ثؽؼقي فٕايم يٕثؽ ظؼ ايدبظ يغبنجبت
يقٕق ثبَکْبي تدبؼي يُبعك آؾاظ
تدبؼي -يُقتي
(يٕؼظ يغبنقّ ـ نقت ثبَك يهت يُغمّ آؾاظ كيم)
دکتز فزٔؽ رستًياٌ

*

تبؼيص ظؼيبفت1389/02/13 :

دأد طبسی

**

تبؼيص پػيؽل1389/03/11 :

چكيدِ
ايٍ تسميك ثّ ثؽؼقي فٕايم يٕثؽ ظؼ ايدبظ يغبنجبت
يقٕق ظؼ ثبَکْبي تدبؼي يُبعك آؾاظ تدبؼي -يُقتي کيم عي
قبلْبي  1380-86يي پؽظاؾظ .ظؼ ايٍ تسميك پؽَٔعِ ْبيي ؼا
کّ يؽخـ يعٔؼ يًٕثّ آَٓب کًيتّ افتجبؼي يعيؽيت نقت
ثٕظِ ٔ ثيهتؽيٍ ثعْي يقٕق ؼا ثّ ْؽيک اؾ نقت ثبَک يهت
يُغمّ آؾاظ کيم ظاؼَع ،اَتطبة ًَٕظِ ٔ ثب يؽاخقّ ثّ
پؽَٔعِْبي ايٍ يهتؽيبٌ ،اعالفبت الؾو خٓت تدؿيّ ٔ تسهيم
ظاظِ ْب اقتطؽاج نع .ظؼ اَتٓب  58پؽَٔعِ يغبنجبت يقٕق
عي ظٔؼِ ؾيبَي يػکٕؼ ثًٕؼت تًبظفی يهطى ٔ يٕؼظ ثؽؼقي
،
لؽاؼ گؽفت .ثؽاي تسهيم ظاظِ ْب اؾ تٕؾيـ فؽأاَي
نبضىْبي يؽكؿي ٔ پؽاكُعگي ،تسهيم ًْجكتگي اقپيؽيٍ ٔ
آؾيٌٕ کبي ظٔ اقتفبظِ نعِ اقت .ثب تٕخّ ثّ تدؿيّ ٔ
تسهيم ظاظِ ْب َتبيح تسميك َهبٌ ظاظ کّ :ثيٍ َٕقبَبت
 ،يعت ؾيبٌ افتجبؼات
َؽش اؼؾَٕ ،ؿ فقبنيت التًبظي
َٕ ،ؿ ٔثبيك
افغبييَٕ ،ؿ يٕاؼظ اقتفبظِ اؾ افتجبؼ
ظؼيبفتي ٔ َٕؿ افتجبؼ افغبيي ،ثب يظانجبت يقٕق ؼاثغّ
ٔخٕظ ظاؼظ.
ٔاژگاٌ کهيدي :يغبنجبت يقٕقَٕ ،قبَبت َؽش اؼؾ
فقبنيت التًبظی ،نقت ثبَک يهت.

َٕ ،ؿ

َٕيكُعِ

* اقتبظيبؼ ظاَهگبِ آؾاظ اقاليی ٔازع تٓؽاٌ نًبل
ايهي ٔ يكئٕل يكبتجبت.
** کبؼنُبـ اؼنع زكبثعاؼی ،ظاَهگبِ آؾاظ اقاليیٔ ،ا زع تٓؽاٌ
نًبل.

 -1يمديّ
اًْيت ٔ زكبقيت َؾبو ثبَکي ظؼ تُؾيى ؼٔاثظ
ٔ يُبقجبت التًبظي ظاضهي ْؽ کهٕؼ اؾ يک عؽف ٔ
تأثيؽ ثّ قؿاي آٌ ظؼ يسُّ التًبظ خٓبَي ٔ
تكٓيم ٔ اؼتك اي قغر تدبؼت ثيٍ انًههي اؾ عؽف
ظيگؽ؛ ثبفث گؽظيعِ تب يبزت َؾؽاٌ التًبظي ،
ثبَک ْب ؼا ثّ فُٕاٌ يکي اؾ فٕايم تٕققّ
التًبظي ٔ نکم گيؽي ؽؽفيت ٔ تٕاٌ تٕنيع کهٕؼْب
ثّ زكبة آٔؼَع  .ثبَکْب ثّ فُٕاٌ يکي اؾ يٓى
تؽيٍ اثؿاؼْبي اخؽاي قيبقت ْبي پٕني ظؼ اضتيبؼ
ظٔنت ٔ قيكتى التًبظي ْؽ کهٕؼ يي ثبنُع  ،ؾيؽا
اؾ يک عؽف پف اَعاؾْبي کٕچک ٔ ٔخِٕ قؽگؽظاٌ
يٕخٕظ ظؼ ظقت يؽظو ؼا خًـ آٔؼي کؽظِ ٔ اؾ قٕي
ظيگؽ ظؼ ؼاقتبي اخؽاي قيبقت ْبي التًبظي ٔ
افتجبؼي تُؾيى نعِ ٔ تكهيفي  ،يُبثـ يبني الؾو
ؼا ثّ ثطم ْبي يٕؼظ َؾؽ تطًيى ظاظِ ٔ َبگؿيؽ
ثب يک قؽي يكبئم ٔ يهکالتي يٕاخّ يي گؽظَع كّ
تؽيٍ
تٕخّ ثّ آَٓب ضؽٔؼي اقت  .يکي اؾ يٓى
يهکالت اقبقي کّ ايؽٔؾِ ثبَک ْب ثب آٌ يٕاخّ
(ظأظی
 1اقت
ْكتُع  ،يهکم يغبنجبت يقٕق
کكجی.)1383،
ثبَکي کّ يغبنجبت يقٕق کًتؽي ظانتّ ثبنع يي -
تٕاَع يُبثـ آؾاظ نعِ ضٕظ ؼا ظؼ قبيؽ فقبنيت -
ْبي جظيع قؽيبيّگػاؼي کؽظِ ٔ يب تقٓعات ثيهتؽي
خٓت پؽظاضت لجٕل ًَبيع كّ ثّ تجـ ايٍ ايؽ يٕخت
افؿايم تٕاٌ ثؽَبيّ ؼيؿي ثبَک ظؼ ؼاثغّ ثب
يًؽف يُبثـ ٔ يب لجٕل تقٓعات ٔ تسًيم ظؼآيع
ضٕاْع نع .اؾ ايُؽٔ ،ظؼ ايٍ تسميك لًع ظاؼيى
ثّ نُبقبيي ٔ يبفتٍ يٓى تؽيٍ فٕايم يٕثؽ ظؼ
ْبی تدبؼی ؾييُّ
ايخبظ يغبنجبت يقٕق ثبَک
ثپؽظاؾيى.

1. Outstanding Claims

ْ -2دف پژْٔص
پؽظاضتٍ ثّ يكئهّ ٔيٕل يغبنجبت ظؼ کُبؼ خػة
يُبثـ ثؽاي ثبَک اؾ اًْيت ثباليي ثؽضٕؼظاؼ يي
ثبنع ٔ ايٍ کبؼ َجبيع خؿٔ کبؼْبي زبنيّ اي ٔ
خبَجي نقت ثبَک يسكٕة گؽظظ .ثّ ًْيٍ ظنيم يي
ثبيكت ٔيٕل يغبنجبت يـٔق ثبَک يب خهٕگيؽي اؾ
ايدبظ يغبنجبت خعيع ثّ يؽاتت ثيهتؽ اؾ خػة
يُبثـ ثؽاي ثبَک اًْيت ظانتّ ثبنع  ،ثُبثؽايٍ
ايٍ تسميك ثّ ثؽؼقي ٔ نُبقبيي فٕايم يٕثؽ ظؼ
ايدبظ يغبنجبت يقٕق ييپؽظاؾظ.

 -3چارچٕب َظزي پژْٔص
يغبنجبت يقٕق َهبٌ ظُْعِ تقٓعاتي اقت کّ
يًؽف کُُعِ تكٓيال ت ايفب ًَُٕظِ اقت  .يغبنجبت
يقٕق يي تٕاَع نبيم ثطم ْبي ضًٕيي ٔ ظٔنتي
ثبنع کّ ْؽ يک اؾ آَٓب يًکٍ اقت اؾ يُبثـ
تكٓيالت تکهيفي يب يُبثـ فبظي ثبَک اقتفبظِ
ًَٕظِ ثبنُع ٔ ظؼ يٕفع يمؽؼ َكجت ثّ ٔاؼيؿ
الكبط ضٕظ العاو ًَُٕظِ اقت.
ً
تقٕيك ظؼ ثبؾ پؽظاضت تكٓيالت ظؼيبفت ي گبْب
يتبثؽ اؾ فبظات فؽُْگي َبظؼقت گيؽَعگبٌ
تكٓيالت ظؼ ثبؾ پؽظاضت ثّ يٕلـ تكٓيالت يي
ثبنع .اؾ قٕيي ظيگؽ َباعًيُبَي ٔ ؼيكک ْبي
يتقعظ يٕخٕظ ظؼ التًبظ کهٕؼ کّ تٕاٌ ْؽگَّٕ
ثؽَبيّ ؼيؿي ؼا اؾ ٔازعْبي التًبظي گؽفتّ اقت
َيؿ تبثيؽ ثكؿايي ظؼ ؼنع يغبنجبت يقٕق ظانتّ
اقت (ْبنًی.)1380 ،
ؼکٕظ تٕؼيي فالِٔ ثؽ ايٍ کّ يٕخت کُعي کكت ٔ
کبؼ ٔ افؿايم ْؿيُّ ْب يي گؽظظ  ،تبييٍ يُبثـ
الؾو ثؽاي ثبؾ پؽظاضت تكٓيالت ؼا ظنٕاؼ يي
قبؾظًْ .چُيٍ اؼؾاٌ ثٕظٌ َؽش تكٓيالت ثبَکي اؾ
يک قٕ يٕخت افؿايم تمبضب ثؽاي تكٓيالت ثبَکي
نعِ ٔ اؾ قٕي ظيگؽ تًب يم ثّ زفؼ تكٓيالت فؽاتؽ
اؾ قؽؼقيع ؼا افؿايم يي ظْع (يٕؼی ٔ غاليی ،
.)1376

فمعاٌ قيبقت ْبي ثبَکي يقمٕل ٔ َٕيٍ ظؼ
کهٕؼ کّ ثبَک ْب ؼا ثّ تًبزت ٔثبيك
ً يهکي ) تكٓيالت گيؽَعگبٌ تهٕيك يي
(ضًٕيب
ًَبيع ،ضقف کبؼنُبقي ثبَک ْب ظؼ يٕؼظ اؼؾيبثي
عؽذ ْبي تٕخيٓي يتمبضي اٌ ٔاو  ،افغبي ٔاو ْبي
ظقتٕؼي (چّ اؾ قٕي ظٔنت ٔ چّ گؽِٔ ْبي غيُفـ )
ثعٌٔ تٕخّ ثّ تٕخيّ آَٓب اؾ ظيگؽ فٕايم تهعيع
کُُعِ ؼنع يغبنجبت يقٕق يي ثبنٍظ.
ثبَکْب ثّ ظنيم آٌ کّ يٓى تؽيٍ ثُگبِ ْبي
التًبظي ظؼ تبييٍ يبني يقبيالت ْكتُع ،ثب ٔخٕظ
اؾ ٔؼٔظ زكبة
تًبيي تًٓيعات َتٕاَكتّ اَع
يغبنجبت يقٕق ظؼ قبضتبؼ يبني ضٕظ يًبَقت ثقًم
آٔؼَع ٔ ؼَٔع ؼنع يبَعِ يغبنجبت يقٕق ظؼ آَٓب
عي قبل ْبي اضيؽ نتبة فؿايُعِ اي ثّ ضٕظ گؽفتّ
ٔ ثّ يکي اؾ ثؿؼگتؽيٍ يقضالت ايٍ ثبَکْب تجعيم
نعِ اقت؛ ثّ َسٕي کّ يدًٕؿ ايٍيغبنجبت ثيم اؾ
پؽظاضتي ايٍ
 25تب  30ظؼيع اؾ زحوکم تكٓيالت
ثبَکْب ؼا ثّ ضٕظ اضتًبو ظاظِ اقت (اظاؼِ کم
آيٕؾل.)1387 ،
ؼاکع نعٌ ثطهي اؾ يُبثـ ثبَک ْب کّ ظؼ ٔالـ
ايبَبت ٔ قپؽظِ ْبي يؽظو َؿظ آَٓب يي ثبنع ،اؾ
چُعيٍ خٓت يي تٕاَع يٕخت ضؽؼ ٔ ؾيبٌ ثبَک ْب
نٕظ .ايٍ يٕاؼظ ظؼ قيكتى ثبَکي ثّ نؽذ ؾيؽ
ْكتُع:
ضًٍ آَکّ اؾ گؽظل يسير پٕل ظؼ قيكتى ثبَکي
خهٕگيؽي يي کُع  ،ظؼ زميمت ثبفث لغـ خؽيبٌ
زيبتي ثبَک يي نٕظ ًْ .چُيٍ ثّ ظنيم نؿٔو
پؽظاضت قٕظْبي فهي انسكبة ٔ لغقي ثّ قپؽظِ
گػاؼاٌ اؾ يک قٕ ٔ فعو ٔيٕل قٕظ تكٓيالت يقٕق
نعِ اؾ قٕی ظيگؽ ،قٕظ آٔؼی ثبَک ؼا تست انهقبؿ
لؽاؼ يی ظْعًْ ،چُيٍ ؼاکظ نعٌ يُبثـ ثبَک ْب
ثبفث فعو ايکبٌ قؽٔيف ظْي ثّ يهتؽيبٌ اييم ٔ
،
خػة يُبثـ ٔ يهتؽيبٌ خعيع اؾ افغبي تكٓيالت
ظؼ ثطم ْبي يطتهف يي نٕظ ٔ ؼَٔع گكتؽل ٔ تٕققّ
قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ثطم ْبي التًبظ ي کهٕؼ اؾ
عؽيك يُبثـ ثبَکي ؼا يطتم يیقبؾظ.

ايکبَبتي ثؽاي ثي تفبٔت ْب ٔ يتطهفيٍ ٔ کكبَي
کّ تقٓع کبفي ظؼ يمبثم خبيقّ ازكبـ ًَي کُُع
فؽاْى ييکُع .يٕخت فؽاؼ يهتؽيبٌ اييم ثبَک کّ
ضبيٍ ثقضي اؾ ايٍ افؽاظ نعِ اَع ٔ ظؼ زميمت
ضبؼج نعٌ يُبثـ ثبَک ظؼ اثؽ ايٍ يغبنجبت يي
نٕظ (ؼٔزي ؾْؽايي .)1378 ،
ثّ ًْيٍ ضبعؽ ثبَکْب ققي يي کُُع تب ييؿاٌ
ثعْي ضٕظ ثّ نؽکت ْب ٔ قبؾيبٌ ْب ؼا ثّ َيى
ظؼيع يب کًتؽ کبْم ظُْع ٔ ظؼ َتيدّ تعاثيؽ
ايُيتي ؾيبظي ؼا ثؽ نؽکت ْب ثؽاي خهٕگيؽي اؾ
ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثؽلؽاؼ يي کُُع (ثؽاظنبٔ ،
 1)2000ظؼ َتيدّ اقتفبظِ اؾ ايٍ تعاثيؽ  ،نؽکت
ْب ثؽ اقبـ ييؿاٌ يغبنجبت يقٕق ضٕظ ؼتجّ ثُعي
يي نَٕع.
ظضبنت
فٕايهی کّ ظؼ ايدبظ يغبنجبت يقٕق
فٕايم ظؼٌٔ
ظاؼَع نبيم فٕايم لبثم کُتؽل يب
قبؾيبَی ٔ ؿ ٔايم غيؽ لبثم کُتؽل يب فٕايم
ثؽٌٔ قبؾيبَی يی ثبنُع.
فٕايم لبثم کُتؽل يٕثؽ ظؼ يغبنجبت يقٕق
نبيم ضقيف ثٕظٌ ؼاثغّ ثبَک ثب يهتؽيبٌ ٔ َجٕظ
ْب  ،گؽفتٍ
پيگيؽي ْبي يعأو ثبَک اؾ آٌ
افتجبؼ ٔ ٔاو اؾ قبيؽ يٕقكبت يبني ٔ ثبَک ْب
ٔ زتي قبيؽ نؽکت ْب ٔ فعو پؽظاضت ثّ يٕلـ ايٍ
(فؽی  ،)22008 ،فعو
ٔاو ْب ظؼ قؽؼقيع آَٓب
،
ثؽؼقي ظليك ٔ ٔالـ ثيُبَّ ظؼ تٕخيّ فُي
التًبظي ٔ يبني عؽذ تٕقظ کبؼنُبقبٌ ٔ فعو
َؾبؼت فُي ٔ يسير ثّ يُؾٕؼ آگبْي اؾ ٔضقيت
کكت ٔ کبؼ يهتؽي ظؼ عٕل ؾيبٌ اقتفبظِ اؾ
ٔ ،القيت
تكٓيالت ثطًٕو ظؼ ثطم ْبي تدبؼي
َعانتٍ يٕؼظ و يؽف تكٓيالت ٔ ايٕال کبغة ثٕظٌ
تكٓيالت افغبيي  ،فعو َؾبؼت کبفی ثؽ ثبؾپؽظاضت
تكٓيالت  ،فعو ؼفبيت ظليك يمؽؼات ٔ ضٕاثظ
افغبيي تكٓيالت  ،فعو َؾبؼت کبفي ثؽ پؽظاضت ٔ
1. Bradshow
1. Ferri

ثبؾپؽظاضت افغبيي تكٓيالت  ،فعو ثؽؼقي ظليك ظؼ
يٕؼظ فًهکؽظ ضبيٍ يتقٓع ٔ ثغٕؼ کهي تضًيٍ ْبي
ضقيف ظؼ ايٍ ؼاثغّ ،فعو پٕنم ٔثيمّ اي کبفي ،
َمى يب ثي تٕخٓي ظؼ يعٔؼ اقُبظ ٔثيمّ ٔ اضػ
يعاؼک الؾو ٔ ؼفبيت ضٕاثظ الؾو ظؼ تُؾيى اقُبظ
ٔثيمّ يبَُع َمى قفتّ ْب ٔ يب اقُبظ ثجتي
ظيگؽ ،يهبؿ ثٕظٌ ٔثبيك ٔ فعو ايکبٌ تًؽف يب
فؽٔل آٌ ظؼ ثقضي يٕاؼظ فٕايم يًٓی ظؼ ايدبظ
يغبنجبت يقٕق وی ثبنُع.
فٕايم غيؽلبثم کُتؽل يٕثؽ ظؼ ايدبظ يغبنجبت
يقٕق َيؿ نبيم يٕاؼظی اؾ لجيم اَسؽاف ظؼ
يكيؽ يًؽف تكٓيالت تٕقظ يتمبضي ظؼ اثؽ انکبالت
ثُيبظي ،يكبئم ٔ يهکالتي کّ ثّ يٕؼت َبضٕاقتّ
ٔ ثّ تجـ قيبقت ْبي التًبظي َبني اؾ تقعيم
اؼؾ کّ ثبفث کًجٕظ نعيع َمعيُگي ثؽاي قؽيبيّ
ظؼ گؽظل ٔازعْبي تٕنيعي ٔ ظؼ َٓبيت ؼکٕظ
ثبؾاؼ ٔ ايدبظ ٔلفّ ظؼ اخؽاي ثؽَبيّ ْبي پيم
ثيُي نعِ يي ثبنع  ،فعو ايکبٌ فؽٔل يب زؽاج
ثقضي اؾ ايٕال تًهيک نعِ ٔ فعو پيگيؽي لبعـ ٔ
يكتًؽ ٔازعْبي ثبَک ْب ثّ ضبعؽ خُجّ ْبي
زمٕلي ٔ يمؽؼاتي خبؼي ظؼ ظاظگبِ ْب ٔ يسبکى
لضبيي يیثبنُع (ْعايتي.)1381 ،
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ظؼ يغبنقّ ای تست فُٕاٌ "ثؽؼقي فٕايم يٕثؽ
ظؼ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثبَک ؼفبِ " ،اعالفبت 85
نؽکت کّ اؾ ثبَک ؼفبِ تكٓيالت ظؼيبفت ًَٕظِ ٔ
لبظؼ َجٕظِ اَع ثعْي ضٕظ ؼا ثّ يٕلـ پؽظاضت
ًَبيُع ،ظؼ ثبؾِ ؾيبَي  1376 -81اؾ و َبثـ يقتجؽ
خًـ آٔؼي گؽظيع َ .تبيح تسميك َهبٌ ظاظ کّ َٕؿ
فقبنيت التًبظي ٔ َٕؿ ٔثيمّ ظؼ ايدبظ يغبنجبت
يقٕق َمهي َعاؼَع ٔ فٕايهي يبَُع يعت ؾيبٌ
کٕتبِ تؽ  ،پؽظاضت تكٓيالت خٓت تبييٍ قؽيبيّ ظؼ
گؽظلَٕ ،ؿ فمع ،فعو َؾبؼت ثؽ َسِٕ اقتفبظِ اؾ
تكٓيالت ٔ فعو پيگيؽي ظؼ ايح اظ يغبنجبت يقٕق
يٕثؽ اقت (ظأظی.)1383 ،

ثؽؼقي فهم افؿايم يغبنجبت يقٕق ثبَک يبظؼات
ايؽاٌ ظؼ  5قبل  ٔ 1372-1376ؼاِْبي کبْم آٌ
پؽظاضت .خبيقّ آيبؼي ثبَک يبظؼات ايؽاٌ ثٕظِ
کّ اؾ عؽيك پؽقهُبيّ ٔ قٕال اؾ ظؼيبفت
کُُعگبٌ تكٓيالت ٔ يعيؽاٌ ثبَک ْب َتبيدي ثعقت
آيعِ ا قت .ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثّ عٕؼ کهي
َبني اؾ فهم ٔ فٕايم يطتهفي اقت کّ ْؽ کعاو
.
ظؼ ايدبظ آٌ َمم ظانتُع ٔ يٕثؽ يي ثبنُع
ظقتّ اي اؾ ايٍ فٕايم يؽثٕط ثّ ظؼٌٔ قبؾيبٌ
ْكتُع کّ يي تٕاٌ ثب اتطبغ تعاثيؽ يُبقت ٔ ثّ
کبؼگيؽي ؼٔل ْبي کبؼآيع ٔ قيكتى ْبي افتجبؼي
کبؼآيع ،آيٕؾل ٔ اؼتمب ی ظاَم ٔ ثيُم کبؼکُبٌ
،
ٔ خٓت ثّ زعالم ؼقبَعٌ يغبنجبت ًْت گًبنت
ظقتّ اي ظيگؽ فٕايم ثؽٌٔ قبؾيبَي ْكتُع کّ
يعيؽيت قيكتى چُعاٌ کُتؽل ثؽ ؼٔي آٌ َعانتّ
کّ تبثيؽ ايٍ ظقتّ اؾ فٕايم ظؼ ايدبظ يغبنجبت
(ؼٔزی
يقٕق چهًگيؽ ٔ لبثم تٕخّ يي ثبنع
ؾْؽايي.)1378 ،

 -4فزضيات پژْٔص
ثب تٕخّ ثّ يغبنقبت اَدبو گؽفتّ يجتُی ثؽ
تسميمبت لجهی ٔ يًبزجّ ْبی اَدبو نعِ ثب
يعيؽاٌ اؼنع ثطم افتجبؼی ثبَک ٔ ككت نٕاْعي ظؼ
ضًٕو يٕضٕؿ ،العاو ثّ تعٔيٍ فؽضيبت تسميك
گؽظيع كّ ثّ نؽذ ؾيؽ يي ثبنع:
 .1ثيٍ َٕؿ فقبنيت ْبي التًبظي ٔ ايدبظ
يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
 .2ثيٍ يعت ؾيبٌ افتجبؼات افغبيي ٔ ايدبظ
يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
 .3ثيٍ َٕؿ يٕاؼظ اقتفبظِ اؾ افتجبؼ افغب
نعِ ٔ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ
ظاؼظ.
 .4ثيٍ َٕؿ افتجبؼ پؽظاضتي (فمٕظ) ٔ ايدبظ
يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
 .5ثيٍ َٕؿ ٔثبيك ظؼيبفتي ٔ ايدبظ يغبنجبت

يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
 .6ثيٍ َٕقبَبت َؽش اؼؾ ٔ ايدبظ يغبنجبت
يقٕق ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.

 -5رٔش پژْٔص
ايٍ كّ ظؼ
اؾ نسبػ َٕؿ ؼٔل ثب تٕخّ ثّ
تسميك زبضؽ لًع ثؽؼقي فٕايم تبثيؽگػاؼ ظؼ
ايدبظ يغبنجب ت يقٕق ٔ ظؼ َٓبيت اؼائّ ؼاْکبؼ
ظؼ خٓت پيهگيؽي اؾ پيعايم يغبنجبت خعيع ثّ
يُؾٕؼ يًؽف ثٓيُّ ظؼ ثطم ْبي يطتهف التًبظي
تسميك زبضؽ اؾ َٕؿ
ؼا ظاؼظ ،اؾ ايُؽٔ
پيًبيهي ،تٕييفي ٔ ًْجكتگي اقت.

 -6لهًزٔ پژْٔص
ايٍ پژْٔم ثُب ثّ ضؽٔؼت ثّ ثؽؼقي تكٓيالت
افغبيي ،ثيبٌ إَ اؿ تكٓيالت افغب يي ٔ ٔ يجبَي
َؾؽي آٌ ٔ ْچُيٍ نُبقبيی فٕايم يغبنجبت
پؽظاضتّ ٔ كهيّ نقت ثبَک يهت يُبعك آؾاظ کيم
عي قبل ْبي  1380تب  1386ثّ ظنيم اؼتجبط ثب
يٕضٕؿ کبؼی يسمك ٔ قٕٓنت ظقتؽقی ثّ اعالفبت
يٕؼظ َيبؾ پؽظاضتّ اقت.

 -7جايؼّ ٔ ًََّٕ آياری
خبيقّ آيبؼي ايٍ تسميك نؽکت ْب ٔ افؽاظي
ْكتُع کّ يًٕثبت افغبيي تكٓيالت تٕقظ يعيؽيت
نقت ثبَک يهت ثؽاي آَٓب يبظؼ نعِ اقت  .الؾو ثّ
غکؽ اقت کّ ايٍ افؽاظ ٔ نؽکت ْب ظؼ کهيّ نقت
.
يُغمّ آؾاظ کيم يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفتّ اَع
آيبؼيثؽ اقبـ افؽاظ ٔ

خبيقّ

ايٍ

ظؼ
گيؽي 

ًََّٕ

ْبيي اقت کّ ثيهتؽيٍ ثعْي يقٕق ؼا ثّ

نؽکت
ْؽيک اؾ نقت ثبَک يهت يُغمّ آؾاظ کيم ظانتُع
کّ اؾ عؽيك يؽاخقّ ثّ ظفبتؽ زكبثعاؼي نقت

ً
 165نؽکت
تقييٍ ٔ اقتطؽاج نعَع کّ زعٔظا

ثٕظَع .ايٍ تقعاظ ؼا ظؼ فؽيٕل زدى ًََّٕ لؽاؼ
ظاظِ کّ ًََّٕ َٓبيي  58نؽکت ثعقت آيع (ؼاثظِ
: )1
()1
= 58
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پؽَٔعِْبي ايٍ يهتؽيبٌ کّ

ثّ
يؽاخقّ 

ثب
قپف 

الؾوخٓت

اعالفبت

،
ثًٕؼت تًبظفی اَتطبة گؽظيعِ اَع 
نع.
اقتطؽاج 

ْب
ظاظِ 

تسهيم

ٔ
تدؿيّ 



 -8تجشیّ ٔ تحهيم آياری دادِ ْا
تسهيم ثب اقتفبظِ اؾ آيبؼ
تدؿيّ ٔ
اقتُجبعي ٔ اقتفبظِ اؾ َؽوافؿاؼ َ SPSSكطّ 15
اَدبو نع  .ثؽاي تسهيم ظاظِ ْب اؾ آؾيٌٕ کبی ،2
تسهيم ًْجكتگي اقپيؽيٍ  ،تسهيم ٔاؼيبَف  ،نبضى
ٔ آؾيٌٕ فؽٌ آيبؼي
ْبي يؽكؿي ٔ پؽاكُعگي
اقتفبظِ نعِ اقت.

َ -9تایج كهي تجشیّ
دادِْا

ٔ تحهيم آياري

َتبيح ثّ ظقت آيعِ ظؼ  58نؽکت يٕؼظ ثؽؼقي ايٍ
ْبی تسميك
تسميك ثيبَگؽ ايٍ اقت كّ فؽضيّ
پػيؽفتّ نعِ اقت .ثُبثؽايٍ يؽتجظ ثٕظٌ يغبنجبت
يقٕق ثب فٕايم يغؽذ نعِ ظؼ فؽضيّ ْب ثب ظاظِ -
ْبي ًََّٕ گيؽي نعِ ٔ آؾيٌٕ فؽضيّ ْب پهتيجبَي
نعِ اقت .آيبؼ تٕييفی يتغيؽ ٔاثكتّ پژْٔم ظؼ
خعٔل  ٔ 1تٕؾيـ فؽأاَی آَٓب ظؼ ًَٕظاؼ َ 1هبٌ
ظاظِ نعِ اقت.
جدٔل  -1ضاخصْاي آياري يتغيز يطانبات يؼٕق ًََّٕگيزي
پژْٔص

ضًار
ِ
1
2

َاو ضاخص
ييبَگيٍ
اَسؽاف

يمادیز ٔ
ضاخص
6/64
14/3

3
4
5
6
7
8
9
10

اقتبَعاؼظ
ٔاؼيبَف
چٕنگي
ضغبي اقتبَعاؼظ
چٕنگي
كهيعگي
ضغبي اقتبَعاؼظ
كهيعگي
ضؽيت چٕنگي
ضؽيت كهيعگي
تقعاظ

20/55
4/622
0/314
25/57
0/618
14/719
41/37
58

يُجـ :يبفتّْبی پژْٔهگؽ

ًَٕدار -1تٕسیغ فزأاَی يطانبات يؼٕق ًََّٕ

ييبَگيٍ=
6/64
اَسؽاف
يقيبؼ= 1/43
تقعاظ= 58

يُجـ  :يبفتّ ْبی
پژْٔهگؽ

 -10تجشیّ ٔ تحهيم یافتّ ْای پژْٔص
ْاي التصادي ٔ
فزضيّ أل :بيٍ َٕع فؼانيت
ایجاد يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُيداري ٔجٕد دارد.
ثب تٕخّ ثّ ثؽؼقي ْبي يٕؼت گؽفتّ يهطى نع کّ
ٔق ظؼ ثطم
ثيهتؽيٍ پؽَٔعِ ْبي يغبنجبت يـ
ثبؾؼگبَي ٔ ضعيبت ثٕظِ ( 46پؽَٔعِ) کّ َتبيح ٔ
ثؽؼقي ْب زبکي اؾ تبثيؽ ثيهتؽ ايٍ ثطم ثؽ ؼٔي
يغبنجبت يقٕق ثٕظًْ .چُيٍ ثب ثؽؼقي ْبي ثيهتؽ
ٔ اقتفبظِ اؾ آؾيٌٕ ْبي ظليك تؽ يهطى نع کّ

ثطم ثبؾؼگبَي ٔ ضعيبت ثب ظانتٍ يغبنجبت يقٕق
ثبالتؽ ،اثؽ ثيهتؽي ثؽ ؼٔي يظانجبت يقٕق ثبَک
يهت ظانتّ اقت .ثّ ًْيٍ ضبعؽ ثبيكتي ؼٔيّ ْبي
خعيع ٔ اقتبَعاؼظي ظؼ افغبي تكٓيالت ظؼ ثطم
ثبؾؼگبَي ٔ ضعيبت ثکبؼ گؽفتّ نٕظ ،تب اؾ ايٍ
عؽيك ثتٕاٌ کُتؽل ثيهتؽ ظؼ يؽازم افغبي تكٓيالت
اَدبو ظاظِ ٔ اؾ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثيهتؽ ظؼ
ايٍ ثطم خهٕگيؽي نٕظ.
ًْبَگَّٕ کّ ظؼ خعٔل َ 2هبٌ ظاظِ نعِ اقت ،
 95ظؼيع
آيبؼِ ثسؽاَي آؾيٌٕ يدػٔؼكب ظؼ قغر
اعًيُبٌ ٔ ثب ظؼخّ آؾاظي  4يمعاؼ  ٔ 9/488ظؼ
قغر  99ظؼيع اعًيُبٌ ثؽاثؽ ثب  13/277يي ثبنع .
ثب يسبقجبت اَدبو گؽفتّ آيبؼِ يدػٔؼ كبي
 118/034يهبْعِ نعِ اقت  .ثب تٕخّ ثّ ايُكّ
آيبؼِ يسبقجّ نعِ يدػٔؼ كبي ثؿؼگتؽ اؾ يمعاؼ
 4اقت ،
ثسؽاَي  13/277 ٔ 9/488ثب ظؼخّ آؾاظي
99 ٔ 95
تبثـ ًََّٕ اي آؾيٌٕ ظؼ ْؽ ظٔ قغر
ظؼيع اعًيُبٌ ظؼ َبزيّ ثسؽاَي لؽاؼ گؽفتّ
اقت ،ظؼ َتيدّ فؽضيّ يفؽ ؼظ ٔ فؽضيّ يطبنف ثّ
فُٕاٌ فؽضيّ ظؼقت زفؼ نعِ اقت.

جدٔل َ -2تيجّ آسيٌٕ يجذٔر كای دٔ بزاي فزضيّ أل
تحميك

تقعاظ تقعاظ
يهبْعِ يٕؼظ
اَتؾبؼ
نعِ
1
-10/6
11/6

َٕؿ
فقبنيت

تفبٔت

کهبٔؼؾي
يُقت ٔ
يقعٌ
ضعيبت ٔ
ثبؾؼگبَي

8

11/6

-1/6

46

11/6

32/4

يكکٍ ٔ
قبضتًبٌ

2

11/6

-9/6

يبظؼات

1

11/6

-10/6

خًـ

58

َتيدّ
آؾيٌٕ

نبضى ْبي
آؾيٌٕ يؽثـ
كبی ظٔ
آيبؼِ 118/034
2
ظؼخّ
4
آؾاظي
قغر
0/000
ضغب
آيبؼِ ثسؽاَي
ظؼ ظٔ قغر

952 %,4
992 %,4

9/488
13/277

فؽضيّ يفؽ ظؼ ْؽ ظٔ قغر اعًيُبٌ ؼظ
 .ثُبثؽايٍ فؽضيّ تسميك
نعِ اقت
پػيؽفتّ نعِ اقت.

يُجـ  :يبفتّ ْبی پژْٔهگؽ

در فزضيّ دٔو  :بيٍ يدت سياٌ اػتبارات
اػطایي ٔ ایجاد يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُي
داري ٔجٕد دار ظ .
يغبنجبت يقٕق ظؼ يعت ؾيبٌ  1اني  3قبل اؾ
قبل ٔ
يغبنجبت يقٕق يعت ؾيبَي کًتؽ اؾ يک
يغبنجبت يقٕق يعت ؾيبَي ثيم اؾ  3قبل ثيهتؽ
ثقًم آيعِ ٔ
ثٕظِ اقت .ثب فُبيت ثّ ثؽؼقي
يًبزجّ ثب يعيؽاٌ اؼنع ثبَک ايٍ تًٕؼ ثقيع ثّ
َؾؽ ًَی ؼقع کّ غبنت تكٓيالت ظؼ ثطم ضعيبت ٔ
افتجبؼات
ثبؾؼگبَي ٔ اؾ َٕؿ فمع يضبؼثّ ٔ
اقُبظي افغب نعِ ٔ تكٓيالت گيؽَعگبٌ پف اؾ فؽٔل
کبالي يٕضٕؿ ْؽ يک اؾ فمٕظ فٕق يي ثبيكت َكجت
ثّ تكٕيّ ثعْي ضٕظ العاو يي ًَٕظَع کّ ثب تٕخّ
ثّ يعت ؾيبٌ ثبليًبَعِ تب قؽؼقيع افتجبؼ
يجبظؼت ثّ قؽيبيّ گػاؼي يدعظ قؽيبيّ فٕق ظؼ

ؾييُّ ظيگؽ ،اؾ خًهّ يكکٍ يي ًَبيُع ٔ ايٍ ايؽ
ثّ ظنيم نؿٔو تٕلف زعالم يک قبنّ ظؼ قبضت يكکٍ
يٕخت تبضيؽ ظؼ ثبؾ پؽظاضت تكٓيالت ظؼيبفتي يي
گؽظظ .ثعيٍ نسبػ ثب َؾبؼت يكتًؽ ظؼ زيٍ ضؽج
افتجبؼ ٔ اضػ ٔ ثبيك يسکى تؽ يي تٕاٌ ةِ يٕؼت
يٕلت چبؼِ خٕيي کؽظ ًْ .بَگَّٕ کّ ظؼ خعٔل
نًبؼِ  3يالزؾّ يی گؽظظ ،آيبؼِ ثسؽاَي آؾيٌٕ
يدػٔؼكب ظؼ قغر  95ظؼيع اعًيُبٌ ٔ ثب ظؼخّ
آؾاظي  2يمعاؼ  ٔ 5/991ظؼ قغر  99ظؼيع اعًيُبٌ
ثؽاثؽ ثب  9/210يي ثبنع  .ثب يسبقجبت اَدبو
گؽفتّ آيبؼِ يدػٔؼ كبي  30/448يهبْعِ نعِ اقت .
ثب تٕخّ ثّ ايُكّ آيبؼِ يسبقجّ نعِ يدػٔؼ كبي
،
ثؿؼگتؽ اؾ يمعاؼ ثسؽاَي ظؼ ْؽ ظٔ قغر اقت
ثُبثؽايٍ تبثـ ًََّٕ اي آؾيٌٕ ظؼ ْؽ ظٔ قغر 95
ٔ  99ظؼيع اعًيُبٌ ظؼ َبزيّ ثسؽاَي لؽاؼ گؽفتّ
اقت ،ظؼ َتيدّ فؽضيّ يفؽ ؼظ ٔ فؽضيّ يطبنف ثّ
فُٕاٌ فؽضيّ ظؼقت زفؼ نعِ اقت َ .تبيح آؾيٌٕ
کبی ظٔ ظؼ خعٔل َ 3هبٌ ظاظِ نعِ اقت.
جدٔل َ -3تيجّ آسيٌٕ يجذٔر كای دٔ بزاي فزضيّ دٔو

يعت ؾيبٌ تقعاظ تقعاظ
افتجبؼات يهبْعِ يٕؼظ
اَتؾبؼ
نعِ
کًتؽ اؾ
22
19/3
يکكبل
ثيٌ  1تب
35
19/3
 3قبل
ثيهتؽ اؾ
1
19/3
قّ قبل
خًـ
آيبؼِ
ثسؽاَي
ظؼ ظٔ
قغر

58

952 %,2

992 %,2

5/991

9/210

تفبٔت
2/7
15/7
18/3

نبضى ْبي
آؾيٌٕ يؽثـ
كبی ظٔ
آيبؼِ
30/448
2



ظؼخّ
آؾاظي
قغر
0/000
ضغب
َتيدّ
:
آؾيٌٕ
فؽضيّ يفؽ
ظؼ ْؽ ظٔ
قغر اعًيُبٌ
ؼظ ٔ فؽضيّ
تسميك
پػيؽفتّ نعِ
اقت.
2

تحميك
يُجـ  :يبفتّ ْبی پژْٔهگؽ

فزضيّ سٕو :بيٍ َٕع يٕارد استفادِ اس اػتبار
اػطا ضدِ ٔ ایجاد يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُيداري
ٔجٕد دارد.
ثؽؼقي خبيقّ آيبؼي تسميك َهبٌ ظاظ کّ
يغبنجبت يقٕق يؽثٕط ثّ قؽيبيّ ظؼ گ ؼظل ثكيبؼ
ثيهتؽ اؾ تكٓيالت ظؼ ؼاقتبي ضؽيع ظاؼايي ثبثت
ثٕظِ اقت .ظؼ ايٍ ؾييُّ َيؿ ثبَک يٓى تؽيٍ
ؼٔيّ ْبيي کّ نؽکت ْب ٔ افؽاظ ثؽاي پٕل ضٕظ ظؼ
ثطم قؽيبيّ ظؼ گؽظل ثؽَبيّ ؼيؿي يي کُُع ؼا
نُبقبيي ٔ ثب يهطى کؽظٌ ايٍ فٕايم  ٔ ،اؼائّ
ا افغبي
يهبٔؼِ ٔ ؼاْکبؼْبي فًهي ًْؿيبٌ ة
تكٓيالت ظؼ ايٍ ثطم ْب ،کُتؽل ثيهتؽي ؼا ظؼ َؾؽ
يی گيؽظَ .تيدّ آؾيٌٕ کبی ظٔ ثؽای فؽضيّ قٕو
ظؼ خعٔل َ 4هبٌ ظاظِ نعِ اقت ًْ .بٌ گَّٕ کّ
يالزؾّ يی گؽظظ آيبؼِ ثسؽاَي آؾيٌٕ يدػٔؼكب ظؼ
قغر  95ظؼيع اعًيُبٌ ٔ ثب ظؼخّ آؾاظي  2يمعاؼ
 ٔ 3/841ظؼ قغر  99ظؼيع اعًيٍاٌ ثؽاثؽ ثب 6/635
يي ثبنع .ثب يسبقجبت اَدبو گؽفتّ آيبؼِ يدػٔؼ
كبي  43/103يهبْعِ نعِ اقت .ثب تٕخّ ثّ ايُكّ
آيبؼِ يسبقجّ نعِ يدػٔؼ كبي ثؿؼگتؽ اؾ يمعاؼ
ثسؽاَي ظؼ ْؽ ظٔ قغر اقت ،ثُبثؽايٍ تبثـ ًََّٕ
اي آؾيٌٕ ظؼ ْؽ ظٔ قغر  99 ٔ 95ظؼيع اعًيُبٌ ظؼ
َبزيّ ثسؽاَي لؽاؼ گؽفتّ اقت ،ظؼ َتيدّ فؽضيّ
يفؽ ؼظ ٔ فؽضيّ يطبنف ثّ فُٕاٌ فؽضيّ ظؼقت زفؼ
نعِ اقت.
جدٔل َ -4تيجّ آسيٌٕ يجذٔر كای دٔ بزاي فزضيّ سٕو
تحميك

َٕؿ
اقتفبظِ

تقعاظ
يهبْعِ
نعِ

تقعاظ
يٕؼظ
اَتؾبؼ

تفب
ٔت

قؽيبيّ ظؼ
گؽظل

54

29

25

نبضى ْبي
آؾيٌٕ يؽثـ
كبی ظٔ
آيبؼِ
43/103
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قؽيبيّ
ثبثت

4

خًـ
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آيبؼِ
ثسؽاَي ظؼ
ظٔ قغر

29

952 %,1

992 %,1

3/841

6/635
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-25

ظؼخّ
آؾاظي
قغر
0/000
ضغب
َتيدّ آؾيٌٕ :
فؽضيّ يفؽ ظؼ
ْؽ ظٔ قغر
اعًيُبٌ ؼظ ٔ
فؽضيّ يطبنف
تسميك پػيؽفتّ
نعِ اقت.
1

فزضيّ چٓارو  :بيٍ َٕع اػتبار پزداختي
( ػمٕد ) ٔ ایجاد يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُي
داري ٔجٕد دارد .
َتبيح ثؽؼقی ْب َهبٌ يی ظْع کّ يغبنجبت
يقٕق َبني اؾ افتجبؼ اقُبظي ثيهتؽ اؾ إَاؿ
ظيگؽ افتجبؼات پؽظاضتي اقت  .ثقع اؾ افتجبؼات
اقُبظي ة يهتؽيٍ يغبنجبت يؽثٕط ثّ يضبؼثّ ثٕظِ
اقت .ايب ثبيع تٕخّ ظانت کّ اؾ ييبٌ إَاؿ
افتجبؼات پؽظاضتي تُٓب ثطم ْبي افتجبؼات
اقُبظي ،يضبؼثّ ٔ فؽٔل الكبعي ثيهتؽ اؾ ًّْ
ثٕظِ ٔ ظؼ قبيؽ ثطم ْب َؿظيک ثّ يفؽ ثٕظِ
اقت .يعيؽاٌ ثبَک ْب ثبيكتي ظؼ ايٍ قّ ثطم
ؼٔيّ ْبي کُتؽني ة يهتؽي ثؽلؽاؼ کؽظِ ٔ يٕؼظ
يًبؼف نؽکت ْب ؼا اؾ ايٍ قّ عؽيك نُبقبيي ٔ
ظؼ يٕؼظ قبيؽ ٔاو گيؽَعگبٌ ضعيبت يهبٔؼِ اي
اؼائّ ظُْع تب اؾ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثيهتؽ
خهٕگيؽي نٕظ ًْ .بٌ گَّٕ کّ ظؼ خعٔل نًبؼِ 5
 ،آيبؼِ ثسؽاَي آؾيٌٕ
َهبٌ ظاظِ نعِ اقت
يدػٔؼكبی ظؼ قغر  95ظؼيع اعًيُبٌ ٔ ثب ظؼخّ
آؾاظي 6يمعاؼ  ٔ 12/592ظؼ قغر  99ظؼيع اعًيُبٌ
ثؽاثؽ ثب  16/812يي ثبنع  .ثب يسبقجبت اَدبو
گؽفتّ آيبؼِ يدػٔؼ كبي  67/276يهبْعِ نعِ اقت .
ثب تٕخّ ثّ ايٍ كّ آيبؼِ يسبقجّ نعِ يدػٔؼ
4
كبي ثؿؼگتؽ اؾ يمعاؼ ثسؽاَي ثب ظؼخّ آؾاظي
اقت ،تبثـ ًََّٕ اي آؾو ٌٔ ظؼ ْؽ ظٔ قغر ٔ 95

 99ظؼيع اعًيُبٌ ظؼ َبزيّ ثسؽاَي لؽاؼ گؽفتّ
اقت ،ظؼ َتيدّ فؽضيّ يفؽ ؼظ ٔ فؽضيّ يطبنف ثّ
فُٕاٌ فؽضيّ ظؼقت زفؼ نعِ اقت.

جدٔل َ - 5تيجّ آسيٌٕ يجذٔر كای دٔ بزاي فزضيّ چٓارو
تحميك

َٕؿ
افتجبؼ
يضبؼثّ
يهبؼکت
يعَي
فؽٔل
الكبعي
اخبؼِ ثّ
نؽط تًهيک
خقبنّ

تقعاظ
تقعاظ
يٕؼظ
يهبْعِ
اَتؾبؼ
نعِ

تفبٔت

15

8/3

6/70

6

8/3

-2/30
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8/3

1/70

0

8/3

-8/30

1

8/3

-7/30

نبضىْبي آؾيٌٕ
يؽثـ كبی ظٔ
آيبؼِ
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ظؼخّ
آؾاظي
قغر
0/000
ضغب
آيبؼِ ثسؽاَي
ظؼ ظٔ قغر
12/592
952 %,6
6

لؽٌ
0
16/812
-8/30
8/3
992 %,6
انسكُّ
َتيدّ آؾيٌٕ
افتجبؼ
26
17/70
8/3
فؽضيّ يفؽ ظؼ
اقُبظي
ْؽ ظٔ قغر
اعًيُبٌ ؼظ
خًـ
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نعِ اقت.
ثُبثؽايٍ
فؽضيّ تسميك
يُجـ  :يبفتّ ْبی پژْٔهگؽ
پػيؽفتّ نعِ
فزضيّ پُجى  :بيٍ َٕع ٔثایك دریافتياقت.
ٔ

ایجاد يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُي داري ٔجٕد
دارد .
َتبيح ثؽؼقي ْب َهبٌ ظاظ کّ ثيهتؽيٍ َٕؿ
ٔثيمّ ظؼيبفتي يؽثٕط ثّ قفتّ ثٕظِ اقت  .انجتّ
ثقع اؾ آٌ يهک ثّ فُٕاٌ ثيهتؽيٍ ٔثيمّ ظؼيبفت
نعِ اقت  .يعيؽاٌ ثبَک ْب ثبيكتي ظؼ ؼاقتبي
کبْم يغبنجبت العاو ثّ اقتفبظِ اؾ قبيؽ
ٔثبيمي کّ ثّ َٕفي لبثهيت َمعنَٕعگي ثيهتؽي
ظاؼَعًَ ،بيُع تب اؾ ايٍ عؽيك ظؼ ؾيبٌ ايدبظ
يغبنجبت العاو ثّ َمعکؽظٌ ٔثيمّ کؽظِ ٔ ثطهي
اؾ ايٍ يغبنجبت ؼفـ گؽظظ  .ظؼ ايٍ خب تُٓب ظؼ

 8پؽَٔعِ ،يهک ثّ فُٕاٌ ٔثيمّ ظؼ َؾؽ گؽفتّ
نعِ اقت َ .تبيح آؾيٌٕ کبی ظٔ ظؼ خعٔل  6انبؼِ
ظاؼظ کّ آيبؼِ ثسؽاَي آؾيٌٕ يدػٔؼكب ظؼ قغر
 7يمعاؼ
 95ظؼيع اعًيُبٌ ٔ ثب ظؼخّ آؾاظي
 ٔ 14/067ظؼ قغر  99ظؼيع اعًيُبٌ ثؽاثؽ ثب
،
 18/475يي ثبنع  .ثب يسبقجبت اَدبو گؽفتّ
آيبؼِ يدػٔؼ كبي  112/483يهبْعِ نعِ اقت  .ثب
تٕخّ ثّ ايُكّ آيبؼِ يسبقجّ نعِ يدػٔؼ كبي
ثؿؼگتؽ اؾ يمعاؼ ثسؽاَي ثب ظؼخّ آؾاظي  4اقت،
99 ٔ 95
تبثـ ًََّٕ اي آؾيٌٕ ظؼ ْؽ ظٔ قغر
ظؼيع اعًيُبٌ ظؼ َبزيّ ثسؽاَي لؽاؼ گؽفتّ
اقت ،ظؼ َتيدّ فؽضيّ يفؽ ؼظ ٔ فؽضيّ يطبنف ثّ
فُٕاٌ فؽضيّ ظؼقت زفؼ نعِ اقت.
جدٔل َ -6تيجّ آسيٌٕ يجذٔر كای دٔ بزاي فزضيّ ضطى
تحميك
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18/475

َتيدّ آؾيٌٕ
فؽضيّ يفؽ

خًـ
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ظؼ ْؽ ظٔ
قغر اعًيُبٌ
ؼظ نعِ اقت .
ثُبثؽايٍ
فؽضيّ
تسميك
پػيؽفتّ نعِ
اقت.

ٔ ایجاد
فزضيّ ضطى  :بيٍ َٕساَات َزخ ارس
.
يطانبات يؼٕق رابطّ يؼُي داري ٔجٕد دارد
يغبنجبت يقٕق ظؼ ظٔؼِ ؾيبَي تسميك ثيهتؽ تست
ٔ ايٍ يي
تبثيؽ َٕقبَبت يٕؼٔ ثٕظِ تب ظالؼ
تٕاَع ثيهتؽ ثّ گؽايم چُع قبل اضيؽ نؽکت ْب ٔ
ظٔنت ثّ اقتفبظِ يٕؼٔ ةِ خبي ظالؼ ثؽ گؽظظ .ايٍ
َتيدّ َهبٌ يي ظْع کّ ثب افؿايم يب کبْم ظؼ
َٕقبَبت ايٍ ظٔ اؼؾ ،يغبنجبت يقٕق َيؿ افؿايم
يب کبْم يي يبثع .انجتّ ثب ٔخٕظ ثسؽاٌ ظؼ ظٔؼِ
ْبي اضيؽ ًَي تٕاٌ ثّ اؼؾْبي ضبؼخي چُعاٌ
اعًيُبٌ کؽظ ،ايب ثعنيم آٌ کّ نؽکت ْب ثكيبؼي
اؾ کبالْبي ضٕظ ؼا اؾ ضبؼج اؾ کهٕؼ ٔاؼظ يي
ًَبيُعًَ ،ي تٕاٌ يبَـ اؾ اقتفبظِ ايٍ اؼؾْب
نع .ايب يي تٕاٌ ثب تٕييّ ٔ پيهُٓبظات يبني
ضٕة ٔ کًک گيؽي اؾ قبؾيبٌ ثٕؼـ ٔ قبيؽ قبؾيبٌ
ْبي تسهيم گؽ التًبظي ٔ يبني ،اعالفبت يُبقجي
ؼا ثّ نؽکتْب ٔ ٔاو گيؽَعگبٌ اؼائّ ظاظ تب ظؼ
آيُعِ اؾ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ثيهتؽ ثؽاي ثبَک-
ْب خهٕگيؽي کؽظَ .تبيح آؾيٌٕ ايٍ فؽضيّ ظؼ
خعٔل نًبؼَِ 7هبٌ ظاظِ نعِ اقت  .ثؽاي ثؽؼقي
ؼاثغّ ثيٍ يغبنجبت يقٕق ؼيبني ٔ َؽش اؼؾ يٕؼٔ ٔ
َؽش اؼؾ ظالؼ اؾ آؾيٌٕ آيبؼي ًْجكتگي اقپيؽيٍ
اقتفبظِ نعِ اقت .نعت ًْجكتگي اقپيؽيٍ ثيٍ
يغبنجبت يقٕق ؼيبني ٔ َؽش اؼؾ يٕؼٔ ثب يمعاؼ
 ٔ 0/964يغبنجبت يقٕق ؼيبني ٔ َؽش اؼؾ ظالؼ ثب
يمعاؼ  0/893ظؼ قغر  0/01ضغب يثجت ٔ يقُي ظاؼ
اقت .ثُبثؽايٍ ثب  99ظؼيع اعًيُبٌ فؽضيّ يفؽ
ؼظ ٔ فؽضيّ تسميك ثّ فُٕاٌ فؽضيّ يسير زفؼ نعِ
اقت .ظؼ َتيدّ يي تٕاٌ اظفب كؽظ كّ ثيٍ
يغبنجبت وفٕق ؼيبني ٔ َؽش اؼؾ يٕؼٔ ٔ ًْچُيٍ َؽش
اؼؾ ظالؼ ؼاثغّ يثجت ٔ يقُي ظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ .
يقُي ثب كبْم ٔ افؿايم َؽش اؼؾ يٕؼٔ ٔ ًْچُيٍ
َؽش اؼؾ ظالؼ ،يغبنجبت يقٕق َيؿ كبْم يب افؿايم
يي يبثع.

جدٔل  -7آسيٌٕ رابطّ بيٍ يطانبات يؼٕق ریاني ٔارسي با
َٕساَات َزخ ارس یٕرٔ ٔ َزخ ارس دالر

آؾيٌٕ ًْجكتگي اقپيؽيٍ

يتغيؽ
يغبنجبت يقٕق
ؼيبني

َؽش اؼؾ يٕؼٔ
قغر
ضؽيت
ضغب
ؼاثغّ
0/000
0/964

َؽش اؼؾ ظالؼ
قغر
ضؽيت
ضغب
ؼاثغّ
0/000
0/893

يغبنجبت يقٕق
اؼؾي

0/000

0/000

- 0/759

- 0/30
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ضاليّ َتبيح تسميك ظؼ خعٔل َ 8هبٌ ظاظِ نعِ
اقت:
جدٔل َ -8تایج آسيٌٕ فزضيات

يمبيكّ
َكجتْب
فؽضيّ فؽضيّ َتيدّ
تسميك آؾيٌٕ
يفؽ

فؽضيّْبي تسميك

po  pe

فقبنيت التًبظي
َٕؿ
ثيٍ
ٔايدبظ يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ
ٔخٕظظاؼظ.

po  pe

-

×

ثيٍ يعت ؾيبٌ افتجبؼات افغبيي
ٔ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ
ٔخٕظ ظاؼظ.

×

تبئيع

×

تبئيع

×

تبئيع

×

تبئيع

ثيٍ َٕؿ يٕاؼظ اقتفبظِ اؾ
افتجبؼ ٔ ايدبظ يغبنجبت يقٕق
ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ.
ثيٍ َٕؿ افتجبؼ پؽظاضتي ٔ
ايدبظ يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ
ٔخٕظ ظاؼظ.
ثيٍ َٕؿ ٔثبيك ظؼيبفتي ٔ
ؼاثغّ
ايدبظ يغبنجبت يقٕق
ٔخٕظ ظاؼظ.
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ثيٍ َٕقبَبت َؽش اؼؾ ٔ ايدبظ
يغبنجبت يقٕق ؼاثغّ يقُبظاؼي
يُجـ  :يبفتّ ْبی پژْٔهگؽ
ٔخٕظ ظاؼظ.
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تبئيع

 -11بحث ٔ َتيجّگيزی
ظؼ تسميك زبضؽ کّ ثّ ثؽؼقي فٕايم يٕثؽ ظؼ
ايدبظ يغبنجبت يقٕق ظؼ نقت ثبَک يهت يُغمّ
آؾاظ کيم عي قبل ْبي  1380-86پؽظاضتّ نعِ اقت ،
پؽَٔعِْبي ًََّٕ گيؽي نعِ ثب تٕخّ ثّ َٕؿ
ْبي التًبظي
فقبنيت ْبي التًبظي ثّ ثطم
کهبٔؼؾي ،يُقت ٔ يقعٌ  ،يكکٍ ٔ قبضتًبٌ  ،ضعيبت
ٔ ثبؾؼگبَي  ،يبظؼات ٔ ٔاؼظات تمكيى ثُعي نعِ
اقت .ثيهتؽيٍ نؽکت ْب ثب ثعْي يقٕلّ ثّ ثبَک ،
ظؼ ثبؾؼگبَی ٔ ضعيبت ٔ يُقت ٔ يقعٌ فقبنيت
ظانتّاَع .کًتؽيٍ تقعاظ ايٍ نؽکتْب ظؼ نؽکت -
ظٔؼِ
ْبي يبظؼکُُعِ ثٕظِ اَع  .ثب تٕخّ ثّ
ؾيبَي افتجبؼات  ،پؽَٔعِْب ثّ قّ گؽِٔ کٕتبِ
يعت (کًتؽ اؾ يک قبل) ،ييبٌ يعت (ثيٍ يک قبل
تب قّ قبل ) ٔ ثهُعو ظت (ثيم اؾ قّ قبل ) تمكيى
ثُعي گؽظيعِ اقت  .اؾ ييبٌ پؽَٔعِ ْبي ًََّٕ
گيؽي نعِ  22پؽَٔعِ ظؼ فبيهّ کًتؽ اؾ يک قبل،
1
 35پؽَٔعِ ظؼ فبيهّ ثيٍ يک تب قّ قبل ٔ
پؽَٔعِ ظؼ فبيهّ ثيهتؽ اؾ قّ قبل تكٓيالت
ظؼيبفت ًَٕظِ اَع .ثب تٕخّ ثّ َٕؿ افتجبؼ
 ،يهبؼکت يعَي  ،فؽٔل
پؽظاضتي ثّ يضبؼثّ
 ،خقبنّ  ،لؽٌ
الكبعي ،اخبؼِ ثّ نؽط تًهيک
انسكُّ ٔ افتجبؼ اقُبظي تمكيى ثُعي گؽظيعِ
اقت .ثيهتؽيٍ َٕؿ افتجبؼ پؽظاضتي ثّ يٕؼت
ْب ظؼ ثطم ْبي
افتجبؼ اقُبظي ٔ کًتؽيٍ آٌ
اخبؼِ ثّ نؽط تًهيک ٔ لؽٌ انسكُّ (يفؽ) ثٕظِ
اقت .تُٓب يک پؽَٔعِ ثّ يٕؼت خقبنّ افتجبؼ ؼا
ظؼيبفت کؽظِ اقت.
،
ثب تٕخّ ثّ َٕؿ يٕاؼظ اقتفبظِ تكٓيالت
تكٓيالت پؽظاضتي ثّ تكٓيالت گيؽَعگبٌ خٓت تبييٍ

قؽيبيّ ظؼ گؽظل يٕؼظ َيبؾ يب ضؽيع ظاؼايي
ثبثت ثّ آٌ ْب پؽظاضت ييگؽظظ .ثيهتؽيٍ يٕؼظ
اقتفبظِ يؽثٕط ثّ قؽيبيّ ظؼ گؽظل ٔ کًتؽيٍ آٌ
يؽثٕط ثّ قؽيبيّ ثبثت ثٕظِ اقت .ثب تٕخّ ثّ
َؾبؼت ثؽ تكٓيالت پؽظاضت نعِ ،ظقتّ ثُعي َسِٕ
َؾبؼت ،ثّ يٕؼت اَدبو گؽفتّ ٔ اَدبو َگؽفتّ
آيعِ اقت .تُٓب ظؼ يک پؽَٔعِ َؾبؼت يٕؼت گؽفتّ
ٔ ظؼ قبيؽ پؽَٔعِ ْب َؾبؼتي يٕؼت َگؽفتّ اقت .
ظؼ اؼتجبط ثب َٕؿ ٔثبيك ظؼيبفتي ثؽاي تضًيٍ ظؼ
ثبؾپؽظاضت تكٓيالت افغبيیٔ ،ثبيك ثّ نكم ْبي :
يهک ،قفتّ ،لؽاؼظاظ الؾو االخؽا ،قپؽظِ  ،يهک ٔ
قفتّ ،يهک ٔ قپؽظِ  ،قفتّ ٔ قپؽظِ  ٔ ،يهک ٔ
کُُع .
ْب ظؼيبفت يي
قفتّ ٔ قپؽظِ اؾ نؽکت
ثيهتؽيٍ َٕؿ ٔثيمّ ظؼيبفتي يؽثٕط ثّ قفتّ ثٕظِ
ٔ کًتؽيٍ يٕؼظ آٌ يؽثٕط ثّ يهک ٔ قپؽظِ ٔ
ٔثيمّ يهک ،قفتّ ٔ قپؽظِ ثٕظِ اقت  .ظؼ يٕؼظ
گَّٕ
ٔثبيك لؽاؼظاظ الؾو االخؽا ٔ قپؽظِ ْيچ
يٕؼظی ٔخٕظ َعانتّ اقت.
ظؼ ايٍ تسميك پؽَٔعِ ْبيي کّ يؽخـ يعٔؼ
يًٕثّ آَٓب کًيتّ افتجبؼي يعيؽيت نقت ثٕظِ ٔ
ثيهتؽيٍ ثعْي يقٕق ؼا ثّ ْؽيک اؾ نقت ثبَک يهت
يُغمّ آؾاظ کيم ظاؼَع  ،اَتطبة گؽظيع ٔ ثب
يؽاخقّ ثّ پؽَٔعِ ْبي ايٍ يهتؽيبٌ ،اعالفبت الؾو
 .ظؼ
خٓت تدؿيّ ٔ تسهيم ظاظِ ْب اقتطؽاج نع
اَتٓب  58پؽَٔعِ يغبنجبت يقٕق عي ظٔؼِ ؾيبَي
يػکٕؼ ثًٕؼت تًبظفی يهطى ٔ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ
گؽفت .ثؽاي تسهيم ظاظِ ْب اؾ تٕؾيـ فؽأاَي ،
نبضى ْبي يؽكؿي ٔ پؽاكُعگي  ،تسهيم ًْت قتگي
اقپيؽيٍ ٔ آؾيٌٕ کبي ظٔ اقتفبظِ نعِ اقت  .ثب
تٕخّ ثّ تدؿيّ ٔ تسهيم ظاظِ ْب َتبيح تسميك
َهبٌ ظاظ کّ:
ثيٍ َٕقبَبت َؽش اؼؾ َٕ ،ؿ فقبنيت التًبظي ،
يعت ؾيبٌ افتجبؼات افغبيي َٕ ،ؿ يٕاؼظ اقتفبظِ
اؾ افتجبؼ َٕ ،ؿ ٔثبيك ظؼيبفتي ٔ َٕؿ افتجبؼ
افغبيي ،ثب يغبنجبت يقٕق ؼ اثغّ ٔخٕظ ظاؼظ  .ثّ
قبؾيبٌ ْبی خبيقّ آيبؼی پيهُٓبظ يی نٕظ کّ اؾ

َيؽْٔبی تسًيم کؽظِ ٔ آنُب ثّ يكبئم يبني خٓت
تٓيّ گؿاؼل اعالفبت افتجبؼي ظؼ اظاؼِ کم
اعالفبت افتجبؼي ٔ اظاؼِ افتجبؼات يُبعك
اقتفبظِ کُُع  .ثب ثبؾَگؽي ٔ تقعيم ثطهُبيّ ْب
َسٕي اؾ افغبي
ٔ ظقتٕؼانقًم ْبي يٕخٕظ ثّ
تكٓيالت ثّ افؽاظ غيؽ ٔاخع نؽايظ ضٕظظاؼي
کُُع .ظقتٕؼانقًهي ثًُؾٕؼ ايدبظ يكئٕنيت ظؼ
ضًٕو يبيٕؼيٍ اؼؾيبثي ايالک يهتؽيبٌ افتجبؼي
تٓيّ ٔ تعٔيٍ ًَبيُعٔ ،ثبيك قٓم انجيـ اضػ
کُُع ،ثؽزكبة ْبي قؽؼقيع گػنتّ کُتؽل  ،پيگيؽي
لجم اؾ
ٔ َؾبؼت ظليك ظانتّ ٔ ثب يعيَٕيٍ
اَتمبل ثعْي ثّ قؽفًم يغبنجبت يقٕق يػاکؽِ
کُُع ،قؽؼقيعْب ٔ ٔضقيت زكبة ْبي يهتؽيبٌ اؾ
َؾؽ َمعيُگي ؼا کُتؽل ًَبيُع  ،فهت يقٕق نعٌ
ً يٕؼظ ثؽؼقي
الكبط تٕقظ ؼئيف نقجّ ؼا فٕؼا
لؽاؼ ظُْع  ،العاو ثّ تهکيم کالـ ْبي آيٕؾني ظؼ
ضًٕو چگَٕگي العاو کبؼکُبٌ ظؼ ؼاثغّ ثب ٔيٕل
يغبنجبت يقٕق ًَبيُع َ ،كجت ثّ آيٕؾل پؽقُم
اخؽاي ازکبو يُبعك ثبَک ظؼ نُبقبيي ايٕال
 ،ثّ
ثاليقبؼٌ يهتؽيبٌ ثعْکبؼ العاو ًَبيُع
ضبيٍ ظؼ اؼتجبط ثب يقٕق نعٌ تكٓيالتي کّ ضًبَت
ًَٕظِ اَع ة ِ يٕلـ اعالؿ ؼقبَي کُُع  ،ثٓتؽيٍ
ٔ
ؼٔل زمٕلي ظؼ خٓت ٔيٕل يغبنجبت ؼا اَتطبة
اؾ اَدبو العايبت يٕاؾي پؽْيؿ کُُع.
ثب تٕخّ ثّ قيبقت ْبي التًبظي ظٔنت ظؼ ْؽ يک
اؾ ثؽَبيّ ْبي تٕققّ ٔ تٕخّ ثيهتؽ ثّ ْؽ يک اؾ
ثطم ْبي التًبظي ظؼ ْؽيک اؾ ثؽَبيّْبي تٕققّ
پيهُٓبظ ييگؽظظ ،تسميمي ظؼ ؾييُّ َمم فقبنيت -
ِ
ْبي التًبظي ظؼ ايدبظ يغبنجبت يقٕق ظؼ ظٔؼ
ْبي يطتهف تٕققّ يٕؼت گيؽظ ٔ ًْچُيٍ يمبيكّ اي
ثيٍ ظٔؼِ ْبي يطتهف يٕؼت پػيؽظ.
ايدبظ يغبنجبت يقٕق يي تٕاَع َبني اؾ
فٕايم يطتهفي ثبنع  .ظقتّ اي اؾ ايٍ فٕايم
ظؼٌٔ قبؾيبَي يي ثبنُع کّ ثب اتطبغ تعاثيؽ
يُبقت ٔ ثکبؼگيؽي ؼٔل ْبي کبؼآيع ٔ غيؽِ يي
ًَٕظ ٔ ظقتّ اي ظيگؽ
تٕاٌ آَٓب ؼا کُتؽل

فٕايم ثؽٌٔ قبؾيبَي ْكتُع کّ يعيؽيت قيكتى
کُتؽني ثؽ ؼٔي آٌ َعانتّ ٔ ثّ يكبئم ٔ يهکالت
گيؽَعِ تكٓيالت يؽثٕط يي نٕظ  .پيهُٓبظ يي گؽظظ
تسميمي ظؼ يٕؼظ فٕايم ثؽٌٔ قبؾيبَي ثبَک کّ
 ،يٕؼت
ظؼ ايدبظ يغبنجبت يقٕق تبثيؽ ظاؼظ
گيؽظ .تسميك زبضؽ فٕايم ظ ؼٌٔ قبؾيبَي ثبَک ؼا
يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظِ اقت.
ً ثبَک ْب خٓت افغبی تكٓيالت ثّ نؽکت ْب
َٓبيتب
ثبيكتي لعؼت يبني آٌ ْب ؼا يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ
ظُْع ٔ ايٍ ايؽ ثب تدؿيّ ٔ تسهيم الالو يٕؼت
ْبي يبني لبثم اتکب ايکبٌ پػيؽ اقت .ثؽاي ايٍ
کّ يٕؼت ْبي يبني نؽکت ْب لبثم اتکب ةانع ثبيظ
يٕؼت ْبي يبني آَٓب يٕؼظ زكبثؽقي لؽاؼ گيؽظ ٔ
ثبَک ْب يٕؼت ْبي يبني زكبثؽقي نعِ ؼا يٕؼظ
تدؿيّ ٔ تسهيم لؽاؼ ظُْع  .پيهُٓبظ يي گؽظظ
تسميمي ظؼ ؾييُّ َمم يٕؼت ْبي يبني زكبثؽقي
نعِ نؽکت ْب خٓت کًک ثّ يعيؽاٌ ثبَک ْب ثؽاي
تدؿيّ ٔ تسهيم ٔ تًًيى ثٓيُّ ظؼ افغبي تكٓيالت
ٔ خهٕگيؽي اؾ ايدبظ يغبنجبت يقٕق يٕؼت گيؽظ.
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