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چکیده
ّعیٌِ حقَق ٍهعایب حبٍی اطالػبر کبضکٌبى ٍ یکی اظ ثعضگشرطیي ثررصّربی غرَضر
سَز ٍ ظیبى اسز .زض ایي هقبلِ ،هیعاى هحشَای اطالػبسی ّعیٌِ حقرَقٍهعایرب زض هقبیسرِ ثرب
سَز ٍ سذس ػَاهل هَثط ثط ایي هحشَای اطالػبسی هرَضز زظهرَى ارطاض گطفشرِ اسرزً .وًَرِ
اًشررربثی 33 ،ضررطکز دصیطفشررِ ضررسُ زض ثررَض

اٍضاق ثْرربزاض سْررطاى ثررَزُ ٍ دْررز زظهررَى

فطضرریِّررب اظ اطالػرربر سررب ّرربی  1381الرری  1394اسررشدبزُ ضررسُ اسررز .زظهررَىّرربی
سذعیٍِسحلیل زازُّب ضبهل زظهَى  tثطای سدبٍر هیبًگیيّرب ٍ زظهرَى ضگطسریَى گٌسگبًرِ
اسزً .شبیخ ایي دژٍّص ًطبى هیزّس هحشَای اطالػبسی ّعیٌِ حقَقٍهعایرب زض کٌربض سرَز
ثیطشط اظ غطف سَز ثَزُ ٍ هشَسط حقرَقٍهعایرب ،کجرطر ٍ دبیرساضی زى ثرط ثْجرَز ابثلیرز
دیص ثیٌری سرَز ٍ اضسجربر اضظضری زى سگثیطگصاضًرسً .شربیخ درژٍّص ّوچٌریي ًطربى زاز کرِ
اسشدبزُکٌٌسگبى گعاضشّبی هبلی هیسَاًٌس ثب ثکبضگیرطی اطالػربر ػٌبغرط سرَز زض کٌربض
سَز ذبلع ،ػولکطز ضطکز ضا ثْشرط دریصثیٌری کٌٌرس ٍ ثٌربثطایي هحشرَای اطالػربسی سرَز
ذبلع ثْجَز هییبثس.
واشههای کلیدی :ابثلیز دیصثیٌی ،اضسجبر اضظضی ،دبیساضی سَز
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 زاًطیبض حسبثساضی ،زاًطگبُ سطثیز هسض
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مقدمه
ًقص اسبسی حسربثساضی ٍ گعاضضرگطی هربلی ،سْیرِ اطالػربر هدیرس ثرطای گرطٍُّربی
هرشلف اسشدبزُکٌٌسُ ٍ شیٌدغ ثِ هٌظَض یبضی ضسبًسى ثِ ایطبى زض ٌّگبم گرطفشي سػرویوبر
ااشػبزی هیثبضس (ٍکیلیفطز ٍ ضسشوی .)1389 ،سرَز ذربلع یکری اظ هْوشرطیي اطالػربر
هبلی ٍ هجٌبیی اسز کِ ثطای اضظیبثی ػولکرطز ٍ سؼیریي اضظش ضرطکز هرَضز اسرشدبزُ ارطاض
هیگیطز .یکی اظ ٍیژگیّبی هْن سَز ،کیدیرز زى اسرز .کیدیرز سرَز هؼیربض هْوری زض
اضظیبثی سالهز هبلی ضطکز ثِ ضوبض هیزیس .زگبّی سْبهساضاى اظ کیدیز سَز هیسَاًس ثط
ایوز سْبم ،هیعاى سَز سقسیوی ٍ زض ًشیذِ ثبظزُ سْبم سگثیط ثگصاضز .ثِػالٍُ ،سرَزّربی ثرب
کیدیز دبییي هیسَاًس هَدت سرػیع غیطثْیٌِ هٌبثغ ثِ ططحّربیی ثرب ثربظزّی غیطٍااؼری ٍ
زض ًشیذِ کبّص ضضس ااشػربزی ضرَز (گرلاضضری ٍ ظًگرَضی .)1392 ،یکری اظ هؼیبضّربی
کیدیز سَز ،اضسجبر اضظضی زى اسز .زض دژٍّصّبی اضسجربر اضظضری سرَز فرطؼ ثرط ایري
اسز کِ ّوِ ػٌبغط سَز اضسجبر یکسربًی ثرب ثربظزُ سرْبم زاضز ،زضحربلیکرِ زاضای اضسجربر
اضظضرری هشدرربٍسی ّسررشٌس .سررب زًذررب کررِ ػٌبغررط سررَز دبیررساضی هشدرربٍسی زاضًررس ،زاضای
زگبّیثرطری ٍ ابثلیرز دریصثیٌری ثیطرشطی زض هرَضز سرَز زسری ّسرشٌس (ثیسرلٌس.)2009 ،
ٌّگبهی کِ ػٌبغط زاضای ذػَغیبر هشدبٍر سذویغ گطزًس ،ثرطی اظ اطالػربر اظ زسرز
هیضٍز (ضیوبى ٍ گٌشط.)2013 ،
زض هشررَى هررسیطیز ،اثررط هررسیطیز هٌرربثغ اًسرربًی ثررط ػولکررطز هرربلی ضررطکز ثطضسرری ٍ زض ایرري
دژٍّص ّرب سرگثیط هججرز زى ثرط ػولکرطز ثیربى ضرسُ اسرز .اهرب هطبلؼربر اًرسکی ثرِ ثطضسری ّعیٌرِ
حقَقٍهعایب زض هشَى حسربثساضی دطزاذشرِ اسرزّ .عیٌرِ حقرَقٍهعایرب یکری اظ ثعضگشرطیي ػٌبغرط
غَضر سَز ٍ ظیبى ثَزُ ٍ ضطکز زض ظهیٌِ فؼبلیزّبی هٌبثغ اًسبًی سالش ظیبزی دْرز درصة ٍ
ًگْساضی کبضکٌبى هبّط ٍ ثبسذطثِ غطف هیکٌس .ایي هَضَع ًطبى هیزّرس کرِ ضرطکز ثرِ سرگثیط
کبضکٌبى ثط ػولکطز دی ثطزُ اسز (ضیوبى ٍ گٌشط .)2013 ،سحقیقبر اجلری  1ثیربًگط کربّص اضسجربر
اضظضی ٍ دبیساضی سَز طی گٌس زِّ گصضشِ ثَزُ اسز .اسشبًساضزگصاضاى ثِ دربی ضٍیکرطز سرَز ٍ
ظیبًی ٍ زًجب کطزى اغَ ثْبی سوبمضسُ سبضیری ٍ سطبثق ،ضٍیکطز سطاظًبهرِای ٍ اضظش هٌػردبًِ ضا
ثطگعیسُ اًس .سَالی کِ هططح اسز ایي اسرز کرِ زیرب اطالػربر حبغرل اظ ػٌبغرط سرَز ،کربّص
هحشَای اطالػبسی سَز ضا دجطاى هیکٌرس (ثرطاسي .)2009 ،درژٍّص حبضرط ثرِ ایري دطسرص دبسرد
هیزّس کِ زیب ّعیٌِ حقَقٍهعایب ثب ػولکطز زسی ضطکز اضسجبر زاضز؟
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مبانی نظری و پیشینه
ثبظاض سطهبیِ زض کٌبض سبیط ثبظاضّبً ،ظیط ثبظاض دَ  ،کربض ٍ کرب ٍ ،فیدرِ سرػریع ثْیٌرِ
سطهبیِ ضا ثِػْسُ زاضزّ .سایز سطهبیِّبی هطزم ثِسرَی ثبظاضّربی سرطهبیِ ،هسرشلعم دلرت
اػشوبز سطهبیِگصاضاى اسز .ثطای ایيهٌظَض ،سطهبیِگصاضاى ًیبظهٌس اطالػبسی ّسرشٌس کرِ ثرِ
زًْب زض اًشربة ثْشطیي سطهبیِگصاضی ٍ هٌبسرتسرطیي دطسدرَی یربضی ضسربًس .زض ایري هیربى
اطالػبر ًقص اسبسی زض ػولکطز ثبظاض سطهبیِ ایدرب هریکٌرس (ثَلرَ ٍ حسرٌیالقربض.)1393 ،
اهطٍظُ ثِزلیل گسشطش فؼبلیز ّبی ااشػبزی ،سَسؼِ ثبظاضّبی هبلی ٍ ضًٍق سرطهبیِگرصاضی
زض ثبظاضّبی سطهبیِ ،ثِذػَظ ثرَض اٍضاق ثْربزاض سَسرط اضرربظ حقیقری ٍ حقرَای،
هْوشطیي اثعاض دْز اسربش سػویوبر زضسز ٍ کست هٌدؼز هَضز اًشظبض ٍ اسرشدبزُ ثْیٌرِ ٍ
هطلَة اظ اهکبًبر هبلی ،زسشطسی ثِ اطالػبر زضسز ،ثِهَاغ ٍ سحلیل زایرق ٍ ٍاارغثیٌبًرِ
زى اسز .سطهبیِ گصاضاى ٍ سْبهساضاى زض ذػَظ ذطیس سْبم ًیبظ ثرِ ثطضسری ٍ دریصثیٌری
اضظش سْبم ضطکزّب زض سب ّبی زسی زاضًس ٍ ثسیْی اسز کِ سؼییي ایري اضظش هٌرَر ثرِ
دیصثیٌی اسضر سرَز زٍضی ضرطکزّرب ٍ دبیرساضی ٍ ثجربر زى زض زیٌرسُ اسرز (دلیلری ٍ
ایػطی .)1393 ،ثط اسب سئَضیْبی ااشػبزی ،افعایص کیدیز اطالػبر هربلی ،ػرسم سقربضى
اطالػبسی ٍ اظ ایيضٍ ّعیٌرِ سرطهبیِ ضا کربّص هریزّرسٍ .احرس سذربضی ثرب فرطاّن سربذشي
اطالػبسی کِ ثِ سطهبیِگصاضاى زض فطزیٌس سػوینگیطی کوک کٌرس ،هریسَاًرس ػرسم سقربضى
اطالػبسی ثیي ذَز ٍ هطبضکزکٌٌرسگبى زض ثربظاض ٍ ثریي سرطهبیِگرصاضاى زگربُ ٍ ًبزگربُ ضا
کرربّص زّررس (کررَّي .)2003 ،گررعاضشّرربی هرربلی یکرری اظ هٌرربثغ اطالػرربسی زض زسررشط
ثبظاضّبی سطهبیِ اسز کِ اًشظبض هی ضٍز ًقص هَثطی زض سَسرؼِ سرطهبیِگرصاضی ٍ افرعایص
کبضایی زى ایدب ًوبیس .زض ایي ضاسرشب ،اسرشبزاى ،هحققربى ٍ اّرل حطفرِ حسربثساضی ثرِ زًجرب
افعایص کیدیز گعاضضگطی هبلی ثِ ػٌَاى اثرعاضی ثرطای هسرئَلیز دبسررگَیی ثرِ ًیبظّربی
دبهؼِ ذَز ثَزُاًس (هسض ٍ حػبضظازُ .)1387 ،کیدیز گعاضضگطی هبلی ػجبضر اسز اظ
زاز اطالػبر گعاضش ضسُ ثطای سططیح ثْشط ػولیبر ضطکز .زض ػورل ،اطالػربر هطثرَر
ثِ دطیبى ًقس ضطکز اظ دولِ اطالػبر هَضز ػالاِ سرطهبیِگرصاضاى اسرز .ایري سؼطیرف اظ
کیدیز گعاضضگطی هبلی هٌطجق ثب سؼطیف ّیئز سسٍیي اسشبًساضزّبی حسبثساضی اسرز کرِ
ػٌررَاى هرریکٌررس یکرری اظ ّررسفّرربی گعاضضررگطی هرربلی ،زگرربُکررطزى اػشجبضزٌّررسگبى ٍ
سطهبیِگصاضاى ثبلقَُ ثطای کوک ثِ سػوینگیطی هٌطقی ٍ اضظیبثی دطیبى ًقس هرَضز اًشظربض
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ضطکز اسز (دیًَسی ٍ ذطم.)1392 ،
سَز ذبلع یکی اظ هْوشطیي اطالػبر هربلی اسرز کرِ زض غرَضر سرَز ٍ ظیربى اضائرِ
هیضَز ٍ هجٌبیی اسز کِ ثطای اضظیبثی ػولکطز ٍ سؼییي اضظش ضطکز هرَضز اسرشدبزُ ارطاض
هی گیطز .یکی اظ ٍیژگی ّبی هْن سَز ،کیدیز سَز اسز (گلاضضی ٍ ظًگرَضی.)1392 ،
ثطای سرٌذص کیدیرز گعاضضرگطی هربلی ،ثرط کیدیرز سرَز ثرِػٌرَاى ضبذػری اظ کیدیرز
گعاضضگطی هبلی سوطکع هیضَز (هْطاًی ٍ ّوکربضاى .)1393 ،کیدیرز سرَز هؼیربضی هْرن
ثطای سالهز هبلی ٍاحرس سذربضی ثرِ ضروبض هری زیرس .زگربّی سرْبهساضاى اظ کیدیرز سرَز
هی سَاًس ثط ایوز سْبم ،هیعاى سَز سقسیوی ٍ زض ًشیذِ ثبظزُ سرْبم سرگثیط ثگرصاضزّ .وچٌریي
سَزّبی ثب کیدیز کن ،هیسَاًس هَدت سرػیع غیط ثْیٌِ هٌبثغ ثرِ طرطحّربیی ثرب ثربظزّی
غیطٍااؼی ٍ زض ًشیذِ کبّص ضضس ااشػبزی ضَز (گلاضضی ٍ ظًگَضی.)1392 ،
اظ زًذب کِ کیدیز سَز هدَْهی ثرط دبیرِ هحشرَا اسرز ٍ افرطاز هرشلرف اظ اطالػربر زض
سػویوبر هشدبٍر اسشدبزُ هیکٌٌس ،لصا اهکبى اضائِ سؼطیف دبهؼی اظ زى ٍدَز ًساضز (ثَلَ
ٍ حسٌی القبض .)1393 ،سؼبضیف هرشلف ٍ هؼیبضّبی اًرساظُگیرطی هشدربٍسی زض ضاثطرِ ثرب زى
هططح ضسُ اسز .کیدیز سَز ثِ زضدِای اطالق هریضرَز کرِ سرَز گرعاضشضرسُ ،دْرز
اضظیبثی هٌبست ػولکرطز هربلی ضرطکزٍ ،ااؼیرزّربی ااشػربزی ضا ثیربى هریکٌرس (ثیسرز ٍ
ّوکبضاى .)2009 ،اسبسبً هؼیبضّبی کیدیز سرَز ػجبضسٌرس اظ« :اضسجربر اضظضری»« ،دبیرساضی»،
«ابثلیز دیصثیٌی»« ،کیدیز ااالم سؼْسی»ًَ« ،سبىدصیطی»« ،ثِهَاغ ثَزى» ٍ «هحبفظرِکربضی
هططٍر» (دطاًَثیس ٍ ّوکبضاى .)2009 ،زض دژٍّص حبضط ثِ سِ هؼیربض ًرسرز هریدرطزاظین
کِ زض ازاهِ ضطح هرشػطی اظ زًْب ثیبىهیضَز.
یکی اظ اّساف ػوسُ گعاضضگطی هبلی ،فطاّن کرطزى اطالػربر هطثرَر ثرطای ثرطزٍضز
اضظش ضطکز سَسط سطهبیِگصاضاى اسز .اکجط اسشبًساضزگصاضاى اضسجبر اضظضری ضا ٍیژگری
هْوی اظ اطالػبر حسبثساضی هیزاًٌس .اضسجبر اضظضی ضا هریسرَاى ایريگًَرِ سؼطیرف کرطز:
سَاى غَضرّبی هبلی زض فرطاّن کرطزى ٍ سلرریع اطالػربسی کرِ اضظش ضرطکز ضا سؼیریي
هرریکٌررس .دررژٍّصّرربی اضسجرربر اضظضرری ،سررَزهٌسی اطالػرربر حسرربثساضی ضا اظ هٌظررط
سطهبیِگصاضاى اضظشٍیژُ اًساظُگیطی هیکٌس .ثط اسب سئرَضی هربلی سرٌشی ،اضظش ًظرطی
هطثَر ثِ اضظشٍیژُ ضطکز ثطاثط ثب اضظش فؼلی سوبم سَزّبی سقسیوی زسری یرب دطیبًْربی
ًقس زظاز هطثَر ثِ اضظش ٍیژُ اسز (ثیسلٌس.)2009 ،
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زض هدبّین ًظطی گعاضضگطی هبلی ایطاى ایٌگًَِ اضبضُ ضسُ اسز کِ اطالػربر هطثرَر
زاضای اضظش دیصثیٌیکٌٌسگی ٍ حبئع اضظش سگییسکٌٌسگی اسز .زض ازاهِ ثیربى ضرسُ اسرز
کِ اطالػبر زض هَضز ٍضؼیز هبلی ٍ ػولکطز گصضشِ اغلت ثطای دیصثیٌی ٍضؼیز هبلی ٍ
ػولکطز هبلی زسی ٍ سبیط هَضَػبر هَضز ػالاِ هسرشقین اسرشدبزُکٌٌرسگبى هرَضز اسرشدبزُ
اطاض هیگیطز .ثطای ایٌکِ اطالػبر زاضای اضظش دیص ثیٌی کٌٌسگی ثبضس ًیربظی ًیسرز کرِ
زض ابلت یک دیصثیٌی غطیح اضائِ ضَز .هؼْصا سَاى دیصثیٌی ثط اسب غرَضرّربی هربلی
سحز سگثیط ًحرَُ ًوربیص اطالػربر زض هرَضز هؼربهالر ٍ سربیط ضٍیرسازّبی گصضرشِ اضسقرب
هییبثس (کویشِ سسٍیي اسشبًساضزّبی حسبثساضی ایطاى.)1378 ،
سَز یکی اظ اسبسیسطیي ػٌبغط غَضرّبی هبلی اسز کرِ ّورَاضُ هرَضز سَدرِ اکجرط
اسشدبزُکٌٌسگبى اظ اطالػبر ثَزُ ٍ اظ زى ثِ ػٌرَاى هؼیربضی ثرطای اضظیربثی سرساٍم فؼبلیرز،
اضظیبثی ػولکطز ضطکز ،سٌذص سَاى سرَززٍضی ٍ دریصثیٌری فؼبلیرزّربی زسری ضرطکز
اسشدبزُ هیضَز (هطازی ٍ طْوَضثی .)1390،ثرِ اػشقربز یرخ ،)1990( 2ابثلیرز دریصثیٌری
سَز ،سَاًبیی سَز زض سَضیح ذَز سرَز اسرز .اگرط سرَززٍضی گصضرشِ ثرطزٍضز ذرَثی اظ
سَززٍضی فؼلی ثبضس گدشِ هیضَز کِ ابثلیز دیصثیٌی ثب سز .ایي ذػَغریز هجشٌری ثرط
ضاثطِ ثیي اضابم حسبثساضی (سَززٍضی گصضشِ ثب سَززٍضی فؼلی) اسز ٍ اطالػربر ذربضح
اظ سیسشن حسبثساضیً ،ظیط سػَض ثبظاض اظ سَز گعاضشضرسُ ،ضا ًبزیرسُ هریگیرطز (ضریوبى ٍ
گٌشط.)2013 ،
زض ًْبیز ،دبیساضی سَز ػجبضر اظ ابثلیز سساٍم ٍ سکطاضدصیط ثَزى سَز اسز (کربفوی
ٍ ططیٌی .)1390 ،دبیساضی سَز ضبذػی اسز کِ ثِ سطهبیِگرصاضاى زض اضظیربثی سرَزّربی
زسی ٍ دطیربىّربی ًقرسی کورک هریکٌرس .سرطهبیِگرصاضاى زض ثرطزٍضز سرَزّبی زسری ٍ
دطیبىّبی ًقس هَضز اًشظبض ذَز ثِ ثرص دبیرساض سرَز ثیطرشط اظ ثررص ًبدبیرساض زى اّویرز
هیزٌّس (ٍلی دَض ٍ زضَةّ .)1390 ،ط گِ دبیساضی سَز ثیطشط ثبضرس ،یؼٌری ضرطکز سرَاى
ثیطشطی ثطای حدظ سَزّبی دبضی زاضز ٍ کیدیز سَز ثیطشط اسز (ًیکرَهرطام ٍ ّوکربضاى،

 .)1393گٌگّ ٍ 3وکبضاى ( )2007ثط ًقص دبیساض سَز زض ّسایز ثربظاض سرطهبیِ ثرِ سروز
ایوزگصاض ی ًبزضسز سَز دبضی ثِ ٌّگربم سدسریط ًبزضسرز دبیرساضی ػٌبغرط سرَز سگکیرس
زاضًس (زی اگَاض ٍ دیوٌشل)2016 ،
زض دژٍّص ّبی اضسجبر اضظضی ثِ اضاربم سذویؼری ًظیرط سرَز ذربلع ٍ اضظش زفشرطی سَدرِ
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هیضَز .اهب گبّی ایي هؼیبضّبی سذویؼی ثرِ ػٌبغرطی سدکیرک هریضرَز .هوکري اسرز ػٌبغرط
گًَبگَى سَز هیعاى اضسجبر اضظضی هشدبٍسی زاضشِ ثبضٌس .دژٍّصّبی ظیربزی ًطربى زازُاًرس کرِ
ػٌبغط سَز ضاثطِ یکسبًی ثب ثبظزُ سْبم ًساضًسٌّ .گبم سحلیل ضاثطِ ثیي سَز حسبثساضی ثرب ایورز
سْبم یب ثبظزُ زى ،هؼوَ ً ثِ سَز ذبلع ،سغییرطار زض سرَز ذربلع یرب سرَز ذربلع غیطهٌشظرطُ
سَدِ هیضَز ،اهب ثطذی هحققبى ثطای سَغیف ایي ضاثطِ ،زازُّبی هدػلسرطی ثرِکربض ثرطزُاًرس
(ثیسلٌس )2009،دژٍّص ّبی اجلی کِ ثرِ ثطضسری اضسجربر ثریي ػٌبغرط سرَز ٍ ثربظزُ ٍ سرَز زسری
دطزاذشِاًس ،ػٌبغط سَز ضا ثِ غَضر دوغ ااالم (لیخ ٍ 1986،فیطفیلس  )1996سؼطیف کرطزُاًرس.
ثب ایي ٍدَز ،ػٌبغط سَز ضا هریسرَاى زض ابلرت سرَز ًقرسی ٍ سؼْرسی (اسرلَى )1996،یرب سرَز
هَاشی ،زائوی ٍ ًربهطثَر ثرِ ایورز (ضاهبکطیطرٌبى ٍ سَهرب  ، )1998 ،اذشیربضی ٍ غیرطاذشیربضی
(سرربثطاهبًیبى ،)1998،هٌشظررطُ ٍ غیطهٌشظررطُ ،هکررطض ٍ غیطهکررطض ،ػرربزی ٍ غیررطػرربزی ٍ الرریزذررط
زضًظطگطفز (ثطاسي.)2009،
ّعیٌِ حقَقٍهعایب زاضای ذػَغیبر هٌحػطثِفرطزی اسرز کرِ زى ضا اظ سربیط ػٌبغرط
هذعا هیسبظز .ثِ اػشقبز لَ ،)2001( 4کبضکٌبى ثرطی اظ زاضاییّربی ًربهطرَْز ضرطکزاًرس.
ثسیبضی اظ دژٍّصّب ثِ ضاثطِ زى ٍ ػولکطز ضطکز اضبضُ زاضشِاًس .زض هشَى هرسیطیز ،اثرط
هسیطیز هٌبثغ اًسبًی ثط ػولکطز هبلی ضطکز ثطضسی ٍ زض ایي دژٍّصّب ًظیط سربهبگبئَ ٍ

ضٍزضیگع2016 ، 5؛ زًکلیٌکسّ ٍ 6وکبضاى2016 ،؛ َّّ ٍ 7وکربضاى2016 ،؛ اٍظض ٍ گربم، 8
2016؛ ظ سِ ٍ اًبگِ2015 ، 9؛ لیي2014 ، 10؛ طبلقربًی ٍ ّوکربضاى1395 ،؛ سرؼبزرطلرت ٍ
ّوکبضاى1394 ،؛ ضٍحالْی ٍ ضدجی فطدربز 1394 ،سرگثیط هججرز زى ثرط ػولکرطز ثیربى ضرسُ
اسز .ػلیطغن ًقص ثباّویز کبضکٌبى ،اطالػبر کوی اظ زًْب زض غَضرّربی هربلی ٍدرَز
زاضزّ .عیٌِ حقَقٍهعایب حبٍی ػٌػط هَثط سطهبیِگصاضی اسز کِ زض سَز سرب ّربی زسری
ثِ ثبض هیًطیٌسّ .عیٌِ حقَقٍهعایب اظ ثعضگشطیي ػٌبغط غَضر سَز ٍ ظیربى اسرز ٍ اثرطی
ظیبزی ثط سَز زاضز ،ثِطَضیکِ سغییط کرَگکی زض زى ثبػرت سغییرطار ابثرل هالحظرِ سرَز
هیضَز .زض ًْبیزّ ،عیٌِ حقَقٍهعایرب درع دبیرساض سرَز هحسرَة هریضرَز .درس ّعیٌرِ
حقَقٍهعایب سَاى سَضیح ػولکطز زسی ضا زاضز (ضیوبى ٍ گٌشط.)2013 ،
ثطذی دژٍّصّبی حسبثساضی دٌجِّبیی اظ ّعیٌِ حقَقٍهعایب ًظیط طرطحّربی ثبظًطسرشگی،
هطَقّب ٍ یب اضسجبر ایي دٌجِ ّب ثرب ایورز سرْبم ٍ اضسجربر اضظضری ضا ثطضسری کرطزُاًرس .زض هیربى
دژٍّصّبی هطسجط ،دژٍّص اهیط ٍ لیَىً )2005( 11طبى هیزّرس کرِ سرطهبیِای کرطزى ارطاضزاز
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ثبظیکٌبى فَسجب ثط اضسجبر اضظضی سگثیط زاضز ٍ ًِ ثط ابثلیز دریصثیٌری سرَز .ثبلسرشطّ ٍ 12وکربضاى
( )2002زضیبفشٌس کِ ثبظاض سطهبیِ حسٍز  16زضغس ّعیٌِ حقَقٍهعایب ضا ثِ ػٌَاى سطهبیِگرصاضی
ضٌبسبیی هیکٌس ،یؼٌی افعایص ّعیٌِ حقَقٍه عایب ثرب سرَز ٍ ثربظزُ زسری سرْبم اضسجربر ثیطرشطی
زاضز .زض دژٍّص دیص ضٍ ایي سَا ثطضسی هیضَز کِ زیب ّعیٌِ حقَقٍهعایرب ثرب ػولکرطز زسری
ضطکز اضسجبر زاضز .دبح ٍ ٍاًگً )2005( 13طبى زازًس کِ یک ػٌػط اظ سرَز سٌْرب ٌّگربهی ثرط
اضظشگصاضی ضطکز اثط زاضز کِ زاضای ذػَغیبر هٌحػطثِفطزی ًسجزثِ سبیط ػٌبغط ثبضرس.
اػشقبز ثط ایي اسز کِ ّعیٌرِ حقرَقٍهعایرب زاضای گٌریي ذػَغریبسی اسرز (ضریوبى ٍ گٌشرط،
 .)2013زض ازاهِ ثِ ایي هَضَع هیدرطزاظین کرِ کرساهیک اظ ذػَغریبر ّعیٌرِ حقرَقٍهعایرب
(هشَسط ،کجطر ٍ دبیساضی زى) ثط ابثلیز دیصثیٌی سَز ٍ اضسجبر اضظضری زى اثطگرصاض اسرز .ثرِ
اػشقبز دٌويّ ،)2009( 14عیٌِّبیی کرِ ابثلیرز ضٌبسربیی ثرِ ػٌرَاى زاضایریّربی ًبهطرَْز زاضز ضا
هیسَاى دْز اّساف اضظشگصاضی هَضز اسشدبزُ اطاض زازٍ ،لَ ایٌکِ سطهبیِای ًطرًَس .ضریوي ٍ
گٌشط ( )2013ثِ ثطضسی ابثلیز دیصثیٌری ٍ اضسجربر اضظضری ّعیٌرِّربی حقرَقٍهعایرب دطزاذشرِ ٍ
زضیبفشٌس کِ ایي ػٌػط زاضای اطالػبر اضبفی دْز دریصثیٌری ػولکرطز زسری ثرَزُ ٍ دبیرساضی
ًقص هْوی زض افرعایص هحشرَای اطالػربسی زى زاضز .اسرساللْی ٍ ّوکربضاى ( )2013ثرِ ثطضسری
ضاثطِ ثیي سطهبیِ فکطی ٍ ابثلیز دیصثیٌی سَز ضطکزّبی دصیطفشِضسُ زض ثرَض اٍضاق ثْربزاض
سْطاى دطزاذشٌس .یکی اظ ػٌبغط سرطهبیِ فکرطی ،کربضایی سرطهبیِ اًسربًی ثرَزُ ٍ اظ هشغیرط ًسرجز
اضظشافعٍزُ ثط کل ّعیٌِّبی حقَقٍهعایب اسشدبزُ ضرسً .شربیخ درژٍّص ًطربىزٌّرسُ ضاثطرِ ثریي
سطهبیِ فکطی ٍ ابثلیز دیصثیٌی ٍ ٍدَز هشغیط سؼسیلکٌٌسُ اًساظُ ضرطکز زض هیرعاى ایري ضاثطرِ
اسررز .زض ایرري دررژٍّص ثرریي کرربضایی سررطهبیِ اًسرربًی ٍ ابثلیررز درریصثیٌرری سررَز ضاثطررِ هججررز ٍ
هؼٌیزاضی ٍدَز زاضز .زض هیبى دژٍّصّبی زاذلی ،هْسٍی ٍ سْل زثربزی ( )1391ضاثطرِ ثریي
اضظش هٌبثغ اًسبًی ٍ ًطخ ثبظزُ سْبم ضرطکزّربی ثرَض سْرطاى ضا ثطضسری کرطزُ ٍ یبفشرِّربی
دژٍّص ًطبى زاز کِ ضاثطِ هججز ٍ هؼٌیزاضی ثیي اضظش هٌبثغ اًسبًی ،سطاًِ اضظش هٌربثغ اًسربًی
ٍ ًطخ ضضس هٌبثغ اًسبًی ثب ًطخ ثبظزُ سْبم ٍدَز زاضز .طبلجی ( )1392ػولکطز سرطهبیِ فکرطی ثرط
کیدیز سَز ٍ دبیساضی زى زض ضطکزّبی ثَض سْطاى ضا ثطضسی کطزُ ٍ ًشبیخ درژٍّص حربکی
اظ زى ثَز کِ ضاثطِ هججشی ثیي سطهبیِ اًسبًی ثب کیدیز سَز ،دبیساضی سَز ،ابثلیز دیصثیٌری سرَز
ٍ کیدیررز ااررالم سؼْررسی ٍدررَز زاضز .اهررب اػشورربزی ٍ ّوکرربضاى ( )1388ثررِ ثطضسرری ضاثطررِ ثرریي
ثْطٍُضی ًیطٍی اًسبًی ٍ ثبظزُ سْبم ضطکزّب زض ثَض اٍضاق ثْبزاض سْطاى دطزاذشرِ ٍ زضیبفشٌرس
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کِ ثیي ثْطٍُضی ًیطٍی اًسبًی ٍ ثبظزّی سْبم ضاثطِ هؼٌیزاضی ٍدَز ًساضز .زض ازاهرِ سرگثیط ًرَع
غٌؼز ثط ایي ضاثطِ هَضز زظهَى اطاض گطفز ٍ ایي ًشیذِ ثِ زسز زهس کِ زض ضرص غرٌؼز ایري
ضاثطِ هٌدی اسز.
ثب سَدِ ثِ هجبحت فَق هیسَاى زضیبفز کرِ ّعیٌرِ حقرَقٍهعایرب زض دریصثیٌری سرَز ٍ
اضظشگصاضی ًقص زاضز .زض ایي دژٍّصّ ،وبًٌرس درژٍّص ضریوي ٍ گٌشرط ( ،)2013دْرز
دیصثیٌی سَز ٍ اضسجبر اضظضی زى اظ هس «سَز» ٍ هس «حقرَقٍهعایرب» اسرشدبزُ هریضرَز.
فطضیِّبی اغلی ثِ ضطح ازاهِ اسز:
فطضیِ اٍ  :ابثلیز دیصثیٌی هس حقَقٍهعایب اظ هس سَز ثیطشط اسز.
فطضیِ زٍم :اضسجبر اضظضی هس حقَقٍهعایب اظ هس سَز ثیطشط اسز.
سِ ذػَغیز ثط سَاًبیی ایي ّعیٌِ زض افعایص ابثلیز دریصثیٌری ٍ اضسجربر اضظضری زى سرگثیط
هیگصاضًسً .رسزً ،قص ًبهطَْز کبضکٌبى زض هیبى ضرطکزّرب هشدربٍر اسرز .ثرط ایري اسرب ،
حقَقٍهعایب ثِ اظای ّط یک اظ کبضکٌبى ضبذػی اظ اّویرز کبضکٌربى یرک ضرطکز هحسرَة
هیضَز (ضیوبى ٍ گٌشط .)2013 ،دس اًشظبض هیضٍز کِ هشَسط حقَقٍهعایب ثِ اظای ّرط یرک اظ
کبضکٌبى ثب افعایص ابثلیز دیصثیٌی ٍ اضسجبر اضظضی هطسجط ثبضس:
فطضیِ سَم :ثیطشط ثَزى ابثلیز دیصثیٌی هس هس حقَقٍهعایب ضاثطِ هججشری ثرب هشَسرط
حقَقٍهعایب ثِاظای ّط یک اظ کبضکٌبى زاضز.
فطضیِ گْبضم :ثیطشط ثَزى اضسجبر اضظضی هس هس حقَقٍهعایب ضاثطِ هججشری ثرب هشَسرط
حقَقٍهعایب ثِاظای ّط یک اظ کبضکٌبى زاضز.
زٍم ،کجطر ثیطشط ّعیٌِ حقَقٍ هعایب هٌذط ثِ سطهبیِگصاضی ثیطشط ثط ضٍی کبضکٌبى ٍ ثب
ایي فطؼ هیضَز کِ حػِ سطهبیِگصاضی زض ّعیٌِ حقَقٍهعایب ًسجشبً ثبثرز اسرز .ثرط ایري
اسب ّط گِ کجطر ّعیٌِ حقَقٍ هعایب ثیطشط ثبضس اثط ثیطشطی ثط سرَز زاضز .ػرالٍُ ثرط زى،
ابثلیز دیصثیٌی سَز ٍ اضسجبر اضظضی ٍاحسّبی سذبضی کِ کجرطر ّعیٌرِ حقرَقٍهعایربی
ثیطشطی زاضًس ثب سط اسز .ثٌبثطایي فطؼ هیضَز کِ:
فطضیِ دٌذن :ثیطشط ثَزى ابثلیز دریصثیٌری هرس حقرَقٍ هعایرب ضاثطرِ هججشری ثرب کجرطر
حقَقٍهعایب زاضز.
فطضیِ ضطرن :ثیطرشط ثرَزى اضسجربر اضظضری هرس حقرَقٍهعایرب ضاثطرِ هججشری ثرب کجرطر
حقَقٍهعایب زاضز.
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سَم ،اًشظبض هیضٍزکِ دبیساضی حقَقٍهعایب ثرب ابثلیرز دریصثیٌری ٍ اضسجربر اضظضری زى
هطسجط ثبضس:

ثیطشطثَزى ابثلیرزدریصثیٌری هرس حقرَقٍهعایرب ضاثطرِ هججشری ثرب دبیرساضی
فطضیِ ّدشن :
حقَقٍهعایب زاضز.
فطضیِ ّطشن :ثیطشط ثرَزى اضسجربراضظضری هرس حقرَقٍهعایرب ضاثطرِ هججشری ثرب دبیرساضی
حقَقٍهعایب زاضز.
مدلها و متغیرها

زض ایي درژٍّص اظ گربضگَة درژٍّص ضریوي ٍ گٌشرط( )2013ثرطای زظهرَى فطضریِّرب
اسشدبزُ ضسُ اسز .ثطای زظهَى زٍ فطضیِ اٍ  ،ابثلیز دیصثیٌی ٍ اضسجبر اضظضی هس سرَز
ٍ هررس حقررَقٍهعایررب ثطضسرری هرریضررَز .اگررط ابثلیررز درریصثیٌرری (اضسجرربر اضظضرری) هررس
حقَقٍهعایب ثیطشط ثبضس ایي زٍ فطضیِ سگییس هیضَز .ابثلیز دیصثیٌری سرَز اظ ططیرق ضاثطرِ
ظیط کِ در تحقیق فراوسیس و همکاران ( )2004استفاده شذه ثطزٍضز هیضَز:
ضاثطِ ()1

EBEI j,t  0, j  1, j EBEI j,t 1   j,t

 ; EBEI j ,tسَز ذبلع ضطکز  jزض سب . t

ابثلیز دیصثیٌی سَز ثط هجٌبی R2سؼسیلضسُ اًرساظُگیرطی هریضرَز ،ظیرطا ایري ضرطیت
کربّص زضدرِ زظازی ًبضرری اظ افرعایص سؼررساز هشغیطّربی هسرشقل ضا زض ًظررط هریگیررطزR2 .

سؼسیلضسُ ضاثطِ  1ثب  R2سؼسیلضسُ ضگطسیَى ظیط (هس حقَقٍهعایب) هقبیسِ هیضَز:
ضاثطِ ()2
EBEI j ,t   0, j   1, j EBEI j ,t 1   2, j EMPEXP j ,t 1   j ,t

ّ ; EMPEXP j ,t 1عیٌِ حقَقٍهعایبی کبضکٌبى ضطکز  jزض سب  .t-1ایي ّعیٌِ ضربهل
حقَق دبیِ ،اضبفِ کبضی ،ثي کربضگطی ،دربزاش ،ػیرسی ،سرٌَار ،حرق هسرکي ،ثیورِ سرْن
کبضفطهب ٍ ثیوِ ثیکبضی ،حق هگهَضیز ،هطذضی اسرشدبزًُطرسُ ،ایربة ٍ شّربة ،ضسرشَضاى،
کوررکّرربی غیطًقررسی ،فررَقالؼرربزُ ضررغل ،حررق اٍ ز ،کوررکّعیٌررِ سحػرریلی ،دَضررب ،
ثْطٍُضی ،غٌسٍق کبضزهَظی ،ثْساضز ٍ زضهبىّ ،عیٌِّبی هشدطاِ ،زهَظش حیي ذسهز،
حق دصة ،ضجکبضی ،سرشی کبضٍ ،ضظش ،ثبظذطیس ٍ سبیط هعایب اسرز .سوربم هجربلم هرصکَض
حبغلدوغ هجبلم سَلیسی زض ثرص ثْبی سوبمضسُ کب ی فطٍشضفشِ ٍ هجبلم غیطسَلیرسی زض
ثرص ّعیٌِّبی ػولیبسی اسز.
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ّط زٍ هشغیط سَز ذبلع ٍ ّعیٌِ حقرَقٍهعایربی کبضکٌربى ثرط اضظش ثربظاض ضرطکز زض
اثشسای زٍضُ سقسین هریضرًَس .ضگطسریَى ضرطکزّرب ثرِ سدکیرک طری ثربظُ زُ سربلِ اًذربم
هیضَز .ثِ هٌظَض سذعیٍِسحلیلً ،رسز هشَسط  R2سؼسیلضسُ ّط ضطکز هحبسجِ ٍ سذس
زظهَى  tیکزاهٌِ ثط ضٍی هیبًگیي R2سؼسیلضرسُ هرس سرَز ٍ هرس حقرَقٍهعایرب اًذربم
هیضَز .اگط هس حقَقٍهعایب ،یؼٌی ضاثطِ R2 ،2سؼسیلضرسُ ثرِ هطاسرت ثیطرشطی ًسرجز ثرِ
هس سَز زاضشِ ثبضس دس هس ّعیٌِ حقَقٍهعایب ابثلیز دیصثیٌی ثیطشطی زاضرشِ ٍ فطضریِ
اٍ سگییس هیضَز .هؼیبض اضسجبر اضظضی R2 ،سؼرسیلضرسُ ضگطسریَى ثربظزُ ( )RETثرط ضٍی
سَز ذبلع ( )EARNاسز RET .اظ ططیق ثبظزُ  16هبِّ هٌشْی ثِ گْبض هبُ ثؼرس اظ سرب
هبلی هحبسجِ هیضَز  ،ظیرطا ٍاکرٌص ثربظاض ثرِ اطالػربر ضرطکز ٍ ًیرع غرَضرّربی هربلی
هٌشططضسُ سب گْبض هبُ ثؼس اظ سب هبلی ازاهِ ذَاّس زاضز EARN .ثط اضظش ثربظاض اثشرسای

سب سقسین هیضَز .ضاثطِ اضسجبر اضظضی ثِضطح ازاهِ اسز کرِ در تحقیقق فراوسقیس و
همکاران ( )2004استفاده شذه است:
ضاثطِ ()3

RET j,t  0, j  1, j EARN j,t 1  2EARN j,t   j ,t

ایي هس ثب ٍضٍز ّعیٌِّبی حقَقٍهعایب ( )EMPسغییط هییبثس:
ضاثطِ ()4

RET j,t  0, j  1, j EARN j,t 1  2, j EMPj,t 1  3, j EARN j,t 1  4, j EMPj,t 1   j,t

سوبم هشغیطّبی هسشقل ضاثطِّبی  ،4 ٍ 3ثرِ اسرشجٌبی  ،RETثرط اضظش ثربظاض اثشرسای زٍضُ
سقسین هیضَز .زض غَضسیکِ  R2سؼسیلضرسُ ضاثطرِ  4اظ ضاثطرِ  3ثیطرشط ثبضرسّ ،عیٌرِّربی
حقَقٍهعایب ثبػت ثْجَز اضسجبر اضظضی ٍ سگییرس فطضریِ زٍم هریضرَز .هطربثِ ضاثطرِ ،2 ٍ 1
زُسبلِ اًذبم هیضَز.
ضگطسیَى ضطکزّب ثِ غَضر هذعا ٍ ثطای ثبظُ ظهبًی 

ثطای زظهَى فطضیِّبی  3سب  8اظ ضاثطِ  6اسشدبزُ هریضرَز کرِ زاضای هشغیطّربی ٍاثسرشِ

هشدبٍسی اسز .ثطای ابثلیرز دریصثیٌری سرَز ،سدربٍر  R2سؼرسیلضرسُ ضاثطرِ  2 ٍ 1ثرِکربض
هیضٍز .زض هَضز اضسجبر اضظضی ،سدبٍر  R2سؼسیلضسُ ضاثطرِ  4 ٍ 3ثرِکربض هریضٍز .هشغیرط
سگثیطگررصاض زض فطضرریِ سررَم ٍ گْرربضم هشَسررط حقررَقٍهعایررب ( ،)AVSALیؼٌرری ّعیٌررِ
حقَقٍهعایب ثط سؼساز کبضکٌبى ،اسز .زض فطضریِّربی درٌذن ٍ ضطرن ،هشغیرط کجرطر ّعیٌرِ
حقَقٍهعایب ( ،)EMPINTیؼٌی ّعیٌِ حقَقٍهعایب سقسین ثط ذبلع فطٍش ،زضًظط گطفشرِ
هیضَز .هشغیط سگثیطگصاضی کِ زض فطضیِّربی ّدرشن ٍ ّطرشن هرسًظط اسرز دبیرساضی ّعیٌرِ
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حقَقٍهعایب ( ،)EMPERیؼٌی ضطیت  υزض ضگطسیَى ّعیٌِ حقَقٍهعایب ،هیثبضس:
ضاثطِ ()5
EMPEXP j ,t   0, j  1, j EMPEXP j ,t 1   j ,t
هشغیطّبی زیگط هَثط ثط ابثلیزدیصثیٌی ٍ اضسجبر اضظضی ًیع زض ضگطسیَى زض ًظط گطفشرِ
هیضَز:
ضاثطِ ()6

DEPVAR j,t  0, j  1, j AVSAL j,t  2, j EMPINT j,t  3, j EMPER j,t  4, j EARPER j,t  5, j SIZE j,t  6, j MTBR j,t
7, j CFVAR j,t  8, j SALVAR j,t  9, j OPCYC j,t  10, j INTINT j,t  11, j INTDUM j,t  12, j CAPINT j,t   j ,t

 ; EARPER j ,tدبیساضی سَز ،یؼٌی ضطیت β 1زض ضاثطِ ،1
 ; SIZE j ,tلگبضیشن دوغ زاضاییّب،
 ; MTBR j ,tاضظش ثبظاض ثِ اضظش زفشطی،
ًَ ; CFVAR j ,tسرربى دطیبًرربر ًقررسی (اًحررطاف اسررشبًساضز دطیبًرربر ًقررس حبغررل اظ
ػلویبر ضطکز سقسین ثط اضظش ثبظاض اثشسای زٍضُ)،
ًَ ; SALVAR j ,tسبى فطٍش (اًحطافهؼیبض فطٍشذبلع ضطکز سقسینثط اضظشثبظاض
اثشسای زٍضُ)،
 ; OPCYC j ,tگطذِ ػلویبسی (دوغ زٍضُ ٍغَ هطبلجبر ٍ زٍضُ گطزش کب )،
 ; INTINT j ,tکجطر زاضاییّبی ًبهطَْز (ّعیٌرِ سحقیرق ٍ سَسرؼِ سقسرین ثرط ذربلع
فطٍش)،
 ; INTDUM j ,tیک هشغیط سبذشگی اسز کِ ثطای ضطکزّبی فباس ّعیٌرِ سحقیرق ٍ
سَسؼِ ػسز  ٍ 1زض غیطایي غَضر ػسز غدط زض ًظط گطفشِ هیضَز،
 ; CAPINT j ,tکجطر سطهبیِ (ذبلع اضظش زفشطی زاضاییّبی ثبثز سقسین ثرط اضظش
ثبظاض اثشسای زٍضُ).
ایي هشغیطّب زض سحقیقبر دیطیي زض ظهیٌِ اضسجبر اضظضی ٍ ابثلیز دیصثیٌی سَز ثِکبض ضفشِاًس.
تعریف عملیاتی متغیرها
اضسجبر اضظضی :سَاًبیی غَضرّبی هبلی زض فطاّن کطزى ٍ سلریع اطالػبسی کِ اضظش
ضطکز ضا سؼییي هیکٌس .ایي هشغیط ثب هحبسجِ ضطیتسؼییيسؼسیلضسُ ضگطسیَى ثبظزُ ٍ سَز
اًساظُگیطی هیضَز.
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ابثلیز دیصثیٌی :ابثلیز دیصثیٌی سَز ،سَاًبیی سَز زض سَضیح ذرَز سرَز اسرز .اگرط
سَززٍضی گصضشِ ثطزٍضز ذَثی اظ سَززٍضی فؼلی ثبضس گدشِ هیضَز کِ ابثلیز دیصثیٌی
ثب سز .ایي هشغیط اظ ططیق هحبسجِ ضطیت سؼییي سؼسیلضسُ ضگطسیَى سرَز سرب دربضی ٍ
سب اجل ثِزسز هیزیس.
دبیساضی :ابثلیز سساٍم ٍ سکطاضدصیط ثَزى سَز .ایي هشغیط ثطاثط ثب ضطیت  βزض ضگطسیَى

سَز یب  υزض ضگطسیَى ػٌػط سب دبضی ٍ سب اجل اسز.
هشَسط ّعیٌِ حقَقٍهعایب :دوغ حقَقٍهعایب سقسین ثط سؼساز کبضکٌبى.

کجطر حقَقٍهعایب :دوغ حقَقٍهعایب سقسین ثط ذبلع فطٍش.
هشغیط ٍاثسشِ فطضیِّبی سَم الی ّطشن سدبٍر ضطایت سؼییي سؼسیلضسُ ضاثطرِ  2 ٍ 1زض
زظهَى ابثلیز دیصثیٌی ٍ سدبٍر ضطایت سؼییي سؼسیلضسُ ضاثطرِ  4 ٍ 3زض زظهرَى اضسجربر
اضظضی اسز.
روششناسی

اثعاض ٍ ًحَُ دوغزٍضی زازُّب :ثطای گطززٍضی زازُّبی هشغیط ّعیٌِ حقَق ٍ زسرشوعز
ٍ ّعیٌِ سحقیق ٍ سَسؼِ اظ اطالػبر سربضیری غرَضرّربی هربلی ضرطکزّربی دصیطفشرِ زض
ثَض اٍضاق ثْبزاضسْطاى ٍ ،ثطای گطززٍضی سبیط زازُّرب اظ اطالػربر سربضیری هَدرَز زض
ًطمافعاض ضّبٍضز ًَیي اسشدبزُ ضسُ اسرز .دْرز سذعیرٍِسحلیرل زازُّربً ،رطمافرعاض SPSS

ًسرِ  ٍ 22اکسل ًسرِ  2016ثِکبض ضفشِ اسز .زازُّبی هَضز اسشدبزُ زض زظهَى فطضیِّرب
ثِغَضر سطیّبی ظهبًی ٍ هقطؼری دورغزٍضی ضرسُاًرس .دْرز هحبسرجِ ضرطایت سؼیریي
سؼسیلضسُ ضاثطِ  1الی  5اظ سطی ظهبًی زازُّبی هطثَر ثِ ّط ضطکز زض ثبظُّبی  10سربلِ
اسشدبزُ ضسُ اسز.
ًوًَِگیطی :ضطکزّبیی کِ زاضای ضطایط ظیط ًیسشٌس اظ ًوًَِ حصف هیضَز:

 دع ضطکزّبی ٍاسطِگطی هبلی ،سطهبیِگصاضی ٍ ذسهبسی ًجبضس؛ثِ ایي زلیل
ضطکزّبی هصکَض حصف هیضًَس کِ فؼبلیز ٍ گطذِ ػولیبر ایي ضطکزّب ثب
ضطکزّبی زیگط هشدبٍر اسز.
 سب هبلی زى ثِ  29اسدٌس هٌشْی ضَز؛
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 زازُ هشغیطّبی هَضز اسشدبزُ زض ضاثطِّب ،زض سب ّبی هَضز ثطضسی هَدَز ثبضس؛
ً وبز هؼبهالسی سْبم زًْب طی زٍضُ هَضز ثطضسی ثطای هسر گْبض هبُ هشَالی
هشَاف ًجبضس؛
ً وبز هؼبهالسی سْبم زًْب زض گْبض هبُ اثشسای سب هَضز هؼبهلِ اطاض گطفشِ ثبضس .ثِ
ایي زلیل هحسٍزیز هصکَض اًشربة هیضَز سب ٍاکٌص ثبظاض ثِ اًشطبض غَضرّبی
هبلی کِ ػوَهبً زض گْبض هبِّ اثشسای سب هٌشطط هیضَز هَضز هطبلؼِ اطاض گیطز.
 زض کلیِ سب ّب سَززٍض ثبضس .زلیل اًشربة ضطکزّبی سَززٍض زى اسز کِ ثب
سَدِ ثِ ازثیبر هَضَع ،سطهبیِگصاضاى ظیبى ضطکزّب ضا دبیساض سػَض ًویکٌٌس ٍ
ٍاکٌص زًْب هوکي اسز ثب سَز ضطکزّبی زیگط هشدبٍر ثبضس.
 غَضر ّبی هبلی زًْب سب حساکجط اًشْبی گْبض هبِّ اثشسایی سب هٌشطط ضسُ ثبضس.
دس اظ ثطضسی کلیِ ضطکزّبی دصیطفشرِ ضرسُ زض ثرَض

سْرطاى اظ سرب  1381سرب سرب

 ،1394سٌْب  33ضطکز حبیع ضطایط فَق ضسُ ٍ اظ سوبم ایي  33ضطکز زض دژٍّص اسرشدبزُ
گطزیس.
تجسیهوتحلیل
اثشسا ًگبّی ثِ زهبض سَغیدی هیاًساظین .زض دسٍ  1زهبض کلی اضائِ ضرسُ اسرز اهرب زض
زهبض سب ًِ ،افعایص یکٌَاذشی زض اًساظُ ضطکزّبی اًشرربةضرسُ اظ سرب  1391سرب 1394
زیسُ هیضَز ٍ سغییط ابثل هالحظِای زض اًحطاف اسشبًساضز هشغیط اًساظُ ٍدَز ًرساضزً .سرجز
اضظش ثبظاض ثِ زفشرطی ًیرع سغییرط ابثرلهالحظرِای اظ  1/02زض سرب  1391سرب  0/91زض سرب
 1394ضا زض ضطکزّبی اًشربةضسُ سذطثِ ًکطزُ اسز .زلیرل ایري سغییرط اًرس زى اسرز
کِ اضظش زفشطی ضطکزّبی اًشربثی طی زٍضُ ثطضسی افعایص ابثلهالحظِای یبفشرِ اسرز،
ثٌبثطایي هرطح کسط افعایص هییبثس SALVAR .زض سب زٍم ثطضسی افعایص یبفشِ ٍ سذس
ثبثز هبًسُ اسز .هشغیط  CAPINTاثشسا کبّص یبفشِ ،سذس زٍثبضُ افعایص ٍ ثرِ ضارن اجلری
سغییط یبفشِ اسزًَ .سبى دطیبًبر ًقرسی زاضای ضًٍرسی کبّطری ثرَزُ اسرز .هوکري اسرز
سحطینّبی ثیيالوللی سحویلضسُ اظ سب  1390ثط ااشػبز ایطاى ٍ کبّص فطبضّبی ااشػبزی
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ًبضی اظ سَافق ّسشِای اظ سب  92ثِ ثؼس ثبػت گٌیي ًَسبًی زض دطیبًبر ًقسی ضرسُ ثبضرس.
ثِ ػالٍُ ،ایي ٍضؼیز ثبػت کربّص هشغیرط  OPCYCهریضرَز ،ظیرطا ضرطکزّرب سیبسرز
اػشجبضی ذَز ضا سغییط زازُ ٍ سیبسزّبی سرزگیطاًِسطی ثطای ًقس کطزى ّط گرِ سرطیغسرط
هطبلجبر ذَز اسربش هیکٌٌس .اهب اظ سب  ، 93ثب کبّص فطبضّبی ااشػبزی ٍ سؼسیل سیبسرز
ضیبضشی ،زٍثبضُ ایي هشغیط افعایص یبفشِاسز.
جدول ا -آمار توصیفی متغیرها
MTBR

SALVAR
حساکجط

حساال

اًحطافهؼیبض

3/06

0/09

0/45

0/68

9/32

0/35

0/64

هیبًِ

هیبًگیي

حساکجط

حساال

اًحطافهؼیبض

2/25

2/60

2/21

()1/32

0/72

0/21

1/55

هیبًِ

هیبًگیي

حساکجط

حساال

اًحطافهؼیبض

هیبًِ

هیبًگیي
0/27

INTINT

SIZE

CFVAR

0/01

0/17

0/18

0/23

1/30

()0/84

0/26

0

0/05

47

595

128

0/83

EARPER

332

()0/01

(OPCYCضٍظ)

آزمون های قابلیت پیش بینی
ثطای زظهَى فطضیِ ًرسز ،ضگطسیَى  2 ٍ 1ضا دْز ثرِزسرز زٍضزى  Rسؼرسیلضرسُ
2

ّط ضطکز طی زٍضُ زُسبلِ ثِادطا زضهیزٍضین .سذس  R2سؼرسیلضرسُ ضاثطرِ  ٍ 1ضاثطرِ 2
ثطای ّوِ ضگطسیَىّبی زُسبلِ هٌشْی ثِ سب هَضز ًظط ثب ّرن هقبیسرِ هریضرَز .زضًْبیرز،
زظهَى  tیکزاهٌِ ثط ضٍی هیبًگیي ّ R2بی سؼسیلضسُ ضاثطِ  ٍ 1ضاثطرِ  2اًذربم هریضرَز.

ایي زظهَى زض سطح  10 ٍ 5 ، 1زضغس زضًظط گطفشِ هیضَزً .گبضُ  2زهربضُّربی سَغریدی
2
ّR2بی سؼسیلضسُ ٍ ضطیت  β1زض ضاثطِ  1ضا ًطربى هریزّرس .زض ایري درسٍ  ،کربّص
Rسؼسیلضسُ ثطای زٍ سب ًرسز ٍ سذس اًسکی افعایص زض هقساض زى هطبّسُ هیضَز.

329

0/01

3E-1/8

0

4E-3/5

1/17

()0/17

0/21

0/17

0/21

0/69

0

0/15

0/19

0/23

سَز ذبلع

CAPINT

129

اضسجبر اضظضی ٍ ابثلیز دیصثیٌی ػٌبغط سَزّ :عیٌِ حقَقٍهعایب

دسٍ  -2زهبض سَغیدی ّR2بی سؼسیلضسُ ٍ  β1ثطای ضاثطِ 1
β1
اًحطاف اسشبًساضز

هیبًِ

هیبًگیي

Adjusted R2
هیبًِ
اًحطاف اسشبًساضز

هیبًگیي

سب

0/35

0/14

0/20

0/19

()0/08

0/01

1391

0/46

0/19

0/32

0/21

()0/03

0/06

1392

0/25

0/06

0/07

0/10

()0/08

()0/05

1393

0/27

0/07

0/06

0/12

()0/08

()0/04

1394

زض دسٍ  3ضًٍسی کبّطی زض  R2سؼسیلضسُ ضاثطِ  2زیسُ هیضَز .ایي ضًٍس کبّطری
ضجیِ ّوبى ضًٍس ضطیت ضاثطِ  1زض دسٍ  2اسز ،اهب اگط هقبزیط ّط سب ضا ثرب ّرن هقبیسرِ

کٌررین ،ضاثطررِ R2 2سؼررسیلضررسُ ثیطررشطی زاضز .اکٌررَى R2سؼررسیلضررسُ هررس سررَز ٍ هررس

حقَقٍهعایب اظ ططیق زظهَى  tیکزاهٌِ ثط ضٍی هیبًگیي  R2سؼسیلضرسُ زٍ ضاثطرِ هرصکَض
اًذبم هیضَز.
دسٍ  -3زهبض سَغیدی  R2سؼسیلضسُ ثطای ضاثطِ 2
اًحطاف هؼیبض

هیبًِ

هیبًگیي

سب

0/30

0/02

0/09

91

0/28

0/02

0/11

92

0/29

()0/03

0/04

93

0/30

()0/04

0/04

94

دسٍ  4زظهَى  tزض هَضز سدبٍر ثیي  R2سؼرسیلضرسُ ضاثطرِ  R2 ٍ 1سؼرسیلضرسُ ضاثطرِ  2ضا
ًطبى هیزّسّ .وبًطَض کِ هالحظِ هیضَز ،ثیي هیبًگیي  R2سؼسیلضسُ ضاثطِ  R2 ٍ 1سؼرسیلضرسُ
ضاثطِ  2سدبٍر ٍدَز زاضز .سدبٍر هیبًگیي  R2سؼسیلضسُ ایري زٍ هرس ثرِطرَض کلری زض سرطح 5
زضغس هؼٌیزاض اسز .ثٌبثطایي فطضیِ ًرسز سگییس هیضَز .زض هطحلرِ ثؼرس ،اظ سدربٍر ثریي هیربًگیي
R2سؼسیلضسُ ایي زٍ هس ثطای زظهَى فطضیِّبی سَم ،دٌذن ٍ ّدشن اسشدبزُ هیضَز.
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دسٍ ً -4شبیخ زظهَى سدبٍر هیبًگیي  R2سؼسیلضسُ ضاثطِ  ٍ 1ضاثطِ 2
هیبًگیي R2سؼسیلضسُ ضاثطِ 1

هیبًگیي R2سؼسیلضسُ ضاثطِ 2

سب

0/01

0/09

91

0/06

0/11

92

()0/05

0/04

93

()0/04

0/04

94

**()0/004

**0/07

دوغ

*** p < 0/1

** p < 0/05

* p < 0/01

زض دسٍ ً ،5شبیخ زظهَى فطضیِّبی سَم ،دٌذن ٍ ّدشن ثب اسشدبزُ اظ ضاثطِ  ٍ 6هشغیط ٍاثسرشِ
سدبٍر ضطیت سؼسیلضسُ هس  ٍ 1هس  2اضائرِ ضرسُ اسرزً .شربیخ زظهرَى ًطربى هریزّرس کرِ
( EMPERدبیررساضی) ٍ هشغیررط  OPSYSضاثطررِ هججررز ٍ هؼٌرریزاض ٍ  AVSALضاثطررِ هٌدرری ٍ
هؼٌیزاضی ثب افعایص ابثلیز دریص ثیٌری زاضز .ثٌربثطایي فطضریِ ّدرشن ثرب ًشیذرِ هرَضز اًشظربض سگییرس
هیضَز اهب فطضیِ دٌذن ضز ٍ فطضیِ سَم ثرطذالف ًشیذرِ هرَضز اًشظربض سگییرس هریضرَز .ثرِ ًظرط
هیضسس ثب ثعضگسط ضسى حقَقٍهعایب ثِ اظای ّط یک اظ کبضکٌبى اظ ابثلیرز دریصثیٌری ضاثطرِ 2
کبسشِ ضَز ٍ ًَسبى هجبلم کَگکسط حقَق ٍ زسشوعز سگثیط هٌدی کوشرطی ثرط ابثلیرز دریصثیٌری
سَز زاضز .ػالٍُثطزى ،یؼٌری سؼرساز کبضکٌربى ،کرِ زض هررطح هشغیرط  AVSALارطاض زاضز ،طری
سب ّبی افعایص سحطینّبی ثیيالوللی اظ سرب  1390سرب ظهربى سَافرق ّسرشِای ًَسربًبر ظیربزی
زاضشِ اسز .ثٌبثطایي سگثیط زى ثط ابثلیز دیصثیٌی سَز هٌدی اسز.
اجل اظ اًذبم زظهَىّب ،هدطٍضبر ضگطسیًَی ثِ اطاض ظیط ثطضسی هیضَز:
 )1ثیي هشغیطّبی هسشقل ضاثطِ ّنذطی ٍدَز ًساضشِ ثبضس.
 )2ثبایوبًسُّبی ضگطسیَى زاضای سَظیغ ًطهب ثبضٌس.
 )3هشغیط یب هشغیطّبی هسشقل ثب هشغیط ٍاثسشِ ضاثطِ ذطی زاضشِ ثبضٌس.
ٍ )4اضیبًس ػجبضر ذطب زض سوبم هَاضز ثبثز ثبضس.
 )5ػجبضرّبی ذطب هسشقل اظ یکسیگط ثبضٌس.
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دسٍ ً – 5شبیخ زظهَى فطضیِّبی سَم ،دٌذن ٍ ّدشن
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

Sig.

t

0/757

0/310

.Unstandardized Coef .Standardized Coef
B
Std. Error
Beta
0/022
0/072

Model
)(Constant

1/559

0/641

0/069

-1/833

-0/180

30/433

-55/793

AVSAL

1/432

0/698

0/461

-0/740

-0/070

0/231

-0/171

EMPINT

1/369

0/731

0/029

2/212

0/204

0/051

0/112

EMPER

1/407

0/711

0/414

0/821

0/077

0/079

0/065

EARPER

1/732

0/577

0/856.

-0/182

-0/019

0/031

-0/006

SIZE

1/251

0/799

0/362

-0/914

-0/081

0/031

-0/028

MTBR

1/641

0/609

0/443

-0/771

-0/078

0/107

-0/082

CFVAR

1/584

0/631

0/253

1/149

0/114

0/034

0/039

SALVAR

1/176

0/850

0/00

4/421

0/378

0/00

0/00

OPSIS

1/445

0/692

0/456

0/747

0/071

11/28

8/43

INTINT

1/778

0/562

0/619

-0/498

-0/052

0/052

-0/026

INTDUM

1/342

0/745

0/256

1/141

0/104

0/135

0/154

CAPINT

1

مشخصاتمذل;0/187 ،Sig;0/00 ،Durbin Watson;2/099 :ضریبتعییهتعذیلشذه;0/261 ،ضریبتعییه;0/511 ،ضریب همبستگی

ثطای ثطضسی ٍدَز ضاثطِ ّنذطی ثریي هشغیطّربی هسرشقل ،اظ ضربذع سلرطاًس اسرشدبزُ
هیضَز .اگط اًساظُ سلطاًس کوشط  0/4ثبضس دبی ًگطاًی زاضز ،اهرب اگرط کوشرط اظ  0/1ثبضرس
هطکلزفطیي اسز .دسٍ  5هقبزیط ایي ضبذع ضا ثطای ضگطسیَى ضاثطِ ً 6طربى هریزّرس.
ّوِ هقبزیط اظ  0/4ثعضگشطًس .ثٌبثطایي هطکلی زض ظهیٌِ ّنذطی هطبّسُ ًویضَز.
ثطای ثطضسی ذطی ثَزى هس ٍ ثبثز ثَزى ٍاضیربًس ذطبّرب ،اظ ًورَزاض ًطهرب اسرشدبزُ
هیضَزً .وَزاض ثبایوبًسُّب زض هقبثل هقبزیط دیصثیٌیضرسُ ضگطسریَى ضاثطرِ  6زض ًورَزاض 2
اضائِ ضسُ اسز .دیساسز کِ ایي ًوَزاض الگَی هطرػری ضا ًطربى ًوریزّرس ٍ فرطؼّربی
ذطی ثَزى هس ٍ ثبثز ثَزى ٍاضیبًس ذطبّب ثطاطاض اسز.

زظهَى زٍضثیي ٍاسسَى ثطای ثطضسی اسشقال ذطبّب اظ یکسیگط اسز .اگط ایي زهبضُ زض
ثبظُ  1/5سب  2/5اطاضگیطز ثیي ذطبّب ّوجسشگی ٍدرَز ًرساضز .ایري زظهرَى زض درسٍ  5زض
اضائِ ضسُ کِ ػسز ً 2/099طبى هیزّس ثیي ذطبّبی هس ّوجسشگی ٍدَز ًساضز.
آزمونهای ارتباط ارزشی
زض ایي ثرصّ ،وبًٌس زظهَىّبی ابثلیز دیصثیٌی ،اثشسا فطضیِ زٍم زض ضاثطِ ثب سدبٍر ضطیت سؼییي
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سؼسیلضسُ ضاثطِ  ٍ 3ضاثطِ  4هَضز زظهَى اطاض هیگیطز .زض دسٍ  6زهبضُ ضطایت ضاثطِ  3اضائرِ ضرسُ
اسز .زض ایي دسٍ R2 ،سؼسیلضسُ زض زٍ سب ًرسز افعایص ٍ سذس کبّص یبفشِ اسز.
دسٍ  -6زهبض سَغیدی ّR2بی سؼسیلضسُ δ2 ٍ δ1 ،ثطای ضاثطِ 3
δ1

δ2
اوحراف
معیار

میاوه

میاوگیه

اوحراف
معیار

میاوه

میاوگیه

Adjusted R2
اوحراف
میاوه میاوگیه
معیار

سال

302/12
290/86

419/30
475/72

467/80
511/54

281/30
259/97

508/81
590/46

494/73
530/93

0/34
0/24

0/64
0/71

0/48
0/61

1391
1392

241/72
228/87

519/94
465/05

510/11
476/93

249/52
208/06

529/97
493/99

522/68
466/84

0/26
0/28

0/69
0/55

0/59
0/53

1393
1394

دسٍ  7ضًٍس دبلجی ضا ثطای ضاثطرِ ً 4طربى هریزّرس .اثشرسا ضًٍرسی افعایطری ٍ سرذس

کبّطی زض  R2سؼسیلضسُ ضاثطِ  4زیسُ هیضَز .ایي ضًٍس ضرجیِ ضًٍرس ضرطایت ضاثطرِ  3زض

دسٍ  6اسز ،اهب اگط هقبزیط ّط سب ضا ثب ّن هقبیسِ کٌین ،ضاثطِ  R2 4سؼسیلضسُ ثیطشطی
زاضز .اکٌَى هقبیسِ R2سؼسیلضرسُ زٍ هرس اظ ططیرق زظهرَى  tاًذربم هریضرَزً .شربیخ زض

دسٍ  8اضائِ ضسُ اسز کِ حبکی اظ سگییس فطضیِ زٍم هیثبضس.
دسٍ  -7زهبض سَغیدی ّR2بی سؼسیلضسُ ضاثطِ 4
اوحرافمعیار
0/38
0/20
0/23
0/25

میاوه
0/67
0/74

0/76
0/77

میاوگیه
0/52
0/70
0/69
0/67

سال
91
92
93
94

دسٍ ً -8شبیخ زظهَى سدبٍر هیبًگیي  R2سؼسیلضسُ ضاثطِ  ٍ 3ضاثطِ 4
میاوگیه R2تعذیلشذه رابطه 3

میاوگیه R2تعذیلشذه
رابطه 4

سال

0/48
0/61
***0/59
**0/53
*0/55

0/52
0/70
***0/69
**0/67
*0/65

91
92
93
94
جمع
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دسٍ  9ـ ًشبیخ زظهَى فطضیِّبی گْبضم ،ضطن ٍ ّطشن
.Collinearity Stat
Tolerance VIF

Sig.

t

.Standardized Coef
Beta

0/697 0/487

.Unstandardized Coef
B
Std. Error
0/056
0/080

Model
)(Constant

1/559

0/641

-2/772 0/006

-0/281

33/742

-93/534

AVSAL

1/432

0/698.

3/085 0/003

0/300

0/256

0/791

EMPINT

1/369

0/731

0/938 0/350

0/089

0/056

0/053

EMPER

1/407

0/711

0/468 0/641

0/045

0/088

0/041

EARPER

1/732

0/577

2/513 0/013

0/269

0/035

0/087

SIZE

1/251

0/799

-0/682 0/496

-0/062

0/034

-0/023

MTBR

1/641

0/609

-1/198 0/233

-0/125

0/118

-0/142

CFVAR

1/584

0/631

-1/147 0/254

-0/117

0/038

-0/043

SALVAR

1/176

0/850

0/014 0/989

0/001

0/00

7E-5/43

OPSIS

1/445

0/692

-0/331 0/741

-0/032

1/25

-4/14

INTINT

1/778

0/562

-1/743 0/084

-0/189

0/058

-0/101

INTDUM

1/342

0/745

1/136 0/258

0/107

0/150

0/170

CAPINT

مشخصاتمذل;0/134 ،Sig;0/00 ،Durbin Watson;1/866 :ضریبتعییهتعذیلشذه;0/213 ،ضریبتعییه;0/461 ،ضریب همبستگی

زض دسٍ ً 9شبیخ زظهَى فطضیِّبی گْربضم ،ضطرن ٍ ّطرشن ثرب اسرشدبزُ اظ ضاثطرِ (ٍ )6
هشغیط ٍاثسشِ سدبٍر ضطیت سؼسیلضسُ هس  ٍ 3هس  4اضائرِ ضرسُ اسرز .دریصفرطؼّربی
ضگطسیًَی ّن زض ایي دسٍ ٍ زض ًوَزاضّبی  4 ٍ 3اضائِ ضسُ اسزً .شبیخ ًطبى هیزّس کِ
هشغیررط  SIZE ٍ EMPINTضاثطررِ هججررز ٍ هؼٌرریزاض ٍ هشغیررط ّ( AVSALوبًٌررس زظهررَى
ابثلیز دیص ثیٌری) ٍ  INTDUMضاثطرِ هٌدری ٍ هؼٌریزاض ثرب هشغیرط ٍاثسرشِ ،یؼٌری سدربٍر
ضطایت سؼییي سؼسیل ضسُ زٍ هس  ،زاضًس .ثٌبثطایي فطضیِ گْبضم ثطذالف ًشبیخ هَضز اًشظربض
ٍ فطضیِ ضطن هطبثق اًشظبض سگییس هیضَز.
دسٍ ذالغِ ٍ 10ضؼیز سگییس ٍ یب ػسم سگییس فطضیِّب ضا ًطبى هیزّرس .ثرِطرَضکلری
هیسَاى گدز کِ ابثلیز دیصثیٌی ٍ اضسجبر اضظضی هس حقَقٍهعایب ثْشط اسرز (درسٍ 4
ٍ  .)8هشغیط  ٍ AVSALدبیساضی ثط ابثلیز دیصثیٌری سرَز ٍ هشغیرط  EMPINT ٍ AVSALثرط
اضسجبر اضظضی سَز سگثیطگصاضًس.
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دسٍ ٍ -10ضؼیز سگییس یب ػسم سگییس فطضیِّبی ًرسز الی ّطشن
هشغیط ٍاثسشِ

فطضیِ

هشغیط هسشقل هَضز ًظط

ٍضؼیز سگییس

اٍ

هقبیسِ ضطایت سؼییي سؼسیلضسُ ضاثطِ 2 ٍ 1

سگییس

زٍم

هقبیسِ ضطایت سؼییي سؼسیلضسُ ضاثطِ 4 ٍ 3

سگُییس

2

سَم

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 2 ٍ 1

هشَسط حقَقٍهعایبی کبضکٌبى

سگییس ثب ػالهز هؼکَ

گْبضم

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 4 ٍ 3

هشَسط حقَقٍهعایبی کبضکٌبى

سگییس ثب ػالهز هؼکَ

دٌذن

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 2 ٍ 1

کجطر حقَقٍهعایب

ضز

ضطن

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 4 ٍ 3

کجطر حقَقٍهعایب

سگییس

ّدشن

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 2 ٍ 1

دبیساضی حقَقٍهعایب

سگییس

ّطشن

سدبٍر  Rسؼسیلضسُ هس 4 ٍ 3

دبیساضی حقَقٍهعایب

ضز

2
2
2
2
2

نتیجهگیری و پیشنهادها
زض ایي دژٍّص ،سَاى ّعیٌِ حقَقٍهعایب زض دیصثیٌی ػولکطز زسی ضطکز ثطضسی ضسُ
اسز .ثط ایي اسب  ،زٍ ػٌػط کیدیز سَز ،یؼٌی ابثلیرز دریصثیٌری سرَز ٍ اضسجربر اضظضری
زى ،هَضز ثطضسی اطاض گطفشِ اسز .ایي هَضَع ثطضسی ضسُ کرِ زض ًظرط گرطفشي اطالػربر
ّعیٌِ حقَقٍهعایب گِ سگثیطی ثط ایي زٍ هؼیبض زاضزّ .سف اظ دژٍّص حبضط سؼییي زى اسرز
کِ هطرع ضَز کسام هس  ،سَز یب حقَقٍهعایب ،ابثلیز دیصثیٌی ٍ اضسجبر اضظضی ثیطشطی
زاضز .ػَاهررل سررگثیطگررصاض زض ثْجررَز ابثلیررز درریصثیٌرری ٍ اضسجرربر اضظضرری سررَز ًیررع هررَضز
سذعیٍِسحلیل اطاض گطفزً .شبیخ حبکی اظ زى اسز کِ هرس ّعیٌرِ حقرَقٍهعایرب هحشرَای
اطالػبسی ثیطشطی اظ هس سَز زاضز .یبفشِّبی ایي دژٍّص ثب ًشربیخ درژٍّص ضریوي ٍ گٌشرط
( ،)2013ثبلسشط ٍ ّوکبضاى ( ،)2002ثرطی اظ ًشبیخ درژٍّص اهیرط ٍ لیرَى ( ،)2005دربح ٍ
ٍاًررگ ( ،)2005دررٌوي ( ،)2005اسررساللْی ٍ ّوکرربضاى ( ،)2013هْررسٍی ٍ سررْل زثرربزی
( ٍ )1391طرربلجی (ّ )1392ورررَاًی زاضزً .شرربیخ دررژٍّص ثیرربًگط زى اسررز کررِ دبیررساضی
حقَقٍهعایب ،هشَسط ٍ کجطر زى ٍیژگیّبی هْوی زض سَضریح ابثلیرز دریصثیٌری سرَز ٍ
اضسجبر اضظضی زى اسز .ثرطی اظ ایي ًشیذرِ ثرب درژٍّص ضریوي ٍ گٌشرط (ّ )2013وررَاًی
ًساضز .دژٍّص زًْب فقط دبیساضی ضا ػبهل هرَثط زض ایري ظهیٌرِ زاًسرشِ ثرَزً .شربیخ درژٍّص
حبضط ًطبى اظ ٍدَز هحشَای اطالػبسی ػٌبغط سَز ٍ ظیربى زاضز .هَضرَع زیگرط زى اسرز
کِ ّعیٌِ حقَقٍهعایب ثسٍى سطهبیِای کطزى ًیع زاضای هحشَای اطالػبسی اسز .ایري ًشیذرِ
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ثب ػقیسُ دٌوي (ّ )2009ورَاًی زاضز.
اّویز ػٌػط حقَقٍ هعایب زض ایي سحقیق زضرکبض گطزیرسُ ٍ هجربلم هطثرَر ثرِ ایري ػٌػرط اظ
سَز ٍ ظیربى ضا هری سرَاى زض زٍ ثررص ،یؼٌری ثررص سَلیرس ٍ ثررص غیطسَلیرس ،هطربّسُ ًورَز.
ّعیٌِّبیی هبًٌس هٌبثغ اًسبًی ّوَاضُ هَضز ثحت ٍ سحقیق ثَزُ اسز .ػرسُای هؼشقسًرس کرِ هٌربثغ
اًسبًی ضا ثبیس اضظشگصاضی کطزُ ٍ هجبلم زى ضا زض سطاظًبهِ ًطبى زاز .ضٍیِ ضطکزّب ثرط گرعاضش
ّعیٌِ هطثَر ثِ هٌبثغ اًسبًی زض غَضر سَز ٍ ظیبى ،زى ّن زض یبززاضزّربی ّورطاُ ٍ گرعاضش
فؼبلیزّبی ّیئز هسیطُ ،ثَزُ اسز .اطالػبر ضیبلی زض ثرص ّعیٌِّبی سَلیسی ٍ غیرطسَلیرسی،
ثِ سدػیل هجبلم ٍ ،اطالػبر هقساضی زض گعاضش فؼبلیزّبی ّیئزهسیطُ اضائِ ضرسُ اسرز .سدسریط
ثْشط ّعیٌِّب ضبیس ًیبظهٌس اضائِ هجبلم ٍاحسی زض یبززاضزّربی ّورطاُ ثبضرس کرِ زض حرب حبضرط
هجبلم زى زض ثِطَض دساگبًِ زض ثرص سَلیرسی ٍ غیرطسَلیرسی ٍ اکجرطاً ثرسٍى دورغ ًْربیی زض زى
ثرصّبی یبززاضز ّوطاُ اسز .ثٌربثطایي سرسٍیي ضٍیرِّربی هٌبسرجی اظ سرَی اسرشبًساضزگصاضاى
ثطای ًوبیص دساٍ ّعیٌِّب ٍ زضزهسّبی هطثَر ثِ ػٌبغرط ذالغرِضرسُ زض هرشي غرَضرّربی
هبلی یک ضطٍضر ثًِظط هیضسس.
اگط گِ زض ایي دژٍّص اظ ّعیٌِ حقَقٍهعایب دْز دیصثیٌی سَز ٍ اضسجبر اضظضری زى
اسشدبزُ ضسُ اهب ًقص سبیط ػٌبغط سَز ٍ ظیبى ضا ًویسَاى ًبزیسُ گطفز .ایي هَضرَع ضاُ ضا
ثطای دژٍّص ثیطشط زض ظهیٌِ ًقص زیگط ػٌبغط سَز ٍ ظیبى دْز ثْجرَز ابثلیرز دریصثیٌری
سَز ٍ اضسجبر اضظضی زى هیگطبیس .ثِ ػالٍُ ،زض ایي سحقیرق سرِ ػٌػرط اظ ػٌبغرط کیدیرز
سَز هَضز ثطضسی اطاض گطفز .زض سحقیقبر زسی هیسَاى سبیط ػٌبغط کیدی سرَز ،اظ دولرِ
ثِهَاغثَزى ،هحبفظِکبضی هططٍر ٍ کیدیز ااالم سؼْسی ٍ ًَسبى سَز ضا ًیع هَضز ثطضسی
اطاض زاز .زضًْبیز ،زض سحقیقبر زسی هیسَاى سگثیط ّوعهبى دبیساضی ٍ ابثلیرز دریصثیٌری ثرط
اضسجبر اضظضی ضا زض یک هس ٍاحس سؼطیف ٍ زظهَى کطز ،ثِطَضیکِ هس حبغل ّرن زض
هَضز سَز ذبلع ٍ ّن ػٌبغط زى غسق کٌس.
زًچِ اظ ًشبیخ سحقیق ثِ زسز زهس گَیبی زى اسز کِ ػٌبغطی هبًٌس حقَقٍهعایب هیسَاًٌرس
حبٍی اطالػبسی زض هَضز ػوکطز زسی ثبضٌس .هجبلم هطثَر ثِ ّعیٌِّب هریسَاًرس حربٍی دیربهی زض
اضسجبر ثب سَززٍضی زسی ثبضس ،ثِطَضی کِ ًشبیخ ّعیٌرِ فؼلری زض زیٌرسُای ًرِگٌرساى زٍض ثرِثربض
ذَاّس ًطسز .زض ٍااغ ّوبىطَض کِ ضیوي ٍ گٌشط ( )2013زى اضبضُ زاضشٌس ،ایي اجیرل ّعیٌرِّرب
هیسَاًس حبٍی ػٌػط سطهبیِگصاضی ثبضس کِ ثِ زلیرل سرطهبیِای ًطرسى زض سطاظًبهرِ ،ثرِ سرَز ٍ
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ظیبى ّوبى سب هٌظَض ضسُاًس اهب ّوبًٌس یک زاضایی هیسَاًٌس زاضای هٌبفغ ااشػبزی زسری ثبضرٌس.
ثٌبثطایي اگطگِ هوکي اسز هسیطیز ثِ کبّص ّعیٌِّب اظ ططیق دیبزُسبظی هسیطیز سَز ٍااؼری
ٍ سؼْسی ثِسػَض ثْجَز ػولکطز ٍ اضظش ٍاحس سذبضی اغَا ضَز اهب یبفشرِّربی سحقیرق هریسَاًرس
سػَض ٍ ّسف هسیطیز ضطکزّب اظ اًذبم ایي کبض ضا هشحَ سبظز.
محدودیتها
ّط گٌس زض ایي سحقیق اظ اطالػبر ضطکزّب طی سرب ّربی ظیربزی اسرشدبزُ ضرس اهرب اظ
زًذب کِ اطالػربر ضرطکزّرب ّرن اظ غرَضرّربی هربلی ٍ ّرن اظ ًرطمافرعاض ضُزٍضز ًرَیي
اسشرطاح ضسُ اسز ٍ اطالػبر ایي ضطکزّب زض سب ّبی زِّ  70ضوسی ًباع ثَزُ اسرز
اهکبى اسشدبزُ اظ زازُّبی زى سب ّب زض سحقیق حبضط هْیب ًگطزیس .یکری اظ ػورسُ ػرَاهلی
کِ ثط کبضایی ثبظاض سگثیط ثسیبض دسی ثطدبی گصاضز سغییطار ضرسیس فبکشَضّربی ااشػربزی
ثِزلیل اػوب سحطینّبی ثیيالوللی ثَز .ایي ضًٍس اظ سرب  1385ضرطٍع ٍ سرب سرب  94ازاهرِ
زاضزّ ،ط گِ کِ زض اثشسا ًَسبًبر کن ثَز اهب کنکن زض سرب ّربی  1390سرب  1393ثرِ اٍح
ذَز ضسیس ٍ ثؼس اظ سَافق ّسشِ ای ضٍ ثِثْجَز گصاضز .زهبضّبی هٌشططضسُ اظ سرَی ثبًرک
هطکعی ذَز گَاُ ایي هَضَع اسز .سَضم طی سب ّبی گصضشِ ضٍ افعایص ثَزُ اسزً .طخ
ثطاثطی اضظّب ،ثِ ٍیژُ ز ض ،اظ کبّص ثطاثطی ضیب زض ثطاثط سبیط اضظّرب حکبیرز زاضزً .رطخ
ثْطُ سسْیالر اػطبیی ٍ سرذطزُ ّرب ًیرع اظ ًَسربًبر فرطاٍاى ثطذرَضزاض ثرَزُ اسرز .زض ایري
ضطایط ،اضظشّبی سربضیری گرعاضشضرسُ زض سطاظًبهرِ اظ اضظشّربی هٌػردبًِ زٍض ضرسُ ٍ
اطالػبر ًبهطثَطی زض ذػَظ اضظش ٍاحس سذبضی اضائِ هیزّسّ ،رط گٌرس ثحرت سذسیرس
اضظیبثی زاضاییّب زض سب ّبی اذیط ثِهیربى زهرسُ اهرب اضظشّربی هرٌؼکسضرسُ طری سربلیبى
هشوبزی ثسٍى سغییط ٍ سؼسیل اظ ثبثز سغییطار سطح ػوَهی ایوزّب ٍ ایوزّبی اذشػبغی
ثررَزُ اسررز .ثیعلٌررس ( )2013هؼشقررس اسررز ػٌبغررط ّعیٌررِ ٍ زضزهررسی ااررالم سطاظًبهررًِ ،ظیررط
ثسّیّبی هبلی ،کِ ثِ اضظش هٌػدبًِ اضائِ ًطرسُاًرس زض ااشػربزّربی ثرب ًرطخ ثْرطُ ًبدبیرساض
هیسَاًس زاضای هحشَای اطالػبسی ثبضس .ثٌبثطایي افَ هحشَای اطالػربسی سطاظًبهرِ هریسَاًرس
ثْجَز هحشَای اطالػبسی ػٌبغط سَز ٍ ظیبى ضا ثِّوطاُ زاضشِ ثبضرس .اهرب ایري ضا ّرن ًجبیرس اظ
ًظط زٍض کطز کِ ایي ًَسبًبر ااشػبزی ثبػت ضکلگیرطی ضفشبضّربی ّیذربًی زض ثرَض ٍ
ایوزّبیی سَسط سطهبیِ گرصاضاى ًبزگربُ ٍ ثؼضر ًب زگربُ ضرس کرِ زض هرَاضزی سدربٍرّربی
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زضکبضی ثب اضظشّبی ٍااؼی ٍ شاسی ضرطکزّرب زاضرشِ اسرز .زض سحقیقربر هشؼرسزی ػرسم
کبضایی ثبظاض اٍضاق ثْبزاض سْطاى ثِ سگییس ضسیسُ اسز .ایي ثِهؼٌی زى اسز کِ هوکري اسرز
ضفشبض غیط هٌطقی سطهبیِگصاضاى ٍ یب ػسم سقبضى اطالػربسی ثبػرت ػرسم کربضایی ثربظاض ضرسُ
ثبضس کِ ذَز ثبػت ظیط سَا ضفشي اطالػبر دوغزٍضیضسُ اظ ثبظاضً ،ظیرط ایورز ٍ ثربظزُ
سررْبم ٍ ،اطالػرربر حسرربثساضی هٌشطررطضررسُ گررطزز .ثٌرربثطایي زازُّرربی گررطززٍضیضررسُ اظ
ضطکشْبی ثَضسی ضا ثبیس ثب سَدِ ثِ ثطذی هحسٍزیزّب سدسیط کطزُ ٍ سؼوین زاز.
یادداشتها
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