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چکيده
ٞسف اغّي تحميك حبضط ثطضسي ضاثغ ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي ٘مسيٍٙي زض ضرطوت ٞربي ايطا٘ري ٔري ثبضرس.
ٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔي زٞس و ٝاضتجبط ٔثجت ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ٚخرٛز زاضز .چطذر ٝتجرسيُ
ٚخ٘ ٝمس يه تىٙيه خٟت اضظيبثي سطٔبي ٝزض ٌطزش است ؤ ٝيبٍ٘يٗ ٚضؼيت ٘مسيٍٙي يه ضطوت ضا ٕ٘بيص ٔري زٞرس.
ثٙبثطايٗ ثطا ي ا٘دبْ ايٗ تحميك اظ خبٔؼ ٝآٔبضي ضبُٔ وّي ٝضطوت ٞبي پصيطفت ٝضس ٜزض ثرٛض اٚضاق ثٟربزاض تٟرطاٖ عري
سبِٟبي  1385تب  ٚ 1388ثب استفبز ٜاظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي تػبزفي تؼساز  180ضطوت ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي تحميك ا٘ترربة ضرسٜ
است .ثب استفبز ٜاظ ضٚش ٕٞجستٍي پيطس ٚ ٖٛتحّيُ ضٌطسي ٖٛته ٔتغيط ،ٜفطضيٞ ٝبي تحميك ثطضسي ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلرطاض
ٌطفت ٝاست٘ .تبيح ٘طبٖ ٔي زٞسو ٝاضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت سطيغ ٚخٛز زاضز زض حبِي ورٝ
٘سجت خبضي زاضاي ضاثغ ٝثب چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘يستٕٞ .چٙيٗ اضتجبط ػّي ٔٙفي ٔؼٙبزاضي ثيٗ ٔرست تجرسيُ ٔٛخرٛزي
وبال  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز زاضز .ايٗ ٘تبيح ٘طبٖ ٔي زٞس و٘ ٝسجت آ٘ي ٕ٘بيٙس ٜلرٛي اظ ٘مرسيٍٙي ضرطوت اسرت ٚ
ٔٛخٛزي وبال زاضاي تأثيط ٔٙفي زض ٘مسيٍٙي ٔي ثبضس.
واژههاي كليدي :چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس٘ ،سجت خبضي٘ ،سجت آ٘ي ،زفؼبت ٌطزش حسربثٟبي زضيربفتٙي ،زفؼربت ٌرطزش
ٔٛخٛزي وبال.
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 -1مقدمه
زض عي زٞ ٝٞبي ٌصضت ٝػالل ٝضسيسي زض ٔٛضز ٔسيطيت سطٔبي ٝزض ٌطزش زض سغح ثيٗ إِّّي ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاستٔ .يعاٖ
حسبثٟبي زضيبفتٙيٛٔ ،خٛزي وبال  ٚثسٞي ٞبي وٛتبٔ ٜست ثط زاضايي ٞبي لبثُ تجسيُ ثٚ ٝخ٘ ٝمس ضطوت ٞب تأثيط ٔي ٌصاض٘س.
٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ٘سجت ٞبي سٙتي ٞستٙس و ٝثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي ٔٙبست ٚضؼيت ٘مسيٍٙي ضطوت ٞب ضٙبذت ٝضس ٜا٘س.
اٌط چٞ ٝط وساْ اظ ايٗ ٘سجت ٞب ثبثت ٞستٙس ،ثط عجك ٘ظط استيىٙي ٚ )1980( 1السٗ ( 2)1990ايٗ ٘سجت ٞب ث ٝتٟٙبيي ثطاي
تدعي ٚ ٝتحّيُ ٘مسيٍٙي ٔٛضز تطزيس ث٘ ٝظط ٔي ضسس .ثٙبثطايٗ ثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي ٘مسيٍٙي پٛيب ،چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس 3تٛسظ ٞبٌط
(ٔ 4)1976ؼطفي ضس ٚ ٜتٛسظ الضخي  ٚاستيىٙي ( )1980وبٔب ٕٞ ٚىبضاٖ ( 5 )1989تٛغي ٝضس ٜاست(.)Kamath, 1989
ٕٞچٙيٗ ٔغبِؼبت تدطثي ثسيبضي ضٚي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ا٘دبْ ضس ٜاست .ثيطتط تٕطوع ،ثط ضٚي ضطوت ٞبي ثعضي
آٔطيىبيي تٛسظ ضيچبضز  ٚالفّيٗ ( 6 )1980ثّت ( 7)1985ثّسي ٔ ٚبيط (ٛ٘ 8 )1987ثب٘ي( ٚ 9)2010ضطوت ٞبي وٛچه آٔطيىبيي
تٛسظ اليطٚزي ٔ ٚىبضتي ( 10)1993ثٛز ٜاست .ػّي ضغٓ تحميمبت ثيٗ إِّي ،تبو ٖٛٙتحميمي زض ايٗ ٔٛضز ضٚي ضطوت ٞبي
ايطا٘ي ا٘دبْ ٘طس ٜاست .اظ ايٗ ض ٚايٗ تحميك ثٔ ٝغبِؼ ٝضطوت ٞبي ايطا٘ي اظ ٔٙظط ػٛأُ ٔؤثط ثط ٘مسيٍٙي پٛيب  ٚثبثت ٔي
پطزاظز .ا٘ساظٌ ٜيطي ثبثت ٘مسيٍٙي ٘طبٖ ٔي زٞس و٘ ٝسجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ اضتجبط ٕٟٔي ضا ثب ٘مسيٍٙي ضطوت ٞب ٘طبٖ ٕ٘ي
زٙٞس .ظيطا آٟ٘ب ٘مسيٍٙي وٛتبٔ ٜست ضا اضظيبثي ٔي وٙٙس  ٚزض ٘مسيٍٙي پٛيب فطؼ ٔي ضٛز و ٝضطوت تػفي ٝضس ٜاست.
ٕٞعٔبٖ ثب افعايص ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ،زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس افعايص ٔي يبثس .ثٙبثطايٗ افعايص ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ
اِعأبً ٕ٘ي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ثٟجٛز ٚضؼيت ٘مسيٍٙي تّمي ضٛز،ظيطا افعايص ٕٞعٔبٖ زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس حبوي اظ ثطتطضسٖ ٔٛلؼيت
٘مسيٍٙي ٔي ثبضس (.)Nobaee, 2010
٘سجت ٞبي سٙتي ٔب٘ٙس ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ،ضبذع ٕٟٔي اظ ٘مسيٍٙي ٞستٙس٘ .سجت ثبالي خبضي  ٚسطيغ ٘طبٖ زٙٞسٜ
ايٗ است و ٝضطوت زض ٚضؼيت ذٛثي لطاض ٌطفت ٝاست ٕٞ ٚچٙيٗ ٘سجت ٞبي ثبالي خبضي  ٚسطيغ ٔي تٛا٘س ٘طبٖ زٙٞس ٜثبال
ثٛزٖ زاضايي ٞبي خبضي يب سغح پبييٙي اظ ثسٞي ٞبي خبضي ثبضس .زيٍط ضبذع ٘مسيٍٙي ثطاي اضائٍ٘ ٝطش پٛيبي ٘مسيٍٙي،
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔي ثبضس ،و ٝايٗ ٔسَ تٛسظ ضيچبضز الفّيٗ ( )1980اضائ ٝضس ) .(Laughlin, 1980چطذ ٝتجسيُ ٚخٝ
٘مس اظ خٕغ خجطي زٚض ٜتجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙي ،زٚض ٜتجسيُ ٔٛخٛزي وبال ٟٙٔ ٚبي زٚضٔ ٜؼٛق حسبثٟبي پطزاذتٙي تطىيُ
ٔي ضٛز .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وٛچىتط ثباضظش تط است ،ظيطا ضطوت سطيؼتط ٔي تٛا٘س پ٘ َٛمس ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا اظ ٔحُ
فطٚضص پٛضص زٞس  ٚثبِؼىس چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثبال ٘طبٍ٘ط ايٗ ٔٛضٛع است ؤ ٝست ظٔبٖ ظيبزي عٔ َٛي وطس تب
ضطوت ٚخ٘ ٝمس ذٛز ضا پٛضص زٞس .ثٙبثطايٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثبال ٘طبٖ ذٛاٞس زاز و ٝضطوت ثب ٔطىُ ٘مسيٍٙي ٔٛاخٝ
ذٛاٞس ضس .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  11ػجبضتست اظ ا٘ساظٌ ٜيطي فبغّ ٝظٔب٘ي ٞط ضيبَ ٚضٚزي ذبِع و ٝزض فطايٙس تِٛيس  ٚفطٚش
لجُ اظ تجسيُ ثٚ ٝخ٘ ٝمس اظ عطيك فطٚش ثٔ ٝطتطيبٖ ،حبغُ ضس ٜثبضس .ايٗ ضبذع ثٔ ٝمساض ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي فطٚش
ٔٛخٛزي وبالٔ ،مساض ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٚغ َٛحسبثٟبي زضيبفتٙي  ٚعٔ َٛست ظٔب٘ي و ٝثطاي تسٛي ٝحسبثٟبي پطزاذتٙي
فطأ ٓٞي وٙس ،تٛخ ٝزاضز ( .)Nobaee, 2010چطذ ٝيه ٚاحس تدبضي ٔؼٕٛالٌ ٔتٛسظ فبغّ ٝظٔب٘ي ثيٗ تحػيُ ٔٛازي وٝ
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ٚاضز فطايٙس ػّٕيبت ٔي ضٛز  ٚتجسيُ ٟ٘بيي آٖ ثٚ ٝخ٘ ٝمس استٌ ،فتٔ ٝي ضٛز) .(Accounting Standards, 2010ثٝ
ػجبضت زيٍط ،سطػتي و ٝضطوت ٔيتٛا٘س تِٛيسات حبغُ اظ فطٚش ضا ثٚ ٝخ٘ ٝمس تجسيُ وٙسٔ .ؼٕٛالٌ ٚلتيى ٝيه ضطوت
ٔٛخٛزي وبال ضا ث ٝغٛضت ٘سي ٝتحػيُ ٔيوٙس ٘تيد ٝايٗ ػُٕ زض حسبثٟبي پطزاذتٙي اػٕبَ ٔي ضٛزٕٞ .چٙيٗ يه ضطوت
ٔي تٛا٘س ٔحػٛالتص ضا ثػٛضت ٘سي ٝثفطٚضس و٘ ٝتيد ٝايٗ ػُٕ ٘يع زض حسبثٟبي زضيبفتٙي اػٕبَ ذٛاٞس ضس .ثٙبثطايٗ ٔست
ظٔب٘يى ٝضطوت حسبثٟبي پطزاذتٙي ضا پطزاذت  ٚحسبثٟبي زضيبفتٙي ضا زضيبفت وٙس ،ايٗ ٔست ظٔبٖ زٚض ٜتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضا ٘طبٖ
ٔي زٞس ( .) Nobaee, 2010اظ ايٙط ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ظٔبٖ ثيٗ زضيبفت  ٚپطزاذت ٚخ٘ ٝمس ضا ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي ٕ٘بيس .ايٗ
ا٘ساظٌ ٜيطي ٘طبٖ ٔي زٞس و ٝثب چ ٝسطػتي يه ضطوت ٔي تٛا٘س فطٚضص ضا ثٚ ٝخ٘ ٝمس تجسيُ وٙس .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وٛتبٜ
تط ٘طبٖ زٙٞس ٜايٗ ٔٛضٛع است و ٝزض فطايٙس تدبضي ٔست ظٔبٖ وٕتطي ٚخ٘ ٝمس ٔسسٚز ضس ٚ ٜضاوس است .زض حسبثساضي
ٔسيطيت ،چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘طبٖ ٔيزٞس وٚ ٝلتي ضطوت اظ ٔٙبثؼص خٟت افعايص فطٚش ثٔ ٝطتطيبٖ سطٔبيٌ ٝصاضي
ٔي وٙس ،چٔ ٝست اظ ٚخ٘ ٝمس ٔحط ْٚذٛاٞس ضس ( .)Nobaee, 2010اٌط چ ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثغٛض ٔستميٓ زض غٛضت
خطيبٖ ٚخ٘ ٝمس ٔطبٞسٕ٘ ٜي ٌطزز ،أب تأثيطاتي ضا ثط ضٚي فؼبِيتٟبي ٔبِي  ٚػّٕيبتي زاضز .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس اظ تطاظ٘بٔٚ ٝ
غٛضت سٛزٚظيبٖ ٘طأت ٔي ٌيطز .اظ ايٗ ضٔ ٚغبِؼ ٝتأثيط ايٗ چطذ ٝثط ػّٕيبت ضطوت ٔ ٟٓاست.
ثطضسيٟب ٘طبٖ زٙٞس ٜايٗ ٔسئّ ٝاست و ٝثي ٗ ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس اضتجبط ٚخٛز زاضز أب ايٗ اضتجبط
تٛسظ ضيچبضز  ٚالفّيٗ (ٔ )1980ثجت  ٚتٛسظ اليطٚزي (ٙٔ )1993في ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاستٕٞ .عٔبٖ ثب افعايص ٘سجت ٞبي
خبضي  ٚسطيغ ،زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس افعايص ٔي يبثس .ثٙبثطايٗ افعايص ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ اِعأب ٕ٘ي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ثٟجٛز
ٚضؼيت ٘مسيٍٙي تّمي ضٛز،ظيطا افعايص ٕٞعٔبٖ زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس حبوي اظ ثٟتط ضسٖ ٔٛلؼيت ٘مسيٍٙي ٕ٘ي
ثبضس( .)Nobaee, 2010ثٙبثطايٗ ثطذي ٔغبِؼبت تٛغي ٝوطز ٜا٘س و٘ ٝسجت ٞبي خبضي ،سطيغ ،زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس ،ذبِع
چطذ ٝتدبضي  ٘ ٚسجت ذبِع ٚخ ٜٛثط وُ زاضايي ٞب ث ٝػٛٙاٖ ضبذع ٞبي ٘مسيٍٙي ٘ ٚسجت ثبظز ٜزاضايي ٞب ث ٝػٛٙاٖ ضبذع
سٛزآٚضي خٟت ثطضسي اضتجبط ثيٗ ٘مسيٍٙي  ٚسٛزآٚضي استفبزٌ ٜطزز ) .(Kamath, 1989ثحث چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس
٘رستيٗ ثبض تٛسظ ٞبٌط(ٔ )1976غطح ضس .ضيچبضظ  ٚالفّيٗ ( )1980ث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس٘س و ٝثيٗ ٘سجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ٚ
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس اضتجبط ٔثجتي ٚخٛز زاضز٘ .طٖ ( 12 )1981تدعي ٚ ٝتحّيُ چطذٚ ٝخ٘ ٝمس ضا ٔؼطفي وطز و ٝاسب آٖ ثط
چطذ ٝتجسيُ زاضاييٟب  ٚچطذ ٝثسٞيٟب ثٛز .أطي ( 13)1984تٛضيح ٔي زٞس و ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔطرػبت يه ضبذع ضا
زاضاست تب ٕٞطا ٜثب ٘سجت ٞبي زيٍط ٔٛضز ثطضسي  ٚاضظيبثي لطاض ٌيطز ) .(Nordgen, 1981ويسٙيه ( 14 )2011و ٝاِٚيٗ
تحميك زضثبض ٜضاثغ ٝثيٗ ٔسيطيت سطٔبي ٝزض ٌطزش  ٚاضظش ضطوت ضا ٔٛضز ثطضسي لطاض زاز ثب ثطضسي ضطوت ٞبي آٔطيىبيي زض
ع َٛسبَ ٞبي  1990تب  2004ضٛاٞسي ثطاي ٘تبيح ظيط يبفت ٝضس ٜاست:
اِف) يه زالض سطٔبيٌ ٝصاضي ضس ٜزض سطٔبي ٝذبِع ػّٕيبتي ث ٝعٛض ٔتٛسظ اضظش وٕتطي ٘سجت ث ٝيه زالض ٍٟ٘ساضي ضس ٜثٝ
غٛضت ٘مس زاضز.
ة) ث ٝعٛض ٔتٛسظٞ ،ط زالض اضبفي سطٔبيٌ ٝصاضي زض سغح فؼّي سطٔبي ٝزض ٌطزش ػّٕيبتي ثبػث وبٞص اضظش ضطوت ٔي
ضٛز.
ج) يه زالض سطٔبيٌ ٝصاضي ضس ٜذبِع زض سطٔبي ٝزض ٌطزش ػّٕيبتي اضظش وٕتطي ٘سجت ث ٝيه زالض زاضز  ٚػٕستب ٔطثٛط ثٝ
تبٔيٗ ٔبِي يه زالض سطٔبيٌ ٝصاضي ضس ٜذبِع سطٔبي ٝزض ٌطزش ٔي ثبضس.
ز) ضطوت ٞبيي و ٝزستطسي ثٟتطي ث ٝثبظاض ػٕٔٛي سطٔبي ٝزاض٘س ،وبٞص وٕتطي زض اضظش ضا زض ٘تيد ٝتبٔيٗ ٔبِي ايٗ سطٔبيٝ
ٌصاضيٟب ٔتحُٕ ٔي ض٘ٛس .زض ٘تيد٘ ،ٝطبٖ زٙٞس ٜايٗ است ؤ ٝسيطيت سطٔبي ٝزض ٌطزش ٘ ٝتٟٙب ثط اضظش ضطوت تأثيط ٕٟٔي
زاضز ،ثّى ٝتأٔيٗ ٔبِي ايٗ سطٔبي ٝزض ٌطزش  ٓٞيه ػٙػط تؼييٗ وٙٙس ٟٓٔ ٜثط اضظضيبثي ث ٝضٕبض
ٔي ضٚز ).(Kieschnick, 2011
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ثسّي ٔ ٚبيط( ) 1987ثغٛض تدطثي اضتجبط ثيٗ حسبثٟبي سطٔبي ٝزض ٌطزش  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضطوت ٞبي آٔطيىبيي ثط حست
٘ٛع غٙؼت ٘ ٚطخ تٛضْ ثطاي سبِٟبي 1969-1983ضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض زاز٘س  ٚث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس٘س و ٝاضتجبط ٔؼٙبزاضي ثيٗ
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔ ٚيبٍ٘يٗ ٔٛخٛزي وبال ٚخٛز زاضز.ايٗ ٘تيدٌ ٝيطي پيطٟٙبز ٔي وٙس وٌ ٝطزش ٔٛخٛزي وبال ثيطتطيٗ
ٚضٚزي ضا زض چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس زاضز .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚتطويجبت آٖ ثطاي زٚضٞ ٜبي ٔتفبٚت اظ غٙؼتي ث ٝغٙؼت زيٍط
تفبٚتي ٘ساضز أب اظ سبِي ث ٝسبَ زيٍط زاضاي تفبٚت ٔي ثبضس .زض ٘تيدٔ ٝحمك ث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس و ٝاضتجبط ٔؼٙبزاضي ثيٗ اضظش
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚطخ تٛضْ ٚخٛز ٘ساضز).(Lyroudi, 2000
وبِيٍٙط (15)1997ث ٝثطضسي ٔٛضىب٘٘ ٝسجت ٞبي ٘مسيٍٙي ٔي پطزاظز  ٚحصف ٔحبسج٘ ٝسجت ٞبي سٙتي ٘مسيٍٙي ضا تٛغي ٝوطزٜ
 ٚث ٝخبي آٖ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضا ا٘تربة ٔي ٕ٘بيس .ا ٚچٙيٗ استسالَ ٔي وٙس و ٝسيبستٟبي ػّٕيبتي ثعضٌتط زاضاي ايٗ
٘تيد ٝاست و ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثعضٌتط ،تؼٟس ثيطتطي اظ ٚخ٘ ٝمس  ٚسطٔبيٌ ٝصاضي زاضاييٟبي خبضي غيط ٘مسي ،لسضت ٔبِي
وٕتط ثطاي سطٔبيٌ ٝصاضي ثسٞيٟبي خبضي ايدبز ٔي وٙس).(Lyroudi, 2000
ضيّي 16)1996( ًٙتأييس ٔي وٙس و ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس يه تىٙيه خٟت اضظيبثي سطٔبي ٝزض ٌطزش است ؤ ٝيبٍ٘يٗ
ٚضؼيت ٘مسيٍٙي يه ضطوت ضا ٕ٘بيص ٔي زٞسٔ .عايبي ضٚش فٛق ايٗ است ؤ ٝي تٛا٘س ثطاي اضظيبثي تغييطات سطٔبي ٝزض
ٌطزش  ٚزض ٘تيد ٝث٘ ٝظبضت  ٚوٙتطَ اخعا وٕه وٙس).(Schilling, 1996
ٔ ٚ ٛاستيٗ ( 17 )1993اضتجبط ثيٗ ع َٛچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚا٘ساظ ٜضطوت ٞبي آٔطيىبيي ضا اظ سبِٟبي  1971تب 1990
ٔٛضز ثطضسي لطاض زاز٘س .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ اضتجبط ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚزيٍط ٘سجت ٞبي ٘مسيٍٙي ضا آظٔٛز٘س٘ .تبيح ٘طبٖ زاز
و ٝضطوت ٞبي ثعضي تدبضي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وٛتب ٜتطي زاض٘س  ٚضطوت ٞبي وٛچىتط ثبيس سؼي وٙٙس و ٝچطذٚ ٝخ٘ ٝمس
ذٛز ضا ثٟتط ٔسيطيت وٙٙسٕٞ .چٙيٗ ٘تبيح تحميك اضتجبط ٔثجت ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ضا ٘طبٖ
ٔيساز .اٌط چ٘ ٝسجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ثغٛض ػبزي ٔغّٛة ٞستٙس ،ظيطا ايٗ ٔف ْٟٛضا ٔي ضسب٘س و ٝسطٔبيٌ ٝصاضي ثعضي زض
سطٔبي ٝزضٌطزش اٌط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٍ٘يط٘س ٕ٘ي تٛا٘ٙس ٔطىالت ضا ضٞجطي وٙٙس ).(Moss, 1993
اليطٚزي ٔ ٚىبضتي ( 18 )2005اضتجبط ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي خبضي  ٚسطيغ ثطاي ضطوت ٞبي وٛچه آٔطيىبيي
ضا ثيٗ سبِٟبي  1984تب ٛٔ 1988ضز آظٔ ٖٛلطاض زاز٘س٘ .تبيح ٘طبٖ ٔي زٞسو ٝاضتجبط ٔٙفي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت
خبضي ،زٚض ٜتجسيُ ٔٛخٛزي وبال  ٚزٚض ٜحسبثٟبي پطزاذتٙي ٔؼٛق ٚخٛز زاضز ،أب اضتجبط ٔثجتي ثيٗ ٘سجت سطيغ  ٚزٚض ٜتجسيُ
حسبثٟبي زضيبفتٙي ٚخٛز زاضز .ثؼال ٜٚايٗ ٘تبيح ٘طبٖ زاز و ٝثيٗ ٔف ْٟٛچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس زضضطوت ٞبي تِٛيسي ،ذطزٜ
فطٚضي  ٚضطوت ٞبي ذسٔبتي تفبٚت ٚخٛز زاضز ).(Lyroudi, 1993
خٙتطي ٚايسي ٘بتبٖ ِ ٚي ( 19)1990چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظ 20ٖٚضا ٌستطش زاز٘س .آٟ٘ب چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظ ٖٚضا ثسيٗ
غٛضت تؼطيف وطز٘س ٔيعاٖ اضلبْ ٚخ٘ ٜ ٛمس ضٚظا٘ ٝو ٝزض حسبثٟبي زضيبفتٙيٛٔ ،خٛزي وبال  ٚحسبثٟبي پطزاذتٙي ٔسسٚز ضس ٜا٘س.
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظ ٖٚثط ضٚي تؼٟس ٔٙبثغ ٚالؼي اظ سطٔبي ٝزض ٌطزش تٕطوع ٔي وٙس٘ .تبيح ايٗ ٔغبِؼبت اضبضٔ ٜي وٙس وٝ
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظ ٚ ٖٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثغٛض ٔستميٓ لبثُ ٔمبيس٘ ٝيستٙس ،چ ٖٛچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظٖٚ
حسبسيت ثيطتطي ث ٝحسبثٟبي پطزاذتٙي زاضز .آٟ٘ب ٘تيدٌ ٝطفتٙس و ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔٛظٔ ٖٚي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔؼيبض ا٘ساظٜ
ٌيطي ٘مسيٍٙي تػفي ٝضس( ٜثبثت) زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز ).(Gentry,1990
ثّت ( 21)1985تحميمي ضا زض ضطو ت ٞبي آٔطيىبيي ثطاي ثطضسي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚتطويجبت آٖ زض عي سبِٟبي -1985
 ، 1950ثطاي فؼبِيتٟبيي و ٝتِٛيسي ثٛز٘س ا٘دبْ زاز .ا ٚث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس و ٝضطوت ٞبي ػٕس ٜفطٚش  ٚذطز ٜفطٚش ٞط زٚ
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چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وٛتب ٜتطي ٘سجت ث ٝضطوت ٞبي تِٛيسي زاض٘س ٘ ٚيع ضطوت ٞبي وٛچه چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وٛتب ٜتطي
زاض٘س ظيطا زض ايٗ ٘ٛع غٙؼتٟب پطزاذتٟبي ٔؼٛق ثيطتطي ٘سجت ث ٝضطوت ٞبي ثعضٌتط ٚخٛز زاضز ٘ ٚيع ٘طبٖ زاز ٜضس و ٝچطذٝ
تجسيُ ٚخ٘ ٝمس زض عي ثحطاٖ التػبزي افعايص يبفت ٝاست ).(Belt, 1985
زض حٛظ ٜتحميمبت زاذّي ،زاٚزي ٔ ٚمسٔي( )1388زض تحميك ذٛز ث ٝاضتجبط ٔٙفي لبثُتٛخ ٝثيٗ عٔ َٛست خٕغآٚضي حسبةٞبي
زضيبفتٙي  ٚزضآٔس ػّٕيبتي حبغُ اظ فطٚش ٌ ٚطزش ٘مسي ػّٕيبتي زست يبفتٙس؛ ٘تبيح ٕٞچٙيٗ ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝثب وٛتب ٜضسٖ
ٔست تجسيُ ٔٛخٛزيٞب ث ٝخبي ثٟجٛز ػّٕىطز ضطوت ٌ ٚطزش ٘مسيٛٔ ،خت تضؼيف آٖ ذٛاٞس ضس  ٚضطوتٞب ٔيتٛا٘ٙس ثب
وٛتب ٜوطزٖ ٔست چطذ ٝتجسيُ ٘مسي ٔ ٚست خٕغآٚضي حسبةٞبي زضيبفتٙي ،سٛززٞي ذٛز ٌ ٚطزش ٘مسي ضا ثٟجٛز
ثرطٙس).(Davoodi & Moghadam,2010
غفطي ٘يع ( )1389ث ٝثطضسي ضاثغ ٝسٛزآٚضي ٚاحس تدبضي ٔ ٚسيطيت سطٔبي ٝزض ٌطزش اظ يه ٕ٘ ٝ٘ٛضبُٔ  99ضطوت پصيطفتٝضس ٜزض
ثٛض اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عي سبَ ٞبي  1388-1382استفبزٕٛ٘ ٜز ٜاست ٘تبيح ايٗ تحميك ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغٙٔ ٝفياي ثيٗ
سٛزآٚضي ،و ٝاظ عطيك ٘سجت سٛز ٘بذبِع ا٘ساظٌٜيطي ضس ٜاست  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚاخعاي آٖٚ ،خٛز زاضز  ٚاظ ٘ظط آٔبضي ٘يع
ٔؼٙيزاض است .يبفتٞٝبي تحميك ثيبٖ ٔيوٙٙس ؤ ٝسيطاٖ ٔيتٛا٘ٙس اظ عطيك وٙتطَ غحيح چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٍٟ٘ ٚساضي حسبةٞبي
زضيبفتٙيٛٔ ،خٛزي وبال  ٚحسبةٞبي پطزاذتٙي زض يه سغح ٔغّٛة ثطاي ٚاحسٞبي تدبضيطبٖ سٛز ايدبز وٙٙس (.)Safari, 2011
ايعزي ٘يب  ٚتبوي ( )1389ثطاي ثطضسي ضاثغ ٝسٛزآٚضي ٚاحس تدبضي ٔ ٚسيطيت سطٔبي ٝزض ٌطزش اظ يه ٕ٘ ٝ٘ٛضبُٔ  99ضطوت
پصيطفتٝضس ٜزض ثٛض اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عي سبِٟبي  1382-1388استفبزٕٛ٘ ٜز ٜا٘س٘ .تبيح ايٗ تحميك ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغٙٔ ٝفياي
ثيٗ سٛزآٚضي ،و ٝاظ عطيك ٘سجت سٛز ٘بذبِع ا٘ساظٌٜيطي ضس ٜاست  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚاخعاي آٖٚ ،خٛز زاضز  ٚاظ ٘ظط آٔبضي ٘يع
ٔؼٙيزاض است (.)Izadinia & Taki, 2011
ثطضسي  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ ٚضؼيت ٘مسيٍٙي تٛسظ ٔسيطاٖ  ٚسبيط استفبز ٜوٙٙسٌبٖ ايٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞي ٕ٘بيس تب تػٕيٕبت وبضآ اتربش
ٕ٘بيٙس .استفبز ٜوٙٙسٌبٖ اعالػبت ٔبِي ٔؼٕٛالً اظ ٘سجت ٞبي ٔتسا َٚثطاي اضظيبثي ٘مسيٍٙي ضطوت استفبزٔ ٜي وٙٙس  ٚث٘ ٝسجت ٞبي

٘ٛيٗ و ٝػبُٔ ٔؤثط زض تػٕيٓ ٌيطيٟب  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ ٚضؼيت ٘مسيٍٙي است وٕتط تٛخٔ ٝي ٕ٘بيٙس ،ؤ ٝيجبيست زض تدعيٚ ٝ
تحّيّٟبي ذٛز اظ ٘مسيٍٙي زلت الظْ ضا ٔجصٕ٘ َٚبيٙس ،يىي اظ ايٗ ٘سجت ٞبي ٔ٘ ٟٓمسيٍٙي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔي ثبضس.
ٞسف اظ ايٗ ٔغبِؼ ٝاضظيبثي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ث ٝػٛٙاٖ ضبذع ثٟتطي اظ ٘مسيٍٙي ٔي ثبضس  ٚثطاي ثطضسي اضتجبط ثيٗ چطذٝ
تجسيُ ٚخ٘ ٝمس اظ ٘سجت ٞبي والسيىي و ٝزض ازثيبت ث ٝػٛٙاٖ ٘سجت ٞبي ٘مسيٍٙي ٔؼطفي ضسٔ ٜب٘ٙس ٘سجت خبضي ،سطيغ  ٚيب
زيٍط ٔتغيطٞبي تطويجي استفبز ٜضس ٜاست .ضٕٙب زض ايٗ تحميك اضتجبط ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثب تغييطات زض حسبثٟبي
پطزاذتٙي ٛٔ ٚخٛزي وبال ث ٝػٛٙاٖ ٔتغيطٞبي ٔستمُ ٘مسيٍٙي ثطضسي  ٚآظٔ ٖٛذٛاٞس ضس تب إٞيت ايٗ ضبذع ٘ٛيٗ ٘سجت ثٝ
ضبذع ٞبي سٙتي ٘مسيٍٙي ٘طبٖ زاز ٜضٛز .ثٙبثطايٗ ٘تبيح ايٗ تحميك ٔتغيطٞبي ٕٟٔي ضا و ٝثط ضٚي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس
تأثيط ٔي ٌصاض٘س ثطضسي  ٚتؼييٗ ذٛاٞس وطز.
ز ٚفطضي ٝاغّي ث ٝضطح شيُ زض ايٗ تحميك ٚخٛز زاضز:
فطضي ٝا َٚث ٝثطضسي اضتجبط ثيٗ ٘سجت ٞبي خبضي ،سطيغ  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔي پطزاظز  ٚثسيٗ غٛضت است و:ٝ
اِف) اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت خبضي  ٚسطيغ ٚخٛز زاضز.
فطضيبت فطػي ٔطثٛط ث ٝفطضي ٝا َٚػجبضت است اظ:
 اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت خبضي ٚخٛز زاضز.
 اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚسطيغ ٚخٛز زاضز.
فطضي ٝز ْٚاضتجبط ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثب ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي تطويجي ضا ٘طبٖ ٔي زٞس يؼٙي ٞط يه اظ تغييطات زض
حسبثٟبي پطزاذتٙي ٛٔ ٚخٛزي وبال چ ٝتأثيطي ضا ثط ضٚي ٘مسيٍٙي ضطوت زاضز:
ة) اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ ٔست ظٔبٖ تجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙئ،ست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخٝ
٘مس ٚخٛز زاضز.
 اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ ٔست ظٔبٖ تجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙي  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز زاضز.
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 اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ ٔست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز زاضز.
 -2مواد و روش ها
تحميك حبضط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزي است  ٚاظ حيث ٘ٛع ضٚش تحميك ٕٞجستٍي است .خبٔؼ ٝآٔبضي تحميك ضبُٔ وّي ٝضطوت-
ٞبي پصيطفت ٝضس ٜزض ثٛض اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،عي سبَ ٞبي  1385تب  1388ا٘تربة ٌطزيس .و ٝچٟبض ضطط ظيط ضا حبئع ثبضٙس:
اِف) زض ثٛض اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصيطفت ٝضس ٜثبضس؛
ة) ثيٗ سبَ ٞبي ِ 85غبيت  88فؼبِيت ٔستٕط زاضت ٝثبضٙس؛
ج) ٌعاضش ٞبي ٔبِي ضطوت ٞب ٔٙتٟي ث 29 ٝاسفٙس ٔب ٜثبضٙس؛
ز) ٌعاضش ٞبي ٔبِي فٛق حسبثطسي ضس ٜثبضٙس؛
ثب اػٕبَ س ٝضطط ثبال تؼساز  178ضطوت زض خبٔؼ ٝآٔبضي ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌطفت ٝاست و ٝث ٝخٟت ٔحسٚز ثٛزٖ خبٔؼ ٝوُ آٖ
ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تحّيُ لطاض ٌطفت.
اثعاض ٌطزآٚضي اعالػبت تحميك اسٙبز ٔ ٚساضن ٔٛخٛز زض ثٛض اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضبُٔ تطاظ٘بٔ ،ٝغٛضت سٛزٚظيبٖ  ٚغٛضت
خطيبٖ ٚخ٘ ٜٛمس ٔيثبضس و ٝزازٞ ٜبي اِٚي ٝثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض اوسُ عجم ٝثٙسي  ٚثب استفبز ٜاظ فطٔٞ َٛب ٘ ٚسجت ٞبي ٔبِي
ث ٝزازٞ ٜبي آٔبضي پژٞٚص تجسيُ ضس ٚ ٜتدعي ٚ ٝتحّيُ آٔبضي اعالػبت ثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعا ٘ SPSSسر 14 ٝا٘دبْ ضسٜ
است .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝاعالػبت  ٚزازٞ ٜبي ٌطزآٚضي ضس ٜاظ ٌعاضش ٞبي ٔبِي حسبثطسي ضس ٜضطوت ٞب زض ثٛض اٚضاق ثٟبزاض
استرطاج ضس ٜا٘س ،زاضاي اػت جبض ٞستٙس  ٚثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝثطاي ٔحبسج ٝضبذع ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝاظ فطٔٞ َٛبي ذبغي و ٝثٝ
ػٛٙاٖ اثعاض استب٘ساضز ٔحسٛة ٔي ض٘ٛس ،استفبز ٜضس ٜاست ،ثٙبثطايٗ ٚسيّ ٝا٘ساظٌ ٜيطي  ٚزازٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي ضس ٜزاضاي
ضٚايي ٞستٙس .زازٞ ٜبي ثب٘ٛي ٝثب استفبز ٜاظ ضٚاثظ  ٚفطٔٞ َٛبي ظيط ٔحبسج ٝضس ٜاست و ٝث ٝتفضيُ زض ثرص ظيط اضائٌ ٝطزيسٜ
است.
اِٚيٗ ٔتغيط ٚاثست ٝث ٝتحميك چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس است و ٝثب ٘ CCCطبٖ زازٔ ٜي ضٛز .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضٚظٞبيي ثيٗ
زضيبفت  ٚپطزاذت ٚخ٘ ٝمس زض اضتجبط ثب يه ٚاحس ٔدعا اظ ػّٕيبت ٔي ثبضس .چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ث ٝغٛضت ظيط ٔحبسجٔ ٝي
ٌطزز (.)Nobaee, 2010
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس; زفؼبت ٌطزش ٔٛخٛزي وبال  +زفؼبت ٌطزش حسبثٟبي زض يبفتٙي – زفؼبت ٌطزش حسبثٟبي پطزاذتٙي
ا٘تظبض ٔي ضٚز و ٝايٗ ٔتغيط ثب ٘سجت ٞبي خبضي  ٚآ٘ي ضاثغٔ ٝستميٕي زاضت ٝثبضس .يؼٙي ثتٛاٖ ٔتغيط چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضا ثٝ
ػٛٙاٖ ضبذػي اظ ٘مسيٍٙي ثبثت استفبزٕٛ٘ ٜز.
ٔتغيط ز٘ ْٚسجت خبضي است و ٝػجبضتست اظحبغُ تمسيٓ زاضاييٟبي خبضي ث ٝثسٞيٟبي خبضي .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ زٙٞس ٜتٛا٘بيي
ثبظپطزاذت ثسٞيٟبي خبضي اظٔحُ زاضاييٟبي خرربضي ٔؤسسٔ ٝي ثبضس٘ .سجت ٔصوٛض ضا ٔميب ٘مسيٍٙي زض وٛتبٔ ٜست ٔي زا٘ٙس.
أب اضظيبثي زضست ٘مسيٍٙي يه ضطوت ٔستّعْ ٔمبيس٘ ٝسجت خبضي آٖ زض سٛٙات ٌصضتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ٔمبيس ٝآٖ ثب ٘سجت ٞبي
خبضي سبيط ضطوت ٞبي غٙؼت ٔطثٛط ٔي ثبضس) .(Akbari ,2003فررطٔٔ َٛحبسج٘ ٝسجت خبضي ث ٝضطح شيُ ٔي ثبضس:
CR = CA/CL
() 1
و ٝزض آٖ٘ CR :سجت خبضي CA ،زاضاييٟبي خبضي  CLٚثسٞي ٞبي خبضي ٔي ثبضس.
يىي زيٍط اظ ٘سجت ٞبي ٔٛضز استفبز ٜثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي ٘مسيٍٙي ضطوت٘ ،سجت سطيغ است .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي زٞس و ٝتب چٝ
حس يه ضطوت ٔي تٛا٘س تؼٟسات وٛتبٔ ٜست ذٛز ضا اظ عطيك زاضاييٟبيي و ٝث ٝضاحتي لبثُ تجسيُ ث٘ ٝمس ٞستٙس ،ثبظپطزاذت وٙٙس.
ٞط چ ٝايٗ ٘سجت ثيطتط ثبضس ،ضطوت اظ زاضاييٟبي ذٛز ث٘ ٝح ٛوبضاتطي خٟت زستيبثي ث ٝفطٚش ثيطتط استفبز ٜوطز ٜاست٘ .سجت
سطيغ اظتمسيٓ ٘مستطيٗ الالْ زاضايي خبضي (ٚخ٘ ٜٛمسٛٔ ،خٛزي ثب٘ه  ٚاسٙرربززضيبفتٙي) ث ٝثسٞي ٞبي خرربضي ثسست ٔي آيس
) .(Akbari ,2003فررطٔٔ َٛحبسج٘ ٝسجت سطيغ ث ٝضطح شيُ ٔي ثبضس:
QR=CR-(I+PP)/CL
() 2

ثطضسي ضاثغ ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي ٘مسيٍٙي زض ضطوت ٞبي پصيطفت ٝضس ٜزض ثٛض
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اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

و ٝزض آٖ ٘ QRسجت آ٘يٛٔ I ،خٛزي وبال  PP ٚپيص پطزاذتٟب ٔي ثبضس.
 -3نتایج و بحث
زض ايٗ لسٕت آظٔ ٖٛفطضيٞ ٝب ٔٛضز ثحث لطاض ٔي ٌيطز .ثطاي آظٔ ٖٛفطضيٞ ٝبي تحميك اظ آظٔٞ ٖٛبي ٕٞجستٍي  ٚتحّيُ
ضٌطسي ٖٛاستفبز ٜضس ٜاست .خس َٚضٕبض 1 ٜثيبٍ٘ط آٔبض تٛغيفي زازٜٞبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثطاي استفبز ٜزض ضٌطسي ٖٛذغي است.

آٔبضٞ ٜبي تٛغيفي
تؼساز
ػسْ پبسد
ٔيبٍ٘يٗ
ٔيب٘ٝ
ٕ٘ب
ا٘حطاف ٔؼيبض
ٚاضيب٘س
چٍِٛي
وطيسٌي
زأ ٝٙتغييطات
حسالُ
حساوثط

چطذ ٝتجسيُ
ٚخ٘ ٝمس

٘سجت خبضي

زٚض ٜتجسيُ
٘سجت سطيغ
ح زضيبفتٙي

178
178
178
178
3
3
3
3
136/5304
0/7538
1/2843516
144/9342
111/0452
0/6687
0/0445906
203/1985
(4/42اِف)
(0/90اِف)
1/2182356
(24465/38اِف)127/55497
0/45421
0/3183827
2042/0653
16270/272
0/206
0/5949127
4170030/5
4/118
2/409
0/3539211
9/5626/265
9/059
2/4958598
122/223
1156/18
3/19
0/1820749
33263/88
4/42
0/09
9/6662638
24465/381160/6
3/28
0/3622001
8798/5
خس َٚضٕبض :)1( ٜآٔبضٜتٛغيفي ٔتغيطٞبي پژٞٚص (ٔٙجغٔ :حبسجبت پژٞٚطٍط)

زفؼبت ٌطزش
ٔٛخٛزي وبال
178
3
618/4395
208/5915
(0/0اِف)
1764/2764
3112761/3
7/629
67/171
18162/82
0
18162/82

ثطضسي ٔتغيطٞبي تٛضيحي ٘طبٖ ٔيزٞسٔ ،مساض ٔيبٍ٘يٗ ث ٝعٛض ٕ٘ ٝ٘ٛثطاي ٔتغيط چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثطاثط144/9342ضٚظ
ٔيثبضس و٘ ٝطبٖ ٔيزٞس ثيطتط زازٜٞب ح َٛايٗ ٘مغ ٝتٕطوع يبفت ٝا٘سٔ .يب٘ ٝيىي زيٍط اظ ضبذعٞبي ٔطوعي است وٚ ٝضؼيت
خبٔؼ ٝضا ٘طبٖ ٔيزٞسٕٞ .ب٘غٛض ؤ ٝطبٞسٔ ٜيضٛز ٔيب٘ ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  203/1985ضٚظ ٔيثبضس و٘ ٝطبٖ ٔيزٞس ٘يٕي
اظ زازٜٞب وٕتط اظ ايٗ ٔمساض ٘ ٚيٕي زيٍط ثيطتط اظ ايٗ ٔمساض ٞستٙسٔ .مساض ٔيبٍ٘يٗ ثطاي ٔتغيط ٘سجت خبضي زض عي سبَٞبي
ٔٛضز ثطضسي 1/2843516است .ثطضسي ٔيعاٖ چٍِٛي ٚوطيسٌي ٞط يه اظ ٔتغيطٞب ٔ ٚمبيس ٝآٖ ثب تٛظيغ ٘طٔبَ ٘طبٖ ٔيزٞس وٝ
ٔتغيطٞبي پژٞٚص ث ٝغٛضت ٘طٔبَ تٛظيغ ٘طس ٜا٘س .ضٕٙب ٘تبيح آظٔ ٖٛوٌّٕٛطٚف -اسٕيط٘ف ثطاي آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ ٔتغيط
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘يع ٘طبٖ ٔي زٞس و ٝسغح ٔؼٙي زاضي  0است  ٚثٙبثطايٗ ٘طٔبَ ٘يست .ثطاي ٘طٔبَ وطزٖ ٔتغيط ٞب ثبيس اظ
ٍِبضيتٓ عجيؼي زازٞ ٜب استفبزٕٛ٘ ٜز ،و ٝچ ٖٛسغح ٔؼٙي زاضي ثب ٍِبضيتٓ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس (ث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ٚاثست ٝحسٚز
 0/02است) ذيّي ا٘سن است ٕ٘ي تٛاٖ ٌفت ٔتغيط ٘طٔبَ است  ٚاظ ايٗ ضٕ٘ ٚي تٛاٖ اظ ٔسَ ضٌطسي ٖٛثطاي آظٔ ٖٛفطضيبت
فطػي ا َٚاستفبزٕٛ٘ ٜز.
لجُ اظ پطزاذتٗ ث٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛفطضي ٝا َٚتحميك الظْ است ٔطٚضي ثط فطضي ٝا َٚتحميك زاضت ٝثبضيٓ .فطضي ٝا َٚػجبضت است
اظ ٚخٛز اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت خبضي  ٚسطيغ .چ ٖٛسغح ا٘ساظٌ ٜيطي ٔ ٕٝٞتغيطٞبي تحميك
فبغّ ٝاي است ثطاي آظٔٔ ٖٛؼٙي زاضي اضتجبط اظ آظٕٔٞ ٖٛجستٍي پيطس ٖٛاستفبز ٜضس ٜاست .خس َٚضٕبض 2 ٜثيبٍ٘ط ٘تبيح ايٗ
آظٔٔ ٖٛي ثبضس:
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ٔتغيط ٚاثستٝ

٘سجت
خبضي

ٔتغيطٞبي ٔستمُ

چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس

٘سجت
سطيغ

ضطيت ٕٞجستٍي

0/092-

0/893

سغح ٔؼٙي زاضي(ز ٚزأ)ٝٙ
تؼساز

0/224
178

0
178

خس َٚضٕبض٘ :)2(ٜتبيح آظٔ ٖٛفطضي ٝا َٚتحميك (ٔٙجغٔ :حبسجبت پژٞٚطٍط)

ٕٞبٖ عٛض ؤ ٝالحظٔ ٝي ضٛز سغح ٔؼٙي زاضي ثطاي ٘سجت سطيغ غفط است ث ٝايٗ ٔؼٙي و ٝثيٗ زٔ ٚتغيط چطذ ٝتجسيُ ٚخٝ
٘مس ٘ ٚسجت سطيغ زض سغح  %99اعٕيٙبٖ ضاثغٔ ٝؼٙي زاض ٚخٛز زاضز .ضطيت ٕٞجستٍي ٘عزيه ٘ 0/9طبٖ ٔي زٞس و ٝضاثغٝ
ٔستميٓ ثيٗ زٔ ٚتغيط ثسيبض لٛي است .ثطاي ٘سجت خبضي چ ٖٛسغح ٔؼٙي زاضي ثبالتط اظ  %5است ،ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ثيٗ ايٗ
ٔتغيط  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز ٘ساضز.ثٙبثطايٗ فطضي ٝفطػي ٘رست ضز  ٚفطضي ٝز ْٚاظ فطضي ٝاغّي ا َٚتبييس ٔي ضٛز٘ .تبيح
آظٔ ٖٛضٌطسي٘ ٖٛطبٖ ٔي زٞس ؤ ٝؼبزِ ٝذظ ضٌطسي ٖٛثي ٔؼٙبست اظ ايٙطٕ٘ ٚي تٛاٖ اظ ايٗ ضٚش ثطاي آظٔ ٖٛتأثيط ٘سجت
سطيغ ثط چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس استفبزٕٛ٘ ٜز.
فطضي ٝز ْٚػجبضت است اظ ٚخٛز اضتجبط ٔثجت ٔؼٙبزاضي ثيٗ ٔست ظٔبٖ تجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙئ ،ست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال ٚ
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس .ثطاي آظٔٔ ٖٛؼٙي زاضي اضتجبط ٔدسزا اظ آظٕٔٞ ٖٛجستٍي پيطس ٖٛاستفبز ٜضس ٜاست  ٚخس َٚضٕبض3 ٜ
ثيبٍ٘ط ٘تبيح ايٗ آظٔٔ ٖٛي ثبضس.
ٔتغيطٞبي ٔستمُ

ٔتغيط ٚاثستٝ
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس

ظٔبٖ تجسيُ
حسبثٟبي زضيبفتٙي

ٔست تجسيُ
ٔٛخٛزي وبال

ضطيت ٕٞجستٍي

0/096-

0/48-

سغح ٔؼٙي زاضي(ز ٚزأ)ٝٙ
تؼساز

0/201
178

0
178

خس َٚضٕبض٘ :)3( ٜتبيح آظٔ ٖٛفطضي ٝز ْٚتحميك

ٕٞبٖ عٛض ؤ ٝالحظٔ ٝي ضٛز سغح ٔؼٙي زاضي ثطاي ٔست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال غفط است ث ٝايٗ ٔؼٙي و ٝثيٗ زٔ ٚتغيط
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٔ ٚست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال زض سغح  %99اعٕيٙبٖ ضاثغٔ ٝؼٙي زاض ٚخٛز زاضز .ضطيت ٕٞجستٍي ٘عزيه
ٙٔ ٚ 0.5في ٘طبٖ ٔي زٞس و ٝضاثغٔ ٝؼى ٛثيٗ زٔ ٚتغيط ٘سجتب لٛي است .ثطاي ظٔبٖ تجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙي چ ٖٛسغح
ٔؼٙي زاضي ثبالتط اظ  %5است ،ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ثيٗ ايٗ ٔتغيط  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز ٘ساضز .ثٙبثطايٗ فطضي ٝفطػي ٘رست
ضز  ٚفطضي ٝفطػي ز ْٚاظ فطضي ٝاغّي ز ْٚتبييس ٔي ضٛز٘ .تبيح آظٔ ٖٛضٌطسي ٖٛثطاي تأثيط ٔتغيط ٔست تجسيُ ٔٛخٛزي وبال ثط
چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ث ٝضطح خسا َٚظيط اضائ ٝضس ٜاست:
سغح ٔؼٙي
زضخٝ
زاضي
آظازي ٔيبٍ٘يٗ ٔطثؼبت
ٔدٕٛع ٔطثؼبت
آٔبضٞ ٜب
ٔسَ
F
000
52/642
169937919
1
169937919
ضٌطسيٖٛ
1
322816705
176
568157476
ٔمساض ثبلي ٔب٘سٜ
خٕغ
177
738095395
خس َٚضٕبض٘ :)4( ٜتبيح آظٔٙٔ( ANOVA ٖٛجغٔ :حبسجبت پژٞٚطٍط)

ثطضسي ضاثغ ٝچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت ٞبي ٘مسيٍٙي زض ضطوت ٞبي پصيطفت ٝضس ٜزض ثٛض
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اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ

٘تبيح خس٘ 4 َٚطبٖ ٔي زٞس و ٝسغح ٔؼٙي زاضي ثطاثط غفط  ٚوٕتط اظ  %5است ثٙبثطايٗ ذظ ضٌطسي ٖٛتٛا٘بيي تجييٗ پطاوٙسٌي
ٞبي ٔتغيط ٚاثست ٝيؼٙي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضا زاضز .اظ ايٙط٘ ٚتبيح خس َٚضٕبض 5 ٜثطضسي ٔي ٌطزز:.

ضطايت استب٘ساضز ٘طسٜ
ٔسَ
1

آٔبضٞ ٜب
ٔمساض ثبثت
زفؼبت ٌطزش ٔٛخٛزي وبال

ثتب
488/404

ذغبي
استب٘ساز
142/747

0/555-

0/077

ضطايت استب٘ساضز
ضسٜ

t

سغح ٔؼٙي زاضي

ثتب

0/48-

3/421
7/255

0/001
0

خس َٚضٕبض :)5( ٜضطايت ضٌطسيٙٔ( ٖٛجغٔ :حبسجبت پژٞٚطٍط)

زض ايٗ خس َٚسغح ٔؼٙي زاضي  ٚ0/00وٕتط اظ  ٘ %5طبٖ ٔي زٞس ؤ ٝتغيط ٔستمُ ٔؼٙي زاض است  ٚلسضت تجييٗ ٔتغيط ٚاثست ٝضا
زاضزٔ .ؼبزِ ٝذظ ضٌطسي ٖٛث ٝضطح ظيط اظ خس َٚلبثُ اضائ ٝاست:
CCC= 444/404 – 0/555*ICP
()3
ايٗ ٔؼبزِ ٝثيبٍ٘ط ضاثغٙٔ ٝفي چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚزفؼبت ٌطزش ٔٛخٛزي وبال ٔي ثبضس.
زض ايٗ تحميك ز ٚفطضئ ٝغطح  ٚآظٔ ٖٛضس ٜاست .ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞيت ٔٛضٛع تحميك  ٚضٚش ا٘ساظٌٜيطي ،فطضيٞٝبي تحميك ثب
استفبز ٜاظ ضٚضٟبي ٕٞجستٍي  ٚتحّيُ ضٌطسي ٖٛثطضسي ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٝاست .ثطاسب ٘تبيح ثسست آٔس٘ ٜتبيح آظٖٔٛ
فطضيبت تحميك ٘طبٖ زاز و ٝثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٘ ٚسجت سطيغ زض سغح  %99اعٕيٙبٖ ضاثغٔ ٝؼٙي زاض ٔستميٓ  ٚلٛي
ٚخٛز زاضز أب ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ثيٗ ٘سجت خبضي  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ٚخٛز ٘ساضز .ايٗ ٘تبيح ثب تحميك ضيچبضز  ٚالفّيٗ
( ٚ ٛٔ ٚ )1980استيٗ ( )1993سبظٌبض است؛ أب ٔغبيط ثب ٘تبيح تحميك اليطٚزي ( )1993است .ث ٝػجبضت زيٍط ٘سجت خبضي
ثٟجٛز ٚضؼيت  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس وبٞص ٔٛلؼيت ٘مسيٍٙي ضا ٘طبٖ ٔي زٞس ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌط ٔٛخٛزي وبال  ٚحسبثٟبي
زضيبفتٙي افعايص يبثس چٞ ٖٛط ز ٚزض غٛضت وسط ٘سجت ٞبي ٘مسيٍٙي لطاض ٌطفت ٝا٘س ايٗ ٘سجت ٞب ضا افعايص ذٛاٙٞس زاز  ٚاٌط
تبٔيٗ ٔبِي اظ ٔحُ تبٔيٗ ٔبِي وٛتبٔ ٜست ا٘دبْ ضٛز تغييطي زض ايٗ ٘سجت ٞب ٘رٛاٙٞس زاضت ِٚي اٌط تبٔيٗ ٔبِي اظ ٔحُ ثّٙس
ٔست ا٘دبْ پصيطز ايٗ ٘سجت ٞب افعايص ٘ ٚسجت خبضي ثٟتط ضسٖ اٚضبع  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثستط ضسٖ ٘مسيٍٙي ضا ٕ٘بيبٖ
ذٛاٞس سبذتِ .صا ٘سجت سطيغ زض ٔمبيس ٝثب ٘سجت خبضيٕ٘ ،بيٙس ٜثٟتطي اظ ٚضؼيت ٘مسيٍٙي ضطوت ٞبي ايطا٘ي است  ٚضاثغٝ
اي ٔثجت ثب ٘مسيٍٙي ضطوت ٞب زاضز .زض حبِي و٘ ٝسجت خبضي ػّي ضغٓ تػٛض ػٕٔٛي ٞيچ ضاثغ ٝاي ثب ٘مسيٍٙي ٘ساضز.
٘تبيح آظٔ ٖٛفطضي ٝز٘ ْٚطبٖ ٔي زٞس و ٝثيٗ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس  ٚزفؼبت تجسيُ ٔٛخٛزي وبال زض سغح  %99اعٕيٙبٖ ضاثغٝ
ٔؼٙي زاض ٔؼى٘ ٛسجتب لٛي ٚخٛز زاضز  ٚايٗ ضاثغ ٝاظ ٘ٛع ػّي است٘ .تبيح ٘طبٖ ٔي زٞس وٞ ٝط چٛٔ ٝخٛزي وبال افعايص يبثس،
زٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس ٘يع افعايص ٔي يبثس ٚث ٝػجبضت زيٍط زٚض ٜزٚضٌ ٜطزش ٚخ٘ ٝمس ثيطتطيٗ حسبسيت ضا ث ٝزٚضٌ ٜطزش
ٔٛخٛزي وبال زاضز .ايٗ ٘تبيح ثب ٘تبيح تحميك ثسّي ٔ ٚبيط( )1987و ٝث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس٘س و ٝاضتجبط ٔؼٙبزاضي ثيٗ چطذ ٝتجسيُ
ٚخ٘ ٝمس ٔ ٚيبٍ٘يٗ ٔٛخٛزي وبال ٚخٛز زاضزٕٞ ٚ ،يٙغٛض تحميك اليطٚزي ٔ ٚىبضتي (٘ )2005يع سبظٌبضي زاضز .أب ٘تبيح تحميك
حبضط٘طبٖ ٔي زٞس ثيٗ ظٔبٖ تجسيُ حسبثٟبي زضيبفتٙي  ٚچطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ٚخٛز ٘ساضز .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح
ايٗ تحميك فؼبالٖ ثبظاض سطٔبئ ٚ ٝسيطاٖ ضطوت ٞب ٔي ثبيس ثيص اظ استفبز ٜاظ ٘سجت ٞبي سٙتي ٘مسيٍٙي ث ٝذػٛظ ٘سجت
خبضي ،زض اضظيبثي ٘مسيٍٙي ضطوت ٞب اظ چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس استفبز ٜوٙٙس .اظ سٛي زيٍط ٔٛخٛزي وبال يىي اظ تٟسيسات ٟٔٓ
وسطي ٘مسيٍٙي زض ضطوت ٞبي ايطا٘ي است  ٚزفؼبت ٌطزش آٖ ثبيس ٔٛضز تٛخٔ ٝسيطيت  ٚفؼبالٖ ثبظاض سطٔبي ٝلطاض ٌيطز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ايٗ تحميك ثطاي تحميمبت آتي پيطٟٙبز ٔي ٌطزز:
اِف) ضاثغ ٝثيٗ ٘سجت ٞبي سٛزآٚضي  ٚػّٕىطز ضطوت ثب چطذ ٝتجسيُ ٚخ٘ ٝمس ثطضسي ٌطزز.

1390ٖ ظٔستب/ 18 ٜ ضٕبض/ ٓ سبَ ضط- سجٙٙاحس سٚ  آظاز اسالٔيْٜ ا٘سب٘ي زا٘طٍبّٛ ػٜؼتي زا٘طىسٙ ٔسيطيت غّٝٔد
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.زٛ ضٜديسٙ ٘مس سٝخٚ ُ تجسيٝ چطذٚ  اضظش ضطوتٝة) ضاثغ
. ٘مس ثطضسي ٌطززٝخٚ ُ تجسيٝ چطذٚ  التػبزيٜزٚس اضظش افعٙ٘بي ػّٕىطز ٔسضٖ ضطوت ٔبٞ  ثيٗ ضبذعٝج) ضاثغ
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