΔOCC
ΔCCC

تغییسات دز ػولىسد هبلی
لگبزیتن عجیؼی فسٍش
خبلص
اّسم هبلی
تغییسات دز دٍزُ ٍصَل
هغبلجبت
تغییسات دز دٍزُ گسدش
هَخَدی وبال
تغییسات دز دٍزُ ٍازیص
ثستبًىبزاى
تغییسات دز چسخِ
ػولیبتی
تغییسات دز چسخِ تجدیل
ٍخِ ًمد

اوحراف

میاوگیه

میاوٍ

110.0

039.0

805.0

046.27

922.26

411.1

971.22

607.0

619.0

180.0

096.0

195.1

-41/842

-8/121

236/987

-3448/455

1068/602

-37/188

-7/301

175/212

-2334/550

456/333

-31/058

-2/713

218/045

-4490/418

511/972

-79/030

-16/070

403/587

-5545/661

1524/934

-46/893

-12/101

295/241

-4476/012

1468/566

مؼیار

کمیىٍ

بیطیىٍ

646.4-

756.5
308.65
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یافتٍَا

پس اش تبیید پبیبیی هتغیسّبی تحمیك ثدب اسدتفبدُ اش آشهدَى  ،IPSثدِ هددلثٌددی دادُّدب
پسداختِ ضد .ثِ هٌظَز آشهَى فسضیِّبی تحمیك ،ثب استفبدُ اش آشهدَى چدبٍ ،هددل پبًدل ثدِ
ػٌَاى هدل هٌبست اًتيبة گسدیدّ .وچٌیي ،تصدبدفی ثدَدى اثدسات دز هددل اٍل ٍ سدَم ٍ
ثبثت ثَدى اثسات دز هدل دٍم اش عسیك آشهَىّبسوي هَزد تبیید لساز گسفت .خْت آشهَى
فسضیِّبی پژٍّص ،اثتدا الشم است ثسلسازی پیص فسضّبی هدلّبی زگسسدیَى چٌدگبًدِ
ثسلساز ثبضدً .سهبل ثَدى هتغیس ٍاثسدتِ ثدس اسدبس آهدبزُ خدبوَثسا هدَزد تبییدد لدساز گسفدت.
ّوچٌیي ّوجسدتگی سدسیبلی خغبّدبی هددلّدبی زگسسدیَى چٌدگبًدِ ثدب اسدتفبدُ اش آهدبزُ
دٍزثیيٍ -اتسَى آشهَى ٍ ػدم ّوجستگی پیبپی دز سغح هؼٌدبدازی  0.05تبییدد ضدد .یىدی
دیگس اش پیص فسضّبی اصلی تحلیلّبی زگسسدیَىّ ،وسدبى ثدَدى ٍازیدبًس خغبّبسدت.
ًتبیح حبصل اش آشهَى ٍایت ًطبى اش ػدم ٍخَد ًبّوسبًی داضت .ثس اسبس ًتبیح حبصدل اش
آشهَى پیص فسضّب ،هیتَاى اش زٍش ثساٍزدیبثی  OLSثسای پبزاهتسّبی هدل زگسسدیًَی
استفبدُ وسد.
خالصِ ًتبیح حبصل اش ثساشش هدلّبی زگسسیًَی ثِ ضسح شیس است:
خدٍلً :4تبیح ثساشش هدل زگسسیًَی دز ثسآٍزد پبزاهتسّبی هدلّب
فرضیٍ

اٍل ،دٍم

وام متغیر

ضریب

مقدار

متغیر

ضریب

آمارٌ t

سطح
مؼىیداری

ػدد ثبثت

0β

0/743

2/873

0/004

lnSALEQ j,t

1Β

0/165

2/231

0/046

DEBT j,t

2β

-0/338

-2/876

0/021

ΔDSO j,t

3β

-0/427

-3/111

0/028

-1j,t ΔDSO

4β

-0/714

-0/909

0/327

2ΔDSO j,t-

5β

-0/602

-2/921

0/016

3ΔDSO j,t-

6β

-0/288

-2/129

0/041
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سطح
مؼىیداری

t ٌآمار

مقدار

ضریب

ضریب

متغیر
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وام متغیر

0/0027

-3/273

-0/194

7β

4ΔDSO j,t-

0/049

-2/129

-0/156

8β

ΔDIO j,t

0/703

-0/223

-0/351

9β

-1ΔDIO j,t

0/041

-2/451

-0/709

10β

2ΔDIO j,t-

0/102

-1/711

-0/922

11β

3ΔDIO j,t-

0/013

-3/073

-0/234

12β

4ΔDIO j,t-

0/0017

3/838

1/081

13β

ΔDPO j,t

0/041

2/388

0/631

14β

-1ΔDPO j,t

0/048

2/141

0/753

15β

2ΔDPO j,t-

0/031

2/601

1/894

16β

3ΔDPO j,t-

0/541

0/671

0/711

17β

4ΔDPO j,t-

0/038

2/483

0/167

0β

ػدد ثبثت

0/031

2/909

0/443

1β

lnSALEQ j,t

0/016

-2/921

-0/152

2β

DEBT j,t

0/041

-2/129

-0/911

3β

ΔCCC j,t

0/0027

-3/273

-0/121

4β

-1ΔCCC j,t

0/002

-3/154

-0/561

5β

2ΔCCC j,t-

0/018

-2/381

-0/421

6β

3ΔCCC j,t-

ٍفرضی

فسضیِ سَم
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فرضیٍ

فسضیِ چْبزم

وام متغیر

ضریب

مقدار

متغیر

ضریب

آمارٌ t
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سطح

مؼىیداری

4ΔCCC j,t-

7β

-0/527

-2/619

0/009

ػدد ثبثت

0β

-0/416

-0/223

0/823

lnSALEQ j,t

1β

-0/136

-3/336

0/001

DEBT j,t

2β

0/561

1/073

0/297

ΔOCC j,t

3β

-0/208

-2/451

0/043

-1ΔOCC j,t

4β

-0/147

-3/711

0/0007

2ΔOCC j,t-

5β

0/210

3/838

0/0017

3ΔOCC j,t-

6β

0/542

2/388

0/041

4ΔOCC j,t-

7β

0/891

2/141

0/048

هغبثك خدٍل ،4سغح هؼٌیدازی هتغیسّبی وبّص (افصایص) دز دٍزُ ٍصدَل هغبلجدبت
دٍزُ خددبزی( ،)tدٍ دٍزُ لجددل( ،)t-2سددِ دٍزُ لجددل( ٍ )t-3چْددبز دٍزُ لجددل( )t-4ووتددس اش
سغح هؼٌی دازی دز ًظس گسفتِ ضدُ دز پژٍّص حبضس ( )%5است؛ ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ
 tهسثَط ثِ ایي هتغیسّب ثصزگتس اش آهبزُ  tثدست آهدُ اش خدٍل ثب ّوبى دزخِ آشادی است.
لرا اٍال ،زاثغِ هٌفی(هؼىَس) هؼٌبداز ثیي ایي هتغیسّب ٍخَد دازد .ثبًیب ،فسضیِ  H0دز سغح
اعویٌبى  %95زد ضددُ ٍ فسضدیِ  H1هجٌدی ثدس ایدي ودِ ودبّص (افدصایص) دز دٍزُ ٍصدَل
هغبلجبت ثب ثْجَد (وبّص) آًی ػولىسد هبلی ضسوت دز ازتجبط است ،تبیید هیگسدد ٍ ایدي
ثِ هؼٌی تبییدد فسضدیِ اٍل پدژٍّص اسدتّ .وچٌدیي ،سدغح هؼٌدیدازی هتغیسّدبی ودبّص
(افصایص) دز دٍزُ گسدش هَخَدی وبال دٍزُ خبزی( ،)tدٍ دٍزُ لجدل( ٍ )t-2چْدبز دٍزُ
لجل( )t-4ووتدس اش سدغح هؼٌدیدازی دز ًظدس گسفتدِ ضددُ دز پدژٍّص حبضدس ( )%5اسدت؛
ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ  tهسثَط ثِ ایي هتغیسّب ثصزگتس اش آهبزُ  tثدست آهدُ اش خددٍل ثدب
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ّوبى دزخِ آشادی است .لرا زاثغِ هٌفی(هؼىَس) هؼٌبدازی ثیي ایي هتغیسّدب ٍخدَد دازد ٍ
فسضیِ  H0دز سغح اعویٌبى  %95زد ضدُ ٍ فسضیِ  H1هجٌی ثس ایدي ودِ ودبّص (افدصایص)
دز دٍزُ گسدش هَخَدی وبال ثب ثْجدَد (ودبّص) آًدی ػولىدسد هدبلی ضدسوت دز ازتجدبط
است ،تبیید هی گسدد .ثٌبثسایي ،فسضیِ دٍم پژٍّص ًیص هَزد لجدَل اسدت .ثٌدبثسایي دز هدَزد
فسضیِ پٌدن تحمیك هیتَاى گفت اش آى خب وِ سغح هؼٌدیدازی هؼیبزّدبی خسیبًْدبی ًمدد
ػولیبتی ضبهل وبّص (افصایص) دٍزُ گسدش هَخَدی وبال ،دٍزُ ٍصَل هغبلجبت ٍ دٍزُ
ٍازیص ثستبًىبزاى ووتس اش سدغح هؼٌدیدازی دز ًظدس گسفتدِ ضددُ دز پدژٍّص حبضدس ()%5
است؛ ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ  tهسثَط ثِ ایي هتغیسّدب ثصزگتدس اش آهدبزُ  tثدسدت آهددُ اش
خدٍل ثب ّوبى دزخِ آشادی است .لرا فسضیِ  H0دز سغح اعویٌدبى  %95زد ضددُ ٍ فسضدیِ
 H1هجٌی ثس ایي ودِ تغییدسات ثدب اّویدت دز هؼیبزّدبی خسیبًْدبی ًمدد ػولیدبتی  ،هٌددس ثدِ
تغییسات دز ػولىسد هبلی ضسوت هیگسدد ،تبیید هیگسدد.
ثس اسبس ًتبیح دٍهیي هدل زگسسیًَی ،سغح هؼٌیدازی هتغیسّبی وبّص (افدصایص) دز
چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد دٍزُ خدبزی( ،)tدٍزُ لجدل( ،)t-1دٍ دٍزُ لجدل( ،)t-2سدِ دٍزُ لجدل
( ٍ )t-3چْبز دٍزُ لجدل( )t-4ووتدس اش سدغح هؼٌدیدازی دز ًظدس گسفتدِ ضددُ دز پدژٍّص
حبضس ( )%5است؛ ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ  tهسثَط ثِ ایي هتغیسّب ثصزگتس اش آهبزُ  tثدست
آهدُ اش خدٍل ثب ّوبى دزخِ آشادی است .لرا اٍال ،زاثغِ هٌفی(هؼىَس) هؼٌدبداز ثدیي ایدي
هتغیسّب ٍخَد دازد .ثبًیب ،فسضیِ  H0دز سغح اعویٌبى  %95زد ضددُ ٍ فسضدیِ  H1هجٌدی ثدس
ایي وِ وبّص (افصایص) دز چسخِ تجدیل ٍخِ ًمد ثب ثْجدَد (ودبّص) آًدی ػولىدسد هدبلی
ضسوت دز ازتجبط است ،تبیید هیگسدد ٍ ایي دز تبیید فسضیِ سَم پژٍّص اسدت .اش عدسف
دیگس ،سغح هؼٌیدازی هتغیسّبی وبّص (افصایص) دز چسخِ ػولیبتی دٍزُ خدبزی( ، )tدٍ
دٍزُ لجل( ،)t-2سِ دٍزُ لجل( ٍ )t-3چْبز دٍزُ لجل( )t-4ووتس اش سغح هؼٌیدازی دز ًظدس
گسفتِ ضدُ دز پژٍّص حبضس ( )%5است؛ ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ  tهسثَط ثِ ایدي هتغیسّدب
ثصزگتس اش آهدبزُ  tثدسدت آهددُ اش خددٍل ثدب ّودبى دزخدِ آشادی اسدت .لدرا اٍال ،زاثغدِ
هٌفی(هؼىَس) هؼٌبداز ثیي ایي هتغیسّب ٍخَد دازد .ثبًیب ،فسضیِ  H0دز سغح اعویٌدبى %95
زد ضدُ ٍ فسضیِ  H1هجٌی ثس ایي وِ وبّص (افصایص) دز چسخِ ػولیبتی ثب ثْجَد (وبّص)
آًی ػولىسد هبلی ضسوت دز ازتجبط است  ،تبیید هیگسدد ودِ دز زاسدتبی پدریسش فسضدیِ
چْبزم تحمیدك اسدت .ثٌدبثسایي دز هدَزد فسضدیِ ضطدن هدیتدَاى گفدت ،سدغح هؼٌدیدازی
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استبًدازدّبی خسیبًْبی ًمد ػولیبتی ضبهل ودبّص (افدصایص) دز چسخدِ تجددیل ٍخدِ ًمدد
دٍزُ خ دبزی( ، )tدٍزُ لجددل ( ،)t-1دٍ دٍزُ لجددل( ،)t-2سددِ دٍزُ لجددل( ٍ )t-3چْددبز دٍزُ
لجل( ، )t-4وبّص (افصایص) دز چسخدِ ػولیدبتی دٍزُ خدبزی( ، )tدٍ دٍزُ لجدل( ،)t-2سدِ
دٍزُ لجل( ٍ )t-3چْبز دٍزُ لجدل( )t-4ووتدس اش سدغح هؼٌدیدازی دز ًظدس گسفتدِ ضددُ دز
پژٍّص حبضس ( )%5است؛ ّوچٌیي لدزهغلك آهبزُ  tهسثَط ثِ ایي هتغیسّب ثصزگتس اش آهبزُ
 tثدست آهدُ اش خدٍل ثب ّوبى دزخِ آشادی است .لرا فسضدیِ  H0دز سدغح اعویٌدبى %95
زد ضدُ ٍ فسضیِ  H1هجٌی ثس ایي وِ تغییدسات ثدب اّویدت دز اسدتبًدازدّبی خسیبًْدبی ًمدد
ػولیبتی  ،هٌدس ثِ تغییسات دز ػولىسد هبلی ضسوت هیگسدد  ،تبیید هیگسدد.
خدٍل(ً :)5تبیح هؼٌبدازی ثساشش هدلّبی زگسسیًَی
ضریب

ضریب تؼییه

تؼییه

تؼدیل ضدٌ

هدل فسضیِ اٍل ٍ دٍم

0/289

0/253

10/711

هدل فسضیِ سَم

0/528

0/481

13/843

0/00061

هدل فسضیِ چْبزم

0/437

0/382

10/342

0/014

مدل

آمارٌ F

مؼىیداری

آمارٌ ديربیه

()P-Value

ياتسًن

0/0083

2/188
1/932
2/067

دز هدل هسثَط ثِ فسضیِ اٍل ٍ دٍم ،همداز آهبزُ ً ) 10/711( Fیص حبوی اش هؼٌدی-
دازی ول ایي هدل زگسسیَى هی ثبضدّ .وچٌیي ،ضسیت تؼییي ٍ ضدسیت تؼیدیي تؼددیل
ضدُ هدل فَق ثِ تستیت ػجبزتٌد اش  28/9دزصد ٍ  25/3دزصد .ثٌبثسایي ،هی تَاى ًتیدِ
گسفت وِ دز هؼبدلِ زگسسیًَی فسضیِ اٍل ٍ دٍم ،تٌْب حدٍد  25/3دزصد اش تغییدسات
هتغیس ٍاثستِ ضسوت ّبی هَزد ثسزسی تَسظ هتغیسّدبی هسدتمل ٍ وٌتدسل هصثدَز تجیدیي
هیضًَد.
دز هدل هسثَط ثِ فسضیِ سَم ،همداز آهبزُ ً )13/843( Fیدص حدبوی اش هؼٌدیدازی ودل
ایي هدل زگسسیَى هیثبضدّ .وچٌیي ،ضسیت تؼییي ٍ ضسیت تؼییي تؼدیل ضدُ هددل فدَق
ثِ تستیت ػجبزتٌد اش  52/8دزصد ٍ  48/1دزصدد .ثٌدبثسایي ،هدیتدَاى ًتیددِ گسفدت ودِ دز
هؼبدلِ زگسسیًَی فسضیِ سَم ،تٌْب حدٍد  48/1دزصد اش تغییسات هتغیس ٍاثستِ ضسوتّدبی
هَزد ثسزسی تَسظ هتغیسّبی هستمل ٍ وٌتسل هصثَز تجییي هیضًَد.
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دز هدل هسثَط ثِ فسضیِ چْبزم ،همداز آهبزُ ً ) 10/342( Fیص حبوی اش هؼٌدیدازی
ول ایي هدل زگسسیَى هی ثبضد .ثِ ػالٍُ ،ضسیت تؼییي ٍ ضدسیت تؼیدیي تؼددیل ضددُ
هدل فَ ق ثِ تستیت ػجبزتٌد اش  43/7دزصدد ٍ  38/2دزصدد .ثٌدبثسایي ،هدی تدَاى ًتیددِ
گسفت وِ دز هؼبدلِ زگسسیًَی فسضدیِ چْدبزم ،تٌْدب حددٍد  38/2دزصدد اش تغییدسات
هتغیس ٍاثستِ ضسوت ّبی هَزد ثسزسی تَسظ هتغیسّدبی هسدتمل ٍ وٌتدسل هصثدَز تجیدیي
هی ضًَد.
وتیجٍگیری ي پیطىُادَا

ثس اسبس خداٍل  ، 5ٍ4توبهی فسضدیِّدبی ایدي تحمیدك تبییدد هدیگدسدد .ایدي ًتدبیح تدب
حدٍدی هٌغجك ثب ًتبیح تحمیمبت ازدوبًیبى ( ،)1388زضبشادُ ٍ حیددزیبى (  )1389صدفسی
( ،)1389ضبیي ٍ سًَي ( ،)2002پدبداچی ( ،)2007اًىَیسدت ٍ ّوىدبزاى ( ،)2009گیدل ٍ
ّوىبزاى ( ،)2010الوَاال ( ٍ )2013زى ( )2014هیثبضد .ثس اسبس ًتبیح فسضیِ ّبی تحمیدك
هجٌی ثس تبثیس هؼىَس دٍزُ گسدش هَخَدی ودبال ،دٍزُ ٍصدَل هغبلجدبت ،چسخدِ تجددیل
ٍخِ ًمد ٍ چسخدِ ػولیدبتی ثدس ػولىدسد هدبلی ضدسوت ّدب ثدِ ولیدِ فؼدبالى ثدبشاز سدسهبیِ،
تصوین گیسًدگبى ،تحلیلگساى هبلی ٍ سسهبیِ گرازاى ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل دز ثَزس اٍزاق ثْدبداز
تَصیِ هی ضَد دز تحلیل عسح ّدبی سدسهبیِ گدرازی دز دازایدی ّدبی هدبلی ٍ اٍزاق ثْدبداز
خْت ازشیبثی هیصاى هيبعسات ،شهبًجٌدی ٍ ثدسآٍزد خدبلص خسیبًدبت ًمددی آتدی سدسهبیِ
گرازیّبی خَد ثب ػٌبیت ثِ سغَح هيتلف ٍ ًدبّوگي دزخدِ هيدبعسُ پدریسی ثدِ ػَاهدل
دٍزُ گددسدش هَخددَدی وددبال ،دٍزُ ٍصددَل هغبلجددبت ،چسخددِ تجدددیل ٍخددِ ًمددد ٍ چسخددِ
ػولیبتی ثس ػولىسد هبلی ضسوت تَخِ ٍافس ٍ دزخَز اّویت داضتِ ثبضٌد شیدسا لحدبػ ایدي
ػبهل هْن هٌدس ثِ اًتيبة سجد سسهبیِ گرازی ثْیٌِ ثدب وویٌدِ هيدبعسُ ٍ ثیطدتسیي ثدبشدّی
هیگسدد.
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مىابغ
ِ پبیدبى ًبهد.) ثسزسدی زاثغدِ هددیسیت سدسهبیِ دز گدسدش ٍ سدَدآٍزی1388(  ًگدبز،ازدوبًیبى
. داًطگبُ ضْید ثْطتی،وبزضٌبسی ازضد
 زاثغِ ثیي ٍخدِ ًمدد ثیطدتس ٍ ووتدس اش،)1391( ثْسام، خؼفسٍ هحسٌی هلىی، ثبثب خبًی،لبسن،َثَل
ِ هدلد،ثب ػولىسد آیٌدُ ضسوتّبی پریسفتِ ضدُ دز ثَزس اٍزاق ثْدبداز تْدساى، ٌِحد ثْی
.29-7 ،11 ،داًص حسبثدازی
) تددبثیس هدددیسیت سددسهبیِ دز گددسدش ثددس سددَدآٍزی1389(  خددَاد ٍ خؼفددس حیدددزیبى،ُزضددبشاد
.20 ِ صفح،7 ُ ضوبز، تحمیمبت حسبثدازی ٍ حسبثسسی،ِضسوتْبی ایساًی فصلٌبه
ٍ  ثسزسی وبزثسد هدلّبی پدیص ثیٌدی ٍزضىسدتگی آلدتوي،)1388( زٌّوبی زٍدپطتی؛ فسیدٍى
، 2 ُ ضدوبز،16 ُ دٍز،فبلوس دز ضسوتّدبی پریسفتدِ ضددُ دز ثدَزس اٍزاق ثْدبداز تْدساى
.1388 پبییص
 ثسزسی زاثغِ ثیي هدیسیت سدسهبیِ دز گدسدش ٍ سدَدآٍزی ضدسوتْبی،)1389(  حسیي،صفسی
 داًطدگبُ ضدْید، پبیدبى ًبهدِ وبزضٌبسدی ازضدد،پریسفتِ ضدُ دز ثَزس اٍزاق ثْبداز تْدساى
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