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ٞسف انّی ایٗ تحمیك ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝزض قطوتٞبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق
ثٟبزاض تٟطاٖ زض عی زٚض ٜظٔب٘ی ٔ 1388-1393یثبقس .و ٝثطای جٕعآٚضی ٔجب٘ی ٘ظطی پهػٞٚف اظ ضٚـ وتبثرب٘هٝای
 ٚثطای جٕعآٚضی اعالعبت آٔبضی اظ نٛضتٞبی ٔبِی  ٚیبززاقتٞبی ٕٞطا ٜآٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾهت .ضٚـ پهػٞٚف
اظ ٘ظط ٞسف ،یه تحمیك وبضثطزی اؾهت ،اظ ٘ظهط ٔبٞیهت ٔ ٚحتهٛایی اظ ٘هٕٞ ٛجؿهتٍی ٔهیثبقهس وه ٝثهطای وكه
ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط ٞب اظ ضٚـ پؽ ضٚیسازی عُٕ قس ٜاؾت٘ .تبیج حبنُ اظ تجعی ٚ ٝتحّیُ اعالعبت ٘كبٖ ٔهی زٞهس
ثیٗ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚجٛز زاضز  ٚثحطاٖ ٔبِی تأثیط ٔثجتی ثط ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت زاضز،
ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝبی حبنُ اظ فطضیٞٝبی فطعی ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزاضایی ٔكٟٛز  ٚضقس زاضایی قطوتٞب تأثیط ٔٙفی ثط
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝزاض٘س.
عجمٝثٙسی M41; G01; D53 :JEL
ٚاغٜٞبی وّیسی :ؾبذتبض ؾطٔبی ،ٝثحطاٖ ٔبِی ،زاضایی ٔكٟٛز ،ضقس زاضایی
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 .1هقذهِ
ٞسف اؾبؾی ٔسیطیت قطوتٞب حساوثط ٕ٘ٛزٖ اضظـ ثبظاض ؾٟبْ؛ یعٙی ثهطٚت ؾهٟبٔساضاٖ
زض قطوتٞبی ؾٟبٔی اؾتِ .صا زض ایٗ ضاؾتبٚ ،ظهبی

ٔهسیطیت ٔهبِی قهطوتٞهب ثه ٝؾه ٝزؾهتٝ

تهٕیٕبت ؾطٔبیٌٝصاضی ،تأٔیٗ ٔبِی  ٚتمؿیٓ ؾٛز لبثُ تفىیه اؾت .تهٕیٕبت تأٔیٗ ٔبِی وٝ
زض ٟ٘بیت ثبفت یب ؾبذتبض ٔبِی قطوت ضا تعییٗ ٔیوٙس ،اظ إٞیهت چكهٍٕیطی ثطذهٛضزاض اؾهت،
ظیطا چٙیٗ تهٕیٕبتی ٔٙجط ث ٝزؾتیبثی قطوت ث« ٝؾبذتبض ثٟی ٝٙؾطٔبیٔ »ٝیٌطزز (ؾتبیف.)1388 ،
تهٕیٓٞبی ٔبِی ٔسیطیت ثطای ثٟجٛز ٚضع ٔبِی قطوت ٔ ٚ ٟٓحیبتی اؾت ،أهب تههٕیٓٞهبی
1

٘بثرطزا٘ٔ ٝیتٛا٘س زض ٟ٘بیت ٔٙتج ث ٝثحطاٖ ٔبِی قطوت ٌطزز .ث٘ ٝظط جفطؾ )2001( ٖٛثطای یه
ٚاحس تجبضی جسیس ٞیچ چیع ٕٟٔتط اظ فطا ٓٞوطزٖ ؾطٔبی٘ ٝیؿت .ثب ایٗ ٚجٛز ،قی ٜٛتأٔیٗ ٚجهٜٛ
٘مس اثط ظیبزی ثط ٔٛفمیت یه ٔؤؾؿ ٝزاضز .ایٗ اؾتسالَ ٘ه ٝتٟٙهب ثهطای ٚاحهسٞبی تجهبضی جسیهس،
ثّى ٝثطای ٚ ٕٝٞاحسٞبی تجبضی لبثُ اعٕبَ اؾت .ایٗ و ٝچٍ٘ٛه ٝقهطوتٞهب تطویجهی اظ ثهسٞی ٚ
ؾطٔبی ٝضا زض ؾبذتبض ؾطٔبی ٝذٛز ا٘تربة ٔیوٙٙس ،ثؿتٍی ث ٝعٛأُ ٔرتّفی اظ جّٕٚ ،ٝیػٌیٞهبی
قطوتی ،التهبز ،زیسٌبٜٞب  ٚاٞساف ٔسیطاٖ زاضز .ازثیبت ٔبِی چكٓ ا٘ساظٞبی ٔتفبٚتی ضا زض ٔهٛضز
چٍٍ٘ٛی اتربش تهٕیٕبت ؾبذتبض ؾطٔبیٔ ٝسیطاٖ فطأ ٓٞیوٙٙس (جفطؾ.)2001 ،ٖٛ
اٞطْ ٔبِی ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ ٔكرموٙٙس ٜتٛا٘بیی ٔبِی قطوتٔ ،عطفی قس ٜاؾت  ٚاعتمهبز ثهط ایهٗ
اؾت و ٝاٞطْ ٔبِی ،زضج ٝزضٔب٘سٌی ٔبِی ضا افعایف ٔیزٞس .ث ٝعمیس ٜثطیّی ٔ ٚیطؼ )1984( 2اٞهطْ
ٔبِی ضیؿه قطوت ضا افعایف ٔیزٞس .پػٞٚفٞبی ظیبزی ٘یع زض ٔسَٞبی ذٛز ،اٞطْ ٔبِی قهطوت
زاز٘سٔ .غبِعبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘جبْ قس ،ٜتأثیط اٞطْ ٔبِی ثط عّٕىطز قطوت ضا ٔٙفی اضظیهبثی ٕ٘ٛز٘هس وهٝ
٘كبٖ ٔیزٞس اٞطْ ٔبِی قطوتٞب ،ضیؿه آٟ٘ب ضا افعایف ٔیزٞس (ضحیٕیبٖ  ٚتٛوُ ٘یب.)1392 ،

1. Jefferson
2 . Brealey and Myers
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ضا ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیط ٘كبٍ٘ط ضیؿه قطوت یب ٞعیٞٝٙبی ٔطثٛط ثه ٝؾهبذتبض ؾهطٔبیٔ ،ٝهٛضز اؾهتفبز ٜلهطاض
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ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوتٞب زض وكٛضٞبی ٔرتّ

ثب یىسیٍط تفبٚت ٔحؿٛؾی زاض٘سِ ،هصا ٔهسیطاٖ

٘بٌعیط٘س ثٍٙٞ ٝبْ تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز تطویت ثٟی ٝٙؾبذتبض ؾطٔبی ،ٝاظ عٛأُ ٔرتّفی ٘ظیهط عٛأهُ
التهبزی ٚ ٚیػٌیٞبی قطوتی اؾتفبز ٜوٙٙس  ٚثبیس تهٕیٌٓیطیٞبی ٔطثٛط ث ٝتهأٔیٗ ٔهبِی  ٚآثهبضی
و ٝایٗ عٛأُ ثط ؾبذتبض ؾطٔبیٔ ٝیٌصاض٘سٛٔ ،ضز تٛج ٝلطاض زٙٞس .عال ٜٚثط ایٗٔ ،هسیطاٖ ٔهبِی ثهطای
ایجبز ؾبذتبض ٔبِی ٔٙبؾت ثبیس ٚیػٌیٞبی زض٘ٚی قطوت  ٚعٛأُ التهبزی ضا ٔس ٘ظهط لهطاض زٙٞهس ٚ
ثب تٛج ٝث ٝایٗ ٔتغیطٞب زض پی حساوثط وطزٖ اضظـ قطوت ثبقٙس (ثبَ.)2004 ،1
أطٚظ ٜثب افعایف قطوتٞب ٔ ٚؤؾؿهبت ثبظضٌهب٘ی  ٚایجهبز پیچیهسٌی زض ضٚاثهظ التههبزی ٚ
تجبضیٚ ،ظبی

أٛض ٔبِی ث ٝنٛضت چكٌٓیطی تغییط یبفت ٝاؾت .تأویس زِٚتٞب ثط ضقس التهبزی

ث ٝافعایف ٌ ٚؿتطـ ثیف اظ پیف قطوتٞب ٔ ٚؤؾؿبت وٕه  ٚایٗ ٚظبی
اؾت .اظ ؾٛی زیٍط پیكطفت تىِٛٛٙغی  ٚتغییطات ٔحیغی ٚؾهیع ثبعه

ضا پیچیسٜتهط ٕ٘هٛزٜ

قهتبة فعایٙهس ٜالتههبزی

ٌكت ٚ ٝث ٝزِیُ ضلبثت ضٚظافعٔ ٖٚؤؾؿبت ،زؾتیبثی ث ٝؾٛز ٔحهسٚز قهسٔ ٚ ٜیهُ ثهٚ ٝضقىؿهتٍی
افعایف یبفت ٝاؾتٔ .یعاٖ ٚل ٛثحطاٖٞبی ٔبِی زض جٟبٖ زض ؾبَٞبی اذیط ثیف اظ ٞط ظٔهبٖ اؾهت.
زض ز ٚز ٝٞاذیط اضلبْ  ٚاعساز التهبزی ٘كبٖزٙٞس ٜافعایف ثیؾهبثمٔ ٝیهعاٖ ٚضقىؿهتٍیٞهب اؾهت.
ٚجٛز ثحطاٖٞبی ٔبِی زض یه وكٛض قبذم التهبزی ٕٟٔی اؾهت وه ٝتٛجه ٝعٕه ْٛضا ثه ٝذهٛز
جّت ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗٞ ،عیٞٝٙبی التهبزی ٚضقىؿتٍی ٘یهع ثؿهیبض ظیهبز اؾهت .ثٙهبثطایٗ ،تٛا٘هبیی
پیفثیٙی ثحطاٖ ٔبِی  ٚجٌّٛیطی اظ ٚله ٛآٖ اظ إٞیهت اؾبؾهی ثطذهٛضزاض اؾهت  ٚاظ ترههیم
٘بٔٙبؾت ٔٙبثع وٕیبة التهبزی جٌّٛیطی ٔیوٙس (زضجبتی.)1389 ،
التهبزٞبی جٟب٘ی ٘یع أطٚظ٘ ٜؿجت ث ٝذغطات ٘بقی اظ تعٟسات  ٚزی ٖٛقطوت ٞبٔ ،رهٛنبً پهؽ
اظ جطیبٖ ؾمٛط ؾبظٔبٖٞبی ثعضٌی ٕٞچٚٚ ٖٛضِهسوبْ  ٚا٘هط ٚ ٖٚایٙىه ٝیىهی اظ اٞهساف لهٛا٘یٗ
"ثبؾُ ز "ٚوبٞف ضیؿه اعتجبضی ٔیثبقس ،آٌب ٜثٛز ٚ ٜحؿبؼ قسٜا٘س .اظ عطفی ٚضع ٘هبٔغّٛة

1. Baral
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إٞیت پیف ثیٙی ثحطاٖ ٔهبِی ٕٞهٛاض ٜثهطای ٔبِىیهت قهطوت ٞهب ض ٚثه ٝافهعایف ثهٛز ٜاؾهت،
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ٔبِی قهطوت ٞهب ٘یهع ثبعه ظیهبٖ ثهطای الكهبض ٔرتّه

جبٔعه ٚ ٝذهٛنهبً ؾهطٔبیٌ ٝهصاضاٖ قهبُٔ

ؾٟبٔساضاٖ  ٚاعتجبضزٙٞسٌبٖ ٔی ٌطزز ،و ٝ٘ ٝتٟٙب ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ،ثّىٔ ٝسیطاٖ اضقس  ٚحؿبثساضاٖ ٚ
حؿبثطؾبٖ ٘یع عاللٕٙس٘س ث ٝعهٛض عّٕهی ٚضهعیت ٔهبِی قهطوتٞهب ضا پهیفثیٙهی ٕ٘بیٙهس (ضٕٙٞهبی
ضٚزپكتی  ٚزیٍطاِٖ .)1385 ،صا ٔغّت ٔصوٛضاظ جّٕ ٝزالئّی اؾت وٛٔ ٝجت قهس ٜتهب زض تحمیهك
حبضط ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾبذتبض ؾطٔبی ٝثب ثحهطاٖ ٔهبِی ،زض قهطوت ٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ثحطاٖ ٔبِی قطوتٞب ظیبٖ ٍٙٞفتی ضا ثهطای ؾهطٔبیٌٝهصاضاٖ ،عّجىهبضأٖ ،هسیطاٖ ،وهبضٌطاٖ،
عطضٝوٙٙسٌبٖ ٔ ٚكتطیبٖ ایجبز ٔیوٙس .اٌط وؿی عّت اضٕحالَ قهطوتٞهب ضا ٔتٛجه ٝقهٛز ،ثهب
ثط٘بٔٝضیعی الظْ قطوت ضا اظ ٔطي حتٕی ٘جبت ٔیزٞس (ضٕٙٞهبی ضٚزپكهتی  ٚزیٍهطاٖ.)1385 ،
ثٙبثطایٗ پیفثیٙهی ثحهطاٖ ٔهبِی قهطوتٞهب ،پهیف ٘یهبظ جّهٌٛیطی اظ ثحهطاٖ ٔهبِی ٕٞهبٖ ٔههساق
«پیكٍیطی ثٟتط اظ زضٔبٖ اؾت» ٔیثبقس.
ثٙبثطایٗ ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِت شوط قسٞ ٜسف انّی تحمیك حبضط ،ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثحطاٖ ٔهبِی
 ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝزض قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیثبقس.

 .2پیطیٌِ تحقیق
 .1-2پیطیٌِ خارجی
الجبَ ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2014( 1زض تحمیك ذٛز ثه ٝثطضؾهی تهأثیط ثحهطاٖ ٔهبِی ثهط ؾهبذتبض ؾهطٔبیٝ
اظ لجُ اظ ثحطاٖ (٘ )2007 ٚ 2006ؿجت ث ٝثحطاٖ ( )2009 ٚ 2008افعایف زاز ٚ ٜؾهسؽ آٖ ضا پهؽ
اظ ثحطاٖ ( )2011 ٚ 2010وبٞف زازٜا٘هس .قهطوتٞهب ثهطای تهأٔیٗ ٔهبِی ذهٛز اظ ثهسٞی  ٚحمهٛق
نبحجبٖ ؾٟبْ اؾتفبزٔ ٜیو ٙٙس أهب ثهب ایهٗ حهبَ آٟ٘هب زض عه َٛؾهبَ ثحهطاٖ ٔتىهی ثهط ثهسٞیٞهبی
وٛتبٜٔست ث ٝجبی ثسٞیٞبی ثّٙسٔست ٞؿتٙس.
1. Abdullah Iqbal et al.
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قطوتٞبی اٍّ٘ؿتبٖ پطزاذت ٝاؾت٘ .تبیج آٟ٘ب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقطوتٞب اثتسا ٘ؿجت اٞطْ ذهٛز ضا
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وبٔسّٕٞ ٚ ٛىبضاٖ )2013( 1زض تحمیمی تأثیط عٛأُ  ٚفبوتٛضٞبی ؾبظٔب٘ی ضا ثهط ثحهطاٖ ٔهبِی
قطوتٞب ثطضؾی وطز٘هس .زض ایهٗ تحمیهك ٔرهبضس ؾهطٔبیٝایٔ ،رهبضس ثبظاضیهبثی  ٚفهطٚـ ،تعهساز
وبضوٙبٖ ،ضقس فطٚـ ،ؾٛزآٚضی  ٚا٘ساظ ٜقطوت ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜتهب
تأثیط آٟ٘ب ثط ثحطاٖ ٔبِی قهطوتٞهب ٔهٛضز ثطضؾهی لهطاض ٌیهطز .آٟ٘هب وه ٝزض تحمیهك ذهٛز اظ ضٚـ
ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜثط ٔجٙبی زازٜٞبی ؾطی ظٔهب٘ی اؾهتفبزٕٛ٘ ٜز٘هس ،ثه ٝایهٗ ٘تیجه ٝضؾهیس٘س وهٝ
ٔربضس ؾطٔبیٝایٔ ،ربضس ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ ،تعساز وبضوٙهبٖ ،ضقهس فهطٚـ ،ؾهٛزآٚضی  ٚا٘هساظٜ
قطوت تأثیط ٔؿتمیٕی ثط ثحطاٖ ٔبِی قطوتٞب زاضز.
زیؿٕؿبن ٕٞ ٚىبضاٖ )2004( 2ثب ثطضؾی عٛأُ ٔؤثط ثط ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقهطوتٞهبی ٔٙغمهٝ
آؾیبی ٔیب٘ ٝث ٝایٗ ٘تیج ٝضؾیس٘س و ٝؾبذتبض ؾطٔبی ٝتحت تأثیط ٔحیظ  ٚفضبیی اؾت و ٝقطوتٞهب
زضآٖ فعبِیت ٔیوٙٙس .ث ٝعمیس ٜآ٘بٖ  ٚثؿیبضی زیٍهط ،ثحهطاٖٞهبی ؾیبؾهی  ٚالتههبزی ٔرتّه

ٚ

فضبٞبی ٔتفبٚت التهبزی  ٚفطٍٙٞی حبوٓ ثط فعبِیت قطوتٞب ،تعیهیٗوٙٙهس٘ ٜهٔ ٚ ٛیهعاٖ تهأثیط
ٔتغیطٞبی ٔؤثط ثط عّٕىطز قطوتٞب اؾت.

 .2-2پیطیٌِ داخلی
اؾعسی ( ،)1393زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضؾی تأثیط ٔتغیطٞبی قطوتی ٘ ٚمف تعسیُوٙٙهسٔ ٜبِىیهت
زِٚت ثط ؾبذتبض ؾطٔبی ٝزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذت٘ .تبیج حبنُ اظ تجعی ٚ ٝتحّیهُ ٘كهبٖ
ٔیزٙٞس و ٝثطای ٞط زٌ ٚط ٜٚقطوتٞب ،ؾٛزآٚضی تأثیط ٔٙفی ٔعٙبزاضی ثط ٘ؿجتٞهبی اٞطٔهی زاقهتٝ
اؾتٕٞ .چٙیٗ تأثیط ٘ؿجت زاضاییٞبی ثبثت ٔكٟٛز ثط ثهسٞیٞهبی وٛتهبٜٔهست ٔٙفهی ٔعٙهبزاض ،أهب ثهط
ثسٞیٞبی ثّٙسٔست ٔثجت ٔ ٚعٙبزاض ثٛز ٜاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب افعایف ؾطٔبیٌٝصاضی زض زاضایهیٞهبی
ثبثت ،ثسٞیٞبی ثّٙسٔست قطوتٞب افعایف  ٚثسٞیٞبی وٛتبٜٔست آٟ٘ب وبٞف ٘كبٖ یبفتٝا٘س.
1. Murillo Campello, JohnR.Graham, CampbellR.Harvey
2. Deesomsak et al.
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اؾت .تأثیط فطنت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثط اؾتفبز ٜاظ ثسٞی ٞب زض ؾبذتبض ؾطٔبی٘ ٝیع ٔثجت ٔ ٚعٙبزاض ثٛزٜ
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٘تبیج ایٗ تحمیك تأثیط ٔعٙبزاضی ضا ثطای ٔتغیهط ا٘هساظ ٜقهطوت ثهط حجهٓ ثهسٞی ٞهب زض ؾهبذتبض
ؾطٔبی٘ ٝكبٖ ٕ٘ی زٞس .اظ ؾٛی زیٍط تحمیك حبضط ٘كبٖ زاز ؤ ٝبِىیت زِٚتی قطوت ٞب ٔی تٛا٘هس
تأثیط ٔعٙبزاضی ثط ٔتغیطٞبی تعییٗوٙٙس ٜؾبذتبض ؾطٔبی ٝزاقت ٝثبقس.
ٌطأی قیطاظی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1393زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضؾهی ثطضؾهی ضاثغه ٝثهیٗ ٚضقىؿهتٍی ٚ
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝزض قطوت ٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عی ؾبَ ٞبی  1381-1390ثهب
ا٘تربة  ٕٝ٘ٛ٘ 88آٔبضی پطزاذتٙس٘ .تبیج پػٞٚف حبوی اظآٖ اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔهسَ ٚضقىؿهتٍی
آِتٕٗٔ ،یتٛاٖ احتٕبَ ٚضقىؿتٍی قطوت ضا تب ؾ ٝؾبَ لجُ اظ ٚلٚ ٛضقىؿتٍی ،پهیفثیٙهی وهطز ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔكبٞس ٜقس و ٝثیٗ ؾبذتبض ؾطٔبیٚ ٚ ٝضقىؿتٍی ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚجٛز ٘ساضز.
ٔمسْ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضؾی تهأثیط ثطذهی ٚیػٌهیٞهبی ٘ظهبْ ضاٞجهطی
قطوت ثط تهٕیٓٞبی ؾبذتبض ؾهطٔبی ٝقهطوتٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض تٟهطاٖ
پطزاذتٙس .ثسیٗ ٔٙظٛض آٟ٘ب تعساز  90قطوت اظ قطوتٞبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض
تٟطاٖ عی زٚض ٜظٔب٘ی ؾبَٞبی  1383-1387ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی تحمیك ا٘تربة وطز٘هس .زض ایهٗ
ٔغبِع ٝا٘ساظٞ ٜیئت ٔسیط ،ٜزٌٚبٍ٘ی ٔؿئِٛیت ٔسیط عبُٔ  ٚزضنس ٔسیطاٖ غیطٔٛظ

ٞیئت ٔسیطٜ

ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٘ ٚؿجت ثسٞی (ٔعیبض ؾبذتبض ؾطٔبی )ٝث ٝعٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝزض لبِت ٔسَ
ضٌطؾی٘ٛی چٙسٌب٘ٔ ٝجتٙی ثط زازٜٞبی تبثّٛیی ٔٛضز آظٔ ٖٛتجطثی لطاض زاز٘س٘ .تبیج ثسؾت آٔس ٜاظ
تحمیك آٖٞب اظ آٖ اؾت و ٝزض قهطوتٞهبیی وهٚ ٝظهبی

ضیبؾهت ٞیئهت ٔهسیطٔ ٚ ٜهسیطعبُٔ اظ

یىسیٍط تفىیه قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ قطوتٞبی ثب تعساز اعضبی ٞیئت ٔسیط ٜوٕتط ،تٕبیُ ثىبضٌیطی
 ٚؾبذتبض ؾطٔبیٚ ٝجٛز ٘ساضز.
عبِت ٘یب ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1389تحمیك ضا ثب عٛٙاٖ اضظیبثی وبضایی ٔتغیطٞهبی ٔهبِی ٔ ٚتغیطٞهبی
التهبزی زض پیفثیٙی ثحطاٖ ٔبِی قطوتٞب زض عی ؾبَٞبی  1376-1385زض قطوتٞبی پصیطفتهٝ
قس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ا٘جبْ زاز٘س٘ .تبیج پػٞٚف آ٘بٖ اٍِٞٛبی اؾسطیٗ ٌیت ٚ ٚاالؼ
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ثسٞی افعایف ٔییبثس .زض حبِیوٞ ٝیچ ضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٔیبٖ ٘ؿجت ٔسیطاٖ غیطٔٛظ

ٞیئت ٔهسیطٜ

ارتباط بیه بحران مالی و ساختار سرمایه =;

تٛؾع ٝیبفت ٝثب ٘ؿجتٞبی جطیبٖ ٚج٘ ٜٛمس ضا ثیبٖ ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝب ٘كهبٖ زاز وهٔ ٝتغیطٞهبی
والٖ التهبزی زاضای ٔتغیطٞبی ٔؤثط ثطای پیفثیٙی ثحطاٖ ٔبِی ٔیثبقس.

 .3چْارچَب ًظری
اؾتسالَ اضتجبط ؾبذتبض ؾهطٔبی ٚ ٝعّٕىهطز قهطوت زض ظٔهبٖ ثحهطاٖ ٔهبِی تهب حهسٚز ظیهبزی
تحتاِكعب اؾتسالَٞبی ٔطثٛط ث ٝذّك اضظـ ثسٞی ٔیثبقس ،أب ٔیتٛاٖ زض ٔجٕه ٛایهٗ اضتجهبط
ضا ایٙغٛض ذالنٕٛ٘ ٝز :تأثیط ذبِم اٞطْ ٔهبِی ثهط عّٕىهطز قهطوت ٘تیجهٝای اظ اثهطات ٌ٘ٛهبٌٖٛ
ٔیثبقس .اٌط ثحطاٖ ٔبِی (و ٝغبِجبً ٘ؿجت ثهسٞی ٘كهبٍ٘ط آٖ اؾهت) ،پطٞعیٙهٝتهط  ٚثهب إٞیهتتهط اظ
٘مفٞبی ا٘ضجبعی ثسٞی ثبقس ،قطوتٞبیی و ٝثسٞی ثیكتطی زاض٘سٔ ،كىالت عّٕىطزی ثیكهتطی
ذٛاٙٞس زاقت ،زض ٔمبثُ اٌط ثحطاٖ ٔبِی ،قطوت ضا ٔججٛض ؾبظز و ٝوبضایی  ٚثٟهطٜٚضی عّٕیهبت
ذٛز ضا ث ٝؾغحی ثبالتط اظ ٞعیٞٝٙبی ثحطاٖ ٔبِی ٌؿهتطـ زٞهس ،آٍ٘هب ٜقهطوتٞهبیی وه ٝثهسٞی
ثیكتطی زاض٘س زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٔبِی ،لغعبً عّٕىطز ثٟتطی ذٛاٙٞس زاقت (ٌٙعاِع.)2013 ،1
زض ز٘یبی ٚالعی و ٝثٍٙبٜٞب  ٚقطوتٞبی التهبزی زض آٖ فعبِیت ٔیوٙٙس ،ثٟیٙهٝؾهبظی ٔٙهبثع
ٔبِی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ آٟ٘بؾت .ثٟیٝٙؾبظی ٔٙبثع ٔهبِی ثبعه

حهساوثطوطزٖ ثهبظزٞی ثهب وٕتهطیٗ

ٞعی ٝٙؾطٔبیٔ ٝیقٛز .قطوتٞب ثطای تهأٔیٗ ٔهبِی تٟٙهب اظ یهه ٔٙجهع (ؾهطٔبی ٝیهب ثهسٞی) اؾهتفبزٜ
ٕ٘یوٙٙس؛ ثّى ٝتطویجی اظ آٖٞب ضا ثىبض ٔهیثط٘هس٘ .ىتهٟٔ ٝهٓ ایهٗ اؾهت وه ٝقهطوتٞهب زض جٟهت
زؾتیبثی ث ٝاٞساف انّی ذٛز ،ثبیس وسأیه اظ ٔٙبثع ٔبِی ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜچٔ ٝیهعاٖ اظ آٖ ٔٙجهع
اثعاضٞبی ٔٙبؾهت ٔهبِیٔ ،هسیطیت ضا زض اترهبش تههٕیٕبت نهحیحتهط  ٚوؿهت ٔٙهبفع ثیكهتط ثهطای
قطوتٞب یبضی ذٛاٞس ٕ٘ٛز  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثع ٔبِی ثٔ ٝهسیطاٖ ایهٗ فطنهت ضا ذٛاٞهس زاز تهب
اضظـ وّی قطوت  ٚثطٚت نبحجبٖ ؾطٔبی ٝضا افعایف زٙٞس (زاضاثی  ٚاعغبیی ظاز.)1392 ،ٜ

1. Gonzalez

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

ضا زض تطویت ؾطٔبی ٝذٛز اؾتفبز ٜوٙٙس .لغعبً قٙبؾبیی ضاٜٞبی ٔرتّ

تأٔیٗ ٔبِی  ٚثٟهطٌٜیهطی اظ
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قطوتٞب ٔیتٛا٘ٙس اظ ٔٙبثع زاذّی (اظ عطیك ؾٛز ا٘جبقت )ٝیهب ٔٙهبثع ذهبضجی (اظ عطیهك ا٘تكهبض
ؾٟبْ یب ثسٞی) تأٔیٗ ٔبِی وٙٙس .ضٚـٞبی تأٔیٗ ٔهبِی ثهطای تهسا ْٚفعبِیهت  ٚاجهطای پهطٚغٜٞهبی
ؾٛزآٚض زض فطایٙس ضقس قطوت ثؿیبض ٔؤثط٘س ٛٔ ٚجت ازأ ٝحیبت قطوتٞب زض ثبظاضٞهبی ضلهبثتی
ٔیق٘ٛس( .زاضاثی  ٚاعغبئی ظاز .)2014 ،ٜپیفثیٙی تسا ْٚفعبِیت ٚاحهسٞبی التههبزی  ٚزٚضٜٞهبی
آتی ،یىی اظ عٙبنط ٔ ٟٓزض تهٕیٌٓیطی ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی اؾت .یىی اظ ضٚـٞهبی پهیفثیٙهی
تسا ْٚفعبِیت قطوتٞب ،اؾتفبز ٜاظ اٍِٞٛبی پیفثیٙی ثحطاٖ ٔبِی اؾت (ؾّیٕب٘ی.)1389 ،
ثحطاٖ ٔبِی ث ٝقطایغی اعالق ٔیقٛز و ٝزض آٖ ثؿیبضی اظ ٔؤؾؿبت ٔبِی یب زاضاییٞب ث ٝعهٛض
٘بٌٟب٘ی ثرف اعظٕی اظ اضظـ ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس .زض حٛظٔ ٜبِی ،یهه قهطوت ظٔهب٘ی زض
ٚضعیت ثحطاٖ ٔبِی تّمی ٔیٌطزز و ٝزض ایفبی تعٟسات ثه ٝاعتجبضزٙٞهسٌبٖ ،زچهبض ٔكهىُ قهٛز.
ثسٞیٞبی یه قطوت ٕٔىٗ اؾت ثطای تأٔیٗ ٔبِی عّٕیبت آٖ اؾتفبز ٜقٛز ،أب ثب ایٗ وبض ثیكهتط
زض ٔعطو ذغط تجطث ٝثحطاٖ ٔبِی لطاض ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ اٌط ٚضعیت ثحهطاٖ ٔهبِی قهطوت ثٟجهٛز
٘یبثس ،ثٚ ٝضقىؿتٍی ٔٙجط ٔیقٛز (ٞبی ٌیٙع ٌٛ )2007 ،1ضز ٖٚزض یىی اظ ٔغبِعهبت آوبزٔیهه
ضٚی تئٛضی ٘بثؿبٔب٘ی ٔبِی ،آٖ ضا ث ٝعٛٙاٖ وبٞف لسضت ؾٛزآٚضی قطوت تعطیه

وهطز ٜاؾهت

و ٝاحتٕبَ ٘بتٛا٘بیی زض ثبظپطزاذت انُ  ٚثٟط ٜثسٞی ضا افعایف ٔیزٞس (ٌٛضز.)1971 ،2 ٖٚ
اوثط قطوتٞهب زض ٘تیجهٔ ٝهسیطیت ضهعی

 ٚزضٔب٘هسٌی التههبزی ٚاضز ٚضهعیت ثحهطاٖ ٔهبِی

ٔیق٘ٛس .زض ٔطاحُ اِٚی ٝثحطاٖ ٔبِیٔ ،تٛؾظ ؾٛز عّٕیبتی قطوت ثط اؾبؼ ؾٛز تعسیُ ٘كس ٚ ٜپهؽ
اظ وٙتطَ عٛأُ زیٍطی و ٝتغییط لبثُ تٛجٟی زض افعایف عّٕىطز قطوت ایجبز ٔیوٙس ،ا٘ساظٌٜیطى
و ٝعّٕىطز قطوت ضا ثٟجٛز ٔیثركس (ٚیتبوط .)1999 ،3اظ ٘مغ٘ ٝظط التهبزی ،ثحهطاٖ ٔهبِی قهطوت،
پسیس ٜای عجیعی اؾت و٘ ٝجبیس ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقٛز (وبوی  ٚاِربِسی.)2011 ،4
1. Higgins
2. Gordon
3. Whitaker
4. Kouki and Elkhaldi
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ٔیقٛز٘ .تبیج فطضیٞٝبی اثجبتی جٙؿٗ حبوی اظ ایٗ اؾت و ٝثحطاٖ ٔبِی ٘ٛعی الساْ انهالحی اؾهت

ارتباط بیه بحران مالی و ساختار سرمایه ?;

اغّت زض زٚضٟ٘ ٜفتٍی اؾت و ٝظیبٖ التهبزی ضخ ٔیزٞس  ٚثبظز ٜزاضاییٞب ؾمٛط ٔیوٙس .ثٟتطیٗ
ٚضع ثطای قطوت ایٗ اؾت ؤ ٝكىُ زض ٕٞیٗ ٔطحّ ٝوك

قهٛزٔ .طحّه ٝوؿهطی ٚجه٘ ٝمهس ٚلتهی

قطٔ ٚیقٛز و ٝثطای اِٚیٗ ثبض یه ٚاحس تجبضی ثطای ایفبی تعٟسات جبضی یب ٘یبظ فٛضی ،زؾتطؾی ثٝ
ٚج٘ ٝمس ٘ساقت ٝثبقسٌ .طچٕٔ ٝىٗ اؾت چٙهس ثطاثهط ٘یهبظـ زاضایهیٞهبی فیعیىهی زاقهت ٝثبقهسٔ .ؿهئّٝ
ایٙجبؾت و ٝزاضاییٞب ث ٝلسضوبفی لبثُ ٘مس قسٖ ٘یؿتٙس  ٚؾطٔبی ٝحجؽ قس ٜاؾت (حبجیٟب.)1384 ،
فطضیٞٝبی ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ تحمیك ثب تٛج ٝث ٝثطضؾی پػٞٚفٞبی ٌصقتٔ ٚ ٝجب٘ی ٘ظطی ثٝ
ایٗ نٛضت تسٚیٗ قس ٜاؾت:
فطضی ٝانّی
 ثیٗ ؾبذتبض ؾطٔبی ٚ ٝثحطاٖ ٔبِی ضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.فطضیٞٝبی فطعی
 ثیٗ زاضایی ٔكٟٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز. -ثیٗ ضقس زاضایی قطوت  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.

 .4رٍش پژٍّص
ضٚـ ایٗ پػٞٚف اظ ٘ظط ٔبٞیت ٔ ٚحتهٛایی پهػٞٚف اظ ٘هٕٞ ٛجؿهتٍی ٔهی ثبقهس وه ٝثهطای
وك

ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط ٞب ث ٝضٚـ پؽ ضٚیسازی عُٕ قس .تحمیهك حبضهط اظ ِحهبػ ٘ه ٛوهبض،

تحمیك تٛنیفی  ٚاظ ٘ظط ٞسف ،تحمیك وبضثطزی اؾت و ٝاظ اعالعبت ٚالعی  ٚضٚـ ٞبی ٔرتّه
تجعیٚٝتحّیُ آٔبضی ٔٛجٛز ،اظ ضٚـ «زازٜٞبی پبُ٘» اؾتفبز ٜقس.
جٟت ٌطزآٚضی ٔٙبثع ٘ظطی ،ازثیبت ٔٛضٔ ٚ ٛجبح

تئٛضیه پػٞٚف اظ ٔٙبثع وتبثرب٘هٝای

(وتتٔ ،مبالت ٔ ٚجالت ٔٛجٛز زض ظٔی ٝٙتحمیك ٔٛضز ٘ظط) پبیبٖ ٘بٔٞٝب٘ ،كطیبت ٔعتجط ثیٗإِّّهی
و ٝث ٝنٛضت آ٘الیٗ زض پبیٍبٜٞبی ایٙتط٘تی ٔٛجٛز ٔیثبقس  ٚؾبیط پبیٍبٜٞبی عّٕی ٔعتجط اؾهتفبزٜ
ٌطزیس .زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ نٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی قس ٚ ٜیبززاقتٞبی ٕٞطا ٜنٛضتٞهبی
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ٔبِی حؿبثطؾی قس ٜقطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض تٟهطاٖ ٔٛجهٛز زض ٘هطْافهعاض
ضٜآٚضز٘ٛیٗ  ٚؾبیت وسأَ ٚ1طوع پطزاظـ اعالعبت ٔبِی ایطاٖ 2اؾترطاس قس.
 .1-4هتغیرّا ٍ هذل پژٍّص
ٔتغیط ٔؿتمُ ایٗ تحمیك ثحطاٖ ٔبِی 3اؾت و ٝعجبضت اؾت اظ ٚضعیتی وهٟ٘ ٝبزٞهبی ٔهبِی یهب
زاضاییٞبی ٔبِی ث ٝیه ثبض ٜاضظـ ذٛز ضا ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی اظ زؾت ٔیزٙٞس .زض ایهٗ تحمیهك ثهطای
ٔحبؾجٔ ٝتغیط ثحطاٖ ٔبِی اظ ٔسَ آِتٕٗ )1993( 4اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایٗ ٔسَ و ٝثط اؾهبؼ ٔمهبزیط
ثطذی اظ ٔتغیطٞب ٔحبؾجٔ ٝیقٛز ،ثیبٍ٘ط احتٕبَ ٚل ٛثحطاٖ ٔبِی زض قطوتٞبؾتٞ .ط چٔ ٝمهساض
ثسؾت آٔس ٜاظ ایٗ ٔسَ ،وٛچىتط ثبقس ،احتٕبَ ٚل ٛثحطاٖ ٔبِی ثطای قطوت ثیكتط اؾت.
()1

CRISISit = X1 +X2 +X3 +X4 + X5

 : CRISISثحطاٖ ٔبِی زض قطوت
٘ :X1ؿجت ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ ث ٝوُ زاضاییٞب
٘ :X2ؿجت ؾٛز ا٘جبقت ٝث ٝوُ زاضاییٞب
٘ :X3ؿجت ؾٛز لجُ اظ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت ث ٝوُ زاضاییٞب
٘ :X4ؿجت اضظـ ثبظاض حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ث ٝاضظـ زفتطی وُ ثسٞیٞب
٘ :X5ؿجت فطٚـ ث ٝوُ زاضاییٞب
زض ایٗ ٔسَ ٞطچ CRISISit ٝپبییٗتط ثبقس زضج ٝثحطاٖ ٔبِی قطوت ثیكتط اؾهت .ثه ٝعهٛضی
و ٝقطوتٞبی ثب  CRISISitثبالتط اظ ٚ 2/9اضز عجم ٝقطوتٞبی ؾبِٓ قس ٚ ٜثهب  CRISISitوٕتهط

زؾت ثیبیس ث ٝعٛٙاٖ ٔٙغم ٝتطزیس تّمی قس٘ ٚ ٜبحیٔ ٝعثٛض ثبیس ثب احتیبط تفؿیط ٌطزز.

1. www.codal.ir
2. www.Fipiran.com
3. Financial Crisis
4. Altman
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ٔتغیط ٚاثؿت ٝایٗ تحمیك ؾبذتبض ؾطٔبیٔ 1ٝیثبقس و ٝاظ ٘ؿجت وُ ثسٞیٞب ث ٝوهُ زاضایهیٞهبی
تعسیُ قس ٜث ٝزؾت ٔیآیس٘ ،كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝثطای تأٔیٗ زاضاییٞبی قطوت چمهسض ثهسٞی
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت (جٟب٘رب٘ی  ٚیعزا٘ی.)1374 ،
ٔتغیطٞبی وٙتطِی ایٗ تحمیك قبُٔ زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز  ٚضقس زاضایی قطوت ٔیثبقس.
زاضاییٞبی ٔكٟٛز 2و ٝاظ ٘ؿجت زاضاییٞبی ثبثت تمؿیٓ ثط وُ زاضایی ث ٝزؾت ٔی آیهس زاضایهی
ثبثت عجبضت اؾت اظ تفبٚت ثیٗ زاضاییٞبی وُ  ٚزاضاییٞبی جبضی (الجبَ ٕٞ ٚىبضاٖ.)2014 ،
ضقس زاضایی قطوت 3و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜوُ زاضاییٞب ٟٔٙهبی زاضایهیٞهبی ؾهبَ لجهُ  ٚتمؿهیٓ ثهط
زاضاییٞبی ؾبَ لجُ اؾت (اعتٕبزی ٙٔ ٚتظطی.)1392 ،
ٔسَ پػٞٚف
ثطای آظٔ ٖٛفطضی ٝانّی  ٚفطضیبت فطعی تحمیك اظ ٔسَ  2اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ:
()2
اجعای ٔسَ عجبضت ا٘س اظ:
 : CSؾبذتبض ؾطٔبیٝ
 :Tangibilityزاضاییٞبی ٔكٟٛز
 : Growthضقس زاضایی قطوت
 : Crisisثحطاٖ ٔبِی
 :  i، tذغبی تهبزفی قطوت  iزض پبیبٖ ؾبَ t
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 .2-4جاهعِ آهاری
زازٜٞبی ٚالعی ٔٛضز ٘یبظ ایٗ تحمیك اظ اعالعبت ٚالعی قطوتٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٌطزآٚضی قسٜا٘س  ٚقطوتٞبیی و ٝزاضای قطایظ ظیط ثبقهٙس ثه ٝعٙهٛاٖ ٕ٘٘ٛهٝ
آٔبضی ا٘تربة قسٜا٘س.
 -1پبیبٖ ؾبَ ٔبِی قطوت ٔٙتٟی ث 29 ٝاؾفٙس ثبقس.
 -2زض عی زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾی ( )1388 -1393تغییط ؾبَ ٔبِی ٘ساقت ٝثبقس.
 -3اعالعبت ٔٛضز ٘یبظ زض عی زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾی لبثُ زؾتطؾی ثبقس.
 -4جعء قطوتٞبی ٚاؾغٌٝطی ٔبِی ،ؾطٔبیٌٝصاضی ،ثب٘هٞب ّٞ ٚسی٘ ًٙجبقٙس.

ثب اعٕبَ قطایظ فٛق ،تعساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ثطاثط  122قطوت ٔعبزَ  732ؾبَ -قطوت ٌطزیس.
 .3-4رٍشّای تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات
تجعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضی زض ز ٚثعس آٔبض اؾتٙجبعی  ٚآٔبض تٛنیفی نٛضت ٌطفت ،وه ٝزض آٔهبض
تٛنیفی اظ ٔیبٍ٘یٗٔ ،یب٘ ،ٝا٘حطاف ٔعیهبض ،وكهیسٌی ،چهٍِٛی  ٚزض ثعهس آٔهبض اؾهتٙجبعی اظ ضٚـ
زازٜٞبی پبّ٘ی یب زازٜٞبی تطویجی اؾتفبز ٜقس ،و ٝجٟت تعییٗ ضٚـ ثٟی ٝٙاظ آظٔ ٖٛچب ٚیب ٔ Fمیس
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٚ ٜآظٖٔٞٛبی ٔطثٛع٘ ٝیع ا٘جبْ قهس .زض تحمیهك حبضهط ثهطای ثطضؾهی ثهیٗ ٔتغیطٞهبی
فطضهیٞٝههب ،اعالعههبت ٔطثههٛط ثه ٝقههطوتٞههبی ٕ٘٘ٛهه ،ٝاثتهساء ٔحبؾههجبت اِٚیهه ٝزض نههفحٌ ٝؿههتطزٜ
٘طْافعاضا٘جبْ ٌطفت ٚ ٝزازٜٞب ثطای تجعی ٚ ٝتحّیُ آٔبزٌ ٜطزیهس ،ؾهسؽ ثهٙٔ ٝظهٛض ا٘جهبْ تجعیهٚ ٝ

 .5یافتِّای تحقیق
 .1-5تررسی آهار تَصیفی
زض جسٔ )1( َٚمساض ٔیبٍ٘یٗ ثطای ٔتغیط ؾبذتبض ؾطٔبی )CS( ٝثطاثط ثب ٔ 0/641539یثبقهس وهٝ
٘كبٖ ٔیزٞس ثیكتط زازٜٞب حه َٛایهٗ ٘مغه ٝتٕطوهع یبفتهٝا٘هسٔ .یب٘هٔ ٝتغیهط ؾهبذتبض ؾهطٔبی ٝثطاثهط ثهب
ٔ 0/646555یثبقس و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و٘ ٝیٕی اظ زازٜٞب وٕتط اظ ایهٗ ٔمهساض ٘ ٚیٕهی زیٍهط

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

تحّیُٞبی ٟ٘بیی اظ ٘طْافعاض Eviews8اؾتفبز ٜقس.

ارتباط بیه بحران مالی و ساختار سرمایه <9

ثیكتط اظ ایٗ ٔمساض ٞؿتٙسٔ .مساض ا٘حطاف ٔعیبض ثطای ٔتغیطؾبذتبضؾطٔبی ٝثطاثهط ثهب  0/189082اؾهت.
شوط ایٗ ٘ىت ٝضطٚضی اؾت و ٝثٙٔ ٝظٛض وبٞف اثهط ٔكهبٞسات پهطت ،نهسن ا ٚ َٚنهسن 99
آذط تٕبْ زازٜٞب حصف ٌطزیس ٜاؾت.
جذول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهص
ماکسیمم

میىیمم

اوحراف معیار

وام متغیرَا

ساختار
سرمایه

CS

732

0/646555 0/641539

1/36469

0/23104

0/189082

بحران مالی

Ctisis

732

-2/4752

-1/82787

0/126868

-37/04244

3/125108

Tang

732

0/891734 0/307542 0/341221

0/050006

0/180921

growth

732

-0/287467 1/029342 0/119977 0/150758

داراییهای
مطهود
رضذ دارایی
ضرکت

میاوگیه

متغیرَا مشاَدات

میاوٍ

0/2038

ٔأذص :یبفتٞٝبی تحمیك

 .2-5تررسی ضرایة ّوثستگی هتغیرّای پژٍّص
٘تبیج ثسؾت آٔس ٜاظ جس َٚضطیت ٕٞجؿتٍی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ؾهبذتبض ؾهطٔبی ٚ ٝثحهطاٖ
ٔبِی زض قطوت ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚعٙبزاضی ٚجٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ؾهبذتبض ؾهطٔبی ٚ ٝثهبظز ٜزاضایهی
ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.
جذول  .2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهص

()1

ساختار سرمایه

()2

بحران مالی

()3

داراییهای مطهود

()4

رضذ دارایی ضرکت

ٔأذص :یبفتٞٝبی تحمیك

احتمال
احتمال
احتمال
احتمال

1/000
---0/344
0/0000
-0/291
0/0000
-0/063
0/123

1/000
----0/059
0/145
-0/089
0/0268

1/000
----0/068
0/0952

1/000
----
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()1

()2

()3

()4
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 .3-5تررسی هاًایی هتغیرّای پژٍّص
الظْ اؾت و ٝلجُ اظ ترٕیٗ ٔسَٔ ،ب٘بیی ٔتغیطٞبی آٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ثٍیهطز .یهه ٔتغیهط،
ٚلتی ٔب٘بؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗٚ ،اضیب٘ؽ  ٚضطایت ذٛزٕٞجؿتٍی آٖ زض ع َٛظٔبٖ ثبثت ثبلی ثٕب٘س .ثهٝ
عٛض وّی اٌط ٔجسأ ظٔب٘ی یه ٔتغیط ،تغییط وٙس ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٚ ٚاضیب٘ؽ  ٚوٛاضیب٘ؽ تغییطی ٘ىٙس ،زض
آٖ نٛضت ٔتغیط ٔب٘بؾت  ٚزض غیط ایٗ نٛضت ٔتغیط٘ ،بٔب٘ب ذٛاٞس ثٛز.
فطضیٞٝبی ٔطثٛط ثٔ ٝب٘بیی ٔتغیطٞب ث ٝنٛضت ظیط ٔی ثبقس:
ٔتغیط ٘بٔب٘بؾت :

ٔ:تغیط ٔب٘بؾت
ٔب٘بیی ٔتغیطٞب زض ؾ ٝحبِت "زض ؾغح"" ،ضٚی تفبضُ ا "ٚ "َٚضٚی تفبضُ زٔ "ْٚهیتٛا٘هس
ثطضؾی قٛزٔ .تغیطٞبیی و ٝاحتٕبَ حبنُ اظ آظٔ ٖٛآٟ٘ب "زض ؾغح" وٕتط اظ ٔ %5ی ثبقهس فطضهیٝ
نفط زض ٔٛضز آٖ ضز قسٚ ٜآٖ ٔتغیط زض ؾغح ٔب٘بؾت زضنٛضتیو ٝثیكتط اظ  %5ثبقس٘ ،بٔب٘هب اؾهت.
٘تبیج آظٔٔ ٖٛب٘بیی زض جس )3( َٚزضس ٌطزیس ٜاؾت.
ثط اؾبؼ آظِٔٛ ٖٛیِٗ ،یٗ  ٚچ 1ٛچٔ ٖٛمساض  p-valueوٕتط اظ  %5ثٛز ٜاؾتٔ ٕٝٞ ،تغیطٞبی
ٔؿتمُٚ ،اثؿت ٚ ٝوٙتطِی زض زٚض ٜپهػٞٚف زض ؾهغح پبیهب 2ثهٛزٜا٘هس پبیهبیی ثهسیٗ ٔعٙهی اؾهت وهٝ
ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیطٞبی پػٞٚف زض ع َٛظٔبٖ  ٚوٛاضیهب٘ؽ ٔتغیطٞهب ثهیٗ ؾهبَٞهبی ٔرتّه
ثبثت ثٛز ٜاؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض جسٔ )3( َٚالحظٔ ٝیقٛز ٔ ٕٝٞتغیطٞبی پػٞٚف ٔب٘ب ٞؿتٙس.
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جذول  .3وتایج آزمون ماوایی متغیرهای پژوهص
لًیه ،لیه ي چً

عىًان فارسي

وتایج

متغیرَا

آمارٌ

احتمال

ساختار سرمایه

-8/5286

0/0000

ماوا

بحران مالی

-21/8429

0/0000

ماوا

داراییهای مطهود

-4/8365

0/0000

ماوا

رضذ دارایی ضرکت

-42/9607

0/0000

ماوا

ٔأذص :یبفتٞٝبی تحمیك

 .4-5آزهَى Fلیور ٍ آزهَى ّاسوي
زازٜٞبی ایٗ پػٞٚف اظ ٘ ٛتطویجی ٔی ثبقس .أب لجُ اظ ترٕیٗ ٔسَٞهب الظْ اؾهت وه ٝضٚـ
ترٕیٗ (تّفیمی یب تبثّٛیی) ٔكرم ٌطزز .ثطای ایٗ ٔٙظٛض اظ آظِٔ F ٖٛیٕط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٕٞههبٖعههٛض وهه ٝزض جههسٔ )4( َٚههٙعىؽ ٌطزیههس ،ٜاحتٕههبَ ِ Fیٕطٔههسَ پههػٞٚف وٕتههط اظ %5
ٔیثبقسِ ،صا ثطای ترٕیٗ ٔسَ اظ ضٚـ تبثّٛیی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ثب تٛج ٝثه ٝایٙىه ٝاحتٕهبَ آظٔهٖٛ
ٞبؾٕٗ وٕتط اظ ٔ %5ی ثبقس اظ ضٚـ اثطات ثبثت ثطای ترٕیٗ ٔسَ پػٞٚف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جذول .4وتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمه

پژيَش

ٔأذص :یبفتٞٝبی تحمیك

 Fلیمر

15/9597

0/0000

روش تابلویی

هاسمه

29/3901

0/0003

اثرات ثابت
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آزمًن

آمارٌ

احتمال

وتیجٍ
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 .5 -5تخویي هذل ٍ تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج
ثعس اظ ایٙىٔ ٝب٘بیی ٔتغیطٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت  ٚضٚـ ترٕیٗ ٔسَ ٔ ٓٞكرم ٌطزیس،
حبَ ٘ٛثت آٖ اؾت ؤ ٝسَ ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج آظٔهِ F ٖٛیٕهط ٞ ٚبؾهٕٗ ثهطآٚضز ٌهطزز .ظٔهب٘یوهٝ
تعساز قطوتٞب اظ ٔمبعع زٚض ٜظٔب٘ی ثیكهتط ثبقهس  ٚاظ ضٚـ تهبثّٛیی ثهطای ترٕهیٗ اؾهتفبز ٜقهٛز
ٕٔىههٗ اؾههت ٔكههىُ ٘بٕٞؿههب٘ی ٚاضیههب٘ؽ ضخ زٞههس .زض ایههٗ پههػٞٚف ثههطای تكههریم ٘بٕٞؿههب٘ی
ٚاضیب٘ؽٞب اظ آظٔ ٖٛثطٚـ-پبٌبٌٖٛ -زفطی ٚ 1ثطای تكریم ٚجٛز ذٛزٕٞجؿتٍی ثهیٗ ٔتغیطٞهب
اظ آٔبض ٜزٚضثیٗٚ -اتؿ 2ٖٛاؾتفبز ٜقهس ٜاؾهت .الظْ ثه ٝشوهط اؾهت وه ٝزض ٔهسَ پهػٞٚف ٚجهٛز
٘بٕٞؿب٘ی ٚاضیب٘ؽٞب تأییس ٘كس ٜاؾت ٔ ٚكىُ ذٛزٕٞجؿهتٍی ثطاؾهبؼ آظٔه ٖٛا٘جهبْ قهس ٜتأییهس
قس ٜاؾت ٚ ،اظ ذٛز ضٌطؾیٔ ٖٛطتج ٝا َٚثطای ضفع ذٛزٕٞجؿتٍی اؾهتفبز ٜقهس ٜاؾهت .زض ٟ٘بیهت
٘طْافعاض Eviews8ثطای تكریم ضاثغٛٔ ٝجٛز ثیٗ ٔتغیطٞب ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
ً .6-5تایج آزهَى فرضیِّای پژٍّص
فطضی ٝانّی :ثیٗ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.
ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛایٗ فطضی ٝاظ ٘تبیج ترٕیٗ ٔسَ اضائه ٝقهس ٜزض جهس )5( َٚثٟهطٌ ٜطفته ٝقهسٜ
اؾتٔ .مساض احتٕبَ (یب ؾغح ٔعٙبزاضی)  Fثطاثهط  0/0000ثهٛز ٚ ٜچه ٖٛایهٗ ٔمهساض وٕتهط اظ 0/05
اؾت ،فطو نفط زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ضز ٔیقٛز ،یعٙی ٔسَ ٔعٙیزاض اؾهتٔ .مهساض آٔهبضٜ
زٚضثیٗٚ -اتؿٔ 2/247 ٖٛیثبقس و ٝایٗ ٔمساض ،عسْ ٚجٛز ذٛزٕٞجؿتٍی ضا ٘كبٖ ٔیزٞهس٘ .تهبیج
وٙتطِی ٔسَ ،تٛضیح زازٔ ٜیق٘ٛس.
زض حبِت وّهی ٘تهبیج ٘كهبٖ ٔهیزٞهس وه ٝضهطیت ٔتغیهط ثحهطاٖ ٔهبِی 0/029979 ،ثهٛز ٜوهٝ
٘كبٖزٙٞس ٜتأثیط ٔثجت ثحطاٖ ٔبِی ثط ؾبذتبض ؾطٔبیٔ ٝیثبقس و ٝثب تٛج ٝثه ٝآٔهبض t ٜضهطیت ٔتغیهط
1. Breusch– Pagan- Godfrey
2. Durbin-Watson
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ٔطثٛط ث ٝضطیت تعییٗ ٘كبٖ ٔی زٞس ،تمطیجبً  %88تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ
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ثحطاٖ ٔبِی ٔعٙیزاض ٔیثبقس ،ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز فٛق ٔیتٛاٖ فطضهی ٝانهّی پهػٞٚف ضا تأییهس قهسٜ
تّمی ٕ٘ٛز .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔعٙی اؾت و ٝثیٗ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝثجهت ٔ ٚعٙهبزاضی
ٚجٛز زاضز یعٙی ثب افعایف ثحطاٖ ٔبِی ،ؾغح ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت ٘یع افعایف ٔی یبثس.

جذول  .5وتایج تخمیه مذل پژوهص

متغیر

ضریب برآيردی

خطای استاودارد

آمارٌ t

احتمال

CS

0/645524

0/208443

3/096879

0/0021

بحران مالی

0/029979

0/007054

4/249671

0/0000

داراییهای مطهود

-0/295107

0/121142

-2/436049

0/0153

رضذ دارایی ضرکت

-0/016041

0/032959

-0/486696

0/6268

ضریب تعییه

0/907

ضریب تعیه تعذیل ضذه

0/877

دوربیه -واتسون

2/247

آماره F

29/9513

احتمال (آماره )F

0/0000

ٔأذص :یبفتٞٝبی تحمیك

فطضی ٝفطعی ا :َٚثیٗ زاضایی ٔكٟٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.
اؾت٘ .تبیج ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضطیت ٔتغیط زاضاییٞبی ٔكٟٛز  -0/295107 ،ثٛز ٜو٘ ٝكبٖزٙٞس ٜتهأثیط
ٔٙفی زاضاییٞبی ٔكٟٛز ثط ؾبذتبض ؾطٔبیٔ ٝیثبقس و ٝثب تٛج ٝث ٝآٔهبض t ٜضهطیت ٔتغیهط زاضایهیٞهبی
ٔكٟٛز ٔعٙیزاض ٔیثبقس ،ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز فٛق ٔیتٛاٖ فطضی ٝفطعی ا َٚپػٞٚف ضا تأییس قهس ٜتّمهی
ٕ٘ٛز .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔعٙی اؾت و ٝثیٗ زاضایی ٔكٟٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙهبزاضی ٚجهٛز
زاضز یعٙی ثب افعایف زاضایی ٔكٟٛز ،ؾغح ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت وبٞف ٔییبثس.
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ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛایٗ فطضی٘ ٝیع اظ ٘تبیج ترٕیٗ ٔسَ اضائ ٝقهس ٜزض جهس )5( َٚثٟهطٌ ٜطفته ٝقهسٜ
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فطضی ٝفطعی ز :ْٚثیٗ ضقس زاضایی قطوت  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضز.
ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛایٗ فطضی٘ ٝیع اظ ٘تبیج ترٕیٗ ٔسَ اضائ ٝقس ٜزض جس )5( َٚثٟطٌ ٜطفته ٝقهسٜ
اؾت٘ .تبیج ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضطیت ٔتغیط ضقس زاضایی قطوت -0/016041 ،ثٛز ٜوه٘ ٝكهبٖزٙٞهسٜ
تأثیط ٔٙفی ضقس زاضایی قطوت ثط ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت ٔیثبقس ِٚی ثب تٛج ٝثه ٝآٔهبض t ٜضهطیت
ٔتغیط ضقس زاضایی قطوت ٔعٙبزاضی ٕ٘یثبقس ،ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز فهٛق ٕ٘هیتهٛاٖ فطضهی ٝفطعهی زْٚ
پػٞٚف ضا تأییس وطز .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔعٙی اؾت و ٝزض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی ثیٗ ضقس زاضایی قهطوت
 ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز ٘ساضز.

 .6تحث ٍ ًتیجِگیری
زض ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝزض قطوتٞبی پصیطفت ٝقهسٜ
زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثب تعساز  ٕٝ٘ٛ٘ 122آٔبضی زض لّٕط ٚظٔب٘ی  1388-1393پطزاذت ٝقهس.
ٔجب٘ی ٘ظطی ایهٗ تحمیهك اظ ضٚـ وتبثرب٘هٝای ٕٞ ٚچٙهیٗ زازٜٞهبی آٔهبضی اظ نهٛضتٞهبی ٔهبِی
قطوتٞب ی پصیطفت ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض اؾهترطاس قهس ٜاؾهت  ٚثهطای تجعیه ٚ ٝتحّیهُ
اعالعبت ٘یع اظ ضٚـ زازٜٞبی پبُ٘ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زض ایٗ تحمیك اظ ثحطاٖ ٔبِی ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿهتمُ  ٚؾهبذتبض ؾهطٔبی ٝثه ٝعٙهٛاٖ ٔتغیهط ٚاثؿهتٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ اظ ٘ؿجت زاضایی ٔكٟٛز  ٚضقس زاضایی قطوت ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی وٙتطِی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ثب تٛج ٝث ٝتجعی ٚ ٝتحّیُٞبی نٛضت ٌطفت ٚ ٝثهب تٛجه ٝثه ٝجهس )5( َٚاظ آٖ جهبیی احتٕهبَ
ٔیبٖ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ،ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز تأییس لطاض ٔهیٌیهطز .ثٙهبثطایٗ
فطضی ٝانّی تحمیك پصیطفت ٝقس ٚ ٜثب اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ ثحهطاٖ ٔهبِی  ٚؾهبذتبض
ؾطٔبی ،ٝضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚجٛز زاضزٔ .ثجت ثٛزٖ ضهطیت ایهٗ ٔتغیهط ( )0/029979حهبوی اظ ٚجهٛز
ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔیبٖ ثحطاٖ ٔبِی  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوتٞب ٔیثبقس٘ .تیجه ٝحبنهُ اظ فطضهی ٝانهّی
تحمیك ،ثب ٘تبیج الجبَ ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )2014غبثمت زاضز.
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آٔبض t ٜثطای ضطیت ٔتغیط ثحطاٖ ٔبِی وٛچهتط اظ ٔ 0/05یثبقس ،زض ٘تیجٚ ٝجٛز ضاثغٔ ٝعٙبزاضی
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ٕٞچٙیٗ اظ آٖ جبیی احتٕبَ آٔبض t ٜثطای ضطیت ٔتغیط زاضاییٞبی ٔكٟٛز وٛچهتط اظ 0/05
ٔیثبقس ،زض ٘تیجٚ ٝجٛز ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٔیهبٖ زاضایهیٞهبی ٔكهٟٛز  ٚؾهبذتبض ؾهطٔبی ،ٝزض ؾهغح
اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز تأییس لطاض ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ فطضهی ٝفطعهی ا َٚتحمیهك پصیطفته ٝقهس ٚ ٜثهب
اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زاضاییٞبی ٔكٟٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ،ٝضاثغهٔ ٝعٙهبزاضی ٚجهٛز
زاضزٙٔ .فی ثٛزٖ ضطیت ایٗ ٔتغیط ( )-0.295107حبوی اظ ٚجٛز ضاثغٔ ٝعىٛؼ ٔیبٖ زاضایهیٞهبی
ٔكٟٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوتٞب ٔیثبقس .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔعٙی اؾت و ٝثیٗ زاضاییٞبی ٔكهٟٛز ٚ
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙهبزاضی ٚجهٛز زاضز یعٙهی ثهب افهعایف زاضایهیٞهبی ٔكهٟٛز ،ؾهغح
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت وبٞف ٔییبثس٘ .تیجه ٝحبنهُ اظ فطضهی ٝفطعهی ا َٚایهٗ تحمیهك ،ثهب ٘تهبیج
تحمیك اؾعسی (ٔ )1393غبثمت زاضز.
ٕٞچٙیٗ اظ آٖ جبیی احتٕبَ آٔبض t ٜثطای ضطیت ٔتغیط ضقهس زاضایهی قهطوت وٛچههتهط اظ
ٔ 0/05یثبقس ،زض ٘تیجٚ ٝجٛز ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٔیبٖ ضقهس زاضایهی قهطوت  ٚؾهبذتبض ؾهطٔبی ،ٝزض
ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز تأییس لطاض ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ فطضی ٝفطعی ز ْٚتحمیك پصیطفت ٝقهسٚ ٜ
ثب اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ ضقهس زاضایهی قهطوت  ٚؾهبذتبض ؾهطٔبی ،ٝضاثغهٔ ٝعٙهبزاضی
ٚجٛز زاضزٙٔ .فی ثٛزٖ ضطیت ایٗ ٔتغیط ( )-0.016041حبوی اظ ٚجٛز ضاثغٔ ٝعىٛؼ ٔیهبٖ ضقهس
زاضایی قطوت  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوتٞب ٔیثبقس .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔعٙی اؾت و ٝثیٗ ضقهس زاضایهی
قطوت  ٚؾبذتبض ؾطٔبی ٝضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚعٙبزاضی ٚجٛز زاضز یعٙی ثهب افهعایف ضقهس زاضایهی ،ؾهغح
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝقطوت وبٞف ٔییبثس٘ .تیجه ٝحبنهُ اظ فطضهی ٝفطعهی ز ْٚایهٗ تحمیهك ،ثهب ٘تهبیج
] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

تحمیك اعتٕبزی ٙٔ ٚتظطی (ٔ )1392غبثمت زاضز.
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هٌاتع
اسعذی ،عثذالرضا (" ،)1393تأثیط ٔتغیطٞبی قطوتی ٘ ٚمهف تعهسیُوٙٙهسٔ ٜبِىیهت زِٚهت ثهط ؾهبذتبض
ؾطٔبی ٝزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ"ٔ ،غبِعبت حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،قٕبض ،12 ٜل .220-193
اعتوادی ،حسیي ٍ جَاد هٌتظری (" ،)1392ثطضؾی عٛأُ ٔهؤثط ثهط ؾهبذتبض ؾهطٔبی قهطوتٞهبی

پصیطفتٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثب تأویس ثط ضلبثت ثبظاض تِٛیس" ،ثطضؾی ٞبی حؿهبثساضی ٚ
حؿبثطؾی ،زٚض ،20 ٜقٕبض ،3 ٜل ل.26-1
جْاًخاًی ،علی ٍ ًاصر یسداًی (" .)1374ثطضؾی تبثیط ٘ ٛنٙعت ،ا٘ساظ ،ٜضیؿه تجهبضی  ٚزضجهٝ
اٞطْ عّٕیبتی قطوت ٞب ثط ٔیعاٖ ثٔ ٝبضٌیطی اٞطْ ٔهبِی زض قهطوت ٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ" ،فهّٙبٔٔ ٝغبِعبت ٔسیطیت ،قٕبض ،18 ٚ 17 ٜنم.186-169
حاااجیّااا ،زّاارُ ("،)1384ؾههمٛط قههطوت ،عّههُ ٔ ٚطاحههُ آٖٔ ،غبِعهه ٝؾیؿههتٓٞههبی لههب٘٘ٛی
ٚضقىؿتٍی زض ایطاٖ  ٚجٟبٖ"ٔ ،جّ ٝحؿبثطؼ ،قٕبض ،29 ٜنم.64-72
داراتی ،رٍیا ٍ رضا اعطائی زادُ (" ،)1392ضٚـ ٞبی ٔرتّ

تأٔیٗ ٔهبِی ٔ ٚجهب٘ی ٘ظهطی ؾهبذتبض

ؾطٔبی ،"ٝزٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی حؿبثساضیٔ ،سیطیت ٔبِی  ٚؾطٔبیٌٝصاضیٌ ،طٌبٖ ،ا٘جٕهٗ عّٕهی
 ٚحطفٝای ٔسیطاٖ  ٚحؿبثساضاٖ ٌّؿتبٖ.
درجاتی ،الْام (" ،)1389پیف ثیٙی ٚل ٛثحطاٖ ٔهبِی زض ثهبظاض ؾهطٔبی ٝایهطاٖ ثهب اؾهتفبز ٜاظ تىٙیهه
تحّیُ پٛقكی زازٜٞب ( ثطضؾی ٔمبیؿهٝای ثهب ٔهسَٞهبی اؾهسطیٗ ٌیهت ،آِهتٕٗ ،اّٞؿه ،ٖٛظیٕؿهىی،
قیطاتب)" ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كهىسٔ ٜهسیطیتٌ ،هط ٜٚحؿهبثساضی ،زا٘كهٍب ٜآظاز اؾهالٔی
ٚاحس اضان.
فطنتٞبی ضقهس زض قهطوتٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض تٟهطاٖ (ضٚاثهظ ذغهی ٚ
ا٘حٙههبیی) " ،فهههّٙبٔ ٝعّٕههی پػٞٚكههی حؿههبثساضی ٔههبِی ،ؾههبَ پههٙجٓ ،قههٕبض 20 ٜظٔؿههتبٖ ،92
نم.108-129
رٌّوای رٍد پطتی ،فریاذٍى

ًیکاَ هارامّ ،اضان ٍ ضاادی ضااَّردیاًی (ٔ ،)1385هسیطیت ٔهبِی

ضاٞجطزی ،ا٘تكبضات وؿبوبٚـ ،تٟطاٖ.

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

رحیویاىً ،ظام الذیي ٍ اسواعیل تَکل ًیا (" ،)1392اٞطْ ٔبِی  ٚاضتجبط آٖ ثهب زضٔب٘هسٌی ٔهبِی ٚ
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ستایص ،هحوذ حسیي ٍ علی غیَری هقذم (" ،)1388تعییٗ ؾبذتبض ثٟی ٝٙؾطٔبی ٝزض ؾغح نهٙبیع ثهب
اؾتفبز ٜاظ تىٙیه تحّیُ پٛقكی زازٜٞب ( ،" )DEAپػٞٚفٞبی حؿهبثساضی ٔهبِی ،قهٕبض،2 ٚ 1 ٜ
نم .52-33
سلیواًی ،غالهرضا (" ،)1389اضظیبثی وبضایی اٍِٞٛبی پهیف ثیٙهی ثحهطاٖ ٔهبِی ثهطای قهطوتٞهبی
ایطا٘ی"ٔ ،جّ ٝزا٘ف حؿبثساضی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ،2 ٜقٕبض ،12 ٜنم .158-139
طالة ًیا ،قذرت الِ جْاًطاد ،آزیتا ٍ زّارا پاَر زهااًی ( "،)1389اضظیهبثی وهبضایی ٔتغیطٞهبی ٔهبِی ٚ
ٔتغیطٞبی التهبزی زض پیفثیٙی ثحطاٖ ٔبِی قطوتٞب (ٔهٛضز ٔغبِعه ٝقهطوتٞهبی پصیطفته ٝزض ثهٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ" ،فهّٙبٔ ٝثطضؾیٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،قٕبض ،55 ٜنم .84-67
گراهی ضیرازی ،فرزاد ٍ سحر گراهی ضیرازی (" ،)1393ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ٚضقىؿتٍی  ٚؾهبذتبض

ؾههطٔبی ٝزض قههطوتٞههبی پصیطفتهه ٝقههس ٜزض ثههٛضؼ اٚضاق ثٟههبزاض تٟههطاٖ" ،وٙفههطا٘ؽ ثههیٗإِّّههی
حؿبثساضی ،التهبز ٔ ٚسیطیت ٔبِی ،تٟطاٖ :قطوت زا٘ف ٔحٛض اضتبذ.ٝ
هقذم ،عثذالکرین ٍ اتَالفضل هؤهٌی یاًسری (" ،)1391ثطضؾی تأثیط ثطذی ٚیػٌیٞهبی ٘ظهبْ ضاٞجهطی
قطوت ثط تهٕیٓٞبی ؾهبذتبض ؾهطٔبی ٝقهطوتٞهبی پصیطفته ٝقهس ٜزض ثهٛضؼ اٚضاق ثٟهبزاض تٟهطاٖ"،
فهّٙبٔ ٝثطضؾیٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،زٚض ،19 ٜقٕبض ،68 ٜنم .136-123
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