بزرسي تأثيز حبکميت ضزکتي بز َمًارسبسي سًد ضزکتَبي پذيزفتٍ
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چکيدٌ
ٞذف ايٗ پژٞٚص ثشسسي ساثغ ٝثشخي اص خٙجٞٝبي حبوٕيت ضشوتي ثب فعبِيت ٕٛٞاسسبصي
سٛد ضشوتٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ٔيثبضذ .اص ايٗ س ،ٚدس پژٞٚص
حبضشٕٝ٘ٛ٘ ،اي ضبُٔ  110ضشوت عي سبَٞبي  1383اِي ٔ 1387وٛسد ثشسسوي  ٚاص يوه
عجمٝثٙذي دٚ ٚخٟي ثشاي تمسيٓ ضشوتٞب ث ٝدٌ ٚشٕٛٞ ٜٚاسسبص  ٚغيوش ٕٛٞاسسوبص عجموب
ٔختّف سٛد ،استفبد ٜضذ .ضشوتٞبي ٕٛٞاسسبص  ٚغيشٕٛٞاسسبص سٛد ثش اسوبس ٔوذَٞوبي
سٛد ٘بخبِع ،سٛد عّٕيبتي  ٚسٛد خبِع تفىيه ضذ ٜاست٘ .تبيح حبغُ ٘طوبٖ ٔويدٞوذ
و ٝويفيت حسبثشسي ثش ٕٛٞاسسبصي سٛد دس ٞوش سو ٝسوغو ٔوٛيش ٔويثبضوذ .افوض ٖٚثوش ٖ
دسغذ اعضبي غيشٔٛظف ٞيئت ٔذيش ٜدس ٕٛٞاسسبصي سوٛد ٘بخوبِع ٔ ٚبِىيوت ٟ٘وبدي ٚ
ٔذيشيتي دس ٕٛٞاسسبصي سٛد عّٕيبتي  ٚسٛد خوبِع عٛأوُ ٔوييشي ٔبسوٛة ٔويضو٘ٛذ.
ٕٞچٙيٗ٘ ،تبيح ٘طبٖ داد و ٝاستمالَ ٞيئت ٔذيش ٜتأييشي ثش ٕٛٞاسسبصي سٛد ٘ذاسد.
کليد ياصٌ َب
حبوٕيت ضشوتيٕٛٞ ،اسسبصي سٛدٔ ،بِىيوت ٟ٘وبدئ ،بِىيوت ٔوذيشيتي ،اسوتمالَ ٞيئوت
ٔذيش.ٜ
 -1مقدمٍ
يىي اص ٔٛضٛعبتي و ٝدس چٙذ د ٝٞاخيش دس ثبصاسٞوبي ٔوبِي ٔغوشد ضوذ ٜاسوت «حبوٕيوت
ضشوتي» اسوت وو ٝپژٞٚطوٍشاٖ  ٚغوبحت٘ظوشاٖ ثسويبسي اص سضوتٞٝوبي ٔختّوف ٕٞچوٖٛ
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حسبثذاسي ،ثبصسٌب٘ي ،التػبد ،حمٛق  ٚغيش ٜاص صٚايوبي ٔختّوف ٖ سا ٔوٛسد ثشسسوي لوشاس
دادٜا٘ذ ٞ ٚش وسي اص ديذٌب ٜخٛد ث ٝتجييٗ  ٚتفسويش ايوٗ ٔٛضوٛر پشداختو ٝاسوت .اص سوٛي
ديٍووش دس ثوويٗ ٔٛضووٛعب پژٞٚطووي دس حووٛص ٜحسووبثذاسي ٔ ٚووبِي ،ضووبيذ ٞووي ٔٛضووٛعي
تبشيه ٔيضتش اص ٔذيشيت سٛد ٘جبضوذ .صيوشا ايوٗ ٔٛضوٛر ثو ٝعوٛس ثوبِم ٜٛحوبٚي تخّوف،
وطٕىص ،صيبٖ ،پٟٙبٖوبسي ٔ ٚفٟٔٛي اسشاس ٔيض است =.<25
اص عشفي غٛس ٞبي ٔبِي اسائ ٝضذ ٚ ٜيبس ٖ ثش ثبصاس سشٔبي ٝحبغُ اضوتشان ٔٙوبفعي
است و ٝسٌ ٝش ٜٚوّي ،استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ،ضشوت  ٚحشف ٝداس٘ذ .ثوب ايوٗ حسوبة ٔوذيشيت
ضشوت ٔيثبيستي ثسيبس ٔبتبعب٘ ٝعُٕ وٙذ .چ ٝثسب سفتبس ٔذيش ٘ ٝتٟٙب ث٘ ٝفو ا٘ ٚجوٛد ٜثّىوٝ
تضبد ٔٙبف سا ٘يض دس ثش داضت ٝثبضذ .دس ايٗ ثبس ٜيىي اص ساٞىبسٞبيي وو ٝثسويبس ٔوٛسد تٛخوٝ
ضشوتٞب است ،پذيذٔ ٜذيشيت سٛد اعٕبَ ضذ ٜاص عشيك تىٙيهٞبي ٔختّف ٕٛٞاسسوبصي
سٛد  ٚثبصخٛسد ٖ ثش ٔٙبف ٔذيشيت است ثٌٝ٘ٛ ٝاي ووٛ٘ ٝسوب٘ب ٘سوجي سوٛد سا ووبٞص
داد ٚ ٜثبصخٛسد ٔثجتي سا ٘يض ثش ٔٙوبف اسوتفبدٜوٙٙوذٌبٖ اص خّٕو ٝليٕوت سوٟبْ داضوت ٝثبضوذ.
ثٙبثشايٗ دس پژٞٚص حبضش ٕٛٞاسسبصي سوٛد اص عشيوك توبييش ٔتغيشٞوبي حبوٕيوت ضوشوتي،
ٕٞچ ٖٛسبختبس ٔبِىيت ،استمالَ ٞيئت ٔذيش ٚ ٜويفيت حسبثشسي ثشسسي ٔيضٛد.
 -2مببوي وظزي پضيَص
 -1 -2حبکميت ضزکتي
دس يه ٍ٘ب ٜوّي حبوٕيت ضشوتي سا ٔيتٛاٖ ضبُٔ تشتيجوب حموٛلي ،فشٍٙٞوي ٟ٘ ٚوبدي
دا٘ست و ٝسٕت  ٚسٛي حشوت  ٚعّٕىشد ضشوتٞب سا تعيويٗ ٔويوٙوذ .عٙبغوشي وو ٝدس
ايٗ غب ٝٙحضٛس داس٘ذ عجبستٙذ اص سٟبٔذاساٖ  ٚسبختبس ٔبِىيت ايطبٖ ،اعضبء ٞيئت ٔوذيشٜ
 ٚتشويجب

٘بٖٔ ،ذيشيت ضوشوت وو ٝتٛسوظ ٔوذيشعبُٔ يوب ٔوذيش اسضوذ اخشايوي ٞوذايت

ٔيضٛد  ٚسبيش ريٙف ٞب و ٝأىبٖ ايشٌزاسي ثش حشوت ضشوت سا داس٘ذ .دس ايٗ ٔيبٖ ٘چوٝ
و ٝثيطتش خّت تٛخٔ ٝيوٙذ حضٛس سٚصافض ٖٚسشٔبيٌٝوزاساٖ ٟ٘وبدي  ٚحموٛلي دس دايوشٜ
ٔبِىيٗ ضشوتٞبي سٟبٔي عبْ  ٚتأييشي است و ٝحضٛس فعبَ ايٗ ٌش ٜٚثش ٘ب ٜٛحىٕشا٘ي
ثش سبصٔبٖٞب ٕٞ ٚچٙيٗ عّٕىشد ٖٞب ٔيتٛا٘ذ داضت ٝثبضذ.
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ٞشٌ ٝ٘ٛتغييش دس اخوضاء سوبختبس حبوٕيوت ضوشوتٞوب ثو ٝتغييوش ٔسويش حشووت ساٞجوشدي ٚ
عّٕىشد ٖٞب ٘ ٚيض افضايص يب وبٞص ٞضيٞٝٙبي ٕ٘بيٙوذٌي ٔويا٘دبٔوذ .دس سوبَٞوبي اخيوش
حضووٛس سووشٔبيٌٝووزاساٖ ٔختّووف دس خٕو سووٟبٔذاساٖ ضووشوتٞووبي سووٟبٔي عووبْ اص سضووذ
چطٌٓيشي ثشخٛسداس ثٛد ٜاست .وٕيوت  ٚويفيوت حضوٛس ايوٗ سوشٔبيٌٝوزاساٖ دس خٕو
ٔبِىيٗ ضشوتٞبي غٙعتي ثِ ٝببػ تأييشي و ٝثش سبختبس ٔبِىيت ٘ ٚيض ٘بو ٜٛحبوٕيوت ثوش
سبصٔبٖ ثش خبي ٔيٌزاسد ،دسخٛس تٛخ ٝاست .دس ثخص ثعوذي ثو ٝتٛضويو دس ساثغو ٝثوب دٚ
٘ٛر سبختبس ٔبِىيوت (ٟ٘وبدي ٔ ٚوذيشيتي) ثو ٝدِيوُ توبييش عٕوذٜاي وؤ ٝويتٛا٘وذ ثوش سٚي
فعبِيتٞبي ٕٛٞاسسبصي سٛد داضت ٝثبضذ ،خٛاٞيٓ پشداخت.
سووشٔبيٌٝووزاساٖ ٟ٘ووبدي :أووشٚص ٜديٍووش ٕ٘وويتووٛاٖ خبٔعووٝاي سا يبفووت ووو ٝدس ٖ الووذاْ ثووٝ
خػٛغي سبصي ثشخي اص ضشوتٞبي دِٚتي غٛس ٍ٘شفت ٝثبضذ ،يب دست وٓ ،اخوشاي ٖ
دس دستٛس وبس دِٚتٞبي ريشثظ لشاس داد٘ ٜطذ ٜثبضذٛٔ .ضٛر خػٛغي سبصي ٚ ٚاٌزاسي
ضشوتٞبيي و ٝتبت ٔبِىيت دِٚت لوشاس داس٘وذ ثو ٝثخوص خػٛغوي ،يىوي اص ٔسوبئُ ثوب
إٞيت  ٚسٚص التػبد ايشاٖ ٘يوض ٔويثبضوذ .اص ٕٟٔتوشيٗ اٞوذاف خػٛغوي سوبصي ٔويتوٛاٖ
افضايص وبسايي ،وبٞص حٛص ٜفعبِيت ثخص دِٚتي ،وبٞص وسوش ثٛدخؤ ،ٝموشسا صدايوي،
افضايص سلبثت ،تٛصي ٔٙبست دس ٔذٞب  ٚتبٔيٗ ٔٙبف ٔػشفوٙٙذٌبٖ سا ٘بْ ثشد.
سشٔبيٌٝزاساٖ ٔذيشيتي :خٙسٗ ٔ ٚوهِيٙوً (ٞ ،)1976ضيٙوٕ٘ ٝبيٙوذٌي سا ٞضيٙو ٝاسوتفبدٜ
ثيص اص حذ ٔذيشيت اص ٔضايبي خٙجي ٚ ،ساس ٚ 1خبفي ٖ )1990( 2سا فشاغوت اص صيوش ووبس،
عفووش ٜسفووتٗ  ٚاسووتفبد ٜاص أىب٘ووب ضووغّي ٔووذيشاٖ تعشيووف ٔوويوٙٙووذ =ٕٞ .<30چٙوويٗ عجووك
ٔببسجب وپّٗ ،)1989( 3سشٔبيٌٝزاساٖ (ضبُٔ ٔذيشاٖ) سٟبْ سوٟبٔذاساٖ عوبْ سا ثو ٝعوٛس
ٔتٛسظ  %40ثيص اص اسصش ثبصاس ٖ سٟبْ خشيذٜا٘ذ .اِجت ،ٝعّت افضايص ضوذيذ ثٟوبي سوٟبْ
ايٗ ضشوتٞب ،اعالْ تّٕه ثٛد ٜاست [ .<21ثٙبثشايٗ اعتمبد وّي ثش ايوٗ اسوت وو ٝافوضايص
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دسغذ ٔبِىيت ٔذيشاٖ اص عشيك وبٞص عذْ تمبسٖ اعالعوبتي ٔٛخوت ووبٞص تضوبد ٔٙوبف
ثيٗ ٔذيشاٖ  ٚسٟبٔذاساٖ ٔيضٛد.
 -2 -1 -2ييضگيَبي َيئت مديزٌ
دس ايٗ پژٞٚص اص ثيٗ ٚيژٌيٞبي ٔتعذدي و ٝدس ٔوٛسد ٞيئوت ٔوذيشٔ ٜغّوٛة دس سوبختبس
حبوٕيت ضشوتي ٔغشد اسوت ،تٟٙوب دٚ ٚيژٌويٚ ،خوٛد ٔوذيشاٖ غيوش ٔٛظوف دس تشويوت
ٞيئت ٔذيش ٚ ٜعذْ ٚخٛد ٔذيش عبٔوُ ثو ٝعٙوٛاٖ سئوي

ٞيئوت ٔوذيش( ٜثو ٝعٙوٛاٖ ضوبخع

استمالَ ٞيئت ٔذيشٛٔ )ٜسد ثشسسي لشاس ٔيٌيشد.
ٔذيشاٖ غيشٔٛظف دس تشويت ٞيئت ٔذيش :ٜاص ديوذٌب ٜتئوٛسي ٕ٘بيٙوذٌي ،حضوٛس ٔوذيشاٖ
غيش ٔٛظف دس ٞيئت ٔذيش ٜضشوتٞب  ٚعّٕىشد ٘ظبستي ٖٞب ث ٝعٛٙاٖ افوشادي ٔسوتمُ ،ثوٝ
وبٞص تضبد ٔٙبف ٔٛخٛد ٔيوبٖ سوٟبٔذاساٖ ٔ ٚوذيشاٖ ضوشوت دس خّسوب ٞيئوت ٔوذيش،ٜ
وٕه ضبيب٘ي ٔيوٙوذٔ .وذيشاٖ غيشٔٛظوف ثوب ديوذٌبٞي حشفوٝاي  ٚثويعشفب٘و ،ٝدس ٔوٛسد
تػٕيٌٓيشيٞبي ٔذيشاٖ ٔزوٛس ث ٝلضبٔ ٚي٘طيٙٙذ .ثذيٗ تشتيتٞ ،يئوت ٔوذيش ٜضوشوت
ثب داسا ثٛدٖ تخػع ،استمالَ  ٚلذس لب٘٘ٛي الصْ ،يه سبص  ٚوبس ثبِم ٜٛتٛإ٘ٙذ ضوشوت
ث ٝحسبة ٔي يذ [.]26

يىسبٖ ثٛدٖ سئي

ٞيئت ٔذيشٔ ٚ ٜذيش عبٔوُ :دس ٌوضاسش ووذثشي ( )1992تٛغوي ٝضوذٜ

است و ٝثيٗ اعضبي ٞيئت ٔذيش ،ٜثبيذ تٛاصٖ لٛا ٚخٛد داضوت ٝثبضوذ توب ٞوي وو

لوبدس ثوٝ

وٙتشَ "ثي ليذ  ٚضشط" فش يٙوذ تػوٕيٌٓيوشي دس ضوشوت ٘جبضوذ .افوض ٖٚثوش ايوٗ ،تمسويٓ
ٔسئِٛيت ٞب دس سغو عبِي ضشوت ،ثبيذ ث ٝسٚضوٙي ٔطوخع ضوذ ٜثبضوذ توب اص توٛاصٖ لوٛا ٚ
حذٚد اختيبسا اعضبء ٞيئت ٔذيش ،ٜاعٕيٙبٖ وبفي حبغُ ضٛد .دس ٌضاسش ٔضثٛس ليذ ضذٜ
است و ٝاٌش سٕتٞبي سيبست ٞيئت ٔذيشٔ ٚ ٜوذيشيت عبٔوُ ثوش عٟوذ ٜد ٚضوخع ٔدوضا
٘جبضذٌٖ ،ب ٜيىي اص اعضبي اسضذ ٞيئت ٔذيش ٜثبيذ اعالْ وٙذ و ٝضخع ٔسوتمُ ويسوت.
عذْ ٚخٛد ٔذيش عبُٔ ضشوت دس سوٕت سيبسوت ٞيئوت ٔوذيش٘ ٜموص ٕٟٔوي دس ايشثخطوي
عّٕىشد ٞيئت ٔذيش ٜايفب ٔيوٙذ [.]28
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ويفيت حسبثشسي و ٝث ٝغٛس ٔستميٓ ثب حبوٕيت ضوشوتي  ٚسوبص  ٚوبسٞوبي ٘ظوبستي دس
استجبط است = ،<24داساي يه سبختبس پٟٙبٖ  ٚچٙذ ثعذي است .ثٙوبثشايٗ تعشيوف خوبٔعي اص
ويفيت حسبثشسي و ٝدس ثشٌيش٘ذ ٕٝٞ ٜا٘ٛار حسبثشسي  ٚحسبثشس ثبضذ ٚخٛد ٘ذاسد =.<10
اص ايٗسٔ ،ٚعيبس ٞبيي ٘ظيش ا٘ذاصٔ ٜيسسوب حسبثشسوي ،لوذٔت ٘ ٚوبْ تدوبسي ٔيسسوب ثوٝ
عٛٙاٖ خب٘طيٙي ثشاي ويفيت حسبثشسي دس ٘ظوش ٌشفتؤ ٝويضوٛد = .<23ٚ22ٚ19ٚ17دس ايوٗ
پژٞٚص اص يه عجمٝثٙذي دٚ ٚخٟي ثشاي تمسويٓ ٘وٛر ٔٛسسوب حسبثشسوي ثو ٝدٌ ٚوش،ٜٚ
سبصٔبٖ حسبثشسي ث ٝعٛٙاٖ ضبخػي اص ويفيت  ٚسبيش ٔٛسسب حسبثشسي ايشا٘وي ،اسوتفبدٜ
ضذ ٜاست = .<2ث ٝعجبستي ويفيت حسبثشسي ،يه ٔتغيش دٚ ٚخٟي دس ٘ظوش ٌشفتو ٝضوذ ٜووٝ
ضبُٔ احتٕبَ ا٘تخبة سبصٔبٖ حسبثشسي ث ٝعٛٙاٖ ضبخػوي اص ويفيوت (ٔٛفميوت ; غوفش) ٚ
احتٕبَ ا٘تخبة سبيش ٔٛسسب حسبثشسي (ضىست ;  )1است.
َ -2 -2مًار سبسي سًد
تعبسيف اسائ ٝضذ ٜاص ٕٛٞاسسبصي سٛد ٔتٛٙر است ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي وٞ ٝوش ٔبمموي ثوب تٛخو ٝثوٝ
سٚش ٔٛسد استفبد ٜخٟت ٕٛٞاسسبصي سٛد ،تعشيفي اسائو ٝووشد ٜاسوت .ثبس٘وب ٕٞ ٚىوبساٖ
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(ٕٛٞ )1974اسسبصي سٛد سا وبٞص عٕذي ٘ٛسب٘ب سٛد دس چبسچٛة اغو َٛحسوبثذاسي
ث ٝحذي و ٝثشاي ضشوتٞب عبدي ث٘ ٝظش ثشسذٔ ،يدا٘ٙذ = .<14ثيّذٕٔٗٛٞ )1973( 2اسسبصي
سٛد سا تالش اعٕبَ ضوذ ٜتٛسوظ ٔوذيشيت خٟوت ووبٞص تغييوشا غيشعوبدي دس سوٛد ٚ
دسلبِت اغ َٛحسبثذاسي تعشيف ٔيوٙذ =ٞ .<16ش د ٚتعشيف ثش دستىبسي سوٛد ثوش اسوبس
سٛد سٛٙا ٌزضت ٝتبويوذ داسد ثوٌ٘ٛ ٝوٝاي وو ٝثوبصدٞي غيشعوبدي ووبٞص يبفتو ٚ ٝسوٛد
ٌضاسش ضذ ٜثب سٛد ٔٛسد ا٘تظبس يىي ضٛد .اص سٛي ديٍوش تمسويٓثٙوذيٞوبي ٌ٘ٛوبٌ٘ٛي اص
ٕٛٞاسسبصي سٛد ا٘دبْ ضذ ٜاستِ .جش  ٚ 3سيچبسدسٔ ٚ )1990( 4ٖٛيچّسٗ ٕٞ ٚىوبساٖ
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(ٕٛٞ ،)1995اسسبصي سٛد سا ث ٝدٛ٘ ٚر عجيعي ٚ 1سبختٍي 2تمسيٓثٙذي وشدٜا٘وذ =.<27ٚ13
ايىُ٘ )1981( 3يض ٕٛٞاسسبصي سا ثو ٝد٘ ٚوٛر عجيعوي  ٚعٕوذي تمسويٓ ثٙوذي ووشد ٜاسوت.
ٕٛٞاسسبصي عجيعي اص يه فش يٙذ تِٛيذو ٝايدبدوٙٙذ ٜسٛدٞبي ٕٛٞاس ثبضذ ٔٙتح ٔيضوٛد،
دس حبِي وٕٛٞ ٝاسسبصي عٕذي ٘تيد ٝسٚشٞبي ٕٛٞاسسوبصي سوبختٍي اسوت =.<18 ٚ 12
دس ايٗ پژٞٚص تأييش سبص  ٚوبسٞبي حبوٕيت ضوشوتي ثوش سٚي ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ،اص ٘وٛر
عٕذي يب سبختٍي ٔٛسد ثشسسي لشاس ٔيٌيشد.
 -3پيطيىٍ پضيَص
 -1 -3پضيَصَبي داخلي
حسبس يٍب٘ ٚ )1385( ٝحسبس يٍب٘ ٚ ٝثبغٔٛيبٖ ( )1385دس پژٞٚصٞبي خٛد ث ٝايوشثخص
ثٛدٖ ٞيئت ٔذيش ٚ ٜسشٔبيٌٝزاساٖ ٟ٘وبدي دس ويفيوت حبوٕيوت ضوشوتي اضوبس ٜووشدٜا٘وذ
=.<5ٚ3
دس پژٞٚص ديٍشي و ٝتٛسظ اثشاٞيٕي وشدِش ( )1384ا٘دبْ ضذ ٜاسوت ،ضوشوتٞوبيي
ؤ ٝبِىيت ٟ٘بدي دس ٖٞب ثيطتش است٘ ،سجت اعالعب سٛدٞبي توي ثو ٝسوٛدٞبي خوبسي
ووو ٝدس ثووبصد ٜخووبسي سووٟبْ ٔووٙعى

ضووذ ٜاسووت ،ثيطووتش اسووتِ .ووزا تمووبسٖ اعالعووب دس

ضشوتٞبي ثب ٔبِىيت ٟ٘بدي صيبد ،ثيطتش است =.<1
حسبس يٍب٘ ٚ ٝپٛسيب٘ست ( )1384دس پژٞٚص خٛد ثيبٖ ٔيوٙٙذ وو ٝثوب فعوبَتوش ثوٛدٖ
سٟبٔذاس٘ ،ظبس ثش عّٕىشد ٔذيشيت ضشوت ثٟتوش ا٘دوبْ ٔويضوٛد ٔ ٚطوىال ٕ٘بيٙوذٌي
وبٞص ٔييبثذ .افض ٖٚثش ايٗ ،سشٔبيٌٝزاساٖ ٟ٘بدي ث ٝعٛٙاٖ ٔبِىبٖ عٕذ ٜضوشوتٔ ،سوئَٛ
ايشٌزاسي ثش ٔذيشيت ضشوت ٞستٙذ تب ٘مص ٔييشي دس سشٔبيٌٝزاسي ٟ٘ب ايفب وٙٙذ =.<4
ٔىشٔي ( )1385ثب ثيبٖ سبختبس ٘ٛيٗ ساٞجشي ثٍٙب ٚ ٜاسصش فشيٙي ثشاي  ٕٝٞريٙفعبٖ ثوٝ
عٛٙاٖ ضشط اغّي دس وبسوشد ثٍٙبٔ ،ٜسئِٛيت اسصيبثي ٘ظبْ ساٞجشي ثٍٙب ٚ ٜخشٚج ٔوذيشاٖ
اص ٔمشسا تعييٗ ضذ ٜسا ٔشثٛط ث ٝسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدي ٔيدا٘ذ =.<9
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ٔطبيخ  ٚاسٕبعيّي ( ،)1385عي پژٞٚطي ث ٝايٗ ٘تيد ٝسسيذ٘ذ وو ٝثويٗ ويفيوت سوٛد ٚ
دسغذ ٔبِىيت اعضبي ٞيئت ٔذيش ٚ ٜتعذاد اعضبي غيش ٔٛظف ٞيئت ٔوذيش ٜساثغوٚ ٝخوٛد
٘ذاسد .أب ساثغٝاي غيشخغي ثيٗ الالْ تعٟذي  ٚدسغذ ٔبِىيت اعضبي ٞيئت ٔذيشٔ ٜطبٞذٜ
ضذ =.<7
ٔال٘ظشي  ٚوشيٕي ص٘ذ ( )1386عي پژٞٚطي ث ٝايٗ ٘تيد ٝسسيذ٘ذ و ٝثيٗ ا٘وذاص ٜضوشوت ٚ
ٕٛٞاسسبصي سٛد ٕٞجستٍي لٛي ٔعىٛسي ٚخوٛد داسدٕٞ .چٙويٗ تفوب ٚلبثوُ ٔالحظوٝاي
ثيٗ ضشوتٞبي ٕٛٞاسسبص سٛد اص ٘ظش ٘ٛر غٙعت ٚخٛد داضت ٚ ٝتٟٙب دس سغو سوٛد ٘وبٚيژٜ
استجبط ضعيفي ثيٗ غٙعت ٕٛٞ ٚاسسوبصي سوٛد ٔطوبٞذٔ ٜويضوٛد .افوض ٖٚثوش ايوٗ ،استجوبط
ٔعٙيداسي ثيٗ ٕٛٞاسسبصي سبختٍي سٛد ثب ا٘ذاص ٜضشوت ٚخٛد داضت ٝاست =.<8
ٔشادي ( ،)1386عي پژٞٚطي ث ٝايٗ ٘تيد ٝسسيذ و ٝثيٗ اٞشْ ٔبِي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ساثغٝ
ٔعٙبداس ٔٙفي ٚخٛد داسدٓٞ .چٙويٗ دس ضوشوتٞوبيي وو ٝخشيوبٖٞوبي ٘موذي صاد ثوبالتشي
داس٘ذ ،ثيٗ اٞشْ ٔبِي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ساثغٔ ٝعٙبداس ٔٙفي ثيطتشي ٚخٛد داسد =.<6
 -2 -3پضيَصَبي خبرجي
ثسّي )1996) 1دس پژٞٚص تدشثي خٛد دسيبفت و ٝحضٛس اعضبء غيشٔٛظف ٞيئت ٔوذيش،ٜ
احتٕبَ تمّت دس اسائ ٝغٛس ٞبي ٔبِي سا وبٞص ٔيدٞذ =.<15
ِي )2007( 3ِٛ ٚ 2ٛدس پژٞٚص خٛد اص ٔتغيشٞبي دسغوذ سوٟبْ دس دسوت ٔوذيشاٖ اسضوذ
اخشايئ ،يضاٖ استمالَ ٞيئت ٔذيشٔ ،ٜبيظ لب٘٘ٛي ،تأييش پيطوي ،ٝٙضوشايظ ٚ ٚضوعيت ٟ٘وبدي
ثش حبوٕيت ضشوتي ثشاي ا٘ذاصٌٜيشي ساثغ ٝثيٗ ٔذيشيت سٛد  ٚحبوٕيت ضوشوتي اسوتفبدٜ
وشد٘ذ٘ .تبيح پژٞٚص ٖٞب ٘طبٖ داد ،دسخٔ ٝذيشيت سٛد ثٔ ٝيضاٖ ثوب إٞيتوي ثوب ٔعيبسٞوبي
ا٘ذاصٌٜيشي حبوٕيت ضشوتي ٔشتجظ است=.<25
ٚيطٛا٘بتبٖ )2008( 4عي پژٞٚطي ث ٝايٗ ٘تيدو ٝسسويذ وو ٝتعوذاد اعضوبي ٞيئوت ٔوذيشٜ
عبُٔ ٕٟٔي دس ٔبذٚد سوبختٗ ٔوذيشيت سوٛد ٚالعوي تّموي ٕ٘ويضوٛدٕٞ .چٙويٗ تفىيوه
- Beasley
- Liu
- Lu
- Visvanathan
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ٚظبيف دس سدٜٞبي ثبالي ٔذيشيتي ثش ٔذيشيت سٛد ٚالعي ايشٌوزاس ٘يسوت .افوض ٖٚثوش ايوٗ
استمالَ ٞيئت ٔذيش ٜايش ٔبذٚدوٙٙذ ٜثش ٔذيشيت سٛد حميمي داسد =.<32
سيشٌبس ٚ 1اتبٔب )2008( 2عوي پژٞٚطوي ثو ٝايوٗ ٘تيدو ٝسسويذ٘ذ وو ٝضوٛاٞذ ٔ ٚوذاسن
سدوٙٙذٜاي دس ساثغ ٝثب تأييش ٔبِىيت ٟ٘وبدي ،ا٘وذاصٚ ٜاحوذ التػوبدي  ٚسٚيىوشد حبوٕيوت
ضشوتي ثش ٘ٛر ٔذيشيت سٛد ث ٝدست ٔذ ٜاست .دس پوژٞٚص ٔضثوٛس ٞوي ٌ٘ٛو ٝضوٛاٞذي
ٔجٙي ثش تأييش ٔتغيشٞبي ٔجيٗ سٚيىشد حبوٕيت ضشوتي (ويفيت حسبثشسوي ،اسوتمالَ ٞيئوت
ٔذيشٚ ٚ ٜخٛد وٕيت ٝحسبثشسي) ثش ٘ٛر ٔذيشيت سٛد ث ٝدست ٘يبٔذ ٜاست =.<31
ٌيٛدٞبٔي ٕٞ ٚىبساٖ )2009( 3عي پژٞٚطي پ

اص وٙتوشَ عٛأوُ ٔشثوٛط ثو ٝا٘وذاصٜ

ضشوت ،اٞشْ ٔبِي٘ ،سجت ٔٛخٛدي وبال ثش وُ داساييٞوب ،سضوذ فوشٚش  ٚتِٛيوذ ٘بخوبِع
داخّي سشا٘ ،ٝث ٝثشسسي سبختبس ٔبِىيت ثش ا٘تخبة ٔيسسب حسبثشسي پشداختٙوذ  ٚثو ٝايوٗ
٘تيد ٝسسيذ و ٝدس ضشوتٞبي ٔٛسد ٔغبِعٔ ٝبِىيت دِٚتي ٔ ٚبِىيت خبسخي داساي استجبط
ٔعٙبداس ٔٙفي ثب ا٘تخبة چٟبس ٔيسس ٝحسبثشسي ثضسي ٞستٙذ =.<20
 -4فزضيٍَبي پضيَص
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسي تأييش سبص  ٚوبسٞبي حبوٕيت ضوشوتي ثوش ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ضوشوتٞوبي
پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ،يه فشضي ٝاغّي  ٚپٙح فشضي ٝفشعي عشاحوي ٚ
ٔٛسد صٔ ٖٛلشاس ٌشفت.
فزضيٍ اصلي:
ثيٗ سبص  ٚوبسٞبي حبوٕيت ضشوتي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ،استجبط ٔعٙبداسي ٚخٛد داسد.
فزضيبت فزعي:
فشضي :1 ٝثيٗ ٔبِىيت ٟ٘بدي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ساثغٔ ٝعٙبداسي ٚخٛد داسد.
فشضي :2 ٝثيٗ ٔبِىيت ٔذيشيتي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ساثغٔ ٝعٙبداسي ٚخٛد داسد.

- Siregar
- Utama
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فشضي :3 ٝثيٗ دسغذ اعضبء غيشٔٛظف ٞيئوت ٔوذيشٕٛٞ ٚ ٜاسسوبصي سوٛد ساثغؤ ٝعٙوبداسي
ٚخٛد داسد.
فشضي :4 ٝثيٗ استمالَ ٞيئت ٔذيشٕٛٞ ٚ ٜاسسبصي سٛد ساثغٔ ٝعٙبداسي ٚخٛد داسد.
فشضي :5 ٝثيٗ ويفيت حسبثشسي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد ساثغٔ ٝعٙبداسي ٚخٛد داسد.
 -5وحًٌ جمعآيري دادٌَب
ايٗ پژٞٚص وبسثشدي است .عشد پژٞٚص ٖ اص ٘ٛر ضج ٝتدشثوي  ٚثوب اسوتفبد ٜاص سٚيىوشد
پ سٚيذادي (اص عشيوك اعالعوب ٌزضوت )ٝاسوت .اص سٚش پو سٚيوذادي صٔوب٘ي اسوتفبدٜ
ٔيضٛد و ٝپژٞٚصٌش پ

اص ٚلٛر سٚيذادٞب ث ٝثشسسي ٔٛضٛر ٔيپشداصد .افض ٖٚثوش ايوٗ،

أىبٖ دستىبسي ٔتغيشٞبي ٔستمُ ٚخٛد ٘ذاسد = .<11دادٜٞبي ايٗ پژٞٚص ٔجتٙي ثش اسلوبْ ٚ
اعالعب ٚالعي ثبصاس سوٟبْ  ٚغوٛس ٞوبي ٔوبِي ضوشوتٞبسوت .دس ايوٗ پوژٞٚص ثوشاي
خٕ ٚسي دادٜٞب  ٚاعالعب  ،اص سٚش وتبثخب٘ٝاي استفبدٔ ٜيضٛدٔ .جوب٘ي ٘ظوشي پوژٞٚص
اص وتت ٔ ٚدال تخػػوي فبسسوي  ٚالتويٗ  ٚدادٜٞوبي ٔوٛسد ٘يوبص اص عشيوك ٔشاخعو ٝثوٝ
غٛس ٞبي ٔبِي ،يبدداضتٞبي تٛضويبيٌ ،وضاسشٞوبي ٞفتٍوي ٔ ٚبٙٞبٔو ٝثوٛسس اٚساق
ثٟبداس  ٚثب استفبد ٜاص ٘شْافضاسٞبي د٘بس ،ٟٓغبشا  ٚتذثيشپشداص ٌشد ٚسي ضذ ٜاست.
 -6جبمعٍ آمبري ي ومًوٍ پضيَص
ثبص ٜصٔب٘ي ايٗ پژٞٚص پٙح سوبَ ،اص سوبَ  1383اِوي  ٚ 1387خبٔعؤ ٝوبسي ايوٗ پوژٞٚص
ٔتطىُ اص وّي ٝضشوتٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ تب اثتذاي سوبَ ،1383
ضبُٔ  383ضشوت است .ضشوتٞبي ٔٛسد ثشسسي ثوِ ٝبوبػ افوضايص لبثّيوت ٔمبيسو ،ٝثبيوذ
دٚسٔ ٜبِي ٖٞب ٔٙتٟي ث ٝپبيبٖ اسوفٙذٔبٕٞ ٚ ٜچٙويٗ ثو ٝدِيوُ ٔبٞيوت خوبظ فعبِيوت ،خوضء
غٙعت ثب٘هٞب ٛٔ ٚسسب ٔبِي ٘جبضذ .افض ٖٚثش ايٗ عي ثبص ٜصٔب٘ي ٔزوٛس تغييش سوبَ ٔوبِي
٘ذاضت ٝثبضذ  ٚوّيو ٝاعالعوب ٔوبِي  ٚغيشٔوبِي ٔوٛسد ٘يوبص ،اص خّٕو ٝيبدداضوتٞوبي ٕٞوشاٜ
غٛس ٞبي ٔبِي ،دس دستشس ثبضذ .ثب تٛخو ٝثؤ ٝعيبسٞوبي رووش ضوذ ،ٜتعوذاد  110ضوشوت
ثشاي ا٘دبْ ايٗ پژٞٚص ا٘تخبة ضذ ٜاست.
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 -7ريش پضيَص
دس ايٗ پژٞٚص اص يه عجمٝثٙذي دٚ ٚخٟي ثشاي تمسيٓ ضوشوتٞوبي ٔوٛسد ثشسسوي ثو ٝدٚ
ٌشٕٛٞ ٜٚاسسبص  ٚغيشٕٛٞاسسبص عجمب ٔختّف سٛد  ٚثشاي ٔببسوجٕٛٞ ٝاسسوبصي سوٛد اص
ضبخع ايىُ استفبد ٜضذ ٜاست .ايٗ سٚش و ٝثش ٔمبيس ٝضشيت تغييشا سوٛد ثو ٝضوشيت
تغييشا فشٚش استٛاس است٘ ،خستيٗ ثبس تٛسوظ ايىوُ ٔغوشد ضوذ  ٚسوپ

پژٞٚطوٍشا٘ي

ديٍش ٕٞچِ ٖٛجش  ٚ 1سيچبسدسؤ ،)1990( 2ٖٛيچّسو ٖ ،)1995( 3ٖٛسا ثوشاي ضٙبسوبيي
ٕٛٞاسسبصي سبختٍي ثو ٝووبس ٌشفتٙوذ = .<27ٚ18ٚ13اسصيوبثي ضوشايت خضئوي ٔوذَ ٘يوض ثوب
استفبد ٜاص ٔبسٚ ٜاِذ ٘ ٚسجت ضب٘

ٞشيه اص ٔتغيشٞبي ٔٛسد ثشسسي غٛس ٌشفت ٝاسوت

= .<29عال ٜٚثش ٖ ،دس پژٞٚص حبضش ٔذَ سٌشسيِ ٖٛدستيه چٙذ ٔتغيش ٜث ٝسٚش حوزف
پسش ٚث ٝضشد صيش ٔيثبضذ:

Smoothi =+1(IDUM)it+2(IDUM)it+ 3(IDUM)it+4(IDUM)it
+5(IDUM)it+6(IDUM)it+7(IDUM)it+β1(IO)it+β2(MO)it+β5(U
D)it+β6(CEOCHR)it+β7(TA)it+β7(DA)it+β8(LDA)it+β9(SIZE)it+β1
2(AGE)it + εi
 -1 -7متغيز يابستٍ
عجبس است اص يه ٔتغيش دٚ ٚخٟي وو ٝضوبُٔ ضوشوتٞوبي ٕٛٞاسسوبص سوٛد (ٔٛفميوت ;
غفش)  ٚضشوتٞبي غيش ٕٛٞاسسبص سٛد (ضىست ;  )1است.
 -2 -7متغيزَبي مستقل
ٔبِىيت ٟ٘بدي :عجبس است اص دسغذ سٟبْ ٍٟ٘ذاسي ضذ ٜثٚ ٝسيّ ٝسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدي.
ٔبِىيت ٔذيشيتي :عجبس است اص دسغذ سٟبْ ٍٟ٘ذاسي ضذ ٜثٚ ٝسيّ ٝاعضبء ٞيئت ٔذيش.ٜ
دسغذ اعضبي غيشٔٛظف ٞيئت ٔذيش :ٜعجوبس اسوت اص ٘سوجت اعضوبي غيشٔٛظوف ٞيئوت
ٔذيش ٜث ٝوُ اعضبي ٞيئت ٔذيش.ٜ

- Albrecht
- Richardson
- Michelson
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استمالَ سئي
ثٛدٖ سئي

ٞيئت ٔذيش ٜاص ٔذيشعبُٔ :عجبس است اص ٔتغيشي دٚ ٚخٟوي ضوبُٔ يىسوبٖ
ٞيئت ٔذيشٔ ٚ ٜذيشعبُٔ (عذد يه)  ٚيىسبٖ ٘جٛدٖ ٖٞب (عذد غفش).

٘ٛر حسبثشس :ث ٝعٛٙاٖ ضبخػي اص ويفيت حسبثشسي  ٚث ٝغٛس يه ٔتغيش دٚ ٚخٟوي دس
٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜو ٝضبُٔ احتٕبَ ا٘تخبة سبصٔبٖ حسبثشسوي ثو ٝعٙوٛاٖ ضبخػوي اص ويفيوت
(ٔٛفميت ; غفش)  ٚاحتٕبَ ا٘تخبة سبيش ٔٛسسب حسبثشسي (ضىست ;  )1است.
 -3 -7متغيزَب ي عًامل تعديلکىىدٌ
اٞشْ ٔبِي٘ :سجت وُ ثذٞيٞب ث ٝوُ داساييٞب.
ا٘ذاص ٜضشوت :عجبس است اص ٍِبسيتٓ عجيعي وُ داساييٞبي ضشوت.
عٕش ضشوت :عجبس است اص ٍِبسيتٓ عجيعي سبَٞبي عٕش ضشوت اص اثتذاي تأسي .
٘ٛر غٙعت :دس ايٗ پوژٞٚصٔ ،تغيوش ٘وٛر غوٙعت داساي  8حبِوت يوب ثو ٝعجوبستي  8غوٙعت
ٔيثبضذ و ٝتعذاد  7غٙعت (ٌش ٜٚغٙعت ٔبضيٗ ال  ،تدٟيوضا  ٚدسوتٍبٜٞوبي ثشلوي ثوٝ
دِيُ ايٗو ٝداساي وٕتشيٗ تعذاد ضشوت ثوٛد ٜاسوت حوزف ضوذ ٜاسوت) ثو ٝعٙوٛاٖ ٔتغيوش
ٔستمُ ٔدبصي دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاستٞ .ذف اص ايٗ ووبس سوٙدص ٔيوضاٖ تعوذيُوٙٙوذٌي
٘ٛر غٙعت ثش ساثغ ٝثيٗ حبوٕيت ضشوتي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد است.
 -8تجشيٍ ي تحليل يبفتٍَبي پضيَص
فشضي ٝاغّي ايٗ پژٞٚص ث ٝثشسسي توأييش ثشخوي اص سوبص  ٚوبسٞوبي حبوٕيوت ضوشوتي ثوش
لبثّيت پيصثيٙي ٕٛٞاسسبصي سوٛد دس ضوشوتٞوبي پزيشفتو ٝضوذ ٜدس ثوٛسس اٚساق ثٟوبداس
تٟشاٖ ٔيپشداصد .وّئ ٝتغيشٞبي ٔغشد دس فشضيٞٝبي فشعي ا َٚتب پوٙدٓ  ٚسوبيش ٔتغيشٞوبي
وٙتشِي ٘ظيش اٞشْ ٔبِي ،ا٘ذاص ٜضشوت ،عٕش ضشوت ٛ٘ ٚر غٙعت ،ثشاي ايٗ پيصثيٙي ٔٛسد
استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاستٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذ َٚضٕبسٔ 2 ٜطبٞذٔ ٜيضٛد ،دس يوه خٕو -
ثٙذي وّي ٔيتٛاٖ ٌفت تمشيجبً ٘يٕي اص ضشوتٞبي ٔٛسد ثشسسي ثش اسبس ٞش سؤ ٝوذَ اص
ٕٛٞاسسبصي سٛد ثشاي سسيذٖ ث ٝاٞذاف خٛد استفبدٔ ٜيوٙٙذ وو ٝدسغوذ لبثوُ توٛخٟي اص
ضشوتٞب سا تطىيُ ٔيدٞذٕٞ .چٙيٗ ٘تبيح اخشاي ٔذَ سٌشسيِ ٖٛدسوتيه ثو ٝسٚش ٌوبْ
ثٌ ٝبْ  ٚحزف پسش ،ٚدس ٘شْ افضاس  SPSS16ثشاي اِٚيٗ  ٚخشيٗ ٔوذَ ايدوبد ضوذ ،ٜدس
خذَٞٚبي  8ٚ 5 ،2اسائ ٝضذ ٜاست.
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خذ - 1َٚتعذاد  ٚدسغذ ضشوتٞبي ٕٛٞاس سبص  ٚغيشٕٛٞاسسبص ،ث ٝتفىيه عجمب سٛد

عجمب سٛد

تعذاد ضشوتٟبي
ٔٛسد ثشسسي

تعذاد ضشوتٞبي

دسغذ ضشوتٞبي

ٕٛٞاسسبص  ٚغيشٕٛٞاسسبص

ٕٛٞاسسبص  ٚغيشٕٛٞاسسبص

ٕٛٞاسسبص

غيشٕٛٞاسسبص

ٕٛٞاس سبص

غيشٕٛٞاسسبص

سٛد ٘بخبِع

110

47

63

%42/73

%57/27

سٛد عّٕيبتي

110

51

59

%46/36

%53/64

سٛد خبِع

110

56

54

%50/91

%49/09

خذ٘ -2َٚتبيح ٔبسي حبغُ اص صٔ ٖٛسٌشسيِ ٖٛدستيهٕٛٞ -اسسبصي سٛد ٘بخبِع
ٔذَ اَٚ

ٔذَ خش

ٔبسٞ ٜبي ٔذَ وّي
-2 Log-Likelihood

593/976

594/592

 R2وبو  -اسٙيُ

%24/80

%24/70

ٍّ٘ R2ىشن

%33/30

%33/20

ٔبس ٜوبي ٔشث

156/808

156/192

دسخ ٝصادي

14

17

ٔعٙبداسي

0/000

0/000

6/866

7/135

دسخ ٝصادي

8

8

ٔعٙبداسي

0/551

0/522

غبت پيص ثيٙي وّي ٔذَ

%71/50

%70/50

ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚطٛ
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خذٔ - 3 َٚذَ إٛٞ :َٚاسسبصي سٛد ٘بخبِع
٘سجت

٘بْ ٔتغيش

ضشيت

ٔبسٚ ٜاِذ

ٔعٙبداسي

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

-0/005

2/099

0/147

0/995

دسغذ ٔبِىيت ٔذيشيتي

-0/005

0/234

0/629

0/995

دسغذ اعضبي غيشٔٛظف ٞيأ ٔذيشٜ

-0/021

7/861

0/005

0/979

-20/802

0/000

0/999

0/000

٘ٛر حسبثشس

-0/807

9/879

0/002

0/446

اٞشْ ٔبِي

-3/443

26/226

0/000

0/032

ا٘ذاص ٜضشوت

0/283

9/204

0/002

1/327

عٕش ضشوت

0/107

0/220

0/639

1/113

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي خٛدس ٚ ٚسبخت لغعب

1/497

4/957

0/026

4/470

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي سيٕبٖ ٔ ٚػبِو سبختٕب٘ي

-0/319

0/230

0/631

0/727

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي ضيٕيبيي

0/528

0/641

0/423

1/696

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي غزايي

0/725

1/175

0/278

2/065

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي فّضي

1/524

5/094

0/024

4/592

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي

4/095

25/428

0/000

60/029

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي ٔٛاد ٔ ٚبػٛال داسٚيي

0/702

1/151

0/283

2/018

ٔمذاس يبثت

13/343

0/000

0/999

6/234

استمالَ سئي

ٞيأ اص ٔذيش عبُٔ
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ضب٘

خذٔ :4 َٚذَ خش ٕٛٞ -اسسبصي سٛد ٘بخبِع
٘بْ ٔتغيش

ضشيت

ٔبسٚ ٜاِذ

ٔعٙبداسي ٘سجت ضب٘

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

-0/005

1/966

0/161

0/995

دسغذ اعضبي غيشٔٛظف ٞيأ ٔذيشٜ

-0/022

8/542

0/003

0/979

-20/675

0/000

0/999

0/000

٘ٛر حسبثشس

-0/824

10/408

0/001

0/439

اٞشْ ٔبِي

-3/453

26/337

0/000

0/032

ا٘ذاص ٜضشوت

0/299

10/891

0/001

1/349

1/783

20/827

0/000

5/949

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي ضيٕيبيي

0/791

4/105

0/043

2/205

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي غزايي

0/976

5/601

0/018

2/654

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي فّضي

1/792

20/006

0/000

6/004

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي

4/445

55/589

0/000

85/202

0/985

6/694

0/010

2/677

11/414

0/000

0/999

9/061

ٞيأ اص ٔذيش عبُٔ

استمالَ سئي

ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش ٜٚغووٙبي خووٛدسٚ ٚ
سبخت لغعب

ٔتغيوووش ٔدوووبصي ٌوووش ٜٚغوووٙبي ٔوووٛاد ٚ
ٔبػٛال داسٚيي
ٔمذاس يبثت

٘تبيح وّي ٔوبسي حبغوُ اص صٔو ٖٛسٌشسويِ ٖٛدسوتيه ،دس ثشسسوي ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
٘بخبِع دس خذ َٚضٕبس 2 ٜاسائ ٝضذ ٜاستٕٞ .ب٘غٛس وؤ ٝالحظؤ ٝويضوٛد ،ضوبخع R2
ٍّ٘ىشن دس ٔذَ ا ٚ %33/3 َٚدس ٔذَ خش  %33/2است و ٝثيبٍ٘ش لوذس ٔتٛسوظ ٔوذَ
دس تٛضيو ٕٛٞاسسبصي سٛد ٘بخبِع است .سغو ٔعٙبداسي ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚط٘ ٛيض ثيوبٍ٘ش
ا٘غجبق ٔذَٞبي اسائ ٝضذ ٜثب دادٜٞبي ٚالعي است .لذس پيصثيٙي ٔذَٞبي اسائو ٝضوذ ٜدس
ٔشحّ ٝأ ٚ %71/5 َٚشحّ ٝخش  %70/5است .خذَٞٚبي٘ 4 ٚ 3يض ٘تبيح ٔوبسي ٔشثوٛط ثوٝ
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ضشايت خضيي اسائ ٝضذ ٜدس ٔذَٞبي ا ٚ َٚخش سا ٘طبٖ ٔيدٞوذ .دس ٔوذَ أ ،َٚتغيشٞوبي
دسغذ اعضبي غيش ٔٛظف ٞيئت ٔذيشٛ٘ ،ٜر حسبثشس  ٚاٞوشْ ٔوبِي داساي استجوبط ٔعٙوبداس
ٔٙفي  ٚا٘ذاص ٜضشوت داساي استجبط ٔعٙبداس ٔثجتي ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد ٘بخبِع است .اص ثويٗ
ٔتغيشٞبي ٔدبصي ٌشٜٞٚبي غٙعت ٘يضٌ ،ش ٜٚغٙبي خٛدس ٚ ٚسبخت لغعب ٌ ،ش ٜٚغٙبي
فّضي ٌ ٚش ٜٚغٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي داساي استجبط ٔعٙوبداسي ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ٘بخوبِع
ٞستٙذ .دس ٔذَ خش ٘يض ،دسغذ اعضبء غيش ٔٛظف ٞيئت ٔذيشٛ٘ ،ٜر اظٟبس ٘ظوش حسوبثشس،
٘ٛر حسبثشس ،اٞشْ ٔبِي  ٚا٘وذاص ٜضوشوت ،داساي استجوبط ٔعٙوبداسي ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
٘بخبِع ٞستٙذٔ .تغيشٞبي ٌش ٜٚغٙبي خٛدس ٚ ٚسبخت لغعوب  ،غوٙبي ضويٕيبيي ،غوٙبي
غزايي ،غٙبي فّضي ،غٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي ٌ ٚش ٜٚغٙبي ٔٛاد ٔ ٚبػٛال داسٚيي داساي
استجبط ٔعٙبداسي ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد ٘بخبِع ٞستٙذ.
خذ٘ :5 َٚتبيح ٔبسي حبغُ اص صٔ ٖٛسٌشسيِ ٖٛدستيهٕٛٞ-اسسبصي سٛد عّٕيبتي
ٔبسٞ ٜبي ٔذَ وّي

ٔذَ اَٚ

ٔذَ خش

-2 Log-Likelihood
 R2وبو  -اسٙيُ

586/063

588/254

%27/10

%26/80

ٍّ٘ R2ىشن

%36/10

%35/70

ٔبس ٜوبي ٔشث

173/487

171/297

دسخ ٝصادي

14

17

ٔعٙبداسي

0/000

0/000

ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚطٛ

9/484

3/410

دسخ ٝصادي

8

8

ٔعٙبداسي

0/303

0/906

%72/20

%70/90

غبت پيص ثيٙي وّي
ٔذَ
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خذٔ -6 َٚذَ إٛٞ - َٚاسسبصي سٛد عّٕيبتي
٘بْ ٔتغيش

ضشيت

ٔووووبسٜ
ٚاِذ

ٔعٙبداسي

٘سووووجت
ضب٘

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

-0/009

5/923

0/015

0/991

دسغذ ٔبِىيت ٔذيشيتي

0/036

9/229

0/002

1/036

دسغذ اعضبي غيشٔٛظف ٞيأ ٔذيشٜ

0/010

1/698

0/192

1/010

0/000 -21/716

0/999

0/000

0/000 18/419

3/234

0/046

0/302

0/757

0/973

استمالَ سئي

ٞيأ اص ٔذيش عبُٔ

٘ٛر حسبثشس

1/174

اٞشْ ٔبِي

-1/197

3/978

ا٘ذاص ٜضشوت

-0/028

0/096

عٕش ضشوت

1/163

0/000 22/769

3/200

0/607

0/887

0/346

1/835

-1/931

8/202

0/004

0/145

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي ضيٕيبيي

-0/467

0/542

0/461

0/627

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي غزايي

1/217

3/574

0/059

3/377

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي فّضي

1/687

6/345

0/012

5/401

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي

0/119

0/032

0/859

1/127

1/287

4/255

0/039

3/621

15/476

0/000

0/999

5/263

ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش ٜٚغووٙبي خووٛدسٚ ٚ
سبخت لغعب
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش ٜٚغووٙبي سوويٕبٖ ٚ
ٔػبِو سبختٕب٘ي

ٔتغيوووش ٔدوووبصي ٌوووش ٜٚغوووٙبي ٔوووٛاد ٚ
ٔبػٛال داسٚيي
ٔمذاس يبثت
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خذٔ -7 َٚذَ خشٕٛٞ -اسسبصي سٛد عّٕيبتي
٘بْ ٔتغيش

ضشيت

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

ٔبسٚ ٜاِذ

ٔعٙبداسي

٘سوووووووجت
ضب٘

-0/009

6/857

0/009

0/991

0/037

9/781

0/002

1/037

-21/411

0/000

0/999

0/000

٘ٛر حسبثشس

1/048

16/549

0/000

2/851

اٞشْ ٔبِي

-1/310

4/823

0/028

0/270

عٕش ضشوت

1/107

22/231

0/000

3/024

دسغوووووذ ٔبِىيوووووت
ٔذيشيتي
استمالَ سئوي

ٞيوأ

اص ٔذيش عبُٔ

ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووشٜٚ
غوووووٙبي خوووووٛدس1/059 ٚ ٚ

7/857

0/005

2/882

سبخت لغعب
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووشٜٚ
غٙبي سيٕبٖ ٔ ٚػبِو -1/469

12/043

0/001

0/230

سبختٕب٘ي
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووشٜٚ
غٙبي غزايي
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووشٜٚ
غٙبي فّضي
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووشٜٚ
غٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي

1/641

15/293

0/000

5/162

2/176

26/187

0/000

8/814

0/573

1/821

0/177

1/774

22/578

0/000

5/743

ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش1/748 ٜٚ
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غووووووٙبي ٔوووووووٛاد ٚ
ٔبػٛال داسٚيي
ٔمذاس يبثت

12/757

0/000

0/999

3/469

٘تبيح وّي ٔوبسي حبغوُ اص صٔو ٖٛسٌشسويِ ٖٛدسوتيه ،دس ثشسسوي ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
عّٕيبتي دس خذ َٚضوٕبس 5 ٜاسائو ٝضوذ ٜاسوتٕٞ .وب٘غٛس وؤ ٝالحظؤ ٝويضوٛد ٘توبيح R2
ٍّ٘ىشن ٘طبٖ ٔيدٞذ ؤ ٝتغيشٞبي ٔستمُ  %36/1اص تغييشا ٕٛٞاسسبصي سٛد سا تٛضيو
ٔيدٞذ .افض ٖٚثش ايٗ سغو ٔعٙبداسي ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚطو٘ ٛيوض ٘طوبٖ اص ٔغبثموت ٔوذَ ،ثوب
دادٜٞبي ٚالعوي داسد .ثشسسوي ٔوذَ سو٘ ْٛيوض حوبوي اص ايوٗ اسوت وو %35/7 ٝاص تغييوشا
ٕٛٞاسسبصي سٛد عّٕيبتي ،تٛسظ ٔتغيشٞبي ٔستمُ تٛضيو دادٔ ٜيضٛد .دس ايٗ ٔذَ سوغو
ٔعٙبداسي ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚط٘ ٛيضٔ ،غبثمت ٔذَ ثب دادٜٞبي ٚالعي سا ٘طبٖ ٔيدٞذ .خوذَٚ
٘ 6يض ٘تبيح ٔبسي ٔشثٛط ث ٝضشايت ٔتغيشٞوبي ٔوذَ ا َٚاسائو ٝضوذ ٜدس ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
عّٕيبتي سا ٘طبٖ ٔيدٞذ .دس ٔذَ ا َٚدسغوذ ٔبِىيوت ٟ٘وبدي  ٚاٞوشْ ٔوبِي داساي استجوبط
ٔعٙبداس ٔٙفي  ٚدسغذ ٔبِىيت ٞيئت ٔذيشٛ٘ ٚ ٜر اظٟبس٘ظش حسبثشسٛ٘ ،ر حسبثشس  ٚعٕوش
ضشوت داساي استجبط ٔعٙبداس ٔثجوت ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد اسوت .اص ثويٗ ٔتغيشٞوبي ٔدوبصي
غٙعت ٘يض ٔتغيشٞبي ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي سيٕبٖ  ٚوبضيٌ ،ش ٜٚغٙبي فّضي ٌ ٚش ٜٚغٙبي
ٔٛاد ٔ ٚبػٛال داسٚيي ،استجبط ٔعٙوبداسي ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد داس٘وذ .خوذ٘ 7 َٚتوبيح
ٔبسي ٔشثٛط ث ٝضشايت ٔتغيشٞبي خشيٗ ٔوذَ اسائو ٝضوذ ٜدس ثشسسوي ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
عّٕيبتي سا ٘طبٖ ٔيدٞذ .دس ٔذَ خش ٘يض ٔتغيشٞبي دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي ،دسغذ ٔبِىيوت
ٞيئت ٔذيشٛ٘ ،ٜر اظٟوبس٘ظش حسوبثشس٘ ،وٛر حسوبثشس ،اٞوشْ ٔوبِي  ٚعٕوش ضوشوت داساي
استجبط ٔعٙبداسي ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد عّٕيبتي ٞستٙذ .اص ثويٗ ٔتغيشٞوبي ٔدوبصي ٌوشٜٞٚوبي
غٙعت ٘يضٌ ،ش ٜٚغٙبي خٛدس ٚ ٚسبخت لغعب  ،غٙبي سويٕبٖ  ٚوبضوي ،غوٙبي غوزايي،
غٙبي فّضي ٛٔ ٚاد ٔ ٚبػٛال داسٚيي استجوبط ٔعٙوبداسي ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد عّٕيوبتي
ٞستٙذ.
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خذ٘ -8َٚتبيح ٔبسي حبغُ
صٔ ٖٛاص سٌشسيِ ٖٛدستيه-
ٕٛٞاس سبصي سٛدخبِع
ٔبسٞ ٜبي ٔذَ وّي

ٔذَ اَٚ

ٔذَ سْٛ

-2 Log-Likelihood
 R2وبو  -اسٙيُ

626/878

627/225

%21/80

%21/80

ٍّ٘ R2ىشن

%29/10

%29/00

ٔبس ٜوبي ٔشث

135/402

135/055

دسخ ٝصادي

12

17

ٔعٙبداسي

0/000

0/000

ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚطٛ

15/549

6/590

دسخ ٝصادي

8

8

ٔعٙبداسي

0/049

0/581

غبت پيص ثيٙي وّي ٔذَ

%68/90

%69/10

خذٔ - 9َٚذَ إٛٞ - َٚاسسبصي
سٛدخبِع
ٔووووبسٜ

٘بْ ٔتغيش

ضشيت

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

6/513 -0/009

دسغذ ٔبِىيت ٔذيشيتي
دسغووذ اعضووبي غيشٔٛظووف ٞيووأ
ٔذيشٜ
استمالَ سئي

ٞيأ اص ٔذيش عبُٔ

ٚاِذ

ٔعٙبداسي

٘سجت ضب٘

0/011

0/991

0/048

0/000 16/084

1/049

0/001

0/008

0/929

1/001

0/000 -0/003

0/997

0/997
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٘ٛر حسبثشس

0/880

اٞشْ ٔبِي

5/980 -1/362

0/014

ا٘ذاص ٜضشوت

0/038

0/185

0/667

1/039

عٕش ضشوت

0/898

0/000 15/541

2/454

0/060

0/011

0/918

1/062

2/712 -0/939

0/100

0/391

0/029 -0/097

0/866

0/908

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي غزايي

0/705

1/515

0/218

2/025

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي فّضي

2/052

0/001 10/112

7/784

1/612

6/274

0/012

5/012

0/470

0/691

0/406

1/600

1/571 -5/415

0/210

0/004

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي خوٛدسٚ ٚ
سبخت لغعب
ٔتغيش ٔدبصي ٌوش ٜٚغوٙبي سويٕبٖ ٚ
ٔػبِو سبختٕب٘ي
ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي ضيٕيبيي

ٔتغيش ٔدوبصي ٌوش ٜٚغوٙبي ووب٘ي ٚ
ٔعذ٘ي
ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش ٜٚغووٙبي ٔووٛاد ٚ
ٔبػٛال داسٚيي
ٔمذاس يبثت

0/001 11/935

2/412
0/256

خذٔ -10 َٚذَ خش ٕٛٞ -اسسبصي سٛد خبِع
ٔوووووبسٜ

٘بْ ٔتغيش

ضشيت

دسغذ ٔبِىيت ٟ٘بدي

6/705 -0/009

ٚاِذ

ٔعٙبداسي

٘سووووووووجت
ضب٘

0/010

0/991

دسغذ ٔبِىيت ٔذيشيتي

0/048

16/040

0/000

1/049

٘ٛر حسبثشس

0/853

14/012

0/000

2/347

اٞشْ ٔبِي

6/953 -1/422

0/008

0/241

0/000

2/494

عٕش ضشوت

0/914
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16/803

ٔتغيووش ٔدووبصي ٌووش ٜٚغووٙبي سوويٕبٖ ٚ

8/883 -0/909

0/003

0/403

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي غزايي

0/752

4/435

0/035

2/122

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي فّضي

2/069

24/294

0/000

7/919

ٔتغيش ٔدبصي ٌش ٜٚغٙبي وب٘ي ٔ ٚعذ٘ي

1/657

14/988

0/000

5/245

0/506

2/899

0/089

1/659

0/001

0/006

ٔػبِو سبختٕب٘ي

ٔتغيوووش ٔدوووبصي ٌوووش ٜٚغوووٙبي ٔوووٛاد ٚ
ٔبػٛال داسٚيي
ٔمذاس يبثت

10/608 -5/141

٘تبيح وّي ٔوبسي حبغوُ اص صٔو ٖٛسٌشسويِ ٖٛدسوتيه ،دس ثشسسوي ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
خبِع دس خذ َٚضٕبس 8 ٜاسائ ٝضذ ٜاستٕٞ .وبٖعوٛس وؤ ٝالحظؤ ٝويضوٛد ،ضوبخعR2
ٍّ٘ىشن ثيبٍ٘ش لذس ٔتٛسظ ٔذَٞبي اسائ ٝضوذ ٜدس تٛضويو ٕٛٞاسسوبصي سوٛد خوبِع
است .غبت پيصثيٙي دس ٔذَ ا ٚ %68/9 َٚدس ٔذَ خوش  %69/1اسوت .سوغو ٔعٙوبداسي
ٔبسٞ ٜبسٕش ِٕ ٚط٘ ٛيض ثيبٍ٘ش ا٘غجبق ٔذَ ثب ٔطبٞذا ٚالعي است.
خذَٞٚبي ٘ 10 ٚ 9يض ٘تبيح ٔبسي ٔشثٛط ث ٝضشايت ٔتغيشٞبي ٔذَ ا ٚ َٚخش سا ٘طبٖ
ٔيدٞذ .دس ٔذَ ا ،َٚدسغذ ٔبِىيت ٟ٘وبدي  ٚاٞوشْ ٔوبِي داساي استجوبط ٔعٙوبداس ٔٙفوي ثوب
ٕٛٞاسسبصي سٛد خبِع است .دسغذ ٔبِىيت ٞيئت ٔذيشٛ٘ ،ٜر اظٟوبس٘ظش حسوبثشس٘ ،وٛر
حسبثشس  ٚعٕش ضشوت ٘يض داساي استجبط ٔعٙبداس ٔثجت ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد خوبِع ٞسوتٙذ.
اص ثيٗ ٔتغيشٞبي ٔدبصي ٌشٜٞٚبي غٙعت ٘يضٌ ،ش ٜٚغوٙبي فّوضي ٌ ٚوش ٜٚغوٙبي ووب٘ي ٚ
ٔعذ٘ي داساي استجبط ٔعٙبداسي ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد ٞستٙذ .دس ٔذَ خش ٘يض ،دسغذ ٔبِىيوت
ٟ٘بدي  ٚاٞشْ ٔبِي داساي استجبط ٔعٙبداس ٔٙفي  ٚدسغذ ٔبِىيت ٞيئت ٔذيشٛ٘ ،ٜر اظٟوبس٘ظش
حسبثشسٛ٘ ،ر حسبثشس  ٚعٕش ضشوت داساي استجوبط ٔعٙوبداس ٔثجوت ثوب ٕٛٞاسسوبصي سوٛد
ٞستٙذ .دس ثيٗ ٌشٜٞٚبي غٙعت ٘يوضٔ ،تغيشٞوبي ٔدوبصي ٌوش ٜٚغوٙبي ضويٕيبيي ٔ ٚػوبِو
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سووبختٕب٘ي ،غووٙبي غووزايي ،غووٙبي فّووضي  ٚغووٙبي وووب٘ي ٔ ٚعووذ٘ي داساي استجووبط استجووبط
ٔعٙبداسي ثب ٕٛٞاسسبصي سٛد خبِع است.
 -11بحث ي وتيجٍگيزي
٘تبيح حبغُ اص صٔ ٖٛفشضيٞٝبي حبضش٘ ،طبٖدٙٞذ ٜايٗ است و ٝسبص  ٚوبسٞبي حبوٕيت
ضشوتٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ،ثش ٕٛٞاسسبصي سٛد ضشوتٞب ٔوٛيش
استٞ ،شچٙذ ؤ ٝيضاٖ تأييش عٛأُ ٔختّف سبص  ٚوبسٞبي حبوٕيت ضشوتي دس سغو وّيٝ
ضشوتٞب ٌ ٚشٜٞٚبي غٙعت يىسبٖ ٘يست .تٛضيو ايٗؤ ٝذَٞبي حبغوُ اص ٔشحّو ٝاَٚ
 ٚخش ثيبٍ٘ش ٖ است و ٝويفيت حسبثشسي ثش ٕٛٞاسسبصي دس ٞش س ٝسغو سٛد ٔييش ثٛدٜ
ِ ٚيىٗ دسغذ اعضبي غيش ٔٛظف ٞيئوت ٔوذيش ٜدس ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ٘بخوبِعٔ ،بِىيوت
ٟ٘بدي ٔ ٚذيشيتي دس ٕٛٞاسسبصي سٛد عّٕيبتي  ٚسٛد خبِع ٔييش ٞسوتٙذٕٞ .چٙويٗ ٘توبيح
٘طبٖ داد و ٝاستمالَ ٞيئت ٔذيش ٜتأييشي ثوش ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ٘وذاسد .ثشسسوي ٌوشٜٞٚوبي
غٙعت تٛسظ ٔتغيشٞبي ٔدبصي ٘يض ثيبٍ٘ش ايٗ است و٘ ٝوٛر غوٙعت ثو ٝعٙوٛاٖ يوه عبٔوُ
تعذيُ وٙٙذ ،ٜتأييش ث ٝسضائي دس ثٟجٛد ضبخع ٍّ٘ R2ىشن  ٚسبيش ٔوبسٜٞوبي ٔوذَ داسد.
ٕٞچٙيٗ ٘ٛر غٙعت ثبعث افضايص ثبِم ٜٛلذس پيص ثيٙي ٔوذَٞوبي اسائو ٝضوذ ٜدس ٔشحّوٝ
أ ٚ َٚشحّ ٝخش ضذ ٜاست .ث ٝعٛس وّي ٘تيد ٝايٗ و ،ٝپو

اص وٙتوشَ عٛأوُ ٔشثوٛط ثوٝ

ا٘ذاص ٜضشوت ،اٞشْ ٔبِي ٍِ ،وبسيتٓ عجيعوي عٕوش ضوشوت ٘ ٚوٛر غوٙعت ،ثشخوي اص سوبص ٚ
وبسٞبي حبوٕيت ضشوتي ثش ٕٛٞاسسبصي سٛد ضشوتٞبٛٔ ،يش ٞستٙذ.
مىببع ي مآخذ
 -1اثشاٞيٕي وشدِش ،عّي " .)1384(.تجيويٗ ساثغو ٝتشويوت سوٟبٔذاساٖ ثوب تموبسٖ اعالعوب ٚ
سٛدٔٙذي ٔعيبسٞبي حسبثذاسي عّٕىشد" .سسبِ ٝدوتشي ،دا٘طىذٔ ٜذيشيت دا٘طٍبٜ
تٟشاٖ.
 -2اثشاٞيٕي وشدِش ،عّي  ٚسيذ عضيض سيذي٘" .)1387(.مص حسبثشسوبٖ ٔسوتمُ دسووبٞص
الالْ تعٟذي اختيبسي” بزرسييَيبي حسيببداري ي حسببزسيي ،ضوٕبس،45 ٜ
غع .3-16
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 -3حسبس يٍب٘ ،ٝيبيي“ .)1385(.حبوٕيت ضشوتي دس ايشاٖ” .فصلىبمٍ حسببزط ،سبَ
 ،8ضٕبس ،32 ٜغع .39-32
 -4حسووبس يٍب٘وو ،ٝيبيووي  ٚأيووش پٛسيب٘سووت٘" .)1384(.مووص سووشٔبيٌٝووزاسي ٟ٘ووبدي دس
حبوٕيت ضشوتٞبي سٟبٔي” مبَىبمٍ حسببدار ،ضٕبسٜٞبي .165 ٚ 164
 -5حسووبس يٍب٘وو ،ٝيبيووي  ٚسافيووه ثبغٔٛيووبٖ“ .)1384(.حبوٕيووت ضووشوتي ٚويفيووت
ٌضاسضٍشي ٔبِي” فصلىبمٍ حسببدار رسمي .ضوٕبسٚ ٜيوژ ،ٜديٕوب ،1384 ٜغوع
.45-86
ٔ -6شادئٟ ،ذي“ .)1386(.ثشسسي ساثغ ٝثيٗ اٞشْ ٔبِي ٕٛٞ ٚاسسبصي سٛد دس ضوشوت-
ٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس تٟشاٖ” دي فصلىبمٍ تحقيقيبت ميبلي ،ضوٕبس،24 ٜ
غع 99.-114
ٔ -7طبيخ ،ضٟٙبص ٔ ٚشيٓ اسٕبعيّي“ .)1385(.ثشسسي ساثغ ٝثيٗ ويفيوت سوٛد  ٚثشخوي اص
خٙجٞٝبي اغ َٛساٞجشي دس ضشوتٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس تٟشاٖ” بزرسيي-
َبي حسببداري ي حسببزسي ،ضٕبس ،45 ٜغع 25.-44
ٔ -8ال٘ظشيٟٙٔ ،بص  ٚسب٘بص وشيٕي ص٘ذ“ .)1386(.ثشسسي استجبط ثيٗ ٕٛٞاسسوبصي سوٛد ثوب
ا٘وذاص ٜضوشوت ٘ ٚوٛر غوٙعت دس ضوشوتٞوبي پزيشفتو ٝضوذ ٜدس ثوٛسس تٟوشاٖ”
بزرسيَبي حسببداري ي حسببزسي ،ضٕبس ،47 ٜغع 83.-100
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