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چکیذُ
ایٗ تحمیك ث ٝثزرعی تأثیز افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ثز ریغه ثب٘هٞبی وؾٛر ،عی
عبَٞبی  ،1387-1393ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌؾتبٚرٞبی تؼٕیٓیبفتٔ ٝیپززاسز .زازٜٞبی تحمیك حبضز اس تزاس٘بٔ18 ٝ
ثب٘ه فؼبَ زر ؽجى ٝثب٘ىی وؾٛر  ٚعبیت رعٕی ثب٘ه ٔزوشی ٌززآٚری ؽسٜا٘س .ثزای ا٘ساسٌٜیزی ریغه اس چٟبر ؽبذـ،
٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞبٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ٘ ،غجت ٔب٘سٔ ٜغبِجبت ٔؼٛقٔ ،ؾىٛناِٛف ٚ َٛعزرعیس
ٌذؽت ٝثٔ ٝب٘س ٜتغٟیالت اػغبیی ٔ ٚغبِجبت  ٚؽبذـ ٍِبریتٓ ثجبت  ٚپبیساری اعتفبز ٜؽس ٜاعت٘ .تبیح حبفُ اس
تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ػال ٜٚثز وبٞؼ ریغه وّی ثب٘ه ،ث ٝافشایؼ
ثجبت  ٚپبیساری ثب٘ه ٔٙدز ٔیؽٛزٕٞ .چٙیٗ ثزرعی فزضیٞٝبی فزػی تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ تأثیزٌذاری زر
زٚراٖ ر٘ٚك التقبزی ثیؾتز اعت.
ٍاصُّای کلیذی :زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ،ریغه ،رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفتٛ٘ ،ٝعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞبٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜحمٛق
فبحجبٖ عٟبْ ،ثجبت  ٚپبیساری.
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فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ

همذهِ
ثب٘هٞب عبسٔبٖٞبی ثغیبر ٕٟٔی ٞغتٙس و ٝث ٝاخزای فؼبِیتٞبی تؼٟس ؽس ٜاختٕبػی  ٚالتقبزی
تٛعظ افزاز ،عبسٔبٖٞبی تدبری  ٚحتی زِٚتٞب وٕه ٔیوٙٙس .ثب ایٗ حبَ زر عبَٞبی اذیز فٙؼت
ثب٘ىساری ثٝزِیُ تحٛالت خٟب٘ی ،تٛعؼ ٝػّٓ  ٚپیؾزفتٞبی حیزتاٍ٘یش زر فٙبٚریٞبی اِىتز٘ٚیىی
 ٚاعالػبتی ،ثب فزفتٞب  ٚچبِؼٞبیی رٚثٝر ٚثٛز ٜاعت٘ .ظبْ ٔبِی  ٚثب٘ىی ثب ا٘ٛاع ٔرتّفی اس
ریغهٞب ٔب٘ٙس ریغه ٘مسیٍٙی ،اػتجبری  ٚثبسار ٔٛاخ ٝثٛز ٜاعت و ٝؽٙبعبیی  ٚوٙتزَ ػٛأُ ٔؤثز
ثز ریغه ثب٘ىی ثٝزِیُ اثزٌذاری آٖٞب ثز عبذتبر ٔبِی ثب٘هٞب ،ثزای ثرؼ ٔبِی  ٚثب٘ىی پزإٞیت
اعت .ػّت ثٚٝخٛز آٔسٖ ایٗ ریغهٞب اس یهع ٛافشایؼ رلبثت زر ثیٗ ثب٘هٞبٚ ،رٚز رلجبی
غیزثب٘ىی  ٚایدبز فؾبر اس عٛی عٟبٔساراٖ  ٚعپززٌٜذاراٖ ثزای وغت ثبسزٞی ثیؾتز  ٚاس عزف زیٍز
ثٝزِیُ تغییز ٔسا ْٚزر ػٛأُ ٔحیغی  ٚزعتٍبٜٞبی التقبزی ٔیثبؽسٚ .خٛز ایٗ ٘ٛع ریغهٞب زر
ػّٕیبت ثب٘ىی تٛاٖ زرآٔسسایی  ٚعٛزآٚری ثب٘هٞب را وبٞؼ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ زرآٔس ٔؾبع ثب٘هٞب
٘یش زر عبَٞبی اذیز ثٝزالیّی ٘ظیز ٚرٚز رلجبی ثب٘ىی  ٚغیزثب٘ىی  ٚعیبعتٞبی زِٚت ٔجٙی ثز
وبٞؼ ٘زخ عٛز تغٟیالت ،زر حبَ وبٞؼ اعت .زر چٙیٗ ؽزایغی ثب٘هٞب ثزای ایٙى ٝثتٛا٘ٙس ثمب ٚ
رؽس زاؽت ٝثبؽٙس٘ ،بچبر٘س و ٝثب اعتفبز ٜاس زا٘ؼ  ٚفٙبٚریٞبی رٚس٘ ،غجت ث ٝتدسیس عبذتبر،
ٔتٛٙععبسی ذسٔبت ،افشایؼ وبرایی  ٚپذیزػ ریغهٞبی وٙتزَؽس ٜالساْ ٕ٘بیٙس .ثٙبثزایٗ ثب٘هٞب
ثزای تسا ْٚرؽس زرآٔس ذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ پبعدٌٛیی ث٘ ٝیبسٞبی رٚس افشٔ ٖٚؾتزیبٖ ثزای ذسٔبت ٔبِی
ٔتٛٙع ،ثبیس ث ٝعٕت زرآٔسٞبی غیزٔؾبع حزوت وٙٙس .ثٝػال ،ٜٚایٗ زیسٌبٚ ٜخٛز زارز و ٝحزوت ثٝ
عٕت زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ثب تٛخ ٝث ٝتئٛری ٔتٛٙععبسی ٔیتٛا٘س ٘ٛعب٘بت عٛز ثب٘ه  ٚزرآٔس را وٕتز
وٙس  ٚریغه را وبٞؼ زٞس .اس آ٘دبیی و ٝایٗ تغییز وغت  ٚوبر ثب٘هٞب ث ٝعٕت فؼبِیتٞبی
غیزٔؾبع ٔیتٛا٘س پیبٔسٞبی ٕٟٔی را ثزای ریغه عیغتٓ ٔبِی زاؽت ٝثبؽس ،زر ٕٞیٗ راعتب زر ایٗ
تحمیك عؼی ٔیؽٛز تب پیبٔسٞبی ٌزایؼ ث ٝعٕت فؼبِیتٞبی غیزٔؾبع ثز ریغه ٘ظبْ ثب٘ىی
ثزرعی ؽٛز.
هباًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحمیك
تب زٔ 80 ٝٞیالزی وبروزز افّی ثب٘هٞب ،وغت عٛز اس عزیك زریبفت عپزز ٚ ٜاػغبی تغٟیالت
ٔبِی ثٔ ٝؾتزیبٖ (ثب٘ىساری ٔتسا )َٚثٛز ٜاعت .تؾسیس رلبثت زر ثیٗ ثب٘هٞب  ٚافشایؼ ا٘ٛاع ریغه
اس خّٕ ٝریغه ػسْ ثبسپززاذت تغٟیالت اس عٛی ٔؾتزیبٖٛٔ ،خت وبٞؼ حبؽی ٝعٛز فؼبِیتٞبی
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عٙتی ثب٘ىساری  ٚزر ػیٗ حبَ افشایؼ وفبیت عزٔبیٛٔ ٝرز ٘یبس آٖٞب ؽس ٜاعت (عیبط ٔحٕسی،
ٕٞ .)1391چٙیٗ ٚلٛع ثحزاٖٞبی ثب٘ىی زٞٝٞبی اذیز زر وؾٛرٞبی فٙؼتی  ٚثٚٝیض ٜوؾٛرٞبی زر حبَ
تٛعؼ ،ٝث ٝزالیّی ٕٞچ ٖٛفزار عپززٜٞب ،افشایؼ ٔغبِجبت ٔؼٛق ثب٘هٞب ،روٛز التقبزی  ٚػٛأّی اس
ایٗ لجیُ ثبػث ؽس و ٝثب٘هٞب اس عزٔبیٌٝذاری فزف زٚری ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝعٕت فؼبِیتٞبی وبرٔشزی
و ٝریغه وٕتزی زارز ،حزوت وٙٙس  ٚثسیٗ تزتیت ٔسَ وغت  ٚوبر  ٚزرآٔسی ثب٘هٞب تغییز وزز.
ثٝػجبرت زیٍز افشایؼ ریغه اػتجبری ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞؼ زرآٔس عٙتی (ٔؾبع) ثبػث ؽس و ٝثب٘هٞب
ثٔ ٝسیزیت ریغه ٔ ٚتٛٙععبسی زرآٔس تٛخ ٝثیؾتزی زاؽت ٝثبؽٙس .زر ٚالغ ٔیتٛاٖ ٔتٛٙععبسی را
ثٝػٛٙاٖ اثشار ٘ٛیٗ ٔسیزیت ریغه لّٕساز ٕ٘ٛز و ٝثب٘هٞبی تٛعؼٝیبفت ٝاس آٖ ثٟزٔ ٜیٌیز٘س.
ٔتٛٙععبسی فؼبِیت ثب٘هٞب ثٝػٛٙاٖ ٘تید ٝا٘تمبَ  ٚحزوت اس فؼبِیتٞبیی ثب «زرآٔس ٔؾبع» ث ٝعٕت
فؼبِیتٞبیی ثب «زرآٔس غیزٔؾبع» یب تزویجی اس ایٗ زٛ٘ ٚع زرآٔس ،ثیبٖ ٔیؽٛز (عیبط ٔحٕسی،
.)1391
1
زییبً٘  ٚرٚال٘س ( )2001ثیبٖ ٔیوٙٙس و ٝزر ع َٛز ٚزٌ ٝٞذؽت ،ٝزرآٔس غیزثٟزٜای اس زرآٔس
ثٟزٜای (ثٝػٛٙاٖ یه ػزف ٝرؽس ثزای ثب٘هٞبی تدبری) پیؾی ٌزفت ٝاعت٘ .غجت زرآٔس غیزثٟزٜای ثٝ
وُ زرآٔس ػّٕیبتی (زرآٔس ذبِـ ثٟز ٜثٝػال ٜٚزرآٔس غیزثٟزٜای) ،ثزای ثب٘هٞبی تدبری ایبالت
ٔتحس ٜزر ع َٛزٚر ،1984-2001 ٜاس  25زرفس ث 43 ٝزرفس افشایؼ یبفت ٝاعت (اعتیز.)2004 ،2ٚ
ایٗ ٘غجت ثزای ثب٘هٞبی تدبری زر ارٚپب زر ع َٛزٚر ،1989-1998 ٜاس  26زرفس ث 41 ٝزرفس
افشایؼ یبفت ٝاعت (ِپتیت ٕٞ ٚىبراٖ)2008 ،3؛ ٕٞچٙیٗ ثزای ثب٘هٞبی ٙٞس ،ایٗ ٘غجت اس 10/7
زرفس زر عبَ  1992ث 21/62 ٝزرفس زر عبَ  2007رعیس ٜاعت (ؤٛبر ٌٛ ٚالتی ٚ )2014 ،4ثزای
ثب٘هٞبی چیٙی ٘غجت زرآٔس ثس ٖٚثٟز ٜث ٝوُ زرآٔس ػّٕیبتی  ٚوُ زارایی زر عبَ  ،2002ث ٝتزتیت
 6/7زرفس  15 ٚزرفس ثٛز ٜاعت و ٝزر عبَ  2012ایٗ ٘غجتٞب ث ٝتزتیت ث 0/60 ٝزرفس  20/3 ٚزرفس
رعیس ٜاعت (ِ ً٘ٛثیبٖ ٕٞ ٚىبراٖ.)2015 ،5
وب٘ت ٛٞ ٚسیٍٙب٘ )2010( 6ؾبٖ زاز٘س و ٝزر یه ٕ٘ ٝ٘ٛثیٗإِّّی اس ثب٘هٞبی  101وؾٛر،
ٔتٛعظ ع ٟٓزرآٔس ثس ٖٚثٟز ٜاس وُ زرآٔس ػّٕیبتی اس  0/33زرفس زر عبَ  1999ث 83 ٝزرفس زر
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عبَ  2007افشایؼ یبفت ٝاعت (ییّسریٓ  ٚوبعٕٗ .)2015 ،1ایٗ آٔبرٞب ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝثب٘هٞبی
تدبری ،تؼسیُ عبذتبر زرآٔسی ٔ ٚتٛٙععبسی ٔٙبثغ زرآٔسی ذٛز را ز٘جبَ ٔیوٙٙس.
ثب ٚخٛز ػسْ حٕبیت ؽٛاٞس ،ایٗ ثبٚر عٙتی زر ٔیبٖ ثب٘ىساراٖ ،تحّیٌُزاٖ  ٚلبٌٖ٘ٛذاراٖ ثب٘ه
ٚخٛز زارز و ٝایٗ ر٘ٚس ثّٙسٔست زر تزویت زرآٔس ثب٘هٔ ،یتٛا٘س ٘ٛعب٘بت زرآٔسی ثب٘ه را ثٝزِیُ
ثبثجبت ثٛزٖ زرآٔس غیزثٟزٜای ٘غجت ث ٝزرآٔس ثٟزٜای ،وبٞؼ زٞس (زییبً٘  ٚرٚال٘س.)2001 ،
ػال ٜٚثز ایٗ ،ایٗ زیسٌبٚ ٜخٛز زارز و ٝتغییزات ثب تٛخ ٝث ٝتئٛری ٔتٛٙععبسی ٔیتٛا٘س ٘ٛعب٘بت عٛز
ثب٘ىی  ٚزرآٔس را وٕتز وٙس  ٚریغه را وبٞؼ ثسٞس.
عجك ازثیبت ٘ظزیٔ ،تٛٙععبسی ٔحق َٛثٝعٛروّی زرٌیزی ٔ ٚؾبروت ؽزوت را زر یه
فؼبِیت ذبؿ وبٞؼ ٔیزٞس و ٝایٗ أز ٔیتٛا٘س ٔٙدز ث ٝوبٞؼ ریغه ؽٛز .زر فٙؼت ثب٘ىساری،
ٔؤعغبت ثٚٝعیٌّ ٝغتزػ فؼبِیتٞبی وبرٔشزی ث ٝایٗ أز رعیسٜا٘س ،زر ٚالغ ایٗ راٞجزز ٔٙدز ثٝ
ایدبز تٛٙع ثیؾتز زر ٔٙبثغ زرآٔسی ٔیؽٛز  ٚث ٝثب٘هٞب ثزای وبٞؼ ریغه  ٚایدبز ثجبت زر زرآٔس ٚ
عٛز وٕه ٔیوٙس (ثٛػ  ٚویه.)2009 ،2
اس زیسٌب ٜاعتیز ٚزرآٔسٞبی غیزثٟزٜای ٔیتٛا٘س ث ٝوبٞؼ ٘ٛعب٘بت عٛز  ٚزرآٔس ثب٘هٞب وٕه
وٙس ٕٞ ٚچٙیٗ ریغه را وبٞؼ زٞس ،ثٝػجبرت زیٍز چ ٖٛزرآٔسٞبی غیزثٟزٜای ٘غجت ثٝ
زرآٔسٞبی ثٟزٜای ٚاثغتٍی ثغیبر وٕتزی ث ٝؽزایظ وّی وغت  ٚوبر زار٘س ،ثٙبثزایٗ اتىبی ثیؾتز ثز
زرآٔسٞبی غیزثٟزٜایٛ٘ ،عب٘بت عٛز  ٚزرآٔس ثب٘هٞب را وبٞؼ ٔیزٞس (اعتیزٕٞ .)2004 ،ٚچٙیٗ
ثب٘ه ٔزوشی ارٚپب ( ،)2000ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت ا٘دبْ ؽس ٜرٚی وؾٛرٞبی ػض ٛاتحبزی ٝارٚپب ثزای
زٚر ،1989-1998 ٜثیبٖ ٔیوٙس و ٝزر عبَٞبی اذیز ایٗ ثرؼ اس زرآٔس ػّٕیبتی ،یىی اس پٛیبتزیٗ
ثرؼٞب ثٛز ٚ ٜزرآٔس ثس ٖٚثٟز٘ ،ٜمؼ ٕٟٔی زر رؽس عٛزآٚری ثب٘هٞب ثبسی وزز ٜاعتٕٞ .چٙیٗ
ثزای زٚرٛٔ ٜرز ثزرعی ،زرآٔس ذبِـ ثٟزٜای ٘ٛعب٘بت ثیؾتزی را زر ارٚپب ٘غجت ث ٝایبالت ٔتحسٜ
ثجت وزز ٜاعت ،زر حبِیو ٝزرآٔس ثس ٖٚثٟزٛ٘ ٜعب٘بت پبییٗتزی (ا٘ساسٌٜیزی ؽس ٜتٛعظ ضزیت
تغییزات) زر ارٚپب ٘غجت ث ٝایبالت ٔتحس ٜزاؽت ٝاعت (چی اٚراسٕٞ ٚ ٚىبراٖ.)2008 ،3
ثٝعٛروّی زر عبَٞبی  1990اػتمبز ثز ایٗ ثٛز و ٝتغییز زرآٔس ثب٘هٞب اس فؼبِیتٞبی ٔجتٙی ثز
ٚاعغٌٝزی ث ٝعٕت ٔحقٛالت  ٚذسٔبت ٔبِی ٔجتٙی ثز وبرٔشز  ٚذسٔبت خسیسٛ٘ ،عب٘بت زرآٔس را
اس عزیك ٔشایبی ٔتٛٙععبسی وبٞؼ ٔیزٞس .أب یبفتٞٝبی ثزذی اس ٔغبِؼبت حبوی اس آٖ اعت وٝ
1
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افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزثٟزٜای ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ث ٝافشایؼ ٘ٛعب٘بت  ٚریغه ثب٘هٞب ؽٛز .ثزای
ٔثبَ ،زییبً٘  ٚرایظ 1زریبفتٙس و ٝافشایؼ خشئی زرآٔس ثس ٖٚثٟزٔ ٜؼٕٛالً ثب عٛز ثبالتز ٕٞزاٜ
اعت ،أب زر ػیٗ حبَٛ٘ ،عب٘بت سیبزی را زر عغح زرآٔس ثب٘ه ایدبز ٔیوٙس (ِیٕٞ .)2014 ،2چٙیٗ
زییبً٘  ٚرٚال٘س (٘ )2001ؾبٖ ٔیزٙٞس و ٝث ٝع ٝزِیُ ٕٔىٗ اعت زرآٔس غیزثٟزٜای ٘ٛعب٘بت
زرآٔس ثب٘ه را افشایؼ زٞس٘ .رغت ایٙى ٝثیثجبتی ٘ ٚبپبیساری زرآٔسٞبی حبفُ اس فؼبِیتٞبی ٔجتٙی
ثز وبرٔشز ٕٔىٗ اعت ثیؼ اس زرآٔسٞبی حبفُ اس ثٟز ٜثبؽس ،سیزا رٚاثظ ثیٗ ٔؾتزی -ثب٘ه زر
وغت  ٚوبرٞبی عٙتی اس اعتحىبْ ثیؾتزی ثزذٛرزار اعت (ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،زر ثغیبری اس فؼبِیتٞبی
خسیس وبرٔشز ٔحٛرٔ ،ؾتزیبٖ ٔی تٛا٘ٙس ثب وٕتزیٗ ٞشی ٝٙثب٘ه عزف ٔؼبّٔ ٝذٛز را تغییز زٙٞس) .ز،ْٚ
ٌغتزػ ذسٔبت وبرٔشز ٔحٛرٔ ،یتٛا٘س ثٝعٛر لبثُ تٛخٟی ٞشیٞٝٙبی ثبثت را افشایؼ زٞس (ثٝػٛٙاٖ
ٔثبَ ،عزٔبیٌٝذاری زر تىِٛٛٙصی ٙٔ ٚبثغ ا٘غب٘ی) ،زر حبِیو ٝاٌز یه راثغ ٝتغٟیالت ٔحٛر ایدبز
ؽس ٜثبؽس ،تٟٙب ٞشی ٝٙیه ٚاْ اضبفٞ ،ٝشیٞٝٙبی ثٟز ٜذٛاٞس ثٛز .ثٙبثزایٗ زر چبرچٛة یه راثغٝ
ٚاْزٞیٞ ،شی ٝٙافّی ٔٛرز٘یبس ثزای تِٛیس یب پززاذت ٚاْ ثیؾتز ،خشء ٞشیٞٝٙبی ٔتغیز اعت و ٝثب
تٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ تغٟیالت لبثُ تمّیُ  ٚوٙتزَ اعت ،زر حبِیوٞ ٝشی ٝٙارائٔ ٝحقٛالت ٔجتٙی ثز
وبرٔشز اس ٘ٛع ٞشیٞٝٙبی ثبثت یب ؽج ٝثبثت اعت و ٝراثغٝای ثب حدٓ ذسٔبت ارائ ٝؽس٘ ٜسارز (اس
لجیُ عزٔبیٌٝذاری زر فٙبٚری ٘ ٚیزٚی وبر) .ع ْٛایٙى ٝثغیبری اس فؼبِیتٞبی ٔجتٙی ثز وبرٔشز
٘غجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثٟزٜای ٘یبسٔٙس عزٔبی٘ ٝظبرتی وٕتزی اعت و ٝایٗ أز ٔٛخت رعیسٖ ثٝ
ٔیشاٖ ثبالتزی اس اٞزْ ٔبِی ٔیؽٛز  ٚایٗ ٔٛرز ٕٔىٗ اعت ٘ٛعب٘بت ثیؾتزی زر زرآٔسٞبی ثب٘ه
ایدبز وٙس (زییبً٘  ٚرٚال٘س .)2001 ،زر ٚالغ ،زییبً٘  ٚرٚال٘س ث ٝؽٛاٞس تدزثی زعت یبفتٙس وٝ
٘ؾبٖ ٔیزٞس تىی ٝثز فؼبِیتٞبی ثس ٖٚثٟزٛ٘ ،ٜعب٘بت را زر ثب٘هٞبی ثشري آٔزیىب افشایؼ ٔیزٞس.
ثب ایٗ حبَ ازثیبت ٘ظزی ٔٛخٛز ثزای ثزرعی ػٛأُ تؼییٗوٙٙس ٜریغه ثب٘هٞب ،ثٝذقٛؿ زر
ثزرعی راثغ ٝثیٗ اثز زرآٔس غیزثٟزٜای ثز رٚی ریغه ثب٘هٞب ،ثب زٔ ٚؾىُ رٚثٝر ٚاعت .اس یهعٛ
ثٝزِیُ ٔٙحقز ث ٝفزز ٘جٛزٖ یب ٘بٍٕ٘ٛٞی فزضیٞٝب ،تحمیمبت اغّت ٘تبیح  ٚپیؼثیٙیٞبی ٔتضبزی
را ارائٔ ٝیزٙٞس .اس عٛی زیٍزٕٞ ،بٖعٛر وٞ ٝبعّٕبٖٚ ٚ 3اچتُ )2007( 4ثزرعی وززٜا٘س ،ثب٘هٞب
تحت تٙظیٕبت ٟ٘بزی ٔتفبٚت ،رفتبرٞبی ٔتفبٚتی زار٘س .اس ایٙزٔ ،ٚفٔ ٚ ْٟٛؼٙی ٔغبِؼبت لجّی ثز
1

Rice
Li
3
Haselmann
4
Wachtel
2

6

فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ

رٚی ٘ظبْ ثب٘ىی اس وؾٛرٞبی تٛعؼٝیبفتٕٔ ٝىٗ اعت ث٘ ٝظبْٞبی ثب٘ىی زر وؾٛرٞبی زر حبَ
تٛعؼ ٝلبثُ تؼٕیٓ ٘جبؽس (ییّسریٓ  ٚوبعٕٗ .)2015 ،ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،عب٘سرس ٚ ٚاِتزسٞ )1994( 1دسٜ
تحمیمی را و ٝث ٝثزرعی تأثیز فؼبِیتٞبی غیزثٟزٜای ثز رٚی وبٞؼ ریغه پززاذت ٝثٛز٘سٛٔ ،رز
ٔغبِؼ ٝلزار زاز٘ ٚ ٜتیدٌ ٝزفتٙس و ٝعی ایٗ تحمیمبت زر ٛٔ 9رز پبعد ٔثجتٛٔ 6 ،رز پبعد ٔٙفی ٚ
زر ٛٔ 3رز ٘تیدٔ ٝرتّظ حبفُ ؽس ٜاعت (اعیتز .)2002 ،ٚثٙبثزایٗ ثب تٛخ ٝث ٝچبِؼ ٔذوٛر ،تٟٙب راٜ
ثزای تؼییٗ اثز زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ثز رٚی ریغه ثب٘هٞب ،اعتفبز ٜاس تدشی ٚ ٝتحّیُ تدزثی اعت.
پیطیٌِ تحمیك
زر ایٗ ثرؼ ث ٝثزرعی چٙس تحمیك زاذّی  ٚذبرخی ٔزتجظ ثب ٔٛضٛع تأثیز افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع
ثز ریغه ثب٘ىی ٔیپززاسیٓ.

ثبلزی ( )1386ثب اعتفبز ٜاس یه ٔسَ ذغی رٌزعی٘ٛی ثزای زٚر ٜسٔب٘ی  ،1362-1380ػٛأُ
ٔؤثز  ٚتؼییٗوٙٙس ٜثز عٛزآٚری ثب٘ه رفب ٜوبرٌزاٖ را ٔٛرز تدشی ٚ ٝتحّیُ لزار زاز .یبفتٞٝبی ایٗ
تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسیزیت وبرای ٞشیٞٝٙب ،یىی اس تٛسیغٌزٞبی ٔؼٙیزار ثزای عٛزآٚری
ثبالی ثب٘ه اعت .ػال ٜٚثز آٖ زاراییٞبی وٙتزِی ٔ ٚسیزیت تؼٟسات ٘یش تأثیز ٔؼٙیزار ثز عٛزآٚری
زار٘س .زر ٔیبٖ ػٛأُ ثیز٘ٚی ،رؽس التقبزی ٘یش اثز ٔثجتی ثز عٛزآٚری ثب٘ه زارز  ٚاس عزف زیٍز
٘زخ تٛرْ ثب عغح ٔؼٙیزاری پبییٗ ،اثز ٔؼىٛعی ثز عٛزآٚری زاؽت ٝاعت.
یمیٙی ( )1389زر تحمیك ذٛز ثب ػٛٙأٖ ،سیزیت ریغه اػتجبری زر ثب٘هٞب ثب اعتفبز ٜاس
رٚػٞبی پبرأتزیه  ٚغیزپبرأتزیه ،ث ٝثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز رتجٝثٙسی اػتجبری ٔؾتزیبٖ پززاذت.
تدشی ٚ ٝتحّیُ  147پز٘ٚس ٜتغٟیالتی ٔؾتزیبٖ حمیمی ثب٘ه التقبز ٘ٛیٗ ثب اعتفبز ٜاس رٌزعیٖٛ
الخیت  ٚاٍِٛریتٓ ٘ ،CARTؾبٖ زاز و ٝثیٗ ؽبذـٞبی فززی ٔؾتزیبٖ  ٚریغه اػتجبری راثغٝ
ٔؼٙیزار ٚخٛز زارز.
ٙٞزی ٟٔز ( )1390زر تحمیك ذٛز راثغ ٝریغه اػتجبری را ثب ٔغبِجبت ٔؼٛق ثب٘هٞب ثزای
ٞؾت ثب٘ه زِٚتی  ٚذقٛفی ؽس ٜزر عی زٚر 1381 ٜتب ٛٔ 1388رز ثزرعی لزار زاز٘ .تبیح تحمیك
٘ؾبٖ زاز ؤ ٝتغیزٞبی رؽس التقبزی ،رؽس ٔغبِجبت ٔؼٛق٘ ،غجت تؼٟسات ث ٝوُ زارایی٘ ،غجت
تغٟیالت ثرؼٞبی تِٛیسی ث ٝوُ رؽس ٔغبِجبت ٔؼٛق  ٚتغٟیالت ،ثز ریغه اػتجبری تأثیزٌذار

Saunders & Walters
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ٔیثبؽٙسٕٞ .چٙیٗ ثیٗ رؽس التقبزی٘ ،غجت تغٟیالتی ثرؼٞبی تِٛیسی ث ٝوُ تغٟیالت ٘ ٚغجت
تؼٟسات ث ٝوُ زاراییٞب ثب ریغه اػتجبری راثغٔ ٝؼٙیزاری ٚخٛز زارز.
ؽبٞچزا  ٚخٛسزا٘ی ( )1391زر ٔغبِؼٝای ث ٝثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز عٛزآٚری ثب٘هٞبی زِٚتی ٚ
ذقٛفی زر ایزاٖ ثب اعتفبز ٜاس زازٜٞبی پبُ٘ ،عی زٚرٔ ،1380-1388 ٜجتٙی ثز رٚػ ٌؾتبٚرٞبی
تؼٕیٓیبفت ٝپززاذتٙس٘ .تبیح تحمیك حبوی اس آٖ ثٛز و ٝیه راثغ ٝغیزذغی ثیٗ عٛزآٚری ثب٘هٞب ٚ
٘غجت عزٔبیٚ ٝخٛز زارزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝضزیت ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزاری تٛاٖ ز٘ ْٚغجت عزٔبی ،ٝایٗ
٘تید ٝثٝزعت آٔس و ٝافشایؼ ٘غجت عزٔبی ٝزر ٔمبزیز اِٚیٛٔ ٝخت افشایؼ زر عٛزآٚری ؽسٞ ٚ ٜز
چ ٝایٗ ٘غجت افشایؼ یبثس  ٚاس حس ٔبوشیٕٓ آٖ فزاتز رٚز ،ثبػث وبٞؼ عٛزآٚری ثب٘هٞب ٔیؽٛز.
ؽؼزی ٘ ٚبزری ( )1391ارتجبط ػٛأُ والٖ التقبزی  ٚریغه اػتجبری  15ثب٘ه را زر عی زٚرٜ
سٔب٘ی  ،1382-1388ثب اعتفبز ٜاس رٚػٞبی التقبزعٙدی ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س٘ .تبیح حبفُ اس
تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس ،ثیٗ ٘زخ رؽس التقبزی٘ ،زخ تٛرْ ،ؽبذـ لیٕت عٟبْ٘ ،زخ ارس  ٚریغه
اػتجبری ثب٘هٞب ارتجبط ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاری ٚخٛز زارز .ثٙبثزایٗ ٔسیزاٖ ٘ ٚبظزاٖ ٘ظبْ ثب٘ىی ثٙٔٝظٛر
وبٞؼ ریغه اػتجبری ثب٘هٞبٔ ،یثبیغت زر تسٚیٗ عیبعتٞبی اػتجبری  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات ٘بظز ثز
ثب٘ه ٞب ٔ ٚؤعغبت اػتجبری ،ػٛأُ والٖ التقبزی ٔؤثز ثز ریغه اػتجبری را ِحبػ ٕ٘بیٙس.
زلیمی افُ  ٚیبری فزز ( )1391زر تحمیمی تأثیز فؼبِیتٞبی غیزٔؾبع را رٚی ثبسز 11 ٜثب٘ه
زِٚتی  6 ٚثب٘ه ذقٛفی ایزاٖ زر ع َٛزٚر 2006 ٜتب  ،2011ثب اعتفبز ٜاس ضزیت ٕٞجغتٍی
پیزعٕٞ ٚ ٖٛچٙیٗ تدشی ٚ ٝتحّیُ رٌزعی ٖٛثزرعی وزز٘سٔ .تغیزٞبی ٚاثغت ٝزر ایٗ تحمیك ػجبرتٙس
اس ،ثبسز ٜعزٔبی ،ٝثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ  ٚریغهٕٞ .چٙیٗ ٔتغیزٞبی ٔغتمُ تحمیك ؽبُٔ
تفبضُ عبیز زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس زرآٔسٞبی تدبری ( ٚ )NETزرآٔسٞبی تدبری ٞغتٙس٘ .تیدٝ
ثزرعیٞب ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝزر ٔسَ ا NET َٚثب ثبسز ٜعزٔبیٌٝذاری راثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزار زارز ،زر
حبِیو ٝزرآٔس تدبری ثب٘ه ثب ثبسز ٜعزٔبیٌٝذاری راثغٔ ٝؼٙیزاری ٘سارز .زر ٔسَ ز ٚ NET ْٚزرآٔس
تدبری ثب ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ راثغٔ ٝثجت زارز  ٚزر ٟ٘بیت زر ٔسَ ع ٚ NET ْٛزرآٔس
تدبری ثب ریغه راثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزاری زار٘س.
ػجبزی ٔفت )1391( ٖٛزر تحمیك ذٛز تحت ػٛٙاٖ ،ارسیبثی ٘مؼ ٌغتزػ فؼبِیتٞبی غیزتزاس٘بٔٝای
ثز ریغه  ٚػّٕىزز ثب٘هٞب زر ٘ظبْ ثب٘ىی ایزاٖ ،ث ٝارسیبثی ٘مؼ فؼبِیتٞبی ذبرج اس تزاس٘بٔ ٝزر
تؼییٗ ٘مؼ عتب٘س ٜثب٘ىی ثز ریغه  ٚػّٕىزز  12ثب٘ه تدبری  ٚترققی زر ایزاٖ عی زٚرٜ
 1384-1388پززاذتٙس .ثزای ثزرعی اثز ِحبػ فؼبِیتٞبی ذبرج اس تزاس٘بٔ ٝثز ؽبذـٞبی ػّٕىزز ٚ
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ریغه ،اس زازٜٞبی پبُ٘ ٘بٔتٛاسٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔسَ ٔزسی ٘بپبرأتزیه اعتفبز ٜؽس ٜاعت٘ .تبیح
تحمیمبت ٘ؾبٖ ٔیزٞس ،زر ٘ظز ٌزفتٗ فؼبِیتٞبی ذبرج اس تزاس٘بٔٝای ٘ ٝتٟٙب عغح ػّٕىزز ٚ
ریغه ثب٘هٞب را تغییز ٔیزٞس ،ثّى ٝتغییز رتجٝثٙسی ثب٘هٞب را عی زٚر ٜثٝز٘جبَ زارز .ثٝعٛروّی،
٘تبیح ثٝزعت آٔس ٜثیبٍ٘ز تمٛیت زیسٌب ٜغبِت زر ازثیبت ٔٛخٛز اعت  ٚاس عزف زیٍز ،ػسْ تٛخ ٝثٝ
فؼبِیتٞبی غیزتزاس٘بٔٝای ثبػث تفغیز ٘بزرعتی اس عتب٘س ٜثب٘ىی  ٚریغه ٔیؽٛز ٕٔ ٚىٗ اعت
ػّٕىزز  ٚرتجٝثٙسی ثب٘هٞب را ثٝفٛرت ٘بزرعتی ثزآٚرز وٙس.
ٔظفزی ( )1394زر تحمیك ذٛز ثب اعتفبز ٜاس زازٜٞبی فٛرتٞبی ٔبِی  16ثب٘ه ذقٛفی ٚ
زِٚتی ایزاٖ ،ث ٝثزرعی تأثیز ٔتٛٙععبسی زرآٔس ثز ؽبذـ ریغه  ٚثبسز ٜثب٘هٞبی ٔذوٛر زر ثبسٜ
سٔب٘ی  10عبِ 1384( ٝتب  )1393پززاذت٘ .تبیح تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝؽبذـ ٔتٛٙععبسی ٔٙبثغ
زرآٔسی ثب٘هٞب ،تأثیز ٔثجتی ثز ؽبذـٞبی ػّٕىزز ثب٘هٞب زر ع َٛزٚرٛٔ ٜرز ثزرعی ٘سارز .زر
حمیمت ثز اعبط ٘تبیح ٔسَٞبی ثزآٚرز ؽس ،ٜافشایؼ ٔتٛٙععبسی ٔٙبثغ زرآٔسی ،عجت وبٞؼ ثبسزٜ
زارایی  ٚثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛخت ثستز ؽسٖ ثبسز ٜتؼسیُؽس ٜث ٝریغه زارایی ٚ
حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ؽس ٜاعت .أب زر ٔسَ ریغه اػتجبری ؽزایظ ث٘ ٝحٛی اعت و ٝافشایؼ
ٔتٛٙععبسی ٔٛخت وبٞؼ ریغه اػتجبری ثب٘هٞب ؽس ٚ ٜاس ایٗ ٘ظز زارای تأثیز ٔثجتی ثز ؽبذـ
ریغه اػتجبری ثٛز ٜاعت.
ِپتیت ٕٞ ٚىبراٖ ( )2008زر تحمیمی ثب ٔٛضٛع ،عبذتبر زرآٔس ثب٘ه  ٚریغه :تدشی ٚ ٝتحّیُ
تدزثی اس ثب٘هٞبی ارٚپبیی ،ث ٝثزرعی راثغ ٝثیٗ ریغه ثب٘ه  ٚزرخ ٝثبسزٔ ٜتٛٙععبسی زرآٔس ،ثزای
 734ثب٘ه ارٚپبیی عی زٚر ٜسٔب٘ی  1996-2002پززاذتٙس .زر ایٗ تحمیك ثب تٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ زارایی،
ثب٘هٞب ث ٝز ٚزعت ٝوٛچه  ٚثشري تمغیٓ ؽس٘سٕٞ .چٙیٗ ثزای زرن ثٟتز ٘مؼ اخشای فؼبِیتٞبی
غیزثٟزٜای ،زرآٔس غیزثٟزٜای ٘یش ث ٝز ٚزعت ٝفؼبِیتٞبی تدبری  ٚفؼبِیتٞبی وبرٔشزی تمغیٓ ؽس.
٘تبیح تحمیمبت ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝاتىبی ثبالتز رٚی فؼبِیتٞبی غیزثٟزٜای ثب ریغه ثبالتز ٕٞزاٜ
اعتٕٞ .چٙیٗ راثغٔ ٝثجت زرآٔس غیزثٟزٜای  ٚریغه ٔؼٕٛالً ثزای ثب٘هٞبی وٛچه (ٔرقٛفبً
ثزای ثب٘هٞب وٛچه ثب ٔدٕٛع زارایی وٕتز اس ٔ 1یّی ٖٛیٛر ،)ٚاس فؼبِیتٞبی وبرٔشزی ایدبز
ٔیؽٛز.
1
ٞسایت ٕٞ ٚىبراٖ ( )2012زر تحمیمی تحت ػٛٙاٖ ،ریغه ثب٘ه  ٚزرآٔس غیزثٟزٜای زر
ثب٘ىساری ا٘س٘ٚشی ،ث ٝثزرعی راثغ ٝثیٗ ٔتٛٙععبسی زرآٔس  ٚریغه زر ع َٛزٚر،2002-2008 ٜ
Hidayat et al.
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ثزای  112ثب٘ه تدبری پززاذتٙس .زر ایٗ تحمیك ثزای ثزرعی تأثیز زرآٔس غیزثٟزٜای ثز رٚی ریغه،
ثب٘هٞب ثب تٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ زارایی ث ٝز ٚزعت ٝوٛچه  ٚثشري تمغیٓ ؽس٘سٕٞ .چٙیٗ ثزای زرن ثٟتز
٘مؼ فؼبِیتٞبی زرآٔس ثس ٖٚثٟز ،ٜزرآٔس غیزثٟزٜای ث ٝز ٚثرؼ فؼبِیتٞبی تدبری  ٚفؼبِیتٞبی
وبرٔشزی تمغیٓ ؽس٘س .تدشی ٚ ٝتحّیُٞب ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝا٘ساس ٜثب٘ه یه ػبُٔ ثغیبر ٔ ٟٓزر
تؼییٗ ٘ٛع ارتجبط فؼبِیتٞبی زرآٔس غیزثٟزٜای ثب ریغه ثب٘ه اعت .عجك ٘تبیح ثٝزعت آٔس ،ٜراثغٝ
ٔتٛٙععبسی ٔحق َٛثب ریغه ثب٘ه ثزای ثب٘هٞبی وٛچه ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزار اعت ،زر حبِیو ٝایٗ
راثغ ٝثزای ثب٘هٞبی ثشري ٔثجت ٔ ٚؼٙیزار ٔیثبؽس.
ارخی ٕٞ ٚىبرأٖ )2012( 1شایبی ٔتٛٙععبسی حبفُ اس افشایؼ زرآٔس غیزثٟزٜای (ارتجبط ثیٗ
رؽس زرآٔس غیزثٟزٜای ٛ٘ ٚعب٘بت زرآٔس) ،تٕبْ ثب٘هٞبی تبیٛاٖ را زر زٚر 1992 ٜتب ٛٔ 2009رز
ثزرعی لزار زاز٘س٘ .تبیح تحمیك ٘ؾبٖ زاز وٌ ٝغتزػ ٔسا ْٚزر زرآٔس غیزثٟزٜای ریغه را وبٞؼ
ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ثب افشایؼ زرآٔسٞبی غیزثٟزٜای ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ وبٞؼ ٛ٘ ٚعب٘بت آٖ
٘یش افشایؼ ٔییبثس.
2
اثسیفبر ٕٞ ٚىبراٖ ( )2012ث ٝثزرعی تأثیز زرآٔسٞبی غیزثٟزٜای ثز رٚی ٚاْزٞی ثب٘ه ثب
اعتفبز ٜاس زازٜٞبی فقّی  9066ثب٘ه تدبری آٔزیىب ،زر زٚر 2003 ٜتب  2010پززاذتٙس٘ .تبیح ٘ؾبٖ
ٔیزٞس و ٝارتجبط ٔؼٙیزاری ثیٗ فؼبِیتٞبی غیزثٟزٜای  ٚریغه اػتجبری ثزای ثب٘هٞبی تدبری
وٛچه (ثب زاراییٞبی وٕتز اس ٔ 100یّی ٖٛزالر) ٚخٛز ٘سارز.
ِی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2013زر تحمیمی ثب ػٛٙاٖ زرآٔس غیزثٟزٜای ،ریغه  ٚعٛزآٚری زر فٙؼت
ثب٘ىساری ،زرفسز ثزرعی تأثیز زرآٔس غیزثٟزٜای رٚی ریغه  ٚعٛزآٚری زر ثب٘هٞبی آعیبیی
ثزآٔس٘س .زر ایٗ تحمیك ،ثب٘هٞب ثزحغت ترقـ ث ٝچٟبر زعت ٝثب٘هٞبی عزٔبیٌٝذاری ،تؼب٘ٚی،
تدبری  ٚپظا٘ساس  ٚوؾٛرٞب ٘یش ثزحغت ٔیشاٖ زرآٔس ث ٝع ٝزعت ،ٝوؾٛرٞبیی ثب زرآٔس ثبالٔ ،تٛعظ
 ٚپبییٗ تمغیٓ ؽس٘س .ترٕیٗ ٘تبیح زر عغح وّی حبوی اس آٖ اعت و ٝفؼبِیت غیزثٟزٜای ریغه را
زر ثب٘هٞبی آعیبیی وبٞؼ ٔیزٞس ،أب تأثیزی ثز رٚی عٛز ٘سارز .زر ػیٗ حبَ زرآٔس غیزثٟزٜای
اثز ٘بٔغّٛثی ثز ثب٘هٞبی پظا٘ساس زارز ،ث ٝایٗ زِیُ و ٝعٛز آٖٞب را وبٞؼ زازٛٔ ٚ ٜخت افشایؼ
ریغه ٔیؽٛز ،زرحبِیو ٝزرآٔس غیزثٟزٜای تب حسی ثزای ثب٘هٞبی تدبری ،تؼب٘ٚی  ٚثب٘هٞبی
عزٔبیٌٝذاری عٛزٔٙس اعت ،ث ٝایٗ زِیُ و ٝعٛزآٚری را افشایؼ ٙٔ ٚدز ث ٝوبٞؼ ریغه ٔیؽٛز.
Erji et al.
Abedifar et al.
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ٕٞچٙیٗ عجك ٘تبیح ثٝزعت آٔس ،ٜراثغ ٝفؼبِیتٞبی غیزثٟزٜای ثب ریغه ثب٘هٞب ثزای وؾٛرٞبی ثب
زرآٔس ثبالٔ ،ثجت ٔ ٚؼٙیزار اعت ،زر حبِیو ٝایٗ راثغ ٝثزای وؾٛرٞبی وٓ زرآٔس ٔ ٚتٛعظٙٔ ،فی ٚ
ٔؼٙیزار ٔیثبؽس.
وّٞٛز )2013( 1زر تحمیمی ث ٝثزرعی تأثیز زرآٔس غیزثٟزٜای ثز رٚی ریغه ثب٘هٞبی إِٓب٘ی زر
عی عبَٞبی  2002تب  2012پززاذت .زر ایٗ تحمیك ثب٘هٞب ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ وغت  ٚوبر ث ٝزٚ
زعت ٝثب٘هٞبی تدبری  ٚثب٘هٞبی عزٔبیٌٝذاری تمغیٓ ٔیؽ٘ٛس .اِٚیٗ فزضی ٝآسٔ ٖٛؽس ٜزر
تحمیك ایٗ اعت و ٝاٌز ثب٘هٞب ع ٟٓذٛز را اس زرآٔس غیزثٟزٜای وبٞؼ زٙٞس ،آٖٞب ثب ٔحٛریت
عزٔبیٌٝذاری ثبثجبتتز ٞغتٙس .فزضی ٝز ْٚتحمیك ایٗ اعت و ٝاٌز ثب٘هٞبی تدبری ع ٟٓذٛز را
اس زرآٔس غیزثٟزٜای افشایؼ زٙٞس ،آٖٞب پبیسارتز ذٛاٙٞس ؽس٘ .تبیح تحمیكٞ ،ز ز ٚفزضی ٝفٛق را تبئیس
ٔیوٙس .ثٙبثزایٗ ثب افشایؼ زرآٔس غیزثٟزٜای ،ثب٘هٞبی تدبری ثٝعٛر لبثُ تٛخٟی اس ثجبت ثیؾتزی
ثزذٛرزار ذٛاٙٞس ؽس (ثٔٝؼٙبی زاؽتٗ یه  Z-scoreثبالتز) ،زر حبِیو ٝثب٘هٞب ثب ٔحٛریت عزٔبیٌٝذاری
ثٝعٛر لبثُتٛخٟی ثیثجبتتز ذٛاٙٞس ؽس.
اٍُ٘ ٕٞ ٚىبراٖ )2014( 2راثغ ٝثیٗ تٕزوش ٘ظبْ ثب٘ىی  ٚفؼبِیتٞبی غیزثٟزٜای را زر  38وؾٛر
ارٚپبیی ،عی زٚر 1996 ٜتب ٛٔ 2010رز ثزرعی لزار زاز٘س٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝزر ٘ظبْ ثب٘ىی ٔتٕزوش،
افشایؼ زرآٔسٞبی غیزثٟزٜای ٔٙدز ث ٝوبٞؼ ٘ٛعب٘بت عٛز ٕٞ ٚچٙیٗ افشایؼ ثجبت ٔیؽٛز .زر
ٔمبثُ زر ٘ظبْ ثب٘ىی وٕتز ٔتٕزوش (اسخّٕ ٝزر ایبالت ٔتحس ٚ ٜصاپٗ) ،افشایؼ زرآٔسٞبی غیزثٟزٜای
ثٝعٛر ٕٞشٔبٖ عٛزآٚری  ٚریغه عیغتٕبتیه آٖٞب را افشایؼ ٔیزٞس.
ٕ٘ٞ ٚ ٖٚٛىبراٖ )2015( 3زر ٔغبِؼٝای تأثیز ٔتٛٙععبسی زرآٔس را ثز رٚی ریغه ثب٘هٞبی
ٚیتٙبْ ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س .آٖٞب ثب تدشی ٚ ٝتحّیُ  32ثب٘ه تدبری زر ع َٛزٚر،2005-2012 ٜ
٘ؾبٖ زاز٘س و ٝریغه ثب٘هٞبیی ثب زرآٔس غیزثٟزٜای ثبال ،وٕتز اس ثب٘هٞبیی اعت و ٝثٝعٛر ػٕسٜ
زرآٔس حبفُ اس ثٟز ٜزار٘سٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝتأثیز ا٘ساس ٜثب٘هٞب ،ایٗ ٘تبیح ػٕستبً ثزای ثب٘هٞبی
ثشري ٔٛرز تأییس لزار ٌزفت ٝاعت.

1

Köhler
Engle et al.
3
Nguyen et al.
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رٍشضٌاسی تحمیك
زر ایٗ تحمیك اس زازٜٞبی  18ثب٘ه ایزا٘ی زر عی زٚر 1387 ٜتب  1393اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
ثب٘هٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝؽبُٔ  7ثب٘ه زِٚتی (ّٔی ،عپ ،ٝوؾبٚرسیٔ ،غىٗ ،تٛعؼ ٝفبزرات ،پغت
ثب٘ه  ٚفٙؼت ٔ ٚؼسٖ)  11 ٚثب٘ه ذقٛفی (فبزرات ایزاٖ ،تدبرتّٔ ،ت ،رفب ٜوبرٌزاٖ ،وبرآفزیٗ،
پبرعیبٖ ،التقبز٘ٛیٗ ،عبٔبٖ ،پبعبرٌبز ،عیٙب  ٚعزٔبیٔ )ٝیثبؽسٕٞ .چٙیٗ زازٜٞب  ٚاعالػبت ٔٛرز ٘یبس
ثزای ا٘دبْ تحمیك اس تزاس٘بٔ ٝثب٘هٞب  ٚعبیت ثب٘ه ٔزوشی اعترزاج ؽس ٜاعت  ٚرٚػ ٔٛرز اعتفبزٜ
ثزای ثزآٚرز ٔسَٞب ،رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفتٔ ٝیثبؽس.
ِیٚ ٚ ٛیّغ٘ )2013( 1ٖٛیش ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفت ٝزریبفتٙس و ٝراثغ ٝثیٗ ؽبذـ
رلبثت  ٚریغه زر ٔیبٖ ا٘ٛاع ثب٘هٞبی صاپٙی ٔتفبٚت اعت .ثزیٕز٘ )1998( 2یش تأثیز رلبثت ثب٘هٞب
ثز ٘زخ ثٟز ٜرا ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفت ٝثزرعی وزز.
هذل ٍ هتغیزّای تحمیك
ثزای ثزرعی تأثیز زرآٔس غیزٔؾبع ثز رٚی ریغه زٛ٘ ٚع اس ثب٘هٞبی زِٚتی  ٚذقٛفی ایزاٖ،
زر چبرچٛة زازٜٞبی پبّ٘ی (تبثّٛیی) ،اس ٔسَ پبّ٘ی پٛیبی سیز اعتفبزٔ ٜیؽٛز:
()1
Controlj,it+Ƞi +νit

∑Riskit=(1+λR)Riskit−1+k2NIIRit+k3NIIRit*dummy1+k4NIIRit*dummy2+

ٔسَ ( )1تأثیز زرآٔس غیزٔؾبع را ثز رٚی ریغه ثب٘ه ثزرعی ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔسَ را
ٔیتٛاٖ ثٝفٛرت سیز عبسٔبٖزٞی وزز:
()2
Riskit-Riskit−1=λR.Riskit−1+k2NIIRit+k3NIIRit*dummy1+k4NIIRit*dummy2
∑
Controlj,it +Ƞi+νit

Liu & Wilson
Brimmer
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ضزیت  λRضزیت تسا ْٚریغه اعتٔ .ؼٙیزاری ایٗ ضزیت ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝاثز ریغه اس یه
عبَ ث ٝعبَ ثؼس ٔٙتمُ ٔیؽٛز ،ثٙبثزایٗ زر ٘ظز ٌزفتٗ تسا ْٚریغه ثب٘ىی اس عزیك ٔسَ زازٜٞبی
پبّ٘ی پٛیب ثغیبر ٔ ٟٓاعت (ِی ٕٞ ٚىبراٖ.)2013 ،
زر ٔسَ ( i ،)2تؼساز ثب٘ه t ،ثؼس سٔبٖ  νit ٚخّٕ ٝتقبزفی ذغب اعتٔ Risk .تغیز ٚاثغتٝ
تحمیك اعت و٘ ٝؾبٖزٙٞس ٜریغه ثب٘ه ٔیثبؽسٔ NIIR .تغیز ٔغتمُ تحمیك اعت و ٝاس تمغیٓ
زرآٔس غیزٔؾبع ث ٝذبِـ زرآٔس ػّٕیبتی ثٝزعت ٔیآیسٔ .تغیز ٔ dummy1زثٛط ثٛ٘ ٝع ٔبِىیت
ثب٘ه (ذقٛفی  ٚزِٚتی) اعت و ٝیه ٔتغیز ٔدبسی اعت  ٚثزای ثب٘هٞبی زِٚتی ػسز ففز ٚ
ثزای ثب٘هٞبی ذقٛفی ػسز یه را ٔیٌیززٔ .تغیز ٘ dummy2یش ٘ؾبٖزٙٞسٛ٘ ٜع ٚضؼیت
التقبزی (ر٘ٚك  ٚروٛز) اعت و ٝیه ٔتغیز ٔدبسی اعت  ٚثزای عبَٞبی روٛز ػسز ففز  ٚثزای
عبَٞبی ر٘ٚك ػسز یه ٔیٌیززٔ .تغیز ٔ ،Controlتغیزٞبی وٙتزِی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝؽبُٔ
ػٛأُ زاذّی ثب٘ه (ا٘ساس ٜثب٘ه ،تغٟیالت ث ٝوُ عپززٜٞبٚ ،خ٘ ٝمس ث ٝوُ زاراییٞب ٘ ٚغجت وفبیت
عزٔبی ،)ٝػٛأُ ثیز٘ٚی اس لجیُ ٔتغیزٞبی ذبؿ فٙؼت (تٕزوش ،تٛعؼ ٝثرؼ ثب٘ىی  ٚتٛعؼ ٝثبسار
عٟبْ) ٔ ٚتغیزٞبی التقبز والٖ (تٛرْٔ ،یشاٖ ٘مسیٍٙی ٘ ٚزخ رؽس التقبزی) ٔیثبؽسٕٞ .چٙیٗ
ٔتغیزٞبی ثٝوبر رفت ٝزر ایٗ ٔسَ زر خس )1( َٚآٚرز ٜؽس ٜاعت.
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جذٍل ٔ :۱تغیزٞبی تحمیك
هتغیز

( RISKریغه)

ًواد
1

NPL

SDROA
SDROE
LZ-score

2

زرآٔس غیزٔؾبع
ٔتغیزٞبی ذبؿ ثب٘ىی:
ا٘ساس ٜثب٘ه
ٚخ٘ ٝمس ث ٝوُ زارایی
تغٟیالت ث ٝوُ زارایی
٘غجت وفبیت عزٔبیٝ
ٔتغیزٞبی فٙؼت:
تٕزوش
تٛعؼ ٝثرؼ ثب٘ىی
تٛعؼ ٝثبسار عٟبْ
ٔتغیزٞبی التقبز والٖ:
٘زخ تٛرْ
ٔیشاٖ ٘مسیٍٙی
رؽس GDP

NIIR

SIZE
TOA/CA
TLO/TOA
CAP
CO
BSD
SMD
IR
LG
GDPG

تؼزیف

ٔدٕٛع ٔب٘سٔ ٜغبِجبت عزرعیس ٌذؽتٔ ،ٝؼٛق ٔ ٚؾىٛناِٛفَٛ
(تغٟیالت غیزخبری) ث ٝخٕغ ٔب٘س ٜتغٟیالت اػغبیی ٔ ٚغبِجبت
ا٘حزاف اعتب٘سارز ثبسز ٜزاراییٞب
ا٘حزاف اعتب٘سارز ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ
(ؽبذـ ثجبت  ٚپبیساری) ثٝػٛٙاٍِٖبریتٕی اس ٘غجت ثیٗ ثبسزٜ
زاراییٞب ثٝػال ٜٚعزٔبی / ٝوُ زاراییٞب ،تمغیٓ ثز ا٘حزاف ٔؼیبر
ثبسز ٜزاراییٞب
ذبِـ زرآٔس غیزٔؾبع ث ٝذبِـ زرآٔس ػّٕیبتی
ٍِبریتٓ وُ زاراییٞب
ٚخ٘ ٝمس ث ٝوُ زارایی
٘غجت ٚاْ ث ٝوُ زارایی
حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ث ٝوُ زارایی
٘غجت وُ زاراییٞبی ع ٝثب٘ه ثشري ث ٝوُ زاراییٞبی فٙؼت
٘غجت وُ زارایی فٙؼت ثب٘ىساری ثGDP ٝ
٘غجت عزٔبیٌٝذاری زر ثبسار عٟبْ ثGDP ٝ
٘زخ تٛرْ عبال٘ٝ
٘زخ رؽس ٘مسیٍٙی
٘زخ رؽس  GDPعبال٘ٝ

هٌبغ :یبفتٞٝبی تحمیك

 1ریغه اػتجبری :احتٕبَ ػسْ ثزٌؾت افُ  ٚفزع تغٟیالت اػغب ؽس ٜرا ریغه اػتجبری ٔیٌٛیٙس ؤ ٝؼٕٛالً ثٝػّت تٙشَ ٔابِی
 ٚیب ٚرؽىغتٍی زریبفتوٙٙس ٜتغٟیالت رٚی ٔیزٞس (ؽبٞزذی.)1385 ،
 2زرآٔس غیزٔؾبع :زعتٝای اس زرآٔسٞبی ثب٘ه اعت و ٝثٚٝاعغ ٝزریبفت وبرٔشز ذسٔبت ارائا ٝؽاس ٚ ٜارائأ ٝؾابٚرٜٞابی ٔابِی  ٚعازٔبیٌٝاذاری
حبفُ ٔیؽٛز .اس خّٕ ٝایٗ زرآٔسٞب –1 :ذسٔبت اػتجبر اعاٙبزی –2 ،ذاسٔبت ضإب٘ت٘بٔا ٝثاب٘ىی -3 ،ذاسٔبت ثب٘ىاساری اِىتز٘ٚیاه،
 -4ذسٔبت ارسی-5 ،وبرٔشز ٍٟ٘ساری اعٙبز  ٚاٚراق ثٟبزار ٔؾتزیبٖ -6 ،فسٚر ا٘ٛاع چهٞب ٔیثبؽس (اعٕبػیُ٘یب.)1389 ،

فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ
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یافتِّای تحمیك
آسهَى ّنخطی ٍ حذف هتغیزّای ّوبستِ

زر التقبزعٙدی ٓٞذغی سٔب٘ی اتفبق ٔیافتس و ٝز ٚیب ثیؼ اس زٔ ٚتغیز تٛضیحزٙٞسٔ( ٜغتمُ)
زر یه ٔسَ رٌزعی٘ ٖٛغجت ث ٝیىسیٍز اس ٕٞجغتٍی ثبالیی ثزذٛرزار ثبؽٙس .ثٕٞٝیٗ زِیُ ثزای
تؾریـ ٚخٛز ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیزٞبی تٛضیحی آسٔٓٞ ٖٛذغی ا٘دبْ ٔیؽٛز .خس )2( َٚآسٖٔٛ
ٓٞذغی را ثزای ٔتغیزٞبی تٛضیحی ٘ؾبٖ ٔیزٞس.
جذٍل  :۲ضزیت ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیزٞبی تٛضیحی
NIIR

LG

TOLTD

IR

GDPG

CO

SMD

BSD

LSIZE

CASTOA

CAP

DUMMY2

DUMMY1

-0/36

0/11

-0/36

0/04

0/08

-0/12

0/10

0/13

0/02

-0/11

-0/08

0/05

1

-0/07

-0/20

0/03

-0/88

0/78

-0/24

-0/30

-0/12

-0/04

0/09

0/02

1

0/05

0/44
0/21
0/06
0/05
0/05
-0/07
-0/05
0/09
0/07
0/02
1

-0/10
-0/15
0/20
0/40
0/39
-0/41
-0/46
0/27
-0/05
1
0/02

0/31
-0/18
-0/03
-0/09
-0/01
0/05
0/05
-0/01
1
-0/05
0/07

-0/04
-0/06
0/15
0/36
0/51
-0/55
-0/72
1
-0/01
0/27
0/09

0/04
0/13
-0/11
-0/27
-0/24
0/26
1
-0/72
0/05
-0/46
-0/05

0/05
0/09
-0/39
-0/91
-0/73
1
0/26
-0/55
0/05
-0/41
-0/07

-0/06
-0/12
0/31
0/77
1
-0/73
-0/24
0/51
-0/01
0/39
0/05

-0/08
-0/14
0/40
1
0/77
-0/91
-0/27
0/36
-0/09
0/40
0/05

-0/39
-0/25
1
0/40
0/31
-0/39
-0/11
0/15
-0/03
0/20
0/06

0/43
1
-0/25
-0/14
-0/12
0/09
0/10
-0/06
-0/18
-0/15
0/21

1
0/43
-0/39
-0/08
-0/06
0/05
0/04
-0/04
0/31
-0/10
0/44

0/02
0/09
-0/04
-0/12
-0/30
0/24
0/78
-0/88
0/03
-0/20
-0/07

-0/08
-0/11
0/02
0/13
0/10
-0/12
0/08
0/04
-0/36
0/11
-0/36

هٌبغ :یبفتٞٝبی تحمیك

DUMMY
1
DUMMY
2
CAP
CASTOA
LSIZE
BSD
SMD
CO
GDPG
IR
TOLTD
LG
NIIN
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٘تبیح حبفُ اس آسٔٓٞ ٖٛذغی ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔتغیز ٔدبسی (٘ ،)dummy2غجت زارایی
فٙؼت ثب٘ىساری ث ٝتِٛیس ٘بذبِـ زاذّی (٘ ،)BSDغجت ٔیشاٖ عزٔبیٌٝذاری زر ثبسار عٟبْ ث ٝتِٛیس
٘بذبِـ زاذّی ( ،)SMDؽبذـ تٕزوش (٘ ،)COزخ عبال٘ ٝرؽس التقبزی (٘ ٚ )GDPGزخ تٛرْ
عبالٕ٘ٞ )IR( ٝجغتٍی ٚخٛز زارز .ثٙبثزایٗ زر ترٕیٗ ٔسَ IR ٚ GDPG ،CO ،SMD ،وٙبر ٌذاؽتٝ
ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ حذف ٔتغیزٞب ثٌٝ٘ٛٝای فٛرت ٌزفت ٝو ٝوٕتزیٗ ٔتغیز اس ٔسَ حذف ؽٛز.
آسهَى  Fلیوز بزای تطخیص ًَع دادُّا

لجُ اس ترٕیٗ ٔسَ ،ثبیس ثب اعتفبز ٜاس آسِٔ F ٖٛیٕز ٘ٛع زازٜٞبی تزویجی (تّفیمی یب تبثّٛیی
ثٛزٖ) ٔؾرـ ؽٛز٘ .تبیح ثٝزعت آٔس ٜاس ایٗ آسٔ ٖٛثزای ٞز چٟبر ٔسَ (ثز اعبط چٟبر ؽبذـ
ریغه) زر خس )3( َٚآٚرز ٜؽس ٜاعت.
جذٍل  :۳آسِٔ F ٖٛیٕز
همذار احتوال

درجِ آسادی

همذار آهارُ F

آسهَى اثزات

هذلّا

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

17/99
17
17/81
17
17/82
17
17/80
17

8/49
113/34
3/92
64/87
3/65
60/85
8/84
114/26

آسٔٔ ٖٛمغؼی F

ٔسَ ا َٚریغه
()NPL
ٔسَ ز ْٚریغه
()SDROA
ٔسَ ع ْٛریغه
()SDROE
ٔسَ چٟبرْ ریغه
()LZ-SCORE

آسٔٔ ٖٛمغؼی وبی ٔزثغ
آسٔٔ ٖٛمغؼی F
آسٔٔ ٖٛمغؼی وبی ٔزثغ
آسٔٔ ٖٛمغؼی F
آسٔٔ ٖٛمغؼی وبی ٔزثغ
آسٔٔ ٖٛمغؼی F
آسٔٔ ٖٛمغؼی وبی ٔزثغ

هٌبغ :یبفتٞٝبی تحمیك

٘تبیح آسِٔ F ٖٛیٕز زر خس )3( َٚثیبٍ٘ز ٚخٛز ٘بٍٕٙٞی ثیٗ ٔمبعغ زر عغح  5زرفس ثزای ٞز
چٟبر ؽبذـ ریغه اعت و ٝزر ٚالغ ٘ؾبٖ اس ٔٙبعت ثٛزٖ زازٜٞبی پبّ٘ی ثزای ثزآٚرز ٔسَ اعت.
آسهَى سارگاى

زر رٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفت ٝثزای ثزرعی وبرایی اثشارٞبی ا٘تربة ؽس ٜزر ترٕیٗ ٔسَ ،اس آسٖٔٛ
عبرٌبٖ اعتفبزٔ ٜیؽٛز .زر آسٔ ٖٛعبرٌبٖ و٘ ٝتبیح آٖ زر خس )4( َٚآٚرز ٜؽس ٜاعت ،چٙب٘چٔ ٝمسار

فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ
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احتٕبَ ٔؼٙیزاری ثیؼ اس  5زرفس ثبؽس ،ثسیٗ ٔؼٙی اعت و ٝاثشارٞبی ا٘تربة ؽس ٜزر ترٕیٗ ٔسَ
اس وبرایی السْ ثزذٛرزار ٞغتٙس .زر ایٗ تحمیك چ ٖٛثزای ٞز چٟبر ؽبذـ ریغهٔ ،مسار احتٕبَ
آٔبر ٜثشرٌتز اس  5زرفس اعتِ ،ذا وبرایی اثشارٞبی ا٘تربة ؽس ٜزر ایٗ ٔسَٞب ٔٛرز تبییس اعت.
جذٍل ٘ :۴تبیح آٔبر ٜعبرٌبٖ
LZ-SCORE

SDROE

SDROA

NPL

0/267

0/694

0/545

0/758

هتغیزّای ٍابستِ

آٔبر ٜعبرٌبٖ
))(Prob(J-statistic

هٌبغ :یبفتٞٝبی تحمیك

بزآٍرد هذل ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج
٘تبیح حبفُ اس ترٕیٗ ٔسَٞب ث ٝرٚػ ٌؾتبٚر تؼٕیٓیبفت ،ٝزر خس )5( َٚآٚرز ٜؽس ٜاعت.
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ٖبی ایزاٞبی غیزٔؾبع ثز ریغه ثب٘هٞٓ زرآٔسٟتأثیز ع

بَٞرز ٔسٚ ٘تبیح ثزآ:۵ جذٍل
ُبی ٔغتمٞٔتغیز
NPL(-1)

ٝاثغتٚ بیٞٔتغیز
NPL

1/10***
)0/015(2

SDROA(-1)

SDROA

0/742***
)0/001(

SDROE(-1)

SDROE

0/86***
)0/01(

-0/003***
(1/24e-05)
0/011***
(1/01e-05)
-0/074***
)0/000(
-0/001***
(1/60e-06)
-0/001***
(9/27e-06)

-0/081***
)0/009(
0/012***
)0/005(
-0/193***
)0/043(
0/007***
)0/000(
-0/018***
)0/001(

0/219***
)0/022(
0/201***
)0/298(
-0/226
)0/476(
-41/62***
)6/071(
-0/10***
)0/013(
0/184***
)0/041(

-

-

-

-0/0001***
(4/8e-07)
0/006***
(1/72e-05)
-0/004***
(2/35e-05)
0/92

-0/001***
)0/000(
0/25***
)0/024(
-0/02***
)0/008(
0/95

0/025***
)0/009(
-1/20***
)0/177(
0/571**
)0/219(
0/89

LZ-SCORE(-1)
NIIR
CAP
CASTOA
TOLTD
LSIZE
BSD
LG
DUMMY1
DUMMY2

ٗ ) ضزیت تؼییR2(

0/010
)0/018(
-0/184***
)0/017(
2/53***
)0/098(
0/028***
)0.003(
-0/005***
)0/002(
-0/013***
)0/001(
-0/005***
)0/000(
0/020
)0/020(
-0/201***
)0/025(
0/88

LZ-SCORE

1

* Statistical significance at 10%.
** Statistical significance at 5%.
*** Statistical significance at 1%.
. اعداد داخل پرانتز انحراف معیبر میببشند2
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٘تبیح ثٝزعت آٔس ٜزر خس٘ )5( َٚؾبٖ ٔیزٞس و٘ ٝغجت ٔغبِجبت غیزخبری ثٔ ٝب٘س ٜوُ تغٟیالت ٚ
ٔغبِجبت (ٛ٘ ،)NPLعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب (ٛ٘ ،)SDROAعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ (ٚ )SDROE
ؽبذـ ٍِبریتٓ ثجبت  ٚپبیساری ( ،)LZ-SCOREراثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزاری ثب ٚلفٞٝبی ذٛزؽبٖ
زار٘س .ث ٝایٗ ٔؼٙی وٚ ٝخٛز ریغه اػتجبریٛ٘ ،عب٘بت  ٚثجبت زر زٚر ٜلجُ ،ریغه اػتجبریٛ٘ ،عب٘بت
ٕٞ ٚچٙیٗ ثجبت ثب٘هٞب را زر عبَ آیٙس ٜافشایؼ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ثٝزعت آٔس٘ ٜؾبٖ ٔیزٞس
و٘ ٝغجت زرآٔس غیزٔؾبع ثز وُ زرآٔس ػّٕیبتی ( )NIIRثب ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب (ٚ )SDROA
٘ٛعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ( )SDROEراثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزاری زاؽت ٝاعت ،ثسیٗ ٔؼٙی
و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس تأثیز ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیزاری ثز رٚی ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ
زاراییٞب ٛ٘ ٚعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ زارز .ایٗ ٘تید ٝثب یبفتٞٝبی ٞسایت ٕٞ ٚىبراٖ
( ،)2012ثزای ثب٘هٞبی ا٘س٘ٚشی ٕٞ ٚچٙیٗ زر راثغ ٝثب ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب ( )SDROAثب ٘تبیح
ِی ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2013ثزای ثب٘هٞبی آعیبیی زر تغبثك اعت .افشایؼ ٘غجت زرآٔس غیزٔؾبع ثز وُ
زرآٔس ػّٕیبتی ( )NIIRثجبت  ٚپبیساری ثب٘هٞب را افشایؼ ٔیزٞس ،ثٝػجبرت زیٍز راثغٔ ٝثجت ٚ
ٔؼٙیزاری ثیٗ افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس  ٚثجبت ثب٘هٞب (ٚ )LZ-SCOREخٛز
زارز .زر ٚالغ افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ٕٔىٗ اعت ثب وبٞؼ ٘ٛعب٘بت ثبسزٜ
زاراییٞب  ٚحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ،ث ٝثجبت  ٚپبیساری ثب٘ه وٕه وٙس .ایٗ ٘تید ٝثب یبفتٞٝبی ٞسایت
ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2012ثزای ثب٘هٞبی ا٘س٘ٚشی ،وّٞٛز ( ،)2013ثزای ثب٘هٞبی إِٓبٖ ٚ ٖٚٛ٘ ٚ
ٕٞىبراٖ ( ،)2015ثزای ثب٘هٞبی ٚیتٙبْ ٔغبثمت زارز.
زر راثغ ٝثب ٔتغیزٞبی وٙتزِی زاذّی  ٚثیز٘ٚی ثب٘ه٘ ،تبیح تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝثب٘هٞبی
ثشرٌتز ریغه وٓ  ٚثجبت ثبالتزی زار٘س ،ثٝػجبرتزیٍز ا٘ساس ٜثب٘ه ( )LSIZEراثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزار
ثب ؽبذـٞبی ریغه (ٕٞ ٚ )SDROE ،SDROA ،NPLچٙیٗ راثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزار ثب ؽبذـ
ثجبت ( )LZ-SCOREزارز .ایٗ ٘تیدٕٔ ٝىٗ اعت ثسیٗ زِیُ ثبؽس و ٝثب٘هٞبی ثشرٌتز ،فزفٞٝبی
التقبزی ثیؾتزی ٘غجت ث ٝثب٘هٞبی وٛچه زار٘س  ٚزر ٘تید ٝتٛاٖ ثیؾتزی زر خذة سیبٖ ٚاْٞبی
غیزخبری ٛ٘ ٚعب٘بت ثبسزٞی زار٘س  ٚایٗ ٔٛرز ث ٝافشایؼ ثجبت آٖٞب وٕه ٔیوٙس٘ .زخ رؽس ٘مسیٍٙی
(٘ )LGیش راثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزار ثب ؽبذـٞبی ریغه (ٕٞ ٚ )SDROE ،SDROA ،NPLچٙیٗ
راثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزار ثب ؽبذـ ثجبت ( )LZ-SCOREزاؽت ٝاعت .اس ٔیبٖ ٔتغیزٞبی ذبؿ فٙؼت،
٘غجت زارایی فٙؼت ثب٘ىساری ث ٝتِٛیس ٘بذبِـ زاذّی ( )BSDتأثیز ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزاری ثز ریغه
ثب٘ه زاؽت ٝاعت .تٛعؼ ٝثرؼ ثب٘ىی٘ ،ؾبٖ ٔیزٞس و ٝتمبضبی ثیؾتزی ثزای ذسٔبت ثب٘ىی ٚخٛز
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زارز  ٚزر ٘تید ،ٝافشایؼ زر حدٓ ٔؾتزیبٖ ث ٝایٗ زِیُ و ٝتغٟیالت را ثیٗ افزاز سیبزی تمغیٓ
ٔیوٙٙسٕٔ ،ىٗ اعت ثبػث وبٞؼ ریغه اػتجبری ؽٛز .ػال ٜٚثز ایٗ ٘غجت وفبیت عزٔبی ٝثب٘هٞب
( )CAPثب ریغه ( )NPLراثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزار  ٚثب ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب ٛ٘ ٚعب٘بت ثبسز ٜحمٛق
فبحجبٖ عٟبْ راثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزاری زاؽت ٝاعت٘ .غجت ٚخ٘ ٝمس ث ٝوُ زاراییٞب ( )CASTOAثب
ریغه (ؽبذـ  )NPLراثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزار  ٚثب ع ٝؽبذـ زیٍز ریغه (SDROA ،L-ZSCORE
 )SDROE ٚراثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزار زاؽت ٝاعتٕٞ .چٙیٗ ٘غجت وُ تغٟیالت ث ٝوُ عپززٜٞب
( )TOLTODثب ریغه ( )SDROE ٚ NPLراثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزار  ٚثب ؽبذـ ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب
( ٚ )SDROAؽبذـ ثجبت  ٚپبیساری ( )LZ-SCOREراثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزار زاؽت ٝاعت.
ضزیت ٔزثٛط ثٔ ٝتغیز ٔدبسی ٘ٛع ٔبِىیت ( ،)DUMMY1سٔب٘ی و ٝریغه ثب٘ه ثب ؽبذـ
( )NPLا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛزٔ ،ؼٙیزار ٘یغت .أب سٔب٘ی و ٝریغه ثب٘هٞب ثٚٝعیّ ٝز ٚؽبذـ ٘ٛعب٘بت
ثبسز ٜزاراییٞب ( ٚ )SDROAثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ( )SDROEا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز٘ ،تبیح حبوی
اس آٖ اعت و ٝثب افشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ،ریغه ثب٘هٞبی ذقٛفی افشایؼ ٔییبثس .ثٝػجبرت
زیٍز ث ٝایٗ زِیُ و ٝضزیت ثزآٚرز ؽسٔ ٜزثٛط ثٔ ٝتغیز ٔ( DUMMY1تغیز ٔزثٛط ثٛ٘ ٝع ٔبِىیت
ثب٘هٞب) ،زر ٔسَ ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب ٛ٘ ٚعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ،اس ضزیت ٔزثٛط ثٝ
٘( NIIRغجت زرآٔس غیزٔؾبع ث ٝوُ زرآٔس ػّٕیبتی) ثشرٌتز اعت  ٚخٕغ ایٗ ز ٚضزیت ػسز ٔثجتی
را حبفُ ٔیوٙس ،ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثب افشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبعٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘ٛعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ثزای ثب٘هٞبی ذقٛفی افشایؼ ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ
سٔب٘یو ٝریغه ثب٘ه ثٚٝعیّ ٝؽبذـ ثجبت  ٚپبیساری ( )LZ-SCOREا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز٘ ،تبیح
٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝضزیت ثزآٚرز ٜؽس ٜثزای ٔتغیز ٔدبسی ٘ٛع ٔبِىیت ( )DUMMY1تمزیجبً ثب
ضزیت ثزآٚرز ٜؽس ٜثزای ( )NIIRثزاثز اعت ،ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔس
غیزٔؾبع تأثیزی ثز ثجبت ثب٘هٞبی ذقٛفی ٘سارز .ثٝػجبرت زیٍز افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع
ٞزچٙس ثجبت ثب٘هٞب را افشایؼ ٔیزٞس ،أب تأثیز ٔؼٙیزاری ثز ثجبت ثب٘هٞبی ذقٛفی ٘ساؽتٝ
اعت .زر ٔٛرز ضزیت ٔزثٛط ث ٝزٚر ٜر٘ٚك  ٚروٛز ٘یش ٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔس
غیزٔؾبع زر زٚر ٜر٘ٚك ،تأثیز ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزاری ثز ریغه ثب٘ه (سٔب٘ی و ٝریغه ثب٘ه ثٚٝعیّٝ
ؽبذـٞبی  SDROE ،SDROA ،NPLا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز) زارزٕٞ .چٙیٗ رٚی ثجبت ثب٘ىی
(٘ )LZ-SCOREیش تأثیز ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاری زارز .ثٝػجبرت زیٍز چ ٖٛضزایت ٔزثٛط ثDUMMY2 ٝ
(ٔتغیز ٔزثٛط ث ٝزٚر ٜر٘ٚك  ٚروٛز) ٔ ٚتغیز  NIIRزر ٞز چٟبر ٔسَ ریغه ٔثجت ٓٞ ٚخٟت ٞغتٙس
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فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ

 ٚخٕغ ایٗ ضزایت زر ٞز چٟبر ٔسَ ػسز ثشرٌتزی را حبفُ ٔیوٙس ،ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت
و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع زر زٚر ٜر٘ٚك ،ریغه ثب٘هٞب را ثیؾتز وبٞؼ ٔیزٞس ٕٞ ٚچٙیٗ
ثجبت آٖٞب را ٘یش ثیؾتز افشایؼ ٔیزٞس.
بحث ٍ ًتیجِگیزی
ٞسف افّی ایٗ تحمیك ثزرعی تأثیز افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ثز رٚی
ریغه ثب٘هٞب ٔیثبؽس .ثٕٞٝیٗ زِیُ اثز افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس (،)NIIR
ثٝػٛٙاٖ یه ٔتغیز لبثُ ا٘ساسٌٜیزی تؼزیف ؽس ٜاعت تب ٘ح ٜٛتأثیزٌذاری آٖ ثز ریغه ثب٘ه ثزرعی
ؽٛز .ثز ایٗ اعبط ،فزضی ٝافّی لبثُ عزح ایٗ اعت و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس،
اثز ٔٙفی ٔ ٚؼٙیزاری ثز ریغه ثب٘ه زارز .ثزای ثزرعی ایٗ فزضی ٝاس چٟبر ؽبذـ ٘غجت ٔغبِجبت
غیزخبری ثٔ ٝب٘س ٜوُ تغٟیالت ٔ ٚغبِجبت (ٛ٘ ،)NPLعب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب (ٛ٘ ،)SDROAعب٘بت ثبسزٜ
حمٛق فبحجبٖ عٟبْ ( ٚ )SDROEؽبذـ ٍِبریتٓ ثجبت  ٚپبیساری ( ،)LZ-SCOREثٝػٛٙاٖ
ٔؼیبرٞبیی ثزای ا٘ساسٌٜیزی ریغه اعتفبز ٜؽس٘ .تبیح تحمیك حبوی اس ایٗ اعت و ٝافشایؼ عٟٓ
زرآٔسٞبی غیزٔؾبع اس وُ زرآٔس ،اثز ٔؼٙیزاری ثز رٚی ٘غجت ٔغبِجبت غیز خبری (٘ )NPLسارز ،أب
افشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبعٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب (ٛ٘ ٚ )SDROAعب٘بت ثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ
عٟبْ ( )SDROEرا وبٞؼ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ثجبت  ٚپبیساری ثب٘هٞب (٘ )LZ-SCOREیش ثب
افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع ،افشایؼ ٔییبثس .ثٙبثزایٗ فزضی ٝافّی ایٗ تحمیكٔ ،جٙی ثز ایٙىٝ
افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع ،ریغه ثب٘ه را وبٞؼ ٔیزٞس ،رز ٕ٘یؽٛزٕٞ .چٙیٗ ثزرعی
فزضی ٝفزػی ا َٚایٗ تحمیك (٘ )DUMMY1یش ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی
غیزٔؾبع اس وُ زرآٔسٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب  ٚحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ثب٘هٞبی ذقٛفی را افشایؼ
ٔیزٞس ،زرحبِیو ٝتأثیز ٔؼٙیزاری ثز ؽبذـ ثجبت ( ٚ )LZ-SCOREؽبذـ ٘ NPLسارز .ثٙبثزایٗ
فزضی ٝفزػی ا َٚایٗ تحمیكٔ ،جٙی ثز ایٙى ٝتأثیز افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع ثز رٚی ریغه
ثب٘هٞبی زِٚتی  ٚذقٛفی ث ٝیه ا٘ساس ٜاعت ،رز ٔیؽٛزٕٞ .چٙیٗ ثزرعی ٘تبیح ٔزثٛط ث ٝفزضیٝ
زٚر ٜر٘ٚك  ٚروٛز (٘ )DUMMY2یش ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝافشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع زر زٚر ٜر٘ٚك،
ریغه ثب٘هٞب را ثیؾتز وبٞؼ ٔیزٞس ٕٞ ٚچٙیٗ ثجبت  ٚپبیساری آٖٞب را ٘یش ثیؾتز افشایؼ
ٔییبثس .ثٙبثزایٗ فزضی ٝفزػی ز ْٚایٗ تحمیكٔ ،جٙی ثز ایٙى ٝتأثیز افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع ثز
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رٚی ریغه ،زر زٚر ٜر٘ٚك  ٚروٛز ث ٝیه ا٘ساس ٜاعت ،رز ٔیؽٛز .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزعت آٔس ٜاس
فزضیٞٝبی تحمیك ،پیؾٟٙبزٞبی سیز تٛفیٔ ٝیؽٛز:
 اس آ٘دب و٘ ٝتید ٝایٗ تحمیك ٘ؾبٖ زاز و ٝافشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبع ضٕٗ وبٞؼ ٘ٛعب٘بتثبسز ٜزارایی  ٚثبسز ٜحمٛق فبحجبٖ عٟبْ ،ثجبت  ٚپبیساری ثب٘هٞب را ٘یش افشایؼ ٔیزٞسِ ،ذا ثٝ
ٔسیزاٖ ثب٘هٞب پیؾٟٙبز ٔیؽٛز ثز٘بٔٞٝبیی ثزای افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع زاؽت ٝثبؽٙس،
تب ثسیٗ ٚعیّ ٝضٕٗ تمٛیت وب٘بَٞبی زرآٔسی ،ؽبٞس ریغه وٕتز  ٚثجبت ثیؾتز زر فؼبِیتٞبی
ذٛز ثبؽٙس.
 زر ٔٛرز ثب٘هٞبی ذقٛفی ثزذالف ا٘تظبر ،افشایؼ ع ٟٓزرآٔس غیزٔؾبعٛ٘ ،عب٘بت ثبسز ٜزاراییٞب ٚحمٛق فبحجبٖ عٟبْ را افشایؼ ٔیزٞس .ایٗ ؽبیس ثسیٗ زِیُ اعت و ٝثب٘هٞبی ذقٛفی
ثزای وغت زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ،ریغهٞبی ثیؾتزی ٔیپذیز٘س .ثٙبثزایٗ اٌز ثٝز٘جبَ افشایؼ
زرآٔسٞبی غیزٔؾبع ٞغتٙس ،ثبیس ٘غجت ث ٝوٙتزَ  ٚوبٞؼ ریغه ایٗ ٘ٛع فؼبِیتٞب (زرآٔسٞب) الساْ
وٙٙس.
 ثز اعبط ٘تبیح ثٝزعت آٔسٔ ٜجٙی ثز ایٙى ٝافشایؼ زرآٔسٞبی غیزٔؾبع زر زٚر ٜر٘ٚك ریغه ثب٘هٞب راثیؾتز وبٞؼ ٔیزٞس ،پیؾٟٙبز ٔیؽٛز و ٝثب٘هٞب ثز٘بٔٞٝبی ٚیضٜای ثزای افشایؼ ع ٟٓزرآٔسٞبی
غیزٔؾبع زر زٚر ٜر٘ٚك زاؽت ٝثبؽٙس  ٚاس حساوثز ظزفیت ٔٛخٛز زر ایٗ حٛس ٜاعتفبز ٜوٙٙس تب
ثسیٗ ٚعیّ ٝثٟتزیٗ ػّٕىزز را زر ٔسیزیت  ٚوبٞؼ ریغه  ٚزر ٘تید ٝعٛزآٚری ثب٘ه زاؽت ٝثبؽٙس.
 ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزعت آٔسٔ ٜجٙی ثز ایٙىٞ ٝز چ ٝا٘ساس ٜثب٘هٞب ثشرٌتز ثبؽس ،ریغه ثب٘هٞبوبٞؼ  ٚثجبت آٖٞب افشایؼ ٔییبثس ،پیؾٟٙبز ٔیؽٛز و ٝعیبعتٌذاراٖ  ٚلبٌٖ٘ٛذاراٖ عزح
ازغبْ ثب٘هٞبی وٛچه را ا٘دبْ زٙٞس تب ثسیٗ ٚعیّ ٝضٕٗ وبٞؼ ریغه ثب٘هٞب ،ثجبت آٖٞب
٘یش افشایؼ یبثس.
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فقُ٘بٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساری اعالٔی ،زٚر ٜچٟبرْ ،ؽٕبرٞ ٜؾتٓ

هٌابغ ٍ هآخذ
الف .فارسی

اعٕبػیُ٘یبٔ ،قغفی ( :)1389اس درآهذّای هطاع تا غیزهطاع در باًکذاری اهزٍس ،رٚس٘بٔٝ
ز٘یبی التقبز ،ػ  ،2275ؿ.12
آئیٗ٘بٔ ٝوفبیت عزٔبیٔ ،ٝقٛة یهٞشار  ٚچٟبرزٕٞیٗ خّغ ٝؽٛرای پ ٚ َٛاػتجبرٛٔ ،رخ
.1382/11/25
ثبلزی ،حغٗ ( :)1386تحلیل ػَاهل هؤثز بز سَدآٍری باًکّای تجاری (باًک رفاُ) ،زٚ
فقُ٘بٔ ٝتحمیمبت التقبزی ،عبَ ،7ػ  ،21ؿ .26 - 3
عیبط ٔحٕسیٟٔ ،سی ( :)1391اثز هتٌَعساسی بز ضذت تأثیز ػَاهل هؤثز بز حاضیِ
سَد باًکّا ،تٟزاٖ ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽسٔ ،ؤعغ ٝػبِی آٔٛسػ ثب٘ىساری ایزاٖ.

ؽبٞچزأٟ ،ؾیس ( :)1389تغییزات در همزرات کویتِ بالٔ ،دّ ٝتبسٜٞبی التقبز ،ؽٕبر،129 ٜ
عبَ ٞؾتٓ ،ؿ .159 -151
ؽبٞچزأٟ ،ؾیس؛ خٛسزا٘ی٘ ،غیٓ ( :)1391تأثیز ًسبت سزهایِ بز سَدآٍری باًکّای
دٍلتی ٍ خصَصی در ایزاى در دٍرُ ( ،)۱۳33-۱۳31پضٞٚؼٞبی پِٛی – ثب٘ىی ،ػ .12

ؽبٞزذی ،غالٔزضب (ً :)1385ظزی اجوالی بز اًَاع ریسک باًکیٔ ،سیزیت ریغه ٘ ٚظبرت
ٔجتٙی ثز ریغه ،ػ  ،78ؿ .22-18
ؽؼزی ،فبثز؛ ٘بزریٔ ،حٕسٟٔسی ( :)1391بزرسی ارتباط بیي ػَاهل کالى التصادی ٍ
ریسک اػتباری باًکّا ،تحمیمبت حغبثساری  ٚحغبثزعی ،ػ .16

تأثیز ع ٟٓزرآٔسٞبی غیزٔؾبع ثز ریغه ثب٘هٞبی ایزاٖ
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ػجبزی ٔفت ،ٖٛسٞزا ( :)1391ارسیابی ًمص گستزش فؼالیتّای غیزتزاسًاهِای بز ریسک
ٍ ػولکزد باًکّا در ًظام باًکی ایزاى ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽس ،زا٘ؾٍب ٜثٛػّی عیٙب ،زا٘ؾىسٜ
التقبز  ٚػّ ْٛاختٕبػی.

لب٘ ٖٛثب٘ىساری ثس ٖٚرثبٔ ،قٛة ٔدّظ ؽٛرای اعالٔی زر تبرید .1362/6/8
ٔحزاثیِ ،یال ( :)1391هذیزیت ریسک در ًظام باًکذاری بذٍى ربأ ،دّ ٝتبسٜٞبی التقبز،
عبَ ٞؾتٓ ،ػ  ،130ؿ .77 – 70
ٔحمك ٘یبٔ ،حٕسخٛاز ( :)1392ساختار باًکذاری اسالهی ٍ ارائِ الگَیی بزای باًکذاری اسالهی
در ایزاى ،چبح ا ،َٚتٟزاٖ :ا٘تؾبرات زا٘ؾٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی ،ؿ.124
ٔحٕسذبٖپٛر ارزثیُ ،رلی :)1393( ٝبزرسی تأثیز فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات بز هصزف اًزصی
در بخص حول ٍ ًمل ،تٟزاٖ :پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽس ،زا٘ؾٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئی ،زا٘ؾىس ٜالتقبز.
ٔظفزیٔ ،دیس ( :)1394تأثیز هتٌَعساسی هٌابغ درآهذی بز ضاخص ریسک ٍ ػولکزد باًکّای
ایزاى ،تٟزاٖ :پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽس ،زا٘ؾٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی تٟزاٖ ،زا٘ؾىسٔ ٜسیزیت  ٚحغبثساری.
٘سیزیٔ ،حٕس؛ ٔحٕسی ،تیٕٛر ( :)1390بزرسی تأثیز ساختارّای ًْادی بز رضذ التصادی
با رٍش  GMMدادُّای تابلَیی پَیا ،فقُ٘بٔٔ ٝسَعبسی التقبزی ،عبَ پٙدٓ ،ػ  ،3ؿ .24-1

ٙٞزی ٟٔزٔ ،ؼق :)1390( ٝٔٛبزرسی ارتباط ریسک اػتباری با هطالبات هؼَق باًکّا،
پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽس ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔیٚ ،احس تٟزاٖ ٔزوش ،زا٘ؾىس ٜالتقبز.
یمیٙی ،عتبر :)1389( ٜهذیزیت ریسکّای اػتباری در باًکّا با استفادُ اس رٍشّای
پاراهتزیک ٍ غیزپاراهتزیک ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽس ،تحمیمبت  ٚفٙبٚری ،زا٘ؾٍب ٜاِشٞزاء،
زا٘ؾىس ٜػّ ْٛاختٕبػی  ٚالتقبزی.

ٓؾتٞ ٜ ؽٕبر،ْبرٟ چٜرٚ ز، ثب٘ىساری اعالٔیٚ  ٔغبِؼبت ٔبِیٝٔفقُ٘ب
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