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 چکيذُ
 يّب کِ سبظهبى آًجبثَزُ است تب  طياذ يّب ٍ ضٍ ثِ تَجِ زض سبل ثطاًگيع حسبسيتّب هَضَع  ضطکت ياجتوبػ تيهسئَل

ًظطاى هؼتمسًس اظ غبحتي اًس. گطٍّ اضائِ کطزُ ٌِيظه ييضا زض ا يياضٍپب، استبًساضزّب ِيهبًٌس سبظهبى هلل ٍ اتحبز يالولل ييث
. ايي زستِ اظ ضاّگطبستّب زض ايي ظهيٌِ  اًس، ٍلي هطبضکت سبظهبىّب هسئَل اغلي حل هطکالت جبهؼِتکِ اگطچِ زٍل

ّب زض  ، هطبضکت سبظهبىيبفتِ اًتمبلّب  ّب ثِ سبظهبىاهطٍظُ، لسضت التػبزي، اظ زٍلت اظآًجبکًِظطاى هؼتمسًس کِ، غبحت
ّبي  استسالل، ّسف اظ پژٍّص حبضط ثطضسي تبحيط ضبذع . لصا ثط پبيِ اييحل هطکالت اجتوبػي ضطٍضي ٍ الظم است

ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى است.  ّبي پصيطفتِ کالى التػبزي ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت اجتوبػي ضطکت
است. ًتبيج  1399تب  1392ضسُ زض ثَضس عي زٍضُ ظهبًي  ضطکت پصيطفتِ 96جبهؼِ آهبضي پژٍّص حبضط هتطکل اظ 

ّبي کالى التػبزي ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت اجتوبػي تبحيط هؼٌبزاضي  زّس کِ ضبذع آهسُ ًطبى هي ستز ثِ
 زاضز.

 .ضبذع کالى التػبزي، هسئَليت اجتوبػي، ًطخ تَضم، تَليس ًبذبلع زاذلي کليذی: ٍاشگبى

 

 هقذهِ

 يّب کِ سبظهبى آًجبثَزُ است تب  طياذ يّب ٍ ضٍ ثِ تَجِ زض سبل ثطاًگيع حسبسيتّب هَضَع  ضطکت ياجتوبػ تيهسئَل
ّب  ضطکت ياجتوبػ تياًس. هسئَل اضائِ کطزُ ٌِيظه ييضا زض ا يياضٍپب، استبًساضزّب ِيهبًٌس سبظهبى هلل ٍ اتحبز يالولل ييث

س ٍ کٌيه فبياضظش سْبم ضطکت ا يييتؼ زضًتيجِاضظش ضطکت ٍ  يييضا زض تؼ يهْو مصثبلمَُ ً ياستطاتژ کي ػٌَاى ثِ
)لَاًَ ٍ  ذَاّس ضس پصيط ّبي سطهبيِ ي ٍ ػولکطز ضطکتگصاضِيسطهب يّبٍ غٌسٍق گصاضاىٍاکٌص سطهبيِثط  طيثبػج تأح
ّب اهطي  پصيطي اجتوبػي ثطاي سبظهبى(. الجتِ ًجبيس اظ ًظط اي ًکتِ ضا زٍض زاضت کِ اتربش اغَل هسئَليت2010سطافين، 

ظيست آسيت کوتطي  ضبهل هَاضز ظيط ثبضس: ذطيس تجْيعات جسيسي کِ ثِ هحيظ ّب هوکي است ثط است. ايي ّعيٌِّعيٌِ
پصيطي اجتوبػي ّبي کيفيت ضسيستط ثبضس. هٌبفغ اتربش اغَل هسئَليتضسبًس؛ تغييط سبذتبض هسيطيتي ٍ يب ايجبز کٌتطلهي
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اي ثِ تط هٌبثغ سطهبيِ جصة ثيصّب ػجبضت است اظ: اػتالي ًبم يب ػالئن تجبضي ٍ افعايص اػتجبض؛ اهکبى  ثطاي سبظهبى
ػلت اػتجبض تجبضي ثبال؛ کبّص هربعطات ًبضي اظ حَازث ٍ اتفبلبت تلد؛ ثْجَز ضطايظ هحيظ کبض ٍ زضًتيجِ، اضتمبي 

ّبي آهَظش آًبى زاضي کبضکٌبى کِ هٌجط ثِ کبّص جبثجبيي، غيجت ٍ ّعيٌِ ٍضي ٍ افعايص تَاًبيي ثطاي جصة ٍ ًگِثْطُ
 (.2004ا، ضَز )تسَتسَضهي

زض التػبز   (2002)ٍ جٌسي  (1997)، ٍيليبهع (1985)، آپطل (1970)ّوچَى فطيسهي ( ثِ ًمل اظ هحممبًي 1392حيسضپَض )
ّب  زض زًيبي ضلبثتي  پصيطي اجتوبػي ضطکتّبي هسئَليتتئَضيکي، استطاتژي اظًظط زاضز: هيئَکالسيک سٌتي ثيبى ً

-ظيبى ضلبثتي زض همبثل ضلبثت کٌٌسگبى ايجبز هي زضًتيجِزّس ت ضا افعايص هيّبي ضطکّعيٌِ غيطضطٍضي عَض ثِاهطٍظ 

اًس کِ ثِ کبض ثطزى هٌبثغ اضظضوٌس ضطکت ثطاي اظ هٌظط تئَضي ًوبيٌسگي، تحميمبت ًطبى زازُ کٌس. ثطاهط ٍ هيليٌگتَى
. زاضز زاضتِ ثبضس، ثطاي هسيطاى هٌفؼتزاضاى غ هبلي ثطاي سْبمفکِ هٌبّبي ػولکطز اجتوبػي هخجت، ثيطتط اظ ايياستطاتژي

ّبي هرتلفي ٍجَز زاضز. ثطذي ّب، زيسگبُ پصيطي اجتوبػي تَسظ ضطکتزض هَضز هططٍػيت ٍ اضظش اتربش اغَل هسئَليت
ّب حل ضَز. ايي گطٍُ هؼتمسًس کِ هٌبثغ عَض کل تَسظ زٍلتًظطاى هؼتمسًس کِ هطکالت اجتوبػي ثبيس ثِاظ غبحت

حل هطکالت جبهؼِ ّسض زاز. گطٍُ  هٌظَض ثِل هطکالت اجتوبػي کبفي ًيست ٍ ًجبيس هٌبثغ سبظهبًي ضا سبظهبًي ثطاي ح
ّب زض ايي  اًس، ٍلي هطبضکت سبظهبىّب هسئَل اغلي حل هطکالت جبهؼًِظطاى هؼتمسًس کِ اگطچِ زٍلتزيگطي اظ غبحت

ّب  ّب ثِ سبظهبىاهطٍظُ، لسضت التػبزي، اظ زٍلت اظآًجبکًِظطاى هؼتمسًس کِ، . ايي زستِ اظ غبحتضاّگطبستظهيٌِ 
 (2004)تسَتسَضا،  طکالت اجتوبػي ضطٍضي ٍ الظم استّب زض حل ه ، هطبضکت سبظهبىيبفتِ اًتمبل

ايي سؤال ضا  1995سبيوَى اسويت کَظًتس زض همبلِ هطَْض ذَز ثب ػٌَاى ضضس التػبزي ٍ ًبثطاثطي زضآهس، زض سبل 
ّبي اذيط التػبززاًبى  کٌس. زض سبل اثطي زضآهس عي فطآيٌس ضضس التػبزي يک کطَض تغييط هيهغطح کطز کِ چگًَِ ًبثط

هؼکَس،  Uاي ثِ ضکل  ّب ثِ کطف ضاثغِ ظيست ٍ ضضس التػبزي ثط پبيِ ًظطيِ کَظًتس ثپطزاظًس. ًتيجِ تالش آى هحيظ
ّبي التػبزي ًطبى  (. ثطذي اظ زاز1994ُظيست ٍ ضضس التػبزي هٌجط ضسُ است )زاسگَپتب ٍ ّوکبض،  ثيي کيفيت هحيظ

 (.2001زاضي ذَاّس زاضت )ثبًک تَسؼِ آسيب،  ظيست تغييط هؼٌي ّب ثِ هحيظ اًس کِ ثب ضضس زضآهس سطاًِ، تَجِ ضطکت زازُ

ّب هوکي است ضبهل ثط است. ايي ّعيٌِّب اهطي ّعيٌِ پصيطي اجتوبػي ثطاي سبظهبىاظ عطف زيگط، اتربش اغَل هسئَليت
ضسبًس؛ تغييط سبذتبض هسيطيتي ٍ يب ايجبز آسيت کوتطي هي ظيست هحيظظيط ثبضس: ذطيس تجْيعات جسيسي کِ ثِ  هَاضز

ًبم ّب ػجبضت است اظ: اػتالي  پصيطي اجتوبػي ثطاي سبظهبىّبي کيفيت ضسيستط ثبضس. هٌبفغ اتربش اغَل هسئَليتکٌتطل
اي ثِ ػلت اػتجبض تجبضي ثبال؛ کبّص هربعطات ًبضي ٌبثغ سطهبيِتط ه ٍ افعايص اػتجبض؛ اهکبى جصة ثيص ٍ ػالئن تجبضي

زاضي  ٍضي ٍ افعايص تَاًبيي ثطاي جصة ٍ ًگِ، اضتمبي ثْطُزضًتيجِاظ حَازث ٍ اتفبلبت تلد؛ ثْجَز ضطايظ هحيظ کبض ٍ 
-هؼتمسًس کِ ّعيًٌِظطاى تط غبحت ضَز . ثيصّبي آهَظش آًبى هيکبضکٌبى کِ هٌجط ثِ کبّص جبثجبيي، غيجت ٍ ّعيٌِ

ًَػي  زضٍالغاجتوبػي  پصيطي هست ٍ هٌبفغ آى اغلت اظ ًَع ثلٌسهست است. هسئَليتاجتوبػي، کَتبُ پصيطي ّبي هسئَليت
هست گصاضي ثطاي آيٌسُ ثِ اهيس کست هعيت ضلبثتي پبيساض ٍ ثلٌسهست است. هسيطاى اضضسي کِ زاضاي زيس کَتبُسطهبيِ

. ثب ايي استسالل کِ هطکالت اجتوبػي فمظ ثِ زست تبثٌس ثطًويهسئَليت اجتوبػي ضا  هستّبي کَتبُّستٌس، ّعيٌِ
ثبضٌس حبضطًس گصضًس. ثطػکس، هسيطاًي کِ زاضاي زيس ثلٌسهست هيهي ضاحتي ثِ است، اظ کٌبض ايي همَلِ حل لبثلّب زٍلت

ايظ هحيظ کبض، ضػبيت حمَق ثطط، ضطکت ، ثْجَز ضطظيست هحيظثطاي ثْجَز ضفبُ جبهؼِ، حل هطکالت اجتوبػي، آلَزگي 
هٌس ضسُ ٍ اظ سَي زيگط، زض جبهؼِ ٍ الوٌفؼِ ٍ... ّعيٌِ کٌٌس تب زض ثلٌسهست ثتَاًٌس اظ پيططفت اجتوبػي ثْطُزض اهَض ػبم

حبل ثب تَجِ ثِ پيچيسگي ٍ . (1374)لبسوي،  ًفؼبى ذَز، ثطاي ذَز اػتجبض ٍ ضْطت کست کٌٌسزض ثيي هطتطيبى ٍ شي
-ّب ٍ احتطام گصاضتي ثِ ذَاستِ اظ سَي جبهؼِ کِ تجؼيت اظ آى ضسُ تؼيييّبي ظّبي جبهؼِ اهطٍظي ٍ لَاًيي ٍ اضظشًيب

 سبظز:ضا ثِ شّي هتجبزض هي سؤالّبي جبهؼِ ثططي ّوَاضُ ايي 
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 ؟اضزّب ز پصيطي اجتوبػي ضطکت ّبي کالى التػبزي ٍ تغييطات ثَضس اٍضاق ثْبزاض چِ تأحيطي ثط هسئَليت ضبذع
 

 پيؽيٌِ تجربی پصٍّػ
 ثط يتيچٌسهل ًفتي ّبي ضطکت زض آى طاتيتأح ٍ اجتوبػي هسئَليت يگعاضضگط ًحَُ ثطضسي ثِ( 2016) هَّبًگب

 کست ٍ ذَز ػولکطز هططٍػيت حفظ جْت زض تط ثعضگ ّبي ضطکت: زاضز هي ثيبى ٍ پطزاذتِ بفتِي تَسؼِ کوتط کطَضّبي
 کِ کطَضّبيي زض ٍ ًوبيٌس هي افطب تط ثيص ٍ ثْتط ضا اجتوبػي هسئَليت تط، کَچک ّبي ضطکت ثب همبيسِ زض هبلي هٌبفغ

 .است زاضتِ يزاض يهؼٌ ضضس ًيع هلي ًبذبلع تَليس پيَستِ، ٍلَع ثِ هْن ايي

 ايطبى تحميك اظضسُ  کست ًتبيج. اًس پطزاذتِ هبلي ػولکطز ٍ اجتوبػي هسئَليت ثيي ضاثغِ ثطضسي ثِ( 2016) هَضٍ ٍ لي
 سْبم، غبحجبى حمَق ثبظزُ ًطخ) هبلي ػولکطز ّبي ضبذع ٍ اجتوبػي هسئَليت ثيي هخجتي ٍ هستمين ضاثغِ زاز ًطبى
 .زاضز ٍجَز( کيَتَثيي ٍ ّب زاضايي ثبظزُ ًطخ

 اظضسُ  کست ًتبيج. پطزاذتٌس التػبزي ضضس اظ پس طيٍه هطگ ٍ َّا آلَزگي طاتيتأح ثطضسي ثِ( 2014) ّوکبضاى ٍ استطٍ
 کالى سغح زض زٍلتي طًسگبىيگ نيتػو ٍ ّب ضطکت هسيطاى زاز، ًطبى ثَز،ضسُ  اًجبم هيساًي ضٍش ثِ کِ ىايطب کبض

 ظهيٌِ زضضسُ  اًجبم الساهبت ٍ تػويوبت اظ ًبضي هسبئل ٍ هطکالت ظهيٌِ زض زليك اعالػبت اضائِ ثِ اي ػاللِ
. ثبضٌس هي ذَز کبضي هحسٍزُ زضضسُ  اًجبم الساهبت هٌفي اثؼبز يسبظ پٌْبى ثطاي تالش زض پيَستِ ٍ ًساضًس يغيهح ستيظ

 ّبي هحکَهيت يب ٍ ّب ضطکت ضسُ حسبثطسي هبلي ّبي گعاضش زض کِ ًبزضي هَاضزجع  ثِ زاضًس هي ثيبى ايطبى چٌيي ّن
 ذَيص ػولکطز زازى ًطبى هخجت ثطاي تالش زض پيَستِ ّب ضطکت اًس، ًوَزُ افطب ظهيٌِ ايي زض هٌفي اعالػبت کِ لضبيي

 .ثبضٌس هي يغيهح ستيظ ٍ اجتوبػي پصيطي هسئَليت زازى ًطبى ثْتط ثطاي هػبحجِ ٍ اذتيبضي افطبي عطيك اظ
اًس، کِ  اي پطزاذتِ ّبي سطهبيِ ( زض تحميمي ثِ ثطضسي ضاثغِ ثيي هسئَليت اجتوبػي ٍ ّعي2014ٌِزّليَال ٍ ّوکبضاى )

حمَق ايي ضاثغِ هَضزهغبلؼِ لطاضگطفتِ است ٍ ًتبيج حبغل اظ آى  زض ايي تحميك  ثب استفبزُ اظ هتغيطّبيي اظ لجيل ٍضيؼت
 اي ضاثغِ هٌفي ٍجَز زاضز. ّبي سطهبيِ ّبي هسئَليت اجتوبػي  ٍ ّعيٌِ زّس ثيي هؤلفِ ًطبى هي

، ّبي ضستَضاًي ي ٍ اضظش سْبم ضطکتپصيطي اجتوبػ ( زض تحميمي تحت ػٌَاى هسئَليت2014هيي چبًگ ٍ ّبًگ ّي )
تَثيي( هَضزهغبلؼِ لطاضگطفتِ  Qپصيطي اجتوبػي ٍ ضيسک سيستوبتيک ٍ ّوچٌيي ػولکطز هبلي ) هسئَليتضاثغِ ثيي 

هٌظَض افعايص اضظش سْبم، ػولکطز هبلي ًيع افعايص پيسا  زّس ثب تمَيت هسئَليت اجتوبػي ثِ است ٍ ًتبيج ًطبى هي
 يبثس. ص ٍ ضيسک سيستوبتيک افعايص هيکِ ثب ضؼيف ضسى هسئَليت اجتوبػي،  اضظش سْبم کبّ کٌس، زضحبلي هي

 ضطکتي، حبکويت حسبثساضي، ضفبفيت ضبهل، ػبهل چْبض زض ضا ضطکت اجتوبػي هسئَليت(2013) ّوکبضاى ٍ  ثچتي
 ثب سْن ّط سَز ثيٌي پيص ذغبي هغلك لسض ثيي اضتجبط ثطضسي ثباًس.  کطزُ تجعيِ گصاضي سطهبيِ پيص ٍ شيٌفؼبى ضيسک
 استفبزُ ثب) حسبثساضي ضفبفيت ٍ ضطکتي حبکويت شيٌفؼبى، ضيسک گصاضي، سطهبيِ ثيص )+( ضؼف ٍ (-) لَت ًمبط ذبلع

 ضؼف ٍ لَت ًمبط ذبلع ثب سْن ّط سَز ثيٌي پيص ذغبي هغلك لسض کِ زازًس ًطبى( اجتوبػي ثٌسي ضتجِ هؼيبضّبي اظ
 کِ يزضحبل زاضز ٍجَز هؼٌبزاضي ٍ هخجت اضتجبط ضطکت حسبثساضي ضفبفيت ػسم ٍ شيٌفؼبى ضيسک گصاضي، سطهبيِ ثيص

 زاضز. هٌفي ضاثغِ ضطکتي حبکويت تيفيثبک
ّبي تَليسي  ّبي هبلي ٍ ػوليبتي ضطکت ي ثط ضبذعغيهح ستيظ( زض ذػَظ تبحيط حسبثساضي 1394حيسضپَض ٍ لطًي )

ّبي تَليسي،  ّب ضبهل هيعاى تَليس ضطکت ّبي هبلي ٍ ػوليبتي ضطکت ي ثط ضبذعغيهح ستيظًطبى زاز کِ حسبثساضي 
ٍ ًسجت  سضسُيتَلّبي تَليسي، ًَع کبالّبي  ي ثِ ضطکتسبظهبً ثطٍىّبي ثالػَؼ فٌي  هيعاى کبّص ضبيؼبت، کوک

 است. طگصاضيتأحّبي ضطکت  ثسّي کل ثِثسّي ذسهبت 
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ٌس ٍ ي اجتوبػي ضطکتي ثط ػولکطز هبلي ضطکت پطزاذتطيپص تيهسئَل طيتأح( تحت ػٌَاى 1394ٍحيسي اليعايي ٍ فربضي )
 ي اجتوبػي ضطکتي ٍ ػولکطز هبلي ضطکت است.طيپص تيهسئَلي ثيي زاض يهؼٌثيبًگط اضتجبط هخجت ٍ  ّب آىًتبيج تحميك 

ٍ ضلبثت زض  ّب ضطکت( زض تحميمي ثِ ثطضسي اضتجبط ثيي افطبي اعالػبت هسئَليت اجتوبػي 1394) ثطزاض فطهبىاحوسپَض ٍ 
کِ ثيي افطبي هسئَليت اجتوبػي ضطکت ٍ ضلبثت ثبظاض  زّس يهًطبى  ّب آىپطزاذتٌس. ًتبيج تحميمبت  ثبظاض هحػَل

ي ضطکت ثب ضلبثت غيهح ستيظي ٍجَز ًساضز. ّوچٌيي ثيي سغح افطبي ػولکطز اجتوبػي ٍ زاض يهؼٌهحػَل اضتجبط 
 ثبظاض هحػَل اضتجبط هؼٌبزاضي ٍجَز ًساضز.

هسئَليت اجتوبػي ٍ ضاّجطي ضطکتي پطزاذتٌس. ًتبيج ( زض تحميمي تحت ػٌَاى افطبي 1393ي )ذبً يػلهطاى جَضي ٍ 
ي ٍ اجتوبػي ضاثغِ غيهح ستيظثيبًگط ايي هغلت ثَز کِ ثيي اًساظُ ضطکت ثب سغح افطبي اعالػبت  ّب آىتحميمبت 

ًْبزي ٍ هسيطاى  گصاضاىِ يسطهبي ٍ اجتوبػي ٍ غيهح ستيظهخجتي ٍجَز زاضز، اهب ثيي سغح افطبي اعالػبت  زاض يهؼٌ
 ي هطبّسُ ًطس.زاض يهؼٌَظف ضاثغِ غيطه

 زض ضسُ طفتِيپص ّبي ضطکت سَز کيفيت ٍ ضطکتي اجتوبػي ّبي هسئَليت ثيي ضاثغِ ( ثِ ثطضسي1393جليلي ٍ ليػطي )
 غيط هخجت ضاثغِ سَز هسيطيت ٍ ضطکتي اجتوبػي ّبي هسئَليت پطزاذتِ ٍ ًطبى زازًس ثيي تْطاى ثْبزاض اٍضاق ثَضس
 ّبي هسئَليت ثيي غيطػبزي اذتيبضي ّبي ّعيٌِ هسل ٍ غيطػبزي ػوليبتي ًمس ٍجَُ هسل زض ٍ زاضتِ ٍجَز هؼٌبزاض

 . زاضز ٍجَز هؼٌبزاضي ضاثغِ سَز کيفيت ٍ ضطکتي اجتوبػي

 

 فرضيِ پصٍّػ
 زاضز. يزاض يهؼٌتبحيط ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکت فطضيِ اٍل: ًطخ تَضم ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت

 زاضز. يزاض يهؼٌتبحيط ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکت عاى تَليس ًبذبلع زاذلي ثط تغييطات افطبي هسئَليتفطضيِ زٍم: هي

 زاضز. يزاض يهؼٌتبحيط ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکت فطضيِ سَم: ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت
 ي زاضز.زاض يهؼٌتبحيط ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکت تفطضيِ چْبضم: ًَسبى ليوت سْبم ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَلي

ي زاض يهؼٌّب تبحيط  پصيطي اجتوبػي ضطکت ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت ّب فطضيِ پٌجن: حجن هجبزلِ سْبم ضطکت
 زاضز.

ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکتّب ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليت فطضيِ ضطن: ًسجت اضظش ثبظاض ضطکت ثِ ذبلع زاضايي
 ي زاضز.زاض يهؼٌتبحيط 

 

 ی پصٍّػؼٌبظ رٍغ
زض  يسازيضٍ پس يتجطث يوًِ يمبتّب اظ ًَع تحم زازُ يگطزآٍض يٍَُ اظًظط ض يکبضثطز يحبضط اظًظط ّسف، پژٍّط يكتحم

. اظًظط ضٍش است گطفتِ اًجبمتحليل اعالػبت گصضتِ ٍ، يؼٌي ثط هجٌبي تجعيِاست يحسبثساض ياحجبت يمبتحَظُ تحم
يطا پژٍّص حبضط زض پي يبفتي ضاثغِ ثيي هتغيطّبي پژٍّص زض يک جبهؼِ تحميك ّوجستگي است، ظ يعّب ً ل زازُتحلي

 يگبُسبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى، پب يطيٍ تػَ يآهبض يَفططزُ آضض يّب پژٍّص اظ لَح يّب . زازُآهبضي است
 افعاض ًطمّب، اظ  يت، ثب تَجِ ثِ حجن ًوًَِس. زضًْبيگطز يگطزآٍض ييآٍضز ًَ افعاض ضُ ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى، ًطم يٌتطًتيا

پژٍّص ضبهل  ييهَضزهغبلؼِ زض ا يجبهؼِ آهبضّب استفبزُ ضس.  تحليل زازٍُ  ايَيَظ ًسرِ زٍاظزّن ٍ استبتب ثطاي تجعيِ
  است. 1399 تب 1392 ّبي سبل عيزض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى  ضسُ يطفتِّبي پص ضطکت يِکل

 
 



www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلٌبهِ چؽن اًذاز حعببذاری ٍ هذیریت

     (                                                                                                                            )جلذ چْبرم1441، تببعتبى 63، ؼوبرُ 5دٍرُ 
 

5 
 

 

 گيری هتغيرّبی پصٍّػ الگَی رگرظيًَی ٍ ًحَُ اًذازُ
 :ضَز يهثطاي آظهَى فطضيبت پژٍّص ًيع اظ هسل ضگطسيًَي ظيط استفبزُ 

                                       (
         
        

)    (
         
           

)

   (
          
        

)                      

 هتغيطّبي هسل:
CSR it :ّب  پصيطي اجتوبػي ضطکت هسئَليتit ضبذع  ثط اسبس پصيطي اجتوبػي ضطکت هسئَليتKLD. 

β1 :ػسز حبثت. 
Βi :ضطايت ضگطسيَى. 

IOit :زضغس هبلکيت ًْبزي. 
INFit ًطخ تَضم زض سبل :t ع ثبًک هطکعيثط اسبس ضبذ. 

LnGDPitتَليس ًبذبلع زاذلي زض سبل : t. 
RRFRitًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک زض سبل : t ُکِ اظ سَي ثبًک  سبلِ کّبي ثبًکي ي کِ ثطاثط است ثب ًطخ ثبظزُ سپطز
 است.  ضسُ يييتؼهطکعي 

∆StPrit-1/StPrit-1 ًسجت تغييطات ليوت سْبم ضطکت :i زض سبل  t-1 اثتساي سبل   ليوت سْبم ثط نيتمسt-1. 
VolStit-1/TotalStit-1ًسجت حجن سْبم هجبزلِ ضسُ ضطکت : i  زض سبلt-1 کل سْبم ضطکت زض ّوبى سبل. ثط نيتمس 
Marketit-1/Bookit-1 )ّبي ضطکت  زاضايي کل ثِ: ًسجت اضظش ثبظاض ضطکت )تؼساز سْبم* ليوت سْبم زض پبيبى سبلi  زض

 .t-1آذطيي ضٍظ سبل 
Sizeitّبي ضطکت  يتن عجيؼي زاضايي: لگبضi  زض سبلt. 

AGEit  :عَل ػوط ضطکت ثطحست سبل. 
εit: ذغبي هسل. 
 

 ّبی تَصيفی هتغيرّب ٍیصگی

ّب ضبهل اعالػبت آهبضي ّوبًٌس هيبًگيي، هيبًِ، هبکعيون، هيٌيون، اًحطاف هؼيبض ٍ تؼساز هطبّسات است کِ  ايي ٍيژگي
 زّس. َضزاستفبزُ زض هسل ثِ هب هيّبي ه اي اظ چگًَگي زازُ اعالػبت اٍليِ

 آهبر تَصيفی هتغيرّبی پصٍّػ (:1)جذٍل 

ػٌَاى  ثِ ّب هطبّسُزض جساٍل فَق ثطذي اظ هفبّين آهبض تَغيفي هتغيطّب ضبهل هيبًگيي، هيبًِ، حسالل، حساکخط 
ّبي  ػٌَاى ضبذع ػٌَاى ضبذع پطاکٌسگي ٍ ضطيت کطيسگي، ضطيت چَلگي ثِ ثِ ّبي هطکعي ٍ اًحطاف هؼيبض ضبذع
ي تؼبزل ٍ هطکع حمل تَظيغ است ٍ  ًمغِاست کِ ثيبًگط  تطيي ضبذع هطکعي، هيبًگيي ياغلاست.  ضسُ اضائِتَظيؼي 

 آهبض تَغيفي
هسئَليت 
 اجتوبػي

 ًطخ تَضم
تَليس ًبذبلع 

 زاذلي
ًطخ ثبظزُ 

 ثسٍى ضيسک

ًسجت تغييطات 
 ليوت سْبم

ًسجت 
 حجن سْبم

ًسجت 
اضظش ثبظاض 
 ثِ زفتطي

اًساظُ 
 ضطکت

ػوط 
 ضطکت

 722/16 08674/12 066152/0 10569/0 14580/0 14989/0 5133/4 9700/17 7754/13 هيبًگيي

 0000/15 98781/11 102836/0 09347/0 14385/0 14930/0 5166/4 0000/15 8895/3 هيبًِ

 000/41 56373/14 -20646/1 48131/0 19920/0 1990/0 0333/14 7000/34 12564/15 ثيطيٌِ

 0000/10 86510/9 220937/0 007706/0 10220/0 10120/0 -8000/6 5000/9 24031/0 کويٌِ

 92068/0 75939/0 64523/0 08819/0 02925/0 02876/0 61138/5 94733/7 -68364/0 اًحطاف هؼيبض
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َليت اجتوبػي ثطاثط ثب ّب است. ثطاي هخبل همساض هيبًگيي ثطاي هتغيط ثِ هسئ ضبذع ذَثي ثطاي ًطبى زازى هطکعيت زازُ
ّبي هطکعي  اًس. هيبًِ يکي زيگط اظ ضبذع ّب حَل ايي ًمغِ توطکعيبفتِ زّس ثيطتط زازُ است کِ ًطبى هي 7754/13

  زّس هيبًِ هتغيط تَليس ًبذبلع زاذلي ثطاثط ثب  عَض کِ ًتبيج ًطبى هي زّس. ّوبى است کِ ٍضؼيت جبهؼِ ضا ًطبى هي
ّب کوتط اظ ايي همساض ٍ ًيوي زيگط ثيطتط اظ ايي همساض ّستٌس. اًحطاف  است کِ ًيوي اظ زازُ است کِ ثيبًگط ايي 5166/4

تطيي پبضاهتطّبي پطاکٌسگي است ٍ هؼيبضي ثطاي هيعاى پطاکٌسگي هطبّسات اظ هيبًگيي است؛ همساض ايي  هؼيبض يکي اظ هْن
 است. -7316/0پبضاهتط ثطاي هتغيط اًحطاف هؼيبض ًسجت حجن سْبم ثطاثط ثب 

  

  ٍاریبًط ًبّوعبًی
ًبّوسبًي  ٍاضيبًسًبّوسبًي است.  ٍاضيبًسکٌين هَضَع  ثِ آى ثطذَضز هي التػبزسٌجيکِ زض  ييکي اظ هَضَػبت هْو

هٌظَض ثطآٍضز  ًبثطاثط ّستٌس. ثِ ّبيٍاضيبًسزاضاي ثِ ايي هؼٌبست کِ زض ترويي هسل ضگطسيَى همبزيط جوالت ذغب 
ى ثيب( 2)غَضت ًگبضُ  ضسُ است. ًتبيج حبغل اظ ايي آظهَى ثِ ٍاضيبًس ًبّوسبًي زض ايي تحميك اظ آظهَى ٍايت استفبزُ

 ضَز. هي
 ًتبیج حبصل از ًبّوعبًی ٍاریبًط: (2)جذٍل 

زض پژٍّص  ّبي هسل Fاست کِ آهبضُ زٌّسُ ايي  آٍضزُ ضسُ است. ًتبيج ًطبى( 2)ًتبيج حبغل اظ آظهَى ٍايت زض ًگبضُ 
زضًتيجِ فطضيِ غفط هجٌي ثط ػسم ٍجَز ًبّوسبًي ٍاضيبًس زض  است. زاض يهؼٌزض هسل اٍل تب سَم  زض غس 5سغح ذغبي 

 .ضَز ويًزض غس تأييس  5زض سغح ذغبي  يّب ّبي هسل ثيي زازُ
 هٌظَض ثِضٍثطٍ ّستين، ثطاي ثطآٍضز هسل پژٍّص  ّبي هسل ثبٍجَز ًبّوسبًي ٍاضيبًس زض ثيي زازُپس اظ آگبّي اظ ايٌکِ 
 .ضَز يهاست، کِ زض ازاهِ ثِ ضطح آى پطزاذتِ  ضسُ استفبزُليوط  Fّبي تلفيمي يب تبثلَيي اظ آظهَى  اًتربة ثيي ضٍش زازُ

 

 آزهَى هبًبیی هتغيرّبی پصٍّػ
پسيسُ ضگطسيَى سبذتگي است.  ،ّبي ظهبًي هوکي است پيص آيس تطيي هطکالت کِ زض ضگطسيَى سطي يکي اظ ػوسُ

Rٍجَز  ضغن يػلضَز کِ زض آى  ضگطسيَى سبذتگي ثِ ٍضؼيتي اعالق هي
ثبال، ضاثغِ هؼٌبزاضي ثيي هتغيطّب ٍجَز ًساضز.  2

ّبي سطي ظهبًي فطؼ ثط آى است کِ سطي ظهبًي ايستب )پبيب( است. ّط سطي ظهبًي ضا  زض پژٍّطبت هجتٌي ثط زازُ
ضَز کِ هيبًگيي،  يب تػبزفي زاًست. يک فطايٌس تػبزفي ٌّگبهي ايستب تلمي هي 1ٌس استَکبستيکتَاى ًتيجِ يک فطاي هي

 ّبي هرتلف سطي زض عَل ظهبى يکسبى ثَزُ ٍ حبثت ثبلي ثوبًس. زض ٍلفِ بًسيکٍَاضٍاضيبًس ٍ ذَز 
زى هتغيطّب، السام ثِ اًجبم هٌظَض اعويٌبى اظ ًتبيج پژٍّص ٍ سبذتگي ًجَزى ضٍاثظ هَجَز زض ضگطسيَى ٍ هؼٌبزاض ثَ ثِ

افعاض  ضسُ است. آظهَى هعثَض ثب استفبزُ اظ ًطم EGLSآظهَى هبًبيي ٍ هحبسجِ ضيطِ ٍاحس هتغيطّبي پژٍّص زض هسل 
Eviews  2فيليپس، پطٍى ٍ ثب استفبزُ اظ هميبس ثبضتلت -ٍ فيطط بفتِي نيتؼوزيکي فَلط  -ّبي فيطط ًسرِ ًْن ٍ آظهَى 

ٍاحس زاضتي هتغيطّب ضز  طِيثطضزٌّس، لصا فطضيِ غفط هجٌي  ّب هبًبيي هتغيطّب ضا ًطبى هي بيج آظهَىاست. ًت ضسُ اًجبم
 .ضَز هي

 

                                                           
1 
Stochastic Process 

2
 Bartlett 

 ًتيجِ آظهَى t p-valueآهبضُ  (H0فطضيِ غفط ) هسل

 اٍل
ّب ٍاضيبًس
 اًس ّوسبى

0103/5- 0000/0 
H0 ضَز )ًبّوسبًي ٍاضيبًس ٍجَز ضز هي

 زاضز(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 (: آزهَى هبًبیی هتغيرّبی پصٍّػ3جذٍل )

 

 

 ليور Fآزهَى 
( ثطاي ترويي 4ليوط زض جسٍل ) Fّب اًجبم گيطز. ًتبيج آظهَى  ّبي آهبضي الظم ثطاي تجييي ًَع زازُ اثتسا الظم است آظهَى

ّبي  زّس. همساض احتوبل هطثَط ثِ ايي آهبضُ ثطاي هسل ّب تلفيمي يب تبثلَيي ضا ًطبى هي کبضگيطي زازُ هسل، ضٍش ثِ
ّبي پژٍّص پصيطفتِ  ّب ثطاي هسل ثٌبثطايي فطؼ اٍل آظهَى هجٌي ثط تبثلَيي ثَزى زازُ است، 05/0پژٍّص کوتط اظ 

 ضَز )پيَست(.  هي
 ليور F: ًتبیج آزهَى (4)جذٍل 

 
 
 

 آزهَى ّبظوي
ّبي تبثلَيي اًجبم گيطز.  ّبي پژٍّص جْت تؼييي ًَع زازُ ليوط، الظم است آظهَى ّبسوي ثطاي هسل Fثب تَجِ ثِ آظهَى 

ّب،  زّس کِ زازُ پژٍّص ًطبى هي ّبي ضَز ًتيجِ آظهَى ّبسوي ثطاي هسل ( هطبّسُ هي5عَض کِ زض جسٍل ) ّوبى
پژٍّص ثط  ّبي غس کوتط است، ثٌبثطايي هسلزض 5تبثلَيي ثب احطات حبثت ّستٌس. همساض احتوبل هطثَط ثِ ايي آهبضُ اظ 

 ضَز )پيَست(.  ّبي تبثلَيي ثب احطات حبثت ترويي ظزُ هي اسبس ضٍيکطز زازُ
 : ًتبیج آزهَى ّبظوي(5)جذٍل 

 

 ّبی پصٍّػ ًتبیج فرضيِ
ّب ٍ اعويٌبى اظ غحت الگَي ثطاظش ضسُ، ًتبيج  کبضگيطي زازُ تؼييي ثِ هٌظَض ثِّبي آهبضي الظم،  پس اظ اًجبم آظهَى

 گطزز.  ّبي پژٍّص زض ازاهِ اضائِ هي ًْبيي حبغل اظ ترويي هسل

 لَيي، ليي ٍ چَ فيليپس، پطٍى -فيطط
 آظهَى                      هتغيطّب

 آهبضُ احتوبل آهبضُ احتوبل

0000/0 9503/22- 0000/0 7175/14-     

0000/0 3205/26- 0000/0 2085/26-           

0000/0 4408/9- 0000/0 7644/9-     

0000/0 5871/16- 0000/0 1599/16-                   

0000/0 0369/23- 0000/0 0354/22-    

0000/0 7521/13- 0000/0 2389/13-     

0000/0 7612/7- 0000/0 0124/8-     

0000/0 7899/20- 0000/0 7899/20-      

0000/0 26784/16- 0000/0 63487/16-     

 ًَع آظهَى ًَع هسل P-Value همساض آهبضُ

F= 9996/1  ليوط Fآظهَى پبًل 0000/0 

 ًَع آظهَى ًَع هسل P-Value زضجِ آظازي همساض آهبضُ

   4822/4  آظهَى ّبسوي احطات حبثت 0229/0 7 
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 پصٍّػ  اٍل هذل تخويي ًتبیج
 پصٍّػ : ًتبیج هربَط بِ تخويي هذل اٍل(6)جذٍل 

 ثطاي هٌظَض ًوَز. ثسيي حبغل اعويٌبى ًتبيج غحت اظ ثبيس آهسُ، زست ثِ ًتبيج ثط اسبس پژٍّص فطضيِ آظهَى اظ

تَاى ازػب ًوَز (، هي0.000ضسُ ) هحبسجِ Fآهبضُ  احتوبل ثب تَجِ ثِ گطزيس. استفبزُ F آظهَى اظ هسل کل هؼٌبزاضي ثطضسي
 است. هؼٌبزاض ضسُ ثطاظش ضگطسيًَي سلکِ  ه

زضغس اظ تغييطات زض هتغيط ٍاثستِ هسل )هسئَليت  40تَاى ازػب ًوَز، حسٍز ثب تَجِ ثِ ضطيت تؼييي هسل ثطاظش ضسُ هي
 ضَز.اجتوبػي(، تَسظ هتغيطّبي هستمل تَضيح زازُ هي

هؼٌبزاض هيبى ًطخ تَضم سبالًِ ثب هسئَليت  زٌّسُ ضاثغِزض جسٍل ثبال ًطبى          ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط هستمل پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0اجتوبػي زض سغح ذغبي 

 %95تَاى گفت کِ ثيي ًطخ تَضم سبالًِ ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح اعويٌبى آهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ 05/0
 زاضي ٍجَز زاضز.ضاثغِ هؼٌب

زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى تَليس ًبذبلع زاذلي ثب هسئَليت زض جسٍل ثبال ًطبى    ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط هستمل پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0اجتوبػي زض سغح ذغبي 

 %95ى گفت کِ ثيي تَليس ًبذبلع زاذلي ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح اعويٌبى تَاآهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ 05/0
 ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز.

زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى ًطخ ثبظزُ ثسٍى جسٍل ثبال ًطبى                  ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0ضيسک ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح ذغبي 

                                                                                            

 tآهبضُ  اًحطاف هؼيبض ضطايت هتغيط ٍاثستِ )هسئَليت اجتوبػي(
 سغح هؼٌبزاضي

(sig) 

C )0341/0 1239/2 00001/0 0003/0 )ػطؼ اظ هجسأ 

 0295/0 1871/2 7378/0 61376/1 )ًطخ تَضم سبالًِ(          

 0000/0 2876/6 02436/0 15296/0 )تَليس ًبذبلع زاذلي(   

 0368/0 0959/2 7692/1 7083/3 )ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک(                 

 0000/0 4010/7 0367/0 2722/0 (ًَسبى ليوت سْبم)  

 0000/0 8778/29 0291/0 8694/0 (حجن هجبزلِ سْبم)   

 0000/0 9799/6 1600/1 0800/8 )اضظش ثبظاض ثِ ذبلع زاضايي(   

 0000/0 6454/12 0676/0 8558/0 )اًساظُ ضطکت(    

 0000/0 -3311/7 0246/0 -1810/0 )اّطم هبلي(   

 زاضي(فيطط)سغح هؼٌي Fآهبضُ 
182770/3 

(0.00000) 
 140/2 ٍاتسَىآهبضُ زٍضثيي 

 277/0 ضسُ تؼسيلضطيت تؼييي  404/0 يييضطيت تؼ
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تَاى گفت کِ ثيي ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک ثب هسئَليت آهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ 05/0هستمل پژٍّص، کوتط اظ 
 ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز. %95اجتوبػي زض سغح اعويٌبى 

ًَسبى ليوت سْبم ثب هسئَليت اجتوبػي زض  زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبىجسٍل ثبال ًطبى   ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
 05/0ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط هستمل پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0سغح ذغبي 

ضاثغِ  %95تَاى گفت کِ ثيي ًَسبى ليوت سْبم ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح اعويٌبى آهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ
 ز.هؼٌبزاضي ٍجَز زاض

زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى حجن هجبزلِ سْبم ثب هسئَليت اجتوبػي زض جسٍل ثبال ًطبى    ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
 05/0ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط هستمل پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0زض سغح ذغبي 

ضاثغِ  %95هجبزلِ سْبم ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح اعويٌبى  تَاى گفت کِ ثيي حجنآهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ
 هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز.

زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى اضظش ثبظاض ثِ ذبلع زاضايي ثب هسئَليت جسٍل ثبال ًطبى    ضطيت ثطآٍضزي هتغيط هستمل 
هتغيط هستمل پژٍّص، کوتط اظ  ضسُ ثطاي ضطيت ايي هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0اجتوبػي زض سغح ذغبي 

تَاى گفت کِ ثيي اضظش ثبظاض ثِ ذبلع زاضايي ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح آهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ 05/0
 ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز. %95اعويٌبى 

ئَليت اجتوبػي زض زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى اًساظُ ضطکت ثب هسجسٍل ثبال ًطبى     ضطيت ثطآٍضزي هتغيط کٌتطلي 
 05/0ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط کٌتطلي پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0سغح ذغبي 

ضاثغِ  %95تَاى گفت کِ ثيي اًساظُ ضطکت ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح اعويٌبى آهسُ است. ثٌبثطايي هي زست ثِ
 هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز.

زٌّسُ ضاثغِ هؼٌبزاض هيبى اّطم هبلي ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح جسٍل ثبال ًطبى    طلي ضطيت ثطآٍضزي هتغيط کٌت
آهسُ  زست ثِ 05/0ضسُ ثطاي ضطيت ايي هتغيط کٌتطلي پژٍّص، کوتط اظ  هحبسجِ p-valueاست. ظيطا هيعاى  05/0ذغبي 

 ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز. %95اعويٌبى  تَاى گفت کِ ثيي اّطم هبلي ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغحاست. ثٌبثطايي هي

 

 گيری ٍ پيؽٌْبدات پصٍّػ ًتيجِ

 ی فرضيِ اٍلريگ جِيًت

کِ اظ ضاُ ضگطسيَى ٍ ّوجستگي زض فػل چْبضم اًجبم ضس، ثطضسي ٍ اضظيبثي ضاثغِ  ّبِ يفطضّسف اٍليِ اظ آظهَى ايي 
، کِ هَضز آظهَى ٍ ثطضسي لطاض ثبضس يه ّب کتضط اجتوبػي پصيطي هسئَليت افطبي تغييطات هيعاى ثط تَضم هيبى ًطخ

ضاثغِ هؼٌبزاضي زاضز.  اجتوبػي پصيطي ًطخ تَضم ثط هيعاى تغييطات افطبي هسئَليتّب حبکي اظآًست کِ  گطفت. ًتبيج آظهَى
 ّب ضطکتاستسالل کطز کِ ّطچِ هيعاى تَضم زض کطَض افعايص يبثس،  گًَِ يياتَاى  اظ ايي فطضيِ ضا هي آهسُ زست ثًِتيجِ 

تب ثب ًطبى زازى افطبي  پطزاظًس يهي ٍ اجتوبػي غيهح ستيظجْت هْبض کطزى ضطضّبي ًبضي اظ تَضم ثِ هسبئل هطتجظ ثب 
ي غَضت گطفتِ زض ّب پژٍّصهطبثِ  تَاى ثب ًتبيج ضا هي آهسُ زست ثًِوبيٌس.  ًتيجِ  تَجِ جلتهسبئل هسئَليت اجتوبػي 

  . زاضز ( هغبثمت2008زيگطاى ) ٍ (، هَضکي2010) هبّط ٍ الايي ظهيٌِ اظجولِ هحممبًي ًظيط سًََ

 ی فرضيِ دٍمريگ جِيًت

 تغييطات ثط زاذلي ًبذبلع تَليس پطزاظز؛ هيعاى آهسُ اظ فطضيِ زٍم تحميك کِ ثِ ايي هغلت هي زست ثب تَجِ ثِ ًتيجِ ثِ
هؼٌبزاض است. ثسيي گًَِ کِ ّطچِ تَليس  05/0ي زض سغح ذغبي زاض يهؼٌ تبحيط ّب ضطکت اجتوبػي پصيطي هسئَليت افطبي

ًبذبلع زاذلي کطَض افعايص يبثس، حوبيت اظ تَليسکٌٌسگبى  هٌجط ثِ ايجبز اًگيعُ هسيطاى ثِ هسبئل هطثَط ثِ جبهؼِ، 
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 ستيظ ظيهحثط هيعاى افطبي هسبئل هطتجظ ثب  تَاًس يه. لصا تَليس ًبذبلع زاذلي گطزز يهکبضکٌبى ٍ هحػَالت ذَز 
 ( ّوسَ زاًست. 2006آهسُ اظ تحميمبت ثبل ) زست تَاى ثب ًتيجِ ثِ ثبضس. ًتبيج ايي فطضيِ ضا هي طگصاضيتأح

 ی فرضيِ ظَمريگ جِيًت

 تغييطات هيعاى ثط ضيسک ثسٍى ثبظزُ پطزاظز؛ ًطخ آهسُ اظ فطضيِ سَم تحميك کِ ثِ ايي هغلت هي زست ثب تَجِ ثِ ًتيجِ ثِ
ضا  آهسُ زست ثِهؼٌبزاض است. ًتيجِ  05/0ي زض سغح ذغبي زاض يهؼٌ تبحيط ّب ضطکت اجتوبػي پصيطي هسئَليت افطبي

هسبئل ثيطتطي اظ افطبي  کٌٌس يهيي کِ اظ ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک استفبزُ ّب ضطکتتفسيط کطز کِ  گًَِ ييا تَاى يه
بئل ثب ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيسک هس گًَِ ييا. لصا هيعاى افطبي  کٌٌس يهي، اجتوبػي ضا ػطضِ غيهح ستيظاعالػبت هطتجظ ثب 

 ( ّوسَ زاًست. 2006آهسُ اظ تحميمبت ثبل ) زست تَاى ثب ًتيجِ ثِ است. ًتبيج ايي فطضيِ ضا هي طگصاضيتأح

 ی فرضيِ چْبرمريگ جِيًت

 تغييطات هيعاى ثط سْبم ليوت پطزاظز؛ ًَسبى آهسُ اظ فطضيِ چْبضم تحميك کِ ثِ ايي هغلت هي زست ثب تَجِ ثِ ًتيجِ ثِ
ضا  آهسُ زست ثِهؼٌبزاض است. ًتيجِ  05/0ي زض سغح ذغبي زاض يهؼٌ تبحيط ّب ضطکت اجتوبػي پصيطي هسئَليت افطبي

يي کِ ثب افعايص ًَسبى ليوت سْبم هٌجط ّستٌس، ثب هيعاى تغييطات زض اضتجبط ثب ّب ضطکتتفسيط کطز کِ  گًَِ ييا تَاى يه
ًَسبًبت ليوت  کِ يٌّگبه. لصا ثبضس يههستمين ٍ هؼٌبزاض  غَضت ثِآى زٍ اضتجبط ثيي  چطاکِي زاضًس. غيهح ستيظهسبئل 

تب ذَز  کٌٌس يهجْت کبّص ايي ًَسبًبت اظ استطاتژي ثِ ًبم هسئَليت اجتوبػي استفبزُ  ّب ضطکت بثسي يهسْبم افعايص 
 ز. ضا زض ًعز سْبهساضاى هحجَة ًطبى زٌّس ٍ ايي کبض ثبػج کبّص ًَسبًبت ليوت سْبم ضطکت گطز

 ی فرضيِ پٌجنريگ جِيًت

 هيعاى ثط ّب ضطکت سْبم هجبزلِ پطزاظز؛ حجن آهسُ اظ فطضيِ پٌجن تحميك کِ ثِ ايي هغلت هي زست ثب تَجِ ثِ ًتيجِ ثِ
هؼٌبزاض است. ًتيجِ  05/0ي زض سغح ذغبي زاض يهؼٌ تبحيط ّب ضطکت اجتوبػي پصيطي هسئَليت افطبي تغييطات

ثِ هسبئل هطتجظ ثب افطبي هسئَليت  ّب ضطکتتفسيط کطز کِ  حجن هجبزلِ سْبم  گًَِ ييا تَاى يهضا  آهسُ زست ثِ
ثِ هسبئل هطتجظ ثب هسئَليت اجتوبػي زض سغح هغلَثي  ّب ضطکت کِ يٌّگبه؛ غَضت ييثس اجتوبػي ثستگي زاضز.

کِ ضطکت زض جْت  کٌٌس يه ضٍي آٍضزُ ٍ ايي اعويٌبى ضا حبغل ّب ضطکتثِ ايي  گصاضاىِ يسطهبسْبهساضاى ٍ  پطزاظًس يه
 . گطزز يهٍ ايي ذَز هٌجط ثِ افعايص حجن هجبزلِ سْبم ضطکت  زاضز يثطهحفظ هٌبفغ آًبى گبم 

 ی فرضيِ ؼؽنريگ جِيًت

 ذبلع ثِ ضطکت ثبظاض اضظش پطزاظز؛ ًسجت آهسُ اظ فطضيِ ضطن تحميك کِ ثِ ايي هغلت هي زست ثب تَجِ ثِ ًتيجِ ثِ
هؼٌبزاض است.  05/0ي زض سغح ذغبي زاض يهؼٌ تبحيط ّب ضطکت اجتوبػي يطيپص تيهسئَل افطبي يطاتتغي هيعاى ثط ّب زاضايي
يي کِ اظ ًسجت ثبالي  اضظش ثبظاض ثِ ذبلع زاضايي ّب ضطکتتفسيط کطز کِ   گًَِ ييا تَاى يهضا  آهسُ زست ثًِتيجِ 

ثب گعاضضگطي اجتوبػي  چطاکِ. اًس ثَزُثطذَضزاض اظ هسبئل هسئَليت اجتوبػي زض جْت حفظ ايي ًسجت  ثبضٌس يهثطذَضزاض 
ي ًوَزُ کِ هسبئل هطتجظ ثب افطبي هسئَليت اجتوبػي ضا ثيطتط گصاضِ يسطهبزض سْبم ضطکتي  گصاضاىِ يسطهبضطکت، 

 . گطزز يهضػبيت کطزُ ٍ ايي ذَز هٌجط ثِ افعايص اضظش ثبظاض سْبم 
 

 ی پصٍّػّب ؽٌْبديپ
 ي ظيط ضا اضائِ ًوَز:ّب طٌْبزيپتَاى  اظ فطضيبت تحميك هي آهسُ زست ثِثب تَجِ ثِ ًتبيج 

 ّب ضطکتثب حوبيت ٍ هسبػست هسيطيت اضضس  ّب ضطکتي اجتوبػي زض ّب ضبذعي الظم ثطاي افطبي ثستطسبظ ،
 زض ايطاى. ّب ضطکتي ػولکطز اجتوبػي پبيساض سبظ فطٌّگثطاي آهَظش ٍ  ضثظ يشسْبهساضاى ًْبزي ٍ هسئَليي 



www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلٌبهِ چؽن اًذاز حعببذاری ٍ هذیریت

     (                                                                                                                            )جلذ چْبرم1441، تببعتبى 63، ؼوبرُ 5دٍرُ 
 

11 
 

 

 ّوطاُ ثب تسٍيي العاهبت ٍ همطضات هٌبست تَسظ ًْبزّبي هطتجظ زض حَظُ  ّب ضطکتي الظم زض ّب هطَقُ ٍ ايجبز اًگيع
سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض ثب ّوکبضي ًْبزّبي فؼبل زض حَظُ اجتوبػي ٍ فطٌّگي  اظجولِ ّب ضطکتگعاضش گطي 

 کطَض ثطاي پبسرگَيي ثِ اًتظبضات جبهؼِ

 لصا  ثبضس يهي ذبضجي گصاضِ يسطهبي هْن زض ّب ضطٍضتجظ ثب هسئَليت اجتوبػي يکي اظ افطبي هسبئل هطت کِ يياظآًجب
ػالٍُ ثط ٍضٍز  چطاکِثپطزاظًس  ّب ضطکتزض  ّب آىکِ ايي هسبئل ضا جسي گطفتِ ٍ ثِ ضػبيت  گطزز يهثِ هسيطاى پيطٌْبز 
 است. هؤحطي کالى التػبزي ًيع ّب ضبذعثِ ػطغِ جْبًي ثط 
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