
 

 

 ّای خصَصی کطَرتحلیل ػولکزد هالی تاًکتجشیِ ٍ 
 

 1دوتش هحسي خَش قیٌت

 2دوتش هحوذتمی تمَی فشد

 3ًَضیي ًَثشی
 

 

 

 
 

 

 

 چکیذُ
دًجبل استفبدُ اص اًَاع ثِ ،یافضایص سْن ثبصاس ٍ سَدآٍس ثشایّب ثشای سثَدى گَی سجمت اص یىذیگش  ثبًه

تَخِ، وست  هسبئل هَسد يیتش ثْجَد ػولىشد ثشای خزة هطتشیبى ثیطتش ّستٌذ صیشا یىی اص هْن یّب سٍش

، دسخِ دٍم ثشای گزاساىِ یّب دس دسخِ اٍل ثشای سشهب لزا اسصیبثی ػولىشد ثبًه ،ثبضذ یسَد ٍ ثبصدُ ه

ثش  هؤثشػَاهل  ،است. ایي پژٍّص وشدُ ذایپ یا ژُیاّویت ٍ ،ّب ثبًهًْبیت ثشای هذیشاى  گزاساى ٍ دس سپشدُ

 وِ داسد یهثیبى  ًیض ٍ وٌذ یهثشسسی  1392- 1385ّبی خػَغی وطَس دس دٍسُ صهبًی سَدآٍسی سا دس ثبًه

ذ یهبلی ه ػَاهلوذام  ثب تَخِ ثِّب  هذیشاى ثبًه  ثبًه سا افضایص دٌّذ. ثبصدُ تَاًٌ

است.  ضذُ  اًدبماقالػبت تبسیخی  لیتحل ٍ ِ یتدضپژٍّص حبؾش اص ًَع تحمیمبت ّوجستگی است وِ ثب استفبدُ اص 

ضص فشؾیِ تذٍیي  (،ّب ییداسااًذاصُ ثبًه، وبسایی ػولیبتی، هذیشیت )ثب تَخِ ثِ سِ هتغیش هستمل  ،تحمیك يیدس ا

خبلع ثیي هتغیشّبی هستمل ٍ هؼیبسّبی سَدآٍسی ) داس یهؼٌایي ضص فشؾیِ ثش ٍخَد ساثكِ  ضذ وِ توبم

 ی پژٍّص، سگشسیَىّبِ یفشؾآصهَى  ثشای. ّوچٌیي داسًذ ذیتأو( ثبًه یّب ییٍ ثبصدُ داسا یا دسآهذّبی ثْشُ

 ی پبًل غَست پزیشفتِ است.ّب دادُخكی چٌذهتغیشُ ثب استفبدُ اص 

 وبسایی ،هذیشیت داسایی ،ثبًه ،ػولىشد :کلوات کلیذی

 JEL :G00, G21تٌذی طثقِ
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 هقذهِ

ّب ثِ ویفیت تػویوبت ریٌفؼبى ثستگی  دٍام ٍ ثمبی سبصهبى ،دس هحیف سلبثتی اهشٍص

 ثب تَخِ ثِ تؼذاد ،دس حبل حبؾش است. ثشخَسداس یتَخْ اسصیبثی ػولىشد اص اّویت لبثل ٍ داسد

 یسبص یسًٍذ خػَغّب ٍ هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی دس وطَس، ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ  تَخِ ثبًه لبثل

اػتجبسی ٍ هؤسسبت هبلی اػتجبسی ثِ ثبًه، اسصیبثی  یّب یدٍلتی ٍ ًیض تجذیل تؼبًٍ یّب ثبًه

ّب،  ثبًه ژُیٍ ثِ است. دس ثخص هؤسسبت هبلی ٍ ذاوشدُیپ یا ژُیّب اّویت ٍ ػولىشد آى

 تب ثِ ثشسسی دّذ یگزاساى اخبصُ ه سپشدُ ٍ گزاساىِ یاسصیبثی ػولىشد ثِ هذیشاى، سشهب یّب سٍش

 یّب هؤسسبت هبلی ٍ ثبًه ،هؤسسبت هبلی هختلف پشداختِ ٍ اص ایي قشیك یوبسایی ٍ سَدآٍس

غَست  یشهبلیّب دس دٍ سكح هبلی ٍ غ ًوًَِ ٍ ثشتش سا ضٌبسبیی وٌٌذ. اسصیبثی ػولىشد ثبًه

 ضذُ است.  اسائِ ّب یبثیصیبدی ثشای ایي اسص یّب ٍ تبوٌَى سٍش شدیگ یه

 دس اًتمبل هٌبثغ هبلی ثِ غٌبیغ ٍ تَصیغ آى دس التػبد ٍ ّوچٌیي یتَخْ ًمص لبثل ،ّب ثبًه

هبلی دس التػبد سا خزة وٌذ  یّب ثحشاى تَاًذ یًظبم ثبًىی خَة، ه سضذ ٍ ثجبت هبلی داسًذ.

 (2009 ،1)اثَسیوِ وشدى سیستن التػبدی وطَس سا فشاّن وٌذ. تش یثشای لَ یا ٌِیٍ صه

، هتخػع دس افضایص یا ػٌَاى سّگطب، هطبٍس حشفِ وطَسّبی پیطشفتِ ثِّب دس  اهشٍصُ ثبًه

 ٍ وٌٌذ یٍ تجبدل اقالػبت الصم ثشای هطتشیبى خَد ػول ه یآٍس ّب ٍ خوغ هٌبثغ هبلی ضشوت

ایي اهش سجت ضذُ تب فؿبی  ٍ ضًَذ یاص هَتَسّبی هحشن التػبدی ّش وطَس هحسَة ه

ٍالغ ثبًه ثب ػولیبت خَد  ( دس1389پَس، ی)ػجبسمل ّب ثشلشاس ضَد. سلبثتی تٌگبتٌگی هیبى آى

هَخجبت اًتمبل هٌبثغ سا اص اضخبغی وِ ثِ ػلل هختلف هبًٌذ فمذاى داًص ٍ تخػع، ووجَد 

التػبدی  یّب تیدس فؼبل تَاًٌذ ییب ًو خَاٌّذ ی، ًویگزاسِ یسشهبیِ ٍ تشس اص سیسه سشهب

ٍ  ذاً ثِ هٌبثغ هبلی هحتبج یگزاسِ یثشای سشهبوِ  سبصد یفشاّن ه سا هطبسوت ًوبیٌذ، ثِ اضخبغی

چِ  ّشاست ثبًه ثبیذ هٌبثغ سا  یؼیوست سَد است، قج ،ّذف ثبًه تدبسی وِ ییآًدب اص

ّذف  ،سٍ يیا خزة وشدُ ٍ ثب حذاوثش ًشخ سَد ثِ هتمبؾیبى تسْیالت دّذ. اص تش وتیل  اسصاى

اًتفبػی، حذاوثش وشدى ثشٍت غبحجبى آى  یّب هبًٌذ سبیش سبصهبىثبًه  یاٍلیِ ٍ اسبس

 (1390)سستوی،  ثبضذ یه
                                                           
1
 Aburime 
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دس  ّب آى شیتأثثش سَدآٍسی ٍ هیضاى  هؤثشٍ ضٌبسبیی ػَاهل  ّب ثبًهاسصیبثی ػولىشد 

دس تؼییي ًحَُ  تَاًذ یههذیشیت ثبًىی ثسیبس حبئض اّویت است. ضٌبسبیی ایي ػَاهل 

 هذت وَتبُی ّب ثشًبهِی گزاس ّذفساستبی  ی دسثش سَدآٍس هؤثشثشخَسد ثب ّش یه اص ػَاهل 

 مبتیدس تحم ،افضایص سَدآٍسی ثِ هذیشیت ووه ضبیبًی ًوبیذ. ایي ػَاهل ثشایٍ ثلٌذهذت 

 دس ّشگشفتِ است اهب  ی ٍ آصهَى لشاسثشسس هَسد ،ی التػبدی هتفبٍتّب فیدس هحصیبدی 

هتفبٍت ثبضذ.  تَاًذ یهایي ػَاهل  ،هحیف ثش آىثِ ضشایف حبون  ثب تَخِهحیف التػبدی 

ؾوي ایدبد ثػیشت ثیطتش ًسجت ثِ ایي  ،ثش سَدآٍسی ثبًه هؤثشثشسسی ضشایف ٍ ػَاهل 

دس سیبست هٌبست سا  ،ّب آىیه اص  ّش خػَظدسوِ  سبصد یههذیشاى ثبًىی سا لبدس  ،ػَاهل

 .ضَد یهگیشًذ ٍ اص ایي قشیك ثِ ثْجَد هذیشیت ثبًه ووه  صیپ

 ثشای تدضیِ ٍ خػَغی وطَس یّب صیبثی ػولىشد هبلی ثبًهاس ،ّذف اغلی ایي پژٍّص

دًجبل گزاساى ّوَاسُ ثِ ٍ سپشدُ گزاساىِ یوِ سشهب آًدب . اصثبضذ یّب ه تحلیل ػولىشد هبلی آى

، ّب هبلی ثبًه یّب غَستی ثب ثشسس تَاًذ ی، لزا ایي پژٍّص هثبضٌذ یثیطتش ه وست ثبصدُ

 تَاًٌذ یّب ًیض ه ّوچٌیي هذیشاى ثبًه ًوبیذ. تؼییيثشخی ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسی ثبًه سا 

ؾوي ضٌبسبیی ًمبـ ؾؼف هَخَد دس  آهذُ اص ایي پژٍّص،  دست ثب استفبدُ اص ًتبیح ثِ

 افضایص ثبصدُ ثبًه ثشای دس ثبًه سا ضٌبسبیی ٍ یػَاهل هؤثش ثش سَدآٍس ػولىشد ثبًه،

 .ضَد یوِ هٌدش ثِ خلت هطتشیبى ثیطتش ه تالش وٌٌذ

 

 هثاًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیك -1

 هثاًی ًظزی -1-1

ثِ سضایی  شیتأث تَاًٌذ یهًْبد ثبصاس پَلی ثب وبسوشد ثْیٌِ خَد  يیتشهْو ػٌَاى ثِ ّب ثبًه

سٌدص ػولىشد ثبًه اص اثؼبد  ،ساستب يیدس ا خبی گزاسًذ. ثش سضذ ٍ تَسؼِ التػبدی وطَس ثش

ضٌبسبیی خبیگبُ ٍ هَلؼیت سلبثتی ٍ  ثشای ّب ثبًهوِ ثِ  ثبضذهی ییّب سٍشیىی اص  گًَبگَى

 هَسد دٍ هٌظشاص  ّب ثبًه. الگَی سٌدص ػولىشد وٌذ یهویفیت ػولىشد خَیص ووه 

 است: لشاسگشفتِی ثشسس
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ی ػولىشدی وِ ثب تؼییي هؼیبسّبیی دس دٍ ثخص هبلی ٍ غیشهبلی ثِ ّب ضبخعثخص  -الف

سػبیت الضاهبت  ٍ وبسوٌبى،تشیبى . ثخص غیشهبلی ضبهل حَصُ هطپشداصد یهاسصیبثی ثبًه 

دس  يیٍ ّوچٌی وبسوٌبى ٍ ضؼت است ٍس ثْشُتَسؼِ ویفی ثبًه ٍ  اًذاص چطن ،لبًًَی

 است. ضذُ  پشداختِی سَدآٍسی ٍ سیسه ّب ضبخعهبلی ثِ ثشسسی  ثخص

اص  ّب ثبًهثخص وبسایی وِ ثب تؼییي هتغیشّبی ٍسٍدی ٍ خشٍخی ثِ سٌدص وبسایی  -ة

 .(1390 ّوىبساى،)اسالهی ٍ  پشداصد یهدیذگبُ سَدآٍسی ٍ ػولیبت ثبًىی 

. شدیگ یهی هبلی اًدبم ّب غَست لیتحل ٍ ِ یتدضاسصیبثی ػولىشد هبلی ثبًه اص قشیك 

تدبسی، فشآیٌذی است  هؤسسبتّن هبًٌذ دیگش  ّب ثبًهی هبلی دس ّب غَست لیتحل ٍ ِ یتدض

 اسصیبثی ٍؾؼیت هبلی، سٌدص هٌظَس ثِوِ قی آى اقالػبت هبلی گزضتِ ٍ حبل یه ثبًه سا 

ی آتی ّب یٌیث صیپ احتوبالًٍ  ّب سهیسى، ٍؾؼیت سَدآٍسی آى ٍ ثشآٍسد ػولىشد هسئَال

 ٍ ِ یتدضوِ هوىي است ثشای  ییّب ًسجتتؼذاد  .(1377 )ٍفبداس، دّذ یهی لشاس ثشسس هَسد

ی تشاصًبهِ ّب حسبةلشاس گیشد تٌْب هحذٍد ثِ همذاس  استفبدُ هَسدػولىشد هبلی ثبًه  لیتحل

 غیشٍُ  ّب حسبةتؼذاد وبسوٌبى، تؼذاد  ی هبًٌذشهبلیغٍ حسبة سَد ٍ صیبى ًیست ثلىِ اقالػبت 

ثِ  وذام ّش، گزاساىِ یسشهبگشاى، ًبظشیي لبًًَی، هذیشاى ثبًه ٍ گیشد. تحلیلیثشه دسسا ًیض 

هطخع  ّب آىػاللِ داسًذ وِ ػولىشد ثبًه سا اص صاٍیِ دیذ  ّب گضاسشیی اص ّب ثخصآى 

دس تحمیك حبؾش ثیبى  استفبدُ هَسدی هبلی هْن ٍ ًیض ّب ًسجت. دس اداهِ ثشخی سبصد یه

 گشدیذُ است.

 ی دریافتیّا سپزدُی تِ ًسثت تسْیالت اػطای 

 ّب ثبًهی هبلی ّب غَستی ولیذی است وِ ثسیبسی اص تحلیلگشاى ّب ًسجتاص  ایي ًسجت،

 ّب سپشدُایي ًسجت دسغذی اص  .وٌٌذ یهثشای ثشسسی سبختبس هبلی ثبًه اص آى استفبدُ 

اػكبی ٍام ٍ  هٌظَس ثِوِ  دّذ یهًطبى سا  اًذاص پسٍ  داس هذتی دیذاسی، ّب سپشدُضبهل 

اسصیبثی ّوچٌیي ایي ًسجت حذی سا  .است ضذُ هػشف ّب هطبسوتػمَد اسالهی ٍ  تسْیالت

ی دس اختیبس، تسْیالت اػكب ًوبیذ. ّب سپشدُوِ ثبًه لبدس است ثب تَخِ ثِ  وٌذ یه

 .(1377 ،)ٍفبداسهطبثِ همبیسِ ًوبیٌذ  یّب تحلیلگشاى هبلی ثبیذ ایي ًسجت سا ثب سبیش ثبًه
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 ی تِ داراییًسثت تسْیالت اػطای 

اٍساق هطبسوت،  ،ییاػكب التیداخل وطَس ضبهل تسْ یّب الالم تشاصًبهِ ثبًه يیتش هْن

اص  ییثِ داسا ییاػكب التیتسْ ًسجت .ثبضذ یه ّب ییداسا شیٍ سب یهكبلجبت اص ضجىِ ثبًى

ًسجت  يیا شاتیی. تغضَد یحبغل ه ّب ییثِ هدوَع داسا ییاػكب التیهدوَع تسْ نیتمس

اٍساق هطبسوت ٍ هكبلجبت  ییاست. دٍ داسا یآت یّب دس دٍسُ یاػتجبس سهیس شاتییتغ بًگشیث

 یضیگشسهیس ىشدیآى سٍ شاتییّستٌذ ٍ تغ سهیثذٍى س یّب ییخولِ داسا اص یاص ضجىِ ثبًى

اص سْن  صیث ییدس داسا ییاػكب التیوطَس سْن تسْ یّب . دس ثبًهدّذ یثبًه سا ًطبى ه

 ّب سهیس شیسا ثِ سب یاػتجبس سهیوطَس س یضجىِ ثبًى ،گشید  ػجبست است ثِ ییالالم داسا شیسب

 .(1392 بى،ی)احوذ دّذ یه حیّب( تشخ ٍ هطبسوت ّب یگزاسِ یاص سشهب یثبصاس )ًبض سهیس شیًظ

 اًذاسُ تاًک 

 یدس سَدآٍس شگزاسیتأث یاهب ػبهل ضَد یًو بىیًسجت ث هیػٌَاى  چِ اًذاصُ ثبًه ثِ اگش

 لیدل يیوِ سٌدص اًذاصُ ثبًه ثِ ا وٌذ یه بىی( ث2009) 1. ساهاللسٍد یضوبس هثبًه ثِ

 بسیاص هم یًبض یّب اص غشفِ تَاًذ یه طتشیتش ثبضذ، ث چِ ثبًه ثضسي وِ ّش شدیگ یغَست ه

وِ  سٍد یاًتظبس ه يی؛ ثٌبثشاذیوست ًوب ضیً یطتشیوٌذ ٍ سَد ث دُدس هؼبهالت خَد استفب

 تنیسٌدص اًذاصُ ثبًه اص لگبس یاضتِ ثبضذ. ثشااًذاصُ ٍ سَد ثبًه ٍخَد د بىیه یساثكِ هثجت

 .ضَد یآى استفبدُ ه یّب ییخوغ داسا یؼیقج

 ًِسثت کفایت سزهای 

یه اص  اص ضشایف الصم ثشای حفظ سالهت ًظبم ثبًىی است ٍ ّشسشهبیِ هٌبست ٍ وبفی، 

ی خَد ثبیذ ّوَاسُ ّب تیفؼبلاػتجبسی ثشای تؿویي ثجبت ٍ پبیذاسی  هؤسسبتٍ  ّب ثبًه

ی خَد ثشلشاس ًوبیٌذ. وبسوشد ّب ییداساًسجت هٌبسجی سا هیبى سشهبیِ ٍ سیسه هَخَد دس 

ٍ  گزاساى سپشدًُیض حوبیت اص  ی غیشهٌتظشُ ٍّب بىیص دس ثشاثشاغلی ایي ًسجت حوبیت ثبًه 

اهشٍصُ ثسیبسی اص هشاخغ ًظبستی ثبًىی دس سشاسش  .(1392 ،اػتجبسدٌّذگبى است )احوذیبى

. استبًذاسد وفبیت سشهبیِ وٌٌذ یهخْبى اص سٌّوَدّبی وفبیت سشهبیِ وویتِ ثبل استفبدُ 

                                                           
1 Ramlall 
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ی ّب ًظبماّویتی سا دس ثْجَد سالهت ٍ ثجبت  اص سَی ایي وویتِ ًمص ثسیبس ثب ضذُ  قشح

 دُ است.ایفب وش تَسؼِ،  حبل دسثبًىی دس ثسیبسی اص وطَسّبی 

هَصٍى ضذُ ثِ  یّب ییداسا هدوَع ثبًه ثِ پبیِ ًسجت سشهبیِ ،ًسجت وفبیت سشهبیِ

 دسغذ ووتش ثبضذ. 8ّب ٍ ایي ًسجت ثشاسبس همشسات هَخَد ًجبیذ اص  سیسه آى ؾشایت

پس اص اًدبم وسَس الصم حبغل  ،اص هدوَع سشهبیِ اغلی ٍ سشهبیِ تىویلی ،سشهبیِ پبیِ

 اص:ػجبست است  اغلیسشهبیِ . ضَد یه

  ِضذُ  پشداختسشهبی 

 اًذٍختِ لبًًَی 

  (ّب ثبًه ٍ سْبمی ثبثت ّب ییداسااًذٍختِ/رخیشُ تدذیذ اسصیبثی  خض ّب )ثِ اًذٍختِسبیش 

 غشف سْبم 

 ( ِگشدد یهاص خوغ سشهبیِ اغلی وسش  ،ٍخَد صیبى اًجبضتِ دس غَستسَد اًجبضت) 

  ضَد یهسشهبیِ تىویلی ضبهل هَاسد صیش: 

  الَغَل ػوَهیهكبلجبت هطىَنرخبیش 

  ی ثبثتّب ییداسااًذٍختِ/رخیشُ تدذیذ اسصیبثی 

 اًذٍختِ ًبضی اص تدذیذ اسصیبثی سْبم 

 ضشح صیش است:ص هدوَع سشهبیِ اغلی ٍ تىویلی ثِوسَس ا تیًْب دسٍ 

 اػتجبسی دیگش هؤسسبتٍ  ّب ثبًهی دس گزاسِ یسشهب 

هؼبدل سشهبیِ اغلی ثبضذ  تَاًذ یهحذاوثش  ،روش است وِ هدوَع سشهبیِ تىویلیالصم ثِ

 .(1382،ثبًه هشوضی) ضَد یًوٍ هجلغ هبصاد دس سشهبیِ پبیِ هٌظَس 

ّب داسای ؾشایت  ثبًه هتٌبست ثب هخبقشات احتوبلی آى یّب ییّش یه اص الالم داسا

دسغذ  100، 50، 20، 10سا ثب دسخبت سیسه غفش،  ّب یی، لزا داساثبضذ یسیسه هختلف ه

ؾشة ضذُ ٍ دسغذی  جلغ ّش داسایی دس ػذد سیسه هشثَـاًذ؛ ثٌبثشایي ه ًوَدُ یثٌذ قجمِ

. ثشای الالم شدیگ یاص هجلغ ول )هؼبدل ؾشیت سیسه( دس هخشج وسش وفبیت سشهبیِ لشاس ه

 ّب، اػتجبسات اسٌبدی ٍ ًبهِ تتشاصًبهِ ًیض وِ ضبهل تؼْذات هختلف ثبًه ثبثت ؾوبً شخفیص

دسغذ  100، 50، 20، 10، هتٌبست ثب سیسه تؼْذات، ؾشایت تجذیل غفش، گشدد یه غیشُ

تؼشیف گشدیذُ است ٍ ّش هَسد تؼْذ، دس ؾشیت تجذیل هشثَـ ثِ خَد ؾشة ضذُ ٍ دس 
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 ًسجت ثبس هیاًذ حذالل ّش ضص هبُ  ّب هَظف . ثبًهشدیگ یهخشج وسش وفبیت سشهبیِ لشاس ه

 .(1382 ،ثبًه هشوضی) جِ ٍ ثِ ثبًه هشوضی گضاسش ًوبیٌذوفبیت سشهبیِ خَد سا هحبس

  یجارزیغًسثت هطالثات 

است.  یخبسشیّب ثب آى هَاخِ ّستٌذ، هطىل هكبلجبت غ وِ اهشٍصُ ثبًه یاص هطىالت اسبس

 الَغَل است.گزضتِ، هؼَق ٍ هطىَن ذیهدوَع هكبلجبت سشسس یخبسشیهكبلجبت غ

 .است التیثش ول تسْ نیتمس یخبسشیثشاثش ثب هدوَع هكبلجبت غ یخبسشیهكبلجبت غ ًسجت

 سا ساوذ ٍ ثالاستفبدُ یدس ثخص اػتجبس شیهٌبثغ دسگ ،قشف هی اص یخبسشیهكبلجبت غ ٍخَد

اص هٌبثغ ثبًه سا گشفتِ است وِ  بىیهطتش شیفشغت استفبدُ سب ،گشید یوشدُ است ٍ اص سَ

 یاػكب ثشایچِ ضشـ الصم  گش كی. گشفتي ٍثببثذیثبًه وبّص  یسَدآٍس ضَد یهَخت ه

 ستنیثبال دس س یخبسشیٍالغ ٍخَد هكبلجبت غ . دسستیً یبف، اهب ضشـ وثبضذ یه التیتسْ

 .(1392 بى،ی)احوذ ثبضذ یه ییاػكب التیسٍش دس ثبصپشداخت تسْ يیا یًبوبسآهذ بًگشیث ،یثبًى

  سْامًسثت سَد خالص تِ هیاًگیي حقَق صاحثاى 

سَد خبلع است. ثبصدُ   ثبًه دس وست تیشیهذ ییتَاًب یبثیاسص  یثشا ییًسجت هجٌب يیا

. ذیآ یدست هحمَق غبحجبى سْبم ثِ يیبًگیسَد خبلع ثِ ه نیغبحجبى سْبم اص تمس حمَق

 (1392)هذسس،

ٍ  ثبًه ثَدُ بتیػول بدیص ییوبسا بًگشیهطبثِ ثبضذ ث یّب ثبالتش اص ثبًه وِ یدسغَست بسیهؼ يیا

 است. ییداسا ِیثَدى ًسجت سشهب يییدٌّذُ پب ثبضذ ًطبى تش يییًسجت آى پب وِ یدسغَست

  ّا ییداراًسثت سَد خالص تِ هیاًگیي هجوَع 

 ٍ ذیآ یدست هثِ ّب ییداسا هدوَع هیبًگیي سَد خبلع ثبًه ثش نیاص تمس ّب ییثبصدُ داسا

ًسجت  يی. اوٌذ یه تیشیهذ یسَدآٍس ثشایوِ ثبًه چگًَِ هٌبثغ خَد سا  دّذ یًطبى ه

وبس وِ اص ثِ وٌذ یه یبثیاسصسا  یاست ٍ خبلع دسآهذ تیشیهذ یبثیاسص یًسجت ثشا يیثْتش

سْبم  ووتش اص ًسجت ثبصدُ حمَق غبحجبى ،سٍ يیا ، اصضَد یه دبدیثبًه ا یّب ییداساثشدى ول 

ًسجت ثِ ثبصدُ  ّب یی(، ثبصدُ داسا2009) 1یٌیدس هؼشؼ اًحشاف است. ثش قجك هكبلؼِ فاله

                                                           
1 Flamini 
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ضبخع  شایص ثبضذ یثبًه ه یسٌدص سَدآٍس یثشا یحمَق غبحجبى سْبم، ضبخع ثْتش

 .شدیگ یه ذُیسا ًبد یثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم، اّشم هبل

ٍلی ًىتِ اسبسی  ذیًوب یهسا هطخع  ّب ییداساتب حذٍدی وبسایی  ّب ییداساًسجت ثبصدُ 

 ،ّب پشداخت صیپ، ّب ٍامی دسآهذصا )ّب ییداساثش هفبّین هحذٍدتش داسایی هبًٌذ  ّب ثبًهایٌدبست وِ 

 يیتش ػوذُی داسایی وِ ثٌذ قجمِداس( توشوض داسًذ ٍ دس ایي ی ثْشُّب سپشدٍُ  ّب یگزاسِ یسشهب

، تیتشت  يیا  ثِ .ضَد یًودس ًظش گشفتِ  ّب ییداسا، دسخِ سیسه ثبضذ یه( ّب )ٍام التیتسْآى 

اگش ثبًىی ثب داسایی هتَسف، داسایی ثیطتشی ًسجت ثِ ثبًه دیگش داضتِ ثبضذ ٍلی هیضاى 

ثیطتش ثبضذ، دس ایي ًسجت ثبصدُ داسایی ثیطتشی خَاّذ داضت. لزا  آى  هؼَلِی ّب ٍامقجمبت 

سا ًطبى دّذ ٍ  ّب ییداساوبسایی ٍ سیسه  لضٍهبً تَاًذ یًوهیضاى ثیطتش ایي ًسجت دس ثبًه 

 خَاّذ ثَد وٌٌذُ گوشاُ، ّب ییداسای ولی دسثبسُ شیگ دِیًتُ غشف اص ایي ًسجت ثشای استفبد

 .(1389 ،ًژاد)سؾب

  ی تِ کل درآهذّاا تْزًُسثت درآهذّای 

ّب تؼلك  وِ ثْشُ ثِ آى ضَد یسا ضبهل ه ییّب یٍ ثذّ ّب ییًسجت فمف آى داسا يیا

  ضذُ ٍ ثْشُ پشداخت بفتیثْشُ دس يی)تفبٍت ث یا ثْشُ یخبلع دسآهذّب نیٍ اص تمس شدیگ یه

 .ضَد یحبغل ه یا ثْشُ یضذُ( ثش هدوَع دسآهذّب

سَد حبغل اص  ،بىیه يیوِ دس ا دّذ یه لیّب سا تطى ثْشُ ػوذُ دسآهذ ثبًه دسآهذ

ضبهل هدوَع  ضیً یا ثْشُشیسْن سا دس دسآهذ ول داسد. دسآهذ غ يیطتشیث ،ییاػكب التیتسْ

دس  آًچِ (1392 بى،ی. )احوذثبضذ یدسآهذّب ه شیٍ سب یهجبدالت اسص دِیًت ،یدسآهذ وبسهضد

 لِیٍس يیثْشُ ثش سَد سا خذا ًوَدُ ٍ ثذ یّب است وِ اثش ًشخ يیاست، ا ذیًسجت هف يیا

ثبًه  یدسآهذّب یشیپز تیآس دِیًت ثبًه ٍ دس یًسجت ثِ هٌبثغ سَدآٍس یضٌبخت ثْتش

التفبٍت دٍ  ثبًه حبغل اص هبثِ یسَدآٍس ضاىیًسجت، ه يیدس ا ی. ًىتِ اسبسذیًوب یاسائِ ه

 .ستًشخ ا
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 کارایی ػولیاتی 

 ثبًه طتشیث ییاص وبسا تَاى یسا ه یبدیهثجت ص شاتیوِ تأث وٌذ یه بىی( ث1995) 1ثشگش

ٍ  یگزاس وتیهٌبثغ ٍ ل طتشیخزة ث ،یهثجت ضبهل سَدآٍس شاتیتأث يیاًتظبس داضت. ا

گشفتِ  ًظش وبهالً وبسا دس یثبًه ٌّگبه است. بىیهطتش یتش خذهبت ثشا هٌبست تیفیو

سا داضتِ ثبضذ وِ حذاوثش سَد سا ثب  یخشٍخ تاص هحػَال یجیتشو وِ سكح ٍ ضَد یه

 وٌذ. دبدیا ٌِیحذالل ّض

. ضَد یه یشیگ ثِ دسآهذ ول اًذاصُ ّب ٌِیدس ثبًه هؼوَالً ثب ًسجت ّض یبتیػول ییوبسا

اص  یػٌَاى دسغذ ثبًه ثِ بتیػول یّب ٌِیًسجت، ًطبى دادى ّض يیاستفبدُ اص ا لیدال

ثبضذ.  یهٌف بیهثجت  تَاًذ یه یٍ سَدآٍس یبتیػول ییوبسا يی. استجبـ ثثبضذ یدسآهذّب ه

 يییپب یّب ٌِیثب ّض تیفؼبل ییتَاًب ،وبسا یّب است وِ ثبًه يیدٌّذُ ا ًطبى یهٌف یّوجستگ

خَد سا ثِ  یبتیػول یّب ٌِیوِ ثبًه لبدس است ّض وٌذ یه بىیهثجت ث یسا داسًذ ٍ ّوجستگ

 .(2012 ،2َصاهبىی)ٍاس هٌتمل وٌذ شًذگبىیگگزاساى ٍ لشؼ سپشدُ

 هذیزیت دارایی ٍ تذّی در تاًک 

 ّب آىی ثْیٌِ شیوبسگ ثٍِخَُ ٍ  يیتأهخبیگبُ هذیشیت داسایی ٍ ثذّی وِ ّوَاسُ ثِ 

اص اثضاسّبی هذیشیت  ،داسد. هذیشیت داسایی ٍ ثذّی، دس للت چشخِ هبلی ثبًه لشاس پشداصد یه

هذیشیت  ،گشید  ػجبست ثِثشای هذیشیت سیسه ًشخ ثْشُ ٍ ًمذیٌگی دس ثبًه است.  ساّجشدی

ثِ دالیل هختلف  ّب یثذٍّ  ّب ییداساداسایی ٍ ثذّی، فشآیٌذ اداسُ ٍ وٌتشل ػذم اًكجبق ثیي 

 آًدب اص. ثبضذ یهی ٍ یب تغییشات دس ًشخ سَدّبی ثبًىی ضًَذگًمذهسبئل ًمذیٌگی،  خولِ اص

 ،سٍ يیا اص، هذیشیت داسایی ٍ ثذّی است، ّب ثبًهیىی اص ٍظبیف اغلی هذیشیت هبلی  وِ

حذالل ًوَدى ؾشس ٍ  هٌظَس ثِافضایص سَدآٍسی خَد ثب ًظبست ثش سیسه  هٌظَس ثِ ّب ثبًه

ایي . وٌٌذ یهداسایی ٍ ثذّی استفبدُ ی هذیشیت ّب ضیَُصیبى ًبضی اص هؼبهالت خَد، اص 

سا ثشای  ّب یثذٍّ  ّب ییداساحدن، تشویت، سشسسیذ، ًشخ حسبسیت، ویفیت ٍ ًمذیٌگی  ّب ضیَُ

ّذف  ٍالغ دس. دٌّذ یه، ّذف لشاس ضذُ  يییتؼ اص لجلی ثِ ًسجت سیسه ثِ ثبصدُ بثیدست

                                                           
1 Berger 
2 Wasiuzzaman 
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گشفتي سیسه ّوشاُ  دس ًظشثب  ّب ییداسا، تمَیت ویفیت ٍ وویت ّب یثذّهذیشیت داسایی ٍ 

 .(1392)هحشاثی،  ثبضذ یهثشای هذیشیت آیٌذُ  ّب یثذٍّ  ّب ییداسا

هستلضم دسن  ،ثبًهص ٍؾؼیت هذیشیت داسایی ٍ ثذّی اسصیبثی هٌبست ا ،ی دیگشاص سَ

ثبًه  ثش آى، هطتشیبى، التػبد ٍ هحیف سلبثتی حبون ّب یثذٍّ  ّب ییداساغحیح اص هبّیت 

 پبسخگَیی هٌظَس ثِهؼٌی خزة فؼبل سپشدُ هذیشیت داسایی ٍ ثذّی ثِ ،سٍ يیا اصخَاّذ ثَد. 

 ثِ تمبؾبی ٍام است.

 
 پیطیٌِ پژٍّص -1-2

  در خارج اس کطَر ضذُ  اًجامتحقیقات 

وِ سشهبیِ، سپشدُ، اػتجبس، یب  ییّب ثبًه وٌذ ی( دس پژٍّص خَد هكشح ه2006) 1تبساًِ

ّب ًذاسًذ. اٍ ثب  ثبًه شیثْتشی ًسجت ثِ سب یصیبدی داسًذ، لضٍهبً سَدآٍس یّب ییهدوَع داسا

 تیشیّب ثِ ایي ًتیدِ سسیذ وِ وبسایی ػولیبتی، هذ استفبدُ اص تحلیل سگشسیَى دادُ

 ثب ػولىشد هبلی ثبًه داسًذ. یذیٍ اًذاصُ ثبًه، ّوجستگی هثجت ٍ ضذ ّب ییداسا

ولىشد هبلی ّفت ثبًه تدبسی اسدى ثب استفبدُ ثِ ثشسسی ػ یا ( دس هكبلؼ2011ِ) 2احوذ

اًذاصُ ثبًه،  یشّبیٍ هتغ ثبضذ یػولىشد ثبًه ه  دٌّذُ وِ ًطبى ّب ییثبصدُ داسا هتغیش اص

ثش ػولىشد ثبًه  شگزاسیػٌَاى هتغیشّبی هستمل تأث ػولیبتی ثِ ییٍ وبسا ّب ییداسا تیشیهذ

هٌفی ضذیذ ثیي ػولىشد ثبًه ٍ  تحمیك اٍ ًطبى داد وِ ّوجستگی حیپشداختِ است. ًتب

 ثیي ػولىشد ثبًه ٍ هذیشیت وِ  یحبل ػولیبتی ٍخَد داسد دس ییهتغیشّبی اًذاصُ ثبًه ٍ وبسا

 ّوجستگی هثجت ٍخَد داسد. ،ّب ییداسا

ّب دس پبوستبى  سَدآٍسی ثبًه یّب ( دس هكبلؼِ خَد دس هَسد ضبخع2011) 3خبیضس

ثِ ایي ًتیدِ سسیذ وِ ػَاهل وبسایی ػولیبتی، ًسجت هذیشیت  2006-2009 یّب ثشای سبل

 ّب ییوِ ثب ثبصدُ داسا داسًذ ػولىشد ثبًه یثش سٍ یاثش هستمین ٍ هثجت ،ٍ اًذاصُ ثبًه ّب ییداسا

 .ضذُ است یشیگ اًذاصُ
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3
 Khizer 
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سبختبس  كیػولىشد اص قش یشیگ اًذاصُ»ثب ػٌَاى  ی( دس پژٍّط2011) 1تیسیذوَ ٍ ضؼ

ّب  سَدآٍسی ثبًه ضاىیًمص هْوی دس ه ،هكشح وشدًذ وِ اًذاصُ ثبًه «سشهبیِ دس پبوستبى

 ّب ثب استفبدُ اص هذل ویَ تَثیي آى يیّوچٌ است. ضذُ  وِ ثب ثبصدُ داسایی ًطبى دادُ وٌذ یایفب ه

ثب اًذاصُ ثبًه،  یسَدآٍسی ٍ ػولىشد، دسیبفتٌذ وِ استجبـ هستمین ٍ هثجت یشیگ اًذاصُ ثشای

 ثبًه داسد. یّب یگزاسِ یًسجت اّشهی ٍ سشهب

 ی التػبد والى سا سٍیّب ضبخعی خبظ ثبًه ٍ ًیض ّب یژگیٍ شیتأث ،(2012ٍاسیَصاهبى )

 یّب ضبخع سا ثشسسی وشدُ است. 2008-2005ی ّب سبلی اسالهی هبلضی دس ّب ثبًهسَدآٍسی 

ی ّب ضبخعًمذیٌگی ٍ وبسایی ػولیبتی ٍ  ،ّب ییداساویفیت  ،خبظ ثبًه ضبهل سشهبیِ

وِ سشهبیِ ٍ  دّذ یهًطبى  حیًتب .ثبضٌذ یهالتػبد والى ضبهل تَلیذ ًبخبلع داخلی ٍ تَسم 

 ًمذیٌگی ٍ وبسایی ػولیبتی وِ  یحبل دسساثكِ هؼىَس ثب سَدآٍسی ثبًه داسًذ  ،ّب ییداساویفیت 

 هتغیشّبی التػبد والى ًیض اثش هثجت ثش سَدآٍسی ثبًه داسًذ. يیّوچٌ هثجت داسًذ. شیتأث

تحلیل ػولىشد تدضیِ ٍ »( دس پژٍّص خَد ثب ػٌَاى 2014) 2لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى

خػَغی پبوستبى  یّب ثِ ثشسسی ػولىشد هبلی ثبًه «خػَغی دس پبوستبى یّب هبلی ثبًه

پشداختٌذ. ًوًَِ اًتخبثی ایطبى دُ ثبًه خػَغی تدبسی ثشتش پبوستبى ثشای دٍسُ صهبًی 

ٍ  ّب ییثَد وِ ثب استفبدُ اص تحلیل سگشسیَى ثشآٍسدی هتغیشّبی ثبصدُ داسا 2010-2006

 ییٍ وبسا ّب ییػٌَاى هتغیشّبی ٍاثستِ ٍ اًذاصُ ثبًه، هذیشیت داسا ثِ یا ثْشُ یدسآهذّب

ثبًه  یّب ییػٌَاى هتغیشّبی هستمل، ثِ ایي ًتیدِ دست یبفتٌذ وِ ثبصدُ داسا ػولیبتی ثِ

 یحبل ػولیبتی داسد دس ییٍاثستِ ّوجستگی ضذیذ هٌفی ثب اًذاصُ ثبًه ٍ وبسا شیػٌَاى هتغ ثِ

ػٌَاى  ثِ یا دسآهذّبی ثْشُ يیّوجستگی هثجت داسد. ّوچٌ ّب ییثب ًسجت هذیشیت داسا وِ 

ٍاثستِ، ثب اًذاصُ ثبًه ّوجستگی هثجت ٍلی ثب وبسایی ػولیبتی ٍ ًسجت هذیشیت  شیغدیگش هت

 ّوجستگی هٌفی داسد. ّب ییداسا

  در داخل کطَر ضذُ  اًجامتحقیقات 

 یهختلف وطَس دس ق یّب غبدسات استبى یّب ػولىشد ثبًه یبثی( ثِ اسص1380) ییؿبیث

ػٌَاى  ّب ثِ ػولىشد ثبًه یبثیاسص ثشایسا  شیص یّب پشداخت. اٍ ضبخع 1372-77 یّب سبل

                                                           
1
 Sidqui and Shoaib 

2
 Qasim shah and Rizwan jan 
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 -ةثبًه، اًذاصُ  وٌٌذُ يییتؼ یّب ّب ٍ ًسجت ضبخع -وشد: الف یهؼشف یذیول یّب ضبخع

ٍ  ّب ًسجت -، دیٍس ثْشُ یّب ّب ٍ ضبخع ًسجت -، جیسَدآٍس یّب ّب ٍ ضبخع ًسجت

ًوًَِ دس چْبس  یّب سبلِ ثبًهپٌدػولىشد  حیًتب كی. اٍ ثب تلفیٍ پَضط یبقیاحت یّب ضبخع

 يییّب تؼ ضبخع يیّب سا دس استجبـ ثب ا اص ثبًه هی ّش تیفَق، هَلؼ یول یّب دستِ ضبخع

 وشد. یثٌذ ّب سا ستجِ ًوَدُ ٍ آى

 یثبًه تدبست ق یسَدآٍس ِیسبختبس سشهب شاتییتغ يیساثكِ ث يیی( ثِ تج1384) غیسو

 یّب ، سپشدُیثذّ یّب ًسجت، كیتحم يیهٌظَس اًدبم ا پشداخت. ثِ 1361-81 یّب سبل

سَد  یّب هستمل ٍ ًسجت شیػٌَاى هتغ ثِ ّب ییثلٌذهذت ثِ خوغ داسا یّب داس ٍ سپشدُ هذت

ٍ پس اص  ذًذیگشد فیٍاثستِ تؼش شیػٌَاى هتغ ثِ ّب ییٍ سَد خبلع ثِ خوغ داسا یبتیػول

هدوَع  حبغل ضذ وِ دس دِیًت يیا یآهبس یافضاسّب الصم ثب ووه ًشم یّب اًدبم آصهَى

ًسجت  یثشا شیتأث يی. اثبضذ یثبًه هؼٌبداس ه یسَدآٍس ثشِ یسبختبس سشهب شاتییتغ شاتیتأث

 .ثبضذ یه نیثلٌذهذت، هستم یّب سپشدُ یداس، هؼىَس ٍ ثشا هذت یّب ٍ ًسجت سپشدُ یثذّ

 1362-80 یّب سبل یثبًه سفبُ دس ق یػَاهل هؤثش ثش سَدآٍس ی( ثِ ثشسس1385) یثبلش

دستِ  دس اثتذا ثِ دٍ ،ّب ثبًه ی، ػَاهل هؤثش ثش سَدآٍسیهكبلؼِ هَسد يیپشداختِ است. دس ا

اص  يی. ّوچٌضَد یه نی( تمسیشًٍیوٌتشل )ث  شلبثلی( ٍ ػَاهل غیوٌتشل )داخل  ػَاهل لبثل

ضذُ   استفبدُ یسَدآٍس یبثیاسص یٍ ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم ثشا ّب ییثبصدُ داسا ،بسیدٍ هؼ

 ٍ ثبضذ یه یوٌتشل ٍ دسًٍ  اص ػَاهل لبثل ،ٌِیّض ییوبسا تیشیهذ دّذ یًطبى ه حیاست. ًتب

 یًشخ سضذ التػبد ضیً یشًٍیثبًه است. اص ػَاهل ث یثش سَدآٍس شگزاسیاص ػَاهل تأث یىی

 یثش لذست سَدآٍس فیاثش هؼىَس ٍ ؾؼ یاساٍ ًشخ تَسم د یاثش هثجت ثش سَدآٍس یداسا

 .ثبضذ یثبًه ه یاثش هثجت ثش سَدآٍس یداسا ًیض یٌگیلذست ًمذ يیّوچٌ. ثبضذ یثبًه ه

 یّب وطَس دس قی سبل یّب ( ثِ همبیسِ هؼیبسّبی سَدآٍسی دس ثبًه1389ػجذالحسیٌی )

وطَس ثب استفبدُ اص ثْتشیي هؼیبسّبی سَدآٍسی  یّب ثبًه یثٌذ ٍ ستجِ یبثیٍ اسص 87-1384

، ًشخ ثبصدُ حمَق غبحجبى ّب ییپشداختِ است. ایي هؼیبسّبی سَدآٍسی ضبهل ًشخ ثبصدُ داسا

ثیي ػولىشد  یا . ًتبیح ایي تحمیك ًطبى داد وِ ساثكِثبضٌذ یسَد خبلع ه ِیسْبم ٍ حبض

ي ػولىشد ٍ ًسجت حمَق غبحجبى ثبًه ٍ سضذ ٍالؼی تَلیذ ًبخبلع داخلی ٍخَد ًذاسد، ثی

ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد، ساثكِ ثیي اًذاصُ ثبًه ٍ ػولىشد هؼىَس  ّب ییسْبم ثِ ول داسا
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ّب ثب ػولىشد هستمین  ثِ ول سپشدُ یدیذاسی ٍ خبس یّب ٍلی ساثكِ ثیي ًسجت سپشدُ

ی ٍخَد ًذاسد. اٍ ٍ ػولىشد ًیض ساثكِ هؼٌبداس ّب ییًسجت خبلع ٍام ثِ ول داسا يی، ثثبضذ یه

ًسجت ثِ  یدس ثَسس اصًظش ػولىشد سَدآٍس ضذُ  شفتِیپز یّب ّوچٌیي ًطبى داد وِ ثبًه

داسای  ،خػَغی یّب ثب ثبًه سِیدٍلتی دس همب یّب ًیض ثبًه ّب ثشتشی داضتِ ٍ سبیش ثبًه

 ّستٌذ. یتش فیػولىشد ؾؼ

ی دٍلتی ایشاى سا تحت دٍ گشٍُ ػَاهل ّب ثبًهی ثش سَدآٍس هؤثش( ػَاهل 1390) یهشداً

وِ  وٌذ یهثشسسی وشدُ ٍ ثیبى  1370-87ی ّب دس سبلالتػبد والى ٍ ػَاهل خبظ ثبًه 

ساثكِ  ،تَسؼِ التػبدی ٍ سكح ثبصاس سشهبیِ ،ًشخ ثْشُ ،سشهبیِ ،ثب وبسایی ّب ثبًهسَدآٍسی 

 هستمین داسد ٍلی ثب اًذاصُ ثبًه ساثكِ هؼىَس داسد.

 

 ی تحقیكضٌاس رٍش -2

ی غَست گشفتِ تَسف هحممبى هختلف دس غٌؼت ّب پژٍّصثب تَخِ ثِ هكبلؼبت ٍ 

ثبًىذاسی، ػَاهل هتؼذدی ثش سَدآٍسی ثبًه اثشگزاس ّستٌذ. ًتبیح ایي هكبلؼبت ًطبى 

، اًذاصُ ثبًه، وبسایی ّب ییداسا، ًمذیٌگی، هذیشیت ّب ییداساوفبیت سشهبیِ، ویفیت  دّذ یه

)سیسه(، ًشخ ثْشُ، تَسم ٍ تغییشات  سبسیت ػولیبت ًسجت ثِ هخبقشات ثبصاسػولیبتی، ح

 ،. دس ایي تحمیكثبضٌذ یهسضذ التػبدی وطَس ػَاهل هْوی دس اسصیبثی ٍؾؼیت هبلی یه ثبًه 

 :ضًَذ ی(، فشؾیبت ریل اسائِ ٍ آصهَى ه2014سؾَاى خبى ) ثب تَخِ ثِ تحمیك لسین ضبُ ٍ

 هؼٌبداسی داسد.ساثكِ ثبًه،  یّب ییثبصدُ داسا ٍ ثبًه اًذاصُ ثیي -1

 ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. یّب ییٍ ثبصدُ داسا ّب ییهذیشیت داساثیي  -2

 ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. یّب ییوبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساثیي  -3

 دس ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. یا ثْشُ یاًذاصُ ٍ خبلع دسآهذّبثیي  -4

 دس ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. یا ثْشُ یٍ خبلع دسآهذّب ّب ییهذیشیت داساثیي  -5

 دس ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. یا ثْشُ یوبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّبثیي  -6

 است. لشاسگشفتِ استفبدُ هَسدآصهَى فشؾیبت  ثشایی سگشسیًَی صیش ّب هذلّوچٌیي 
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ROA= β             :          1هذل سگشسیًَی ضوبسُ 
0
+β

1
(BS)+β

2
(AM)+β

3
(OE)+ε  

 

IN= β                               :2هذل سگشسیًَی ضوبسُ 
0
+β

1
(BS)+β

2
(AM)+β

3
(OE)+ε 

 

 .ثبضٌذ یهضشح ریل ثِ استفبدُ هَسد، هتغیشّبی ضذُ پیطگفتِی سگشسیًَی ّب هذلثب تَخِ ثِ 

 هتغیزّای هستقل 

 ثبًه. یّب ییهدوَع داسا قجیؼی لگبسیتن: 1اًذاسُ تاًک

 ثبًه یّب یی: حبغل تمسین دسآهذ ػولیبتی ثش هدوَع داسا2ّا ییهذیزیت دارا

 ثبًه یا ثْشُ یػولیبتی ثش هدوَع دسآهذّب یّب ٌِیحبغل تمسین ّض: 3کارایی ػولیاتی

 ِهتغیزّای ٍاتست 

 ثبًه  یّب ییهدوَع داساهیبًگیي حبغل تمسین سَد خبلع ثش  :4ّا ییتاسدُ دارا

 ثش  نیتمس ضذُ  دسیبفت ضذُ ٍ ثْشُ پشداخت  تفبٍت ثیي ثْشُ :5یا تْزُ یخالص درآهذّا

 دسیبفت ضذُ.  ثْشُ

ی سَدآٍسی، ّب ضبخع ػٌَاى ثِگشفتِ ضذُ دس ایي پژٍّص  ًظش هتغیشّبی ٍاثستِ دس

اًتخبة ضذًذ  خْت  آى اص ّب ًسجت. ایي ثبضٌذ یهی ا ثْشٍُ خبلع دسآهذّبی  ّب ییداساثبصدُ 

ٍام  ّب آىوِ ػوذُ داسایی  ّب ثبًهدس هَسد  ّب ییداسا. ًسجت ثبصدُ ثبضٌذ یهوِ هىول یىذیگش 

سَدآٍسی  تَاًذ یًویی است ٍ ّب ؾؼف  ًمكِ، داسای ثبضذ یهی هتفبٍت ّب سهیسثب دسخِ 

 خْت  آى اصی ا ثْشُوبهل ًطبى دّذ. لزا ثشسسی ًسجت خبلع دسآهذّبی  قَس ثِثبًه سا 

وِ سَدآٍسی ثبًه حبغل اص تفبٍت دٍ  شی اص سَدآٍسی ثبًه سا ًوبیص دّذاسصیبثی ثْت تَاًذ یه

حبؾش ولیِ  خبهؼِ آهبسی پژٍّص، دّذ یهسا ًطبى  ًشخ ثْشُ دسیبفتٌی ٍ ثْشُ پشداختٌی

 ،ِیسشهب ،پبسبسگبد ًَیي،ی پبسسیبى، التػبدّب ثبًهخػَغی هَخَد دس وطَس ضبهل  یّب ثبًه

 ،يیوبسآفش ی،گشدضگش ، تدبست، حىوت،ثبًه پست، هلت، غبدسات، يیصه شاىیاسیٌب، اًػبس، دی، 

                                                           
1
 Bank Size (BS) 

2
 Assets Management (AM) 

3
 Operational Efficiency (OE) 

4
 Return On Assets (ROA) 

5
 Interest Income (IN) 
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دس دٍسُ  بصیً هَسدی ّب وِ دادُ ذٌثبض یه ، خبٍسهیبًِ ٍ ثبًه ضْشٌذُیآ ، لَاهیي،سبهبى

اًدبم  ثشای خَاٌّذ گشفت.لشاس  لیتحل ٍ  ِیهَسد تدضاص ثبًه هشوضی اخز ٍ  1385 -92صهبًی 

  ضذُ است.  استفبدُ 1پبًل دیتب یایي پژٍّص اص سٍش التػبدسٌد

 

 ّاًتایج آسهَى فزضیِ -3

ٍ  اًتخبة هذل هٌبست ثشای پژٍّص اًدبم پزیشفتِ ثشایی الصم ّب آصهَىاثتذا  ،دس ایي ثخص

 ثشآٍسد ضذُ است. ًظش هَسدسپس هذل سگشسیًَی 

 

 آسهَى ریطِ ٍاحذ هتغیزّا -3-1

آصهَى  شّبیهتغ ته تهی ثشا .نیوٌ یهثشای ثشسسی هبًبیی اص آصهَى سیطِ ٍاحذ استفبدُ 

؛ اگش نیوٌ یهٍ دس هبًب ًجَدى اص تفبؾل هشتجِ اٍل استفبدُ  نیدّ یههبًب ثَدى سا اًدبم 

 .نیوٌ یهتفبؾل هشتجِ اٍل ثبص ّن ًبهبًب ثَد، اص تفبؾل هشتجِ دٍم استفبدُ 

 
 آصهَى سیطِ ٍاحذ :1 ضوارُ جذٍل

 سطح هؼٌاداری (Levin & Chueآهارُ ) هتغیزّا

 549/2- 0.005 (ROA) ّب ییداساثبصدُ 

 22.257- 0.001 (BS) اًذاصُ ثبًه

 2.892- 0.002 (OE) وبسایی ػولیبتی

 3.289- 0.001 (AM) ّب ییداساهذیشیت 

 4.316- 0.001 (IN) یا ثْشُخبلع دسآهذّبی 

 

هبًب  ROA ،OE  ٍINهتغیشّبی  ضَد یههطبّذُ  1وِ دس خذٍل ضوبسُ  قَس ّوبى

 است. ضذُ  استفبدُاص تفبؾل هشتجِ اٍل  BS  ٍAM. ثشای هبًب وشدى هتغیشّبی ثبضٌذ یه

 

 

                                                           
1
 Panel Data 



  ، سال دوم، شماره سهفصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی                                                                128

 

 رگزسیًَیی ّا هذللیوز  Fآسهَى  -3-2

تحمیك حبؾش دس خذٍل  1لیوش ثشای هذل سگشسیًَی ضوبسُ  Fًتبیح هشثَـ ثِ آصهَى 

ثَدُ ٍ اسصش احتوبل  F، 7.884 ٓآهبساست. هكبثك ثب ایي خذٍل  ضذُ  دادًُطبى  2ضوبسُ 

تَاى ًتیدِ گشفت، هی تیتشت يیا ثِداس ثَدُ؛ دسغذ هؼٌی 5وِ دس سكح هؼٌبداسی  0.001

ّب دس  ی ػشؼ اص هجذأًبثشاثشفشؼ غفش هجٌی ثش ثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب سد ضذُ، ثٌبثشایي، 

، آثبس فشدی یب گشٍّی ٍخَد ًذاسد ٍ ثبیذ گشید  بىیث ثِ. ضَد یه ذیأیتدسغذ  5سكح هؼٌبداسی 

 َد.تحمیك استفبدُ ض 1ّبی تشویجی ثشای ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ اص سٍش دادُ

 
 1هذل سگشسیًَی ضوبسُ  وشیل F آصهَى :2ضوبسُ  خذٍل

 (PVاسصش احتوبل ) دسخِ آصادی Fهمذاس آهبسُ 

7.884 (97,19) 0.001 

 

 3 ضوبسُ ًیض دس خذٍل 2لیوش ثشای هذل سگشسیًَی ضوبسُ  Fًتبیح هشثَـ ثِ آصهَى 

اسصش احتوبل ثَدُ ٍ  F، 9.365 ٓآهبس 3است. هكبثك ثب خذٍل ضوبسُ  ضذُ  دادًُطبى 

ًتیدِ گشفت،  تَاى یه تیتشت يیا ثِداس ثَدُ؛ دسغذ هؼٌی 5وِ دس سكح هؼٌبداسی  0.001

ّب دس  ی ػشؼ اص هجذأًبثشاثشفشؼ غفش هجٌی ثش ثشاثشی ػشؼ اص هجذأّب سد ضذُ، ثٌبثشایي، 

 ّبی تشویجی ثشای ثشآٍسدثٌبثشایي ثبیذ اص سٍش دادُ؛ ضَدهی ذیأیتدسغذ  5سكح هؼٌبداسی 

 تحمیك استفبدُ ضَد. 2هذل سگشسیًَی ضوبسُ 

 
 2لیوش هذل سگشسیًَی ضوبسُ  Fآصهَى : 3ضوارُ  جذٍل

 (PVارسش احتوال ) درجِ آسادی Fهقذار آهارُ 

9.365 (97,19) 0.001 
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 ی رگزسیًَیّا هذلآسهَى ّاسوي  -3-3

 ی سگشسیًَیّب هذلّبسوي ثشای اًتخبة الگَی اثشات ثبثت ٍ اثشات تػبدفی دس  آصهَىاص 

 0.1، چَى احتوبل اهبسُ آصهَى ثیص اص 5ٍ  4است. ثب تَخِ ثِ خذاٍل ضوبسُ  ضذُ  استفبدُ

 .ضَد یهدسغذ اثشات تػبدفی ثِ اثشات ثبثت تشخیح دادُ  90است، لزا دس سكح هؼٌبداسی 

 
 1آصهَى ّبسوي هذل سگشسیًَی ضوبسُ : 4 ضوارُ جذٍل

 (PVاحتوال )ارسش  درجِ آسادی Fهقذار آهارُ 

3.694 3 0.296 

 
 2آصهَى ّبسوي هذل سگشسیًَی ضوبسُ : 5جذٍل ضوارُ 

 (PVارسش احتوال ) درجِ آسادی Fهقذار آهارُ 

4.779 3 0.188 

 

 ی رگزسیًَیّا هذلتزآٍرد  -3-4

 6 ضوبسُ خذٍلی اص آى دس ا خالغِوِ  1ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ 

تشتیت ثِضذُ   هحبسجِ ضذُ  لیتؼذ ٍ ؾشیت تؼییي ؾشیت تؼییياست،  ضذُ  دادًُطبى 

 ٍ ثشاصش هٌبسجی اص تغییشات ثبضذ ید خَثی هاػذاوِ  دٌّذ یسا ًطبى ه 788/0ٍ  798/0د اػذا

اص هفشٍؾبت سگشسیَى استمالل  .وٌذ یاسائِ ه BS ،AM ٍ OEثب استفبدُ اص  ROAهتغیش 

فشؾیِ استمالل خكبّب سد ضَد ٍ خكبّب ثب یىذیگش ّوجستگی  وِ  یغَست خكبّبست؛ دس

هٌظَس  ٍاتسَى ثِ -داضتِ ثبضٌذ، اهىبى استفبدُ اص سگشسیَى ٍخَد ًذاسد. آهبسُ دٍسثیي

ى دس ٍاتسَ -گش همذاس آهبسُ دٍسثیيوِ ا ضَد یثشسسی استمالل خكبّب اص یىذیگش استفبدُ ه

اص سگشسیَى  تَاى یٍ ه ضَد یبّب سد هثبضذ فشؼ ّوجستگی ثیي خك 5/2تب  5/1فبغلِ 

د ًطبى اػذاٍ ایي  ثبضذ یه 1.51 ٍاتسَى قجك خذٍل -استفبدُ وشد. همذاس آهبسُ دٍسثیي

ٍخَد ًذاسد ٍ  یوِ خكبّب اص یىذیگش هستمل ّستٌذ ٍ ثیي خكبّب خَدّوجستگ دّذ یه

ح هؼٌبداسی ٍ سك 2هتغیشّب ثضسگتش اص  Tچَى آهبسُ  اص سگشسیَى استفبدُ وشد. تَاى یه

 ؾشایت هؼٌبداس ّستٌذ. لزا توبم ثبضذ یهدسغذ  5ًیض ووتش اص  ّب آى
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ROA= β                       :1هذل سگشسیًَی ضوبسُ 
0
+β

1
(BS)+β

2
(AM)+β

3
(OE)+ε 

 
 1ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ  :6 ضوبسُ خذٍل

 ارسش احتوال tآهارُ  خطای استاًذارد ضزیة هتغیز

 0.007415 0.001386 5.350864 0.0000 (BS) اًذاصُ ثبًه

 0.142012 0.012534 11.32977 0.0000 (AM) ّب ییداساهذیشیت 

 0.003711- 0.001161 3.196947- 0.0020 (OE) وبسایی ػولیبتی

 

ی اص آى دس خذٍل ا خالغِوِ  2ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی ضوبسُ 

ضذُ   هحبسجِ ضذُ  لیتؼذ ٍ ؾشیت تؼییي ؾشیت تؼییياست،  ضذُ  دادًُطبى  7ضوبسُ 

ثب استفبدُ  INهتغیش وِ ثشاصش هٌبسجی اص تغییشات  دٌّذ یسا ًطبى ه 705/0ٍ  693/0د اػذا

ثٌبثشایي  ثبضذ یه 1.884 ًیض ٍاتسَى -. همذاس آهبسُ دٍسثیيوٌذ یاسائِ ه BS ،AM  ٍOEاص 

 Tچَى آهبسُ  اص سگشسیَى استفبدُ وشد. تَاى یٍخَد ًذاسد ٍ ه یثیي خكبّب خَدّوجستگ

ؾشایت  لزا توبم ثبضذ یهدسغذ  5ًیض ووتش اص  ّب آىٍ سكح هؼٌبداسی  2هتغیشّب ثضسگتش اص 

 هؼٌبداس ّستٌذ.

 

IN= β                       :2هذل سگشسیًَی ضوبسُ 
0
+β

1
(BS)+β

2
(AM)+β

3
(OE)+ε 

 
 2ضوبسُ ًتبیح ثشآٍسد هذل سگشسیًَی : 7 ضوارُ جذٍل

 ارسش احتوال tآهارُ  خطای استاًذارد ضزیة هتغیز

 0.052199- 0.018963 2.752676- 0.0071 (BS) اًذاصُ ثبًه

 1.115862- 0.223380 4.995343- 0.0000 (AM) ّب ییداساهذیشیت 

 0.074848- 0.035298 2.120450- 0.0366 (OE) وبسایی ػولیبتی

 

 ّاِ یفزضخالصِ آسهَى  -3-5

ی پژٍّص دس سكح اقویٌبى ّبِ یفشؾ، دّذ یهًطبى  8وِ خذٍل ضوبسُ  گًَِ ّوبى

 .اًذ ضذُ ذأییتآهبسی  ًظش اصهٌبسجی 
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 ّبِ یفشؾًتبیح آصهَى : 8 ضوارُ جذٍل

-P فزضیِ

VALUE 
 ًتیجِ

ػالهت 

 راتطِ

ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد  یّب ییثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ داسا

 .داسد
0.000 

ػذم سد 

 فشؾیِ دس

 0.05سكح 

 هثجت

ثبًه، ساثكِ  یّب ییٍ ثبصدُ داسا ّب ییثیي هذیشیت داسا

 هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
0.000 

ػذم سد 

فشؾیِ دس 

 0.05سكح 

 هثجت

ثبًه، ساثكِ  یّب ییثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داسا

 .هؼٌبداسی ٍخَد داسد
0.002 

ػذم سد 

فشؾیِ دس 

 0.05سكح 

 هٌفی

ساثكِ  ،دس ثبًه یا ثْشُ یدسآهذّبثیي اًذاصُ ٍ خبلع 

 هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
0.007 

ػذم سد 

فشؾیِ دس 

 0.05سكح 

 هٌفی

دس ثبًه،  یا ثْشُ یٍ خبلع دسآهذّب ّب ییثیي هذیشیت داسا

 ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
0.000 

ػذم سد 

فشؾیِ دس 

 0.05سكح 

 هٌفی

دس ثبًه،  یا ثْشُ یثیي وبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّب

 .ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد
0.036 

ػذم سد 

فشؾیِ دس 

 0.05سكح 

 هٌفی

 

 ّا افتِی ٍ تزرسی تطثیقی یزیگ جِیًت -4

، وبسایی ػولیبتی ّب ییداسای تحمیك اص ٍخَد ساثكِ ثیي اًذاصُ، هذیشیت ّبِ یفشؾچٌذ  ّش

ی حىبیت داضت ٍ اص ثیبى ػالهت ساثكِ ا ثْشُی ثبًه ٍ خبلع دسآهذّبی ّب ییداساثب ثبصدُ 

ی هَخَد ّبِ یشًظی ایي پژٍّص ثب ّب بفتِهمبیسِ ی ٍخَد  يیا ثب، وشد یهخَدداسی  ّب آىثیي 

وِ دس  ثبضذ یه ّب تٌبلؽٍخَد ثشخی  دٌّذُ ًطبىدس سبیش وطَسّب  ضذُ  اًدبمٍ تحمیمبت 

 است. ضذُ  پشداختِ ّب آىاداهِ ثِ تطشیح ثشخی اص 
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 تحلیل ًتایج فزضیِ اٍلتجشیِ ٍ  -4-1

ه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد ی ثبًّب ییداساوِ ثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ  وٌذ یهفشؾیِ اٍل ثیبى 

ٍ ساثكِ هستمین ٍ هثجت  ذیأیتاص ایي پژٍّص، ایي فشؾیِ  آهذُ  دست ثِاسبس ًتبیح داسد. ثش

هطبّذُ گشدیذ.  ّب ییداساضذت ساثكِ، ثسیبس ؾؼیف ثیي اًذاصُ ثبًه ٍ ثبصدُ  ًظش اصاهب 

ی ّب اص غشفِ تَاًذ یهثیطتش  ،ثبضذ تش ثضسيچِ ثبًه  وِ ّش وٌذ یه( ثیبى 2009ساهالل )

ثیطتشی ًیض وست ًوبیذ، ثٌبثشایي  ٍ سَدخَد استفبدُ وٌذ  دس هؼبهالتًبضی اص همیبس 

ی ّب پژٍّصثبًه ٍخَد داضتِ ثبضذ.  ٍ سَدوِ ساثكِ هثجتی هیبى اًذاصُ  سٍد یهاًتظبس 

( 2011( ٍ خبیضس )2011(، احوذ )2011) گشاىیدٍ  1(، گل2006تبساًِ ) خولِ اصثسیبسی 

ٍخَد ( دس تحمیك خَد ث2014ِاهب لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى ) وٌٌذ یه ذیأیتایي ًظشیِ سا 

 ارػبى داسًذ. ،ی ثبًهّب ییداساساثكِ هٌفی ثیي اًذاصُ ٍ ثبصدُ 

 

 تحلیل ًتایج فزضیِ دٍمتجشیِ ٍ  -4-2

ثبًه، ساثكِ  یّب ییٍ ثبصدُ داسا ّب ییثیي هذیشیت داساوِ  وٌذ یهفشؾیِ دٍم ثیبى 

 یا ساثكٍِ  ذیأیتاص ایي پژٍّص، ایي فشؾیِ  آهذُ  دست ثِاسبس ًتبیح ثش هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

هذیشیت  وِ آًدب اصی ثبًه هطبّذُ گشدیذ. ّب ییداساٍ ثبصدُ  ّب ییداساهثجت ثیي هذیشیت 

پبسخگَیی ثِ تمبؾبی ٍام است، لزا  هٌظَس ثِهؼٌی خزة فؼبل سپشدُ داسایی دس ثبًه ثِ

 اص ضذُ  اًدبم. دس اغلت تحمیمبت ثبضذ یهافضایص سَدآٍسی ثبًه، ًیبصهٌذ تَخِ ٍیژُ  ثشای

( ًیض ثِ ساثكِ هثجت 2014خبى )( ٍ لسین ضبُ ٍ سؾَاى 2011) ضسیخب(، 2011احوذ ) خولِ

 دس ثبًه ارػبى ضذُ است. ّب ییداساٍ ثبصدُ  ّب ییداسایشیت هیبى هذ

 

 تحلیل ًتایج فزضیِ سَمتجشیِ ٍ  -4-3

ثبًه، ساثكِ  یّب ییثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ داساوِ  وٌذ یهفشؾیِ سَم ثیبى 

ایي فشؾیِ، حىبیت اص  ذیأیتاص ایي پژٍّص، ؾوي  آهذُ  دست ثِ. ًتبیح هؼٌبداسی ٍخَد داسد

ًسجت وبسایی  وِ آًدب اصثسیبس ؾؼیف ثیي ایي دٍ هتغیش داسد.  ضذت، ًظش اصساثكِ هٌفی اهب 

                                                           
1
 Gul 
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، لزا ساثكِ دّذ یهدسغذی اص دسآهذّب ًطبى  ػٌَاى ثِی ػولیبت ثبًه سا ّب ٌِیّضػولیبتی، 

 سای پبییي ّب ٌِیّضی وبسا تَاًبیی فؼبلیت ثب ّب ثبًهایي هَؾَع است وِ  وٌٌذُ بىیثهٌفی 

( ٍ 2012، اهب ٍاسیَصاهبى )وٌٌذ یه ذیأیتپژٍّطگشاى صیبدی ایي ًتیدِ سا  وِ یحبل دس. داسًذ

ٍ  داسًذ ذیتأو ّب ییداساثش ٍخَد ساثكِ هثجت ثیي وبسایی ػولیبتی ٍ ثبصدُ  (2011) ضسیخب

ی ّب ٌِیّض تَاًذ یهایي هَؾَع است وِ ثبًه  دٌّذُ ًطبىایي ساثكِ هثجت  وٌٌذ یهثیبى 

 گیشًذگبى هٌتمل وٌذ.ٍ لشؼ گزاساى سپشدُػولیبتی خَد سا ثِ 

 

 تحلیل ًتایج فزضیِ چْارمتجشیِ ٍ  -4-4

ساثكِ  ،دس ثبًه یا ثْشُ یثیي اًذاصُ ٍ خبلع دسآهذّبوِ  وٌذ یهفشؾیِ چْبسم ثیبى 

 یا ساثكٍِ  ذیأیتاص ایي پژٍّص، ایي فشؾیِ  آهذُ  دست ثِاسبس ًتبیح ثش هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

 ّب ثبًهچِ  وِ ّش وٌذ یههٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش هطبّذُ گشدیذ. ایي ساثكِ هٌفی ثیبى 

وبستِ  ّب آىی ا ثْشُ(، اص هیضاى دسآهذّبی ضَد یهثیطتش  ّب آىی ّب ییداسا) ضًَذ یه تش ثضسي

ضذى ی دس حبل ثضسي ّب ثبًهگفت؛ دسآهذ  تَاى یهتحلیل ایي هَؾَع تدضیِ ٍ . دس ضَد یه

دس حبل  ّب ثبًهی ایي ّب ییداسا وِ آًدب اصٍ  ضَد یهحبغل  اص هٌبثؼی غیش اص تسْیالت

 گشاىیدٍ  گل ی ثبثت اضبسُ وشد.ّب ییداسای دس گزاسِ یسشهبثِ  تَاى یهافضایص است 

( ثش 2014خبى )لسین ضبُ ٍ سؾَاى  وِ  یحبل دس وٌٌذ یه ذیأیتایي ساثكِ هٌفی سا  (2011)

 .داًٌذ یهاهب ػالهت آى سا هثجت  ذیتأوٍخَد ساثكِ ثیي ایي دٍ هتغیش 

 

 تحلیل ًتایج فزضیِ پٌجنتجشیِ ٍ  -4-5

دس  یا ثْشُ یٍ خبلع دسآهذّب ّب ییثیي هذیشیت داساوِ  وٌذ یهفشؾیِ پٌدن ثیبى 

ایي فشؾیِ، حبوی اص ٍخَد  ذیأیتًتبیح ایي پژٍّص ؾوي  ثبًه، ساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد.

. ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش ًطبى ثبضذ یهساثكِ هٌفی ٍ ثسیبس ضذیذ ثیي ایي دٍ هتغیش 

. بثذی یهی وبّص ا ثْشُهذّبی ، خبلع دسآضَد یهثْتش  ّب ییداساچِ هذیشیت  وِ ّش دّذ یه

 دسآهذٍ  ثبضذ یهثِ هؼٌبی افضایص دسآهذ ػولیبتی  ّب ییداساثْجَد هذیشیت  وِ آًدب اص

ًتیدِ  تَاى یهی است، لزا ا ثْشُی ٍ دسآهذّبی غیشا ثْشُػولیبتی ًیض ضبهل دسآهذّبی 

. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فلسفِ ٍخَد ثبضذ یهی دس حبل افضایص ا ثْشُشیغگشفت وِ دسآهذّبی 
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، ثبضذ یهًشخ سپشدُ ٍ تسْیالت  التفبٍت هبثِثبًه، اسائِ تسْیالت ٍ وست دسآهذ اص قشیك 

اص ٍظیفِ اغلی خَد، یؼٌی اسائِ  ّب ثبًهوِ  دّذ یهی ًطبى ا ثْشُضایص دسآهذّبی غیشاف

روش است وِ ًتبیح تحمیك لسین ضبُ ٍ سؾَاى خبى صم ثِ. الاًذ گشفتِتسْیالت، فبغلِ 

 .وٌذ یه ذیأیت( ًیض ٍخَد ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش سا 2014)

 

 تحلیل ًتایج فزضیِ ضطنتجشیِ ٍ  -4-6

دس ثبًه،  یا ثْشُ یثیي وبسایی ػولیبتی ٍ خبلع دسآهذّبوِ  وٌذ یهفشؾیِ ضطن ثیبى 

ٍ  ذیأیتاص ایي پژٍّص، ایي فشؾیِ  آهذُ  دست ثِاسبس ًتبیح . ثشساثكِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد

ًسجت وبسایی ػولیبتی،  وِ آًدب اصی هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش هطبّذُ گشدیذ. ا ساثكِ

، لزا ایي ساثكِ هٌفی دّذ یهدسغذی اص دسآهذّب ًطبى  ػٌَاى ثِبًه سا ی ػولیبت ثّب ٌِیّض

. لسین ضبُ ضَد یهی ا ثْشُی دسآهذّبی ثبًه سجت وبّص ّب ٌِیّضوِ افضایص  وٌذ یهثیبى 

. اص سَی اًذ وشدُ( ًیض ٍخَد ساثكِ هٌفی ثیي ایي دٍ هتغیش سا ثیبى 2014خبى )ٍ سؾَاى 

 اًذ آٍسدُدست هتغیش ساثكِ هثجت ٍ هستمین سا ثِثیي ایي دٍ  (2001) 1اثشٍ ٍ هٌذس ،دیگش

ی ثب وبسایی ػولیبتی ساثكِ هثجت داسد؛ یؼٌی ا ثْشُوِ خبلع دسآهذّبی  وٌٌذ یهٍ ثیبى 

ی ػولیبتی صیبد( داسًذ، تسْیالت ثب ثْشُ ّب ٌِیّضیی ثب ّب )ثبًهیی وِ وبسایی ووتشی ّب ثبًه

ٍ اص ایي قشیك  دٌّذ یهثبالتش ثِ هتمبؾیبى ٍ یب سپشدُ ثب ًشخ ووتش ثِ هطتشیبى اسائِ 

 .دٌّذ یهی ػولیبتی خَد سا ثِ هطتشیبى اًتمبل ّب ٌِیّض

 

 ّا طٌْادیپ -5

 هؤثشهذیشیت   دِیًت دسافضایص دسآهذ ػولیبتی وِ  دّذ یهًتبیح ایي تحمیك ًطبى 

 تَاى یه ، ثٌبثشایيدّذ یهوبّص  ضذت ثِی سا ا ثْشُ، خبلع دسآهذّبی ثبضذ یه ّب ییداسا

دس حبل افضایص است وِ ایي اهش دس تٌبلؽ ثب ٍظیفِ  ّب ثبًهی ا ثْشُگفت دسآهذّبی غیش

ؾوي تَخِ ٍیژُ ثِ ایي هَؾَع، ثب اسائِ  ضَد یه. لزا ثِ هذیشاى تَغیِ ثبضذ یهاغلی ثبًه 

                                                           
1
 Abreu & Mendes 
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ی تَلیذی ٍ غٌؼت، ثِ افضایص تَلیذ ٍ سضذ التػبدی وطَس ّب ثخصهٌبست ثِ تسْیالت 

 یبسی سسبًٌذ.

ی ثبًه دس ا ثْشُوِ وبسایی ػولیبتی ثب خبلع دسآهذّبی  دّذ یهًتبیح ایي تحمیك ًطبى 

ی ػولیبتی ّب ٌِیّض ووتش وشدى دس خْت ضَد یهتَغیِ  ّب ثبًهاستجبـ است لزا ثِ هذیشاى 

خَد تالش وٌٌذ تب اص ایي قشیك هَخجبت افضایص سَدآٍسی ثبًه سا فشاّن آٍسًذ؛ دس غیش ایي 

ی خَد سا اص قشیك افضایص ًشخ تسْیالت یب وبّص ّب ٌِیّضثخطی اص  ًبچبس  ثِغَست ثبًه 

َاّذ وشد وِ ایي اهش سجت ًبسؾبیتی   ایصٍ ًیض افض گزاساى سپشدًُشخ سپشدُ ثِ هطتشیبى هٌتمل خ

  .اًذ وشدُوِ اص تسْیالت ثبًىی استفبدُ  گشدد یه هحػَالت تَلیذوٌٌذگبًی ضذُ توبمثْبی 

ی ثبًه ّب ییداسااًذوی سٍی ثبصدُ  شیتأثوِ اًذاصُ ثبًه  دّذ یهًتبیح ایي تحمیك ًطبى 

ؾوي تَخِ ثِ ایي اهش، ًسجت ثِ ثشسسی ٍ تَخِ  ضَد یهتَغیِ  ّب ثبًهداسد؛ لزا ثِ هذیشاى 

 ػول ثیبٍسًذ.َدآٍسی ثبًه، الذاهبت الصم سا ثِثش س شگزاسیتأثٍیژُ ثِ سبیش ػَاهل 
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 هٌاتغ ٍ هآخذ
 

 الف. هٌاتغ فارسی

، ی ایزاىّا تاًکی سالهت تاًکی در ّا ضاخصارسیاتی : (1392اػظن ) ،احوذیبى -1

 ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى. ،پَلی ٍ ثبًىی پژٍّطىذُ
 

 ،سیاى ٍ تذّی ٍ سَد ،در سثذ دارایی ّا تاًکی ػولکزد اتیارس :(1392ػظن )ا بى،یاحوذ -2

 .شاىیا یاساله یخوَْس یثبًه هشوض ،یٍ ثبًى یپژٍّطىذُ پَل

 

هذل  ٍ ارائِ ّا تاًکی تٌذ رتثِضزٍرت تذٍیي الگَی : (1390ّوىبساى )صّشا ٍ  ،اسالهی -3

 سیسه ثبًه سپِ. ٍ وٌتشلاداسُ تحمیمبت  ،پیطٌْادی

 

 ّب ثبًه، هذیشیت ول ًظبست ثش 1966تخطٌاهِ ضوارُ هة / (:1382ا )ثبًه هشوضی ج.ا. -4

 ثبًىی. ٍ همشساتاداسُ هكبلؼبت  -اػتجبسی هؤسسبتٍ 

 

تجاری )هطالؼِ هَردی  یّا تز سَدآٍری تاًک زگذاریػَاهل تأث: (1385حسي ) ثبلشی، -5 

 .(3-26)ظ ظ  21هبلی، ضوبسُ  مبتی، تحمتاًک رفاُ(
 

 كیّا اس طز صادرات استاى یّا ارسیاتی ػولکزد تاًک :(1380حسي )ذیثیؿبیی، س -6

 آهَصش سسِ ػبلیؤوبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی، ه ًبهِ بىیپب، هالی یّا ضاخص

 ثبًىذاسی ایشاى.
 

در  ضذُ  زفتِیپذ یّا ارسیاتی ػولکزد هالی تاًک :(1390) گشاىیسستوی، هحوذسؾب ٍ د -7

 ضوبسُ ّطتن. ، هدلِ حسبثذاسی هذیشیت،تَرس اٍراق تْادار
 



 137 های خصوصی کشور                                                                                 تحلیل عملکرد مالی بانکتجزیه و 

 

، هدلِ ثبًه ٍ التػبد، ّا تاًکی هالی ػولکزد در ّا ًسثت (:1389اوجش )، ًژادسؾب -8

 .110ضوبسُ 
 

 ،تاًک تجارت یسزهایِ تز سَدآٍرتغییزات ساختار  ثیزأتزرسی ت: (1384الِ )سویغ، ّیجت -9

 ثبًىذاسی ایشاى. آهَصش سسِ ػبلیؤوبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی، ه ًبهِ بىیپب
 

، ثبًه ٍ ّا ػَاهل هؤثز تز تْثَد ػولکزد تاًک: (1389پَس، هحسي )خشداد ػجبسملی -10

 (.24 -35)ظ ظ  106التػبد ضوبسُ 
 

 ًبهِ بىی، پبّا تز ػولکزد تاًک زگذاریػَاهل تأث: (1389ػجذالحسیٌی، ًستشى ) -11

 ثبًىذاسی ایشاى. آهَصش سسِ ػبلیؤوبسضٌبسی اسضذ سضتِ حسبثذاسی، ه
 

پژٍّطىذُ پَلی  ،ی اسالهیّا تاًکتذّی در  هذیزیت دارایی ٍ :(1392) الیل ،هحشاثی -12

 هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى.، ثبًه ٍ ثبًىی
 

 ی.ًطش ثبصسگبً ،هذیزیت هالی :(1392)صادُ احوذ ٍ فشّبد ػجذالِ ،هذسس -13
 

 ،ی دٍلتیّا تاًکی ٍ سَدآٍر ساختار تاسارتزرسی راتطِ  :(1390فبقوِ ) ،هشداًی -14

 .ػبلی آهَصش ثبًىذاسی ایشاى سسِؤ، هًبهِ وبسضٌبسی اسضذ یبىپب
 

 ،ّا تاًکی هالی ّا صَرت لیتحل ٍ  ِیٍ تجشی هالی ّا ًسثت: (1377) ، ػجبسٍفبداس -15

 (.13-3ظ ظ )125ضوبسُ  ،هدلِ حسبثذاس
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