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چکیذُ
ثبًهّب ثشای سثَدى گَی سجمت اص یىذیگش ثشای افضایص سْن ثبصاس ٍ سَدآٍسی ،ثِدًجبل استفبدُ اص اًَاع
سٍشّبی ثْجَد ػولىشد ثشای خزة هطتشیبى ثیطتش ّستٌذ صیشا یىی اص هْنتشیي هسبئل هَسد تَخِ ،وست
سَد ٍ ثبصدُ هیثبضذ ،لزا اسصیبثی ػولىشد ثبًهّب دس دسخِ اٍل ثشای سشهبیِگزاساى ،دسخِ دٍم ثشای
سپشدُگزاساى ٍ دس ًْبیت ثشای هذیشاى ثبًهّب ،اّویت ٍیژُای پیذا وشدُ است .ایي پژٍّص ،ػَاهل هؤثش ثش
سَدآٍسی سا دس ثبًهّبی خػَغی وطَس دس دٍسُ صهبًی  1392- 1385ثشسسی هیوٌذ ٍ ًیض ثیبى هیداسد وِ
هذیشاى ثبًهّب ثب تَخِ ثِ وذام ػَاهل هبلی هیتَاًٌذ ثبصدُ ثبًه سا افضایص دٌّذ.
پژٍّص حبؾش اص ًَع تحمیمبت ّوجستگی است وِ ثب استفبدُ اص تدضیِ ٍ تحلیل اقالػبت تبسیخی اًدبم ضذُ است.
دس ایي تحمیك ،ثب تَخِ ثِ سِ هتغیش هستمل (اًذاصُ ثبًه ،وبسایی ػولیبتی ،هذیشیت داساییّب) ،ضص فشؾیِ تذٍیي
ضذ وِ توبم ایي ضص فشؾیِ ثش ٍخَد ساثكِ هؼٌیداس ثیي هتغیشّبی هستمل ٍ هؼیبسّبی سَدآٍسی (خبلع
دسآهذّبی ثْشُای ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه) تأویذ داسًذّ .وچٌیي ثشای آصهَى فشؾیِّبی پژٍّص ،سگشسیَى
خكی چٌذهتغیشُ ثب استفبدُ اص دادُّبی پبًل غَست پزیشفتِ است.
کلوات کلیذی :ػولىشد ،ثبًه ،هذیشیت داسایی ،وبسایی
طثقِتٌذی G00, G21 :JEL
1

داًطیبس داًطگبُ خبتنًَ -یسٌذُ هسئَل Khoshtinat@yahoo.com

2

داًطیبس داًطگبُ ػالهِ قجبقجبئی Dr.taghavifard@gmail.com

3

وبسضٌبس اسضذ هبلی -ثبًىذاسی داًطگبُ خبتن Noshin.Nobari@gmail.com
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هقذهِ
دس هحیف سلبثتی اهشٍص ،دٍام ٍ ثمبی سبصهبىّب ثِ ویفیت تػویوبت ریٌفؼبى ثستگی
داسد ٍ اسصیبثی ػولىشد اص اّویت لبثلتَخْی ثشخَسداس است .دس حبل حبؾش ،ثب تَخِ ثِ تؼذاد
لبثلتَخِ ثبًهّب ٍ هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی دس وطَسّ ،وچٌیي ثب تَخِ ثِ سًٍذ خػَغیسبصی
ثبًهّبی دٍلتی ٍ ًیض تجذیل تؼبًٍیّبی اػتجبسی ٍ هؤسسبت هبلی اػتجبسی ثِ ثبًه ،اسصیبثی
ػولىشد آىّب اّویت ٍیژُای پیذاوشدُ است .دس ثخص هؤسسبت هبلی ٍ ثٍِیژُ ثبًهّب،
سٍشّبی اسصیبثی ػولىشد ثِ هذیشاى ،سشهبیِگزاساى ٍ سپشدُگزاساى اخبصُ هیدّذ تب ثِ ثشسسی
وبسایی ٍ سَدآٍسی هؤسسبت هبلی هختلف پشداختِ ٍ اص ایي قشیك ،هؤسسبت هبلی ٍ ثبًهّبی
ًوًَِ ٍ ثشتش سا ضٌبسبیی وٌٌذ .اسصیبثی ػولىشد ثبًهّب دس دٍ سكح هبلی ٍ غیشهبلی غَست
هیگیشد ٍ تبوٌَى سٍشّبی صیبدی ثشای ایي اسصیبثیّب اسائِ ضذُ است.
ثبًهّبً ،مص لبثلتَخْی دس اًتمبل هٌبثغ هبلی ثِ غٌبیغ ٍ تَصیغ آى دس التػبد ٍ ّوچٌیي
سضذ ٍ ثجبت هبلی داسًذً .ظبم ثبًىی خَة ،هیتَاًذ ثحشاىّبی هبلی دس التػبد سا خزة وٌذ
ٍ صهیٌِای ثشای لَیتش وشدى سیستن التػبدی وطَس سا فشاّن وٌذ( .اثَسیوِ)2009 ،1
اهشٍصُ ثبًهّب دس وطَسّبی پیطشفتِ ثِػٌَاى سّگطب ،هطبٍس حشفِای ،هتخػع دس افضایص
هٌبثغ هبلی ضشوتّب ٍ خوغآٍسی ٍ تجبدل اقالػبت الصم ثشای هطتشیبى خَد ػول هیوٌٌذ ٍ
اص هَتَسّبی هحشن التػبدی ّش وطَس هحسَة هیضًَذ ٍ ایي اهش سجت ضذُ تب فؿبی
سلبثتی تٌگبتٌگی هیبى آىّب ثشلشاس ضَد( .ػجبسملیپَس )1389 ،دس ٍالغ ثبًه ثب ػولیبت خَد
هَخجبت اًتمبل هٌبثغ سا اص اضخبغی وِ ثِ ػلل هختلف هبًٌذ فمذاى داًص ٍ تخػع ،ووجَد
سشهبیِ ٍ تشس اص سیسه سشهبیِگزاسیً ،ویخَاٌّذ یب ًویتَاًٌذ دس فؼبلیتّبی التػبدی
هطبسوت ًوبیٌذ ،ثِ اضخبغی سا فشاّن هیسبصد وِ ثشای سشهبیِگزاسی ثِ هٌبثغ هبلی هحتبجاًذ ٍ
اص آًدبییوِ ّذف ثبًه تدبسی ،وست سَد است ،قجیؼی است ثبًه ثبیذ هٌبثغ سا ّش چِ
اسصاى لیوتتش خزة وشدُ ٍ ثب حذاوثش ًشخ سَد ثِ هتمبؾیبى تسْیالت دّذ .اص ایيسٍّ ،ذف
اٍلیِ ٍ اسبسی ثبًه هبًٌذ سبیش سبصهبىّبی اًتفبػی ،حذاوثش وشدى ثشٍت غبحجبى آى
هیثبضذ (سستوی)1390 ،
Aburime
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اسصیبثی ػولىشد ثبًهّب ٍ ضٌبسبیی ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ٍ هیضاى تأثیش آىّب دس
هذیشیت ثبًىی ثسیبس حبئض اّویت است .ضٌبسبیی ایي ػَاهل هیتَاًذ دس تؼییي ًحَُ
ثشخَسد ثب ّش یه اص ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی دس ساستبی ّذفگزاسی ثشًبهِّبی وَتبُهذت
ٍ ثلٌذهذت ثشای افضایص سَدآٍسی ثِ هذیشیت ووه ضبیبًی ًوبیذ .ایي ػَاهل ،دس تحمیمبت
صیبدی دس هحیفّبی التػبدی هتفبٍت ،هَسد ثشسسی ٍ آصهَى لشاس گشفتِ است اهب دس ّش
هحیف التػبدی ثب تَخِ ثِ ضشایف حبون ثش آى هحیف ،ایي ػَاهل هیتَاًذ هتفبٍت ثبضذ.
ثشسسی ضشایف ٍ ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًه ،ؾوي ایدبد ثػیشت ثیطتش ًسجت ثِ ایي
ػَاهل ،هذیشاى ثبًىی سا لبدس هیسبصد وِ دسخػَظ ّش یه اص آىّب ،سیبست هٌبست سا دس
پیص گیشًذ ٍ اص ایي قشیك ثِ ثْجَد هذیشیت ثبًه ووه هیضَد.
ّذف اغلی ایي پژٍّص ،اسصیبثی ػولىشد هبلی ثبًهّبی خػَغی وطَس ثشای تدضیِ ٍ
تحلیل ػولىشد هبلی آىّب هیثبضذ .اص آًدب وِ سشهبیِگزاساى ٍ سپشدُگزاساى ّوَاسُ ثِدًجبل
وست ثبصدُ ثیطتش هیثبضٌذ ،لزا ایي پژٍّص هیتَاًذ ثب ثشسسی غَستّبی هبلی ثبًهّب،
ثشخی ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًه سا تؼییي ًوبیذّ .وچٌیي هذیشاى ثبًهّب ًیض هیتَاًٌذ
ثب استفبدُ اص ًتبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ؾوي ضٌبسبیی ًمبـ ؾؼف هَخَد دس
ػولىشد ثبًه ،ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی دس ثبًه سا ضٌبسبیی ٍ ثشای افضایص ثبصدُ ثبًه
تالش وٌٌذ وِ هٌدش ثِ خلت هطتشیبى ثیطتش هیضَد.
 -1هثاًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیك
 -1-1هثاًی ًظزی

ثبًهّب ثِػٌَاى هْوتشیي ًْبد ثبصاس پَلی ثب وبسوشد ثْیٌِ خَد هیتَاًٌذ تأثیش ثِ سضایی
ثش سضذ ٍ تَسؼِ التػبدی وطَس ثش خبی گزاسًذ .دس ایي ساستب ،سٌدص ػولىشد ثبًه اص اثؼبد
گًَبگَى یىی اص سٍشّبیی هیثبضذ وِ ثِ ثبًهّب ثشای ضٌبسبیی خبیگبُ ٍ هَلؼیت سلبثتی ٍ
ویفیت ػولىشد خَیص ووه هیوٌذ .الگَی سٌدص ػولىشد ثبًهّب اص دٍ هٌظش هَسد
ثشسسی لشاسگشفتِ است:
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الف -ثخص ضبخعّب ی ػولىشدی وِ ثب تؼییي هؼیبسّبیی دس دٍ ثخص هبلی ٍ غیشهبلی ثِ
اسصیبثی ثبًه هیپشداصد .ثخص غیشهبلی ضبهل حَصُ هطتشیبى ٍ وبسوٌبى ،سػبیت الضاهبت
لبًًَی ،چطناًذاص تَسؼِ ویفی ثبًه ٍ ثْشٍُسی وبسوٌبى ٍ ضؼت است ٍ ّوچٌیي دس
ثخص هبلی ثِ ثشسسی ضبخعّبی سَدآٍسی ٍ سیسه پشداختِ ضذُ است.
ة -ثخص وبسایی وِ ثب تؼییي هتغیشّبی ٍسٍدی ٍ خشٍخی ثِ سٌدص وبسایی ثبًهّب اص
دیذگبُ سَدآٍسی ٍ ػولیبت ثبًىی هیپشداصد (اسالهی ٍ ّوىبساى.)1390 ،
اسصیبثی ػولىشد هبلی ثبًه اص قشیك تدضیِ ٍ تحلیل غَستّبی هبلی اًدبم هیگیشد.
تدضیِ ٍ تحلیل غَستّبی هبلی دس ثبًهّب ّن هبًٌذ دیگش هؤسسبت تدبسی ،فشآیٌذی است
وِ قی آى اقالػبت هبلی گزضتِ ٍ حبل یه ثبًه سا ثِهٌظَس اسصیبثی ٍؾؼیت هبلی ،سٌدص
ػولىشد هسئَالىٍ ،ؾؼیت سَدآٍسی آى ٍ ثشآٍسد سیسهّب ٍ احتوبالً پیصثیٌیّبی آتی
هَسد ثشسسی لشاس هیدّذ (ٍفبداس .)1377 ،تؼذاد ًسجتّبیی وِ هوىي است ثشای تدضیِ ٍ
تحلیل ػولىشد هبلی ثبًه هَسد استفبدُ لشاس گیشد تٌْب هحذٍد ثِ همذاس حسبةّبی تشاصًبهِ
ٍ حسبة سَد ٍ صیبى ًیست ثلىِ اقالػبت غیشهبلی هبًٌذ تؼذاد وبسوٌبى ،تؼذاد حسبةّب ٍ غیشُ
سا ًیض دس ثشهیگیشد .تحلیلگشاىً ،بظشیي لبًًَی ،هذیشاى ثبًه ٍ سشهبیِگزاساىّ ،ش وذام ثِ
آى ثخصّبیی اص گضاسشّب ػاللِ داسًذ وِ ػولىشد ثبًه سا اص صاٍیِ دیذ آىّب هطخع
هیسبصد .دس اداهِ ثشخی ًسجتّبی هبلی هْن ٍ ًیض هَسد استفبدُ دس تحمیك حبؾش ثیبى
گشدیذُ است.
ً سثت تسْیالت اػطایی تِ سپزدُّای دریافتی

ایي ًسجت ،اص ًسجتّبی ولیذی است وِ ثسیبسی اص تحلیلگشاى غَستّبی هبلی ثبًهّب
ثشای ثشسسی سبختبس هبلی ثبًه اص آى استفبدُ هیوٌٌذ .ایي ًسجت دسغذی اص سپشدُّب
ضبهل سپشدُّبی دیذاسی ،هذتداس ٍ پساًذاص سا ًطبى هیدّذ وِ ثِهٌظَس اػكبی ٍام ٍ
تسْیالت ػمَد اسالهی ٍ هطبسوتّب هػشفضذُ استّ .وچٌیي ایي ًسجت حذی سا اسصیبثی
هیوٌذ وِ ثبًه لبدس است ثب تَخِ ثِ سپشدُّبی دس اختیبس ،تسْیالت اػكب ًوبیذ.
تحلیلگشاى هبلی ثبیذ ایي ًسجت سا ثب سبیش ثبًهّبی هطبثِ همبیسِ ًوبیٌذ (ٍفبداس.)1377 ،
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ًسثت تسْیالت اػطایی تِ دارایی

هْنتشیي الالم تشاصًبهِ ثبًهّبی داخل وطَس ضبهل تسْیالت اػكبیی ،اٍساق هطبسوت،
هكبلجبت اص ضجىِ ثبًىی ٍ سبیش داساییّب هیثبضذً .سجت تسْیالت اػكبیی ثِ داسایی اص
تمسین هدوَع تسْیالت اػكبیی ثِ هدوَع داساییّب حبغل هیضَد .تغییشات ایي ًسجت
ثیبًگش تغییشات سیسه اػتجبسی دس دٍسُّبی آتی است .دٍ داسایی اٍساق هطبسوت ٍ هكبلجبت
اص ضجىِ ثبًىی اص خولِ داساییّبی ثذٍى سیسه ّستٌذ ٍ تغییشات آى سٍیىشد سیسهگشیضی
ثبًه سا ًطبى هیدّذ .دس ثبًهّبی وطَس سْن تسْیالت اػكبیی دس داسایی ثیص اص سْن
سبیش الالم داسایی است ثِػجبست دیگش ،ضجىِ ثبًىی وطَس سیسه اػتجبسی سا ثِ سبیش سیسهّب
ًظیش سیسه ثبصاس (ًبضی اص سشهبیِگزاسیّب ٍ هطبسوتّب) تشخیح هیدّذ (احوذیبى.)1392 ،


اًذاسُ تاًک

اگش چِ اًذاصُ ثبًه ثِػٌَاى یه ًسجت ثیبى ًویضَد اهب ػبهلی تأثیشگزاس دس سَدآٍسی
ثبًه ثِضوبس هیسٍد .ساهالل )2009( 1ثیبى هیوٌذ وِ سٌدص اًذاصُ ثبًه ثِ ایي دلیل
غَست هیگیشد وِ ّش چِ ثبًه ثضسيتش ثبضذ ،ثیطتش هیتَاًذ اص غشفِّبی ًبضی اص همیبس
دس هؼبهالت خَد استفبدُ وٌذ ٍ سَد ثیطتشی ًیض وست ًوبیذ؛ ثٌبثشایي اًتظبس هیسٍد وِ
ساثكِ هثجتی هیبى اًذاصُ ٍ سَد ثبًه ٍخَد داضتِ ثبضذ .ثشای سٌدص اًذاصُ ثبًه اص لگبسیتن
قجیؼی خوغ داساییّبی آى استفبدُ هیضَد.


ًسثت کفایت سزهایِ

سشهبیِ هٌبست ٍ وبفی ،اص ضشایف الصم ثشای حفظ سالهت ًظبم ثبًىی است ٍ ّش یه اص
ثبًهّب ٍ هؤسسبت اػتجبسی ثشای تؿویي ثجبت ٍ پبیذاسی فؼبلیتّبی خَد ثبیذ ّوَاسُ
ًسجت هٌبسجی سا هیبى سشهبیِ ٍ سیسه هَخَد دس داساییّبی خَد ثشلشاس ًوبیٌذ .وبسوشد
اغلی ایي ًسجت حوبیت ثبًه دس ثشاثش صیبىّبی غیشهٌتظشُ ٍ ًیض حوبیت اص سپشدُگزاساى ٍ
اػتجبسدٌّذگبى است (احوذیبى .)1392 ،اهشٍصُ ثسیبسی اص هشاخغ ًظبستی ثبًىی دس سشاسش
خْبى اص سٌّوَدّبی وفبیت سشهبیِ وویتِ ثبل استفبدُ هیوٌٌذ .استبًذاسد وفبیت سشهبیِ

Ramlall
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قشح ضذُ اص سَی ایي وویتِ ًمص ثسیبس ثب اّویتی سا دس ثْجَد سالهت ٍ ثجبت ًظبمّبی
ثبًىی دس ثسیبسی اص وطَسّبی دس حبل تَسؼِ ،ایفب وشدُ است.
ًسجت وفبیت سشهبیًِ ،سجت سشهبیِ پبیِ ثبًه ثِ هدوَع داساییّبی هَصٍى ضذُ ثِ
ؾشایت سیسه آىّب ٍ ایي ًسجت ثشاسبس همشسات هَخَد ًجبیذ اص  8دسغذ ووتش ثبضذ.
سشهبیِ پبیِ ،اص هدوَع سشهبیِ اغلی ٍ سشهبیِ تىویلی ،پس اص اًدبم وسَس الصم حبغل
هیضَد .سشهبیِ اغلی ػجبست است اص:
 سشهبیِ پشداخت ضذُ
 اًذٍختِ لبًًَی
 سبیش اًذٍختِّب (ثِخض اًذٍختِ/رخیشُ تدذیذ اسصیبثی داساییّبی ثبثت ٍ سْبم ثبًهّب)
 غشف سْبم
 سَد اًجبضتِ (دس غَست ٍخَد صیبى اًجبضتِ ،اص خوغ سشهبیِ اغلی وسش هیگشدد)
 سشهبیِ تىویلی ضبهل هَاسد صیش هیضَد:
 رخبیش هكبلجبت هطىَنالَغَل ػوَهی
 اًذٍختِ/رخیشُ تدذیذ اسصیبثی داساییّبی ثبثت
 اًذٍختِ ًبضی اص تدذیذ اسصیبثی سْبم
ٍ دس ًْبیت وسَس اص هدوَع سشهبیِ اغلی ٍ تىویلی ثِضشح صیش است:
 سشهبیِگزاسی دس ثبًهّب ٍ هؤسسبت اػتجبسی دیگش
الصم ثِروش است وِ هدوَع سشهبیِ تىویلی ،حذاوثش هیتَاًذ هؼبدل سشهبیِ اغلی ثبضذ
ٍ هجلغ هبصاد دس سشهبیِ پبیِ هٌظَس ًویضَد (ثبًه هشوضی.)1382،
ّش یه اص الالم داساییّبی ثبًه هتٌبست ثب هخبقشات احتوبلی آىّب داسای ؾشایت
سیسه هختلف هیثبضذ ،لزا داساییّب سا ثب دسخبت سیسه غفش 100 ،50 ،20 ،10 ،دسغذ
قجمِثٌذی ًوَدُاًذ؛ ثٌبثشایي هجلغ ّش داسایی دس ػذد سیسه هشثَـ ؾشة ضذُ ٍ دسغذی
اص هجلغ ول (هؼبدل ؾشیت سیسه) دس هخشج وسش وفبیت سشهبیِ لشاس هیگیشد .ثشای الالم
صیشخف تشاصًبهِ ًیض وِ ضبهل تؼْذات هختلف ثبًه ثبثت ؾوبًتًبهِّب ،اػتجبسات اسٌبدی ٍ
غیشُ هیگشدد ،هتٌبست ثب سیسه تؼْذات ،ؾشایت تجذیل غفش 100 ،50 ،20 ،10 ،دسغذ
تؼشیف گشدیذُ است ٍ ّش هَسد تؼْذ ،دس ؾشیت تجذیل هشثَـ ثِ خَد ؾشة ضذُ ٍ دس
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هخشج وسش وفبیت سشهبیِ لشاس هیگیشد .ثبًهّب هَظفاًذ حذالل ّش ضص هبُ یهثبس ًسجت
وفبیت سشهبیِ خَد سا هحبسجِ ٍ ثِ ثبًه هشوضی گضاسش ًوبیٌذ (ثبًه هشوضی.)1382 ،


ًسثت هطالثات غیزجاری

اص هطىالت اسبسی وِ اهشٍصُ ثبًهّب ثب آى هَاخِ ّستٌذ ،هطىل هكبلجبت غیشخبسی است.
هكبلجبت غیشخبسی هدوَع هكبلجبت سشسسیذ گزضتِ ،هؼَق ٍ هطىَنالَغَل است.
ًسجت هكبلجبت غیشخبسی ثشاثش ثب هدوَع هكبلجبت غیشخبسی تمسین ثش ول تسْیالت است.
ٍخَد هكبلجبت غیشخبسی اص یهقشف ،هٌبثغ دسگیش دس ثخص اػتجبسی سا ساوذ ٍ ثالاستفبدُ
وشدُ است ٍ اص سَی دیگش ،فشغت استفبدُ سبیش هطتشیبى اص هٌبثغ ثبًه سا گشفتِ است وِ
هَخت هیضَد سَدآٍسی ثبًه وبّص یبثذ .گشفتي ٍثبیك گش چِ ضشـ الصم ثشای اػكبی
تسْیالت هیثبضذ ،اهب ضشـ وبفی ًیست .دس ٍالغ ٍخَد هكبلجبت غیشخبسی ثبال دس سیستن
ثبًىی ،ثیبًگش ًبوبسآهذی ایي سٍش دس ثبصپشداخت تسْیالت اػكبیی هیثبضذ (احوذیبى.)1392 ،


ًسثت سَد خالص تِ هیاًگیي حقَق صاحثاى سْام

ایي ًسجت هجٌبیی ثشای اسصیبثی تَاًبیی هذیشیت ثبًه دس وست سَد خبلع است .ثبصدُ
حمَق غبحجبى سْبم اص تمسین سَد خبلع ثِ هیبًگیي حمَق غبحجبى سْبم ثِدست هیآیذ.
(هذسس)1392،
ایي هؼیبس دسغَستیوِ ثبالتش اص ثبًهّبی هطبثِ ثبضذ ثیبًگش وبسایی صیبد ػولیبت ثبًه ثَدُ ٍ
دسغَستیوِ ًسجت آى پبییيتش ثبضذ ًطبىدٌّذُ پبییي ثَدى ًسجت سشهبیِ داسایی است.


ًسثت سَد خالص تِ هیاًگیي هجوَع داراییّا

ثبصدُ داساییّب اص تمسین سَد خبلع ثبًه ثش هیبًگیي هدوَع داساییّب ثِدست هیآیذ ٍ
ًطبى هیدّذ وِ ثبًه چگًَِ هٌبثغ خَد سا ثشای سَدآٍسی هذیشیت هیوٌذ .ایي ًسجت
ثْتشیي ًسجت ثشای اسصیبثی هذیشیت است ٍ خبلع دسآهذی سا اسصیبثی هیوٌذ وِ اص ثِوبس
ثشدى ول داساییّبی ثبًه ایدبد هیضَد ،اص ایيسٍ ،ووتش اص ًسجت ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم
دس هؼشؼ اًحشاف است .ثش قجك هكبلؼِ فالهیٌی ،)2009( 1ثبصدُ داساییّب ًسجت ثِ ثبصدُ
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حمَق غبحجبى سْبم ،ضبخع ثْتشی ثشای سٌدص سَدآٍسی ثبًه هیثبضذ صیشا ضبخع
ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم ،اّشم هبلی سا ًبدیذُ هیگیشد.
ًسجت ثبصدُ داساییّب تب حذٍدی وبسایی داساییّب سا هطخع هیًوبیذ ٍلی ًىتِ اسبسی
ایٌدبست وِ ثبًهّب ثش هفبّین هحذٍدتش داسایی هبًٌذ داساییّبی دسآهذصا (ٍامّب ،پیصپشداختّب،
سشهبیِگزاسیّب ٍ سپشدُّبی ثْشُداس) توشوض داسًذ ٍ دس ایي قجمِثٌذی داسایی وِ ػوذُتشیي
آى تسْیالت (ٍامّب) هیثبضذ ،دسخِ سیسه داساییّب دس ًظش گشفتِ ًویضَد .ثِ ایي تشتیت،
اگش ثبًىی ثب داسایی هتَسف ،داسایی ثیطتشی ًسجت ثِ ثبًه دیگش داضتِ ثبضذ ٍلی هیضاى
قجمبت ٍامّبی هؼَلِ آى ثیطتش ثبضذ ،دس ایي ًسجت ثبصدُ داسایی ثیطتشی خَاّذ داضت .لزا
هیضاى ثیطتش ایي ًسجت دس ثبًه ًویتَاًذ لضٍهبً وبسایی ٍ سیسه داساییّب سا ًطبى دّذ ٍ
استفبدُ غشف اص ایي ًسجت ثشای ًتیدِگیشی ولی دسثبسُ داساییّب ،گوشاُوٌٌذُ خَاّذ ثَد
(سؾبًژاد.)1389 ،


ًسثت درآهذّای تْزُای تِ کل درآهذّا

ایي ًسجت فمف آى داساییّب ٍ ثذّیّبیی سا ضبهل هیضَد وِ ثْشُ ثِ آىّب تؼلك
هیگیشد ٍ اص تمسین خبلع دسآهذّبی ثْشُای (تفبٍت ثیي ثْشُ دسیبفت ضذُ ٍ ثْشُ پشداخت
ضذُ) ثش هدوَع دسآهذّبی ثْشُای حبغل هیضَد.
دسآهذ ثْشُ ػوذُ دسآهذ ثبًهّب سا تطىیل هیدّذ وِ دس ایي هیبى ،سَد حبغل اص
تسْیالت اػكبیی ،ثیطتشیي سْن سا دس دسآهذ ول داسد .دسآهذ غیشثْشُای ًیض ضبهل هدوَع
دسآهذ وبسهضدیً ،تیدِ هجبدالت اسصی ٍ سبیش دسآهذّب هیثبضذ( .احوذیبى )1392 ،آًچِ دس
ایي ًسجت هفیذ است ،ایي است وِ اثش ًشخّبی ثْشُ ثش سَد سا خذا ًوَدُ ٍ ثذیيٍسیلِ
ضٌبخت ثْتشی ًسجت ثِ هٌبثغ سَدآٍسی ثبًه ٍ دس ًتیدِ آسیتپزیشی دسآهذّبی ثبًه
اسائِ هیًوبیذً .ىتِ اسبسی دس ایي ًسجت ،هیضاى سَدآٍسی ثبًه حبغل اص هبثِالتفبٍت دٍ
ًشخ است.
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کارایی ػولیاتی
1

ثشگش ( )1995ثیبى هیوٌذ وِ تأثیشات هثجت صیبدی سا هیتَاى اص وبسایی ثیطتش ثبًه
اًتظبس داضت .ایي تأثیشات هثجت ضبهل سَدآٍسی ،خزة ثیطتش هٌبثغ ٍ لیوتگزاسی ٍ
ویفیت هٌبستتش خذهبت ثشای هطتشیبى است .ثبًه ٌّگبهی وبهالً وبسا دس ًظش گشفتِ
هیضَد وِ سكح ٍ تشویجی اص هحػَالت خشٍخی سا داضتِ ثبضذ وِ حذاوثش سَد سا ثب
حذالل ّضیٌِ ایدبد وٌذ.
وبسایی ػولیبتی دس ثبًه هؼوَالً ثب ًسجت ّضیٌِّب ثِ دسآهذ ول اًذاصُگیشی هیضَد.
دالیل استفبدُ اص ایي ًسجتً ،طبى دادى ّضیٌِّبی ػولیبت ثبًه ثِػٌَاى دسغذی اص
دسآهذّب هیثبضذ .استجبـ ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ سَدآٍسی هیتَاًذ هثجت یب هٌفی ثبضذ.
ّوجستگی هٌفی ًطبىدٌّذُ ایي است وِ ثبًهّبی وبسا ،تَاًبیی فؼبلیت ثب ّضیٌِّبی پبییي
سا داسًذ ٍ ّوجستگی هثجت ثیبى هیوٌذ وِ ثبًه لبدس است ّضیٌِّبی ػولیبتی خَد سا ثِ
سپشدُگزاساى ٍ لشؼگیشًذگبى هٌتمل وٌذ (ٍاسیَصاهبى.)2012 ،2


هذیزیت دارایی ٍ تذّی در تاًک

خبیگبُ هذیشیت داسایی ٍ ثذّی وِ ّوَاسُ ثِ تأهیي ٍخَُ ٍ ثِوبسگیشی ثْیٌِ آىّب
هیپشداصد ،دس للت چشخِ هبلی ثبًه لشاس داسد .هذیشیت داسایی ٍ ثذّی ،اص اثضاسّبی هذیشیت
ساّجشدی ثشای هذیشیت سیسه ًشخ ثْشُ ٍ ًمذیٌگی دس ثبًه است .ثِػجبست دیگش ،هذیشیت
داسایی ٍ ثذّی ،فشآیٌذ اداسُ ٍ وٌتشل ػذم اًكجبق ثیي داساییّب ٍ ثذّیّب ثِ دالیل هختلف
اص خولِ هسبئل ًمذیٌگیً ،مذضًَذگی ٍ یب تغییشات دس ًشخ سَدّبی ثبًىی هیثبضذ .اص آًدب
وِ یىی اص ٍظبیف اغلی هذیشیت هبلی ثبًهّب ،هذیشیت داسایی ٍ ثذّی است ،اص ایيسٍ،
ثبًهّب ثِهٌظَس افضایص سَدآٍسی خَد ثب ًظبست ثش سیسه ثِهٌظَس حذالل ًوَدى ؾشس ٍ
صیبى ًبضی اص هؼبهالت خَد ،اص ضیَُّبی هذیشیت داسایی ٍ ثذّی استفبدُ هیوٌٌذ .ایي
ضیَُّب حدن ،تشویت ،سشسسیذً ،شخ حسبسیت ،ویفیت ٍ ًمذیٌگی داساییّب ٍ ثذّیّب سا ثشای
دستیبثی ثِ ًسجت سیسه ثِ ثبصدُ اص لجل تؼییي ضذُّ ،ذف لشاس هیدٌّذ .دس ٍالغ ّذف
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هذیشیت داسایی ٍ ثذّیّب ،تمَیت ویفیت ٍ وویت داساییّب ثب دس ًظش گشفتي سیسه ّوشاُ
داساییّب ٍ ثذّیّب ثشای هذیشیت آیٌذُ هیثبضذ (هحشاثی.)1392 ،
اص سَی دیگش ،اسصیبثی هٌبست اص ٍؾؼیت هذیشیت داسایی ٍ ثذّی ثبًه ،هستلضم دسن
غحیح اص هبّیت داساییّب ٍ ثذّیّب ،هطتشیبى ،التػبد ٍ هحیف سلبثتی حبون ثش آى ثبًه
خَاّذ ثَد .اص ایيسٍ ،هذیشیت داسایی ٍ ثذّی ثِهؼٌی خزة فؼبل سپشدُ ثِهٌظَس پبسخگَیی
ثِ تمبؾبی ٍام است.
 -2-1پیطیٌِ پژٍّص


تحقیقات اًجام ضذُ در خارج اس کطَر
1

تبساًِ ( )2006دس پژٍّص خَد هكشح هیوٌذ ثبًهّبیی وِ سشهبیِ ،سپشدُ ،اػتجبس ،یب
هدوَع داساییّبی صیبدی داسًذ ،لضٍهبً سَدآٍسی ثْتشی ًسجت ثِ سبیش ثبًهّب ًذاسًذ .اٍ ثب
استفبدُ اص تحلیل سگشسیَى دادُّب ثِ ایي ًتیدِ سسیذ وِ وبسایی ػولیبتی ،هذیشیت
داساییّب ٍ اًذاصُ ثبًهّ ،وجستگی هثجت ٍ ضذیذی ثب ػولىشد هبلی ثبًه داسًذ.
احوذ )2011( 2دس هكبلؼِای ثِ ثشسسی ػولىشد هبلی ّفت ثبًه تدبسی اسدى ثب استفبدُ
اص هتغیش ثبصدُ داساییّب وِ ًطبىدٌّذُ ػولىشد ثبًه هیثبضذ ٍ هتغیشّبی اًذاصُ ثبًه،
هذیشیت داساییّب ٍ وبسایی ػولیبتی ثِػٌَاى هتغیشّبی هستمل تأثیشگزاس ثش ػولىشد ثبًه
پشداختِ استً .تبیح تحمیك اٍ ًطبى داد وِ ّوجستگی هٌفی ضذیذ ثیي ػولىشد ثبًه ٍ
هتغیشّبی اًذاصُ ثبًه ٍ وبسایی ػولیبتی ٍخَد داسد دس حبلی وِ ثیي ػولىشد ثبًه ٍ هذیشیت
داساییّبّ ،وجستگی هثجت ٍخَد داسد.
خبیضس )2011( 3دس هكبلؼِ خَد دس هَسد ضبخعّبی سَدآٍسی ثبًهّب دس پبوستبى
ثشای سبلّبی  2006-2009ثِ ایي ًتیدِ سسیذ وِ ػَاهل وبسایی ػولیبتیً ،سجت هذیشیت
داساییّب ٍ اًذاصُ ثبًه ،اثش هستمین ٍ هثجتی ثش سٍی ػولىشد ثبًه داسًذ وِ ثب ثبصدُ داساییّب
اًذاصُگیشی ضذُ است.
1
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سیذوَ ٍ ضؼیت )2011( 1دس پژٍّطی ثب ػٌَاى «اًذاصُگیشی ػولىشد اص قشیك سبختبس
سشهبیِ دس پبوستبى» هكشح وشدًذ وِ اًذاصُ ثبًهً ،مص هْوی دس هیضاى سَدآٍسی ثبًهّب
ایفب هیوٌذ وِ ثب ثبصدُ داسایی ًطبى دادُ ضذُ استّ .وچٌیي آىّب ثب استفبدُ اص هذل ویَ تَثیي
ثشای اًذاصُگیشی سَدآٍسی ٍ ػولىشد ،دسیبفتٌذ وِ استجبـ هستمین ٍ هثجتی ثب اًذاصُ ثبًه،
ًسجت اّشهی ٍ سشهبیِگزاسیّبی ثبًه داسد.
ٍاسیَصاهبى ( ،)2012تأثیش ٍیژگیّبی خبظ ثبًه ٍ ًیض ضبخعّبی التػبد والى سا سٍی
سَدآٍسی ثبًهّبی اسالهی هبلضی دس سبلّبی  2008-2005سا ثشسسی وشدُ است .ضبخعّبی
خبظ ثبًه ضبهل سشهبیِ ،ویفیت داساییّبً ،مذیٌگی ٍ وبسایی ػولیبتی ٍ ضبخعّبی
التػبد والى ضبهل تَلیذ ًبخبلع داخلی ٍ تَسم هیثبضٌذً .تبیح ًطبى هیدّذ وِ سشهبیِ ٍ
ویفیت داساییّب ،ساثكِ هؼىَس ثب سَدآٍسی ثبًه داسًذ دس حبلی وِ ًمذیٌگی ٍ وبسایی ػولیبتی
تأثیش هثجت داسًذّ .وچٌیي هتغیشّبی التػبد والى ًیض اثش هثجت ثش سَدآٍسی ثبًه داسًذ.
لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى )2014( 2دس پژٍّص خَد ثب ػٌَاى «تدضیِ ٍ تحلیل ػولىشد
هبلی ثبًهّبی خػَغی دس پبوستبى» ثِ ثشسسی ػولىشد هبلی ثبًهّبی خػَغی پبوستبى
پشداختٌذً .وًَِ اًتخبثی ایطبى دُ ثبًه خػَغی تدبسی ثشتش پبوستبى ثشای دٍسُ صهبًی
 2006-2010ثَد وِ ثب استفبدُ اص تحلیل سگشسیَى ثشآٍسدی هتغیشّبی ثبصدُ داساییّب ٍ
دسآهذّبی ثْشُای ثِػٌَاى هتغیشّبی ٍاثستِ ٍ اًذاصُ ثبًه ،هذیشیت داساییّب ٍ وبسایی
ػولیبتی ثِػٌَاى هتغیشّبی هستمل ،ثِ ایي ًتیدِ دست یبفتٌذ وِ ثبصدُ داساییّبی ثبًه
ثِػٌَاى هتغیش ٍاثستِ ّوجستگی ضذیذ هٌفی ثب اًذاصُ ثبًه ٍ وبسایی ػولیبتی داسد دس حبلی
وِ ثب ًسجت هذیشیت داساییّب ّوجستگی هثجت داسدّ .وچٌیي دسآهذّبی ثْشُای ثِػٌَاى
دیگش هتغیش ٍاثستِ ،ثب اًذاصُ ثبًه ّوجستگی هثجت ٍلی ثب وبسایی ػولیبتی ٍ ًسجت هذیشیت
داساییّب ّوجستگی هٌفی داسد.


تحقیقات اًجام ضذُ در داخل کطَر

ثیؿبیی ( )1380ثِ اسصیبثی ػولىشد ثبًهّبی غبدسات استبىّبی هختلف وطَس دس قی
سبلّبی  1372-77پشداخت .اٍ ضبخعّبی صیش سا ثشای اسصیبثی ػولىشد ثبًهّب ثِػٌَاى
Sidqui and Shoaib
Qasim shah and Rizwan jan

1
2

124

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال دوم ،شماره سه

ضبخعّبی ولیذی هؼشفی وشد :الف -ضبخعّب ٍ ًسجتّبی تؼییيوٌٌذُ اًذاصُ ثبًه ،ة-
ًسجتّب ٍ ضبخعّبی سَدآٍسی ،جً -سجتّب ٍ ضبخعّبی ثْشٍُسی ،دً -سجتّب ٍ
ضبخعّبی احتیبقی ٍ پَضطی .اٍ ثب تلفیك ًتبیح ػولىشد پٌدسبلِ ثبًهّبی ًوًَِ دس چْبس
دستِ ضبخعّبی ولی فَق ،هَلؼیت ّش یه اص ثبًهّب سا دس استجبـ ثب ایي ضبخعّب تؼییي
ًوَدُ ٍ آىّب سا ستجِثٌذی وشد.
سویغ ( )1384ثِ تجییي ساثكِ ثیي تغییشات سبختبس سشهبیِ سَدآٍسی ثبًه تدبست قی
سبلّبی  1361-81پشداخت .ثِهٌظَس اًدبم ایي تحمیكً ،سجتّبی ثذّی ،سپشدُّبی
هذتداس ٍ سپشدُّبی ثلٌذهذت ثِ خوغ داساییّب ثِػٌَاى هتغیش هستمل ٍ ًسجتّبی سَد
ػولیبتی ٍ سَد خبلع ثِ خوغ داساییّب ثِػٌَاى هتغیش ٍاثستِ تؼشیف گشدیذًذ ٍ پس اص
اًدبم آصهَىّبی الصم ثب ووه ًشمافضاسّبی آهبسی ایي ًتیدِ حبغل ضذ وِ دس هدوَع
تأثیشات تغییشات سبختبس سشهبیِثش سَدآٍسی ثبًه هؼٌبداس هیثبضذ .ایي تأثیش ثشای ًسجت
ثذّی ٍ ًسجت سپشدُّبی هذتداس ،هؼىَس ٍ ثشای سپشدُّبی ثلٌذهذت ،هستمین هیثبضذ.
ثبلشی ( )1385ثِ ثشسسی ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًه سفبُ دس قی سبلّبی 1362-80
پشداختِ است .دس ایي هكبلؼِ هَسدی ،ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًهّب ،دس اثتذا ثِ دٍ دستِ
ػَاهل لبثل وٌتشل (داخلی) ٍ ػَاهل غیشلبثل وٌتشل (ثیشًٍی) تمسین هیضَدّ .وچٌیي اص
دٍ هؼیبس ،ثبصدُ داساییّب ٍ ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم ثشای اسصیبثی سَدآٍسی استفبدُ ضذُ
استً .تبیح ًطبى هیدّذ هذیشیت وبسایی ّضیٌِ ،اص ػَاهل لبثل وٌتشل ٍ دسًٍی هیثبضذ ٍ
یىی اص ػَاهل تأثیشگزاس ثش سَدآٍسی ثبًه است .اص ػَاهل ثیشًٍی ًیض ًشخ سضذ التػبدی
داسای اثش هثجت ثش سَدآٍسی ٍ ًشخ تَسم داسای اثش هؼىَس ٍ ؾؼیف ثش لذست سَدآٍسی
ثبًه هیثبضذّ .وچٌیي لذست ًمذیٌگی ًیض داسای اثش هثجت ثش سَدآٍسی ثبًه هیثبضذ.
ػجذالحسیٌی ( )1389ثِ همبیسِ هؼیبسّبی سَدآٍسی دس ثبًهّبی وطَس دس قی سبلّبی
 ٍ 1384-87اسصیبثی ٍ ستجِثٌذی ثبًهّبی وطَس ثب استفبدُ اص ثْتشیي هؼیبسّبی سَدآٍسی
پشداختِ است .ایي هؼیبسّبی سَدآٍسی ضبهل ًشخ ثبصدُ داساییّبً ،شخ ثبصدُ حمَق غبحجبى
سْبم ٍ حبضیِ سَد خبلع هیثبضٌذً .تبیح ایي تحمیك ًطبى داد وِ ساثكِای ثیي ػولىشد
ثبًه ٍ سضذ ٍالؼی تَلیذ ًبخبلع داخلی ٍخَد ًذاسد ،ثیي ػولىشد ٍ ًسجت حمَق غبحجبى
سْبم ثِ ول داساییّب ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد ،ساثكِ ثیي اًذاصُ ثبًه ٍ ػولىشد هؼىَس
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ٍلی ساثكِ ثیي ًسجت سپشدُّبی دیذاسی ٍ خبسی ثِ ول سپشدُّب ثب ػولىشد هستمین
هیثبضذ ،ثیي ًسجت خبلع ٍام ثِ ول داساییّب ٍ ػولىشد ًیض ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد .اٍ
ّوچٌیي ًطبى داد وِ ثبًهّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اصًظش ػولىشد سَدآٍسی ًسجت ثِ
سبیش ثبًهّب ثشتشی داضتِ ٍ ًیض ثبًهّبی دٍلتی دس همبیسِ ثب ثبًهّبی خػَغی ،داسای
ػولىشد ؾؼیفتشی ّستٌذ.
هشداًی ( )1390ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًهّب ی دٍلتی ایشاى سا تحت دٍ گشٍُ ػَاهل
التػبد والى ٍ ػَاهل خبظ ثبًه دس سبلّبی  1370-87ثشسسی وشدُ ٍ ثیبى هیوٌذ وِ
سَدآٍسی ثبًهّب ثب وبسایی ،سشهبیًِ ،شخ ثْشُ ،تَسؼِ التػبدی ٍ سكح ثبصاس سشهبیِ ،ساثكِ
هستمین داسد ٍلی ثب اًذاصُ ثبًه ساثكِ هؼىَس داسد.
 -2رٍشضٌاسی تحقیك
ثب تَخِ ثِ هكبلؼبت ٍ پژٍّصّبی غَست گشفتِ تَسف هحممبى هختلف دس غٌؼت
ثبًىذاسی ،ػَاهل هتؼذدی ثش سَدآٍسی ثبًه اثشگزاس ّستٌذً .تبیح ایي هكبلؼبت ًطبى
هیدّذ وفبیت سشهبیِ ،ویفیت داساییّبً ،مذیٌگی ،هذیشیت داساییّب ،اًذاصُ ثبًه ،وبسایی
ػولیبتی ،حسبسیت ػولیبت ًسجت ثِ هخبقشات ثبصاس (سیسه)ً ،شخ ثْشُ ،تَسم ٍ تغییشات
سضذ التػبدی وطَس ػَاهل هْوی دس اسصیبثی ٍؾؼیت هبلی یه ثبًه هیثبضٌذ .دس ایي تحمیك،
ثب تَخِ ثِ تحمیك لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى ( ،)2014فشؾیبت ریل اسائِ ٍ آصهَى هیضًَذ:
 -1ثیي اًذاصُ ثبًه ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی داسد.
 -2ثیي هذیشیت داساییّب ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
 -3ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
 -4ثیي اًذاصُ ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
 -5ثیي هذیشیت داساییّب ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
 -6ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
ّوچٌیي هذلّبی سگشسیًَی صیش ثشای آصهَى فشؾیبت هَسد استفبدُ لشاسگشفتِ است.
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هذل سگشسیًَی ضوبسُ :1

ROA= β0+β1(BS)+β2(AM)+β3(OE)+ε

هذل سگشسیًَی ضوبسُ :2

IN= β0+β1(BS)+β2(AM)+β3(OE)+ε

ثب تَخِ ثِ هذلّبی سگشسیًَی پیطگفتِ ضذُ ،هتغیشّبی هَسد استفبدُ ثِضشح ریل هیثبضٌذ.


هتغیزّای هستقل

اًذاسُ تاًک :1لگبسیتن قجیؼی هدوَع داساییّبی ثبًه.
هذیزیت داراییّا :2حبغل تمسین دسآهذ ػولیبتی ثش هدوَع داساییّبی ثبًه
کارایی ػولیاتی :3حبغل تمسین ّضیٌِّبی ػولیبتی ثش هدوَع دسآهذّبی ثْشُای ثبًه


هتغیزّای ٍاتستِ
4

تاسدُ داراییّا  :حبغل تمسین سَد خبلع ثش هیبًگیي هدوَع داساییّبی ثبًه
خالص درآهذّای تْزُای :5تفبٍت ثیي ثْشُ دسیبفت ضذُ ٍ ثْشُ پشداخت ضذُ تمسین ثش
ثْشُ دسیبفت ضذُ.
هتغیشّبی ٍاثستِ دس ًظش گشفتِ ضذُ دس ایي پژٍّص ثِػٌَاى ضبخعّبی سَدآٍسی،
ثبصدُ داساییّب ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای هیثبضٌذ .ایي ًسجتّب اص آى خْت اًتخبة ضذًذ
وِ هىول یىذیگش هیثبضٌذً .سجت ثبصدُ داساییّب دس هَسد ثبًهّب وِ ػوذُ داسایی آىّب ٍام
ثب دسخِ سیسهّبی هتفبٍت هیثبضذ ،داسای ًمكِ ؾؼفّبیی است ٍ ًویتَاًذ سَدآٍسی
ثبًه سا ثِقَس وبهل ًطبى دّذ .لزا ثشسسی ًسجت خبلع دسآهذّبی ثْشُای اص آى خْت
هیتَاًذ اسصیبثی ثْتشی اص سَدآٍسی ثبًه سا ًوبیص دّذ وِ سَدآٍسی ثبًه حبغل اص تفبٍت دٍ
ًشخ ثْشُ دسیبفتٌی ٍ ثْشُ پشداختٌی سا ًطبى هیدّذ ،خبهؼِ آهبسی پژٍّص حبؾش ولیِ
ثبًهّبی خػَغی هَخَد دس وطَس ضبهل ثبًهّبی پبسسیبى ،التػبدًَیي ،پبسبسگبد ،سشهبیِ،
سیٌب ،اًػبس ،دی ،ایشاىصهیي ،هلت ،غبدسات ،پستثبًه ،تدبست ،حىوت ،گشدضگشی ،وبسآفشیي،
1

)Bank Size (BS
)Assets Management (AM
3
)Operational Efficiency (OE
4
)Return On Assets (ROA
5
)Interest Income (IN
2
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سبهبى ،لَاهیي ،آیٌذُ ،خبٍسهیبًِ ٍ ثبًه ضْش هیثبضٌذ وِ دادُّبی هَسد ًیبص دس دٍسُ
صهبًی  1385 -92اص ثبًه هشوضی اخز ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس خَاٌّذ گشفت .ثشای اًدبم
ایي پژٍّص اص سٍش التػبدسٌدی پبًل دیتب 1استفبدُ ضذُ است.
ً -3تایج آسهَى فزضیِّا
دس ایي ثخص ،اثتذا آصهَىّبی الصم ثشای اًتخبة هذل هٌبست ثشای پژٍّص اًدبم پزیشفتِ ٍ
سپس هذل سگشسیًَی هَسد ًظش ثشآٍسد ضذُ است.
 -1-3آسهَى ریطِ ٍاحذ هتغیزّا

ثشای ثشسسی هبًبیی اص آصهَى سیطِ ٍاحذ استفبدُ هیوٌین .ثشای تهته هتغیشّب آصهَى
هبًب ثَدى سا اًدبم هیدّین ٍ دس هبًب ًجَدى اص تفبؾل هشتجِ اٍل استفبدُ هیوٌین؛ اگش
تفبؾل هشتجِ اٍل ثبص ّن ًبهبًب ثَد ،اص تفبؾل هشتجِ دٍم استفبدُ هیوٌین.
جذٍل ضوارُ  :1آصهَى سیطِ ٍاحذ
آهارُ ()Levin & Chue

سطح هؼٌاداری

هتغیزّا
ثبصدُ داساییّب )(ROA

-2/549

0.005

اًذاصُ ثبًه )(BS

-22.257

0.001

وبسایی ػولیبتی )(OE

-2.892

0.002

هذیشیت داساییّب )(AM

-3.289

0.001

خبلع دسآهذّبی ثْشُای )(IN

-4.316

0.001

ّوبىقَس وِ دس خذٍل ضوبسُ  1هطبّذُ هیضَد هتغیشّبی  IN ٍ OE ،ROAهبًب
هیثبضٌذ .ثشای هبًب وشدى هتغیشّبی  AM ٍ BSاص تفبؾل هشتجِ اٍل استفبدُ ضذُ است.

Panel Data

1
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 -2-3آسهَى  Fلیوز هذلّای رگزسیًَی

ًتبیح هشثَـ ثِ آصهَى  Fلیوش ثشای هذل سگشسیًَی ضوبسُ  1تحمیك حبؾش دس خذٍل
ضوبسُ ً 2طبى دادُ ضذُ است .هكبثك ثب ایي خذٍل آهبسٓ  7.884 ،Fثَدُ ٍ اسصش احتوبل
 0.001وِ دس سكح هؼٌبداسی  5دسغذ هؼٌیداس ثَدُ؛ ثِایيتشتیت هیتَاى ًتیدِ گشفت،
فشؼ غفش هجٌی ثش ثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب سد ضذُ ،ثٌبثشایيً ،بثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب دس
سكح هؼٌبداسی  5دسغذ تأییذ هیضَد .ثِثیبى دیگش ،آثبس فشدی یب گشٍّی ٍخَد ًذاسد ٍ ثبیذ
اص سٍش دادُّبی تشویجی ثشای ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ  1تحمیك استفبدُ ضَد.
خذٍل ضوبسُ  :2آصهَى  Fلیوش هذل سگشسیًَی ضوبسُ 1
همذاس آهبسُ F

دسخِ آصادی

اسصش احتوبل ()PV

7.884

()19,97

0.001

ًتبیح هشثَـ ثِ آصهَى  Fلیوش ثشای هذل سگشسیًَی ضوبسُ ً 2یض دس خذٍل ضوبسُ 3
ًطبى دادُ ضذُ است .هكبثك ثب خذٍل ضوبسُ  3آهبسٓ  9.365 ،Fثَدُ ٍ اسصش احتوبل
 0.001وِ دس سكح هؼٌبداسی  5دسغذ هؼٌیداس ثَدُ؛ ثِایيتشتیت هیتَاى ًتیدِ گشفت،
فشؼ غفش هجٌی ثش ثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب سد ضذُ ،ثٌبثشایيً ،بثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب دس
سكح هؼٌبداسی  5دسغذ تأییذ هیضَد؛ ثٌبثشایي ثبیذ اص سٍش دادُّبی تشویجی ثشای ثشآٍسد
هذل سگشسیًَی ضوبسُ  2تحمیك استفبدُ ضَد.
جذٍل ضوارُ  :3آصهَى  Fلیوش هذل سگشسیًَی ضوبسُ 2
هقذار آهارُ F

درجِ آسادی

ارسش احتوال ()PV

9.365

()19,97

0.001
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 -3-3آسهَى ّاسوي هذلّای رگزسیًَی

اص آصهَى ّبسوي ثشای اًتخبة الگَی اثشات ثبثت ٍ اثشات تػبدفی دس هذلّبی سگشسیًَی
استفبدُ ضذُ است .ثب تَخِ ثِ خذاٍل ضوبسُ  ،5 ٍ 4چَى احتوبل اهبسُ آصهَى ثیص اص 0.1
است ،لزا دس سكح هؼٌبداسی  90دسغذ اثشات تػبدفی ثِ اثشات ثبثت تشخیح دادُ هیضَد.
جذٍل ضوارُ  :4آصهَى ّبسوي هذل سگشسیًَی ضوبسُ 1
هقذار آهارُ F

درجِ آسادی

ارسش احتوال ()PV

3.694

3

0.296

جذٍل ضوارُ  :5آصهَى ّبسوي هذل سگشسیًَی ضوبسُ 2
هقذار آهارُ F

درجِ آسادی

ارسش احتوال ()PV

4.779

3

0.188

 -4-3تزآٍرد هذلّای رگزسیًَی

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ  1وِ خالغِای اص آى دس خذٍل ضوبسُ 6
ًطبى دادُ ضذُ است ،ؾشیت تؼییي ٍ ؾشیت تؼییي تؼذیل ضذُ هحبسجِ ضذُ ثِتشتیت
اػذاد  0/788 ٍ 0/798سا ًطبى هیدٌّذ وِ اػذاد خَثی هیثبضذ ٍ ثشاصش هٌبسجی اص تغییشات
هتغیش  ROAثب استفبدُ اص  OE ٍ AM ،BSاسائِ هیوٌذ .اص هفشٍؾبت سگشسیَى استمالل
خكبّبست؛ دس غَستی وِ فشؾیِ استمالل خكبّب سد ضَد ٍ خكبّب ثب یىذیگش ّوجستگی
داضتِ ثبضٌذ ،اهىبى استفبدُ اص سگشسیَى ٍخَد ًذاسد .آهبسُ دٍسثیيٍ -اتسَى ثِهٌظَس
ثشسسی استمالل خكبّب اص یىذیگش استفبدُ هیضَد وِ اگش همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ -اتسَى دس
فبغلِ  1/5تب  2/5ثبضذ فشؼ ّوجستگی ثیي خكبّب سد هیضَد ٍ هیتَاى اص سگشسیَى
استفبدُ وشد .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ -اتسَى قجك خذٍل  1.51هیثبضذ ٍ ایي اػذاد ًطبى
هیدّذ وِ خكبّب اص یىذیگش هستمل ّستٌذ ٍ ثیي خكبّب خَدّوجستگی ٍخَد ًذاسد ٍ
هیتَاى اص سگشسیَى استفبدُ وشد .چَى آهبسُ  Tهتغیشّب ثضسگتش اص  ٍ 2سكح هؼٌبداسی
آىّب ًیض ووتش اص  5دسغذ هیثبضذ لزا توبم ؾشایت هؼٌبداس ّستٌذ.
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هذل سگشسیًَی ضوبسُ :1

ROA= β0+β1(BS)+β2(AM)+β3(OE)+ε

خذٍل ضوبسُ ً :6تبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ 1
هتغیز

ضزیة

خطای استاًذارد

آهارُ t

ارسش احتوال

اًذاصُ ثبًه )(BS

0.007415

0.001386

5.350864

0.0000

هذیشیت داساییّب )(AM

0.142012

0.012534

11.32977

0.0000

وبسایی ػولیبتی )(OE

-0.003711

0.001161

-3.196947

0.0020

ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ  2وِ خالغِای اص آى دس خذٍل
ضوبسُ ً 7طبى دادُ ضذُ است ،ؾشیت تؼییي ٍ ؾشیت تؼییي تؼذیل ضذُ هحبسجِ ضذُ
اػذاد  0/705 ٍ 0/693سا ًطبى هیدٌّذ وِ ثشاصش هٌبسجی اص تغییشات هتغیش  INثب استفبدُ
اص  OE ٍ AM ،BSاسائِ هیوٌذ .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ -اتسَى ًیض  1.884هیثبضذ ثٌبثشایي
ثیي خكبّب خَدّوجستگی ٍخَد ًذاسد ٍ هیتَاى اص سگشسیَى استفبدُ وشد .چَى آهبسُ T
هتغیشّب ثضسگتش اص  ٍ 2سكح هؼٌبداسی آىّب ًیض ووتش اص  5دسغذ هیثبضذ لزا توبم ؾشایت
هؼٌبداس ّستٌذ.
IN= β0+β1(BS)+β2(AM)+β3(OE)+ε

هذل سگشسیًَی ضوبسُ :2

جذٍل ضوارُ ً :7تبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ 2
هتغیز

ضزیة

خطای استاًذارد

آهارُ t

ارسش احتوال

اًذاصُ ثبًه )(BS

-0.052199

0.018963

-2.752676

0.0071

هذیشیت داساییّب )(AM

-1.115862

0.223380

-4.995343

0.0000

وبسایی ػولیبتی )(OE

-0.074848

0.035298

-2.120450

0.0366

 -5-3خالصِ آسهَى فزضیِّا

ّوبىگًَِ وِ خذٍل ضوبسُ ً 8طبى هیدّذ ،فشؾیِّبی پژٍّص دس سكح اقویٌبى
هٌبسجی اص ًظش آهبسی تأییذ ضذُاًذ.
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جذٍل ضوارُ ً :8تبیح آصهَى فشؾیِّب
ػالهت

فزضیِ

PVALUE

ًتیجِ

ثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد
داسد.

0.000

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هثجت

ثیي هذیشیت داساییّب ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

0.000

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هثجت

ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

0.002

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هٌفی

ثیي اًذاصُ ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

0.007

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هٌفی

ثیي هذیشیت داساییّب ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه،
ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

0.000

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هٌفی

ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه،
ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

0.036

ػذم سد
فشؾیِ دس
سكح 0.05

هٌفی

راتطِ

ً -4تیجِگیزی ٍ تزرسی تطثیقی یافتِّا
ّش چٌذ فشؾیِّبی تحمیك اص ٍخَد ساثكِ ثیي اًذاصُ ،هذیشیت داساییّب ،وبسایی ػولیبتی
ثب ثبصدُ داساییّبی ثبًه ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای حىبیت داضت ٍ اص ثیبى ػالهت ساثكِ
ثیي آىّب خَدداسی هیوشد ،ثب ایي ٍخَد همبیسِ یبفتِّبی ایي پژٍّص ثب ًظشیِّبی هَخَد
ٍ تحمیمبت اًدبم ضذُ دس سبیش وطَسّب ًطبىدٌّذُ ٍخَد ثشخی تٌبلؽّب هیثبضذ وِ دس
اداهِ ثِ تطشیح ثشخی اص آىّب پشداختِ ضذُ است.
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 -1-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ اٍل

فشؾیِ اٍل ثیبى هیوٌذ وِ ثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد
داسد .ثشاسبس ًتبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ایي فشؾیِ تأییذ ٍ ساثكِ هستمین ٍ هثجت
اهب اص ًظش ضذت ساثكِ ،ثسیبس ؾؼیف ثیي اًذاصُ ثبًه ٍ ثبصدُ داساییّب هطبّذُ گشدیذ.
ساهالل ( )2009ثیبى هیوٌذ وِ ّش چِ ثبًه ثضسيتش ثبضذ ،ثیطتش هیتَاًذ اص غشفِّبی
ًبضی اص همیبس دس هؼبهالت خَد استفبدُ وٌذ ٍ سَد ثیطتشی ًیض وست ًوبیذ ،ثٌبثشایي
اًتظبس هیسٍد وِ ساثكِ هثجتی هیبى اًذاصُ ٍ سَد ثبًه ٍخَد داضتِ ثبضذ .پژٍّصّبی
ثسیبسی اص خولِ تبساًِ ( ،)2006گل ٍ 1دیگشاى ( ،)2011احوذ ( ٍ )2011خبیضس ()2011
ایي ًظشیِ سا تأییذ هیوٌٌذ اهب لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى ( )2014دس تحمیك خَد ثٍِخَد
ساثكِ هٌفی ثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ارػبى داسًذ.
 -2-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ دٍم

فشؾیِ دٍم ثیبى هیوٌذ وِ ثیي هذیشیت داساییّب ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد .ثشاسبس ًتبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ایي فشؾیِ تأییذ ٍ ساثكِای
هثجت ثیي هذیشیت داساییّب ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه هطبّذُ گشدیذ .اص آًدب وِ هذیشیت
داسایی دس ثبًه ثِهؼٌی خزة فؼبل سپشدُ ثِهٌظَس پبسخگَیی ثِ تمبؾبی ٍام است ،لزا
ثشای افضایص سَدآٍسی ثبًهً ،یبصهٌذ تَخِ ٍیژُ هیثبضذ .دس اغلت تحمیمبت اًدبم ضذُ اص
خولِ احوذ ( ،)2011خبیضس ( ٍ )2011لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى (ً )2014یض ثِ ساثكِ هثجت
هیبى هذیشیت داساییّب ٍ ثبصدُ داساییّب دس ثبًه ارػبى ضذُ است.
 -3-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ سَم

فشؾیِ سَم ثیبى هیوٌذ وِ ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساییّبی ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسدً .تبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ؾوي تأییذ ایي فشؾیِ ،حىبیت اص
ساثكِ هٌفی اهب اص ًظش ضذت ،ثسیبس ؾؼیف ثیي ایي دٍ هتغیش داسد .اص آًدب وِ ًسجت وبسایی
Gul
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ػولیبتیّ ،ضیٌِّبی ػولیبت ثبًه سا ثِػٌَاى دسغذی اص دسآهذّب ًطبى هیدّذ ،لزا ساثكِ
هٌفی ثیبىوٌٌذُ ایي هَؾَع است وِ ثبًهّبی وبسا تَاًبیی فؼبلیت ثب ّضیٌِّبی پبییي سا
داسًذ .دس حبلیوِ پژٍّطگشاى صیبدی ایي ًتیدِ سا تأییذ هیوٌٌذ ،اهب ٍاسیَصاهبى (ٍ )2012
خبیضس ( )2011ثش ٍخَد ساثكِ هثجت ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساییّب تأویذ داسًذ ٍ
ثیبى هیوٌٌذ ایي ساثكِ هثجت ًطبىدٌّذُ ایي هَؾَع است وِ ثبًه هیتَاًذ ّضیٌِّبی
ػولیبتی خَد سا ثِ سپشدُگزاساى ٍ لشؼگیشًذگبى هٌتمل وٌذ.
 -4-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ چْارم

فشؾیِ چْبسم ثیبى هیوٌذ وِ ثیي اًذاصُ ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه ،ساثكِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد .ثشاسبس ًتبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ایي فشؾیِ تأییذ ٍ ساثكِای
هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش هطبّذُ گشدیذ .ایي ساثكِ هٌفی ثیبى هیوٌذ وِ ّش چِ ثبًهّب
ثضسيتش هیضًَذ (داساییّبی آىّب ثیطتش هیضَد) ،اص هیضاى دسآهذّبی ثْشُای آىّب وبستِ
هیضَد .دس تدضیِ ٍ تحلیل ایي هَؾَع هیتَاى گفت؛ دسآهذ ثبًهّبی دس حبل ثضسي ضذى
اص هٌبثؼی غیش اص تسْیالت حبغل هیضَد ٍ اص آًدب وِ داساییّبی ایي ثبًهّب دس حبل
افضایص است هیتَاى ثِ سشهبیِگزاسی دس داساییّبی ثبثت اضبسُ وشد .گل ٍ دیگشاى
( )2011ایي ساثكِ هٌفی سا تأییذ هیوٌٌذ دس حبلی وِ لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى ( )2014ثش
ٍخَد ساثكِ ثیي ایي دٍ هتغیش تأویذ اهب ػالهت آى سا هثجت هیداًٌذ.
 -5-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ پٌجن

فشؾیِ پٌدن ثیبى هیوٌذ وِ ثیي هذیشیت داساییّب ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس
ثبًه ،ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسدً .تبیح ایي پژٍّص ؾوي تأییذ ایي فشؾیِ ،حبوی اص ٍخَد
ساثكِ هٌفی ٍ ثسیبس ضذیذ ثیي ایي دٍ هتغیش هیثبضذ .ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش ًطبى
هیدّذ وِ ّش چِ هذیشیت داساییّب ثْتش هیضَد ،خبلع دسآهذّبی ثْشُای وبّص هییبثذ.
اص آًدب وِ ثْجَد هذیشیت داساییّب ثِ هؼٌبی افضایص دسآهذ ػولیبتی هیثبضذ ٍ دسآهذ
ػولیبتی ًیض ضبهل دسآهذّبی ثْشُای ٍ دسآهذّبی غیشثْشُای است ،لزا هیتَاى ًتیدِ
گشفت وِ دسآهذّبی غیشثْشُای دس حبل افضایص هیثبضذ .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فلسفِ ٍخَد
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ثبًه ،اسائِ تسْیالت ٍ وست دسآهذ اص قشیك هبثِالتفبٍت ًشخ سپشدُ ٍ تسْیالت هیثبضذ،
افضایص دسآهذّبی غیشثْشُای ًطبى هیدّذ وِ ثبًهّب اص ٍظیفِ اغلی خَد ،یؼٌی اسائِ
تسْیالت ،فبغلِ گشفتِاًذ .الصم ثِروش است وِ ًتبیح تحمیك لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى
(ً )2014یض ٍخَد ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش سا تأییذ هیوٌذ.
 -6-4تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج فزضیِ ضطن

فشؾیِ ضطن ثیبى هیوٌذ وِ ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّبی ثْشُای دس ثبًه،
ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد .ثشاسبس ًتبیح ثِدست آهذُ اص ایي پژٍّص ،ایي فشؾیِ تأییذ ٍ
ساثكِای هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش هطبّذُ گشدیذ .اص آًدب وِ ًسجت وبسایی ػولیبتی،
ّضیٌِّبی ػولیبت ثبًه سا ثِػٌَاى دسغذی اص دسآهذّب ًطبى هیدّذ ،لزا ایي ساثكِ هٌفی
ثیبى هیوٌذ وِ افضایص ّضیٌِّبی ثبًه سجت وبّص دسآهذّبی ثْشُای هیضَد .لسین ضبُ
ٍ سؾَاى خبى (ً ) 2014یض ٍخَد ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش سا ثیبى وشدُاًذ .اص سَی
دیگش ،اثشٍ ٍ هٌذس )2001( 1ثیي ایي دٍ هتغیش ساثكِ هثجت ٍ هستمین سا ثِدست آٍسدُاًذ
ٍ ثیبى هیوٌٌذ وِ خبلع دسآهذّبی ثْشُای ثب وبسایی ػولیبتی ساثكِ هثجت داسد؛ یؼٌی
ثبًهّبیی وِ وبسایی ووتشی (ثبًهّبیی ثب ّضیٌِّبی ػولیبتی صیبد) داسًذ ،تسْیالت ثب ثْشُ
ثبالتش ثِ هتمبؾیبى ٍ یب سپشدُ ثب ًشخ ووتش ثِ هطتشیبى اسائِ هیدٌّذ ٍ اص ایي قشیك
ّضیٌِّبی ػولیبتی خَد سا ثِ هطتشیبى اًتمبل هیدٌّذ.
 -5پیطٌْادّا
ًتبیح ایي تحمیك ًطبى هیدّذ افضایص دسآهذ ػولیبتی وِ دس ًتیدِ هذیشیت هؤثش
داساییّب هیثبضذ ،خبلع دسآهذّبی ثْشُای سا ثِضذت وبّص هیدّذ ،ثٌبثشایي هیتَاى
گفت دسآهذّبی غیشثْشُای ثبًهّب دس حبل افضایص است وِ ایي اهش دس تٌبلؽ ثب ٍظیفِ
اغلی ثبًه هیثبضذ .لزا ثِ هذیشاى تَغیِ هیضَد ؾوي تَخِ ٍیژُ ثِ ایي هَؾَع ،ثب اسائِ
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تسْیالت هٌبست ثِ ثخصّب ی تَلیذی ٍ غٌؼت ،ثِ افضایص تَلیذ ٍ سضذ التػبدی وطَس
یبسی سسبًٌذ.
ًتبیح ایي تحمیك ًطبى هیدّذ وِ وبسایی ػولیبتی ثب خبلع دسآهذّبی ثْشُای ثبًه دس
استجبـ است لزا ثِ هذیشاى ثبًهّب تَغیِ هیضَد دس خْت ووتش وشدى ّضیٌِّبی ػولیبتی
خَد تالش وٌٌذ تب اص ایي قشیك هَخجبت افضایص سَدآٍسی ثبًه سا فشاّن آٍسًذ؛ دس غیش ایي
غَست ثبًه ثِ ًبچبس ثخطی اص ّضیٌِّبی خَد سا اص قشیك افضایص ًشخ تسْیالت یب وبّص
ًشخ سپشدُ ثِ هطتشیبى هٌتمل خَاّذ وشد وِ ایي اهش سجت ًبسؾبیتی سپشدُگزاساى ٍ ًیض افضایص
ثْبی توبمضذُ هحػَالت تَلیذوٌٌذگبًی هیگشدد وِ اص تسْیالت ثبًىی استفبدُ وشدُاًذ.
ًتبیح ایي تحمیك ًطبى هیدّذ وِ اًذاصُ ثبًه تأثیش اًذوی سٍی ثبصدُ داساییّبی ثبًه
داسد؛ لزا ثِ هذیشاى ثبًهّب تَغیِ هیضَد ؾوي تَخِ ثِ ایي اهشً ،سجت ثِ ثشسسی ٍ تَخِ
ٍیژُ ثِ سبیش ػَاهل تأثیشگزاس ثش سَدآٍسی ثبًه ،الذاهبت الصم سا ثِػول ثیبٍسًذ.
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هٌاتغ ٍ هآخذ
الف .هٌاتغ فارسی

 -1احوذیبى ،اػظن ( :)1392ارسیاتی ضاخصّای سالهت تاًکی در تاًکّای ایزاى،
پژٍّطىذُ پَلی ٍ ثبًىی ،ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى.
 -2احوذیبى ،اػظن ( :)1392ارسیاتی ػولکزد تاًکّا در سثذ دارایی ،تذّی ٍ سَد ٍ سیاى،
پژٍّطىذُ پَلی ٍ ثبًىی ،ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى.
 -3اسالهی ،صّشا ٍ ّوىبساى ( :)1390ضزٍرت تذٍیي الگَی رتثِتٌذی تاًکّا ٍ ارائِ هذل

پیطٌْادی ،اداسُ تحمیمبت ٍ وٌتشل سیسه ثبًه سپِ.
 -4ثبًه هشوضی ج.ا.ا ( :)1382تخطٌاهِ ضوارُ هة  ،1966/هذیشیت ول ًظبست ثش ثبًهّب
ٍ هؤسسبت اػتجبسی -اداسُ هكبلؼبت ٍ همشسات ثبًىی.
 -5ثبلشی ،حسي ( :)1385ػَاهل تأثیزگذار تز سَدآٍری تاًکّای تجاری (هطالؼِ هَردی

تاًک رفاُ) ،تحمیمبت هبلی ،ضوبسُ ( 21ظ ظ .)3-26
 -6ثیؿبیی ،سیذحسي ( :)1380ارسیاتی ػولکزد تاًکّای صادرات استاىّا اس طزیك

ضاخصّای هالی ،پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی ،هؤسسِ ػبلی آهَصش
ثبًىذاسی ایشاى.
 -7سستوی ،هحوذسؾب ٍ دیگشاى ( :)1390ارسیاتی ػولکزد هالی تاًکّای پذیزفتِ ضذُ در

تَرس اٍراق تْادار ،هدلِ حسبثذاسی هذیشیت ،ضوبسُ ّطتن.
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 -8سؾبًژاد ،اوجش (ً :)1389سثتّای هالی ػولکزد در تاًکّا ،هدلِ ثبًه ٍ التػبد،
ضوبسُ .110
 -9سویغّ ،یجتالِ ( :)1384تزرسی تأثیز تغییزات ساختار سزهایِ تز سَدآٍری تاًک تجارت،
پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی ،هؤسسِ ػبلی آهَصش ثبًىذاسی ایشاى.
 -10ػجبسملیپَس ،هحسي (خشداد  :)1389ػَاهل هؤثز تز تْثَد ػولکزد تاًکّا ،ثبًه ٍ
التػبد ضوبسُ ( 106ظ ظ .)24 -35
 -11ػجذالحسیٌیً ،ستشى ( :)1389ػَاهل تأثیزگذار تز ػولکزد تاًکّا ،پبیبىًبهِ
وبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی ،هؤسسِ ػبلی آهَصش ثبًىذاسی ایشاى.
 -12هحشاثی ،لیال ( :)1392هذیزیت دارایی ٍ تذّی در تاًکّای اسالهی ،پژٍّطىذُ پَلی
ٍ ثبًىی ،ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى.
 -13هذسس ،احوذ ٍ فشّبد ػجذالِصادُ ( :)1392هذیزیت هالیً ،طش ثبصسگبًی.
 -14هشداًی ،فبقوِ ( :)1390تزرسی راتطِ ساختار تاسار ٍ سَدآٍری تاًکّای دٍلتی،
پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ،هؤسسِ ػبلی آهَصش ثبًىذاسی ایشاى.
ٍ -15فبداس ،ػجبس (ً :)1377سثتّای هالی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل صَرتّای هالی تاًکّا،
هدلِ حسبثذاس ،ضوبسُ (125ظ ظ .)13-3
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