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چکیذٌ
ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف ثطضؾی تبثیط افكبی ثٛٔ ٝلع اَالعبت ثرط ضاثُر ٝثریٗ افكربی اذایربضی ٚ
ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝاؾت .زض ایٗ ضاؾاب ثٙٔ ٝظٛض ا٘ساظٌٜیطی ٔاغیطٞبی أایبظ افكربی اذایربضی اظ
چه ِیؿت پٛضحیسضی ٕٞ ٚىبضاٖٞ ،عی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝاظ ٔسَ ضقرس ٌرٛضز ٚ ٖٚافكربی ثرٝ
ٔٛلع اظ ٔاغیط ٔدبظی ٔجاٙی ثط تعطیف اقاٗ ٕٞ ٚىبضاٖ اؾافبز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثرب اؾرافبز ٜاظ
ضٚـ حصف ٘ظبْٔٙس تعساز  112قطوت پصیطفاٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ َی ؾبَٞربی
 1389تب ٔ( 1393دٕٛعب  560ؾبَ ر قطوت) ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘اربة  ٚزازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔطثرٌٛ
ث ٝایٗ ٔكبٞسات اظ ثب٘هٞبی اَالعربتی ورساَ  ٚضٜآٚضز ٘رٛیٗ ٌرطزآٚضی قرس٘ .اربیح آظٔرٖٛ
فطيیٞٝب ثب اؾافبز ٜاظ تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞرس ور ٝثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ ٝضاثُٙٔ ٝفی ٔعٙیزاضی ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ثیٗ افكبی ثٛٔ ٝلع ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ر٘ ٝیرع
ضاثُٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙیزاض ثطلطاض اؾت .ث ٝعال ٜٚایٗ آظٖٔٞٛرب قرٛاٞسی فرطآ ٓٞآٚضز ور٘ ٝكربٖ زاز
اثط تعبّٔی زٔ ٚاغیط افكبی اذایبضی  ٚافكبی ثٛٔ ٝلع ضٚی ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘رٙٔ ٝفری ٔ ٚعٙریزاض
اؾت .ث ٝعجبضت زیٍرط افكربی اذایربضی زض قرطوت ٞربیی ور ٝاَالعربت ذرٛز ضا ثرٛٔ ٝلرع افكرب
ٔیوٙٙس ٘ؿجت ث ٝقطوتٞبیی و ٝاَالعبت اضائ ٝقس ٜآٟ٘ب فبلس چٙیٗ ویفیای اؾت تربثیط وبٞكری
ثیكاطی ثط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝزاضز.
ياشٌَایکلیذی  :افكبی اذایبضی ،افكبی ثٛٔ ٝلعٞ ،عی ٝٙؾطٔبی.ٝ
 زا٘كیبض حؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ

تبضید زضیبفت1395/11/13 :

 اؾابزیبض حؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ضقت

تبضید پصیطـ1396/06/11 :

 زا٘كدٛی زواطی حؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،وطج
 زا٘كدٛی زواطی حؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكای

٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئٔ :َٛحٕسضيب ٘یهثرتmnikbakht@ut.ac.ir

128

پػٞٚفٞبی وبضثطزی زض ٌعاضقٍطی ٔبِی ،قٕبض10 ٜ

مقذمٍ
ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝیىی اظ ٔفبٞیٓ ثٙیبزیٗ زض ازثیبت ٔبِی اؾت  ٚزض تهرٕیٓٞربی ٔطثر ٌٛثرٝ
تبٔیٗ ٔبِی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٘مكی اؾبؾی ایفب ٔیوٙسٞ .سف انّی ٔسیط ثبیس حسالُ ورطزٖ
ٞعی ٝٙتبٔیٗ ٔبِی ثبقس .اظ آ٘دب وٞ ٝعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝثركی اظ ٞعی ٝٙؾرطٔبی ٝورُ اؾرت،
ِصا ٔیتٛاٖ چٙیٗ اشعبٖ ٕ٘ٛز و ٝخعء ٔعیبضٞبی ٔٛضز اؾافبز ٜزض تهٕیٌٓیطیٞربی ٔطثرٌٛ
ث ٝتبٔیٗ ٔبِی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٔحؿٛة ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ اظ ایٗ حیث حبئع إٞیت قبیب٘ی
اؾت (ٔكبیری  ٚفطٞبزی .)1392 ،ثَٛ ٝض وّی قطوتٞرب ثبیرس ٔعیربض یبزقرس ٜضا زض ؾرُ

ٔعمِٛی ٍ٘ر ٝزاض٘رس (أج٘ٛرًٕٞ ٚ 1ىربضاٖ .)121 ،2012 ،ثرسیٟی اؾرت ور ٝوٙارطَ ٞعیٙرٝ
ؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٚ ٝحفظ آٖ زض ؾُحی ٔعمٔ َٛؿاّعْ قٙبذت عٛأّی اؾرت ور ٝآٖ ضا ٔاربثط
ٔیؾبظ٘س .یىی اظ عٛأُ ٔٛثط ثط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝافكبی اذایبضی اؾت.
اضتجبٌ ثیٗ افكبی اذایبضیٞ ٚ 2عی ٝٙؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر 3ٝثرطای ؾرطٔبیٌٝرصاضاٖ ٔ ٚرسیطیت
ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ازثیبت ٘ظطی ایٗ حٛظ ،ٜثٙٔ ٝظٛض قرٙبذت ٔىرب٘یعْٞربی پكراٛا٘ٝی ضاثُرٝ
ٔٙفی ثیٗ اَالعبت فطآ ٓٞقرس ٜثرٚ ٝاؾرُٝی افكربی حؿربثساضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر،ٝ
ٌؿاطـ یبفا ٝاؾت (ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ .)1 ،2015 ، 4چٙیٗ قٛاٞسی پػٞٚكٍطاٖ ظیربزی ضا
ث ٝآظٔ ٖٛتدطثی ایٗ ٘ظطی ٝتطغیت وطز ٜاؾت .ثَٛ ٝض وّی ٔجبحرث ٘ظرطی پیطأر ٖٛضاثُرٝ
ٔصوٛض ،ثط تبثیط ٔعىٛؼ افكبی اَالعبت ثط ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝتبویس زاضز .ث ٝعجربضتی اعامربز ثرط
آٖ اؾت و ٝافكبی ثیكاط  ٚثب ویفیتتط اَالعبت ٔٛخت وبٞف ٞعی ٝٙؾرطٔبی ٝذٛاٞرس قرس

(ِٛیت .)80 ،1998 ،5أب یبفاٞٝبی ایٗ پػٞٚفٞب وٓ  ٚثیف ٔاٙبلى اؾرت .ایرٗ تٙربلى زض

ٔحرریٍٞرربی اَالعرربتی زاضای قررفبفیت ثرربنتط ٘ظیررط آٔطیىررب (ثٛتٛؾرربٖ ٚ ،)1997 ،6وب٘رربزا

(ضیچبضؾِٚ ٚ ٖٛىط )2001 ،7ثیكاط ث ٝچكٓ ٔیذٛضز .زض ایٗ ضاثُِٛ ٝئع ٚ ٚاضچیب،)2000( 8

ثطضؾی ثیكاطی ضا زض ٔٛضز اضتجبٌ ٔیبٖ افكبء ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝزض ٔحیُری ورٔ ٝیرعاٖ
افكبء پبییٗ اؾت پیكٟٙبز وطز٘س .اظ َطف زیٍط غاً٘  ٚزی٘ )2006( 9ًٙیرع اهٟربض زاقراٙس
ؤُ ٝبِعبت زض زیٍط وكٛضٞب ٔرهٛنب وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾعٔ ،ٝری تٛا٘رس زضن وّیرٝ
اؾافبزٜوٙٙسٌبٖ ٘ؿجت ث ٝضاثُ ٝیبز قس ٜضا ثٟجٛز ثركس.
اظ َطف زیٍرط ا٘اكربض ثرٛٔ ٝلرع تربثیطات ٕٟٔری ثرط تهرٕیٕبت اؾرافبزٜوٙٙرسٌبٖ زاضز.
زؾاطؾی ٔسیطاٖ ث ٝاَالعبت ٔحطٔب٘ٔ ٝطث ٌٛث ٝقطوت  ٚاقطاف ٘ؿجت ث ٝتحٛنت آتری
ثبعث ٔی قٛز تب آ٘بٖ ثب اعٕبَ ٘ظط زض ٌعیٙف ضٚیرٞٝربی حؿربثساضی ثر ٝقرىُ تّرٛیحی

ثطضؾی تبثیط تبذیط زض اعالٖ ؾٛز ثط ضاثُٝی ثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘... ٝ
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زضنسز ا٘امبَ اَالعبت قرهی ذٛز ث ٝؾبیط اؾافبز ٜوٙٙسٌبٖ ٌرعاضـٞربی حؿربثساضی
ثطآیٙس .ایٗ أط ثبعث وبٞف عرسْ تمربضٖ اَالعربتی ثریٗ ٔرسیطیت  ٚؾرٟبٔساضاٖ  ٚؾربیط
شیٙفعبٖ ٔی ٌطزز (ٟٔطآشیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ .)109 ،1389 ،ثٙبثطایٗ ٞطچ ٝاعالٖ اذجبض ثرٛٔ ٝلرع
تط ثبقس ٔٙدط ث ٝوبٞف ٞعیٞٝٙبی ٔعبٔالت  ٚضیؿرهٞربی ثرطآٚضزی ٚ ،زض ٘ایدر ٝوربٞف
ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝی قٛز (ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ.)15 ،2015 ،
اذیطا چٙسیٗ ُٔبِعر ٝعٛأرُ تعیریٗ وٙٙرس ٜافكربی اذایربضی ضا زض ؾطاؾرط خٟربٖ ٔرٛضز
ثطضؾی لطاض زاز ٜا٘س (ؾٕبحٕٞ ٚ ،10ٝىبضاٖ2012 ،؛ ٔكبیری  ٚفطٞبزی 1392؛ پٛضحیرسضی
ٕٞ ٚىبضاٖ 1393؛ ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ .)2015 ،أب وٕاط وٛقكی ثطای ثطضؾی تربثیط افكربی
ثٛٔ ٝلع 11ثط ضاثُ ٝثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝقس ٜاؾت .ایٗ ٔمبِر ٝزضنرسز
اؾت تب تبثیط افكبی ثٛٔ ٝلع ثط ضاثُ ٝثیٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝضا ٔرٛضز
ثطضؾی لطاض زٞس.
مباوی وظری
افشای اختیاری ي َسیىٍ حقًق مالکاوٍ

ثَٛ ٝض وّی افكبی اَالعبت ضا ٔیترٛاٖ ثر ٝز٘ ٚرٛف افكربی اخجربضی  ٚافكربی اذایربضی
تمؿیٓ ٕ٘ٛز .افكبی اَالعبتی وٚ ٝاحرسٞبی تدربضی ثطاؾربؼ اؾراب٘ساضزٞربی حؿربثساضی ٚ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛيٛعّٔ ٝعْ ثٌ ٝعاضـ آٟ٘ب ٔیثبقرٙس افكربی اخجربضی ٌ ٚرعاضـ ؾربیط
اَالعبتی و ٝاِعأی ثطای اضائ ٝآٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز افكبی اذایبضی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز (پٛضحیرسضی
ٕٞ ٚىبضاٖ.)1393 ،

ِٛیت ( )1998ثیبٖ ٔی زاضز" :حمیمت آٖ اؾت و ٝاؾاب٘ساضزٞربی حؿربثساضی  ٚافكربی
اَالعبت ثب ویفیتتط حىٓ ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝوٕاط ضا زاضز  ٚزؾایبثی ث ٝاؾاب٘ساضزٞب  ٚضٚیٞٝربی
افكبی زاضای ثبنتطیٗ ویفیتٞ ،سفی اؾت ؤ ٝب زض آٖ ایفربی ٘مرف ٔریٕ٘ربییٓ" .ثرَ ٝرٛض
وّی ٔحممبٖ ٔعامس٘س و ٝافكبی اَالعبت ٔیتٛا٘س ٞعی ٝٙؾرطٔبی ٝضا وربٞف زٞرسٌ .طٞٚری
ٔعامٙس٘س و ٝایٗ ضاثُٙٔ ٝفی ضا ٔیتٛاٖ ثسیٗ نٛضت تفؿیط وطز و ٝافكبی ثیكراط ٔٙدرط ثرٝ
وبٞف عسْ تمبضٖ اَالعبتی ٔیٌطزز  ٚایٗ أط ثٛ٘ ٝثر ٝذرٛز ٔٙدرط ثر ٝوربٞف ٞعیٙرٞٝربی
ٔعبٔالت ،یب وبٞف ضیؿهٞبی ثطآٚضز ٘بقی اظ اَالعبت  ٚیرب افرعایف قرفبفیت اَالعربتی
ذٛاٞس ٌطزیس (ؾرابیف ٕٞ ٚىربضاٖ60 ،1390 ،؛ پٛضحیرسضی ٕٞ ٚىربضاٖ .)93 ،1393 ،ثرٝ
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َٛض وّی عٛٙاٖ ٔیٌطزز وٞ ٝط زٛ٘ ٚف اظ ا٘ٛاف افكب ،یعٙی اذایبضی  ٚاخجبضی ،عسْ تمربضٖ
اَالعبتی ثیٗ ٔكبضوتوٙٙسٌبٖ ُّٔع  ٚغیطُّٔع ضا وبٞف ٔری زٞرس .وربٞف عرسْ تمربضٖ
اَالعبتی ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثرب ورٓ ورطزٖ قرىبف لیٕرتٞربی ذطیرس  ٚفرطٚـ ،افرعایف حدرٓ
ٔعبٔالت  ٚزض ٟ٘بیت وبٞف تغییطات ثبظز ٜؾٞ ،ٟٓعی ٝٙؾطٔبی ٝضا وبٞف ٔی زٞرس (ٚویّری
فطز ٕٞ ٚىبضاٖ.)1390 ،
ٌطٞٚی زیٍط اظ پػٞٚكٍطاٖ و ٝتٕطوع آٟ٘ب ثط افكبی اذایبضی ثٛز ٜاؾت ایرٗ قربذم
ویفیت اَالعبت ضا ث ٝضیؿه ٘مسق٘ٛسٌی ٔطثٔ ٌٛیزا٘ٙس٘ .ظرط ایرٗ زؾرا ٝاظ پػٞٚكرٍطاٖ
٘یع ثط ایٗ عمیس ٜاؾاٛاض اؾت ور ٝزؾرایبثی ثرسٞ ٖٚعیٙر ٝؾرطٔبیٌٝرصاضاٖ ثر ٝاَالعربت غیرط
عٕٔٛی فطآ ٓٞقس ٜثٛاؾُ ٝافكبی اذایربضی ٔریتٛا٘رس ثر ٝوربٞف عرسْ تمربضٖ اَالعربتی ٚ
افعایف ٘مسق٘ٛسٌی ثبظاض ٔٙدط قٛز .ثٙبثطایٗ ثٟیٛز ویفیت افكب ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ظیبزی ضا ثرٝ
ذطیس ؾٟبْ ثب لیٕتٞبی ثبنتط ؾٛق ٔیزٞس ،و ٝایرٗ أرط حربوی اظ ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘رٝ
وٓتط ٘ ٚمسق٘ٛسٌی ثیكاط ثبظاض اؾت (زایٕٙس ٚ ٚضٜویب.)1991، 12
افشای بٍ مًقع ،افشای اختیاری ي َسیىٍ حقًق مالکاوٍ

ثحث افكبی ثٛٔ ٝلع  ٚاضتجبٌ آٖ ثب ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا اظ زٔ ٚؿریط ٔریترٛاٖ ز٘جربَ
وطز وٞ ٝط زَ ٚطیرك زض ٟ٘بیرت ٔٙدرط ثر ٝاضظیربثی وٕارط ضیؿره ؾرطٔبیٌٝرصاضی تٛؾرٍ
ؾطٔبیٌٝصاض ذٛاٞس قس .ا َٚإَیٙبٖ ٘ؿجت ث ٝعٕىطز قطوت؛  ٚز ْٚافعایف اضظـ ٔطثٌٛ
ثٛزٖ اَالعبت.
زض اؾاسنَ ا َٚاعامبز ثطآٖ اؾت چٙب٘چ ٝاَالعربت ثرٛٔ ٝلرع افكرب قرس ٜثبقرس احإربن
عّٕىطز قطوت ٚالعی تط اؾت .ث ٝعجبضت زیٍرط احإربن ؾرٛز قرطوت وٕارط تحرت تربثیط
زؾاىبضیٞبی ٔسیطیت ٚالع قس ٜاؾت .عسْ افكربی ثرٛٔ ٝلرع اَالعربت ٔریتٛا٘رس یىری اظ
قٛاٞس آٖ ثبقس ؤ ٝسیطیت زضنسز زؾاىبضی اَالعبت اضائر ٝقرس ٜثرٛز ٜاؾرت(٘ٛضٚـ ٚ
حؿیٙی .)1388 ،ؾطٔبیٌٝصاض ایرٗ احإربَ ضا زض اضظیربثی ذرٛز اظ ضیؿره ؾرطٔبیٌٝرصاضی
ٔیٌٙدب٘س ،فّصا چٙب٘چ ٝافكبی اَالعبت ثٛٔ ٝلع ٘جبقس ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی ذٛز ضا ثیكراط
اظ ٔٛلعیت افكبی ثٛٔ ٝلع تّمی ٔیوٙس  ٚذٛاٞبٖ ثبظز ٜثیكاطی ذٛاٞس ثٛز (اٚا٘ع.)2015 ،13
زض اؾاسنَ ز ْٚاعامبز ثط آٖ ثٛز ٜو ٝافكبی ثٛٔ ٝلع یىری اظ ِٔٛفرٞٝربی ٟٔرٓ قرفبفیت
اَالعبتی قطوت اؾت؛ چطا وٛٔ ٝخت افرعایف اضظـ ٔطثر ٌٛثرٛزٖ اَالعربت افكرب قرسٜ
ٔیٌطزز (ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ  .)2015 ٚاَالعبت ٔطث ٌٛث ٝاَالعبتی اَالق ٔیٌطزز و ٝیرب
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زض تبییررس  ٚضز یرره تهررٕیٌٓیررطی لجّرری ترربثیط ثٍررصاضز  ٚیررب ثررطای پرریفثیٙرری ضٚیررسازٞب ٚ
تهٕیٌٓیرطی ٞربی آتری یربضی ضؾرب٘س .اَالعربت ٔطثر ٌٛفطآیٙرس تهرٕیٌٓیرطی ضا اضتمربء
ٔیثركس( .عفیفیٞ .)2009 ،14ط چ ٝاَالعبت ٔطثٌٛترط ،ترٛاٖ ؾرطٔبیٌٝرصاض زض پریفثیٙری
آیٙس ٜثیكاط  ٚث ٝزِیُ ٚيٛح ثیكاط آیٙس ٜزض ٘ظط ؾطٔبیٌٝصاض اضظیبثی ا ٚاظ ضیؿه وٕارط ٚ
ثبظزٛٔ ٜضز ُٔبِجٚ ٝی وٕاط ذٛاٞس قس (ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ.)2015 ،
زض ٔٛضز افكبی ثٛٔ ٝلع  ٚاذایربضی اَالعربت اعامربز ثرط آٖ اؾرت ور ٝچٙب٘چر ٝافكربی
اذایبضی اَالعبت ثٛٔ ٝلع ثبقس تربثیط پیبٔرسٞبی ایرٗ ز ٚقربذم ویفری اَالعربت تكرسیس
ٔیقٛز .ث ٝعجبضت زیٍط افكبی اذایبضی اَالعبت ٔٛخرت وربٞف عرسْ تمربضٖ اَالعربتی،
وبٞف ضیؿهٞبی ثطآٚضز ٘بقی اظ اَالعبت  ٚافرعایف قرفبفیت اَالعربتی ٔریٌرطزز  ٚاظ
ایٗ َطیك وبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبیٔٝبِىب٘ ٝضا ضلٓ ٔیظ٘س ،أب افكبی ثرٛٔ ٝلرع ایرٗ اَالعربت ثرٝ
ٚاؾُ ٝایدبز إَیٙبٖ ثیكاط زض ش ٗٞؾطٔبیٌٝصاض  ٚاضتمبی تٛاٖ تهٕیٓ ٌیطی ٚی ٘ؿرجت ثرٝ
افكبی زیط ٍٙٞبْ اَالعبت اذایبضی ،تبثیط ٔٙفی ثیكراطی زض وربٞف ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘رٝ
ذٛاٞس زاقت (اٚا٘ع2015 ،؛ ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ2015 ،؛ عفیفی .)2009
پیشیىٍ
ایعِی  ٚاٞٚبضا ( )2004ثبثت وطز٘س و ٝافعایف ٘ؿجت اَالعبت عٕرٔٛی ثر ٝاَالعربت
15

ذهٛنی ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ضا لبزض ٔی ؾبظز تب خطیبٖٞبی ٘مسی آتی قرطوت
ضا ث٘ ٝحٛی زلیماط ثطآٚضز وٙٙس .اظ آ٘دبیی وٞ ٝعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ٔ ،ٝیبٍ٘یٙی اظ ثبظزٛٔ ٜضز
ا٘اظبض  ٕٝٞؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ فعبَ زض ثبظاض ضا ٘كربٖ ٔری زٞرس ثٙربثطایٗ ٞطٌ٘ٛر ٝثٟجرٛز افكربی
اَالعبت ٔی تٛا٘س ضیؿه ٘رب ٓٞترطاظی ضا وربٞف زٞرس (وربٞف نرطف ضیؿره) ور ٝثرٝ
ٔٛخت آٖ ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝؾٟبْ وبٞف ٔی یبثس.
ؾٕبحٕٞ ٚ ٝىبضاٖ ( )2012ثیٗ تبذیط زض اعالٖ ؾرٛز ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝضاثُرٝای
ٔثجت ضا ٘كبٖ زاز٘سٕٞ .چٙیٗ قٛاٞس یبز قس ٜزاَ ثط ٚخٛز ضاثُٙٔ ٝفی ثریٗ افكربی اذایربضی
ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝزض قطوتٞبی زاضای تبذیط ا٘سن زض اعرالٖ ؾرٛز اؾرت .ایكربٖ اظ

تعطیف اقإٗٞ ٚ 20ىبضاٖ ( )1989ثطای وٕیؾبظی ٔف ْٟٛثٛٔ ٝلع ثرٛزٖ افكربی اَالعربت
اؾافبز ٜوطز٘سَ .جك تعطیف اقاٗ ٕٞ ٚىبضاٖ (ٞ )1989ط چ ٝفبنّ ٝظٔرب٘ی ثریٗ پبیربٖ ؾربَ
ٔبِی تب تبضید اعالٖ ؾٛز وٕاط ثبقس افكبی اَالعبت ثٛٔ ٝلعتط نٛضت ٌطفا ٝاؾت .نظْ ثٝ
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تٛيی اؾت تربضید اعرالٖ ؾرٛز ٕٞربٖ تربضیری اؾرت ٌرعاضـٞربی ٔربِی قرطوت ثرطای
اؾافبزٜوٙٙسٌبٖ ٔٙاكط ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ازعب ورطز ور٘ ٝاربیح ایكربٖ ٔٛیرس ٚخرٛز
ضاثُٙٔ ٝفی افكبی ثٛٔ ٝلع ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝاؾت.
٘ابیح پػٞٚف ؾٕبح )2015( ٝو ٝزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ٔهط تبثیط پطاوٙسٌی ٔبِىیرت
ثط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا ٔؿامیٕبً ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ،ٜثیربٍ٘ط آٖ اؾرت ور ٝپطاوٙرسٌی
ٔبِىیت ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا ٔیوبٞس .يٕٙبً ٚی ثیبٖ ٔیزاضز و ٝایٗ ٔاغیط ٔىُٕ افكبی
اذایبضی اؾت .ثسیٗ ٔعٙب و ٝتبثیط افكبی اذایبضی زض وبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا تكرسیس
ٔیوٙس.
اٚا٘ع ( )2015زض پبیبٖ ٘بٔ ٝزواطی ذٛز اضتجبٌ ثیٗ تعٟس افكبء ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا
ثب اؾافبز ٜاظ افكبٞبی اعالٖ ؾٛز ؾطیع ث ٝعٛٙاٖ ٔعیبضی اظ تعٟس ٔرٛضز ثطضؾری لرطاض زاز٘رس.
قٛاٞس ُٔبِعٚ ٝی ٘كبٖ زاز قطوتٞبیی و ٝث ٝنٛضت ٔؿإط اَالعبت تطاظ٘بٔ ٝذرٛز ضا زض
اضتجبٌ ثب اعالٖ ؾٛز ثٛٔ ٝلع افكب ٔی وٙٙس زض ٔمبیؿر ٝثرب ؾربیط قرطوتٞرب اظ ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
پبییٗ تطی ثطذٛضزاض٘س.
ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2015یبفاٙس و ٝتبذیط زض اعالٖ ؾٛز ثب ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضاثُرٝ
ٔثجای زاضز ٔ ٚیعاٖ افكبی اذایبضی اَالعبت نطفب ثرب ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝقرطوتٞربیری
ضاثُٙٔ ٝفی زاضز و ٝتبذیط اعالٖ ؾٛز زض آٟ٘ب وٕاط اؾت٘ .ابیح پػٞٚف ایكبٖ ٘كربٖ زاز زض
قطوتٞب یی و ٝتبذیط اعالٖ ؾٛز آٟ٘رب ظیربز اؾرت ،ثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ٞ ٝیچٍ ٝ٘ٛضاثُٚ ٝخٛز ٘ساضز .ایٗ ٔحممبٖ ٘یرع تعطیرف اقراٗ ٕٞ ٚىربضاٖ ( )1989ضا
ثطای افكبی ثٛٔ ٝلع اؾافبز ٜوطزٜا٘س .ثبتٛخ ٝث ٝایٙىَ ٝجرك تعطیرف ٔرصوٛض تربذیط ظیربز زض
اعالٖ ؾٛز ٔعبزَ افكبی زیطٍٙٞبْ اَالعبت  ٚثطعىؽ تبذیط وٓ زض اعالٖ ؾرٛز ثرٔ ٝعٙربی
افكبی ثٛٔ ٝلع اَالعت اؾت٘ ،ابیح پػٞٚف آٟ٘ب ضا ٔیتٛاٖ ثسیٗ نٛضت تعطیف ٕ٘ٛز ورٝ
تبذیط افكبی ثرٛٔ ٝلرع ثرب ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝضاثُرٙٔ ٝفری زاضزٕٞ .چٙریٗ ٔیرعاٖ افكربی
اذایبضی نطفب زض قطوتٞبیی و ٝافكبی ثرٛٔ ٝلرع ا٘دربْ ٔریزٙٞرس ٔٛخرت وربٞف ٞعیٙرٝ
ؾطٔبیٔ ٝیقٛز  ٚزض قطوتٞبیی و ٝاَالعبت اذایبضی ثٛٔ ٝلع افكب ٕ٘یوٙٙس ٞعی ٝٙؾطٔبیٝ
ٔبِىب٘ ٝثطاثط ایٗ افكب وبٞف ٕ٘ییبثس .ایٗ قٛاٞس حبوی اظ اثرط تعربّٔی ٔرٛضز ٘ظرط ٔحممربٖ
ایٗ پػٞٚف اؾت.
٘ٛضٚـ  ٚحؿیٙی ( )1388ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ویفیت افكب ٔ ٚ ٚسیطیت ؾٛز پطزاذاٙرس.
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ایكبٖ زٚ ٚیػٌی لبثّیت اتىب  ٚثٛٔ ٝلع ثٛزٖ ضا خٟت ویفیت افكب ثىبض ثطز٘س .یبفاٞٝب ٘كربٖ
زاز و ٝثریٗ ویفیرت افكربی قرطوای ٔ ٚرسیطیت ؾرٛز ضاثُرٙٔ ٝفری ٔعٙری زاض ٚخرٛز زاضز.
ٕٞچٙیٗ پػٞٚكٍطاٖ ضاثُٙٔ ٝفی ٔعٙیزاضی ثیٗ ثٛٔ ٝلرع ثرٛزٖ افكربی قرطوای ٔ ٚرسیطیت
ؾٛز ضا ٘كبٖ زاز٘س .ایٗ ٔٛيٛف حبوی اظ تبییس ایرٗ فطيریٔ ٝریثبقرس ور ٝاحإربن یىری اظ
زنیُ عسْ افكبی ثٛٔ ٝلع اَالعبت فطآ ٓٞآٔسٖ فطنت نظْ ثرطای ٔرسیطیت  ٚزؾراىبضی
ؾٛز اؾت.
ٟٔطآشیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1389ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ تبذیط زض اعالٖ ؾٛز (قبذهری ثرطای
عررسْ افكرربی ثررٛٔ ٝلررع) ٔ ٚررسیطیت ؾررٛز پطزاذاٙررس٘ .ارربیح پررػٞٚف آ٘رربٖ ٘كرربٖ ٔرری زٞررس
قطوتٞبیی و ٝؾٛز ذٛز ضا ثب تأذیط اعالٖ ٔی وٙٙس ،زاضای اذجبض ثس ٔطتجٍ ثرب ؾرٛز ٔری
ثبقٙس٘ .ابیح ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقطوتٞبیی و ٝؾٛزقبٖ ضا ثب تأذیط اعالٖ زاقاٝ
ا٘س ،ثٔ ٝسیطیت ؾٛز زض خٟت افعایف ؾٛز الساْ ٔی ٕ٘بیٙس.
ٔكبیری  ٚفطٞبزی ( )1392اظ ٔاغیط ا٘ساظ ٜقطوت خٟت تعسیُ ضاثُ ٝثیٗ افكبء ٞ ٚعیٝٙ
ؾطٔبی ٝاؾافبز ٜوطز٘س٘ .ابیح پػٞٚف ٘كربٖ ٔری زٞرس ور ٝضاثُرٙٔ ٝفری ٔ ٚعٙری زاضی ثریٗ
ویفیت افكبء ٞ ٚعی ٝٙحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ،ثطای ٌط ٜٚقطوتٞبی ثرعضي ٚخرٛز زاضز،
أب ٞیچ ضاثُ ٝای ثطای ٌط ٜٚقطوتٞبی وٛچىاط اظ ٔیبٍ٘یٗ لبثُ ٔكبٞس٘ ٜیؿت.
پٛضحیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ ) 1393یرع تربثیط ا٘رساظ ٜقرطوت ثرط ضاثُر ٝثریٗ افكربء ٞ ٚعیٙرٝ
ؾطٔبی ٝقطوتٞبی پصیطفاٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضا ٔرٛضز ثطضؾری لرطاض زاز٘رس.
٘ابیح پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝا٘ساظ ٜقطوت ضاثُ ٝثیٗ افكبء ٞ ٚعیٙة ؾرطٔبی ٝضا تحرت تربثیط
لطاض ٔی زٞس .ث ٝعجبضت زیٍط ،ضاثُٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙبزاض ثیٗ افكبء ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوتٞربی
ثعضي ٚخٛز زاضز ،زض حبِی و ٝضاثُٔ ٝعثٛض ثطای قطوتٞربی وٛچره چٙرساٖ ٔعٙربزاض
٘یؿت.

ذٛاخٛی  ٚعّیعازَ ٜالتپ ) 1393( ٝثر ٝثطضؾری اثرطات ؾرُ افكربی زاَّٚجب٘ر ٝثرط عرسْ
تمرربضٖ اَالعرربتی پطزاذاٙررس .ایكرربٖ ثررطای ا٘ررساظ ٜؾررُ افكرربی زاَّٚجب٘رر ٝاظ چرره ِیؿررت
تعسیُقس ٜو ٝتٛؾٍ وبقب٘ی پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1388اؾافبز ٜوطز٘س٘ .ابیح ایٗ پرػٞٚف ثرب
اؾافبز ٜاظ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔاغیط ٜحبوی اظ عسْ ضاثُٔ ٝعٙی زاض ثیٗ ؾُ افكبی زاَّٚجب٘رٚ ٝ
عسْ تمبضٖ اَالعبتی اؾت.
پٛضظٔب٘ی ٙٔ ٚهٛضی ( )1394زض ثركی اظ پػٞٚف ذٛز ضاثُٝای ٔعىٛؼ ثیٗ ویفیرت
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افكب ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبی ٝؾٟبْ عبزی یبفاٙس .ایكبٖ ٕٞچٙیٗ زض ثطضؾی اثط ٔامبثُ ٔحبفظٝوربضی ٚ
ویفیت افكب ثط ٞعی ٝٙؾطٔبی٘ ٝكبٖ زاز٘س و ٝثب افرعایف ویفیرت افكرب اظ ٔیرعاٖ تربثیط ٔحبفظرٝ
وبضی ثط ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝوبؾأ ٝی قٛز.
فرضیٍَا
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ثرف ٔجب٘ی ٘ظطی زض ٔٛضز ضاثُ ٝافكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٝ
اضائ ٝقس ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞؿٛیی ایٗ ٔجب٘ی ثب عٕس ٜقٛاٞس تدطثری ٔطثَٛر ،ٝزض ٌربْ أ َٚمرطض
ٌطزیس تب ثب تسٚیٗ فطيی ٝا َٚاُ٘جبق پػٞٚف حبيط ثرب ٔجرب٘ی ٘ظرطی ضا اظ َطیرك ضاثُر ٝزٚ
ٔاغیط یبز قس ٜثطضؾی قٛز .ثطٚظ قٛاٞس ٘بٕٞؿربظ زض ٔرٛضز ایرٗ ضاثُرٔ ٝریتٛا٘رس ٔرسزی زض
تٛخی ٝقٛاٞس ٔاٙبلى احإبِی حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی ثعرسی ثبقرس .ثرط اؾربؼ ٘ظطیرٝ
عسْ تمبضٖ اَالعبتی  ٚضیؿه ٘مسق٘ٛسٌی فطيی ٝا َٚپػٞٚف ث ٝنٛضت ظیرط لبثرُ تجیریٗ
اؾت:
فرضیٍ ايل :ثیٗ افكبی اذایبضی اَالعبت ٞ ٚعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ ٝضاثُٙٔ ٝفری ٔ ٚعٙریزاض
ٚخٛز زاضز.
ثبتٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ثرفٞبی پیكیٗ اظ ٘ظط ٌصقتٔ ،جرب٘ی ٘ظرطی  ٚقرٛاٞس تدطثری
حبوی اظ ٚخٛز ضاثُٙٔ ٝفی ثیٗ افكبی ثٛٔ ٝلع ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘رٔ ٝریثبقرس .زض ٚالرع
ا٘اظبض ثط آٖ اؾت و ٝافكبی ثٛٔ ٝلع اظ یىؿ ٛثیبٍ٘ط ٔسیطیت ؾٛز وٕارط  ٚاظ ؾرٛی زیٍرط
ٔٛخ ت ایدبز اضظـ ٔطث ٌٛثٛزٖ ثیكراط قرس ،ٜور ٝزض ٟ٘بیرت ٞعیٙر ٝؾرطٔبی ٝوٕارط ضا ضلرٓ
ذٛاٞس ظز .ثطای آظٔ ٖٛایٗ ٌٕب٘ ٝفطيی ٝز ْٚث ٝقطح شیُ ٔطلٌ ْٛطزیس:
فرضیٍ ديم :ثیٗ افكبی ثٛٔ ٝلع ٞ ٚعی ٝٙحمرٛق ٔبِىب٘ر ٝضاثُرٙٔ ٝفری ٔ ٚعٙریزاض ٚخرٛز
زاضز.
ٞسف غبیی ٔمبِ ٝحبيط ثطضؾی ایٗ ٔٛير ٛف اؾرت ور ٝآیرب افكربی ثرٛٔ ٝلرع اَالعربت
اذایبضی یب عسْ افكبی ثٛٔ ٝلع آٟ٘ب تبثیطی ثط ضاثُ ٝافكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘رٝ
زاضز؟ یب ث ٝثیبٖ زیٍط تبثیط افكبی اذایبضی ثرط ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝزض قرطوتٞربیری ورٝ
اَالعبت ضا ثٛٔ ٝلع افكب ٔیوٙٙس ثرب قرطوتٞربیری ور ٝایرٗ ٚیػٌری ضا ضعبیرت ٕ٘ریوٙٙرس
ٔافبٚت اؾت یب ذیط؟ ثط اؾربؼ آ٘چر ٝور ٝزض ثررف ٔجرب٘ی ٘ظرطی شورط ٌطزیرس  ٚچٙب٘چرٝ
فطيیٞٝبی ا ٚ َٚز ْٚتبییس ٌطز٘س ا٘اظبض ٔیضٚز زض حبِت افكبی ثٛٔ ٝلع ضاثُرٙٔ ٝفری ثریٗ
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افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘٘ ٝؿجت ث ٝحبِت افكبی زیط ٍٙٞبْ لٛیتط ثبقرس .ثرطای
آظٔ ٖٛایٗ ٌٕب٘ ٝفطيی ٝؾ ْٛث ٝنٛضت ظیط تٙظیٓ ٌطزیس:
فرضیٍ سًم :ضاثُرٙٔ ٝفری ثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبی ٝزض قرطوتٞربیری ورٝ
اَالعبت ذٛز ضا ثٛٔ ٝلع افكب ٔیوٙٙس ٘ؿجت ث ٝقطوتٞبیی و ٝاَالعبت ضا زیط ٍٙٞبْ افكب
ٔیوٙٙس ثَٛ ٝض ٔعٙیزاضی لٛیتط اؾت.
جامعٍ ي ومًوٍ
خبٔع ٝآٔبضی ٔٛضز ُٔبِع ٝقبُٔ وّی ٝقطوتٞبی پصیطفاٝقرس ٜزض ثرٛضؼ اٚضاق ثٟربزاض
تٟطاٖ ٔیثبقسٕٞ .چٙیٗ ثبظ ٜظٔب٘ی ٔٛضز ثطضؾی یه زٚض ٜپٙح ؾبِ ٝثیٗ ؾبَٞربی  1389ترب
 1393زض ٘ظط ٌطفا ٝقس ٜاؾت ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضی پرؽ اظ اعٕربَ ٔحرسٚزیتٞربی ظیرط ا٘ارربة
ٌطزیس ٜاؾت:
 .1قطوتٞبیی و ٝثیٗ ؾبَٞبی  89تب  93زض ثٛضؼ تٟطاٖ فعبَ ثٛز ٜثبقٙس.
َ .2ی ؾبَٞبی ٔعثٛض نٛضتٞبی ٔبِی آٟ٘ب زض زؾاطؼ ثبقس.
 .3ؾبَ ٔبِی قطوتٞب ٔٙاٟی ث ٝپبیبٖ اؾفٙس ٔب ٜثبقس.
 .4خعء قطوتٞبی ِیعیٚ ،ًٙاؾٌُٝطٞبی ٔبِی  ٚثیٕٞٝب ٘جبقٙس.
ثب اعٕبَ ٔحسٚزیتٞبی فٛق تعساز  112قطوت َی ثبظ ٜظٔب٘ی یبزقس ٜث ٝعٙرٛاٖ ٕ٘٘ٛرٝ
آٔبضی حبنُ ٌطزیس.
ثٙٔ ٝظرٛض ٌرطزآٚضی زازٜٞربی ٔرٛضز ٘یربظ آظٔر ٖٛفطيریٞٝرب  ٚتحّیرُٞربی آٔربضی اظ
ثب٘ه ٞربی اَالعربتی ضایرح زض ازثیربت ٔربِی  ٚحؿربثساضی ٘ظیرط ٘رطْ افرعاض ضٜآٚضز ٘رٛیٗ،

ؾبٔب٘ٝی خبٔع اَالفضؾب٘ی ٘بقطاٖ (وساَ ٚ )61پبیٍب ٜایٙاط٘ای "قطوت ٔسیطیت فرٗآٚضی
ثٛضؼ تٟطاٖ "61اؾافبز ٜقس .پؽ اظ ٌطزآٚضی زازٜٞربٞ ،رط ٔاغیرط َجرك تعربضیف عّٕیربتی
ٔحبؾج ٚ ٝپؽ اظ آٖ ثٙٔ ٝظٛض قٙبذت ٚیػٌیٞبی ایٗ ٔاغیطٞب قربذمٞربی تٛنریفی آٟ٘رب
ُٔبِع ٝقس .ؾپؽ ثب ثىبضٌیطی ٔسَٞبی ٔكطٚح زض ازأٔ ٝمبِ ٝفطيیٞٝبی پرػٞٚف آظٔرٖٛ
ٌطزیس .نظْ ث ٝشوط اؾت و ٝفطآیٙس ٔحبؾجٔ ٝاغیطٞب ثب اؾافبز ٜاظ ٘طْافعاض اوؿُ 61نرٛضت

19

پصیطفت  ٚتٕبٔی ضٚیٞٝبی آٔبضی (اعٓ اظ تٛنیفی  ٚاؾاٙجبَی) اظ َطیك ٘رطْافرعاض اؾرابتب
(٘ؿر )12 ٝاعٕبَ ٌطزیس.
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مذلَا ي متغیرَا
زض ایٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی ا ،َٚز ٚ ْٚؾ ْٛث ٝتطتیت اظ ٔسَٞربی (،)1
( )3( ٚ )2اؾافبزٌ ٜطزیس.
ٔسَ ()1
=

ٔسَ ()2
=

ٔسَ ()3
=

(ٔاغیط ٚاثؿا ٝزض ؾٔ ٝسَ) :عجبضت اؾت اظ ٞعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ ٝقطوت  iاْ زض
ؾبَ  tاْ؛ ثٙٔ ٝظٛض ثطآٚضز ایرٗ ٔاغیرط ور ٝتٟٙرب ٔاغیرط ٚاثؿرا ٝپرػٞٚف اؾرت اظ ٔرسَ ضقرس
ٌٛضز ٖٚاؾافبز ٜقس ٜاؾت (ٔكبیری  ٚفطٞبزی:)107 ،1392 ،
ضاثُ)1( ٝ
Cost = + g
و ٝزض ضاثُ ٝفٛق زاضیٓ:
 :D1ؾٛز ؾٟبْ پطزاذاٙی ٔٛضز ا٘اظبض ؾبَ آتی؛ ؤ ٝحبؾج ٝآٖ اظ يطة ؾٛز پیفثیٙری
قسٞ ٜط ؾ ٟٓزض ٘ؿجت ٔدٕٛف ؾٛز تمؿیٕی پٙح ؾبَ اذیط ثٔ ٝدٕٛف ؾٛز ذبِم پٙح ؾبَ
اذیط ٔحمك ٔیقٛز.
 :P0لیٕت ؾٟبْ زض اثاسای ؾبَ.
٘ :gطخ ضقس ٔٛضز ا٘اظبض؛ ثط اؾبؼ پػٞٚف ٔكبیری  ٚفطٞبزی ( )1392اظ آ٘دب ؤ ٝجّغ
فطٚـ ٘ؿجت ثٔ ٝجّغ ؾٛز عّٕیبتی وٕاط تحت تبثیط ضٚیٞٝبی حؿبثساضی لطاض ٔیٌیرطزِ ،رصا
٘طخ ضقس فطٚـ زض لیبؼ ثب ٘طخ ضقس ؾٛز عّٕیبتی پبیساضتط  ٚلبثُ پریفثیٙریترط اؾرت .زض
پػٞٚف حبيط ثب اتىب ثط ایٗ اؾاسنَ اظ ٘طخ ضقس فطٚـ اؾافبز ٜقس.
(ٔاغیررط ٔؿررامُ ٔررسَ ا :)َٚعجرربضت اؾررت اظ ٔیررعاٖ افكرربی اذایرربضی اَالعرربت
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قطوت  iزض ؾبَ  t؛ ثَٛ ٝض وّی زض ازثیبت زضٔ ٖٚطظی پػٞٚف حبيرط چرهِیؿرتٞربی
ٔراّفی ثطای اضظیبثی ٔیعاٖ افكبی اذایبضی اَالعبت ٚخٛز زاضز .زض ایٗ ٔمبِر ٝثر ٝز ٚزِیرُ

اظ چهِیؿت پٛضحیسضی  ٚحؿیٗ پٛض ( )1391اؾافبز ٜقرس ٜاؾرت .20ا َٚایٙىر٘ ٝؿرجت ثرٝ
چهِیؿتٞبی اؾافبز ٜقس ٜزض ؾبیط پػٞٚفٞب الالْ اَالعبتی ثیكاطی ضا زض ثط ٔیٌیطز؛ ٚ
ز ْٚآ٘ى ٝپػٞٚكٍطاٖ ٔصوٛض ٘ؿجت ث ٝاعاجبض ایٗ چهِیؿت ٘ظطؾٙدی ث ٝعُٕ آٚضزٜا٘س.
زض ایٗ چه ِیؿت ؾبظ ٚوبض ا٘ساظٌٜیطی أایبظ افكبی اذایبضی ثسیٗ تطتیرت اؾرت ورٝ
چٙب٘چ ٝقطوت ٞط لّٕی ضا افكب وطز ٜثبقس ،ثطای آٖ لّرٓ أایربظ یره  ٚزض غیرط ایٙهرٛضت
أایبظ آٖ لّٓ نفط ذٛاٞس ثٛز .پؽ اظ ثطضؾی تٕبٔی الالْ  ٚأایبظزٞی ث ٝآٟ٘ب ،ثب اؾرافبز ٜاظ
ٔعسٌَیطی أایبظ ٟ٘بیی ٞط قطوت زض ٞط ؾبَ ٔحبؾجٔ ٝیٌطزز:
ضاثُ)2( ٝ

∑ = Disc

n = 60 ,

 :Siأایبظ ٞط لّٓ
 :nتعساز وُ الالْ چه ِیؿت
(ٔاغیط ٔؿامُ ٔسَ ز :)ْٚعجبضتؿت اظ افكبی ثرٛٔ ٝلرع ور ٝزض نرٛضت ثرٝ
ٔٛلع ثٛزٖ افكب ٔمساض یه  ٚزض غیط ایٙهٛضت ٔمساض نفط ضا اذایبض ٔیوٙس .زِیُ ا٘ارربة چٙریٗ
ٔاغیطی آٖ اؾت و ٝثطای ثطضؾی تبثیط یه ٔاغیط ثط ضاثُ ٝثیٗ یره ٔاغیرط ٔؿرامُ زیٍرط ٔ ٚاغیرط
ٚاثؿا ٝنظْ اؾت ٔاغیط ٔٛثط ث ٝنٛضت نفط  ٚیه تعطیف ٌطزز (ثٙریٟٔرس ٕٞ ٚىربضاٖ.1395 ،
 .)27آ٘چ ٝؤ ٝجٙبی ایدبز ٔاغیط ٔدبظی ٔرب لرطاض ٌطفار ٝتعطیرف اقرٗ ٕٞ ٚىربضاٖ ()657 .1989
ٔرریثبقررس ورر ٝتٛؾررٍ ثؿرریبضی اظ ٔحممرربٖ اؾررافبز ٜقررس ٜاؾررتَ .جررك تعطیررف آ٘رربٖ ترربذیط زض
ٌعاضقٍطی عجبضت اؾت اظ ٔست ظٔبٖ ثیٗ پبیبٖ زٚضٔ ٜبِی ترب تربضید اعرالٖ ؾرٛز .اظ آ٘درب ورٝ
تبضید اعالٖ ؾٛز ٕٞبٖ تبضید ا٘اكبض عٕٔٛی نٛضتٞبی ٔبِی اؾت  ٚاَالعبت اذایربضی ٕٞرطاٜ
نٛضتٞبی ٔبِی ٘یع زض ٕٞیٗ تبضید ٔٙاكط ٔیقٛز ایٗ تعطیف عٕستب ثر ٝعٙرٛاٖ قبذهری ثرطای
افكب یب عسْ افكبی ثٛٔ ٝلع اؾافبزٔ ٜیقٛز (ؾرٕبحٕٞ ٚ ٝىربضاٖ2012 ،؛ اٚا٘رع2015 ،؛ ذّیرف ٚ
ٕٞىبضاٖ .)2015 ،زض ضاؾابی ٞسف یبز قس ٜثٙٔ ٝظٛض تكىیُ یره ٔاغیرط نرفط  ٚیره اظ یره
ٔاغیط وٕی پیٛؾا ٝقبذم ٔیب٘ٔ ٝعیبض ٔٙبؾجی اؾرت (ثٙریٟٔرس ٕٞ ٚىربضاٖ .)28 .1395 ،ثٙربثطایٗ
ٔحممبٖ ایٗ پػٞٚف ٔیب٘ ٝتعساز ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜاظ پبیربٖ ؾربَ ٔربِی قرطوتٞربی ٕ٘٘ٛر ٝترب
تبضید اعالٖ ؾٛز ضا ث ٝعٛٙاٖ ٔطظ افكب  ٚعسْ افكبی ثٛٔ ٝلرع زض ٘ظرط ٌطفار ٚ ٝثرٔ ٝكربٞساتی ورٝ
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ظیط ایٗ ٔیب٘ ٝلطاض زاقاٙس ث ٝعٛٙاٖ ٔكبٞسات زاضای افكبی ثٛٔ ٝلع عسز یره  ٚثرٌ ٝرطٔ ٜٚمبثرُ
عسز نفط ترهیم زاز٘س.
ٔ( :اغیط ٔؿامُ ٔسَ ؾ :)ْٛعجبضت تعبّٔی افكربء اذایربضی ٚ
افكبء زاَّٚجب٘ٔ ٝجٙبی آظٔ ٖٛفطيی ٝؾ ْٛاؾتَ .جك ٘ظرط ثٙریٟٔرس ٕٞ ٚىربضاٖ ()27 .1395
ثطای ثطضؾی تبثیط یه ٔاغیط ثط ضاثُ ٝثیٗ یره ٔاغیرط ٔؿرامُ زیٍرط ٔ ٚاغیرط ٚاثؿرا ٝثبیرس اظ
خّٕرر ٝتعرربّٔی زٔ ٚاغیررط ٔؿررامُ (یعٙرری حبنررّطة زٔ ٚاغیررط) اؾررافبزٕ٘ ٜررٛز  ٚيررطیت آٖ
ٔعٙیزاضی چٙیٗ تبثیطی ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔیزٞس .يطیت خّٕ ٝتعبّٔی ٔٛخرٛز زض ٔرسَ
( )3ایٗ پػٞٚف ٔهساق ثحث ایٗ ٔحممبٖ اؾت.
ٔ :اغیط وٙاطَ ٘ؿجت اضظـ ثبظاض ث ٝاضظـ زفاطی و ٝاظ تمؿیٓ اضظـ زفاطی ؾرٟبْ
قطوت ثط اضظـ ثبظاض ؾٟبْ آٖ ثسؾت ٔی آیس .ثط اؾبؼ ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2015ضاثُرٝای
ٔٙفی ثیٗ ایٗ ٔاغیط ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ٚ ٝخٛز زاضز.

٘ :ؿجت اٞطٔی زٔٚیٗ ٔاغیط وٙاطَ پرػٞٚف ٔری ثبقرس ور ٝاظ تمؿریٓ اضظـ ثربظاض
زاضاییٞب ثط ثسٞی ثّٙسٔست ثٟط ٜزاض ٔحبؾج ٝقس ٚ ٜضاثُٝای ٔثجت ثیٗ آٖ ثرب ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ٚ ٝخٛز زاضز (ذّیف ٕٞ ٚىبضاٖ.)16 ،2015 ،
ٔ :اغیط وٙاطَ ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ضاثُٝای ٔٙفی ثب ٔاغیرط ٚاثؿرا ٝپرػٞٚف
21
زاضز .ایٗ ٔاغیط اظ تمؿیٓ اضظـ زفاطی ث ٝؾٛز ذبِم ٔحبؾجٔ ٝی ٌطزز ٌیاؿرٕٗ  ٚآیطِٙرس
(.)621 ،2005
ٔ :اغیط وٙاطَ ا٘ساظ ٜقطوت ثب ٍِبضیآ اضظـ ثبظاض ؾٟبْ عّٕیبتی ٔی قٛز  ٚتبثیط آٖ
ثط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝثط اؾبؼ پٛضحیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٙٔ )1393فی ٔی ثبقس.

آمار تًصیفی
زض خس 2 َٚذالنٝای اظ قبذمٞبی تٛنیفی ٔاغیطٞب ٌعاضـ قرس ٜاؾرت .آٔربض تٛنریفی
ثط اؾبؼ ٕ٘ٔ 560 ٝ٘ٛكبٞسٜای ٔحبؾج ٝقس ٜاؾتَ .جك ایرٗ خرس َٚزض ثربظ ٜظٔرب٘ی پرػٞٚف 50
زضنس اظ اعًربی ٕ٘٘ٛرٞ ٝعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘رٝای ثریٗ  %9ترب  %50 ٚ 25زیٍرط ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ٝای ثیٗ  %25تب  %93ضا ٔاحُٕ قسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ آٔبض ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثَٛ ٝض وّری ؾرُ
افكبی اذایبضی اعًبی ٕ٘ ٝ٘ٛچٙساٖ ٔٙبؾت ٘یؿت .چطا ؤ ٝیبٍ٘یٗ أایربظ افكربی ٕ٘٘ٛر)0/35( ٝ
وٕاط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ا٘اظبض أایبظ افكبی وُ ٕ٘( ٝ٘ٛیعٙری  )0/5اؾرت .قربذمٞربی ٔطثر ٌٛثرٝ
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٘ؿجت اٞطٔی حبوی اظ آٖ اؾت و ٝعٕس ٜقرطوت ٞربی ٕ٘٘ٛر ٝثرٙٔ ٝظرٛض تربٔیٗ ٔربِی ثیكراط ثرط
اؾامطاو اتىب زاقاٝا٘س .عال ٜٚثط آٖ ٔمساض وٕی٘ ٝٙؿجت اضظـ ثبظاض ثر ٝاضظـ زفارطی ٔٛیرس آٖ
اؾت و ٝاضظـ ثبظاض ؾٟبْ ٞیچىساْ اظ اعًبی ٕ٘ ٝ٘ٛوٛچىاط اظ اضظـ زفاطی حمرٛق نربحجبٖ
ؾٟبْ آٟ٘ب ٘جٛز ٜاؾت .اَالعبت ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝاٛؾٍ ثربظز ٜنربحجبٖ
ؾٟبْ ایٗ ٕ٘ %25 ٝ٘ٛثٛز ،ٜزض ٕ٘ ٝ٘ٛقطوت یب قطوتٞربیی زاضای ظیربٖ ٚخرٛز زاقرا( ٝوٕیٙر; ٝ
 ٚ )-1/1زض آٖ ٞیچ قطوت زاضای ؾٛزی ثعضٌاط اظ اضظـ زفاطی حمٛق نبحجبٖ ؾرٟبْ ٚخرٛز
٘ساقا ٝاؾت.
خس :2 َٚقبذمٞبی تٛنیفی ٔاغیطٞب
میاوگیه

میاوٍ

بیشیىٍ

کمیىٍ

اوحراف معیار

متغیر

ٞعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ٝ

0/27

0/25

0/931

0/091

0/228

افكبی اذایبضی

0/35

0/37

0/75

0/050

0/136

0/4982

0/00

1/00

0/00

0/500

٘ؿجت اٞطٔی

2/44

1/78

16/62

0/040

2/94

٘ؿجت اضظـ ثبظاض ث ٝاضظـ زفاطی

2/30

2/15

7/340

1/120

1/56

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

0/25

0/27

0/92

-1/10

0/34

ا٘ساظ ٜقطوت

5/91

5/95

7/56

4/53

0/709

تبذیط زض اعالٖ ؾٛز

َمبستگی متغیرَا
زض خس 3 َٚيطایت ٕٞجؿاٍی ثیٗ ٔاغیطٞبی پػٞٚف ٌعاضـ قس ٜاؾت٘ .ىا ٝثطخؿراٝ
زض خس َٚآٖ ٔیثبقس و ٝعالٔت ضیبيی يطایت ٕٞجؿاٍی ثیٗ ٔاغیطٞربی ٔؿرامُ ٔ ٚاغیرط
ٚاثؿا ٝثب ٔجب٘ی ٘ظطی اُ٘جربق زاضز٘ .ىارٟٔ ٝرٓترط اظ آٖ يرطایت ٕٞجؿراٍی ثریٗ ٔاغیرطٞربی
تٛيیحی ٔسَٞبؾت .ثط اؾبؼ ٌدطاتی ( )1391چٙب٘چ ٝيرطایت ٕٞجؿراٍی ثریٗ زٔ ٚاغیرط
تٛيیحی یه ٔسَ چٙس ٔاغیرط ٜثعضٌارط اظ  0/8ثبقرس ،ثرسیٗ ٔعٙبؾرت ور ٝزٔ ٚاغیرط زاضای
ٕٞرُی قسیس ٔیثبقٙس .اظ آ٘دب و ٝچٙیٙی عبضيٝای تٛضـ ٘ ٚبوبضیی يرطایت ثرطآٚضزی
ضا زأٗ ٔیظ٘س ِصا حه َٛإَیٙبٖ اظ ٚخٛز ٕٞرُی قسیس زض ٔسَٞبی پػٞٚف أطی ٟٔٓ
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ث ٝقٕبض ٔیضٚزٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ خسٔ 3 َٚكررم اؾرت ٞیچىرساْ اظ يرطایت ٕٞجؿراٍی
ثیٗ زٔ ٚاغیط تٛيیحی اظ  0/5ثعضيتط ٘یؿتِ .صا ٔیتٛاٖ ٘ؿرجت ثر ٝعرسْ ٚخرٛز ٕٞرُری
قسیس زض ٔسَٞبی پػٞٚف إَیٙبٖ زاقت.
خس :3 َٚيطایت ٕٞجؿاٍی ٔاغیطٞبی پػٞٚف
ٔبِىب٘ٝ

ٞعی ٝٙؾطٔبیٝ

افكبی اذایبضی

افكبی ثٛٔ ٝلع

٘ؿجت اٞطٔی

زفاطی

ثبظاض ث ٝاضظـ

٘ؿجت اضظـ

افكبی اذایبضی

-0/151

نبحجبٖ

ٞعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ٝ

-

ثبظز ٜحمٛق

پیطؾٖٛ

-

تبذیط زض اعالٖ ؾٛز -0/124

0/186

-

-0/020

0/113

-0/113

-0/148

0/058

0/484 -0/105

-

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ 0/388

-0/055

-0/487 0/242

-0/385

-

0/0154

-0/424

0/063

-0/263

0/214

٘ؿجت اٞطٔی
٘ؿجت اضظـ ثبظاض
ث ٝاضظـ زفاطی
ا٘ساظ ٜقطوت

ا٘ساظ ٜقطوت

يطایت ٕٞؿاٍی

0/089

-

-

وتایج برآيرد مذلَا
خس٘ 4 َٚابیح آظٖٔٞٛبی ٔطث ٌٛث ٝثطآٚضز ٔسَٞبی پػٞٚف ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .اظ ا٘درب
و ٝزازٜٞبی پػٞٚف ؾبَ ر قطوت اؾت ِصا لجُ اظ ثطآٚضز ٔسَٞب ثبیس ٔكررم ٕ٘رٛز ورٝ
وسأیه اظ ضٚـٞبی تدٕیعی ،اثطات ثبثت یب اثطات تهبزفی ثبیس ثطای ثطآٚضز آٟ٘رب ثىربض
ٌطفا ٝقٛز؟ ثٙٔ ٝظٛض ا٘اربة قی ٜٛنحی اظ آظٖٔٞٛبی "ظائس ثٛزٖ اثرطات ثبثرت "11یرب F

ِیٕط ٞ" ٚبؾٕٗ "12اؾافبز ٜقس .خس٘ 4 َٚابیح ایٗ آظٖٔٞٛب ضا ٔٙعىؽ ٔیوٙس.
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خس٘ :4 َٚابیح آظٖٔٞٛبی ظائس ثٛزٖ اثطات ثبثت ٞٚبؾٕٗ
مذل

ٔسَ ()1

ٔسَ ()2

ٔسَ ()3

آزمًن

آمارٌ آزمًن

ظائس ثٛزٖ اثطات ثبثت

F

آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ

2

ظائس ثٛزٖ اثطات ثبثت

F

آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ

2

ظائس ثٛزٖ اثطات ثبثت

F

آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ

2

فرض صفر

عسْ ٚخٛز تٛاْ اثطات ثبثت

مقذار آمارٌ احتمال

1/55

0/0011

ٔمُعی  ٚظٔب٘ی
ٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚـ GLS

17/88

0/0031

عسْ ٚخٛز تٛاْ اثطات ثبثت

1/59

0/0006

ٔمُعی  ٚظٔب٘ی
ٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚـ GLS

16/38

0/0025

عسْ ٚخٛز تٛاْ اثطات ثبثت

1/54

0/0013

ٔمُعی  ٚظٔب٘ی
ٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚـ GLS

19/11

0/0079

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚفٛق ٔالحظٔ ٝی ٌطزز زض آظٖٔٞٛبی ٔطثر ٌٛثرٞ ٝرط ؾرٔ ٝرسَ
تٕبْ فطٚو نفط ضز قس ٜاؾت .ضز قسٖ فطو نفط آظِٔ F ٖٛیٕط ثٔ ٝعٙربی عرسْ تٙبؾرت
ضٚـ تدٕیعی اؾت .اظ ؾٛی زیٍط ضز فطو نفط آظٔرٞ ٖٛبؾرٕٗ ثرٔ ٝعٙربی عرسْ ٚخرٛز
اثطات تهبزفی ٘ ٚبٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚـ اثطات تهبزفی ٘ؿجت ث ٝاثطات ثبثرت اؾرت (ؾرٛضی،
 .)912 ٚ 881 .1393ثٙبثطایٗ قیٙٔ ٜٛبؾت ثطای ثطآٚضز ٞط ؾٔ ٝسَ ضٚـ اثطات ثبثت اؾت.
آزمًن فرضیٍ ايل

خس٘ 5 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَ  1ضا ٔٙعىؽ ٔیوٙرسٕٞ .بٍ٘٘ٛر ٝور٘ ٝاربیح حبنرُ اظ ایرٗ
ثطآٚضز ٘كبٖ ٔیزٞس احإبَ آٔربض t ٜثرطای يرطیت ٔاغیرط افكربی اذایربضی وٕارط اظ ؾرُ

ذُبی  5زضنس ( ٚ )0/020 >0/05يطیت ثطآٚضز قس ٜآٖ ٘یرع ٔٙفری اؾرت ( .)-0/034زض
٘ایدٔ ٝیتٛاٖ اشعبٖ زاقت و ٝثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝاضتجربٌ ٔٙفری ٚ
ٔعٙی زاضی ٚخٛز زاضز .ث ٝعجبضت زیٍرط ثرب افرعایف ٔیرعاٖ افكربی اذایربضیٞ ،عیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ ٝوبٞف  ٚثب وبٞف ایٗ ٔاغیط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝافعایف ٔییبثس .ث ٝعجربضت زیٍرط
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝافكبی اذایبضی ٔٛخت وبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝیقٛز.
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خس٘ :5 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَٞب  ٚآظٔ ٖٛفطيیٞٝب
=
بخش ايل :برآيرد ي آزمًن ضرایب

ضریب

آمارٌ t

احتمال

عطو اظ ٔجسا

-0/366

-2/33

0/024

افكبی اذایبضی

-0/034

-2/26

0/020

٘ؿجٗ اضظـ زفاطی ثط اضظـ ثبظاض

-0/004

-0/48

0/635

٘ؿجت اٞطٔی

0/013

2/71

0/007

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

0/092

3/23

0/001

ا٘ساظ ٜقطوت

0/117

4/47

0/000

بخش ديم :کیفیت مذل برآيردی

آمارٌ t

احتمال

يطیت تعییٗ تعسیُقسٜ

0/099

-

ٔعٙیزاضی ضٌطؾی( ٖٛآظٔ)F ٖٛ

9/73

0/000

٘طٔبَ ثٛزٖ ذُب (خبضن – ثطا)

3/41

0/182

ذٛزٕٞجؿاٍی (ِٚسضیح)

2/20

0/141

٘بٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ (٘ؿجت زضؾتٕ٘بیی)

118/4

0/322

يطیت تعییٗ تعسیُقس ٜایٗ ٔسَ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝاغیطٞبی تٛيیحی ٔسَ حسٚز %10
اظ تغییطات ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝضا تجیریٗ ٔری وٙٙرس .يرٕٗ آ٘ىر ٝثرط اؾربؼ ٘اربیح آظٔرٖٛ
ٔعٙیزاضی ضٌطؾریٔ ،ٖٛرسَ ثطآٚضزقرس ٜزض ؾرُ ذُربی ٔ 0/05عٙری زاض اؾرت .احإربَ
آظٔ ٖٛخبضن ر ثطا ثطای ایٗ ٔسَ اظ ؾُ ذُبی  0/05ثعضيترط اؾرت ( .)0/182ثٙربثطایٗ
ٕ٘یتٛاٖ فطو ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیع ثبلیٔب٘رسٜٞربی ٔرسَ ضا ضز ورطز .احإربَ آٔربض ٜآظٔرٖٛ
ِٚسضیح ٘یرع زض ایرٗ ٔرسَ ثر ٝا٘رساظٜای اؾرت ورٔ ٝریترٛاٖ ازعرب ٕ٘رٛز ایرٗ ثربلیٔب٘رسٜٞرب

ذٛزٕٞجؿا٘ ٝیؿراٙس(ٕٞ .)0/141 <0/05چٙریٗ آظٔر٘ ٖٛؿرجت زضؾرتٕ٘ربیی ثرطای ثطضؾری
ٕٞؿبٖ ثٛزٖ ثبلیٔب٘سٜٞبی ایٗ ثطآٚضز حبوی اظ ٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ اخرعای یربز قرس ٜاؾرت
( .)0/332 <0/05قٛاٞس حبنُ اظ آظٖٔٞٛبی ٔطث ٌٛث ٝثبلی ٔب٘سٜٞبی ٔسَ زاَ ثرط اعاجربض
٘ابیح حبنُ اظ ثطآٚضز  ٚآظٔ ٖٛيطایت ٔسَ اؾت.
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شوررط ایررٗ ٘ىارر ٝحرربیع إٞیررت اؾررت ورر ٝآظٔرر ٖٛذٛزٕٞجؿرراٍی ِٚررسضیح ٘ ٚؿررجت
زضؾتٕ٘بیی ثطای ٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ ،آظٔرٖٞٛربی ذربل ٔرسَٞربی پب٘رُ اؾرت  ٚتٛا٘ربیی
٘طْافعاض اؾابتب زض ا٘دبْ ایٗ آظٖٔٞٛب خرع ٔعیرت آٖ ٘ؿرجت ثر٘ ٝرطْافرعاض ایٛیرٛظ ٔحؿرٛة
ٔیقٛز (اؾسی ٕٞ ٚىبضاٖ.)68 .1394 ،
آزمًن فرضیٍ ديم

خس٘ 6 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَ  2ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝابیح حبنُ اظ ایٗ ثطآٚضز
٘كبٖ ٔیزٞس احإبَ آٔبض t ٜثطای يطیت ٔاغیرط افكربی ثرٛٔ ٝلرع وٕارط اظ ؾرُ ذُربی 5
زضنس ( ٚ )0/011 >0/05يرطیت ثرطآٚضز قرس ٜآٖ ٘یرع ٔٙفری اؾرت ( .)-0/045زض ٘ایدرٝ
ٔی ترٛاٖ اشعربٖ زاقرت ور ٝثریٗ افكربی ثرٛٔ ٝلرع ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝاضتجربٌ ٔٙفری ٚ
ٔعٙیزاضی ٚخٛز زاضز .ث ٝعجبضت زیٍط ثٛٔ ٝلرعثرٛزٖ افكرب ٔٛخرت وربٞف ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ٔ ٝیقٛز .يطیت تعییٗ تعسیُقس ٜایٗ ٔسَ ٘كربٖ ٔریزٞرس ورٔ ٝاغیطٞربی تٛيریحی
ٔسَ تمطیجب  %9/3اظ تغییطات ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝضا تجییٗ ٔیوٙٙس.
خس٘ :6 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَٞب  ٚآظٔ ٖٛفطيیٞٝب
=
بخش ايل :برآيرد ي آزمًن ضرایب

ضریب

آمارٌ t

احتمال

عطو اظ ٔجسا

-0/480

-3/19

0/002

تبذیط زض اعالٖ ؾٛز

-0/045

-2/55

0/011

٘ؿجت اضظـ زفاطی ثط اضظـ ثبظاض

-0/004

-0/51

0/611

٘ؿجت اٞطٔی

0/011

2/39

0/017

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

0/097

3/41

0/001

ا٘ساظ ٜقطوت

0/116

4/44

0/000

بخش ديم :کیفیت مذل برآيردی

آمارٌ t

احتمال

يطیت تعییٗ تعسیُقسٜ

0/093

-

ٔعٙیزاضی ضٌطؾی( ٖٛآظٔ)F ٖٛ

9/14

0/000

٘طٔبَ ثٛزٖ ذُب (خبضن – ثطا)

2/38

0/303

ذٛزٕٞجؿاٍی (ِٚسضیح)

2/48

0/143

٘بٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ (٘ؿجت زضؾتٕ٘بیی)

125/3

0/124
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يٕٗ آ٘ى ٝثط اؾبؼ ٘ابیح آظٔٔ ٖٛعٙیزاضی ضٌطؾریٔ ،ٖٛرسَ ثرطآٚضز قرس ٜزض ؾرُ
ذُبی ٔ 0/05عٙی زاض اؾت .احإبَ آظٔ ٖٛخبضن ر ثرطا ثرطای ایرٗ ٔرسَ اظ ؾرُ ذُربی
 0/05ثررعضيتررط اؾررت ( .)0/303ثررسیٗ ٔعٙرری وررٕ٘ ٝرریتررٛاٖ فررطو ٘طٔرربَ ثررٛزٖ تٛظیررع
ثبلیٔب٘سٜٞبی ٔسَ ضا ضز وطز .احإبَ آٔبض ٜآظِٔٚ ٖٛسضیح ٘یرع زض ایرٗ ٔرسَ ثر ٝا٘رساظٜای

اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ازعب ٕ٘ٛز ایٗ ثبلیٔب٘سٜٞرب ذٛزٕٞجؿرا٘ ٝیؿراٙس(ٕٞ .)0/143 <0/05چٙریٗ
آظٔ٘ ٖٛؿجت زضؾتٕ٘بیی ثطای ٔسَ ٔٛضز ثحث حبوی اظ ٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ اخعای ذُربی
ٔسَ اؾت ( .)0/124 <0/05قٛاٞس اذیط زاَ ثط ویفیت آظٖٔٞٛبی  tثطای يطایت  ٚاعاجربض
٘ابیح حبنّ ٝاؾت.
آزمًن فرضیٍ سًم

خس٘ 7 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَ ( )3ضا ٘كربٖ ٔریزٞرسٕٞ .بٍ٘٘ٛر ٝور٘ ٝاربیح حبنرُ اظ ایرٗ
ثطآٚضز ٘كبٖ ٔیزٞس احإبَ آٔبض t ٜثطای يطیت خّٕ ٝتعبّٔی افكربی ثرٛٔ ٝلرع  ٚاذایربضی
( ) اظ ؾُ ذُبی  5زضنس (ٔ ٚ )0/029 >0/05مساض آٖ ٘یع ٔٙفری اؾرت ( .)-0/052زض
٘ایدررٔ ٝرریتررٛاٖ اشعرربٖ زاقررت ورر ٝضاثُررٙٔ ٝفرری ثرریٗ افكرربی اذایرربضی ٞ ٚعیٙرر ٝؾررطٔبی ٝزض
قطوتٞبیی و ٝاَالعبت ذٛز ضا ثٛٔ ٝلع افكب ٔیوٙٙس ٘ؿجت ث ٝقطوتٞبیی ور ٝاَالعربت
ضا زیطٍٙٞبْ افكب ٔیوٙٙس ثَٛ ٝض ٔعٙیزاضی لٛیتط اؾت .یب ث ٝعجبضت زیٍط افكبی ثٛٔ ٝلرع
اَالعبت ٔٛخت تكسیس ضاثُٙٔ ٝفی ثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ٔ ٝریقرٛز .اظ
َطف زیٍط ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ایٗ خسٔ َٚالحظٔ ٝریٌرطزز يرطایت ٔطثر ٌٛثرٔ ٝاغیرطٞربی
افكبی اذایبضی  ٚافكبی ثٛٔ ٝلع زض ایٗ ٔسَ ٔٙفری ٔ ٚعٙریزاض٘رس ور ٝنرحٝای ثرط قرٛاٞس
حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی ا ٚ َٚز ْٚاؾت.
يطیت تعییٗ تعسیُقس ٜایٗ ٔسَ ٘كبٖ ٔریزٞرس ورٔ ٝاغیطٞربی تٛيریحی ٔرسَ تمطیجرب
 %12/1اظ تغییطات ٞعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ ٝضا تجییٗ ٔریوٙٙرس .افرعایف  2اِری  3زضنرسی ترٛاٖ
تجییٗ ایٗ ٔسَ ٘ؿجت ثٔ ٝسَ ز ْٚاظ ايبف ٝوطزٖ خّٕ ٝتعبّٔی ثٔ ٝسَٞبی لجّی ٘كبت ٌطفاٝ
اؾت .زض ٚالع افعٚزٖ ٔاغیط تعبّٔی ٔٛخت قس ٜتب ثركی اظ ذُبٞبی ٔٛخرٛز زض ٔرسَٞربی
پیكیٗ وٕاط قٛز .ثط اؾبؼ ٘ابیح آظٔٔ ٖٛعٙیزاضی ضٌطؾیٔ ،ٖٛرسَ ثطآٚضزقرس ٜزض ؾرُ
ذُبی ٔ 0/05عٙی زاض اؾت .احإبَ آظٔ ٖٛخربضن ر ثرطا ثرطای ایرٗ ٔرسَ اظ ؾرُ ذُربی
 0/05ثررعضيتررط اؾررت ( .)0/125ثررسیٗ ٔعٙرری وررٕ٘ ٝرریتررٛاٖ فررطو ٘طٔرربَ ثررٛزٖ تٛظیررع
ثبلیٔب٘سٜٞبی ٔسَ ضا ضز وطز .احإبَ آٔبض ٜآظِٔٚ ٖٛسضیح ٘یرع زض ایرٗ ٔرسَ ثر ٝا٘رساظٜای

ثطضؾی تبثیط تبذیط زض اعالٖ ؾٛز ثط ضاثُٝی ثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘... ٝ
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اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ازعب ٕ٘ٛز ایٗ ثبلیٔب٘سٜٞب ذٛزٕٞجؿرا٘ ٝیؿراٙس (ٕٞ .)0/213 <0/05چٙریٗ
آظٔ٘ ٖٛؿجت زضؾتٕ٘بیی ثطای آٖ ٔسَ حبوی اظ ٕٞؿب٘ی ٚاضیرب٘ؽ اخرعای ذُربی ٔرسَ

اؾت ( .)0/265 <0/05قٛاٞس اذیط زاَ ثط ویفیت آظٖٔٞٛبی  tثطای يطایت  ٚاعاجبض ٘ابیح
حبنّ ٝاؾت.
خس٘ :7 َٚابیح ثطآٚضز ٔسَٞب  ٚآظٔ ٖٛفطيیٞٝب
=
بخش ايل :برآيرد ي آزمًن ضرایب

ضریب

آمارٌ t

احتمال

عطو اظ ٔجسا

-0/650

-4/17

0/000

افكبی اذایبضی

-0/494

-3/69

0/000

تبذیط زض اعالٖ ؾٛز

-0/106

-2/15

0/032

افكبی اذایبضی * افكبی ثٛٔ ٝلع

-0/052

-2/19

0/029

٘ؿجت اضظـ زفاطی ثط اضظـ ثبظاض

-0/006

-0/73

0/469

٘ؿجت اٞطٔی

0/012

2/56

0/011

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

0/094

3/36

0/001

ا٘ساظ ٜقطوت

0/115

4/46

0/000

بخش ديم :کیفیت مذل برآيردی

آمارٌ t

احتمال

يطیت تعییٗ تعسیُقسٜ

0/121

-

ٔعٙیزاضی ضٌطؾی( ٖٛآظٔ)F ٖٛ

8/66

0/000

٘طٔبَ ثٛزٖ ذُب (خبضن – ثطا)

4/16

0/125

ذٛزٕٞجؿاٍی (ِٚسضیح)

1/565

0/213

٘بٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽ (٘ؿجت زضؾتٕ٘بیی)

119/9

0/265

بحث ي وتیجٍگیری
ٞعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ ٝیىی اظ ٔعیبضٞبی ٔ ٟٓزض تهٕیٕبت ٔطثر ٌٛثر ٝؾرطٔبیٌ ٝرصاضی ٚ
تبٔیٗ ٔبِی ٔی ثبقس .زض پػٞٚفٞبی پیكیٗ عسْ تمربضٖ اَالعربتی  ٚضیؿره ٘مسقر٘ٛسٌی،
افكبی زاَّٚجب٘ ٝضا ث ٝعٛٙاٖ عبّٔی تبثیطٌصاض ثط ٞعی ٝٙحمرٛق ٔبِىب٘ر ٝتجرسیُ ؾربذا ٝاؾرت.
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عال ٜٚثط ایرٗ ظٔرب٘ی ور ٝاَالعربت ثرٛٔ ٝلرع افكربء قرٛز ،ؾرٛز قرطوت وٕارط زض ٔعرطو
زؾاىبضی ٔسیطاٖ لطاض ٔی ٌیطز و ٝؾرطٔبیٌ ٝرصاضاٖ ایرٗ ٔفٟر ْٛضا زض اضظیربثی ضیؿره ٚ
ثبظز ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٘ظط ٔی ٌیط٘سٕٞ .چٙیٗ افكبی اَالعبت ثٛٔ ٝلع ثرب افرعایف اضظـ
ٔطث ٌٛثٛزٖ اَالعبت ،تٛاٖ ؾطٔبیٌٝصاض ثطای پیف ثیٙی آیٙس ٜضا افعایف ٔری زٞرسٔ .جرب٘ی
٘ظطی فٛق اؾت وٞ ٝسف انّی ایٗ پػٞٚف ضا ث ٝقٙبذت تبثیط افكربی ثرٛٔ ٝلرع ثرط ضاثُرٝ
افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙحمٛق ٔبِىب٘ٔ ٝجسَ ؾبذا ٝاؾت .زض ضاؾابی ٘یُ ثر ٝایرٗ ٞرسف ؾرٝ
فطيی ٝتسٚیٗ ٌطزیس و ٝقٛاٞس حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطيیٞٝب ٔٛیس پصیطـ ایٗ فطيیٞٝرب ثرٛز.
زض اثاسا تبویس ٔجب٘ی ٘ظطی ٔجٙی ثط تبثیط ٔٙفی افكبی اذایربضی ثرط ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝزض
ٔكبٞسات پػٞٚف حبيط ثطضؾی ٌطزیس٘ .ابیح حبنُ اظ ایٗ فطيی ٝثیبٍ٘ط تبییس ضاثُٙٔ ٝفی
ثیٗ زٔ ٚاغیط ٔصوٛض ٔری ثبقرس .ایرٗ ٘ایدر ٝزض تبییرس ٘اربیح ؾرابیف ٕٞ ٚىربضاٖٚ )1390( ،
پٛضحیسضی ٕٞ ٚىبضاٖ٘ )1393( ،كبٖ ٔی زٞس و ٝافكبی ثیكاط ٔٙدط ث ٝوبٞف عسْ تمبضٖ
اَالعبتی ،وبٞف ٞعیٞٝٙبی ٔعبٔالت ٚ ،افعایف قفبفیت اَالعبتی ذٛاٞس ٌطزیس .ایٗ أرط
ثب وٓ وطزٖ قىبف لیٕتٞبی ذطیس  ٚفطٚـ ،افعایف حدٓ ٔعبٔالت  ٚزض ٟ٘بیت وربٞف
تغییطات ثبظز ٜؾٞ ،ٟٓعی ٝٙؾطٔبی ٝضا وبٞف ٔی زٞس .ایٗ ٘ایدٕٞ ٝچٙریٗ ثرب ٘اربیح ثٛتٛؾربٖ
( ،)1997ؾٕبح ٚ )2015( ٝذّیف (ٕٞ )2015ؿ ٛاؾت.
فطيی ٝز ْٚآٖ ثٛز و ٝثیٗ افكبی ثٛٔ ٝلرع ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝضاثُرٙٔ ٝفری ٚخرٛز
زاضز .ایٗ ثساٖ ٔعٙی اؾت وٞ ٝط چ ٝافكبی اَالعبت حؿبثساضی ثرٛٔ ٝلرع ترط ثبقرسٞ ،عیٙرٝ
حمٛق ٔبِىب٘ ٝوبٞف ٔییبثس .زض ایٗ ضاؾاب تبییس فطيی ٝز ْٚپرػٞٚف ٔجٙری ثرط تربثیط ٔٙفری
افكبی ثٛٔ ٝلع ثط ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝثب یبفاٞٝبی اٚا٘رع (ٕٞ )2015ؿر ٛاؾرت .چرطا ور ٝثرٝ
اعامبز ایكبٖ تبذیط ثیكاط زض اعالٖ ؾٛز (یب عسْ افكبی ثرٛٔ ٝلرع) ٕٔىرٗ اؾرت عرسْ تمربضٖ
اَالعبتی ثیٗ ٔسیطاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ ضا افعایف زٞسٕٞ .چٙیٗ ٕٔىٗ اؾرت عرسْ لُعیرت ثریٗ
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ضا افعایف زٞس چطا وٙٔ ٝعىؽ وٙٙس ٜضیؿه ثطآٚضز ثربن  ٚثٙربثطایٗ ٞعیٙرٝ
ؾطٔبی ٝثبنتط ٔیثبقس  ٚثطعىؽٕٞ .چٙیٗ زض پػٞٚكٟبی زاذّی ٘یع ٔری ترٛاٖ آٖ ضا ٔىٕرُ
٘ابیح ٘ٛضٚـ  ٚحؿیٙی ( )1388قبُٔ ضاثُٔ ٝعىٛؼ ثیٗ افكبی ثرٛٔ ٝلرع ٔ ٚرسیطیت ؾرٛز
زا٘ؿت .ایكبٖ ٘كبٖ زاز٘س و ٝافكبی ثٛٔ ٝلع اَالعبت ثرب ٔرسیطیت ؾرٛز ضاثُرٙٔ ٝفری زاضز.
یعٙی قطوتٞبیی و ٝاَالعبت ذٛز ضا ثرٛٔ ٝلرع افكرب ٔریوٙٙرس زاضای اَالعربت ُٕٔرئٗ ٚ
نبزلب٘ٝتطی ٞؿاٙس  ٚا٘اظبض ٔیضفت و ٝایٗ إَیٙربٖ ثربظزٔ ٜرٛضز ا٘اظربض ؾرطٔبیٌٝرصاضاٖ ضا

ثطضؾی تبثیط تبذیط زض اعالٖ ؾٛز ثط ضاثُٝی ثیٗ افكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘... ٝ
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ثىبٞس .قٛاٞس حبنُ پػٞٚف ز٘ ْٚكبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ا٘اظبض ٔعم َٛاؾت.
زض ٟ٘بیت خٟت ٞسف انّی پػٞٚف ،ثر ٝثطضؾری ضاثُر ٝثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙرٝ
ؾطٔبی ٝزض قطوتٞبیی ثب افكبی اَالعبت ثٛٔ ٝلع  ٚقطوتٞبیری ثرب افكربی اَالعربت زیرط
ٍٙٞبْ پطزاذا ٝقس٘ .ابیح ٘كربٖ زاز ور ٝضاثُرٙٔ ٝفری ثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ ٝزض قطوتٞبیی و ٝاَالعبت ذٛز ضا ثٛٔ ٝلع افكب ٔیوٙٙس ٘ؿجت ث ٝقطوتٞبیی وٝ
اَالعبت ضا زیط ٍٙٞبْ افكب ٔیوٙٙس ثَٛ ٝض ٔعٙیزاضی لرٛیترط اؾرت .یرب ثر ٝعجربضت زیٍرط
افكبی ثٛٔ ٝلع اَالعبت ٔٛخت تكسیس ضاثُرٙٔ ٝفری ثریٗ افكربی اذایربضی ٞ ٚعیٙر ٝؾرطٔبیٝ
ٔبِىب٘ٔ ٝیقٛز .ایٗ ٘ایدر ٝثرط یبفارٞٝربی ؾرٕبحٕٞ ٚ ٝىربضاٖ ( ،)2012ذّیرف ٕٞ ٚىربضاٖ
( ٚ )2015اٚا٘ع (ُٙٔ )2015جك ثٛز ٚ ٜثط آٟ٘ب نحٔ ٝیٌصاضزَ .جك قٛاٞس ٔؿاٙسقس ٜتٛؾٍ
آٟ٘بٔ ،یعاٖ افكبی اذایبضی اَالعبت نطفب ثب ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘ ٝقطوتٞبیی ضاثُرٙٔ ٝفری
زاضز و ٝزض اعالٖ ؾٛز ذٛز تبذیط وٕاطی زاقا ٝا٘س.
ذالن ٝایٙىٔ ٝی ترٛاٖ ٘ایدرٌ ٝطفرت زض قرطوتٞربی ثرٛضؼ اٚضاق ثٟربزاض تٟرطاٖ ثرب
افعایف افكبی اذایبضی  ٚثٛٔ ٝلع ثٛزٖ ایٗ افكرب ٞعیٙر ٝؾرطٔبیٔ ٝبِىب٘ر ٝوربٞف ٔرییبثرس ٚ
چٙب٘چ ٝایٗ زٚ ٚیػٌی زض وٙبض ٕٞسیٍط لطاض ٌیط٘س تبثیط چكٓ ٌیطتطی ذٛاٞس زاقت.
ٔحسٚزیاٟبی ایٗ پػٞٚف ٔٛاضزی ٞؿاٙس و ٝاؾافبزٜوٙٙسٌبٖ اظ ٘ابیح ثبیس ث ٝآٟ٘ب تٛخٝ
وٙٙس .عسْ ٚخٛز ضٚـ یىؿبٖ  ٚوٕی ثطای ٔحبؾرج ٝؾرُ افكربی اذایربضی ورٙٔ ٝدرط ثرٝ
اؾافبز ٜاظ چه ِیؿتٞربی ٔافربٚت زض پرػٞٚفٞربی ٔرطتجٍ ٔریقرٛز ٔ ٚریتٛا٘رس ٘اربیح
ٔافبٚتی ضا زض پی ثبقسٕٞ .چٙیٗ افكب  ٚعسْ افكبی ثٛٔ ٝلع قبذهی اؾت ؤ ٝطظ ٚايرحی
ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز .ثسیٟی اؾت ؤ ٝعیبض اؾافبز ٜقس ٜزض ایٗ پػٞٚف ذیّی زلیرك ٘یؿرت
أب لبثّیت عّٕیبتی قسٖ زاضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝابیح ،افكبی اذایبضی ،ثبعث وبٞف ٞعیٙر ٝحمرٛق ٔبِىب٘رٔ ٝریقرٛزِ .رصا ثرٝ
قطوتٞب پیكٟٙبز ٔی قٛز ثطای وبٞف ٞعی ٝٙؾرطٔبی ٝذرٛز ثر ٝافكربی اَالعربت زاَّٚجب٘رٝ
ٔجبزضت ٚضظ٘س٘ .ابیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاٌط افكب ثٛٔ ٝلرع ثبقرس ،وربٞف ٞعیٙرٝ
ؾطٔبی ٝثط اثط افكبی اذایبضی قطوتٞب تكسیس ٔری قرٛز .ثٙربثطایٗ ثرٔ ٝؿرئٛنٖ ثربظاض ؾرٟبْ
پیكٟٙبز ٔی قٛز و ٝيٕٗ فطا ٓٞؾربذاٗ قرطایٍ  ٚیرب تهرٛیت ٔمطضاتری خٟرت افكربی ثرٝ
ٔٛلع ،قطوتٞب ضا ث ٝافكبی اذایبضی ثیكاط ٘یع تطغیت وٙٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ابیح ٔٛاضز ظیط ث ٝعٛٙاٖ پػٞٚفٞبی آتی پیكٟٙبز ٔیٌطزز:
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 ثطضؾی تبثیط ؾبذابض ٔبِىیت قطوتٞب (ٔاغیطٞبیی ٘ظیط ٔبِىیت زِٚایٔ ،بِىیت
ٔسیطیت  ٚپطاوٙسٌی ٔبِىیت) ثط ضاثُ ٝافكبی اذایبضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝبِىب٘.ٝ
 ثطضؾی تعبُٔ ثیٗ افكب ،ضٚیٞٝب  ٚا٘اربةٞبی حؿبثساضی ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبی.ٝ
 ثطضؾی ضاثُ ٝؾُ افكب ٞ ٚعی ٝٙثسٞی  ٚعٛأُ ٔٛثط ثط ایٗ ضاثُ.ٝ
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تدطثی حؿبثساضی ٔبِی ،ؾبَ یبظز ،ٓٞقٕبض ،42 ٜنم .115 - 89
ؾابیفٔ ،حٕسحؿریٗ ،وبيرٓ ٘رػازٔ ،هرُفی  ٚشٚاِفمربضیٟٔ ،رسی ( .)1390ثطضؾری تربثیط
ویفیت افكبء ثط ٘مسق٘ٛسٌی ؾٟبْ ٞ ٚعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوتٞبی پصیطفاٝقس ٜزض ثرٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،پػٞٚفٞبی حؿبثساضی ٔبِی ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ،3 ٜنم.55-74
وبقب٘یپٛضٔ ،حٕس ،ظ٘دیطزاضٔ ،دیس ،پبضچیٙی چبضچیٗ ،ؾریس ٟٔرسی ،ثبثربظاز ،ٜؾریس خرٛاز
( .)1392ضاثُ ٝی ثیٗ افكبی اذایبضی ٔ ٚىب٘یعْٞبی حبوٕیت قطوای ،پرػٞٚفٞربی
حؿبثساضی ٔبِی  ٚحؿبثطؾی ،ؾبَ پٙدٓ ،قٕبض ،19 ٜنم .68 -43
ٌدطاتی ،زأٛزاض (ٔ .)1391جب٘ی الاهبزؾٙدی .چربح یربظز ،ٓٞا٘اكربضات زا٘كرٍب ٜتٟرطاٖ،
تٟطاٖ.
ٔكبیری ،ثیاب  ٚفطٞبزی ،ؾٛضاٖ ( .)1392تبثیط ا٘ساظٜی قطوت ثط ضاثُیی ثیٗ ویفیت افكرب
ٞ ٚعی ٝٙحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ قطوتٞبی پصیطفاٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟربزاض تٟرطاٖ،
حؿبثساضی ٔسیطیت ،ؾبَ قكٓ ،قٕبض ،19 ٜنم .101-115
ٟٔطآشیٗ ،عّی ضيبٔ ،ؿی آثبزی ،اثِٛمبؾٓٔ ،یطقىبضی ،ؾابض .)1389( ٜتبذیط اعرالٖ ؾرٛز
ٔ ٚسیطیت ؾٛز ،فهّٙبُٔٔ ٝبِعبت حؿبثساضی ،قٕبض ،28 ٜنم .133 -107
٘ٛضٚـ ،ایطج ،حؿیٙی ،ؾیس عّی ( .)1388ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ویفیت افكب (لبثّیرت اتىرب  ٚثرٝ
ٔٛلع ثٛزٖ) ٔ ٚسیطیت ؾٛز ،ثطضؾیٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،زٚض ٜقكٓ ،قرٕبضٜ
 ،55نم .134 -117
ٚویّی فطز ،حٕیسضيبَ ،بِت ٘یب ،لسضت اِ٘ ٚ ٝبزضی پٛضٔ ،رطیٓ ( .)1390اثرط افرعایف اَالعربت
٘بقرری اظ اخررطای اؾرراب٘ساضزٞبی حؿبثطؾرری تدسیررس ٘ظررط قررس ٜثررط عررسْ تمرربضٖ اَالعرربتی،
پػٞٚفٞبی حؿبثساضی ٔبِی  ٚحؿبثطؾی ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ،12 ٜنم .55 -25
Afify, H. A. E. (2009).Determinants of audit report lag: Does
implementing corporate governance have any impact? Empirical

10 ٜ قٕبض،بی وبضثطزی زض ٌعاضقٍطی ٔبِیٞفٞٚپػ

150

evidence from Egypt, Journal of Applied Accounting Research,
Vol. 10, No. 1, pp. 56 – 86.
Ashton, R. H., Graul, P. H. and Newton, J. D. (1989). Audit delay and
the timeliness of corporate reporting, Contemporary Accounting
Research, Vol. 5 No. 2, 657-673.
Botosan, C. A. (1997), Disclosure level and the cost of equity capital,
The Accounting Review, Vol. 72, No.3, pp. 323–349.
Diamond, D. and Verrecchia, R. (1991), Disclosure, liquidity and the
cost of equity capital, The Journal of Finance, (September), pp.
1325–60.
Easley, D. and O’Hara, M. (2001), Information and the cost of capital,
Journal of Finance, Vol. LIX (4), pp. 1553–83.
Embong, Z., Mohd-Saleh, N. and Hassan, M. S. (2012), Firm size,
disclosure and cost of equity capital, Asian Review of Accounting,
Vol. 20, No. 2, pp.119 – 139.
Evans, M. E. (2015), Commitment and cost of equity capital: an
examination of timely balance sheet disclosure in earnings
announcements,
Availa at
SSRN:http://ssrn.com/abstract=1965644
Gietzmann, M. and Ireland, J. (2005), Cost of capital, strategic
disclosures and accounting choice, Journal of Business Finance
and Accounting, Vol. 32, No. (3 & 4), pp. 559-634.
Hichem Khlif Khaled Samaha Islam Azzam , (2015),Disclosure,
ownership structure, earnings announcement lag and cost of
equity capital in emerging markets: the case of the Egyptian stock
exchange, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 16 Iss 1
pp. 1- 48.
Levitt, A. 1998. The importance of high quality accounting standards.
Accounting Horizons 12 (1):79–82.
Richardson, A.J. and Welker, M. (2001), Social disclosure, financial
disclosure and the cost of equity capital, Accounting,
Organisations and Society,Vol. 26, No. (7-8), pp. 597-616.
Samaha, K., Dahawy, K., Hussainey, K. and Stapleton, P. (2012), The

151

... ٝ٘ ٔبِىبٝ ؾطٔبیٝٙعیٞ ٚ ی ثیٗ افكبی اذایبضیُٝز ثط ضاثٛثطضؾی تبثیط تبذیط زض اعالٖ ؾ
extent of corporate governance disclosure and its determinants in
a developing market: the case of Egypt, Advances in Accounting,
Vol. 28, No. 1, pp. 168-178.

Samaha, k. K. (2015), Disclosure, ownership structure, earnings
announcement lag and cost of equity capital in emerging markets:
the case of the Egyptian Stock Exchange, Journal of Applied
Accounting Research, Vol. 16 Iss 1.
Zhang, L. and Ding, S. (2006), The effect of increased disclosure on
cost of capital: evidence from China, Review of Quantitative
Finance and Accounting, Vol. 27, No. 4, pp. 383-401.

