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ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی اظ ػّٕ ٝػٛأُ ثؿیبض ٔ ٟٓزض ایؼبز ٔعیز ضلبثشی ٔحؿوٛة ٔویقوٛز .ا٘شظوبض ٔویضٚز ثب٘ىوساضی
اِىشط٘ٚیىی ثب وبٞف ٞعیٞٝٙبی ٔرشّف اظ ػّٕٞ ٝعیٞٝٙبی سأؾیؽ قؼت ٔشؼسز ،دطزاذز ث٘ ٝیوطٚی ا٘ؿوب٘یٞ ،عیٙوٞٝوبی
حُٕ٘ٚمُ  ٚچبح اؾىٙبؼ  ...ٚثبػض وبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘ه قٛز .حبَ ؾؤاَ ٕٟٔی ؤ ٝططح ٔویقوٛز نٖ اؾوز وو ٝنیوب
ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی زض ایطاٖ ٔٛػت وبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞب قس ٜاؾز؟  ٚثب٘هٞبی زِٚشوی  ٚذهٛنوی
زض ایٗ ضاثط ٝػّٕىطز یىؿب٘ی زاقشٝا٘س؟ ثطضؾی ایٗ ٔٛضٛع زض زؾشٛضوبض ٔطبِؼو ٝحبضوط ٔویثبقوس .ثوسیٗ ٔٙظوٛض زض
چبضچٛة ضٚیىطز ٞعیٝٙیبثی ٔجشٙی ثط فؼبِیز ،سبثغ ٞعی٘ ٝٙظبْ ثب٘ىی اؾوشرطاع  ٚثو ٝسفىیوه ثب٘وهٞوبی ذهٛنوی ٚ
زِٚشی ایطاٖ ثطای زٚض 1385-1391 ٜثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـ دبُ٘ زیشب ثطنٚضز ٌطزیس ٜاؾز٘ .شبیغ حىبیوز اظ نٖ زاضز ووٝ
ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی زض ایطاٖ ٔٛػت وبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞبی ذهٛنی  ٚزِٚشوی قوس ٜاؾوز .أوب ایوٗ
ٔٛضٛع زض ثب٘هٞبی ذهٛنی ثٔ ٝطاست ثعضٌشط ٔ ٚؼٙبزاضسط ٔیثبقس .ایٗ ثسیٗ ٔف ْٟٛاؾز و ٝثب٘هٞبی ذهٛنوی
زض ظٔی ٝٙاؾشفبز ٜاظ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثٙٔ ٝظٛض وبٞف ٞعیٞٝٙبی ذٛز ٔٛفكسط اظ ثب٘هٞبی زِٚشی ػُٕ وطزٜا٘س.
طجمٝثٙسی G21, O33, L63 :JEL

ٚاغٜٞبی وّیسی :ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىیٞ ،عیٞٝٙبی ثب٘ه ،دبُ٘ زیشب ،ثب٘هٞبی ذهٛنی  ٚزِٚشی.

 سبضید زضیبفز1395/8/11 :

سبضید دصیطـ1396/3/31 :
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 .1مقذمٍ
ثیكشط ؾبظٔبٖٞب ث ٝز٘جبَ ػصة ٔكشطی  ٚافعایف ضضبیشٕٙسی اٞ ٚؿشٙس .ایوٗ ٔؿئّ ٝثٝذهوٛل
زض ثب٘هٞب و ٝزض اضسجبط زائٓ ثب ٔكشطیبٖ ٞؿوشٙس ،إٞیوز ٚیووػٜای زاضز .اظ ططفوی ضلبثوز زض ثویٗ
الظْ  ٚضطٚضی ثو٘ ٝظط ٔیضؾس .زض ضاؾشبی اٞساف فٛق ،قوی٘ ٜٛووٛیٗ زض اضائو ٝذووسٔبر ثووب٘ىی،
ثٟطٌٜیطی اظ لبثّیزٞبی فٙبٚضی اطالػوبر  ٚاضسجبطوبر اؾوز وو ٝاظ ػٛأوُ ثؿویبض ٟٔوٓ زض ایؼوبز
ٔعیز ضلوبثشی ثطای ثب٘هٞب  ٚػصة ٔكشطیبٖ  ٚضضبیشٕٙسی نٖٞب ثٝحؿبة ٔینیس.
ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ٔیسٛا٘س ثب وبٞف ٞعیٞٝٙبی ٔرشّف اظػّٕٞ ٝعیٞٝٙوبی سأؾویؽ قوؼت
ٔشؼووسز ،دطزاذووز ثوو٘ ٝیووطٚی ا٘ؿووب٘یٞ ،عیٙوو ٝحٕووُ٘ٚمووُ  ٚچووبح اؾووىٙبؼ ٔ ٚؿووىٛن ،چووبح
نٛضرحؿبةٞبی ثب٘ىی یب ضؾیسٞبی دطزاذز لجٛو  ...ٚثبػض وبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘ه قس ٚ ٜاظ
ایٗ ضا ٜث ٝافعایف ؾٛز ثیكشط ٔٙؼط قٛز.

1

زض ایووٗ ضاؾووشب قووجى ٝثووب٘ىی زض ؾووبَٞووبی اذی وط ؾووطٔبیٌٝووصاضیٞووبی ٍٙٞفش وی ضا زض ثرووف
ؾرزافعاض٘ ،طْافعاض  ٚثؿشطٞبی اضسجبطی ٔ ٚربثطاسی ا٘ؼبْ زاز ٜو ٝاظنٖػّٕٔ ٝیسٛاٖ طوطح ػوبٔغ
ذٛزوبضؾبظی ؾیؿشٓ ثب٘ىی ،زؾوشٍبٜٞوبی ذوٛزدطزاظ ،ثب٘ىوساضی ایٙشط٘شوی ،ثب٘ىوساضی ثوب ٔٛثبیوُ،
سّفٗثب٘ه ،دبیب٘ٞٝبی قؼت ،ا٘ٛاع وبضرٞبی ٘مسی ،اػشجبضی  ٚثٗ وبضر ،زؾشٍبٜٞبی وبضرذٛاٖ
 ٚدبیب٘ٞٝبی ٘مط ٝفطٚـ ضا ٘بْ ثطز.
٘ىشٝای و ٝزض ایٗ ضاؾشب ٔیثبیؿز ٔس٘ظط لطاض ٌیطز ،نٖ اؾز و ٝفٙبٚضی اطالػبر ٞعیٞٝٙبی
لبثُ سٛػٟی ٘یع ث ٝثب٘هٞب سحٕیُ ٕ٘ٛز ٚ ٜلؿوٕز ظیوبزی اظ ثٛزػو ٝنٖٞوب ضا ثو ٝذوٛز اذشهوبل
ٔیزٞس ،ثٙبثطایٗ ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ حٛظ ٜثبیس ثب زلز  ٚحؿبؾیز الظْ نٛضر ٌیطز .ایٗ ثوساٖ
ٔؼٙبؾز و ٝنطف ٞعی ٝٙزض حٛظ ٜفٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر زض ؾیؿشٓ ثب٘ىی ثبیوس ثوٌ٘ٛ ٝوٝای
ا٘ؼبْ قسٔ ٚ ٜسیطیز ٌطزز و ٝحساوظط زض ٔیبٖٔسر  ٚثّٙسٔسر ثشٛا٘س ٞعیٞٝٙبی والٖ ثب٘هٞب ضا
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وبٞف زاز ٚ ٜاظ ایٗ ٔؿیط ثطای ثب٘وهٞوب وؿوت زضنٔوس ،ؾوٛز ٘ ٚیوع ذّوك ٔعیوز ٕ٘بیوس .زض ایوٗ
چبضچٛة ٔكرم قسٖ سأطیط ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثط ٞعیٙوٞٝوبی ثب٘وهٞوب ٔویسٛا٘وس اظ
إٞیز ثؿعایی ثطذٛضزاض ثبقس .ایٗ ٔٛضٛع ،یؼٙی سأطیط ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثوط ووبٞف
لطاض زاضز.
ا٘شظبض ٔیضٚز ضاثطٔ ٝظجز ٔ ٚؼٙبزاضی ثیٗ ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی  ٚوبٞف ٞعیٞٝٙوبی
ثب٘هٞب ٔكبٞسٌ ٜطزز  ٚزض ایٗ ٔیبٖ ثب٘هٞبی ذهٛنی اظ ػّٕىطز ثٟشوطی ٘ؿوجز ثو ٝثب٘وهٞوبی
زِٚشی ثطذٛضزاض ثبقٙس ،ظیطا ؤ ٝطبِؼبر ٘كبٖ ٔیزٞس ویفیز ذسٔبر ثب٘ىساضی زِٚشی زض ٔمبیؿٝ
ثووب ثب٘ىووساضی ذهٛنوی ٚضووؼیز ٘ووبٔطّٛثی زاضز (ٞووبزیظازٔ ٜمووسْ  ٚقووبٞسیٕٞ .)1387 ،چٙوویٗ
ثب٘هٞبی ذهٛنی زضظٔیٝٙی فٙبٚضی اطالػبر  ٚفطنیٙسٞبی ٔسیطیز زا٘ف ٘یع زض قطایط ثٟشطی
٘ؿجز ث ٝثب٘هٞبی زِٚشی ثطذٛضزاض٘س (ػعیعی.)1389 ،
ایٗ دوػٞٚف اظِحوب ضٚـ ،وٕوی -سحّیّوی  ٚاظِحوب ٞوسف سٛنویفی  ٚاظ ِحوب ظٔوب٘ی،
دیٕبیكی ثٝحؿبة ٔینیس و ٝثطای سحّیُ زازٜٞب اظ سىٙیهٞوبی الشهبزؾوٙؼی ٔجشٙوی ثوط زازٜٞوبی
ػّٕىطزی اؾشفبزٔ ٜیقٛز .شوط ایٗ سٛضوی ٘یوع ضوطٚضی اؾوز وو ٝسؼوساز ا٘وسوی دوػٞٚف ،اطوط
ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثط ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞب ضا ثطضؾی وطزٜا٘س  ٚاظ ایٗ سؼساز ا٘سن ٘یع ث٘ ٝسضر اظ
سىٙیهٞبی الشهبزؾٙؼی اؾشفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س  ٚػٕسسبً اظ ططیك دطؾكٙبٔ ٝایوٗ ووبض ضا ا٘ؼوبْ زازٜا٘وس.
ضٕٗ ایٙى ٝػٕس ٜدػٞٚف ٞبیی وو ٝزض ایوطاٖ زض ظٔیٙو ٝثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی ا٘ؼوبْ قوس ٜاؾوز
ٔطثٛط ث ٝظیطؾبذزٞب ،ضفشبض ٌ ٚطایف ٔكشطیبٖ ،أٙیز اطالػبر ،ثٟطٜٚضی ،وبضایی  ٚؾوٛزنٚضی
زض ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ( ٚوٕشط زض ظٔیٞ ٝٙعیٞٝٙبی ثب٘ىی) اؾز.
ٔطبِؼ ٝحبضط اظ دٙغ ثرف سكىیُ قس ٜاؾز .دوؽ اظ ٔمسٔو ٝزض ثروف ز ْٚازثیوبر ٔٛضوٛع
ثطضؾی ٔیقٛز .دؽ اظ نٖ ،زض ثرف ؾ ْٛثٔ ٝؼطفی  ٚثوطنٚضز ٔوسَ دطزاذشؤ ٝویقوٛز .زض ثروف
ا٘شٟبیی ٘یع ٘شیؼٌٝیطی دػٞٚف نٚضز ٜقس ٜاؾز.
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 .0ادتیات مًضًع
 .1-0تاوکذاری الکتريویکی
ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی قیٜٛای اظ ثب٘ىساضی اؾوز وو ٝزض نٖ ٔكوشطی ثوس ٖٚحفوٛض فیعیىوی زض
فٙبٚضی دیكطفش ٝقجىٞٝب ٔ ٚربثطار ػٟز ا٘شمبَ ٔٙبثغ (د )َٛزض ؾیؿشٓ ثب٘ىساضی ٔیثبقس .ایوٗ ٘وٛع اظ
ثب٘ىساضی ایٗ أىبٖ ضا ثٔ ٝكشطی ٔیزٞس و ٝؾط ٌؿشطزٜای اظ ٘مُٚا٘شموبَ ٚػو ٚ ٜٛاطالػوبر ضا ثوٝ
قویٜٛای اِىشط٘ٚیىوی ا٘ؼوبْ زٞوس .ثوٝثیوبٖ زیٍوط ثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی ػجوبضر اؾوز اظ اؾوشفبز ٜاظ
ضٚـٞبی اِىشط٘ٚیىی ثطای اضائ ٝذسٔبر ٔشؼبضف ثب٘ىی ثب ثٟطٌٜیطی اظ ا٘ٛاع ضؾب٘ٞٝوبی اِىشط٘ٚیىوی
(یبٚضی .)1385 ،ثؿیبضی اظ ٚؾبیُ اضسجبطی  ٚاِىشط٘ٚیىی اظػّٕٛٔ ٝثبیوُ ،سّفوٗ طبثوز ،وبٔذیٛسطٞوبی
قرهیِ ،خسبحٞب ،زؾشٍبٜٞبی ذٛزدطزاظ  ٚدبیب٘ٞٝبی فوطٚـ زض سىٕیوُ دطٚؾو ٝثب٘ىوساضی ثو ٝایوٗ
ؾجه اظػّٕ ٝاطالعضؾب٘ی ،اضسجبطبر  ٚسطاوٙف زازٜٞب ٘مف ٕٟٔوی ضا ایفوب ٔویوٙٙوس .زض ٕ٘وٛزاض()1
ٕٟٔشطیٗ وب٘بَٞبی ذسٔبسی ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ث ٝسهٛیط وكیس ٜقس ٜاؾز.
هَتایل تاًک

تلفي تاًک

اساماس تاًک

دستگاُّای خَدپزداس

پایاًِ ضؼة
PINPAD

باوکداری

پایاًِ فزٍش

الکتريویکی

POS

ایٌتزًت تاًک

کذ تاًک

ًوَدار  .1کاًالّای هختلف ارائِ خذهات تاًکذاری الکتزًٍیکی
هأخذ :تػیزی ٍ رتیغ ( ٍ )1386تیذآتاد ٍ الْیاری فزد ()1384

Downloaded from qjfep.ir at 4:19 +0430 on Sunday June 24th 2018

ثب٘ه  ٚثب اؾشفبز ٜاظ ٚاؾطٞٝبی ایٕٗ ثشٛا٘س اظ ذسٔبر ثب٘ىی ثطذٛضزاض قوٛز  ٚثو ٝػجوبضسی اؾوشفبز ٜاظ

ارزيابی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهص هسينه عولیاتی نظام بانکی کطور...

00

زض ٘ظبْ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ا٘شمبَ فطایٙسٞب ث ٝففبی ٔؼبظی ٔعایوبیی ضا ثوٕٞ ٝوطا ٜزاضز ووٝ
ثٝنٛضر ٔؼعا ثطای ثب٘هٔ ،كشطی ،الشهبز ّٔی  . . .ٚلبثُ احهبء ٔیثبقس .زض ٕ٘ٛزاض ( )2ایٗ ٔعایب
ث ٝسفىیه ثب٘وه ٔ ٚكوشطیبٖ نٚضز ٜقوس ٜاؾوز٘ .ویٍٓ٘وبٞی ثو ٝلبثّیوزٞوبی فٙوبٚضی اطالػوبر ٚ
٘ظبْ ضا  -ثٚٝیػٍٙٞ ٜبٔی و ٝثب ؾیؿشٓ ثب٘ىساضی ؾوٙشی ٔمبیؿؤ ٝویقوٛز -سجیویٗ ٕ٘بیوسٟٔ .وٓسوطیٗ
سفبٚرٞبی ٔٛػٛز ٔیبٖ ز ٚؾیؿشٓ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی  ٚؾٙشی ضا ٔیسٛاٖ زض ػس٘ 1 َٚكبٖ زاز.
مسایای باوکداری

الکتريویکی

باوکَا

مشتریان

افشایص سَدآٍری

غزفِجَیی در ّشیٌِّا

افشایص ضْزت تاًکّا در ارائِ ًَآٍری

غزفِجَیی در سهاى

رفغ هحذٍدیتّای سهاًی ٍ هکاًی

دستزسی تِ کاًالّای هتؼذد

افشایص کیفیت در ارائِ خذهات

دستزسی راحت تِ خذهات

افشایص سزػت ٍ کارایی
افشایص دقت ٍ سالهت کاری
ًوَار  .2هشایای تاًکذاری الکتزًٍیکی
هأخذ :رسَل اف ( ٍ )1390تػیزی ٍ رتیغ ()1386
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جذٍل  .1تفاٍتّای تاًکذاری سٌتی ٍ الکتزًٍیکی

 تاسار ًاهحذٍد اس لحاظ هکاًی رقاتت ًامّای تجاری ارائِ خذهات گستزدُ ارائِ خذهات هتٌَع تز اساس ًیاس ٍ سفارش هطتزیٍ ًَآٍری
 تاًکّای چٌذهٌظَرُ هجْش تِ اهکاًات الکتزًٍیکی توزکش تز ّشیٌِ ٍ رضذ درآهذ کسة درآهذ اس طزیق کارهشد اسًظز سهاًی ًاهحذٍد ٍ  24ساػتِ ٍجَد راتطِ ًشدیک ٍ تٌگاتٌگ تیيتاًکی تِ دلیلل اسلتفادُ اس رایاًلِ ،حجلن کاذلذ ٍ ًیلزٍیاًساًی تِضذت کاّص هییاتذ.

 تاسار هحذٍد رقاتت تیي تاًکّا ارائِ خذهات هحذٍد ارائِ خذهات تِ یک ضکل خاظ هتکی تز ضؼة توزکش تز ّشیٌِ کسة درآهذ اس طزیق حاضیِ سَد هحذٍد تِ ساػات اداری ًثَد راتطِ ًشدیک ٍ هزتثط تیيتاًکی تِ دلیل ٍجَد ساختار هثتٌلی تلز کاذلذ ،تلز تؼلذادسیادی ًیزٍی اًساًی ًیاس دارد

ٔأذصٌٛ :زضظی  ٚظثیسی ()1387

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز ،ثٟطٌٜیطی اظ لبثّیزٞبی ففبی ٔؼبظی (فٙوبٚضی اطالػوبر ٚ
اضسجبطبر) ٌ ٚؿشطـ نٖ ٔیسٛا٘س ٔٙكأ سغییطار لبثُ سٛػٟی زض ٘ظبْ ثب٘ىی قٛز .زض ٔطبِؼ ٝحبضوط
ثٝنٛضر ذبل اضظیبثی ایٗ اطط زض ظٔی ٝٙوبٞف ٞعیٞٝٙبی ػّٕیبر ثب٘ىی (ث ٝسفىیه ذهٛنی ٚ
زِٚشی) زض زؾشٛض وبض ٔیثبقس.
 .0-0پیطیىٍ پژيَص
ٔطٚضی ثط ازثیبر ٔٛضٛع حىبیز اظ نٖ زاضز و ٝزض ٔطبِؼبر سؼطثی ثوطای ثطضؾوی  ٚنظٔوٖٛ
اطط فٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر  ٚثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثط ؾیؿشٓ ثب٘ىی اظ ضٚیىطزٞوبی ٔرشّفوی
اؾشفبز ٜقس ٜاؾز زض یه سمؿیٓثٙسی وّی ٔیسٛاٖ ایٗ ٔطبِؼبر ضا (اظ ٘ظط ٔٛضٛع) ثوٝقوطح ظیوط
طجمٝثٙسی ٕ٘ٛز:
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اِف) اظ ٔٙظط اطط فٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر ثط ؾٛزنٚضی ٘ظبْ ثب٘ىی :زض ایوٗ ٌوط ٜٚثوٝنوٛضر
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛیسٛاٖ ثٔ ٝطبِؼبر ؾٔٛطا ٚ )2011( 1لٙجطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1390اقبض ٜوطز.
ة) اظ ٔٙظط اطط فٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر ثط ثٟطٜٚضی ٘ظبْ ثب٘ىی :دػٞٚفٞوبی ووٛسط ٘ ٚوٛص

2

ع) اظ ٔٙظط اطط فٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر ثط وبضایی ٘ظبْ ثب٘ىیٔ :طبِؼبر ؾبٍ٘ؼ ٖٛػٚ )2006( 3ٖٛ
ٔحؿٙی ( )1386اظ ػّٕ ٝدػٞٚفٞبیی اؾز و ٝزض نٟ٘ب اظ ایٗ ضٚیىطز اؾشفبز ٜوطزٜا٘س.
ز) اظ ٔٙظط اطط فٙبٚضی اطالػبر  ٚاضسجبطبر ثط ٞعی٘ ٝٙظوبْ ثوب٘ىیٔ :طبِؼو ٝحبضوط زض ایوٗ ٌوط ٜٚاظ
ٔطبِؼبر لبثُ طجمٝثٙسی اؾز .اظ ٔطبِؼبر ا٘ؼبْ قس ٜزض ایٗ ٌط( ٜٚثب سفهویُ ثیكوشط) ٔویسوٛاٖ
ثٝنٛضر ٕ٘ ٝ٘ٛثٔ ٝطبِؼبر ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.
جذٍل  .2خالغِ پژٍّصّای خارجی ٍ داخلی
محقق یا

مًضًع ي حًزٌ

محققیه

مًردمطالعٍ

ادٍٍیٍ 4
ّوکاراى
()2013

اثز خَدپزداسّا تز رٍی
کارایی ّشیٌِای
تاًکّای ًیجزیِ

ًتایج تحقیق تا استفادُ اس رٍش پاًل دیتا تِدست آهذُ است ٍ
ًطاى هی دّذ اًذاسُ تاًک ،سطح دستوشد ٍ ارسش تزاکٌصّای
خَدپزداسّا هتغیزّای کلیذی تخویي اثز خَدپزداسّا تز کارایی
ّشیٌِ تاًکّلا ّسلتٌذ ٍ در ًْایلت افلشایص خَدپزداسّلا اثلز
هثثتی رٍی کارایی ّشیٌِ دارًذ.

یيّ ٍ 5وکاراى
()2009

تزرسی تأثیز کثزت
دستگاُّای خَدپزداس تز
رٍی کارایی ّشیٌِای
تاًک :تزرسی تجزتی در
تایَاى
1992-2001

تا استفادُ اس رٍش پاًل دیتا تِ ایي ًتیجِ رسیذُ اسلت کلِ تلیي
ًسثت تؼذاد دستگاُ خَدپزداس تِ کارکٌاى ٍ کلارایی ّشیٌلِّلای
تاًک راتطِ هثثت ٍجَد دارد .افشایص اًذاسُ تاًلک هَجلة تْثلَد
کارایی ّشیٌِ تاًک هیگزدد .تیي اًذاسُ ضؼة یک تاًک ٍ کلارایی
ّشیٌِّای راتطلِ ٍجلَد ًلذارد ٍ ّزچلِ هتلللَسط ّشیٌلِّلای
پزسٌلی در تاًک افشایص هییاتذ کارایی ّشیٌِ آى کاّص هییاتذ.
افلشایص ًسلثت ٍامّلای هؼللَو هَجلة کلاّص کلارایی ّشیٌللِ

وتایج

1. Sumra
2. Koetterand Noth
3. Sangjoon Jun
4. Adewoye
5. Yen
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محقق یا

مًضًع ي حًزٌ

محققیه

مًردمطالعٍ

وتایج
هیگزدد ٍ قذهت تاًک تا کارایی ّشیٌِّای آى راتطِ ًذارد.

احوذی
رضایی
()2011

اثز فٌاٍری اطالػات در
سیستن تاًکذاری
غادرات

تِ غَرت پزسطٌاهِ اًجام گزفتِ است کِ تیاى داضتِ ،اسلتفادُ
اس فٌاٍری اطالػات در کاّص ّشیٌِّای تاًکی اس طزیق تسْیل
تزاکٌصّای تلاًکی تلزای هطلتزیاى ٍغلزفِ جلَیی در سهلاى
هطتزیاى ٍ کارهٌذاى ًقص اساسی دارد.

اثز فٌاٍری اطالػات رٍی
سیستن تاًکی :هطالؼِ
هَردی تاًک کطاٍرسی
ایزاى

ًتایج پزسطٌاهِ ًطاى هلیدّلذ کلِ  91درغلذ هلذیزاى ٍ 84
درغذ هطتزیاى ٍ  91درغذ کارکٌاى تاًلک اػتقلاد دارًلذ کلِ
تاًکللذاری الکتزًٍیکللی تاػ ل کللاّص ّشیٌللِّللا ٍ ّویٌللیي
غزفِجَیی در سهاى هطتزیاى ٍ کارهٌذاى هیضَد.

تیذآتاد ٍ
الْیاری
()1384

تْای توامضذُ خذهات
تاًکی در تاًکذاری سٌتی
ٍ ًَیي
1379-1381

اس طزیق پزسطٌاهِ تِ ایي ًتیجِ رسیذُ است کِ هتَسلط تْلای
توامضذُ ّز تزاکٌص در تاًکذاری سٌتی ٍ ًیولِ هکلاًیشُ تقزیثلا
دٍ تزاتز استفادُ اس دستگاُّای خَدپزداس ٍ ّویٌیي تیص اس غلذ
تزاتز ّشیٌِ توام ضذُ ّز تزاکٌص در تاًکذاری ایٌتزًتی است.

اًَریًیا
()1379

تزرسی تأثیز استفادُ اس
دستگاُّای خَدپزداس تز
جذب سپزدُ ٍ تْای
توامضذُ خذهات تاًکی
در تاًک سپِ
1375-1377

استفادُ اس دستگاُ خَدپزداس در افشایص جذب سلپزدُ ٍ تغییلز
ساختار ّشیٌِ ارائِ خذهات تاًک سپِ هلثثز تلَدُ اسلتٍ .للی
استفادُ اس خَدپزداس تز تْای تولامضلذُ خلذهات تلاًکی هلثثز
ًثَدُ است ٍ تلا تَجلِ تلِ ًتلایج در آى ضلزایط کلارتزد آىّلا
هقزٍىتِغزفِ ًیست.

1

2

خَاجِ
داًگَالًی
()2011

3

ٔأذص٘ :شبیغ سحمیك

1. Valverde
2. Ahmadirezaei
3. Khajeh Dangolani
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ٍالَردُ
()2004

پزداختّای الکتزًٍیکی
ٍ خَدپزداسّا :تغییزات
فٌاٍری ٍ کارایی ّشیٌِ
در تاًکّا

اس رٍش پاًل دیتا استفادُ کزدُ است ٍ تِ ایلي ًتیجلِ رسلیذُ
است کِ رًٍذ رضذ خَدپزداسّا تا رًٍذ کاّطی ّشیٌِّا ّولزاُ
است .جایگشیٌی فزایٌذّای کاذذی تا فزایٌذ الکتزًٍیکی ًیش تلا
کاّص ّشیٌِّا ّوزاُ است.
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ثب ٔطٚضی ثط ٔطبِؼبر ا٘ؼبْ قس٘ ،ٜشبیغ ظیط ٔشجبزض ث ٝشٔ ٗٞیٌطزز.
 ٔطبِؼبر ا٘ؼبْ قس ٜو ٝاظ قبذم ٞعیٞٝٙبی ؾیؿشٓ ثب٘ىی اؾشفبز ٜوطزٜا٘س ،اظ ٘ظط سؼساز وٓ ٞؿشٙس. ػٕسٔ ٜطبِؼبر زاذّی اظ ططیك دطؾكٙبٔ ٝا٘ؼوبْ ٌطفشو ٝاؾوز  ٚاظ ضٚـ الشهبزؾوٙؼی ٔجشٙوی ثوطالشهبزؾٙؼی ا٘ؼبْ قسٜا٘س.
 ٔیسٛاٖ ایٔ ٍٝ٘ٛٙططح ٕ٘ٛز و ٝػٕسٔ ٜطبِؼبر ا٘ؼبْ قس ٜزض ایطاٖ زض ایٗ حٛظ ٜثط ؾوٛزنٚضی ٚثٟطٜٚضی ثب٘هٞب سأویس وطزٜا٘س ٔ ٚطبِؼٝای و ٝثٝنٛضر ذبل ثٞ ٝعیٞٝٙبی ثب٘ىی اقوبض ٚ ٜاظ
ضٚـ الشهبزؾووٙؼی اؾووشفبز ٜوووطز ٜثبقووسٔ ،كووبٞسٍ٘ ٜطزیووس .ایووٗ ٔٛضووٛع ثووٕٞ ٝووطا ٜسفىیووه
ثب٘هٞبی ذهٛنی  ٚزِٚشیٔ ،یسٛا٘س ػٙجٛ٘ ٝنٚضی ٔمبِ ٝحبضط ثبقس.
 .0-3مثاوی وظری
ا٘ؼبْ وبضٞبی سؼطثی ثط اؾبؼ سبثغ ٞعیٔ ،ٝٙؿشّعْ زض ٘ظط ٌطفشٗ فطْ سوبثغ ذوبل ثوطای ٞعیٙوٝ
اؾز .دػٞٚفٞبیی و ٝزض حٛظٞ ٜعی ٝٙا٘ؼبْ ٌطفشٝا٘س ،ثیكشط اظ سٛاثغ ظیط اؾشفبز ٜوطزٜا٘سٞ .ط یوه
اظ سٛاثغ ٔعایب ٔ ٚؼبیت ٔطثٛط ث ٝذٛز ضا زاضز .اثشسا ث ٝثطضؾی ایٗ سٛاثوغ دطزاذشو ٚ ٝؾوذؽ فوطْ سوبثغ
ٞعیٝٙای ؾبظٌبض ثب دػٞٚف حبضط ا٘شربة ٔیقٛز.
 .1-0-3تًاتغ َسیىٍ چىذ محصًلی

زایٛضر 1فطْ سبثغ سؼٕیٓیبفشِ ٝئ ٖٛسیف 2ضا ثطای سبثغ ٞعی ٚ ٝٙفطْ سؼٕیٓیبفش ٝذطی ضا ثطای سبثغ
سِٛیس دیكٟٙبز وطز .ؾذؽ ٞبَ٘ 3كبٖ زاز و ٝایٗ سٛاثغ ضا ٔیسٛاٖ ثب یىسیٍط زضنٔیرز  ٚسبثغ ٞعیٝٙ
چٙس ٔحهِٛی ٞیجطیس زایٛضر ) (HDMCF4ضا ث ٝفطْ ظیط سكىیُ زاز:
()1

∑ ∑

∑

∑

1. Diewert
2. Leontief
3. Hall
4. Hybrid Diewert Multiproduct Cost Function
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زض ایٗ سبثغ m ،سؼساز ؾشب٘س n ٚ ٜسؼساز ٟ٘وبز ٜاؾوز .اٌطچو ٝسوبثغ ثوبال ٞوی ٌ٘ٛؤ ٝحوسٚزیز
اِٚیٝای ضٚی وكفٞبی ػب٘كیٙی ٟ٘بزٜٞب ٘ساضزِٚ ،ی زضثطٌیط٘سٔ ٜحسٚزیز ثبظز ٜطبثز ٘ؿوجز ثوٝ
ٔمیبؼ ثط اؾبؼ ضاثطٔ ٝیبٖ ٞعی ٝٙوُ  ٚؾطٛح ٔحه َٛاؾز .ثب سؼٕیٓ سبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی
دبضأشطٞبی ٔسَ ثٝطٛض فعایٙسٜای افعایف ٔییبثس.
٘ٛع زیٍوطی اظ سٛاثوغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی ،سوبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی اظ ٘وٛع زضػو ٝزْٚ
( )QMCF1اؾز و ٝثٝنٛضر ظیط سؼطیف ٔیقٛز:
1

()2

∑ ∑

∑

∑

∑

∑
∑

∑

ثطای لبثُ اؾشفبز ٜثٛزٖ یوه فوطْ سوبثؼی ا٘ؼطوبفدوصیط زض وبضٞوبی ػّٕوی ،سوبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس
ٔحهِٛی ثبیس ٍٕٙٞی ذطی ٘ؿجز ث ٝلیٕز ٟ٘بزٜٞب  ٚؾوطٛح ٔرشّوف سِٛیوس زاقوش ٚ ٝاظ وٕشوطیٗ
سؼساز دبضأشط  ٓٞثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜزض ثطذی ٔٛاضز ٘یع زاضای لبثّیوز ِحوب ووطزٖ ٔموساض نوفط زض
زأٔ ٝٙؼبظ ٔمبزیط ٔحه َٛثٛز ٜثبقسٍٕٙٞ .ی ذطی زض لیٕز ٟ٘بزٜٞب ،دیفقطط ضاثطو ٝزٌٚوبٍ٘ی
ٔیبٖ ٞعی ٚ ٝٙسٛاثغ سغییط قوىُ یبفشؤ ٝكوشك قوس ٜاظ نٖ اؾوز .سوبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی ٞیجطیوس
زایٛضر ایٗ قطط ضا زاضز  ٚسبثغ ٞعی ٝٙسطا٘ؿّٛي چٙس ٔحهِٛی ٘یع اظ ضا ٜاػٕوبَ ٔحوسٚزیزٞوبی
ذطی ٔٙبؾت زاضای ایٗ قطایط ٔیقٛزِٚ .ی سبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی اظ ٘وٛع زضػو ٝز ْٚقوطط
ٍٕٙٞی ٘ساضز.
اظ ؾٛی زیٍط ،ثب ِحب وطزٖ ٔحسٚزیزٞبی دبضأشطی زض قطط ثوبال ،ا٘ؼطوبفدوصیطی سوبثغ اظ
ٔیبٖ ذٛاٞس ضفز .ثٙبثطایٗ ،سبثغ دیفٌفشو ٝفوطْ ٔٙبؾوجی ثوطای سوبثغ ٞعیٙو ٝچٙوس ٔحهوِٛی ٘یؿوز.
ٕٞچٙیٗ زض سبثغ ٞعی ٝٙچٙس ٔحهِٛی ٞیجطیس زایٛضر ثب ِحب قوططٞوبی ٍٕٙٞوی ذطوی  ٚسؼٕویٓ
سبثغ) ثٙٔٝظٛض ٘كبٖ زازٖ نطفٞٝبی ثطٌطفش ٝاظ ٔمیبؼ ،سؼساز دبضأشطٞبی سرٕیٙوی ٔوسَ چٙوس ثطاثوط

1. Quadratic Multiproduct Cost Function
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سؼساز دبضأشطٞبی سبثغ ٞعیٙو ٝسطا٘ؿوّٛي چٙوس ٔحهوِٛی ٔویقوٛز وو ٝایوٗ ٔٛضوٛع ووبضثطز سوبثغ
دیفٌفش ٝضا زض وبضٞبی سؼطثی ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی ٔحسٚز ٔیوٙس( .سطوٕب٘ی)1380 ،
 .0-0-3تاتغ َسیىٍ تراوسلًگ 1چىذ محصًلی )(TMCF

دطیٕ٘ٛز ٚ 3ضاؾُ 4ایٗ ٌط ٜٚسٛاثغ ضا ث ٝقىُ ظیط ٔؼطفی وطزٜا٘س:
∑ ∑

()3

∑

ثب لطاض زازٖ ٍِبضیشٓ طجیؼی ثٝػبی ٕ٘بزٞبی f ٚ Fزض ز ٚؾٛی ضاثطو ٝثوبال ،فوطْ سطا٘ؿوّٛي ثوٝ
زؾز ٔینیس .فطْ وّی سبثغ ٞعی ٝٙسطا٘ؿّٛي چٙس ٔحهِٛی ثب ٟ٘ nبز m ٚ ٜؾشب٘س ٜثوٝنوٛضر ظیوط
سؼطیف ٔیقٛز( .سطوٕب٘ی)1380 ،
∑

∑
∑

()4
 .3-0-3تاتغ َسیىٍ کاب داگالس

∑
∑

∑
∑ ∑

2

5

ثٝطٛضوّی ،اظ سبثغ سِٛیس وبة زاٌالؼٔ ،یسٛاٖ سبثغ ٞعی ٝٙنٖ ضا ث ٝقىُ ظیط ث ٝزؾوز نٚضز.
(ٌطایی٘ػاز)1391 ،
2

()5
()6
()7

]

[

] [

1

1

] [

1. Translog
2. Blackorby
3. Primont
4. Russel
5. Cobb Douglas
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سٛاثؼی و ٝشوط قس ثیكشط ثطای ٔحبؾج ٝوبضایی  ٚث ٝزؾز نٚضزٖ ثٟیٞ ٝٙعی ٝٙو ٝقبُٔ ٟ٘بزٜٞب
 ٚؾشبزٜٞب اؾز ،اؾشفبزٔ ٜیق٘ٛس.
 .4-0-3ريش َسیىٍیاتی تر مثىای فؼالیت ()ABC

1

اؾز و٘ ٝیبظٞبیی اظ لجیُ ٔحبؾج ٝنحی ثٟبی سٕوبْ قوسٔ ٜحهو ،َٛثٟجوٛز فطایٙوس سِٛیوس ،حوصف
فؼبِیزٞبی ظائس ،قٙبذز ٔحطنٞبی ٞعی ،ٝٙثط٘بٔٝضیعی ػّٕیوبر  ٚسؼیویٗ ضاٞجطزٞوبی سؼوبضی ضا
ثطای ٚاحس الشهبزی ثطنٚضزٔ ٜیؾبظز .ایٗ ؾیؿشٓ سىٙیىی ثوطای سرهویم زلیوك ٔٙوبثغ ٔؿوشمیٓ ٚ
غیطٔؿشمیٓ یه ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبی ٔیعاٖ ٔهطف نٟ٘ب زض فؼبِیزٞبی نٛضرٌطفش ٝاؾز ٞ ٚعیٞٝٙب ضا
ثٛٔ ٝضٛػبر ٞعی (Cost objects) ٝٙثطاؾبؼ ٔیعاٖ ٔهوطف ٞطووساْ اظ ٔٛضوٛػبر ػٟوز ا٘ؼوبْ
فؼبِیزٞب سرهیم ٔیزٞس .زض ضٚـ ٞعیٝٙیبثی ثط ٔجٙبی فؼبِیز اثشسا فؼبِیزٞبی ػٕس ٜقٙبؾوبیی ٚ
ٞعی ٝٙؾطثبض ث ٝسٙبؾت ٔٙبثؼی و ٝزض ٞط فؼبِیز ٔهطف قس ٜث ٝنٖ فؼبِیز سرهیم زازٔ ٜویقوٛز.
دؽ اظ سرهیم ؾطثبض سِٛیس ث ٝفؼبِیزٞوبٔ ،حوطنٞوبی ٞعیٙؤ( ٝجوب٘ی سرهویم) ٔطثوٛط ثوٞ ٝوط
فؼبِیز قٙبؾبیی قسٞ ٚ ٜعیٞ ٝٙط فؼبِیز زض ٞطیه اظ ٔحهوٛالر ،ثو ٝایوٗ ٔحهوٛالر سرهویم
زازٔ ٜیقٛزٔ .ی ٞط ٚ 2زیىیٗٔ 3ؼشمس٘سٞ« :عیٝٙیبثی ثط ٔجٙبی فؼبِیز یوه ضٚـ ٞعیٙوٝیوبثی اؾوز
و ٝثٟبی سٕبْ قسٔ ٜحهٛالر ضا اظ ػٕغ ٞعی ٝٙفؼبِیزٞبیی وٙٔ ٝؼط ث ٝؾبذز ٔحهٔ َٛیقو٘ٛس،
ثسؾز ٔینٚضز» (قجب.)1385 ،ًٙٞ
اظ ن٘ؼب و ٝاظ سٛاثغ شوط قس ٜلجّی ثیكشط ثطای ٔحبؾج ٝوبضایی  ٚثو ٝزؾوز نٚضزٖ ثٟیٙوٞ ٝعیٙوٝ
اؾشفبزٔ ٜیقٛز  ٚزض ایٗ دػٞٚف ثحض ثٟیٝٙؾبظی  ٚوبضایی ٔططح ٘یؿز ،زض٘شیؼ ٝزض ایٗ دػٞٚف

1. Activity Based Costing
2. Maher
3. Deakin
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اظ ضٚـ ٞعیٝٙیبثی ثط ٔجٙبی فؼبِیز اؾشفبز ٜقس ٜاؾز .1طجك ایوٗ ٘وٛع ٞعیٙوٝیوبثی ثٟوبی سٕوبْقوسٜ
ذسٔبر ٔ ٚحهٛالر ثب٘ه اظ زٌ ٚط ٜٚانّی ٞعیٞٝٙبی ٔؿوشمیٓ  ٚغیطٔؿوشمیٓ سكوىیُ ٔویقوٛز.
ٔٙظٛض اظ ٞعیٞٝٙبی ٔؿشمیٓ ،ؾٛز دطزاذشی ث ٝؾذطزٌٜصاضاٖ اػٓ اظ وٛسبٜٔسر  ٚثّٙسٔسر  ٚػوٛایع
ٞعیٞٝٙبی دطؾّٙیٞ ،عیٞٝٙوبی ازاضیٞ ،عیٙوٞٝوبی اؾوشٟالن ٞ ٚعیٙؤ ٝطبِجوبر ٔكوىٛناِٛنوَٛ
سمؿیٓثٙسی وطز.
َسیىٍ َای

باوکی

َسیىٍ َای

َسیىٍ َای

غیرمستقیم

مستقیم

سَد سپزدُ ّا

جَایش سپزدُ-
ّای قزؼ
الحسٌِ

ّشیٌِّای
هطالثات
هطکَکالَغَل

ّشیٌِ ّای
استْالک

ّشیٌِ ّای
پزسٌلی ٍ اداری

ًوَدارً .3حَُ تخػیع ّشیٌِّای تاًک
هأخذً :اظوی ()1391

اٌط ثب٘هٞب ثرٛاٙٞس ٞعیٞٝٙبی ذٛز ضا وبٞف زٙٞس ،ثبیس یب ؾٛز ؾذطزٜٞب ٞ ٚعیٞٝٙبی ػوٛایع ضا
وبٞف زٙٞس یب ایٗو ٝاظ ٞعیٙوٞٝوبی غیطٔؿوشمیٓ ذوٛز ثىبٙٞوس .یىوی اظ ٔوٛاضزی وو ٝثبػوض ووبٞف

 .1الظْ ثصوط اؾز ٔؼٕٛالً زض سبثغ ٞعی ٝٙچٙوس ٔحهوِٛیٞ .یجطیوس زایوٛضر (٘ؿوجز ثو ٝسوبثغ ٞعیٙو ٝسطا٘ؿوّٛي) سؼوساز
دبضأشطٞبی سرٕیٙی ٔسَ ن٘مسض ظیبز ٔیقٛز و ٝوبضثطز نٖ ضا زض وبضٞبی سؼطثی ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی ٔحسٚز ٔیوٙس.
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ٞعیٞٝٙبی ػّٕیبرٔ 1یقٛز ،اؾشفبز ٜاظ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی اؾز .ایٗ ٔٛضٛع زض لبِت ٔٛضوٛػبسی
چ ٖٛوبٞف ٞعیٞٝٙبی سأؾیؽ قؼت ٔشؼسزٞ ،عیٞٝٙبی دطؾوّٙی ،ووبٞف ٞعیٙو ٝحٕوُ٘ٚموُ  ٚچوبح
اؾىٙبؼ ٔ ٚؿىٛن  ...ٚسحمك ٔییبثس و ٝزض لبِت ٕ٘ٛزاض ( )4لبثُ ٘كبٖ زازٖ اؾز.
کاّص ّشیٌِّای
تأسیس ضؼة هتؼذد

کاّص ّشیٌِ پزداخت
تِ ًیزٍی اًساًی

باوکداری
الکتريویکی

کاّص ّشیٌِ
حولًٍقل ٍ چاج
اسکٌاس ٍ هسکَک

کاّص حجن تایگاًی
فیشیکی

کاّص استْالک
فیشیکی تٌاّا ٍ
ساختواىّای اداری

ًوَدار  .4کاًالّای تأثیزگذاری تاًکذاری الکتزًٍیکی تز کاّص ّشیٌِّای سیستن تاًکی
هأخذ :ػکاسی ()1387

زض ٔطبِؼ ٝحبضط ثٌٝ٘ٛٝای ،اضظیبثی ٚ 2نظٔ ٖٛثطلطاضی ٕ٘ٛزاض فٛق زض لبِوت ضٚـ  ABCزض
٘ظبْ ثب٘ىی وكٛض ث ٝسفىیه ذهٛنوی  ٚزِٚشوی زض زؾوشٛض ووبض ٔویثبقوس .زض ایوٗ ضاؾوشب ا٘شظوبض
ٔیضٚز و ٝثٟطٌٜیطی اظ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی سٛا٘ؿش ٝثبقسٞ ،عیٞٝٙبی ػّٕیوبر ثوب٘ىی ضا ووبٞف
زاز ٚ ٜزض ایٗ ضاثط ٝثب٘هٞبی ذهٛنی ػّٕىطز ثٟشطی اظ ذٛز ٘كبٖ زاز ٜثبقٙس.

ٞ .1عی ٝٙػّٕیبر ٔشطازف ثب ٞعیٞٝٙبی غیطٔؿشمیٓ اؾز.
2. Verification
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 .3مؼرفی ي ترآيرد مذل
 .1-3مؼرفی مذل ي وحًٌ ترآيرد
ػٟز ا٘ؼبْ سحمیك حبضط ث ٝزِیُ ٔحسٚزیزٞبی نٔبضی ،زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝؾوبَٞوبی ٔوبِی
ٕ٘ ٝ٘ٛنٔبضی ،یبظز ٜثب٘ه ٔٙشرت ظیط ٔیثبقس .زِیُ ا٘شربة ایٗ ثب٘هٞب ٔحسٚزیزٞوبی نٔوبضی ٚ
ٕٞچٙیٗ سغییطار ایؼبز قس ٜزض ٔبِىیز ٔ ٚسیطیز ثب٘هٞب (ثٚٝیػ ٜثب٘هٞبی زِٚشی) طی ؾبَٞبی
اذیط ٔیثبقس.
 ثب٘هٞبی زِٚشی ٔٛضز٘ظط ػجبضرا٘س اظ :ثب٘هٞبی نٙؼز ٔ ٚؼسٖ ،سٛؾؼ ٝنبزضار ،وكوبٚضظی،ٔؿىٗ ،ؾذّٔ ٚ ٝی.
 ثب٘هٞبی ذهٛنی ٘یع ػجبضرا٘س اظ :ثب٘ه الشهبز ٘ٛیٗ ،دبضؾیبٖ ،دبؾبضٌبز ،وبضنفطیٗ  ٚؾبٔبٖ.زازٜٞبی ٔٛضز٘یبظ ػٟز ثطضؾی  ٚنظٔ ٖٛفطضی ٝسحمیك اظ ططیك ثب٘ه ٔطوعی  ٚنٛضرٞبی
ٔوبِی حؿبثطؾوی قوس ٜثب٘وهٞوب ٌوطزنٚضی قووس ٜاؾوز .سؼعیوٚٝسحّیوُ نٟ٘وب ثوب اؾووشفبز ٜاظ ضٚـ
الشهبزؾٙؼی زازٜٞبی دبُ٘ نٛضر ٌطفش ٝو ٝثسیٗ ٔٙظٛض اظ ٘طْافعاض  Eviwes8اؾشفبز ٜقس ٜاؾز.
ثب سٛػ ٝثٔ ٝطبِؼبر دیكیٗ ٔ ٚسَٞبی ٔؼٕ َٛثٝوبض ٌطفش ٝقس ٜزض ٔطبِؼبر سؼطثیٔ ،سَ اِٚیٝ
ٔٛضزاؾشفبز ٜزض ایٗ دػٞٚف زض چبضچٛة ازثیبر ٔٛضٛػی ثطٌطفش ٝاظ ٔطبِؼبسی چ :ٖٛیٗ ()2009
 ٚازٚٚی ( ،1)2013ثب ا٘سوی سؼسیُ ثٝنٛضر ظیط لبثُ ثبظ٘ٛیؿی ٔیثبقس.

LCFiy   0   2 LTRATiy   2 LBRS iy   3 LLNiy   4 LNPLRiy   iy
()8
ػالئٓ ثٝوبضضفش ٝزض ٔسَ فٛق ث ٝسطسیت ػجبضسٙس اظ:
ٍِ LCFiyبضیشٓ ٞعیٞٝٙبی ػّٕیبر (غیطٔؿشمیٓ) ثب٘ه  iزض ؾبَ  yاؾز و ٝثطاثط ثب ٞعیٙوٞٝوبی
ازاضی  ٚػٕٔٛی ٔ ٚكىٛناِٛنٔ َٛیثبقس.
 .1زض ایٗ ضاثطٔ ٝیسٛاٖ ثٔ ٝطبِؼبر ٚاِٛضز ،)2004( ٜػىبؾی ( ٚ )1387ضؾَٛاف (٘ )1390یع اقبض ٜوطز.
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ٍِ LTRATiyبضیشٓ قبذم ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثب٘ه  iزض ؾبَ  yاؾز وو ٝثطاثوط ثوب سؼوساز
سطاوٙف زؾشٍبٜٞبی ذٛزدطزاظ سمؿیٓ ثط سؼساز زؾشٍب ٜذٛزدطزاظٞب ٔیثبقس.
ٍِ LBRS iyبضیشٓ ا٘ساظ ٜقؼت ثب٘ه  iزض ؾبَ ٔ yیثبقس و ٝثطاثط ثب ػٕوغ زاضایویٞوبی ثب٘وه
ٍِ LLNiyبضیشٓ سؼساز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی قبغُ زض ثب٘ه  iزض ؾبَ ٔ yیثبقس.
ٍِ LNPLRiyبضیشٓ ٘طخ ٔطبِجبر غیط ػبضی ثب٘ه  iزض ؾبَ  yاؾز و ٝثطاثط ثب ٘ؿجز ٔطبِجوبر
غیط ػبضی ثط سؿٟیالر اػطبیی ٔ ٚطبِجبر ثب٘ه ٔیثبقس.
 .0-3ترآيرد مذل ي تخمیه ضرایة
ثٝزِیُ ایٙى ٝثب٘هٞب ث ٝزٌ ٚط ٜٚذهٛنی  ٚزِٚشی سفىیه قسٜا٘س ،ثٙوبثطایٗ ػٟوز سرٕویٗ
ضطایت ٔسَ ٘بٌعیط ث ٝسرٕیٗ زٔ ٚسَ ضٌطؾی٘ٛی ٞؿشیٓ .اِٚیٗ ٌبْ ثطای ٔسَٞوبی دب٘وُ ،ا٘شروبة
ٔؿئّ٘ ٝبٍٕٙٞی ٚاحسٞب اؾز .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٔیسٛاٖ اظ نظِٔ F ٖٛیٕط وٕه ٌطفز .زض نوٛضر
سأییس ٘بٍٕٙٞی ٚاحسٞب ،اٍِ ٛاظ ططیك زازٜٞبی دبُ٘ ثطنٚضز ٔیقٛز  ٚزض غیط ایٗ نٛضر ثو ٝضٚـ
حسالُ ٔطثؼبر ٔؼِٕٛی یب دِٛی ًٙزیشب 1ثطنٚضز ٔیقٛز .چٙب٘چ ٝفطضی ٝنفط نٔبضِ F ٜیٕط ٔجشٙی ثوط
دِٛی ًٙثٛزٖ ضز قٛز  ٚزِیّی ثطای دصیطـ فطضی ٝنفط ٚػٛز ٘ساقش ٝثبقس ،فطضیٔ ٝمبثُ نٖ ٔجٙوی
ثط دبُ٘ زیشب ثٛزٖ زازٜٞبی نٔبضی ٔٛضزدصیطـ لطاض ٔیٌیطز .نظٔ ،F ٖٛزض حمیمز ث ٝز٘جبَ نظٖٔٛ
فطو ػسْ ٚػٛز سفبٚر ثیٗ ٔمبطغ اؾز .چٙب٘چو ٝنٔوبض F ٜثوطنٚضزی اظ نٔوبض ٜػوس َٚثوعضيسوط
ثبقس ،ایٗ فطو ضز ٔیقٛز .ؾذؽ ثطای سؼیویٗ ضٚـ ثوطنٚضز ٔوسَ اظ ثویٗ ٔوسَ ثوب اطوطار طبثوز ٚ
سهبزفی اظ نظٔٞ ٖٛبؾٕٗ اؾشفبزٔ ٜیقٛز( .افالط٘ٛی)1392 ،
٘شبیغ ایٗ نظٔ ٖٛزض ػسا 4 ٚ 3 َٚنٔس ٜاؾز.

1. pooling data
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جذٍل ً .3تایج آسهَىّای ّ ٍ Fاسوي تزای تاًکّای خػَغی
آمارٌ

ارزش احتمال ()Prob

آزمًن
آهارُ F

هذل تاًکّای خػَغی

19/25

0/0

آسهَى ّاسوي

هذل تاًکّای خػَغی

77/3

0/0

ٕٞبٖطٛضی و ٝزض ػس٘ )3( َٚكبٖ زاز ٜقوس ٜاؾوزٔ ،موساض نٔوبضٔ F ٜوسَ ثب٘وهٞوبی
ذهٛنی زض ؾط اطٕیٙبٖ  95زضنس زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمساض ثحطا٘ی نٖ ٔؼٙیزاض اؾز ،ثٙوبثطایٗ ثوطای
ثطنٚضز ایٗ ٔسَ ثبیؿشی اظ یىی اظ ضٚـٞبی ٔسَ ثب اططار طبثز  ٚیب ٔسَ ثب اططار سهبزفی اؾشفبزٜ
وطز .ثطای سؼییٗ ضٚـ ثطنٚضز ٔسَ زض ٌبْ ثؼسی نظٔٞ ٖٛبؾوٕٗ ا٘ؼوبْ ٔویقوٛز .ثوط اؾوبؼ ایوٗ
نظٔوو ٖٛووو٘ ٝشیؼوو ٝنٖ زض ػووس )3( َٚنٔووس ٜاؾووزٔ ،مووساض نٔووبض ٜوووبی-زٚی ثووطنٚضز قووسٔ ٜووسَ
ثب٘هٞبی ذهٛنی زض ؾط اطٕیٙبٖ  95زضنس ٘یع ٔؼٙیزاض اؾز؛ ثٙوبثطایٗ ٘شیؼؤ ٝویٌیوطیٓ ووٝ
ضٚـ ثطنٚضز ٔسَ ثب٘هٞبی ذهٛنیٔ ،سَ ثب اططار طبثز اؾز.
جذٍل ً .4تایج آسهَىّای ّ ٍ Fاسوي تزای تاًکّای دٍلتی
آمارٌ

ارزش احتمال ()Prob

آزمًن
آهارُ F

هذل تاًکّای دٍلتی

55/9

0/0

آسهَى ّاسوي

هذل تاًکّای دٍلتی

73/10

0/0

ٔأذص :یبفشٞٝبی سحمیك

ٔطبثك ػس ،4 َٚضٚـ ثطنٚضز ٔسَ ثب٘هٞبی زِٚشی ٘یع ٔسَ ثب اططار طبثز اؾز.
ثب سٛػ ٝث٘ ٝشبیغ ثٝزؾز نٔس ٜاظ نظٖٔٞٛوبی ٞ ٚ Fبؾوٕٗٔ ،وسَٞوب ثوب ضٚـ حوسالُ ٔطثؼوبر
سؼٕیٓیبفشٕٞ ،)GLS1( ٝطا ٜثب لیس ٕٞؿبٖؾبظی ٚاضیب٘ؽ  ٚوٛاضیب٘ؽٞبی ذطبٞوب ثو ٝضٚـ ٚایوز،2
زض چبضچٛة ضٌطؾیٖٞٛبی ٔمطؼی ٚظ٘ی  ٚثب زض٘ظط ٌطفشٗ اططار طبثز ٔمطؼی ثطنٚضز قسٜا٘س.
سرٕیٗ ٔسَٞبی ثب٘هٞبی ذهٛنی  ٚزِٚشی ثٝنٛضر ػس ٚ )5( َٚػس )6( َٚاؾز.
1. Generalized Least Square
2. White Cross-section Standard Errors and Covariance
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جذٍل ً .5تیجِ تخویي هذل تاًکّای خػَغی تا استفادُ اس الگَی حذاقل هزتؼات تؼوینیافتِ

LTRAT

-0/21

-2/73

0/11

LBRS

0/48

3/90

0/6

LLN

1/44

10/44

0/0

LNPLR

0/21

7/37

0/0

ٔأذص :یبفشٞٝبی سحمیك
جذٍل ً .6تیجِ تخویي هذل تاًکّای دٍلتی تا استفادُ اس الگَی حذاقل هزتؼات تؼوینیافتِ
متغیر

ضریب برآيرد شدٌ

مقدار آمارٌ آزمًن t

ارزش احتمال)(Prob

LTRAT

-0/6

-2/63

0/12

LBRS

1/1

23/45

0/0

LLN

1/44

11/44

0/0

LNPLR

0/3

0/10

0/91

ٔأذص :یبفشٞٝبی سحمیك

ٕٞبٖطٛض وو ٝزض ػوس٘ 5 َٚكوبٖ زاز ٜقوس ٜاؾوزٔ ،موساض نٔوبض t ٜثوطای قوبذم ثب٘ىوساضی
اِىشط٘ٚیىی زض ٔسَ ضٌطؾی ٖٛثب٘هٞبی ذهٛنی زض ؾط اطٕیٙبٖ  95زضنس زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمساض
ثحطا٘ووی نٖ ٔؼٙوویزاض ثووٛز ٚ ٜلبثووُ ضز ٘یؿووزِ .ووصا ٔوویسووٛاٖ ٘شیؼووٌ ٝطفووز وووٌ ٝؿووشطـ ثب٘ىووساضی
اِىشط٘ٚیىی ٔٛػت وبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞبی ذهٛنی قس ٜاؾز.
ٕٞچٙیٗ طجك ػس 6 َٚثب سٛػ ٝث ٝایٙىٔ ٝمساض نٔبض ٜنظٔ ٖٛایٗ ٔشغیط زض ٔسَ ثب٘هٞبی زِٚشی
زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمساض ثحطا٘ی ؾط اطٕیٙبٖ  95زضنس ٔؼٙیزاض اؾز ،ثٙوبثطایٗ فطضوی ٝنوفط زض ٔوٛضز
اذیط ٘یع ضز ٕ٘یٌطزز؛ ثٝػجبضرزیٍط ٔیسٛاٖ ٌفز و ٝثیٗ ضقس قبذم ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىوی ٚ
ضقس ٞعیٞٝٙبی ػّٕیبر ثب٘هٞبی زِٚشی ضاثطٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزاضی ٚػٛز زاضز.
ٕٞبٖطٛض ؤ ٝكبٞسٌ ٜطزیس ،ػالٔز ضطیت ٔشغیط قبذم ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىوی زض ٞوط زٚ
ٔسَ ٔٙفی اؾز ؤ ٝطبثك ثب ا٘شظبضار سئٛضیه ٔیثبقوس .ػالٔوز ایوٗ ضوطیت ٘كوبٖ ٔویزٞوس ووٝ
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مقدار آمارٌ آزمًن t

ارزش احتمال)(Prob
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ػٟز سغییطار ٔشغیط ٔعثوٛض ٞ ٚعیٙوٞٝوبی ػّٕیوبر ثب٘وهٞوب ٔٙفوی ٞؿوزِٚ .وی ضوطیت قوبذم
ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی زض ثب٘هٞبی ذهٛنی ثؿویبض ثعضٌشوط اظ ایوٗ ضوطیت زض ٔوسَ ثب٘وهٞوبی
زِٚشی اؾز.
ٔیثبقس ،ثسیٗنٛضر و ٝسغییط ا٘ساظ ٜقؼت ثب سغییط ٞعیٞٝٙبی ثب٘ه ضاثطٔ ٝظجز ٔ ٚؼٙبزاضی زاقز.
ضاثط ٝثیٗ سغییط سؼساز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚسغییط ٞعیٞٝٙبی ثب٘ه ٘یع ٔظجز ٔ ٚؼٙبزاض قسٕٞ .چٙیٗ ثب سغییط
٘طخ ٔطبِجبر غیطػبضیٞ ،عیٞٝٙبی ثب٘ه ٘یع ٓٞػٟز سغییط ٔییبثٙس .زض ٔسَ ثب٘هٞبی زِٚشی ٘یع ثب
افعایف ضقس ا٘ساظ ٜقؼت ،ضقس ٞعیٞٝٙبی ثب٘ه ٔظجز ٔ ٚؼٙبزاض قسٕٞ .چٙویٗ ضقوس سؼوساز ٘یوطٚی
وبض ٘یع افعایف ضقس ٞعیٞٝٙب ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقز .أب ضاثط٘ ٝطخ ٔطبِجبر غیط ػبضی ثب ٞعیٞٝٙوب ٔظجوز
ٔ ٚؼٙیزاض ٘كس .ثطای سهحی ایٗ ٔكوىُ ٔشغیطٞوبی ٔحشٕوُ زیٍوطی قوبُٔ ٔشغیوط ٔؼوبظی ثوطای
ؾیبؾز ٞسفٕٙسی یبضا٘ٞٝب ٔ ٚشغیط ٔؼبظی ثطای ٚضغ سحطیٓٞب زض ٘ظوط ٌطفشو ٝقوس ،أوب ٔشغیطٞوبی
فٛق (ٞسفٕٙسی یبضا٘ٞٝب ٚ ٚضغ سحطیٓٞب) لبثُ اػشٕبز ٔ ٚؼٙیزاض ظبٞط ٍ٘طزیس٘س.
ٔمبیؿ ٝضطایت زیٍط ٔشغیطٞب (زض ٞط زٌ ٚط ٜٚاظ ثب٘هٞب) ٘كبٖ ٔیزٞوس وو ٝا٘وساظ ٜقوؼت زض
ثب٘هٞبی زِٚشی ،سأطیط ثیكشطی ضٚی ٞعیٞٝٙبی نٟ٘ب ٘ؿجز ث ٝثب٘هٞبی ذهٛنی زاقشٝا٘وس .سؼوساز
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘یع سأطیط یىؿب٘ی ضٚی ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞبی زِٚشی  ٚذهٛنی زاضز.

 .4وتیجٍگیری
زض ایٗ سحمیك ث ٝثطضؾوی اطوط ٌؿوشطـ ثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی ثوط ووبٞف ٞعیٙوٞٝوبی ثوب٘ىی
دطزاذش ٝقس .ثط اؾبؼ ٘شبیغ حبنُ اظ ٔسَ ثب٘هٞبی ذهٛنوی ،زض فبنوّ ٝاطٕیٙوبٖ  95زضنوس ثوب
سٛػ ٝثٔ ٝؼٙیزاض ثٛزٖ ضطیت ٔشغیط ٔؿشمُ قبذم ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىیٔ ،یسوٛاٖ ٘شیؼوٌ ٝطفوز
و ٝثیٗ ٌؿشطـ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی  ٚوبٞف ٞعی ٝٙثب٘هٞوب ضاثطؤ ٝظجوز ٔ ٚؼٙویزاضی ٚػوٛز
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زاضز٘ .شیؼ ٝنظٔ ٖٛفٛق ٔٙطجك ثط ٔطبِؼبر ِٛٞوسٖ ،)2004( 1ووٛظان ،)2005( 2ازٚٚی (ٚ )2013
یٗ ( )2009اؾز.
زض ٔسَ ثب٘هٞبی زِٚشی ٘یع ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝضطیت ٔشغیط قبذم ثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی زض
اِىشط٘ٚیىی  ٚوبٞف ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞبی زِٚشی ٘یع ضاثطٔ ٝؼٙیزاضی ٚػٛز زاضز وو ٝثوب سحمیموبر
ِٛٞسٖ ( ،)2000وٛظان ( ،)2005ازٚٚی ( ٚ )2013یٗ (ٔ )2009غبیطسی ٘ساضز.
ٕٞچٙیٗ ٔمساض ٔطّك ضطیت قبذم ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىوی زض ثب٘وهٞوبی ذهٛنوی ثؿویبض
ثعضٌشط اظ ایٗ ضطیت زض ٔسَ ثب٘هٞبی زِٚشی اؾز .ایٗ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثب٘وهٞوبی ذهٛنوی
زض ظٔی ٝٙاؾشفبز ٜاظ ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی ثطای وبٞف ٞعیٞٝٙبی ذٛز ٘ؿجز ث ٝثب٘وهٞوبی زِٚشوی
ٔٛفكسط ػُٕ وطزٜا٘س.
ایٗ ٘شبیغ ٔطبثك ثب ٔطبِؼ ٝػعیعی ( )1389اؾز و ٝثیبٖ ٔیوٙس ثب٘هٞبی ذهٛنوی زضظٔیٙوٝ
فٙووبٚضی اطالػووبر  ٚفطنیٙووسٞبی ٔووسیطیز زا٘ووف اظ قووطایط ثٟشووطی ٘ؿووجز ثوو ٝثب٘ووهٞووبی زِٚشووی
ثطذٛضزاض٘س  ٚزض سأییس ٔطبِؼ ٝغفٙفطی (٘ )1390یع ٔیثبقس و ٝثیبٖ ٔیوٙس ،ثب٘هٞبی ذهٛنوی
زض ثٝوبضٌیطی  ٚا٘طجبق ثب فٙبٚضی اطالػبر زض ٔمبیؿ ٝثب ثب٘وهٞوبی زِٚشوی ٔٛفوكسوط ٞؿوشٙس .الظْ
ثصوط اؾز و٘ ٝشبیغ حبنّ ٝثب ٘شبیغ دػٞٚف ا٘ٛضی٘یب ( )1379و ٝثیبٖ زاقوش ٝاؾوشفبز ٜاظ ثب٘ىوساضی
اِىشط٘ٚیىی ثط ثٟبی سٕبْ قس ٜذسٔبر ثب٘ىی ٔؤطط ٘جٛز ٜاؾز ،زض سؼبضو ٔیثبقس.
اظ زیٍط ٘شبیغ ثٝزؾز نٔس ٜزض ایٗ سحمیك اضسجبط ٔظجز ا٘ساظ ٜقوؼت ،سؼوساز ٘یوطٚی ا٘ؿوب٘ی ٚ
٘طخ ٔطبِجبر غیطػبضی ثب ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞب زض ٔسَ ثب٘هٞبی ذهٛنی اؾزٕٞ .چٙویٗ زض ٔوسَ
ثب٘هٞبی زِٚشی ا٘ساظ ٜقؼت  ٚسؼساز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضاثطٔ ٝظجز ٔ ٚؼٙویزاضی ثوب ٞعیٙوٞٝوبی ثب٘وه
زاقشٝا٘س .أب ضاثط٘ ٝطخ ٔطبِجبر غیطػبضی ثب ٞعیٞٝٙوبی ثب٘وهٞوبی زِٚشوی ٔؼٙویزاض ٘كوس .ثو٘ ٝظوط
ٔینیس ػسْ قفبفیز ایٗ ٌط ٜٚاظ ثب٘هٞب زض ایٗ ٔمٕٞ ٚ ِٝٛچٙیٗ ٚاْٞب ٘ ٚطخٞبی ثٟط ٜزؾشٛضی ٚ
1. Holden
2. Kozak
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فؿبز ثب٘ىی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚاْٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝؿىٗ ٟٔط  ٚث ٝطٛض وّوی ػٛأوُ غیطالشهوبزی اظ زالیوُ
ایٗ ٔؿئّ ٝثبقٙس .ثسیٟی اؾز لفبٚر زلیك زض ایٗ ضاثطٔ ٝطبِؼٔ ٝؿشمّی ضا ٔیطّجس.
ٔمبیؿ ٝضطایت زیٍط ٔشغیطٞب (زض ٞط زٌ ٚط ٜٚاظ ثب٘هٞب) حىبیز اظ نٖ زاضز و ٝا٘ساظ ٜقؼت
ػّزیبثی ایٗ ٔٛضٛع ٔیسٛاٖ ثٔ ٝسیطیز ثٟی ٝٙقؼت زض ثب٘هٞبی ذهٛنی اقبضٕٛ٘ ٜزٕٞ .چٙویٗ
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اطط یىؿب٘ی ضا ثط ٞعیٞٝٙبی ثب٘هٞبی زِٚشی  ٚذهٛنی اظ ذوٛز ٘كوبٖ ٔویزٞوس .زض
ٔؼٕٛع ای ٍٝ٘ٛٙث٘ٝظط ٔیضؾس و ٝثٝوبضٌیطی لبثّیزٞبی ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی زض ؾیؿوشٓ ثوب٘ىی
ایطاٖ 1سٛا٘ؿش ٝثط ٞعیٞٝٙبی ػّٕیوبر (غیطٔؿوشمیٓ) ثب٘وهٞوب ٔوؤطط ثبقوس .ضوٕٗ ایٙىو ٝایوٗ اطوط زض
ثب٘هٞبی ذهٛنی زض ٔمبیؿ ٝثب ثب٘هٞبی زِٚشی ثٔ ٝطاست ٔحؿٛؼسط ٔیثبقس.

 .5پیطىُادات کارتردی
ثب سٛػ ٝث ٝؾبثم٘ ٝظبْ ثب٘ىی ایطاٖ زض ٔسیطیز  ٚوٙشطَ ٘طخ ؾٛز ؾذطزٜٞوب زض لبِوت ٔهوٛثبر
قٛضای د ٚ َٛاػشجبض  ٚزؾشٛضاِؼُٕٞبی ثب٘ه ٔطوعی ٔ ٚشمبثالً چبِف ٘ظبْ ثب٘ىی زض ػوسْ سٙبؾوت
ٔیبٖ ٞعی ٝٙسٕبْ قس ٜػصة ٔٙبثغ  ٚؾٛز اػطبیی ث ٝنٟ٘ب ،ثوس ٖٚقوه ووبٞف ٞعیٙوٞٝوبی ػّٕیوبسی
ثب٘هٞب یه ضطٚضر  ٚضاٞجطز وّیسی اؾز .زض ایٗ ضاؾوشب ػوسای اظ ٔوسیطیز ثٟیٙو ٝفؼبِیوزٞوبی
اػطایی زض ظٔی ٝٙسرهیم ٔٙوبثغٔ ،وسیطیز قوؼت  ،...ٚاؾوشفبز ٜحوساوظطی اظ لبثّیوزٞوبی ففوبی
ٔؼبظی  ٚوبٞف ؾطٚیؽٞبی فیعیىی ٔیسٛا٘س زض ضاؾشبی وبٞف ٞعیٙوٞٝوبی غیوط ٔؿوشمیٓ ثؿویبض
ٔؤطط ثبقس.

 .1دیسایف ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی زض ایطاٖ ثب نغبظ ثىبض اِٚیٗ ذٛزدطزاظ زض وكٛض زض ؾبَ  1350وّیس ذٛضز .زض اٚاذط
ز 1360 ٝٞػّٕیبر ثب٘ىی سٛؾط ثب٘وهٞوب ضایب٘وٝای قوس .زض ؾوبَٞوبی  1373 ٚ 1372ثو ٝسطسیوت قوطوز ذوسٔبر
ا٘فٛضٔبسیه سأؾیؽ قس  ٚؾٛئی ّٔی ثطای ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی دبیٝضیعی قس .زض ؾوبَ  1381ازاض ٜقوشبة ثب٘وه
ٔطوعی ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ سأؾیؽ قس .ضاٜا٘ساظی ؾبسٙب  ٚدبیب ث ٝسطسیت ث ٝؾبَٞبی  1388 ٚ1385ثطٔویٌوطزز.
زض ؾبَ ٘ 1390یع قبدطن سأؾیؽ قس.
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سؼطثٛٔ ٝػٛز زض وكٛض زض لبِت ٔسَٞبی ثطنٚضز قس ٜزض ٔطبِؼ ٝحبضوط (زض وٙوبض سؼطثیوبر
ػٟب٘ی) ث ٝذٛثی ایٗ ٔٛضٛع ضا سأییس ٔیٕ٘بیس .ضٕٗ ایٙىٕٞ ٝبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ ٔسَٞبی ثوطنٚضز قوسٜ
٘یع ٔكبٞسٌ ٜطزیس ثرف ذهٛنی زض ایٗ ضاثطو ٝػّٕىوطز ثؤ ٝطاسوت ووبضاسطی زاقوش ٝاؾوزِ .وصا
حساوظطی اظ لبثّیزٞبی ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیه الوساْ ٕ٘بیٙوس .زض ایوٗ ضاؾوشب ثوب سٛػو ٝثو ٝسؼطثیوبر
ػٟب٘ی ٔیسٛاٖ ث ٝالسأبسی ٕٞچ :ٖٛسٛؾوؼ٘ ٝظوبْ دطزاذوزٞوبی اِىشط٘ٚیوه ،ثب٘ىوساضی ٔؼوبظی،
سٛؾؼ ٝثب٘ىساضی قطوشی ،سٛؾؼ ٝثبقٍبٔ ٜكشطیبٖ ،ضاٜا٘ساظی ٘ظوبْ ضسجوٝثٙوسی ٔكوشطیبٖ ،حٕبیوز اظ
ثرف ذهٛنی زض لبِت قطوزٞبی فیٗ سه ...ٚ 1زض چبضچٛة لبثّیزٞبی فٙوبٚضی اطالػوبر ٚ
اضسجبطبر اقبضٕٛ٘ ٜز.

)1. Financial Technology (Fin.Tech
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مىاتغ
افالطًوی ،ػثاس (،)1392سؼعیوٚٝسحّیوُ نٔوبضی ثوب  Eviewsزض سحمیموبر حؿوبثساضی ٔ ٚوسیطیز
ٔبِی ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار سطٔ.ٝ
قس ٜذسٔبر ثوب٘ىی زض ثب٘وه ؾوذ ،")1375-1377( ٝدبیوبٖ٘بٔو ٝوبضقٙبؾوی اضقوسٔ ،ؤؾؿو ٝػوبِی
نٔٛظـ ثب٘ىساضی ایطاٖ.
تصیری ،مُذی ي ورگس رتیغ (" ،)1386ثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی زض ایوطاٖ ٔفوبٞیٓ ،ظیطؾوبذز ٞوب،
چبِفٞب" ،چٟبضٔیٗ ٕٞبیف ّٔی سؼبضر اِىشط٘ٚیىی 4ٚ3 ،نشض  ،1386سٟطاٖ.
تیذآتاد ،تیژن ي محمًد الُیاری فرد (" ،)1384ثٟبی سٕبْ قس ٜذوسٔبر ثوب٘ىی ؾوٙشی ٘ ٚوٛیٗ (ثب٘وه

ّٔی ایطاٖ)" ،ؾٔٛیٗ ٕٞبیف ّٔی سؼوبضر اِىشط٘ٚیوه 4ٚ3 ،نشض ٔ ،1384ؼٕٛػؤ ٝموبالر ؾؤٛیٗ
ٕٞبیف ّٔی سؼبضر اِىشط٘ٚیه ،سٟطاٖٚ :ظاضر ثبظضٌب٘ی ٔ ٚؼب٘ٚز ثط٘بٔٝضیعی  ٚأٛض الشهبزی.
ترکماوی ،جًاد ي ػلی کالئی (" ،)1380اؾشفبز ٜاظ سبثغ ٞعی ٝٙسطا٘ؿّٛي چٙس ٔحهِٛی زض سرٕویٗ

ٕٞعٔبٖ سٛاثوغ ٞعیٙو ٚ ٝسمبضوبی ٟ٘وبزٜٞوب زض وكوبٚضظیٔ :طبِؼؤ ٝوٛضزی اؾوشبٖ فوبضؼ" ،الشهوبز
وكبٚضظی  ٚسٛؾؼ ،ٝؾبَ ٘ ،ٟٓقٕبض ،34 ٜنم .124-101
دقیقی اصل ،ػلیرضا؛ قًیذل ،صالح ي پریما تُرامی زوًر (" ،)1387ثطضؾی سأطیط فٙبٚضی اطالػبر ٚ
اضسجبطبر ثط ثٟطٜٚضی ٘یطٚی وبض زض نٙؼز ثب٘ىساضی وكٛض" ،فهّٙبٔ ٝػّ ْٛالشهوبزی ،ؾوبَ ا،َٚ
قٕبض ،4 ٜنم .56-25

رسًل اف ،جالل (" ،)1390ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیوه ،زؾوشبٚضزٞب ،چوبِفٞوب  ٚافوك نیٙوس ،"ٜاِٚویٗ
ٕٞبیف ثیٗإِّّی ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیه ٘ ٚظبْٞبی دطزاذز 30 ،ث 1 ٚ ٕٟٗاؾفٙس ٔ ،1390ؼٕٛػوٝ
ٔمبالر اِٚیٗ ٕٞبیف ثیٗإِّّی ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیوه ٘ ٚظوبْٞوبی دطزاذوز ،سٟوطاٖ :دػٞٚكوىسٜ
دِٛی  ٚثب٘ىی.
ضثاَىگ ،رضا (ٞ" ،)1385عیٝٙیبثی ثطٔجٙبی فؼبِیز  ٚؾیؿشٓ ٔسیطیز ٞعی ،"ٝٙحؿبثساضی ٔوسیطیز،
قٕبض.13 ٜ
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ػسیسی ،ضُریار؛ اسذوژاد ،مُذی؛ زارع میرکآتاد ،ػلی ي سیذ سججاد حسجیىی (" ،)1389ثطضؾوی ٚ
ٔمبیؿ ٝاثؼبز ٔسیطیز زا٘ف ثیٗ ؾبظٔبٖٞبی زِٚشی  ٚذهٛنی"ٔ ،سیطیز فٙبٚضی اطالػوبر ،زٚضٜ
 ،2قٕبض ،4 ٜنم .116-99
ػکاسی ،ػثاس ي محمذ حسه فرزیه (ٚ" ،)1387ضؼیز ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیىی  ٚثب٘ىساضی ٔؼبظی
زٔٚوویٗ وٙفووطا٘ؽ ػٟووب٘ی ثب٘ىووساضی اِىشط٘ٚیىووی .سٟووطاٖ :زثیطذب٘وو ٝفطٙٞووًؾووبظی ثب٘ىووساضی
اِىشط٘ٚیه ٔ ٚطوع سٛؾؼ ٝاطالػبر وبضثطزی.
غضىفری ،مُذی؛ فتحیان ،محمذ ي مجتثی رئیس جؼفجری (" ،)1390ا٘وساظٌٜیوطی ثّوٛؽ حبوٕیوز
فٙبٚضی اطالػبر زض نٙؼز ذسٔبر ٔبِی ایطأٖ :مبیؿ ٝثب٘هٞبی ثروف (ذهٛنوی  ٚزِٚشوی) ثوب
اؾشفبز ٜاظ چبضچٛة ٔ ،"4٫1COBITسیطیز فٙبٚضی اطالػبر ،زٚض ،3 ٜقٕبض ،6 ٜنم 88-63
قىثری ،ػلی؛ سحاتی ،تُرام ي احسجان تراتجی (" ،)1390اطوط ثب٘ىوساضی اِىشط٘ٚیىوی ثوط ؾوٛزنٚضی
ؾیؿشٓ ثب٘ىی (ٔطبِؼٛٔ ٝضزی ثب٘ه نبزضار ایطاٖ)" ،دبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقوس ػّو ْٛالشهوبزی،
زا٘كىسٔ ٜسیطیز  ٚالشهبز ،زا٘كٍب ٜسطثیز ٔسضؼ.
گراییوژاد ،غالمرضا؛ محمذی ،تیمًر ي مؼصًمٍ زادمجرد (" ،)1391سحّیوُ ٞعیٙو ٚ ٝاؾوشرطاع سوبثغ
ٞعی ٝٙنٔٛظـ ػبِی زض ایطاٖ" ،فهّٙبٔ ٝػّٕی دػٞٚكی زا٘وف حؿوبثساضی  ٚحؿبثطؾوی ٔوسیطیز،
ؾبَ ا ،َٚقٕبض ،3 ٜنم .73-61
گججًدرزی ،آتًسججا ي حیججذر زتیجذی (" ،)1387ثطضؾووی سووأطیط ٌؿووشطـ ثب٘ىووساضی اِىشط٘ٚیىووی ثووط
ؾٛزنٚضی ثب٘هٞبی سؼبضی ایطاٖ" ،فهّٙبٔ ٝدػٞٚفٞبی الشهبزی ایطاٖ ،ؾوبَ زٞوٓ ،قوٕبض،35 ٜ
نم .140-111
محسىی ،ضُریار (" ،)1386ثطضؾی سأطیط ٘مف ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیه زض وبضایی ػّٕیبر ثب٘ىی قؼت
غطة اؾشبٖ سٟطاٖ زض ثب٘ه ّٔی ایطاٖ" ،دبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾوی اضقوس ،زا٘كوٍب ٜنظاز اؾوالٔی ٚاحوس
سٟطاٖ ٔطوع.
واظمی ،امیه ي سیذاحمذ سیذی (" ،)1391ثىوبضٌیطی ٞعیٙوٝیوبثی ثوط ٔجٙوبی فؼبِیوز زض ثب٘وهٞوب

(ٔطبِؼٛٔ ٝضزی :قؼت ثب٘ه ٟٔط اؾشبٖ ذطاؾوبٖ ضضوٛی)" ،فهوّٙبٔ ٝػّٕوی دػٞٚكوی حؿوبثساضی
ٔسیطیز ،ؾبَ دٙؼٓ ،قٕبض ،12 ٜنم .65-51
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ومازی ،محمذ ي امیه واظمی (" ،)1391اضظیوبثی سطجیموی ؾوٛزٔٙسی اطالػوبر ؾیؿوشٓ ٞعیٙوٝیوبثی
ثطٔجٙبی فؼبِیز ثب ٞعیٝٙیبثی ؾٙشی زض ثب٘ىساضی اِىشط٘ٚیه" ،ثطضؾیٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾوی،
زٚض ،19 ٜقٕبض ،3 ٜنم .138-119
َادیزادٌ مقذم ،اکرم ي کامران ضاَذی (" ،)1387ثطضؾوی سطجیموی ویفیوز ثب٘ىوساضی زِٚشوی ٚ
یايری ،اتًالفضل (" ،)1385ثطضؾی چٍٍ٘ٛی ٔؼطفی فٙبٚضی  ATMثب٘ىی  ٚدبیب٘ٞٝبی فطٚـ ٌ ٚطایف
ٔكشطیبٖ ث ٝاؾشفبز ٜاظ نٟ٘ب" ،دبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقسٔ ،ؤؾؿ ٝػبِی نٔٛظـ ثب٘ىساضی ایطاٖ.
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ثب٘ىساضی ذهٛنی" ،دػٞٚكٙبٔٔ ٝسیطیز ،ؾبَ ٞكشٓ ،قٕبض ،4 ٜنم .146-125
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