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 چکيدُ
 ٔبِی، غٛضتٟبی اضائٝ تدسیس ٚ ضٛزٔی سطٔبیٝ ٌصاضاٖ ػْٕٛ ٔٛخت خّت تٛخٝ وٝ است ضٚیسازی غٛضتٟبی، اضائٝ تدسیس

 ٔٛخت ٌٕطاٞی ٕٞچٙیٗ ٚ زٞس لطاض اثٟبْ اظ ٞبِٝ ای زض ضا ٔٙتططٜ ٔبِی اعالػبت اتىبی لبثّیت تٛا٘سوٝ ٔی است ػبّٔی

 اػتجبض ثٝ ایطا٘ی، ٔیبٖ ضطوتٟبی آٖ ضٚاج ٚ ٔتٛاِی زٚضٜ ٞبی زض سٙٛاتی تؼسیالت ٚخٛز ثٙبثطایٗ ضٛز، سطٔبیٝ ٌصاضاٖ

 ثبظاضٞبی ثٝ ٔطزْ اػتٕبز وبٞص ٚ خبٔؼٝ زض ٘بوبضآٔس ثطٚت تٛظیغ ٚ ترػیع ٔٛخت ٚ ٔیع٘س غسٔٝ ٔبِی غٛضتٟبی

ٞب زاضای تٛإ٘ٙسی ٞبی  ٔسیطاٖ زض ٔٛضز سٛزآٚضی زٚض٠ آیٙسٜ ضطوتٞبی اضائٝ ضسٜ تٛسظ  ثیٙی پیصٌطزز. ٔی سطٔبیٝ
وٙس. ٕٞب٘ٙس سبیط اعالػبت، اضظش ایٗ  ٞبی ثٟیٙٝ وٕه ٔی ٌصاضاٖ زض اتربش تػٕیٓ ٔٙسی است وٝ ثٝ سطٔبیٝ اضظش
 پیص زلت اثطٞسف ایٗ تحمیك ثطضسی  .ٌصاضاٖ است ٞب اظ زیسٌبٜ سطٔبیٝ ٞب، ٚاثستٝ ثٝ زلت ٚ ثبٚضپصیطی آٖ ثیٙی پیص
ٞبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق  ٔبِی زض ضطوت ٞبی ٌعاضش تدسیس ٚ حسبثطسی وٕیتٝ تٙٛع ثیٗ ضاثغٝ ثط ٔسیطیت ثیٙی

ثبضس. خبٔؼٝ آٔبضی  ثبضس. ایٗ تحمیك اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞیت ٚ ضٚش ػّی ٕٞجستٍی ٔی ثٟبزاض تٟطاٖ ٔی
ثٛزٜ است وٝ اظ  1399اِی  1392سبِٝ  8ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض زض ثبظٜ ظٔب٘ی  ٞبی پصیطفتٝ تحمیك وّیٝ ضطوت

ضطوت ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفتٙس. ٔتغیط ٚاثستٝ ایٗ تحمیك تدسیس  101ٌیطی حصف سیستٕبتیه زض ٔدٕٛع  عطیك ٕ٘ٛ٘ٝ
ٙی سٛز ٔی ثبضس. ثطای آظٖٔٛ اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی ٚ ٔتغیط ٔستمُ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ ٔتغیط تؼسیٍّط زلت پیص ثی

فطضیٝ ٞبی تحمیك اظ ضٌطسیٖٛ ِدستیه استفبزٜ ضس. یبفتٝ ٞبی تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ 
تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی ضاثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ زلت پیص ثیٙی سٛز تبثیط ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع 

ضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی ٘ساضز. ثٙبثطایٗ زض ضطوتٟب ثب وٕیتٝ حسبثطسی زاضای ػضٛ ظٖ ٘ظبضت ثط وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ا
 أٛض ٔبِی ضطوت ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثتطی غٛضت ذٛاٞس ٌطفت وٝ ٔٛخت وبٞص تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی  ذٛاٞس ٌطزیس.

 .ٔبِی ٞبی ٌعاضش حسبثطسی، تدسیس وٕیتٝ ٔسیطیت، تٙٛع ثیٙی پیص زلت کليدی: اصگاىٍ

 

 همدهِ
ٌیطی التػبزی ٔغّٛة، ٘یبظٔٙس زستطسی زاضتٗ ثٝ اعالػبت ٔطثٛط ٚ لبثُ اتىبست. زض ایٗ ظٔیٙٝ، حسبثطسی ٘یبظ  تػٕیٓ
ٌیطی ضا ثطعطف  ٞبی ٔبِی ثٝ اضظیبثی ویفیت اعالػبت پیص اظ استفبزٜ اظ آٟ٘ب زض فطایٙس تػٕیٓ وٙٙسٌبٖ ٌعاضش استفبزٜ

ثؼٙٛاٖ  حسبثطسی آٚضز. اظ عطفی وٕیتٝ ص تػٕیٕبت التػبزی ٔغّٛة ضا فطاٞٓ ٔیسبذتٝ ٚ ظٔیٙٝ ٔٙبسجی ثطای اذ
 غحت اظ اعٕیٙبٖ حػَٛ ٔسئِٛیت زاضز، ػٟسٜ ثط ضا ٔبِی ٌعاضضٍطی ثط ٘ظبضت ٚظیفٝ وٝ ٔسیطٜ ٞیبت اظ ظیطٌطٚٞی
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(. ثٙبثطایٗ ایدبز ٚ 2014، 1وبضزیٙبِع ٚ زاضز )ثطٚیٙعِع ػٟسٜ ثط ذغب ٚ اضتجبٞی ضا ٞطٌٛ٘ٝ اظ ػبضی ٚ ٔبِی غٛضتٟبی
ثىبضٌیطی وٕیتٝ حسبثطسی زض وطٛضٞبی تٛسؼٝ یبفتٝ زض پیطٍیطی اظ ٚلٛع اػٕبَ ذالف لبٖ٘ٛ ٚ اذالق، ثٟجٛز فطایٙس 

ٚ ٘مص وّیسی زض پط وطزٖ ذال   ٌعاضضٍطی ٔبِی ٚ اضائٝ اعالػبت ٚ ٌعاضضٟبی ٔبِی ضفبف ٚ لبثُ اتىب ٔٛثط ثٛزٜ
أب  است، ضٚضٗ وٕیتٝ حسبثطسی ثسیبض ٞبی ٔسئِٛیت (. اٌطچ1389ٝضاٖ، ایفب وٙس )عبِت ٘یب، ٌصا اػتجبضزٞی ثطای سطٔبیٝ

 ٔسیطیت ٞٛضیبضی ثط ضفتبض ٚ ػّٕىطز ٘بظط ٚالؼبً حسبثطسی ٞبی وٕیتٝ آیب وٝ است ٔغطح سٛاَ ایٗ ٔحممبٖ ٕٞٛاضٜ ثطای
 .(2014وبضزیٙبِع،  ٚ ٞستٙس )ثطٚیٙعِع اضضس ٔسیطاٖ ٞبی تػٕیٓ ٔططٚػیت ٕ٘بزیٗ زٞٙسٜ اضائٝ فمظ یب ٞستٙس

 حسبثساضی، زض تمّت یب حسبثساضی ٞبی ٘ظٕی ثی حسبثساضی ٔتٟٛضا٘ٝ، ٞبی ضٚش ٚخٛز زِیُ ٞبی ٔبِی ثٝ زض اضائٝ غٛضت
 تٛخٝ ثٙبثطایٗ، است؛ یبفتٝ افعایص ٌیطی چطٓ عٛض ثٝ ٌصضتٝ سبَ عَٛ چٙسیٗ زض ٞب ضطوت سٛز اضائٝ ٔجّغ ٚ تؼساز

 ضسٜ خّت ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس ٔٛضٛع ثٝ ٔمطضات وٙٙسٌبٖ تسٚیٗ ٚ ٌطاٖ ٌصاضاٖ، تحّیُ سطٔبیٝ اظ ثسیبضی
 ٘بزضست یب حصف ضا ٔطثٛعٝ ٔبِی اعالػبت وٝ وٙس ٔی تػسیك اسبسب سبظٔبٖ یه ٔبِی، ٞبی زض تدسیس اضائٝ غٛضت .است
 ظیبزی ٍ٘طا٘ی ثبػث ٚ است إٞیت ثب ٔبِی ثسیبض ٞبی تدسیس اضائٝ غٛضت. (2020، 2پسیه ٚ ٕٞىبضاٖ) است وطزٜ اضائٝ

، 3ضٛز )ٌبِٔٛیب ٚ ثٛوط ٔی اضضس ضٞجطاٖ ثیٗ زض اذاللی ٌیطی تػٕیٓ ٚ سبظٔب٘ی حبوٕیت ویفیت ٔٛضز زض شیٙفؼبٖ ٔیبٖ زض
2016.) 

 تأثیطی ٚ است ٔغطح ایٗ ضٚظٞب وٝ است ٔٛضٛػی التػبز ػطغٝ زض ثب٘ٛاٖ ٌصاضتٗ پب ٚ خٙسیتی تٙٛع ٔٛضٛع عطفی اظ
 ٞیبت وٝ است. ثغٛضی وٝ ٔحممبٖ ٔؼتمس٘س ظٔب٘ی ٍٕٞبٖ لطاضٌطفتٝ تٛخٝ ٔٛضز زاضز التػبزی ی خبٔؼٝ زض حضٛضضبٖ وٝ

 ثٟتطی ویفیت ٞبی ٔبِی، ٌعاضضٍطی ٚ وٕتط ٔبِی ٞبی اضائٝ تدسیس ٞستٙس، خٙسیتی تٙٛع زاضای حسبثطسی وٕیتٝ ٚ ٔسیطٜ
(. ثٙبثطایٗ ایٗ 2019 ،7ٚحیس ؛2015 ،6ٕٞىبضاٖ ٚ ویبٚ ؛2015 ،5ٕٞىبضاٖ ٚ آضٖٚ ؛2012 ،4ٚ ٕٞىبضاٖ اثٛت) ا٘س وطزٜ پیسا

تٛا٘س ثط تدسیس  ٞبی ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ، ٔی ٞبی حسبثطسی ضطوتضٛز وٝ آیب حضٛض ظ٘بٖ زض وٕیتٝ سٛاَ ٔغطح ٔی
 ٞب اثطٌصاض ثبضس؟ ٞبی ٔبِی ضطوت اضائٝ غٛضت

تٛسظ  ٔٛضٛع ایٗ ٘جبضس عّجب٘ٝ فطغت ٞبی اٍ٘یعٜ اظ ٘بضی اضائٝ تدسیس زالیُ وٝ زاضز ٚخٛز أىبٖ ایٗ حبِیىٝ زض
 ضسٜ پصیطفتٝ اغَٛ ٔغبثك وٝ لٛا٘یٙی اظ ثسیبضی وٝ است ضسٜ تجییٗ غٛضت ( ثسی2009ٗ) 8ٕٞىبضاٖ ٚ ثبزضتچط

 ٌعاضش ٚ تىٙیىٟب ا٘تربة زض ضا تفسیط یب لضبٚت پصیطی، ا٘ؼغبف اظ ای ٔحسٚزٜ ٔسیطاٖ ثطای ثبضس حسبثساضی ٔی

ثیٙی ٞب ٚ ثطآٚضز ٞبی ٔسیطیت فطاٞٓ وٙٙسٜ اعالػبت  وٙس وٝ پیص ػّٕی پیطیٗ ثیبٖ ٔی وٙس. ٔجب٘ی فطاٞٓ ٔی ثطآٚضزٞب
 (.1995، 9وّیسی ٚ ٟٔٓ زض اضتجبط ثب ثبظاض سطٔبیٝ است )فطا٘ه ٚ ٕٞىبضاٖ

 ٞٓ آٖ وٝ ضٛز ٔی آیٙسٜ اظ سٛزٞبی غحیح ثطآٚضز یه ثٝ ٔٙتٟی ٞب ضطوت ٔسیطاٖ زض تط زلیك ثیٙی پیص ٟٔبضت ٚخٛز
ثطآٚضز غحیح تطی اظ ضطایظ ثبظاض  وٝ ٔسیطا٘ی. زاضز ثبظاض ضلبثتی زض ٔحیظ ضطوت وٙتطَ ٚ ازاضٜ ٘عزیه ٚ ٔٛثط ثب اضتجبعی

 تغییط ضطایظ تدبضت ٚ تبثیط آٖ ثط تمبضبی تِٛیسات ضطوت، سبذتبض چٍٍٛ٘ی اظ ظیبزی زضن ٚ زاض٘س، ثٝ عٛض ٔحتُٕ ثیٙص
ٌصاضاٖ حطفٝ ای  ثٙبثطایٗ تّمی سطٔبیٝ. زاض٘س التػبزی زض ٔحیظ ٔٛثط ثٝ تغییطات آیٙسٜ وبضا ٚ ٌٛیی پبسد لبثّیت ٚ ٞعیٙٝ

اظ اػتجبض ٌعاضضٍطی ٔبِی ػالٜٚ ثط ٔبٞیت تدسیس اضائٝ ٞب، تحت تبثیط السأبت ا٘دبْ ضسٜ اظ سٛی ٔسیطاٖ ثؼس اظ چٙیٗ 
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(. ثٙبثطایٗ ثبتٛخٝ ثٝ ٔغبِت اضائٝ ضسٜ زض ایٗ تحمیك تبثیط زلت 2008، 1)إِٓط ٚ ٕٞىبضاٌٖیطز  ٞبیی ٘یع لطاض ٔی تدسیس اضائٝ
 ٌیطز.ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی ٞبی ٔبِی ٌعاضشتدسیس ٚ زلت پیص ثیٙی ٔسیطیت ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی 

 

 هباًی ًظزی ٍ پيطيٌِ تحميك

 تجدید ارائِ صَرتْای هالی
تساْٚ تٛسؼٝ پبیساض ثبضس، اظ ا٘ٛاع اعالػبت حسبثساضی ٔطتجظ افطب ضسٜ تٛسظ ضطوت لبثُ  اٌط ٞسف ثبظاض سطٔبیٝ ثطای

تفىیه ٘یست. ٌعاضش ٔبِی سبال٘ٝ افطب ضسٜ تٛسظ ضطوت پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس، ثرص ٟٕٔی اظ ایٗ اعالػبت 
ثٝ زست آٚضزٖ اعالػبت حسبثساضی ٞستٙس. ضاٜ اغّی ثطای سطٔبیٝ ٌصاضاٖ ذبضخی، عّجىبضاٖ ٚ سبیط شیٙفؼبٖ ثطای 

ضطوت، ذٛا٘سٖ ٌعاضش ٞبی ٔبِی ضطوت است. وبضثطاٖ ثطای پیص ثیٙی سٛزآٚضی آتی ضطوت ٚ اضظیبثی اضظش ضطوت ٚ 
تػٕیٓ ٌیطی ثطای سطٔبیٝ ٌصاضی ثط اعالػبت اضائٝ ضسٜ تٛسظ ٌعاضش ٞبی ٔبِی تىیٝ ٔی وٙٙس. ثٙبثطایٗ، لبثُ اػتٕبز 

وبضثط ٌعاضضٍط تأثیط ٔی ٌصاضز. اعالػبت ٔبِی ثب ویفیت ثبال، پبیٝ ٟٕٔی ثطای ثبظاض  ثٛزٖ اعالػبت ٔستمیٕبً ثط تػٕیٓ
سطٔبیٝ است. ٔی تٛا٘س ثٝ وبضثطاٖ اعالػبتی زض تػٕیٓ ٌیطی غحیح سطٔبیٝ ٌصاضی وٕه وٙس، ثٙبثطایٗ ترػیع ٔٛثط 

تػٕیٓ ٌیطی ٞبی سطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٌٕطاٜ ٔٙبثغ زض ثبظاض سطٔبیٝ ضا تسٟیُ ٔی وٙس. اعالػبت ثب ویفیت پبییٗ ٔی تٛا٘س زض 
ٞبی پصیطفتٝ ضسٜ زض  ٞبی اذیط، ثطای ضطوت ضٛز ٚ اثطثرطی ترػیع ٔٙبثغ ثبظاض سطٔبیٝ ضا وبٞص زٞس. سپس، زض سبَ

ٞبی  ٞبی ٔبِی ٔٙتطط ضسٜ لجّی، اضائٝ ٔدسز غٛضت وٙٙسٜ زض ٌعاضش ثٛضس ثٝ زِیُ اعالػبت ٘بزضست یب اعالػبت ٌٕطاٜ
(. ٔحممبٖ ذبضخی تحمیمبت ٌستطزٜ ای زض ٔٛضز تدسیس اضائٝ غٛضت ٞبی ٔبِی 2016، 2ضسٜ است)یٛ ٚ ًٚ٘تط  ٔبِی ضایح

ا٘دبْ زازٜ ا٘س ٚ ٘تبیح تحمیمبتی لبثُ تأُٔ ظیبزی ضا ثٝ زست آٚضزٜ ا٘س. ثب تٛسؼٝ سطیغ ثبظاض سطٔبیٝ چیٗ، پسیسٜ تدسیس 
بَ افعایص است. تحمیمبت ٔحممبٖ زاذّی زض ٔٛضز تدسیس اضائٝ غٛضت ٞبی ٔبِی زض ضطوت ٞبی ثٛضسی زاذّی ٘یع زض ح

اضائٝ ٔبِی ٘یع ػٕیك تط ٔی ضٛز. تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی ثٝ ایٗ ٔؼٙی است وٝ اعالػبت ٔبِی اضائٝ ضسٜ لجالً غحت 
ٌیطی  یٓزٞس ٚ زض ٘تیدٝ وبضثطاٖ اعالػبت ضا ثطای تػٕ ٞبی ٔبِی ضا وبٞص ٔی ٘ساضز. تدسیس اضائٝ ٔبِی ویفیت ٌعاضش

ٌصاضز. ثط ایٗ اسبس، ایٗ  وٙس وٝ ثٝ عٛض خسی ثط وبضایی ترػیع ٔٙبثغ زض ثبظاض سطٔبیٝ تأثیط ٔی ٌصاضی ٌٕطاٜ ٔی سطٔبیٝ
ٞبی ٔبِی تحمیمبت اذیط زض زاذُ ٚ ذبضج اظ وطٛض است، ثٝ ایٗ أیس وٝ  ٔٙس اظ تدسیس اضائٝ غٛضت ٔمبِٝ ٔطٚضی ٘ظبْ

ی ٔبِی ضا ٔطتت وٙس. تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی، اضائٝ ٔدسز غٛضتٟبی ٔبِی است ٞب ٚضؼیت تحمیك تدسیس اضائٝ غٛضت
وٝ ثٝ تدسیس اضائٝ ٌعاضضٟبی ٔبِی ٔٙتطط ضسٜ لجّی ٍٞٙبٔی وٝ ضطوت اضتجبٞبت ٌعاضضٟبی ٔبِی لجّی ضا وطف ٚ 

 . (2016)یٛ ٚ ًٚ٘،  تػحیح ٔی وٙس، اعالق ٔی ضٛز

 

 تٌَع جٌسيتی کويتِ حسابزسی،
 اظ أٛض ٔطبضوت ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ثبظزٞی زض ثسیبضی ٔطز ذٛز ٔیتٛا٘ٙس اظ آٖ است وٝ ظ٘بٖ ٕٞب٘ٙس ٕٞتبیبٖ حبویٞب  یبفتٝ

ٔطبغُ ٟٔٓ ٚ  ظ٘بٖ زض زض اضتجبط ثب ثىبضٌیطی ٘سجتب ً خسیسی ضٚیىطزٞبی اذیط سبِٟبی ثطذٛضزاض ثبضٙس. عی ثبالیی
زض زِٚت ٟ٘ٓ ثٝ ثؼس احسبس ٕ٘ٛز. استفبزٜ اظ ظ٘بٖ زض  اٖاتفبق ضا زض ایط ایٗ حتیحسبس ثٝ ٚخٛز آٔسٜ است وٝ ٔیتٛاٖ

 ٔػبزیك ٚظاضت أٛضذبضخٝ زض زِٚت اظ ٚ ٘یعاستفبزٜ اظ ٔسیطظٖ ثؼٙٛاٖ سرٍٙٛی خٕٟٛضی ٚظاضت ٚیبٔؼبٚ٘ت ضیبست ٔمبْ
اثطات  تٛا٘س ٔی ٘یع ثّىٝ زض أٛض التػبزی ٚ سیبسی ظ٘بٖ ٘ٝ تٟٙب زض ٔسبئُ اختٕبػی ثبضس. ثىبضٌیطی ٘ٛ ٔی ضٚیىطز ایٗ

زض  ضسٜ پصیطفتٝ ضطوتٟبی ٚ ٕٞچٙیٗ ٚ ذسٔبتی تِٛیسی ضطوتٟبی ٔسیطٜ زاضتٝ ثبضس. حضٛض ظ٘بٖ زض ٞیأت ثسعایی

                                                           
1
 Almer 

2
 Yu and Wang 
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 ثٝ ػٙٛاٖ یب ػبُٔ ٚ ظٖ زض ضأس سبظٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔسیط ثؼُٕ آٔسٜ ٔؤثط ثٛزٜ است. حضٛض ٔسیط پژٚٞطٟبی ثٛضس عی

 ظٖ ثب تٛخٝ ثٝ ثٝ ثٟجٛز ػّٕىطز ثب ٘ظبضت ثیطتطاظ عطف ٔسیط ٛا٘ست ضا ٔی ضطوت اثطات ٔثجتی ٔسیطٜ اظ ٞیأت ػضٛی
. ثبضس زاضتٝ ثبظزٞی ضطوت، افعایص وبضایی ضطوت، افعایص ٔبِی، ٌعاضضبت اضائٝ آٟ٘ب ٚ ٘یعاضتمب ویفیت ضرػیتی ٚیژٌی

اثطثرص اظ سٛی ٍ٘طا٘یٟبی ٔطثٛط ثٝ ویفیت ٌعاضضٍطی ٔبِی ٚ ٔسیطیت سٛز ٔٙدط ثٝ زضذٛاست ایدبز وٕیتٝ حسبثطسی 
 تٙٛع ضاستب ثبیس ػٙٛاٖ وطز وٝ ثطاسبس ٔغبِؼبت، زضایٖٗ ضیجٛثّٛ وٕیتٝ  است لبٖ٘ٛ ٌصاضاٖ،سٟبٔساضا٘ٛ سبیطیٗ ضسٜ

ٚ  ثط٘سق ایٕب٘ی ٘مص لبثُ ٔالحظٝ ای زاضتٝ ثبضس. خٙسیتی زض وٕیتٝ حسبثطسی وٕیتٝ حسبثطسی ٔیتٛاٖ ثط ػّٕىطزآٖ
وٕیتٝ حسبثطسی ٔی تٛا٘سحك اِعحٕٝ حسبثطسی ضا  حسالُ یه ٕ٘بیٙسٜ ظٖ زض وٝ حضٛض س( ٘طبٖ زاز1396ٕ٘ٞىبضاٖ )

ضطوتٟب ا٘دبْ ضسٜ است. ثٝ عٛض وّی ٔیتٛاٖ ٘تبیح  وبٞص زٞس.تحمیمبتجسیبضی زض ذػٛظ ػٛأُ ٔؤثط ثط ضفبفیت
ُ ٔحیغی اظ زستٟبی اظ تحمیمبت ٘طبٖ ٔیسٞٙس وٝ ٘مص ػٛأ. حبغُ اظ ایٗ تحمیمبت ضا ثٝ زٚ زستٝ وّی تمسیٓ ٕ٘ٛز

ٌصاضاٖ ٚ ٔیعاٖ تٛسؼٝ ٚ پیططفت وطٛضٞب زض  ٌعاضضٍطی ٔبِی، لٛا٘یٗ حٕبیتی اظ سطٔبیٝ لجیُ ٘ظبٟٔبی لب٘ٛ٘ی حبوٓ ثط
ثیٗ ضطوتٟبی ٔرتّف زض سغح ز٘یب إٞیت ثیطتطی زاضز.ثسیبضیبظ تحمیمبت ثٝ ذػٛغیبت  تجییٗ تفبٚت ٔیعاٖ ضفبفیت زض

ی ثیٗ ایٗ ذػٛغیبت ثب ٔیعاٖ ضفبفیت ضطوتی پیسا وطزٞب٘س. ایٗ ذػٛغیبت ثٝ ٚ ضاثغٝ ٔؼٙبزاض ذبظ ضطوتٟب پطزاذتٝ
ٔسیطٜ غیطٔٛظف ٚ ٔستمُ، ٔیعاٖ  ضطوت، ٔیعاٖ سٛزآٚضی، تٕطوع ٔبِىیت، تؼساز اػضبی ٞیأت عٛض ػٕسٜ ضبُٔ ا٘ساظٜ

بثطسبٖ ٔستمُ ػضٛ چٟبض ٌصاضی ٚ استفبزٜ اظ حس سبظٔب٘ی ٚ ٘سجتٟبی اٞطٔی، فطغتٟبی سطٔبیٝ اتىب ثٝ تأٔیٗ ٔبِی ثطٖٚ
ضفبفیت، ضطٚضت تسٚیٗ سیبستٟبی ٔطرع ٚ سبذتبضٞبی سبظٔب٘ی ٔٙبست ضا ثطای  ثٛزٜ است.إٞیت ٔؤسسٝ ثعضي ز٘یب

ضفبفیت ایدبة ٔیىٙس. ثب ایٗ ٚخٛز سٙدص ٚ اضظیبثی ضفبفیت وبض ثسیبض ٔطىّی ٘یست. ٔیعاٖ ضفبفیت ثٝ  اضظیبثی ٚ ثٟجٛز
ثٛزٖ آٟ٘ب ٚ زض یه والْ، ویفیت اعالػبت  زلت ٚ زضستی اعالػبت زضیبفتی ٚ وبُٔ زض حمیمت ٔیعاٖ غٛضت ٘ظطی
ٔحٕسی ٚ ضسٜ فطاٞٓ ذٛاٞس ضس ) ثٝ عٛض عجیؼی چٙیٗ اػتجبضی تٟٙب اظ عطیك اضظیبثی اعالػبت زازٜ ضاثیبٖ ٔیىٙس.

 (.1400یٛسفٛ٘س،

 

 پيص بيٌی سَد
 ٌعاضش تبضید اظ لجُ ضا سٛز وٝ ٔسیطیتی اذتیبضی افطبی ػٙٛاٖ ثٝ ضا ٔسیطیت سٛز ثیٙی پیص 1990 ٕٞىبضاٖ ٚ ویًٙ
 ٔغجٛػبت زض ٞٓ سٛز، ثیٙی پیص ثب ٔتطازف ٔؼٕٛالً سٛز ٞسایت اغغالح. وٙس ٔی تؼطیف وٙس، ٔی ثیٙی پیص ا٘تظبض ٔٛضز

 سٛز ٞبی ثیٙی پیص اٌطچٝ. ضٛز ٔی استفبزٜ ،2005ٕٞىبضاٖ  آتیبس ٚ آوبزٔیه ازثیبت زض ٞٓ ٚ 2005 ظٚوطٔٗ ٔطٟٛض
 اظ لجُ أب حسبثساضی زٚضٜ پبیبٖ اظ پس اٚلبت ٌبٞی أب ضٛ٘س، ٔی ٔٙتطط سبال٘ٝ ٚ ٔبٞٝ سٝ سٛز ا٘تطبض اظ لجُ ٔؼٕٛالً
 وٝ ظٔب٘ی. ضٛ٘س ٔی ضٙبذتٝ سٛز اػالٖ پیص ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٕٛالً اذیط ٞبی ثیٙی پیص ایٗ. ضٛ٘س ٔی اضائٝ سٛز اػالْ
. ٌٛیٙس ٔی سٛز ٞطساضٞبی آٟ٘ب ثٝ ٔؼٕٛالً است، ا٘تظبض ٔٛضز سٛز اظ تٛخٝ لبثُ وسطی زٞٙسٜ ٘طبٖ ٔسیطیت ٞبی ثیٙی پیص

 آیب وٝ است ایٗ ٞستٙس ٔٛاخٝ آٖ ثب ٔسیطاٖ وٝ سٛاِی اِٚیٗ ٞستٙس، زاٚعّجب٘ٝ افطبی سٛز ٞبی ثیٙی پیص وٝ آ٘دبیی اظ
 ٔی ضىُ است ٔٛاخٝ ضطوت ذبظ ٞبی ٚیژٌی ثب ضطوت وٝ ٔحیغی اظ تطویجی ثب پبسد. ذیط یب وٙٙس غبزض ثیٙی پیص
 ٌیطی تػٕیٓ ٔمسٔٝ ای ثطای آٟ٘ب ظیطا وٙیٓ، ٔی ٌصاضی ثطچست پیطیٙیبٖ ػٙٛاٖ ثٝ ضا ػٛأُ ایٗ ٔب ذٛز، چبضچٛة زض. ٌیطز
 آٖ ٞبی ٚیژٌی ثب ضاثغٝ زض ٞب ا٘تربة اظ ٚسیؼی عیف ثب ٔسیط سٛز، ثیٙی پیص ا٘تربة اظ پس. ٞستٙس ٚالؼی ثیٙی پیص
 ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ ویفیت ٚافك ٔحسٚزٜ، ٘مغٝ، ٔب٘ٙس، ثیٙی پیص ضىُ ضبُٔ، ٞب ا٘تربة ایٗ. ضٛز ٔی ٔٛاخٝ ثیٙی پیص

 ٞب ا٘تربة ٔی ثبضس. ایٗ اسٙبز ٚخٛز ػسْ یب ٚخٛز ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ ثیٙی، پیص ثب ٕٞطاٜ اعالػبت ٚ سبال٘ٝ، ثطاثط زض فػّی
 ، چبضچٛة خعء سٛٔیٗ. ٞستٙس ثیٙی پیص ثب ٔطتجظ ٞبی ٚیژٌی آٟ٘ب ظیطا ضٛز ٔی ٘بٔیسٜ ثیٙی پیص ٞبی ٚیژٌی ػٙٛاٖ ثٝ

 ثبظاض ٚاوٙص ٔب٘ٙس وٙس، ٔی ثجت زٞٙس، ٔی ضخ ثیٙی پیص ا٘تطبض اظ پس وٝ ضا ٞبیی ٚاوٙص ٚ ضٚیسازٞب ثیٙی، پیص پیبٔسٞبی
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 ثیٙی پیص ٞبی ٚیژٌی ٚ پیطبیٙسٞب اظ تبثؼی پیبٔسٞب ایٗ وٝ ٘یست تؼدت خبی. ضسٜ ثیٙی پیص سٛز اعالػبت ثٝ سٟبْ
 اظ وٝ ضٛز ٔی تحّیٍّطاٖ تٛسظ سٛز ثیٙی پیص ثیطتط تدسیس٘ظطٞبی ثٝ ٔٙدط ٔسیطیت ثیٙی پیص ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ. ٞستٙس
 ( 2019، 1)ثته ٚ ٕٞىبضاٖ ٌیطز ٔی سطچطٕٝ ثبال لجّی ثیٙی پیص زلت ثب ٞبیی ضطوت

 

 پيطيٌِ  تحميك

 ٔبِی ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز. ٚی ػٛأُ ٞبی اضائٝ تدسیس ضطوتی حبوٕیت وٙٙسٜ تؼییٗ ( ػٛا2021ُٔ) 2اٞسبٖ حجیت
وٙس ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض  ثیٙی پیص ضا ٔبِی ٞبی اضائٝ تدسیس است ٕٔىٗ وٝ ذبضخی ٚ زاذّی ضطوتی حبوٕیت ٔرتّف

 ٞبی ٚیژٌی خٙسیت،( ة) حسبثطسی تؼٟس ٞبی ٚیژٌی ٚ حسبثطسی ٔؤسسٝ( اِف) ضسٜ ا٘تربة حبوٕیتی زاز. ٔتغیطٞبی
( ٜ) ٚ. ٔبِىیت سبذتبض ٔتغیطٞبی( ز) ػبُٔ؛ ٔسیط ثٝ ٔطثٛط ٞبی ٚیژٌی( ج) حسبثطسی وٕیتٝ ٞبی ٚیژٌی ٚ ٔسیطٜ، ٞیبت

ا٘تربة ٌطزیس ٚ اضتجبط آٖ ثط احتٕبَ  ٔدعا ضطوتی حبوٕیت ٔتغیط 37 ٔدٕٛع زض ذبضخی. ضطوتی حبوٕیت ٔتغیطٞبی
 ا٘تربة حبوٕیت ضطوتی ضبُٔ ٞبی ٔىب٘یسٓ وٝ زاز ٘طبٖ ٘تبیح. ٌطفتتدسیس اضظیبثی غٛضتٟبی ٔبِی ٔٛضز ثطضسی لطاض 

 تدسیس ٚلٛع ثب ٔٙفی ٚ ٔؼٙبزاضی عٛض ثٝ ٔسیطٜ، ٞیبت استمالَ ٚ حسبثطسی ٘ظطات ثٛزٖ ٔٛلغ ثٝ ٚ ا٘ٛاع ٘ٛع حسبثطس،
 پیچیسٌی ٚ ذٛزی ٔبِىیت آٟ٘ب، ٔطتطیبٖ ٚ حسبثطسبٖ ثیٗ التػبزی پیٛ٘س حبَ، ایٗ ثب .است ٔطتجظ ٔبِی ٞبی اضائٝ

 .زٞٙس ٔی افعایص تٛخٟی لبثُ ٔیعاٖ ثٝ ضا اضائٝ تدسیس احتٕبَ ٍٕٞی ضطوت،
 ثیٗ زض ٔبِی اضائٝ تدسیس ثطٚظ ثط ضطوت ذبظ ٞبی ٚیژٌی ٚ ضطوتی حبوٕیت ( اثطات2020) 3حسٙبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ

 ثطٚظ ٚ ضطوت ػّٕىطز ٚ ٔسیطاٖ پبزاش ثیٗ زاز وٝ ٘طبٖ ٔبِعی ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز٘س. ٘تبیح ػبْ سٟبٔی ٞبی ضطوت
 ضاثغٝ ٔبِی اضائٝ تدسیس ثطٚظ ٚ ضطوت اٞطْ ثیٗ ایٗ، ثط ػالٜٚ. زاضز ٚخٛز ٔؼٙبزاضی ٚ ٔٙفی ضاثغٝ ٔبِی ی اضائٝ تدسیس
 ٔسیطٜ، ٞیبت استمالَ ٔسیطٜ، ٞیبت ضطوتی )ا٘ساظٜ حبوٕیت ٔتغیطٞبی سبیط حبَ، ایٗ ثب. زاضز ٚخٛز ٔؼٙبزاضی ٚ ٔثجت

 اٞطْ ضطوت، )سٗ ضطوت ذبظ ٞبی ٚیژٌی ٚ ذبضخی( حسبثطسی ویفیت حسبثطسی، وٕیتٝ ترػع چٙسٌب٘ٝ، ٔسیطیت
 . ٞستٙس إٞیت ثی ٔبِی اضائٝ تدسیس ثطٚظ ثط ضطوت(، ٘مسیٍٙی ٚ ضطوت

 ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس ٚ حسبثطسی وٕیتٝ تٙٛع ثیٗ ضاثغٝ ثط حسبثطسی وٕیتٝ ( اثط ذسٔبت2020) 4پسیه ٚ ٕٞىبضاٖ
 2010 ٚ 1996 ٞبی سبَ ثیٗ ٔتحسٜ ایبالت ٞبی ضطوت اظ ٕ٘ٛ٘ٝ یه اظ استفبزٜ ٔبِی ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز٘س. آٟ٘ب ثب ثب

 زض خٙسیتی تٙٛع وٝ ٕٞب٘غٛض ٌصاضز، ٔی تأثیط ٔبِی ٞبی اضائٝ تدسیس ثطٚظ ثط حسبثطسی وٕیتٝ ٞبی زضیبفتٙس وٝ ٚیژٌی
 ٚلٛع وبٞص زض حسبثطسی وٕیتٝ ثیطتط ٞٛضیبضی عطیك اظ خٙسیتی زضیبفتٙس وٝ تٙٛعاٟ٘ب  .زاضز تأثیط ٘یع ٔسیطٜ ٞیبت
 ٞیبت ٞبی وٕیتٝ سبیط زض حسبثطسی وٕیتٝ اػضبی زذبِت وٝ زضیبفتٙس ٔبِی اثط ٌصاض است. ٕٞچٙیٗ ٞبی اضائٝ تدسیس
 .وٙس ٔی تؼسیُ ضا ضٚاثظ )ٔتغیط ذسٔبت وٕیتٝ حسبثطسی( ایٗ ٔسیطٜ

 ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس ثط ٔسیطٜ ٞیئت پٛیبیی آیب وٝ پطزاذتٙس ٔٛضٛع ایٗ ( ثٝ ثطضسی1400) ٕٞساّ٘ٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
 ثب ٚ 1398 تب 1394 ٞبی سبَ ثیٗ تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضس زض ضسٜ پصیطفتٝ ٞبی ضطوت آٔبضی خبٔؼٝ ذیط؟ یب زاضز تبثیط

 ٘طبٖ آظٖٔٛ ٘تبیح وٝ ضس پطزاذتٝ فطضیٝ آظٖٔٛ ثٝ ٔتغیطٜ چٙس ذغی ضٌطسیٖٛ ضٚش ٚ ضطوت 100 اعالػبت اظ استفبزٜ
 ٞیبت پٛیبیی افعایص ثب یؼٙی. زاض٘س ٔؼىٛسی ٚ ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس ثط ٔسیطٜ ٞیبت پٛیبیی زاز

 وٙس. ٔی پیسا وبٞص تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضس زض ضسٜ پصیطفتٝ ٞبی ضطوت ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس ٔسیطٜ،

                                                           
1
 Bathke et al 

2
 Ahsan Habib 

3
 Hasnan & et al. 

4 
Pathak & et al 

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1094406021500025?journalCode=tija
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1094406021500025?journalCode=tija
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 ضطوتی حبوٕیت سبذتبض اظ ٟٕٔی ثرص ػٙٛاٖ ثٝ حسبثطسی وٕیتٝ ٞبی ( ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٚیژٌی1400ضىٛٞی ٔٙص )
 اضائٝ تدسیس ثیٗ ضاثغٝ ثط اعالػبتی ضفبفیت آیب وٝ پطزاذت ٔٛضٛع ایٗ ثطضسی است، ثٝ ٌطفتٝ لطاض ثحث ٔٛضز وٕتط

 تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضس زض ضسٜ پصیطفتٝ ٞبی ضطوت آٔبضی خبٔؼٝ ٘ٝ؟ یب زاضز تبثیط حسبثطسی وٕیتٝ ٚ ٔبِی غٛضتٟبی
 فطضیٝ آظٖٔٛ ثٝ ٔتغیطٜ چٙس ذغی ضٌطسیٖٛ ضٚش ٚ ضطوت 100 اعالػبت اظ استفبزٜ ثب ٚ 1398 تب 1394 ٞبی سبَ ثیٗ

 ضا حسبثطسی وٕیتٝ ٚ ٔبِی غٛضتٟبی اضائٝ تدسیس ثیٗ ضاثغٝ اعالػبتی ضفبفیت زاز ٘طبٖ آظٖٔٛ ٘تبیح وٝ ضس پطزاذتٝ
 .زاض٘س ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ حسبثطسی وٕیتٝ ٚ ٔبِی غٛضتٟبی اضائٝ تدسیس ٕٞچٙیٗ ٚ وٙس ٔی تؼسیُ

 تدسیس ثط حسبثطسی وٕیتٝ ٚ ٔسیطٜ ٞیبت زض ظٖ ٕ٘بیٙسٜ یه حسالُ حضٛض تبثیط ( ثٝ ثطضسی1399ػجسی ٚ ٕٞىبضاٖ )
 عی تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضس زض ضسٜ پصیطفتٝ ٞبی ضطوت زض ٌطٜٚ پٛیبیی ٘ظطیٝ ثط تبویس ثب ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ
 حضٛض ٘طبٖ زاز٘س وٝ( ٔطبٞسٜ 760) ضطوت 152 اظ ٔتطىُ ای ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب ثب ثطضسی. پطزاذتٙس 1397 تب 1393 ٞبی سبَ

 پژٚٞص ضٛاٞس أب. زٞس وبٞص ضا ٔبِی ٞبی غٛضت اضائٝ تدسیس تٛا٘س ٔی حسبثطسی، وٕیتٝ زض ظٖ ٕ٘بیٙسٜ یه حسالُ
 . ٘ساضز ٔبِی ٞبی غٛضت  اضائٝ تدسیس وبٞص ثط ٔؼٙبزاضی تبثیط ٔسیطٜ، ٞیبت زض ظ٘بٖ حضٛض زاز ٘طبٖ

 

 رٍش تحميك
تب  1392ثبظزٜ ظٔب٘ی  ثبضس وٝ زض  ٞبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔی تحمیك حبضط ضطوت یخبٔؼٝ آٔبض

ه ایٗ تحمیك ثٝ ضٚش حصفی سیستٕبتی ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ضٔؼیبثبضٙس. لطاض ٌطفتٝ  ٞبی ثٛضس زض فٟطست ضطوت 1399سبَ 
 :ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ضطایظ ظیط است

 .٘سازٜ ثبضٙس یسبَ ٔبِ طییتغ بیتیفؼبِ طییٔصوٛض تغ یٔبِ یسبَ ٞب یع
 ٞبی ّٞسیًٙ، ٌطی ٔبِی، ضطوت ٌصاضی، ٚاسغٝ ٞب ٚ ٔؤسسبت ٔبِی )ضطوتٟبی سطٔبیٝ خعٚ ثب٘ه ؛تِٛیسی ثبضس ضطوت

 .ٞب( ٘جبضٙس ًٙیعیثب٘ه ٞب ٚ ِ
 .ٞب ٔٙتٟی ثٝ پبیبٖ اسفٙس ٔبٜ ٞط سبَ ثبضس ٔبِی ضطوت سبَ

 .ٞب زض ثٛضس ٔؼبّٔٝ ضسٜ ثبضس ضطوت سٟبْ

 ٚلفٝ ٔبِی ثیص اظ ضص ٔبٜ ٘ساضتٝ ثبضس.

 ٔطبٞسٜ ٔیجبضس. (8×101) 808ضطوت ٚ  101ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیتٟبی شوط ضسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی تحمیك ضبُٔ 

 

 ّای تحميكفزضيِ 

 فطضیٝ اَٚ: ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
 ثیٙی ٔسیطیت ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی اثط ٔؼٙبزاضی زاضز. فطضیٝ زْٚ: زلت پیص

 

 هتغيزّای تحميك

 هتغيز ٍابستِ 

 (FRتجدید گشارضْای هالی )
ٌیطز )پسیه ٚ  ضطوتی زض سبَ خبضی تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی زاضتٝ ثبضس ػسز یه زض غیط ایٙػٛضت ػسز غفط ٔیاٌط 

 (.2020ٕٞىبضاٖ ،
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 هتغيز هستمل تحميك

 (ACDتٌَع کويتِ حسابزسی )
ٌیطز )پسیه ٚ  اٌط حسالُ یه ظٖ زض وٕیتٝ حسبثطسی حضٛض زاضتٝ ثبضس ػسز یه زض غیط ایٙػٛضت ػسز غفط ٔی

 (.2020اٖ، ٕٞىبض

 

 هتغيز تؼدیلگز

 (MFA( )management forecasting accuracyدلت پيص بيٌی هدیزیت )

    
        

    
 

PEPSثیٙی ضسٜ ٞط سٟٓ : سٛز پیص. 
EPS ،ٖ(1399: سٛز ٞط سٟٓ )وطٔی ٚ ٕٞىبضا 

 

 هتغيزّای کٌتزلی
 ٌیطی ٌطزیس. ا٘تربة ٚ ا٘ساظٜ (، ٔتغیطٞبی وٙتطِی2020ٌیطی اظ پژٚٞص پسیه ٚ ٕٞىبضاٖ ) ثب ثٟطٜ

SIZ :ا٘ساظٜ ضطوت: ٍِبضیتٓ عجیؼی زاضایی ٞبی ضطوت. 
ROAػّٕىطز ضطوت: ٘سجت سٛز ذبِع ثٝ زاضاییٟب :. 

GROWTHُضضس فطٚش: ٘سجت افعایص فطٚش ٘سجت ثٝ سبَ لجُ ثٝ فطٚش سبَ لج :. 
MBْ٘سجت اضظش ثبظاض ثٝ اضظش زفتطی حمٛق غبحجبٖ سٟب :. 

DUALٌیطز اٌط  ٚظیفٝ ٔسیطػبُٔ: ایٗ ٔتغیط ثػٛضت ٔتغیط ٔدبظی غفط ٚ یه تؼطیف ضسٜ وٝ اضظش یه ٔی : زٌٚبٍ٘ی
ٌیطز. )ثب تػٛیت سٝ  ٔسیطػبُٔ ضطوت ٕٞعٔبٖ ضئیس ٞیبت ٔسیطٜ آٖ ضطوت ٘یع ثبضس زض غیط ایٙػٛضت اضظش غفط ٔی

لبٖ٘ٛ  124)ٔبزٜ  ت ٔسیطٜ ٘یع ثبضسػٕٛٔی، ٔسیط ػبُٔ ایٗ أىبٖ ضا زاضز وٝ ضئیس ٞیب ٔدٕغ زض حبضط چٟبضْ آضا
 تدبضت((.

Committee size :ا٘ساظٜ وٕیتٝ حسبثطسی: تؼساز اػضبی وٕیتٝ حسبثطسی. 
Tenureٗضس ٌیطی ا٘ساظٜ حسبثطسی وٕیتٝ ٔسیطاٖ تٕبٔی تػسی ٔست : زٚضٜ تػسی: ٔیبٍ٘ی. 

Board indٖزض ٞیبت ٔسیطٜ : استمالَ ٞیبت ٔسیطٜ: ٘سجت تؼساز ٔسیطاٖ ٔستمُ ثٝ وُ ٔسیطا. 
 

 تؼزیف هدیزاى هستمل

 ضٛز اػغب است ٔسیطٜ ٞیبت ػضٛ یه اٚ ایٙىٝ ثٝ ٘ظط ثب ثبیس سٟبٔص ثبضس، ٘یع سٟبٔساض ٔسیطٜ ٞیبت ٔستمُ ػضٛ اٌط 
 .ضٚز ثبالتط زضغس 5 ٔدٕٛع اظ ٘جبیس ٚ

 ٛآٖ ٞبی ٔدٕٛػٝ ظیط اظ ضطوتی آٖ، ثٝ ٔطثٛط ٔٛسسٝ ٞط ضطوت، ذٛز زض ٌصضتٝ سبَ زٚ عَٛ زض ٘جبیس ٔستمُ ػض 
 .ثبضس وطزٜ وبض زیٍطی ٚاثستٝ ضطوت ٞط یب

 ٛزٞس ٔی اضائٝ اسبسی وبالٞبی ٚ ذسٔبت ٔصوٛض ضطوت ثٝ وٝ ثبضس زیٍطی ضطوت ٞط استرساْ زض ٘جبیس ٔستمُ ػض. 

 ٛٞط زض ضطوت ذٛز زض یب است ضطوت ػٕسٜ سٟبٔساضاٖ اظ وٝ ثبضس زاضتٝ اِٚی زضخٝ فبٔیُ یب ٕٞسط ٘جبیس ٔستمُ ػض 
 تبثیط تحت ضا ضطوت زاذّی وٙتطَ ٞبی ٔىب٘یعْ تٛا٘س ٔی وٝ است ٔمبٔی زض یب وٙس ٔی فؼبِیت اخطایی/ ٔسیطیتی ٔمبْ
 .زٞس لطاض
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 سٛز سٟبْ، ٔسیطٜ، ٞیبت ػضٛ ػٙٛاٖ ثٝ اش ٚظیفٝ زِیُ ثٝ ثبضس ٘یع سٟبٔساض ٔسیطٜ ٞیبت ٔستمُ اػضبی اظ یىی اٌط 
 تٛسظ ضسٜ ٔؼیٗ سمف اظ ٘جبیس ٔیٍیطز، تؼّك ٚی ثٝ ٔسیطٜ ٞیبت زض ػضٛیت اظای زض وٝ پبزاضی ٚ سٟبْ ایٗ اظ حبغُ
 .ثبضس ثیطتط لبٖ٘ٛ

 ٕ٘بیٙسٌی ٔسیطٜ ٞیبت زض ضا ای ػٕسٜ سٟبٔساض ایٙىٝ یب ثبضٙس ػٕسٜ سٟبٔساضاٖ ٕ٘بیٙسٜ ٘جبیس ٔسیطٜ ٞیبت ٔستمُ اػضبی 
 وٙٙس.

 

 هدل آسهَى فزضيِ ّا
(، ٔسَ ضٌطسیٛ٘ی ظیط ضا خٟت آظٖٔٛ فطضیٝ ٞبی 2020پژٚٞص پسیه ٚ ٕٞىبضاٖ )زض ایٗ تحمیك ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ 

 تحمیك زض ٘ظط ٌطفتیٓ.
                                                                

                                                              
   

 

 یافتِ ّای تحميك

 آهار تَصيفی هدل 
 آهار تَصيفی هتغيزّای هدل تحميك: (1جدٍل )

 وطیسٌی چٍِٛی ا٘حطاف ٔؼیبض وٕیٙٝ ثیطیٙٝ ٔیب٘ٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط/آٔبضٜ

FR 347/0 0 1 0 47/0 639/0 40/1 

ACD 027/0 0 1 0 162/0 80/5 75/34 

MFA 464/0 125/0 33/46 3/34- 51/5 897/0 24/34 

ACD*MFA 003/0 0 62/7 49/12- 778/0 45/7- 10/19 

SIZ 73/14 49/14 76/20 36/11 51/1 05/1 84/4 

ROA 129/0 107/0 673/0 581/0- 142/0 651/0 001/5 

GROWTH 359/0 261/0 59/6 909/0- 510/0 55/3 32/34 

MB 30/9 10/6 25/58 55/17- 131/10 04/2 11/8 

DUAL 056/0 0 1 0 23/0 82/3 62/15 

COMMITTEESIZE 85/2 3 5 0 976/0 54/1- 30/7 

TENURE 04/3 3 5 1 56/1 05/0 47/1 

BOARDIND 7/0 8/0 1 2/0 172/0 155/0- 53/2 

 808 808 808 808 808 808 808 تؼساز ٔطبٞسات

( ثطاثط MB) ٚ ثطای ٔتغیط ٘سجت اضظش ثبظاض ثٝ زفتطی 142/0( ثطاثط ROA) ٔمساض پطاوٙسٌی ثطای ٔتغیط ٘طخ ثبظزٜ زاضاییٟب
است وٝ ٘طبٖ ٔی زٞس زض ثیٗ ٔتغیطٞبی پژٚٞص، ٘طخ ثبظزٜ زاضاییٟب  ٚ ٘سجت اضظش ثبظاض ثٝ زفتطی ثٝ تطتیت  13/10 ثب

( ثطاثط TENURE)  زاضای ثیطتطیٗ ٚ وٕتطیٗ ٔیعاٖ پطاوٙسٌی ٔی ثبضٙس. ضطیت چٍِٛی ٔتغیط تػسی وٕیتٝ حسبثطسی
ٚ ثٝ ایٗ ا٘ساظٜ اظ ٔطوع تمبضٖ ا٘حطاف زاضز. ٔتغیط زلت پیص ثیٙی ٔی ثبضس، یؼٙی ایٗ ٔتغیط چٍِٛی ثٝ ضاست زاضز  05/0ثب 

 ثیطتطیٗ ٚ ٔتغیط تػسی وٕیتٝ حسبثطسی-45/7( ثب ٔمساض ACD*MFA) ٔسیطیت* خٙسیت وٕیتٝ حسبثطسی
(TENURE  وٕتطیٗ ػسْ تمبضٖ ضا ٘سجت ثٝ تٛظیغ ٘طٔبَ زاضز. وطیسٌی تٕبٔی ٔتغیط ٞبی ایٗ ٔسَ ٔثجت است. ٔتغیط  )
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( ثب ٔمساض FR) ثیطتطیٗ ثطخستٍی ٚ ٔتغیط  تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی75/34( ثب ٔمساض ACD) ع وٕیتٝ حسبثطسیتٙٛ
 وٕتطیٗ ثطخستٍی ضا ٘سجت ثٝ ٔٙحٙی ٘طٔبَ زاضز. 40/1

 

 آسهَى هاًایی هتغيزّای هدل تحميك
ضیطٝ ٚاحس فطضیٝ غفط ثیبٍ٘ط ٚخٛز زض آظٖٔٛ  ٌیطز.غٛضت ٔی ِٛیٗ، ِیٗ ٚ چٛ آظٖٔٛ ضیطٝ ٚاحس ثب استفبزٜ اظ ضٚش

زضغس فطضیٝ غفط پصیطفتٝ ٕ٘ی ضٛز.  95ثبضس ثٝ احتٕبَ  05/0ضیطٝ ٚاحس ثٛزٜ ٚ زض غٛضتیىٝ احتٕبَ خسَٚ وٛچىتط اظ 
 ثبضس:( ٔی2٘تبیح حبغُ اظ آظٖٔٛ ضیطٝ ٚاحس ثطای ٔتغیطٞبی ٔسَ ثٝ ضطح خسَٚ )

 ، با ػزض اس هبدأ ٍ رًٍدLLC(Levin, Lin & Chu)  ریطِ ٍاحد ًتایج آسهَى :(7) جدٍل
 Levin,lin & chut ٔتغیط

 احتٕبَ آٔبضٜ

FR 12/10- 0000/0 

ACD 03/10- 0000/0 

MFA 06/4- 0000/0 

ACD*MFA 13/155- 0000/0 

SIZ 6/13- 0000/0 

ROA 29/8- 0000/0 

GROWTH 58/17- 0000/0 

MB 43/14- 0000/0 

DUAL 86/3- 0000/0 

COMMITTEESIZE 77/6- 0000/0 

TENURE 3/38- 0000/0 

BOARDIND 02/13- 0000/0 

( ٔطرع ٌطزیس وٝ تٕبٔی ٔتغیطٞب ثط اسبس  آظٖٔٛ ِٛیٗ ِیٗ ٚ چٛ ا٘دبْ ضسٜ زض 2ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح حبغُ اظ خسَٚ )
 سغح ٔب٘ب ٞستٙس. 

 

  آسهَى ّن خطی هتغيزّای هستمل هدل تحميك

 هاًایی هتغيزّای هدل جاًبی(: ًتایج آسهَى 3جدٍل )

 ٔتغیط

ACD MFA 

AC

D*

MF

A SIZ ROA 

GR

OW

TH MB 

DU

AL 

COMM

ITTEE

SIZE 

TE

NU

RE 

BOAR

DIND 

ACD 1           

MFA 

01/0
- 

1          

ACD*MFA 

024/
0 

14/0 1         

SIZ 

04/0 072/0
- 

027/
0 

1        

ROA 

051/
0- 

188/0 063/
0 

224/
0 

1       
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 GROWTH 

018/
0 

044/0 041/
0 

078/
0 

27/0 1      

MB 

013/
0- 

074/0 01/0
- 

168/
0- 

076/0 181/
0 

1     

DUAL 

008/
0- 

072/0
- 

001/
0 

05/0 123/0
- 

078/
0- 

098/
0- 

1    

COMMITT

EESIZE 

04/0 075/0
- 

001/
0- 

283/
0 

155/0 019/
0 

036/
0 

07/0
- 

1   

TENURE 

048/
0- 

035/0 004/
0 

051/
0 

064/0 04/0 013/
0 

137/
0- 

001/0- 1  

BOARDIN

D 

026/
0- 

08/0- 103/
0 

075/
0- 

032/0 001/
0 

028/
0- 

018/
0 

008/0- 057/
0- 

1 

( وٝ ٘تبیح -1+ یب 1( ٔطرع ٌطزیس ضطیت ٕٞجستٍی ذیّی ظیبز یب ذیّی وٓ )٘عزیه ثٝ 3ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح خسَٚ )
ٕٞجستٍی ٚ ٞٓ ذغی ٔیبٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ  تحّیُ ضٌطسیٛ٘ی ضا تحت تأثیط لطاض زٞس ٔطبٞسٜ ٕ٘ی ضٛز. زض ٘تیدٝ

 ٚخٛز ٘ساضز.

 

 ًتایج بزآٍرد هدل تحميك
 ًتایج حاصل اس بزآٍرد هدل :(0) جدٍل

 تدسیس اضائٝ غٛضتٟبی ٔبِی ٔتغیط ٚاثستٝ:

 t P-valueآٔبضٜ ضطیت ثطآٚضز ضسٜ ٔتغیط

 619/0 496/0 268/0 ػطؼ اظ ٔجسأ

ACD 164/0- 558/2- 000/0 

MFA 002/0- 231/0- 817/0 

ACD*MFA 039/0 600/0 548/0 

SIZ 031/0- 938/0- 348/0 

ROA 791/1- 60/4- 000/0 

GROWTH 201/0- 93/1- 0532/0 

MB 017/0- 408/3- 0007/0 

DUAL 016/0- 081/0- 934/0 

COMMITTEESIZE 001/0 036/0 970/0 

TENURE 026/0- 856/0- 391/0 

BOARDIND 449/0 631/1 102/0 

 McFadden  25/0آٔبضٜ 

 LR      0000/0احتٕبَ آٔبضٜ LR                   53/62آٔبضٜ

وٙس وٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز. فطضیٝ اَٚ تحمیك ثیبٖ ٔی
( وٝ ٘طبٖ زٞٙسٜ ACD) وٕیتٝ حسبثطسیٌطزز، ضطیت ٔتغیط ٔستمُ تٙٛع ( ٔطبٞسٜ ٔی4ٕٞب٘غٛض وٝ زض ٘تبیح  خسَٚ )

( ایٗ p-value) ( ٚ سغح ٔؼٙی زاضی-164/0ثبضس ثطاثط ثب )ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی ٔی
تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ ایٗ ٔتغیط ثب ٔتغیط ٚاثستٝ ضاثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زاضی زاضز. ثٝ است. ثٙبثطایٗ ٔی 05/0ٔتغیط وٕتط اظ 

 )تبییس فطضیٝ اَٚ تحمیك(. ػجبضت زیٍط ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز
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ثیٙی ٔسیطیت ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی  وٙس وٝ زلت پیصفطضیٝ زْٚ تحمیك ثیبٖ ٔی
)زلت پیص ثیٙی ٔسیطیت*  ٌطزز، ضطیت ٔتغیط ٔستمُ( ٔطبٞسٜ ٔی4)خسَٚ زاضی زاضز. ٕٞب٘غٛض وٝ زض ٘تبیح اثط ٔؼٙب

ثیٙی ٔسیطیت ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس  تٙٛع وٕیتٝ حسبثطسی( وٝ ٘طبٖ زٞٙسٜ تبثیط زلت پیص
ٛاٖ ٘تیدٝ تاست. ثٙبثطایٗ ٔی 05/0( ایٗ ٔتغیط ثیطتط اظ p-value) (ٚ سغح ٔؼٙی زاضی039/0ٌعاضضٟبی ٔبِی ثطاثط ثب )

ثیٙی ٔسیطیت ثط ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع  ٌطفت وٝ ایٗ ٔتغیط ثب ٔتغیط ٚاثستٝ ضاثغٝ ٔؼٙی زاضی ٘ساضز. ثٝ ػجبضت زیٍط زلت پیص
 وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس ٌعاضضٟبی ٔبِی اثط ٔؼٙبزاضی ٘ساضز)ػسْ تبییس فطضیٝ زْٚ تحمیك(.

( زاضای ضطیت MTB) ( ٚ ٘سجت اضظش ثبظاض ثٝ زفتطیROAزاضاییٟب )ٕٞچٙیٗ اظ ثیٗ ٔتغیطٞبی وٙتطِی، ٔتغیط ٘طخ ثبظزٜ 
است وٝ ٘طبٖ زٞٙسٜ ضاثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زاض ایٗ ٔتغیط  ثب ٔتغیط ٚاثستٝ تحمیك  05/0ٔٙفی ٚ سغح ٔؼٙی زاضی وٕتط اظ 

 ٔی ثبضس.
است. ایٗ ػسز  25/0ثطاثط  )آٔبضٜ ٔه فبزٖ( ( ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ضطیت تجییٗ ایٗ ٔس4َ) ٘تبیح ٔٙسضج زض خسَٚ

زضغس تغییطات ٔتغیط ٚاثستٝ تٛسظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٔصوٛض لبثُ تٛضیح ٔی ثبضس. ٕٞچٙیٗ  25ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ حسٚز 
% ٔسَ ٔؼٙی زاض 95% ٔی ثبضس، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ زض سغح اعٕیٙبٖ 5، وٛچىتط اظ LRآٔبضٜ  p-valueثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ 

 ثطذٛضزاض است. است ٚ اظ اػتجبض ثبالیی 
 

 1لوطَ -آسهَى ًيکَیی بزاسش رگزسيَى لجستيک اًدرٍس ٍ ّاسوز
خٟت ثطضسی ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ضٌطسیٖٛ ِدستیه، اثتسا فطضیٝ ٞبی تحمیك اظ عطیك آظٖٔٛ ٘یىٛیی تٙبست ضٌطسیٖٛ 

 غفط سٜ است. فطؼ( ٘طبٖ زازٜ ض5ِٕطٛ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی ٌیط٘س. ٘تبیح آظٖٔٛ زض خسَٚ) -ِدستیه ا٘سضٚظ ٚ ٞبسٕط

 :ٔی ثبضس ظیط غٛضت ثٝ آظٖٔٛ ایٗ زض ٔمبثُ فطؼ ٚ
 

H0 ػسْ تٙبست زض ضٌطسیٖٛ ِدستیه : 
H1تٙبست زض ضٌطسیٖٛ ِدستیه : 
 

 لوطَ -ًتایج آسهَى ًکَیی بزاسش رگزسيَى لجستيک اًدرٍس ٍ ّاسوز :(5جدٍل )
 ٔسَ آظٖٔٛ ٞب 

 026/12 آٔبضٜ ا٘سٚظ ا٘سضٚظ   ٔسَ تحمیك

 283/0 احتٕبَ آٔبضٜ

 آٔبضٜ ِٕطٛ -ٞبسٕط
 ِٕطٛ -ٞبسٕط

35/7 

 499/0 احتٕبَ آٔبضٜ

 ذغبی ٔیعاٖ ثب ِٕطٛ ٚ ٞبسٕط آٔبضٜ( ٔطثٛط ثٝ آظٖٔٛ ٘یىٛیی ثطاظش، 5ثب تٛخٝ ثٝ احتٕبَ آٔبضٜ ثسست آٔسٜ زض خسَٚ )
 .است( ٔسَ ثطاظش ٘یىٛیی) ٚالؼی ٔطبٞسات ثب ٔسَ ٔٙبست ا٘غجبق زٞٙسٜ ٘طبٖ ٘یع زضغس 5 تططثی

 

 ًتيجِ گيزی 
ضاثغٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٌعاضضٟبی ٔبِی ٘تبیح تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ تٙٛع خٙسیتی وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس 

وبٞص ٔی یبثس. ایٗ یبفتٝ ٞب حبوی ٌعاضضٟبی ٔبِی زاضز. ثٝ ػجبضت زیٍط ثب ٚخٛز ػضٛ ظٖ زض وٕیتٝ حسبثطسی تدسیس 
                                                           

1
 Goodness-of-Fit Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests 
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خٙسیتی زض ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ظیط ٌطٜٚ ٞبی آٖ ٔب٘ٙس وٕیتٝ حسبثطسی ٔٛضٛع ٟٔٓ زض حبوٕیت ضطوتی اظآٖ است وٝ تٙٛع 
است ٚ ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی تحمیك حضٛض اػضبی ظٖ ٔی تٛا٘س حبوٕیت ضطوتی ضا ثٟجٛز ثرطس ٚ زض ٘تیدٝ تدسیس اضائٝ 

(،  پسیه ٚ ٕٞىبضاٖ 2021سبٖ حجیت )وبٞص ٔی یبثس ٘تبیح  ایٗ فطضیٝ ثب یبفتٝ ٞبی تحمیك اٌٞعاضضٟبی ٔبِی 
( ٕٞرٛا٘ی زاضز. فطضیٝ زْٚ تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ زلت پیص ثیٙی ٔسیطاٖ تبثیطی ثط 2019(  ٚ اٚضازی ٚ ایعزی )2020)

٘ساضز. ایٗ یبفتٝ ٞب ٘طبٖ ٔیسٞس وٝ ٘مص ٘ظبضتی ٌعاضضٟبی ٔبِی ضاثغٝ ثیٗ تٙٛع خٙسیتی وٕیتٝ حسبثطسی ٚ تدسیس 
یبض لٛی تط ٚ تبثیطٌصاضتط اظ پیص ثیٙی سٛز ٔسیطاٖ ثٛزٜ ٚ اعالػبت ٔطثٛط ثٝ پیص ثیٙی ٞبی وٕیتٝ حسبثطسی ثس

 ثبضس.ٔسیطیت ػبُٔ تبثیط ٌصاضی ثط غحت ٌعاضضبت ٔبِی اضائٝ ضسٜ ٕ٘ی

 

 پيطٌْادات کاربزدی تحميك

 زض ٘مص ٘ظبضتی ثٟتط ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح تحمیك ٔغبثك ثب ازثیبت ٔطثٛط ثٝ تٙٛع خٙسیتی است وٝ ٘طبٖ ٔی زٞس ظ٘ب ٖ
ثٝ ٞیئت ٔسیطٜ ضطوتٟبی پصیطفتٝ ضسٜ زض  .ػُٕ ٔی وٙٙس، ٔحبفظٝ وبضتط ٞستٙس ٚ تػٕیٕبت اذاللی ثیطتطی ٔی ٌیط٘س

 ضٛز ثیطتط اظ ظ٘بٖ زض ٞیئت ٔسیطٜ ٚ وٕیتٝ حسبثطسی استفبزٜ ٕ٘بیٙس. ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پیطٟٙبز ٔی

 ضٛز زض ا٘تربثٟبی سطٔبیٝ ٌصاضی ذٛیص ثٝ سبذتبض ٚ تطویت ٞیئت ٔسیطٜ ٚ وٕیتٝ ثٝ سطٔبیٝ ٌصاضاٖ پیطٟٙبز ٔی
 حسبثطسی تٛخٝ ٚیژٜ ای زاضتٝ ثبضٙس.

 

 پيطٌْاد بزای تحميمات آیٌدُ

 ای تأثیط التػبزی ٔسیطاٖ ظٖ زض وطٛضٞبیی وٝ تٙٛع خٙسیتی زض ٛز زض تحمیمبت آتی ثٝ ثطضسی ٔمبیسٝضٟٙبز ٔیطپی
وٙٙس  ٔسیطٜ ٚ حضٛض ظ٘بٖ زض وٕیتٝ حسبثطسی اِعأی است ثب وطٛضٞبیی وٝ چٙیٗ اِعأی ضا تحٕیُ ٕ٘ی ٞبی ٞیئت

 پطزاذتٝ ضٛز.

 ٝٞبی ٔبِی زض  ثطای تحمیمبت آیٙسٜ، ثطضسی ثیطتط زض ٔٛضز تأثیط ٔسیطاٖ ػبُٔ ٚ ٔسیطاٖ ٔبِی ظٖ ثط احتٕبَ تدسیس اضائ
 ثبظاضٞبی ٘ٛظٟٛض پیطٟٙبز ٔیطٛز.

 ٛز تحمیك حبضط ثٝ تفىیه غٙبیغ غٛضت ٌیطز ٚ ٘تبیح ٔمبیسٝ ضٛز.ضٟٙبز ٔیطپی 

 

 هحدٍدیت تحميك

ثبضس. ِصا ٘تبیح تحمیك ٔحسٚز ثبضٙس ٔحسٚز ٔیثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تؼساز ضطوتٟبیی وٝ زاضای ػضٛ وٕیتٝ حسبثطسی ظٖ ٔی
 ثبضس.ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ثطضسی ثٛزٜ ٚ لبثُ تؼٕیٓ ثٝ ضطوتٟبی زیٍط ٕ٘ی

 

 هٌابغ 

 ٗی٘رست ،یٔبِ یاضائٝ غٛضت ٞب سیٚ تدس طاٖیٔس یٙب٘یاعٕ صیث ٗیاضتجبط ث ،(1399) ٌطوع، ٔٙػٛض، ،ضٟطظاز ،یاحٕس 
 وبٚٚس. ٌٙجس ،یضضتٝ ا بٖیزض ٔغبِؼبت ٔ تیطیٔس ٗی٘ٛ یٞب ىطزیضٚ یّٔ صیٕٞب

 ،ٝ٘اضائٝ  سیٚ تدس یحسبثطس تٝیوٕ یٞب یژٌیٚ ٗیضاثغٝ ث یثطضس ،(1398) ثط٘سن، سدبز، ،اغغط یػّ ،یٔتم ،ظٞطا افسب
 ،یٚ خٟب٘ یٔٙغمٝ ا یبثیثط ثبظاض سیٚ التػبز ثب تبو یحسبثساض ت،یطیزض ٔس یوٙفطا٘س ّٔ ٗیچٟبضٔ ،یٔبِ یغٛضت ٞب

 .تٟطاٖ
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 اضائٝ  سیا٘ساظٜ حسبثطس ٚ تدس ،(1397) ثستبٖ آثبز، احٕس، یظاضػ ،ٕٝیثستبٖ آثبز، ٘س دیض ،سیثستبٖ آثبز، تٛح دیض
 ضسٜ ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ، طفتٝیپص یسٛز زض ضطوت ٞب یٙیث صیثط٘مص زلت پ سیتبوثب  یٔبِ یغٛضت ٞب
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