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چکیذٌ
هطارکت بیطتز هزدم در تأهیي کاالّای عوَهی ٍ ضبِ عوَهی اس پیصًیاسّای هْن پیطزفت اقتصادی است.
سٌت حسٌِ ٍقف یکی اس سهیٌِّای هطارکت عوَهی در تذارک کاالّا ٍ خذهات است .رٍشّای ٍقف ًیش
بِ تٌاسب ٍضعیت سهاى ٍ هکاى در حال تحَل است .اٍراق ٍقفی ،ضیَُ ًَیٌی است کِ اهکاى هطارکت افزاد
با سطح درآهذی هتفاٍت را فزاّن هیآٍرد.
ٍقفی بزای تأهیي هالی آهَسش ٍ پزٍرش است .بز ایي اساس بزای تعییي عَاهل اثزگذار بز توایل بِ پزداخت
اس الگَی دٍ هزحلِای ّکوي استفادُ ضذُ است .در ایي الگَ در هزحلِ ًخست ،عَاهل اثزگذار بز توایل ٍ
عذم توایل بِ خزیذ اٍراق ٍقفی بزرسی ،سپس در هزحلِ دٍم عَاهل اثزگذار بز هیشاى توایل بِ پزداخت در
هیاى افزادی کِ ایي توایل را دارًذ ،ارسیابی ضذ.
ًتیجِّا ًطاى هیدّذ هتغیزّای درآهذ هاّیاًِ سزپزست خاًَار ،پزداخت ضْزیِ بِ هذرسِ ،جٌسیت،
تحصیالت ٍ سي ،عَاهل اثزگذار بز توایل بِ خزیذ اٍراق ٍقفی ّستٌذ ٍ هتغیزّای ضغلًَ ،ع هذرسِ ضاهل
دٍلتیً ،وًَِ دٍلتی ٍ غیزاًتفاعی در سطح  59درصذ اطویٌاى بز هیشاى توایل بِ خزیذ اٍراق ٍقفی بزای تأهیي
هالی آهَسش ٍ پزٍرش اثزگذار ّستٌذ.
ياژگان کلیذیٍ :قف ،هؤسسِ ٍقفی ،هذل ّکوي دٍ هزحلِای ،پزٍبیت ،توایل بِ پزداخت.
طبقٍبىذی .A12, A21, C52, G20, L31 :JEL

* .استبزیبض زاًطىسُ التػبز زاًطگبُ

اغفْبى.

** .زاًطدَی وبضضٌبسی اضضس التػبز زاًطگبُ اغفْبى.
*** .وبضضٌبس اضضس التػبز اسالهی.

Email: amiri@ase.ui.ac.ir.
Email: Arman.roshandel@yahoo.com.
Email: fasadeghpour@yahoo.com.
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ّذف اصلی هطالعِ پیص رٍ تعییي عَاهل اثزگذار بز توایل بِ پزداخت افزاد جاهعِ جْت تأسیس هؤسسِ
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مقذمٍ
اظ زیطثبظٍ ،لف ًمص هٌحػط ثِ فطزی زض ػطضِ ٍ تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش زض التػبز
ایطاى زاضتِ است .ثسیبضی اظ ًْبزّبی آهَظش ٍ پطٍضش ایطاى ثِ یبضی ٍلف سبذتِ ضسُ
ثَزًس یب هَلَفبتی زاضتٌس ٍ ثِ یبضی آى هَلَفبت ،ازاضُ هیضسًس؛ اهب ثب تغییط ٍضؼیت
التػبز ایطاى ًمص ًْبز ٍلف زض ػطضِ ٍ تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش زض چٌس زِّ اذیط
وبّص پیسا وطزُ ٍ ػوسُ ػطضِ ٍ تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش ثط ػْسُ زٍلت ضسُ است.
سبثمِ زضذطبى ٍلف ًطبى هیزّس وِ ثٍِسیلِ گستطش هَلَفبت ٍ ّسایت آًْب هیتَاى
اوثط ًیبظّبی ضطٍضی خبهؼِ ضا تأهیي وطز ٍ اظ فطبض آًْب ثط ثَزخِ زٍلت وبست؛ اهب
ضیَُّبی سٌتی ٍلف پبسدگَی ًیبظّبی خبهؼِ ایطاى اهطٍظ ًیست؛ ثٌبثطایي زض پژٍّص پیص
148

ضٍ وَضیسُ ضسُ وِ ثطای تمَیت سٌت ٍلف زض آهَظش ٍ پطٍضش اظ هؤسسِ ٍلفی استفبزُ
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ضَز .هؤسسِ ٍلفی ثط ثٌیبز اٍضاق ٍلفی ثطای تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش ضوي سبظگبضی
ثب ضطیؼتًِ ،تٌْب هطبضوت حساوثطی افطاز ذیطذَاُ ػاللوٌس ثِ ٍلف زض آهَظش ٍ پطٍضش
ضا تضویي هیوٌس ثلىِ ثبػث افعایص اضتغبل ٍ ضضس التػبزی ٍ افعایص هطبضوت هطزم زض
ازاضُ التػبز ٍ افعایص سطهبیِ اًسبًی ٍ اختوبػی هیضَز (غبزقپَض ،1394 ،ظ.)1
ثطًبهِ هؤسسِّبی ٍلفی ثطًبهِای ػوَهی است وِ زض زِّّبی اذیط زض ثیي هسلوبًبى
وطَضّبیی هبًٌس هبلعی ،اًسًٍعی ،وَیت ٍ اًگلستبى ظبّط ضسُ استّ .سف اغلی اظ ایي
ثطًبهِ ،فطاّن سبظی پَل یب افعایص هَخَزی (شذیطُ غٌسٍق) ثطای حوبیت اظ ضفبُ خبهؼِ
است .گفتٌی است وِ ثطای تضویي تساٍم ٍلفٍ ،لف اًجبضتِضسُ اظ ثبًیبى هتفبٍت ثبیس
اثتسا سطهبیِگصاضی ضَز؛ سپس یگبًِ ػبیسی آى زض خْت هَلَفػلیِ (هٌتفؼبى) آى خطیبى
یبثسّ .سف هؤسسِ ّبی ٍلفی استوطاض خطیبى ٍلف ثِ فؼبلیت هَضز ًظط است؛ ثِ ایي
غَضت وِ ثب خوغآٍضی سپطزُّبی افطاز خبهؼِ ٍ سطهبیِگصاضی ایي ٍخَُ تطىیل هیضَز
ٍ هٌبفغ ایي هؤسسِّب غطف فؼبلیت هَضز ًظط هیضَز .یبفتِّب ًطبى هیزّس وِ
هؤسسِّبی سطهبیِگصاضی ًِ تٌْب لسضت ثبلمَُ ٍ پتبًسیل تأهیي هبلی حَایح ٍ ًیبظّبی
هصّجی ضا زاضز وِ تَاى تأهیي هبلی وبالّب ٍ ذسهبت هَضز ًیبظ هبًٌس آهَظش ٍ پطٍضش،

سالهتی ،تأهیي اختوبػی ،فؼبلیتّبی تدبضی ،ظیطسبذتّبی اسبسی ٍ ّوچٌیي
پسیسسبذتي اضتغبل ضا زاضًس (.)Ab. Mohsin, 2012, p.72

یىی اظ آسیتّبی خسی زضثبضُ ٍلف ،ووجَز تحمیكّب ٍ پژٍّصّب زضایيثبضُ است.
اهطٍظ ًیبظ ثِ تحمیكّب ٍ پژٍّصّبی ػویك زضثبضُ ٍلف زض خبهؼِ احسبس هیضَز تب ثب
پطزاذتي ثِ ٍلف اظ حبلت ثیبى گعاضش تبضیری ٍ احیبی هتيّبی گصضتِ ثیطٍى آهسُ ٍ
هَضَعّبیی هبًٌس ػَاهل اثطگصاض ثط ٍلف ٍ تمَیت ّط چِ ثیطتط آًْب ثطضسی ٍ تحمیك
ضًَس .زض تحمیكّبی هؼسٍزی وِ زضثبضُ توبیل ثِ پطزاذت ٍ ػَاهل اثطگصاض ثط ٍلف
غَضت گطفتِ است ،ثِ عَض ػوَم ًوًَِای اًتربة ضسُ ٍ اثط ػَاهل گًَبگَى زض لبلت
یه ضگطسیَى سٌدص ضسُ است (احسبًیضازّ /1392 ،بًَزایي ٍ ّوىبضاى .)2014 ،اظ
زیسگبُ التػبزسٌدی زض چٌیي هَاضزی استفبزُ اظ ضٍشّبی تههطحلِای زٍ ًَع ذغب ضا ثب
ذَز ثِ ّوطاُ زاضًسً .رست ذغبی ًبضی اظ غیطتػبزفیثَزى ًوًَِ ( Sample selection

149

 ٍ )biasزٍم ذغبی یىسبى فطؼوطزى ػَاهلی وِ ثط توبیل ثِ پطزاذت اثطگصاض ّستٌس ثب
تؼییي ػَاهل اثطگصاض ثط هیعاى توبیل ثِ پطزاذت ثبیس اثتسا هطرع ضَز وسام افطاز ٍ ثب چِ
ٍیژگی ّبیی توبیل ثِ پطزاذت زاضًس ،سپس زض هیبى ایي افطاز وسام ػَاهل هیعاى ایي توبیل
ضا تحت تأثیط لطاض هیزٌّس (هحوسظازُ ٍ ّوىبضاى ،1391 ،ظ /14فیطٍظ ظاضع ٍ لطثبًی،
 ،1390ظ /6فطظیي هؼتوس ٍ خْطهی ،1392 ،ظ)11؛ ثِ عَض هثبل ،هوىي است سي فطز
زض ایي اهط وِ فطز اٍضاق ٍلفی ضا ثرطز یب ًرطز ،تؼییيوٌٌسُ ثبضس اهب ثط هیعاى اٍضاق ٍلفی
وِ هیذطز ثیاثط ثبضس .الگَی زٍ هطحلِای ّىوي ضاّی است ثطای تفىیه ثیي تػوین زض
ایي زٍ هطحلِ :الف) لجَل یب ضز؛ ة) هیعاى پطزاذت.
هغبلؼِّبیی وِ زضثبضُ ٍلف غَضت گطفتِ است ضا ثِ عَض ػوَم هیتَاى زض زٍ گطٍُ
زستِثٌسی وطز:
الف) هغبلؼِّبیی زضثبضُ ٍلف ٍ هسبئل فمْی آى؛
ة) استفبزُ اظ تىٌیهّبی التػبزی زض ثطضسی هسبئل هطثَط ثِ ٍلف.

پژٍّص پیص ضٍ زض زستِ زٍم لطاض هیگیطز .زض حمیمت زض پژٍّص پیص ضٍ ثب فطؼ
لطاض زازى تَاًبیی ثبالی ٍلف زض تأهیي ًیبظّبی ضطٍضی وطَض ٍ پصیطفتي فبیسُّبی فطاٍاى
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ػَاهلی وِ هیعاى توبیل ثِ پطزاذت ضا تحت تأثیط ذَز لطاض هیزٌّس .زض حمیمت ثطای

آى ،ػَاهل اثطگصاض ثط گستطش ٍلف زض هیبى هطزم اظ ضاُ التػبزسٌدی ثطضسی ضسُ ٍ ثِ
ًَػی اظ ایي اثعاض زض خْت گستطش ایي هفَْم التػبز اسالهی ثْطُگیطی ضسُ است؛
ثٌبثطایي ثب استفبزُ اظ الگَی زٍ هطحلِای ّىوي ثِ ثطضسی ػَاهل اثطگصاض ثط هیعاى توبیل ثِ
پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی پطزاذتِ ضسُ است .هسل ّىوي زض لبلت زٍ الگَی پطٍثیت ٍ
الگَی ضگطسیَى ذغی اضائِ هیضَز .ػَاهلی وِ ثط توبیل ثِ پطزاذت اثطگصاض ّستٌس ،زض
لبلت الگَی پطٍثیت اضظیبثی ضسُ تب هطرع ضَز وسام افطاز ٍ ثب چِ ٍیژگیّبیی ثِ ذطیس
اٍضاق ٍلفی توبیل زاضًس؛ سپس هتغیطّبی اثطگصاض ثط هیعاى ایي پطزاذت زض لبلت هسل
ضگطسیَى ذغی ثطضسی هیضًَس.
زض ازاهِ ،هغبلؼِّبی اًدبمضسُ زضثبضُ ٍلف ٍ هحبسجِ توبیل ثِ پطزاذت اظ ضاُ الگَی
زٍ هطحلِای ّىوي آٍضزُ ضسُ است؛ سپس تَضیح هرتػطی زضثبضُ الگَی زٍ هطحلِای
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ّىوي اضائِ ضسُ ٍ ّط زٍ هطحلِ آى ثطضسی ٍ سطاًدبم ًیع الگَی تحمیك اضائِ ضسُ است.
ًتیدِّبی حبغل اظ هسل ٍ پیطٌْبزّبیی ثطای سیبستگصاضی پبیبىثرص همبلِ است.
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پیشیىٍ پژيَش
زضثبضُ هَضَع پژٍّص هیتَاى سِ گطٍُ هغبلؼِ ضا زستِثٌسی وطز:
الف) هغبلؼِّبیی وِ ثِ هؼطفی هؤسسِّبی ٍلفی هیپطزاظًس؛
ة) هغبلؼِّبیی وِ ضٍش زٍ هطحلِای ّىوي ضا استفبزُ وطزُاًس؛
ج) هغبلؼِّبیی وِ ثب استفبزُ اظ ضٍش زٍ هطحلِای ّىوي ثِ ثطضسی هؤسسِّبی ٍلفی هیپطزاظًس.

تب وٌَى هغبلؼِ زاذلی زضثبضُ هَضز «ج» غَضت ًگطفتِ یب زستون ثِ زست ًیبهسُ ٍ
ایي ًرستیي ثبضی است وِ زض زاذل وطَض چٌیي هغبلؼِای غَضت هیگیطز .زض ازاهِ
هغبلؼِّبیی وِ زضثبضُ ٍلف غَضت گطفتِ ٍ ًیع پژٍّصّبیی وِ ثب استفبزُ اظ الگَی زٍ
هطحلِای ّىوي اًدبم ضسُ است ،اضبضُ هیضَز.
وبٍسی والضوی ٍ پیىبًی ( )1393ثب استفبزُ اظ ضٍش اضظشگصاضی هططٍط ٍ زٍ
هطحلِای ّىوي ثِ ثطآٍضز توبیل ثِ پطزاذت ضبلیوبضاى ثطای ثْطُهٌسی اظ آة آثیبضی
وبفی هیپطزاظًسً .تیدِّب ًطبى هیزٌّس وِ ضبلیوبضاى ،حبضط ثِ پطزاذت  26/49زضغس
ثیطتط ًسجت ثِ ّعیٌِ وًٌَی تأهیي آة آثیبضی ثطای ثْطُهٌسی اظ آة آثیبضی وبفی ّستٌس.

احسبًیضاز ( )1392زض پبیبىًبهِ وبضضٌبسی اضضس ذَز تحت ػٌَاى بزرسی علل ٍ

اًگیشُّای هزدم اس هشارکت در اهَر خیزیِ ٍ ٍقف در شْز کاشاى ثِ ثطضسی ػَاهل اثطگصاض
زضثبضُ هطبضوت هطزم زض اهَض ذیطیِ ثٍِیژُ ٍلف پطزاذتِ ٍ وَضیسُ ثب ضٌبسبیی ثطذی
ػَاهل هْن ٍ اثطگصاض ،هسئَالى ضْطی ضا ثطای تمَیت ایي ػَاهل اثطگصاض ثط هطبضوت زض
اهَض ذیطیِ تطَیك وٌس .ضطیتّبی ضگطسیَى چٌس هتغیطُ ایي پژٍّص ًطبى هیزّس وِ اظ
هیبى ػَاهل ضٌبذتِضسُ ،هتغیطّبی ػَاهل هؼٌَی ،ضٍحیِ ػسالتذَاّی ٍ اًسدبم اختوبػی
ثْتطیي تجییيوٌٌسُ تغییطّبی هتغیط هطبضوت زض اهَض ذیطیِ ّستٌس ٍ اظ ثیي ایي سِ هتغیط
ًیع ضٍحیِ ػسالتذَاّی ثیطتطیي اثط هستمین ضا ثط هطبضوت زض اهَض ذیطیِ زاضز.
ذساٍضزیعازُ ٍ ّوىبضاى ( ) 1392ثِ ثطآٍضز اضظش تفطخی ولیسبی سٌت استپبًَس ثب
استفبزُ اظ ضٍش اضظشگصاضی هططٍط ٍ تفىیه ػَاهل اثطگصاض ثط توبیل ثِ پطزاذت
گطزضگطاى ثب ثطآٍضز هسل ّىوي زٍ هطحلِای پطزاذتِاًسً .تیدِّب ًطبى هیزٌّس وِ
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هیبًگیي توبیل ثِ پطزاذت ثبظزیسوٌٌسگبى  2445ضیبل ٍ اضظش تفطخی سبالًِ ولیسبی سٌت
ذبًَاض ٍ خٌسیت ثط توبیل ثِ پطزاذت ثبظزیسوٌٌسگبى ٍ هتغیطّبی زضآهس ،تحػیالت،
اًساظُ ذبًَاض ،سي ٍ هیعاى ضضبیت ثبظزیسوٌٌسگبى اظ ٍضؼیت اهىبًبت ضفبّی ولیسب ثط
هیعاى توبیل ثِ پطزاذت ثبظزیسوٌٌسگبى اثطگصاض ثَزُ است.
فطظیي هؼتوس ٍ هَسَی خْطهی ( )1392ػَاهل اثطگصاض ثط تمبضبی سفط ثِ هطْس ضا ثب
استفبزُ اظ ضٍش زٍ هطحلِای ّىوي ضٌبسبیی ٍ ثطآٍضز وطزُاًسً .تیدِّب ًطبى هیزٌّس وِ
سي ٍ زضَاضیّبی هبلی ثب ضطیتّبی هٌفی زض توبیل ذبًَاض ثطای اًدبم سفط ،اثطگصاض
ثَزُ است .ػَاهل لیوت وبالّبی هَخَز زض سجس سفط ٍ عجمِ زضآهسی ذبًَاض ثب
ضطیتّبی هٌفی ٍ ػَاهل ًعزیىی ثِ همػس سفط ،زضآهس سطپطست ذبًَاض ٍ تغییطّبی
فػل ثب ضطیتّبی هثجت زض تؼساز سفط ثِ هطْس اثط زاضتِ استّ .وچٌیي لیوت ٍ زضآهس
ثب ضطیتّبی هثجت ٍ ًعزیىی ثِ همػس ثب ضطیتّبی هٌفی ثط هیعاى هربضج غطفضسُ
ثطای سفط ثِ هطْس اثطگصاض ثَزُ است.
هػجبحیهمسم ٍ ّوىبضاى ( )1388ثِ ضىلگیطی ًْبز هبلی ٍلف ثِ ػٌَاى هؤسسِ
غیطاًتفبػی پبفطبضی زاضًس .زض ایي همبلِ ًطبى زازُ ضسُ وِ ًْبز هبلی ٍلف هیتَاًس زض
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استپبًَس  317هیلیَى ضیبل ثطآٍضز ضسُ استّ .وچٌیي هتغیطّبی زضآهس ،تحػیالت ،اًساظُ

تأهیي هبلی ثرصّبی ًیبظهٌس زًیبی اسالم اثطگصاض ٍ هفیس ٍالغ ضَز .زض ایي همبلِ
چبضچَة لبًًَی ٍ فمْی ٍلف پَل ٍ سْبم ثحث ضسُ است؛ سپس ثب پبفطبضی ثط ًمص
هؤسسِ ّبی غیطاًتفبػی زض وطَضّبی پیططفتِ ثِ اضائِ هسلی پَیب اظ یه ًْبز وبضاهس ٍلف
پطزاذتِ است وِ زٍ ًمص حساوثطسبظی ثطٍت ٍالفبى غٌسٍق ٍ ثْیٌِسبظی فطاگطز
ترػیع هٌبثغ ضا ثب ضػبیت هحسٍزُّبی ضطع همسس ٍ اظ خولِ ذَاستِّبی ٍالفبى ثب ّن
اًدبم هیزّس.
هَسَیبى ٍ ًػطآثبزی ( )1388هسل اٍضاق ٍلف خوؼی ثطای تأهیي هبلی عطحّبی
غیطاًتفبػی ضا عطاحی ٍ تجییي وطزُاًسّ .وچٌیي زض ایي هسل پیطٌْبز هیضَز خْت هسیطیت
ثْیٌِ هَلَفبت ٍ افعایص ثبظزّی ،زض خْت تأهیي هبلی آًْب ،اٍضاق هتٌبست ثب هبّیت ٍلف
تجییي ضَز تب ثِ ایي ٍسیلِ ثب افعایص زضآهس هَلَفبت ،هٌبثغ ثیطتطی ثطای اهَض ذیطیِ ٍ
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احتیبج ًیبظهٌساى ٍالؼی اذتػبظ یبثس.
پیتچبی (ّ ٍ )Pitchayوىبضاى (2015م) ثب استفبزُ اظ ًظطیِ ٍاوٌص هسلل ( Theory of
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 )Reasoned Actionثِ ثطضسی ػَاهل اثطگصاض ثط ًیتّبی ضبغالى هسلوبى هبلعیبیی ثطای
هطبضوت زض ٍلف پَل اظ ضاُ وسط حمَلطبى هیپطزاظز .افعٍى ثط ایي زض ایي هغبلؼِ اظ
هؼبزلِّبی سبذتبضی ثطای تأییس ضاثغِ سبذتبضی ثیي ًگطش ٍ اضظشّبی شٌّی ثب ًیتّبی
ضفتبضی ضبغالى هسلوبى استفبزُ ضسُ استً .تیدِّبی ایي پژٍّص ًطبى هیزّس وِ ًگطش
زض همبیسِ ثب اضظشّبی شٌّی ثط ًیتّبی ضفتبضی ضبغالى اثطگصاضتط است.
ّبًیَزایي (ّ ٍ )Hanudinوىبضاى (2014م) ثب استفبزُ اظ هسل پصیطش فٌبٍضی ثِ ػٌَاى
ًظطیِ پبیِ ،ػَاهل اثطگصاض ثط ٍلف آًالیي ضا ثِ غَضت پیوبیطی ثطضسی وطزُاًس .زازُّبی
ایي پیوبیص ثب ًگطش حسالل هطثؼبت خعیی ،تدعیِ ٍ تحلیل ضسُ استً .تیدِّب ًطبى
هی زّس وِ زضن سَزهٌسی ،زضن سَْلت استفبزُ ٍ غیطت ٍ تؼػت زیٌی ٍ همساض
اعالػبت ،ػَاهل اثطگصاض ثط تػوینگیطی فطز ثطای اًدبم ٍلف آًالیي ثَزُ است.
ػجسالؼعیع (ّ ٍ )Ab. Azizوىبضاى (2013م) ثِ اضظیبثی توبیل هطزم ثطای ووه ثِ
ثبًه ٍلف اسالهی خْت تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش ثب استفبزُ اظ تَظیغ  231پطسطٌبهِ
زض ثیي هطزم هسلوبى هبلعی پطزاذتٌسً .تیدِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس وِ هطزم توبیل
ثبالیی ثطای ووه ثِ ایي هؤسسِ خْت تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍضش زاضًس.

هسبحیٌب ٍ ویدبس ( )S. Masahina & A. Kijas, 2012ثِ اّویت ًْبز ٍلف ٍ وبضایی
هسیطیت ثطٍت ٍلف ٍ ثطآٍضز هیعاى توبیل ذبًَازُّبی هسلوبى زض پطزاذت ٍخَّی ثطای ٍلف،
ثِػٌَاى ضاّىبضی ثطای هسیطیت ثطٍت زض سطیالًىب هیپطزاظًس .ضٍش اضظیبثی احتوبلی زض ثطآٍضز
هیعاى توبیل ثِ پطزاذت ذبًَازُّبی هسلوبى استفبزُ ضسُ است ٍ ثب استفبزُ اظ ضٍش  CVMوبضایی
ًْبزّبی ٍلفی ضا ثطضسی هیوٌٌس .یبفتِّبی تحمیك ًطبى هیزّس وِ ٍلف اثط هثجتی ثط هتغیطّبی
التػبزی هبًٌس هػطف ،ضیطِويوطزى فمط ،ضضس التػبزی ٍ تَظیغ زضآهسّب زاضز.

ريششىاسی پژيَش
هغبلؼِ پیص ضٍ اظ ًَع هغبلؼِّبی تحلیل تَغیفی ـ ػلّی است .زض هغبلؼِ پیص ضٍ اثتسا ثِ
غَضت پیوبیطی ٍ ثط اسبس پطسطٌبهِای وِ ثب استفبزُ اظ تىٌیهّبی هَخَز زض ضٍش
اضظشگصاضی هططٍط ( )CVMعطاحی ضسُ ،اعالػبت الظم خوغآٍضی ضسُ؛ سپس ثِ
ٍغف ٍ تحلیل اعالػبت ثِزست آهسُ اظ ضاُ الگَی زٍ هطحلِای ّىوي پطزاذتِ ضسُ
ضٍش ًوًَِ گیطی ثب تَخِ ثِ هحل سىًَت ضْطًٍساى ثِ غَضت تػبزفی اًدبم ضسُ است؛
ثِ ایي گًَِ وِ اثتسا ّوِ خبهؼِ ثِ سِ عجمِ زضآهسی پبییي ،هتَسظ ٍ زضآهس ثبال زستِثٌسی
ضسُ؛ سپس زضٍى ّط عجمِ ثِ غَضت تػبزفی ًوًَِگیطی اًدبم ضسُ است .حدن ًوًَِ
پس اظ تىویل سی پطسطٌبهِ ثِ ػٌَاى آظهَى اٍلیِ ( ٍ )Pretestثط اسبس خسٍل هیطل ٍ
وبضسَى ً 378فط اظ سطپطستبى ذبًَاض تؼییي ضسُ است.
سپس ثب استفبزُ اظ هسل زٍ هطحلِای ّىوي اثتسا زض هطحلِ اٍل ػَاهل اثطگصاض ثط توبیل ثِ
پطزاذت افطاز ثطای اٍضاق ٍلفی ثٍِسیلِ یه تبثغ پطٍثیت اضظیبثی ضسُ سپس زض هطحلِ زٍم
ػَاهل اثطگصاض ثط هیعاى پطزاذت ایي افطاز زض لبلت یه هسل ضگطسیَى ذغی ثطضسی ضسُ است.

ريششىاسی تخمیه َکمه دي مزحلٍای
زض پژٍّص پیص ضٍ زٍ هطحلِ زض ًظط گطفتِ ضسُ است .اثتسا ػَاهل اثطگصاض ثط توبیل ثِ
پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی ثطضسی هیضَز تب هطرع ضَز وسام افطاز ٍ ثب چِ ٍیژگیّبیی
توبیل ثِ پطزاذت ثطای ایي اٍضاق زاضًس؛ سپس زض هیبى افطازی وِ توبیل ثِ پطزاذت زاضًس،
وسام ػَاهل هیعاى ایي پطزاذت ضا تحت تأثیط لطاض هیزٌّس.
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است .خبهؼِ آهبضی پژٍّص پیص ضٍ ضبهل ّوِ سطپطستبى ذبًَاض ضْط اغفْبى است.
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زض چٌیي حبلتی استفبزُ اظ ضٍشّبی التػبزسٌدی ته هؼبزلِای ٍخَز زٍ ًَع ذغب ضا
زض ثطآٍضزّب هحتول هیسبظز .ذغبی ًرست هطثَط ثِ غیطتػبزفیثَزى ًوًَِّبست .ثِ
ایي هؼٌب وِ ًوًَِ آهبضی فمظ ضبهل افطازی است وِ ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی توبیل زاضًس؛
ثٌبثطایي افطازی وِ چٌیي توبیلی ًساضًس اظ ًوًَِ حصف هیضًَس .ذغبی ًَع زٍم هطثَط ثِ
یىسبى فطؼوطزى ػَاهل اثطگصاض ثط توبیل ثِ پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی ثب ػَاهل اثطگصاض
ثط هیعاى پطزاذت ثطای ایي اٍضاق است.
ثطای خلَگیطی اظ زچبضضسى ثِ ذغبّبیی هبًٌس هَاز پیصگفتِ ،هسل تَثیت ٍ ّىوي
هؼطفی ضسُاًس .هسل تَثیت ذغبی ًَع ًرست ضا هطتفغ هیسبظز؛ ثِ ایي تطتیت ثِ خبی
ایٌىِ فمظ افطازی وِ الساهی ضا اًدبم زازُاًس زض ًظط گطفتِ ضًَس ،آىّبیی وِ السام هطثَعِ
ضا اًدبم ًسازُاًس ًیع زض ًظط گطفتِ هیضًَس .ثِ ایي تطتیت ذغبی هطثَط ثِ
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غیطتػبزفیثَزى هسل هطتفغ هیضَز؛ اهب هسل تَثیت ذغبی ًَع زٍم ضا پَضص ًویزّس؛ اظ
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ایي ضٍّ ،ىوي ثب آگبّی اظ ضؼف هسل تَثیت زض ػسم اهىبى خساسبظی زٍ گطٍُ اظ ػَاهل
اثطگصاض ثط تػوین اٍلیِ ثِ ضطوت زض یه السام ٍ ػَاهل اثطگصاض ثط هیعاى آى فؼبلیت ،ضٍش
زٍ هطحلِای ّىوي ضا اضائِ زاز (فطظیي هؼتوس ،1392 ،ظ.)11
هسل اًتربة ّىوي (1976م) وِ گبّی هسل ّىویت ًبهیسُ هیضَز ،یه ضٍش ترویي
ضگطسیَىّبیی است وِ ًوًَِ تَضشزاض زاضًس .زض ایي ضٍش ثطای تؼییي ػَاهل اثطگصاض ثط ّط
یه اظ زٍ هدوَػِ هتغیطّبی پیصگفتِ اظ تطویت زٍ الگَی پطٍثیت ٍ ضگطسیَى ذغی استفبزُ
هیضَز .ػَاهلی وِ هیتَاًٌس ثط توبیل ثِ پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی اثطگصاض ثبضٌس ثِ غَضت
هتغیطّبی هستمل زض الگَی پطٍثیت ٍاضز هیضًَس ٍ ػَاهلی وِ هیتَاًٌس ثط هیعاى پطزاذت
ثطای ایي اٍضاق اثطگصاض ثبضٌس زض هدوَػِ هتغیطّبی هستمل ضگطسیَى ذغی لطاض هیگیطًس.
هتغیط ٍاثستِ زض الگَی پطٍثیت ضبهل یه هتغیط زٍ خولِای ثب همساضّبی یه ٍ غفط
است؛ یؼٌی هتغیط ٍاثستِ ثطزاضی اظ غفط ٍ یه هیثبضس وِ زض آى ػسز یه ثِ هٌعلِ زاضتي
توبیل ثطای ذطیس اٍضاق ٍلفی ثَزُ ٍ ػسز غفط ػسم توبیل ضا ًطبى هیزّس .ثب تَخِ ثِ
تَضیحّبی پیصگفتِ هطحلِّبی ضٍش ّىوي زض لبلت زٍ الگَی پطٍثیت ٍ الگَی
ضگطسیَى ذغی ثِ غَضت ظیط ًطبى زازُ هیضَز:

́

 1الگَی پطٍثیت

if
if
 2الگَی ضگطسیَى ذغی

́ پبضاهتطّبی الگَ،

زض الگَّبی پیصگفتِ

توبیل ثِ پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی ٍ
ایي اٍضاق است.

ٍ

هتغیطّبی تَضیحی اثطگصاض ثط

هتغیطّبی تَضیحی اثطگصاض ثط هیعاى پطزاذت ثطای

خولِّبی ذغب زض الگَّبی پیطیي ّستٌس وِ هستمل اظ هتغیطّبی

تَضیحی ٍ ثط فطؼ تَظیغ ًطهبل ثب هیبًگیي غفط ٍ ٍاضیبًس ثبثت

استَاض ّستٌس.

ًیع

هؼىَس ًسجت هیلع است وِ ثب استفبزُ اظ پبضاهتطّبی ثطآٍضزضسُ الگَی پطٍثیت ثطای توبم
هطبّسُّب  Yi > 0اظ ضاُ ضاثغِ
́ تبثغ چگبلی ٍ

́

́

هحبسجِ هیضَز وِ زض ایي ضاثغِ (ϕ

́ ( Φتبثغ تَظیغ تدوؼی خولِ تػبزفی ّستٌس.
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حساوثط ضاستًوبیی ثطآٍضز هیضَز .ثطآٍضز الگَی زٍم (ضگطسیَى ذغی) ثب اضبفِضسى
یه هتغیطهستمل خسیس ثِ ًبم «هؼىَس ًسجت هیلع» ثب استفبزُ اظ ضٍش حسالل هطثؼبت
هؼوَلی غَضت هیگیطز؛ ایي هتغیط خسیس ثب استفبزُ اظ پبضاهتطّبی ثطآٍضزضسُ الگَی
پطٍثیت ثطای توبم هطبّسُّب

سبذتِ هیضَز (هحوسظازُ ٍ ّوىبضاى،1391 ،

ظ .) 15هؼىَس ًسجت هیلع ثِ هٌظَض ثطلطاضی اضتجبط ثیي هسل اٍل ٍ زٍم ٍ ثطای اظ
ثیيثطزى ذغبی ًبضی اظ اًتربة ًوًَِ ،ثِػٌَاى یه هتغیط هستمل ٍاضز هسل هیضَز.
حضَض هتغیط هؼىَس ًسجت هیلع زض الگَی ضگطسیَى ذغی ٍخَز ٍاضیبًس ًبّوسبًی
الگَ ضا ضفغ وطزُ ،ضطیتّب ضا ًباضیت ٍ سبظگبض هیسبظز (.)Greene, 2012, p.695

اضتجبط ثیي یه هتغیط تَضیحی ذبظ ٍ پیبهسّبی احتوبلی اًتربة گعیٌِ هَضز ًظط یب
 ،ثِ ووه اثط ًْبیی وِ ثِ غَضت تغییط خعئی زض احتوبل اًتربة اضظش یه،
ثِ اظای تغییط زض هتغیط تَضیحی هَضز ًظط تؼطیف هیضَز ،تفسیط هیگطزز .ثِ ػجبضت زیگط
اثط ًْبیی ثطای هتغیطّبی تَضیحی وِ پیَستِ ّستٌسّ ،وبى هطتك تبثغ ثطآٍضزضسُ ًسجت ثِ
ّط وسام اظ هتغیطّبی تَضیحی زض یه ًمغِ هؼیّي است .اثط ًْبیی هتغیط تَضیحی
احتوبل ضخزازى گعیٌِ

ثِ ضطط ثجبت زیگط هتغیطّب اظ ضاثغِ ظیط ثِ زست هیآیس:

ثط
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زض هطحلِ ًرست اظ ضٍش ّىوي زٍ هطحلِای ،الگَی پطٍثیت ثب استفبزُ اظ ضٍش

́ (

)

وِ زض آى

́ (ً ϕطبىزٌّسُ تبثغ چگبلی احتوبل هتغیط تػبزفی ًطهبل استبًساضز

است ٍ ثِ غَضت ظیط هیثبضس (هحوسظازُ ٍ ّوىبضاى ،1391 ،ظ:)16
] )

́(

*

[

)

√

́ (ϕ

اثط ًْبیی ثطای هتغیطّبی تَضیحی وِ هدبظی ّستٌس ،ثِ غَضت هطتك تبثغ ثطآٍضزضسُ
ًسجت ثِ ّطوسام اظ هتغیطّبی تَضیحی لبثل تؼطیف ًیست ٍ اظ تفبضل همساض تبثغ ثِ اظای
 X=0 ٍ X=1ثِ زست هیآیس (.)Wooldridge, 2012, p.577

وتیجٍَا ي بحث
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زض پژٍّص پیص ضٍ افطاز ًوًَِ ثط حست ایٌىِ توبیل ثِ پطزاذت زاضًس یب ذیط ثِ زٍ گطٍُ
تمسین هیضًَسً .وًَِ ضبهل  378سطپطست ذبًَاض است .هتغیطّبی هَضز ثطضسی زض
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پژٍّص پیص ضٍ ٍیژگیّبیی زاضز وِ زض خسٍلّبی یه ٍ زٍ آهسُ است.
خسٍل ٍ :1یژگیّبی هتغیطّبی هَضز ثطضسی

هیاًگیي اًحزاف هعیار هاکشیون

هتغیز
هیعاى پطزاذت (ثط حست زُ ّعاض تَهبى)

هیٌیون

6.67

3.82

12.6

0.8

سي

42

8.7

74

25

تؼساز اػضبی ذبًَاض

4

1.3

8

2

2.12

1.24

10

0.5

*

1.27

0.8

3

0

*

0.87

0.8

3

0

هیعاى زضآهس هبّیبًِ سطپطست ذبًَاض ثط حست
هیلیَى تَهبى
ثبٍض ثِ وبضوطز اختوبػی ٍلف
ثبٍض ثِ وبضوطز آهَظضی ٍلف

*

0.38

ثبٍض ثِ اثط آهَظش ثط تَسؼِ خبهؼِ

**

هیعاى ضضبیت اظ ضْطیِ هسضسِ فطظًس

1.34

0.63
0.57

* .ثطای هغبلؼِ ثیطتط ثِ فػل ّفسُ وتبة تحلیل اقتصادسٌجی گیزیي هطاخؼِ ضَز.

3
2

0
0

* ػسز غفط ًطبىزٌّسُ ثِ عَض وبهل هربلف ٍ ػسز سِ ًطبىزٌّسُ ثِ عَض وبهل هَافك است.
** ػسز غفط ًطبىزٌّسُ ػسم ضضبیت وبهل ٍ ػسز زٍ ًطبىزٌّسُ ضضبیت وبهل است.
هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص.
ّوبىعَض وِ زض خسٍل زٍ هطرع است زض هیبى افطاز حبضط زض ًوًَِ فمظ چْبضزُ ًفط ذبًن
ثَزُاًس .ثِ ّویي ػلت زض تفسیط ضطیتّب ،ثِ خع هتغیط خٌسیت ،زیگط ًتیدِّب زض هیبى هطزاى ثطضسی
هیضَزّ .وچٌیي زض هیبى ایي افطاز ً 136فط ٍلف ٍسبیل هَضز ًیبظ آهَظش ٍ پطٍضشً 137 ،فط
هطبضوت زض تأسیس هؤسسِ ٍلفی ثِ ضىل سٌتی ٍ ً 28فط ًیع ٍلفوطزى پَل ضا تطخیح هیزٌّس.
خسٍل  :2هتغیطّبی هَضز ثطضسی زض پژٍّص

هتغیز

فزاٍاًی (ًفز)

ظى

14

پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ فطظًس

227

توبیل ثِ ٍلف ٍسبیل هَضز ًیبظ آهَظش ٍ پطٍضش

136

هطبضوت زض تأسیس هؤسسِ ٍلفی ثِ ضىل سٌتی

137

توبیل ثِ ٍلفوطزى پَل

28

ضغل زٍلتی

263

ضغل آظاز

115

هسضسِ زٍلتی

127

هسضسِ ًوًَِ زٍلتی

30

هسضسِ غیطاًتفبػی

99

آضٌب ثب اٍضاق ٍلفی

283

توبیل ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص.

181
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هطز

364

هسل ضگطسیًَی پطٍثیت (هطحلِ ًرست) ثِ ضطح شیل هیثبضس:

وِ زض آى هتغیطّب ػجبضت ّستٌس اظ:
 :توبیل ثطای ذطیس اٍضاق ٍلفی.
 :خٌسیت.
 :سي.
 :تؼساز اػضبی ذبًَاض.
 :تحػیالت.
 :هیعاى زضآهس هبّیبًِ سطپطست ذبًَاض.
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 :پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ.
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 :وبضوطز اختوبػی ٍلف.
 :وبضوطز آهَظضی ٍلف.
ٍ :لف ٍسبیل هَضز ًیبظ آهَظش ٍ پطٍضش.
 :هطبضوت زض تأسیس هؤسسِ ٍلفی ثِ ضىل سٌتی.
ٍ :لفوطزى پَل.
خسٍل سِ ًتیدِّبی ثطآٍضز هطحلِ اٍل هسل ّىوي (الگَی پطٍثیت) ضا ًطبى هیزّس.
ضطیتّبی گعاضش زازُضسُ زض ایي خسٍل همساضّبی

ثَزُ ٍ فمظ ًطبىزٌّسُ خْت

اثط هتغیطّبی هستمل ثط توبیل ثِ پطزاذت است .ثطای تؼییي اثط ًْبیی ّط وسام اظ هتغیطّبی
تَضیحی ثط توبیل ثِ پطزاذت اظ تبثغ چگبلی احتوبل هتغیط تػبزفی ًطهبل استبًساضز
)

́ ( ϕاستفبزُ ضسُ ٍ ًتیدِّبی آى ًیع زض ازاهِ خسٍل گعاضش ضسُ است.

خسٍل ً :3تیدِّبی هسل پطٍثیت (هطحلِ اٍل)

هتغیز

ضزیب هزحلِ اٍل
هذل ّکوي

آهارُ t
*

خٌسیت

1.09

1.88

سي

-0.04

*

-3.89

تؼساز اػضبی ذبًَاض

-0.03

-0.33

اثز ًْایی
0.18
-0.02
-

تحػیالت

0.46

*

0.16

زضآهس

0.498

*

4.12

0.17

پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ

-1.79

*

-2.50

وبضوطز اختوبػی ٍلف

-0.09

-0.68

-

وبضوطز آهَظضی ٍلف

0.19

1.38

-

0.01

0.05

-

هطبضوت زض تأسیس هؤسسِ ٍلفی

0.06

0.24

-

ٍلفوطزى پَل

0.27

0.74

-

ػطؼ اظ هجسأ

0.05

0.07

-

پطٍضش

-0.03

* هؼٌب زاض زض سغح  5زضغس.
چٌبًچِ زض خسٍل ًیع هطرع است زضآهس اظ ػَاهل هْن ٍ اثطگصاض ثط توبیل ثِ
پطزاذت ثطای اٍضاق ٍلفی است .ثِعَضیوِ یه ٍاحس افعایص زض زضآهس (یه هیلیَى
*

تَهبى) ،احتوبل ذطیس اٍضاق ٍلفی ضا  0.17افعایص هیزّس.

ّوچٌیي هتغیط پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ ًیع اظ هتغیطّبی اثطگصاض ثط توبیل ثِ ذطیس
اٍضاق ٍلفی است .چٌبًچِ افطاز ثطای هسضسِ فطظًسضبى ّعیٌِای پطزاذت وٌٌس توبیل آًْب
* .ثطای هغبلؼِ ثیطتط زضثبضُ تفسیط ضطیتّب ثِ وتبة هقذهِای بز اقتصادسٌجی ًَضتِ ٍلسضیچ هطاخؼِ ضَز.
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ٍلفوطزى ٍسبیل هَضز ًیبظ آهَظش ٍ

2.78

ثطای ذطیس اٍضاق ٍلفی وبّص هییبثس؛ پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ فطظًس ،احتوبل ذطیس
اٍضاق ٍلفی ضا  0.03وبّص هیزّس.
ػبهل اثطگصاض ثؼسی خٌسیت است .توبیل ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی زض هیبى ذبًنّب ثیطتط اظ
آلبیبى است .ثط اسبس ًتیدِّبی هسل ،احتوبل ذطیس ایي اٍضاق ثٍِسیلِ ذبًنّب ثِ هیعاى
 0.18ثیطتط اظ آلبیبى است.
تحػیالت ػبهل اثطگصاض ثؼسی است .افعایص تحػیالت ثبػث افعایص توبیل ثِ ذطیس
اٍضاق ٍلفی هیضَز .عجك ًتیدِّبی خسٍل سِ ثِ اظای یه ٍاحس تغییط زض عجمِ
تحػیالت ،احتوبل ذطیس اٍضاق ٍلفی ثِ هیعاى  0.16افعایص هییبثس.
ًتیدِّب ًطبى هی زّس وِ ثب افعایص سي ،توبیل ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی وبّص هییبثس؛
ثِگًَِای وِ ثِ اظای یه ٍاحس افعایص زض سي ،احتوبل ذطیس ایي اٍضاق ثِ هیعاى 0.02
160

وبّص هییبثس .افطاز هسيتط ووتط ثِ ضیَُّبی ًَیي ٍلف اػتوبز هیوٌٌس.
هطحلِ زٍم  :ضٍش ضگطسیَى ذغی
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زض ضگطسیَى ذغی هتغیطّب ثِ ضطح ظیط زض ًظط گطفتِ ضسُاًس:

وِ زض آى هتغیطّبی خسیس ػجبضت ّستٌس اظ:
 :ضغل ضبهل هطبغل زٍلتی ٍ آظاز.
 :ثبٍض ثِ اثط آهَظش ثط تَسؼِ خبهؼِ.
 :هسضسِ زٍلتی.
 :هسضسِ ًوًَِ زٍلتی.
 :هیعاى ضضبیت اظ ضْطیِ هسضسِ.
 :هیعاى آضٌبیی ثب اٍضاق ٍلفی.
 :هؼىَس ًسجت هیلع.
ًتیدِّبی ثطآٍضز هطحلِ زٍم هسل ّىوي زٍ هطحلِای زض لبلت ضگطسیَى ذغی ،زض
خسٍل چْبض ًوبیص زازُ ضسُ است .زض ایي هطحلِ ثط اسبس ًتیدِّبی هسل پطٍثیت،
ضطیت هؼىَس ًسجت هیلع هحبسجِ ضسُ ٍ ثِ ػٌَاى یىی اظ هتغیطّبی اثطگصاض ثط توبیل ثِ

پطزاذت زض سغح ًَز زضغس اعویٌبى هؼٌبزاض است وِ ًطبىزٌّسُ لعٍم استفبزُ اظ ضٍش
ّىوي زٍ هطحلِای ثطای پطّیع اظ تَضش اًتربة ًوًَِ ثَزُ ٍ ًطبى هیزّس استفبزُ اظ
ضٍش ترویي حسالل هطثؼبت ،ثِ تَغیِّبی سیبستی ًبهٌبست ذَاّس اًدبهیس.
خسٍل ً :4تیدِّبی ثطآٍضز هطحلِ زٍم هسل ّىوي (هسل ضگطسیَى ذغی)

خٌسیت

2.10

1.19

سي

-0.08

-1.21

تؼساز اػضبی ذبًَاض

-0.38

-1.24

هیعاى تحػیالت سطپطست ذبًَاض

0.69

0.99

ضغل

-1.31

-2.52

زضآهس هبّیبًِ

5.28

1.23

ثبٍض ثِ اثط آهَظش ثط تَسؼِ خبهؼِ

-0.21

-0.55

هسضسِ زٍلتی

2.19

*

هسضسِ ًوًَِ زٍلتی

5.10

*

5.64

پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ فطظًس

-4.15

-1.29

هیعاى ضضبیت اظ ضْطیِ هسضسِ فطظًس

0.35

0.80

آضٌبیی ثب اٍضاق ٍلف

-0.75

-1.38

ػطؼ اظ هجسأ

3.47

1.31

هؼىَس ًسجت هیلع

3.27

آهبضُ ٍالس

65.54
0.0000

* هؼٌبزاض زض سغح  5زضغس.
** هؼٌب زاض زض سغح  10زضغس.

*

3.71

**

1.71
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هتغیز

ضزیب هزحلِ دٍم هذل ّکوي

آهارُ t

ًتیدِّبی هطحلِ زٍم هسل ّىوي اظ آى حبوی است وِ زض هیبى افطازی وِ توبیل ثِ
ذطیس اٍضاق ٍلفی زاضًس ٍ زض هیبى ػَاهلی وِ زض هسل اضائِ ضسُ ،هتغیطّبی ضغل ٍ ًَع
هسضسِ فطظًس زض سغح  95زضغس اعویٌبى ثط هیعاى ذطیس ایي اٍضاق اثطگصاض ّستٌس.
چٌبًچِ زض خسٍل چْبض هطبّسُ هیضَز ًَع هسضسِ فطظًس اظ ػَاهل هْن اثطگصاض ثط
هیعاى ذطیس اٍضاق ٍلفی است؛ ثِگًَِای وِ هیعاى ذطیس اٍضاق ٍلفی زض ذبًَاضّبیی وِ
فطظًس آًْب زض هساضس ًوًَِ زٍلتی زضس هیذَاًس (ذبًَاضّبی الف) ،زض همبیسِ ثب
ذبًَاضّبیی وِ فطظًسضبى زض هساضس غیطاًتفبػی هطغَل ثِ تحػیل است (ذبًَاضّبی ة)،
ٍ 5.10احس ثیطتط است  .زض حمیمت ذبًَاضّبی (الف) زض همبیسِ ثب ذبًَاضّبی (ة) ثِ
هیعاى  51000تَهبى پطزاذتی ثیطتطی ثطای اٍضاق ٍلفی زاضًس وِ ثب تَخِ ثِ ضْطیِّبی
ثبالی هساضس غیطاًتفبػی هٌغمی ثِ ًظط هیضسس .ایي ًىتِ زضثبضُ هساضس زٍلتی زض همبیسِ
162

ثب هساضس غیطاًتفبػی ًیع غبزق است .چٌبًچِ ًتیدِّبی هسل ًیع ًطبى هیزّس تفبٍت
هیعاى ذطیس اٍضاق ٍلفی زض هیبى ذبًَاضّبیی وِ فطظًسضبى زض هساضس زٍلتی زضس
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هیذَاًس (ذبًَاضّبی ج) ،زض همبیسِ ثب ذبًَاضّبی (ة) ٍ 2.19احس است؛ ذبًَاضّبی (ج)
ثِ هیعاى  21900تَهبى ثیطتط اظ ذبًَاضّبی (ة) پطزاذتی ثطای اٍضاق ٍلفی زاضًس.
ػبهل اثط گصاض ثؼسی ضغل است .تفبٍت هیعاى ذطیس اٍضاق ٍلفی هیبى هطبغل زٍلتی ٍ
آظاز ثِ هیعاى ٍ 1.31احس است .ثط اسبس ًتیدِّبی هسل افطازی وِ زض هطبغل زٍلتی
فؼبلیت هیوٌٌس ،ثِ هیعاى  13100تَهبى ثیطتط اظ افطازی وِ زض هطبغل آظاز فؼبلیت زاضًس
اٍضاق ٍلفی ضا هیذطًس.
ًتیدِّبی حبغل اظ خسٍل چْبض ٍ همبیسِ آى ثب خسٍل سِ ًطبى هیزّس وِ هتغیطّبی
هْن خٌسیت ،سي ،تحػیالت ٍ زضآهس هبّیبًِ ،فمظ ثط توبیل ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی اثطگصاض
ّستٌس ٍ اثط هؼٌب زاضی ثط هیعاى ذطیس ایي اٍضاق ًساضًس .زض حمیمت ایي هتغیطّب ثؼس اظ آًىِ
ثط توبیل ثِ ذطیس اثط گصاضتٌس ،زض هیبى افطازی وِ ایي توبیل ضا زاضًس اثطهؼٌبزاضی ثط هیعاى
ذطیس ًرَاٌّس زاضت.

جمعبىذی ي وتیجٍگیزی
زض پژٍّص پیص ضٍ ّسف اغلی تؼییي ػَاهل اثطگصاض ثط ذطیس اٍضاق ٍلفی است .زض
ثطضسی ایي ػَاهل ٍخَز زٍ ًَع ذغب هحتول است :الف) ذغبی ًبضی اظ حصف افطازی وِ
توبیلی ثِ ذطیس اٍضاق ٍلفی ًساضًس؛ ة) ذغبی ًبضی اظ یىسبى فطؼوطزى ػَاهل اثطگصاض
ثط توبیل ثِ ذطیس ثب ػَاهل اثطگصاض ثط هیعاى ذطیس ایي اٍضاق وِ ثب اًتربة هسل ّىوي زٍ
هطحلِای اظ ّط زٍ ذغب پطّیع هیضَز.
ثِ هٌظَض استفبزُ اظ ایي هسل اثتسا زض هطحلِ ًرست ػَاهل اثطگصاض ثط توبیل ثِ ذطیس
اٍضاق ٍلفی زض لبلت یه هسل پطٍثیت اضظیبثی ضس؛ سپس ثب اضبفِوطزى ضطیت هؼىَس
ًسجت هیلع ،ػَاهل اثط گصاض ثط هیعاى ذطیس ایي اٍضاق زض لبلت یه هسل ضگطسیَى ذغی
ثطضسی ضس.
ثط اسبس ًتیدِّبی پژٍّص ٍ ثب تَخِ ثِ هؼٌبزاضضسى ضطیت هتغیطّبی خٌسیت ،سي،
ضغل ٍ ًَع هسضسِ زض هطحلِ زٍم ،ثِ هٌظَض سیبستگصاضی زض خْت پسیسسبذتي هؤسسِ
ٍلفی ثطای تأهیي هبلی آهَظش ٍ پطٍش پیطٌْبز هیضَز افطاز اٍلَیتثٌسی ضًَس؛ چٌبًچِ
هسل ًطبى زاز ذبًنّبی تحػیلوطزُای وِ فطظًساًطبى زض هساضس زٍلتی ٍ ًوًَِ زٍلتی ـ
وِ ثِ عَض ػوَم ضْطیِ ووتطی ًسجت ثِ هساضس غیطاًتفبػی زاضًس ـ تحػیل هیوٌٌس،
ثیطتطیي توبیل ضا ثطای ذطیس اٍضاق ٍلفی زاضًس؛ اظایيضٍ ثِ ًظط هیضسس ایي گطٍُ ثبیس زض
اٍلَیت اٍل لطاض گیطًس ٍ پس اظ آى سطاؽ اٍلَیتّبی ثؼسی ضفت؛ چٌبًچِ ًتیدِّبی هسل
ًطبى زاز احتوبل ذطیس اٍضاق ٍلفی ثٍِسیلِ آلبیبى  0.18ووتط اظ ذبًنّبستّ .وچٌیي
الگَ حبوی اظ آى است وِ وبّص تحػیالت ،پطزاذت ضْطیِ ثِ هسضسِ ٍ افعایص سي
سطپطست ذبًَاض ،توبیل ثِ ذطیس ایي اٍضاق ضا وبّص هیزٌّس .افعٍى ثط آى ًتیدِّبی هسل
ًطبى زاز افطازی وِ زض هطبغل زٍلتی فؼبلیت هیوٌٌس ،هیعاى ثیطتطی اٍضاق ٍلفی هیذطًس؛
اظایيضٍ ثِ ًظط هیضسس وَضص ثطای آضٌبوطزى ایي گطٍُ افطاز ثب اٍضاق ٍلفی ًتیدِ
هٌبستتطی ثِزًجبل زاضتِ ثبضس.
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