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چکیذٌ
تا تَخِ تِ اّویت هَضَع داًؾ دس دِّ اخیش ٍ تا تَخِ تِ تغییش دًیای التلاد ٍ حشوت تِػوت التلاد داًؾهحَس،
ؿٌاػایی ،اسصؽگزاسی ٍ هذیشیت ػشهایِ فىشی تؼیاس اّویت داسد .اص عشفی ػشهایِّای فىشی تخؾ هْوی اص داساییّای
ؿشوتّای تیوِ سا تـىیل هیدٌّذ ٍ دس ػالّای اخیش تالؽّایی تشای ؿٌاخت ٍ تْشُتشداسی تْتش اص ایي داساییّا
كَست گشفتِ اػت .اها دس هَسد تأثیش آى تش ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِ پظٍّـی كَست ًگشفتِ اص ایيسٍ دس ایي پظٍّؾ
ػؼی ؿذُ تا تأثیش ػشهایِ فىشی تش ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِ دس تاصُ صهاًی  6ػالِ ،عی ػالّای  1390-1395هَسد
تشسػی لشاس گیشد .اخضای ػشهایِ فىشی تش هثٌای پالیه ؿاهل ػشهایِ ػاختاسی ،اًؼاًی ٍ ساتغِای تِػٌَاى هتغیش
هؼتمل ٍ تاصدُ داسایی (ً ٍ )ROAؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای ( ،)UNDPهؼیاسّای اًذاصُگیشی ػَدآٍسی ،تِػٌَاى
هتغیشّای ٍاتؼتِ دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ تا تَخِ تِ ایي هتغیشّا ٍ ّذف پظٍّؾ یه فشضیِ اكلی ٍ ػِ فشضیِ فشػی
تذٍیي گشدیذً .تایح حاكل اص آصهَى فشضیِ ًـاى داد وِ تیي ػشهایِ اًؼاًی ،ػشهایِ ػاختاسی ،ػشهایِ ساتغِای ٍ
تاصدُ داسایی (ً ٍ )ROAؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای ( ،)UNDPساتغِ هؼٌاداس هؼتمین ٍخَد داسد .تِػثاستی افضایؾ
اخضای ػشهایِ فىشی تاػث افضایؾ ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِای هیؿَد.
ياصٌَای کلیذی :ػشهایِ فىشی ،ػَدآٍسی ،ؿشوتّای تیوِ
JEL: O34, G22, M41
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مقذمٍ
اص هْنتشیي چالؾّا ٍ هـىالت ػیؼتنّای حؼاتذاسی ػٌتی ،ػذم اًؼىاع اسصؽ ػشهایِّای
فىشی دس كَستّای هالی ٍ گضاسؽّای ٍاحذّای تداسی اػت .اهشٍصُ ًمؾ ػشهایِّای فىشی دس
ایداد اسصؽ تشای ؿشوتّا ٍ ٍاحذّای تداسی تؼیاس تیـتش اص ًمـی اػت وِ ػشهایِّای هالی دس
ٍاحذّا ایفا هیوٌٌذ ػشهایِ فىشی صادُ ػشكِ ػلن ٍ داًؾ اػت ٍ ٌَّص ایي ٍاطُ دس دٍساى تىَیي
خَد تِ ػش هیتشد .تِسغن ایيوِ ،ػیؼتنّای تیـتشی دس حال اػتفادُ اص ػشهایِ فىشی ّؼتٌذ ،اها
ٌَّص ّن تؼیاسی اص افشاد ؿاغل دس ػاصهاىّا ٍ تٌگاُّای التلادی اعالػی اص ایي هفَْم ًذاسًذ.
هفَْم ػشهایِفىشی اغلة هَسد تحث تَدُ اػت ،اها ّویـِ تِخَتی تؼشیف ًـذُ اػت ٍ ولوات
هختلفی تشای تفؼیش ایي هفَْم هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت (هـایخی ،ػیذی ٍ صسگشاى یضد.)1393 ،
ّذف ها دس ایي پظٍّؾ تثییي هفاّین ٍ ؿاخقّای ػشهایِّای فىشی ٍ 1تیاى اّویت هذیشیت ٍ
اًؼىاع ایي داساییّای خالك اسصؽ دس كَستّای هالی ؿشوتّای خذهاتی تیوِای اػت.
كٌؼت تیوِ ،كٌؼتی داًؾهحَس اػت .دس ایي كٌؼت آًچِ فشٍختِ هیؿَد تشگِ واغزی اػت
(تیوًِاهِ) هـتول تش تؼذادی گضاسُ ؿشعی؛ وِ دس كَست ٍلَع ّش یه اص آى ؿشایظ ،هثلغی تِػٌَاى
خثشاى صیاى تِ صیاى دیذُ یا ریٌفغ آى پشداخت هیؿَد .اص آًداوِ كذٍس تیوًِاهِ ًیاصهٌذ فٌاٍسی
فیضیىی خاكی ًیؼت ،هیتَاى چٌیي فشم وشد وِ دس لحظِ حاضش ظشفیت ؿشوتّای تیوِای
تیًْایت اػت ٍ آىّا لادسًذ وِ ایي تشگِّا سا تِ ّش تؼذاد وِ تخَاٌّذ تِ فشٍؽ تشػاًٌذ؛ اها ایي لحظِ
حاضش فمظ آغاص اسائِ خذهت اػت ٍ لحظِّای آتی وِ لشاسداد تیوِ پَؿؾ خؼاستّای آیٌذُ تیوِگزاس
سا تش ػْذُ داسد ،تخؾ اكلی اسائِ خذهت سا تـىیل هیدّذ (راوشی ،افشاصُ ٍ ًَسػلیضادُ.)1394 ،
تشسػی تغییشات تشخی ؿاخقّای هٌتخة ػشهایِ فىشی دس ّش ػِ حَصُ ػشهایِ اًؼاًی ،ػشهایِ
ػاختاسی ٍ ػشهایِ ساتغِای دس ػالّای اخیش دس ػغح ؿشوتّای تیوِ وـَس ًـاى هیدّذ تشخی
سًٍذ افضایـی ،تشخی واّـی ٍ تشخی تغییشات ًاهٌظوی سا تدشتِ وشدُاًذ .الثتِ ػشهایِ فىشی آًگاُ
تثذیل تِ یه داسایی ساّثشدی تشای ؿشوت هیؿَد وِ دس ػولىشد ٍ ػَدآٍسی آى هؤثش تاؿذ وِ
تاوٌَى پظٍّـی پیشاهَى اّویت ػَدآٍسی ٍ ساتغِ تَأم آى تا ػشهایِ فىشی دس ؿشوتّای تیوِای
كَست ًگشفتِ اػت .اص ایيسٍ تا تَخِ تِ اّویت ػشهایِ فىشی ٍ ػَدآٍسی ،ػؤال اكلی ایي اػت وِ
آیا ػشهایِ فىشی تش ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِ ،اثش هیگزاسد؟

Intellectual Capital
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پیطیىٍ پضيَص
كٌؼت تیوِ ،اص خولِ كٌایؼی اػت وِ تِ چٌذ دلیل هٌاتغ ػشهایِ فىشی سا هیتَاى دس آًدا تیـتش
خؼتدَ وشد ٍ تِ اّویت ساّثشدی ،آىّا دػت یافتً .خؼت ،تشػىغ هذیشاى تخؾ تَلیذی وِ ّذف
اكلی آىّا ػَدآٍسی اػت ،هذیشاى ػاصهاىّای خذهاتی توایل داسًذ اّذاف چٌذگاًِ ٍ تا هاّیت غیشهالی
داؿتِ تاؿٌذ .دٍم ،حتی اگش تخؾّای تَلیذی ٍ خذهاتی ٍسٍدیّای واسی یىؼاًی (هاًٌذ هٌاتغ اًؼاًی،
داًؾ ،پَل ،هَاد خام ٍ واسخاًِ) سا تِواس تثشًذ .تخؾ خذهات اػتفادُ تیـتشی اص دٍ هٌثغ اٍل داسد
وِ دٍ هٌثغ اٍل تِعَس لغغ ًاهـَْد ّؼتٌذ .دس ًْایت ،هحلَل ًْایی ػاصهاىّای خذهاتیً ،اهـَْد
اػت (ؿْائی ٍ خائف الْی.)1389 ،
ػشهایِ فىشی هیتَاًذ تٌْا هذل ًَیي ٍ واهلی تاؿذ وِ تاوٌَى تشای هـاّذُ اسصؽ ٍالؼی ؿشوتّا
تٍِخَد آهذُ اػت .تِلحاػ اّویت سٍصافضٍى ػشهایِ فىشی دس فشایٌذ تشتشی ساّثشدی ؿشوتّا ،توایل
تِ ػٌدؾ ٍ لحاػ وشدى اسصؽ راتی داساییّای ًاهـَْد ٍ ػشهایِ فىشی تیؾ اص پیؾ ًضد ػاصهاىّا
ٍ ػایش گشٍُّای ریٌفغ ،افضایؾ یافتِ اػت .چالؾ اػاػی دس التلاد هثتٌی تش داًؾ ،ؿٌاػایی اتضاسّای
هٌاػة تشای افضایؾ ػولىشد تٌگاُّا ٍ ّوچٌیي تؼییي ؿاخقّای هٌاػة تشای اسصؿیاتی ػولىشد
اػت (ػلییاًی ،اتَخؼفشی ٍ یاهشالی .1)2014 ،تا ٍخَد ؿىلگیشی حَصُ خذیذی دس تحمیمات ػشهایِ
فىشی دس ػالّای اخیشٌَّ ،ص اتْاهات ٍ خألّای صیادی دس ایي حَصُ ٍخَد داسد .تِعَس خالكِ تِ
چٌذ ًوًَِ اص تحمیماتی وِ دس ایي صهیٌِ كَست گشفتِ اؿاسُ هیؿَد:
احوذی ٍ ًَسٍصی ( )1395دس پظٍّـی ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ػولىشد هالی ؿشوتّای تیوِ پزیشفتِ
ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى دس دٍسُ صهاًی 1387الی  1392سا تشسػی ًوَدًذً .وًَِ پظٍّؾ ؿاهل
 9ؿشوت تیوِ تَد ٍ فشضیِّا تا اػتفادُ اص هذل سگشػیًَی چٌذگاًِ تشای دادُّای تشویثی عی دٍسُ
ؿؾػالِ هَسد آصهَى لشاس گشفتٌذً .تایح آصهَى فشضیِ تحمیك ًـاى داد وِ ساتغِ تیي ًؼثت تذّیّا
تا تاصدُ داساییّا ٍ ساتغِ تیي ًؼثت داساییّای ثاتت تِول داساییّا تا تاصدُ داساییّا ،ساتغِ تیي اًذاصُ
ؿشوت تا تاصدُ داساییّا ،ساتغِ تیي سیؼه ؿشوت تا تاصدُ داساییّا هؼٌیداس ٍ هٌفی اػت ٍ دسخلَف
ساتغِ تیي اًؼغافپزیشی ؿشوت تا تاصدُ داساییّا ساتغِ هؼٌیداس ًیؼت .تشاػاع ًتایح تِدػت آهذُ
ساتغِ تیي ضشیة خؼاست ؿشوتّا تا تاصدُ داساییّا هؼٌیداس ٍ هٌفی اػت ٍ ساتغِ حك تیوِ تَلیذی
تا تاصدُ داساییّا هؼٌیداس ٍ هثثت اػت.

Nezhad & el, 2014
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ثشیایی ٍ هؼلَهی ( )1395دس پظٍّـی تا ّذف تشسػی تأثیش ًؼثت توشوض كٌؼت ٍ ػْن تاصاس تش
ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِای  23ؿشوت تیوِ ایشاى عی تاصُ صهاًی  1387-1390سا هَسد تشسػی
لشاس دادًذ .تحمیك آىّا اص ًَع وتاتخاًِای تَدُ ٍ اص لحاػ ّذف ،دس صهشُ تحمیمات واستشدی لشاس
گشفتِ اػتً .تایح پظٍّؾ آىّا ًـاى داد وِ تیي هتغیشّای ػْن تاصاس ،ؿاخق ّشفیٌذال ،توشوض
كٌؼت ٍ هتغیش ػَدآٍسی ،ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ٍخَد داسد.
راوشی ،افشاصُ ٍ ًَس ػلیضادُ ( )1394دس پظٍّـی ،تأثیش ػشهایِ فىشی دس ایداد واسایی سا هَسد
تَخِ لشاس دادًذ دس ایي تحمیك هثتٌی تش تشداؿتی هتفاٍت اص هفَْم واسایی ،تأثیش ػشهایِ فىشی دس
ایداد واسایی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ٍ دس لالة هغالؼِ تدشتی تأثیش ؿاخقّای هٌتخة ػشهایِ
فىشی دس كٌؼت تیوِ تش واسایی ؿشوتّای تیوِ ایشاًی دس هحذٍدُ  17ؿشوت تیوِ وـَس ٍ دس دٍسُ
صهاًی  1384-1390هغالؼِ ؿذُ اػت .تِ ایي هٌظَس ،هحاػثِ واسایی ؿشوتّا تا سٍؽ تحلیل پَؿـی
دادُّا اًدام ؿذُ ٍ تشای تـىیل تاتغ سگشػیَى هیاى واسایی ٍ ؿاخقّای ػشهایِ فىشی اص سٍؽ
هؼادالت تشآٍسدگش تؼوین یافتِ اػتفادُ گشدیذ تا اهىاى دس ًظش گشفتي ّوثؼتگی صهاًی دادُّا فشاّن
گشددً .تایح هغالؼِ ًـاى داد ؿاخقّایی اص ػشهایِ اًؼاًی (ػغح تحلیالت) ٍ ساتغِای (تؼذاد ًوایٌذگی)
ؿشوتّا تا واسایی آىّا ساتغِ هثثت داؿتِ اػت اها ؿاخقّای هشتَط تِ ػشهایِ ػاختاسی (تؼذاد ٍ
تٌَع هحلَالت خذیذ) ًتَاًؼتِاًذ هٌدش تِ ایداد واسایی دس ؿشوتّای هَسد هغالؼِ ؿًَذ.
پظٍّؾ هدتْذصادُ ،عثشی ٍ هْذیصادُ ( )1389عی هغالؼِای تِ تشسػی ساتغِ ػشهایِ فىشی ٍ
اخضای آى ٍ ػولىشد كٌؼت تیوِ اص دیذگاُ هذیشاى هیپشداصًذً .تایح ًـاى هیدّذ ،ػشهایِّای فىشی،
اًؼاًی ،ساتغِای ٍ ػاختاسی دس تشسػی خذاگاًِ ٍ هؼتمل اص یىذیگش ،تا ػولىشد ساتغِ هؼٌاداس داسًذ؛ دس
حالیوِ دس تشسػی ّنصهاى كشفاً ساتغِ ػشهایِ ػاختاسی ٍ اًؼاًی تا ػولىشد هؼٌاداس اػت.
ًیىالع )2017( 1دس پظٍّـی تا ػٌَاى «ػشهایِ فىشی ٍ ػَدآٍسی دس تاصاسّای ًَظَْس تیوِ»
دادُّای ؿشوتّای كٌؼت تیوِ وـَس غٌا سا دس تاصُ صهاًی  2007الی  2011سا هَسد تشسػی لشاس داد.
تاصدُ داساییّا ٍ ػَد ػالیاًِ تِػٌَاى ؿاخقّای ػَدآٍسی دس ًظش گشفتٌذً .تایح تحمیك حاكل اص
آصهَى دادُّای پاًل حاوی اص ٍخَد ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداس تیي ػشهایِ فىشی ٍ ػَدآٍسی ؿشوتّای
تیوِای تَدُ اػت ٍ ػشهایِ اًؼاًی ًمؾ پشسًگتشی ًؼثت تِ ػایش تخؾّای ػٌاكش ػشهایِ فىشی داسد.

Nicholas & el, 2017
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وایا )2015( 1دس پظٍّـی هشتثظ تا كٌؼت تیوِ ػَاهل ٍیظُای اص ؿشوتّای تیوِ غیشصًذگی،
تأثیشگزاس تش ػَدآٍسی آىّا سا دس تشویِ هَسد تحمیك لشاس داد .تشای اًدام ایي تحمیك دادُّای 24
ؿشوت تیوِ فؼال دس تشویِ دس تاصُ صهاًی  ،2006-2013گشدآٍسی ؿذ تا دس هدوَع یه هدوَػِ
دادُّای پاًل تا  192هـاّذُ سا تـىیل دّذ .دس ایي هغالؼِ ػَدآٍسی تا دٍ هتغیش هتفاٍت یؼٌی ًؼثت
ػَدآٍسی فٌی ٍ دیگشی ًؼثت ػَدآٍسی فشٍؽ ،اًذاصُگیشی ؿذ .تشاػاع ًتایح تدشتی ،ػَاهل تأثیشگزاس
تش ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِ غیشصًذگی دس تشویِ ،ؿاهل اًذاصُ ؿشوتً ،ؼثت خؼاستً ،ؼثت خاسی
ٍ ًشخ سؿذ حك تیوِ تَدُ اػت.
چىشػی )2015( 2ػولىشد هالی ؿشوتّای تیوِ دس وـَس آلثاًی سا اص ػال  2008تا  2013تشسػی
وشد .تؼذاد ؿشوتّا  5ؿشوت ٍ هتغیشّای هَسد تشسػی تحمیك ػثاست تَدًذ اص :اّشم هالی،
اًؼغافپزیشی ؿشوت ،سیؼه ؿشوت ،اًذاصُ ؿشوتً ،ؼثت داساییّای ثاتت تِ هدوَع داساییّا ٍ
تاصدُ داساییّا .هحمماى ػولىشد هالی ؿشوتّای تیوِ آلثاًی سا دس ػغح خشد تا اػتفادُ اص هتغیشّای
هزوَس تشسػی وشدًذ .دادُّای ایي تحمیك اص كَستّای هالی ؿشوتّای تیوِ وـَس آلثاًی گشفتِ
ؿذُ ٍ تا اػتفادُ اص هذل دادُّای تشویثی (پاًلی) دػتِتٌذی ؿذًذ .تشاػاع ًتایح تِدػت آهذُ اّشم
هالی ٍ سیؼه ؿشوت تأثیش هٌفی تش سٍی ػولىشد هالی (تاصدُ داساییّا) داسًذ ٍ اًؼغافپزیشی ؿشوت
تأثیش هثثتی سٍی تاصدُ داساییّای ؿشوتّای هَسد تشسػی داسد.
ادسیغ ػثواى ،هشین خویلِ ٍ ّاؿوا ػیذهَػیالحثـی ( 3)2015تشسػی ساتغِ ؿؾ ػٌلش ػشهایِ
فىشی هاًٌذ ػشهایِ اًؼاًی ،ػشهایِ ػاختاسی ،ػشهایِ هـتشی ،ػشهایِ اختواػی ،ػشهایِ فيآٍسی ٍ
ػشهایِ هؼٌَی تا ػولىشد ػاصهاًی دس هیاى  187ؿشوت دس وـَس هالضی سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ.
ًتایح ًـاى داد وِ ػشهایِ فىشی تأثیش لاتلتَخْی تش سٍی ػولىشد ػاصهاًی داسد.
فزضیٍَای پضيَص
تا تَخِ تِ هغالة تیاى ؿذُ دس تخؾ هثاًی ًظشی ،فشضیِّای پظٍّؾ حاضش تِ ایي ؿشح اػت:
فزضیٍ ايل :ػشهایِ ػاختاسی تش ػَدآٍسی ؿشوتّای كٌؼت تیوِ تأثیش هؼٌاداسی داسد.
فزضیٍ ديم :ػشهایِ اًؼاًی تش ػَدآٍسی ؿشوتّای كٌؼت تیوِ تأثیش هؼٌاداسی داسد.
فزضیٍ سًم :ػشهایِ ساتغِای تش ػَدآٍسی ؿشوتّای كٌؼت تیوِ تأثیش هؼٌاداسی داسد.
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ريشضىاسی پضيَص
سٍؽ اػتذالل دس ایي پظٍّؾ تِكَست لیاػی -اػتمشایی اػت وِ دس آى هثاًی ًظشی ٍ پیـیٌِ
پظٍّؾ اص ساُ وتاتخاًِ ،همالِ ٍ ایٌتشًت خوغآٍسی ؿذُ ٍ تِكَست اػتذالل لیاػی ٍ دس سد یا اثثات
فشضیِّای پظٍّؾ تا تِواسگیشی سٍؽّای آهاسی هٌاػة ،اص اػتذالل اػتمشایی دس تؼوین ًتایح اػتفادُ
ؿذُ اػت .پظٍّؾ حاضش اص ًظش ّذف پظٍّؾ واستشدی اػت وِ هثتٌی تش تدضیِ ٍ تحلیل اعالػات
خوغآٍسی ؿذُ اص كٌؼت تیوِ اػت.
خاهؼِ هَسد تشسػی ؿاهل  32ؿشوت تیوِای ثثت ؿذُ ًضد تیوِ هشوضی هیتاؿذ وِ اعالػات
 18ؿشوت دس دػتشع تَد ٍ تِػٌَاى ًوًَِ هَسد تشسػی اًتخاب گشدیذ.
مذلَای پضيَص
دس پظٍّؾ حاضش هتغیش ٍاتؼتِ ،ػَدآٍسی اػت وِ تشای ػٌدؾ آى اص دٍ معیار وسبت سًدآيری
عملیات بیمٍای ي باسدٌ دارایی اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ اخضای ػشهایِ فىشی ؿاهل ػشهایِ اًؼاًی،
ػشهایِ ػاختاسی ٍ ػشهایِ ساتغِای تِػٌَاى هتغیشّای هؼتمل دس ًظش گشفتِ ؿذُاًذ .دس اداهِ ،اتتذا
هذل تحمیك تیاى هیؿَد ٍ ػپغ ًحَُ هحاػثِ هتغیشّای ٍاتؼتِ ٍ هؼتمل تـشیح هیگشدد .تشای
آصهَى فشضیِّا اص دادُّای تشویثی اػتفادُ ؿذُ اػت .تِهٌظَس تؼییي سٍؽ تخویي هذلّا (سٍؽ
تلفیمی یا تاتلَیی) اص آصهَى  Fلیوش ٍ دس كَست اًتخاب سٍؽ تاتلَیی ،اص آصهَى ّاػوي تشای اًتخاب
یىی اص سٍؽّای اثشات ثاتت یا اثشات تلادفی اػتفادُ هیؿَد .تدضیِ ٍ تحلیل ًتایح تا اػتفادُ اص
آصهَىّای  ،tآهاسُ  Fفیـش ،اًدام هیگیشد.
دس ایي پظٍّؾ ،ػَدآٍسی تِػٌَاى تاتؼی اخضای ػشهایِ فىشی ؿشوتّای تیوِای دس ًظش گشفتِ
هیؿَد.
(هتغیشّای وٌتشلی  +اخضای ػشهایِ فىشی)  ; fػَدآٍسی
وِ:
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دس ایي هذل:
 :ROAi,tتاصدُ داسایی ؿشوت  iدس ػال ،t
ً :UNDPi,tؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای ؿشوت  iدس ػال ،t
 :HCE i,tواسایی ػشهایِ اًؼاًی ؿشوت  iدس ػال ،t
 :SCE i,tواسایی ػشهایِ ػاختاسی ؿشوت  iدس ػال ،t
 :CEE i,tواسایی ػشهایِ ساتغِای ؿشوت  iدس ػال ،t
 :LEV i,tاّشم ؿشوت  iدس ػال ،t
 :SIZE i,tاًذاصُ ؿشوت  iدس ػال ،t
 :Z i,tتَاًایی هالی ؿشوت  iدس ػال t
 :Ԑ0خغا هیتاؿذ.
تؼشیف ػولیاتی هتغیشّای تحمیك دس لالة ًگاسُ ریل اسائِ هیگشدد:
وگارٌ ضمارٌ  :1خالكِ هتغیشّای پظٍّؾ ٍ ًحَُ اًذاصُگیشی آىّا
هتغیش ٍاتؼتِ

وًع متغیز

ػَد آٍسی

وام متغیز

تاصدُ داسایی ()ROA
ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای
()UNDP

هتغیش هؼتمل

ػشهایِ فىشی

هذل پالیه

ول داساییّا /ػَد خالق; تاصدُ داسایی
ػَد ػولیات تیوِای
حك تیوِ ػایذ ؿذُ
⁄

ضشیة واسایی ػشهایِ ساتغِای تِ
واس گشفتِ ؿذُ )(CEE

 OPػَد ػولیاتی EC ،هخاسج واسوٌاى D ،اػتْالن ٍ
 Aاػتْالن داساییّای ًاهـَْد CE ،اسصؽ دفتشی خالق
داساییّای ؿشوت دس صهاى  tاػت ٍ تشاتش تا خوغ ول
داساییّا پغ اص وؼش تذّیّا ٍ داساییّای ًاهـَْد اػت

ضشیة واسایی ػشهایِ اًؼاًی
)(HCE

 HCخوغ ول حمَق ٍ دػتوضد ٍ هخاسج خاًثی واسوٌاى
یؼٌی ّواى ػشهایِ اًؼاًی اػت

ضشیة واسایی ػشهایِ ػاختاسی
هتغیشّای
وٌتشلی

وحًٌ محاسبٍ

)(SCE
اّشم هالی ()LEV

⁄

⁄

اًذاصُ ؿشوت ()SIZE

تشاتش اػت تا خوغ تذّیّا تِ خوغ داساییّا
تشاتش اػت تا لگاسیتن عثیؼی ،هدوَع داساییّا

تَاًایی هالی ()Z

اص هذل آلتوي تشای ػٌدؾ تَاًایی هالی اػتفادُ ؿذُ اػت.
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آمار تًصیفی متغیزَای تحقیق
تِعَس ولی ،سٍؽّایی سا آهاس تَكیفی هیًاهٌذ وِ تٍِػیلِ آىّا هیتَاى اعالػات خوغآٍسی
ؿذُ سا پشداصؽ وشدُ ٍ خالكِ وشد( ،آرس ٍ هؤهٌی .)8 ،1389 ،دس تخؾ آهاس تَكیفی ،تدضیِ ٍ
تحلیل دادُّا تا اػتفادُ اص ؿاخقّای هشوضی چَى هیاًگیي ٍ ؿاخقّای پشاوٌذگی ًظیش ،اًحشاف
اػتاًذاسد ،چَلگی ٍ وـیذگی اًدام پزیشفتِ اػت .دس ایي استثاط هیاًگیي ،اكلیتشیي ؿاخق هشوضی
تَدُ ٍ هتَػظ دادُّا سا ًـاى هیدّذ تِعَسی وِ اگش دادُّا تش سٍی یه هحَس تِكَست هٌظن
سدیف ؿًَذ همذاس هیاًگیي ًمغِ ثمل لشاس هیگیشد ،اًحشاف هؼیاس هیضاى پشاوٌذگی دادُّا سا ًـاى
هیدّذ ،چَلگی اص هتغیشّای تؼییي اًحشاف اص لشیٌگی تَدُ ٍ ؿاخق تماسى دادُّا اػت ،وـیذگی
ًیض ؿاخق ػٌدؾ پشاوٌذگی خاهؼِ ًؼثت تِ تَصیغ ًشهال هیتاؿذ.
وگارٌ ضمارٌ  :2آهاس تَكیفی هتغیشّای هَسد تشسػی ؿشوتّا
وسبت

ضزیب

ضزیب

ضزیب

باسدٌ

سًدآيری

سزمایٍ

کارایی

کارایی

کارایی

اوذاسٌ

اَزم

تًاوایی

دارایی

عملیات

فکزی

سزمایٍ

سزمایٍ

سزمایٍ

ضزکت

مالی

مالی

ساختاری

اوساوی

رابطٍای

UNDP

VAIC

SCE

HCE

CEE

SIZE

LEV

Z

0.160
0.504
-0.206

2.505
44.440
-14.930

0.530
20.010
-13.300

1.560
43.240
-17.440

0.210
2.080
-0.710

15.565
17.370
12.000

0.760 0.800
35.100 1.900
-3.960 0.020

0.119

7.762

2.941

7.231

0.306

1.102

3.492

0.263
3.894
108

2.913
14.819
108

2.429
25.107
108

3.444
18.566
108

2.372
16.027
108

8.625 0.449 -0.796
83.802 5.075 3.594
108
108
108

بیمٍای
ROA

هیاًِ
هاوضیون
هیٌیون
اًحشاف
0.028
هؼیاس
چَلگی -0.518
وـیذگی 3.284
هـاّذات 108
0.038
0.090
-0.049

0.300

ًگاسُ ؿواسُ ( )2دستشداسًذُ اكلیتشیي ؿاخقّای هشوضی ٍ پشاوٌذگی اػت .هیاًگیي وِ ًـاىدٌّذُ
ًمغِ تؼادل ٍ هشوض ثمل تَصیغ تَدُ ٍ ؿاخق خَتی تشای ًـاى دادى هشوضیت دادُّاػت ،تشای
هتغیشّای تاصدُ داسایی ٍ ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای تِتشتیة تشاتش  0/17 ٍ 0/03اػت .ؿاخقّای
پشاوٌذگی ،هؼیاسی تشای تؼییي هیضاى پشاوٌذگی دادُّا اص یىذیگش یا هیضاى پشاوٌذگی آىّا ًؼثت تِ
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هیاًگیي اػت .اًحشاف هؼیاس ،اص هْنتشیي ؿاخقّای پشاوٌذگی اػت وِ تشای هتغیشّای تاصدُ داسایی ٍ
ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای تِتشتیة تشاتش  0/119 ٍ 0/028هیتاؿذ .هیضاى ػذم تماسى هٌحٌی
فشاٍاًی سا چَلگی هیًاهٌذ .اگش ضشیة چَلگی كفش تاؿذ ،خاهؼِ واهالً هتماسى اػت ٍ چٌاًچِ ایي ضشیة
هثثت تاؿذ ،چَلگی تِ ساػت ٍ اگش ضشیة هٌفی تاؿذ چَلگی تِ چپ داسد .همذاس ضشیة چَلگی تشای
هتغیشّای تاصدُ داسایی هٌفی ٍ ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای هثثت ٍ ًضدیه كفش هیتاؿذ وِ
ًـاى هیدّذ هتغیش تاصدُ داسایی تَصیغ ًشهال ٍ خیلی ون چَلِ تِ چپ ٍ هتغیش ًؼثت ػَدآٍسی
ػولیات تَصیغ ًشهال ٍ خیلی ون چَلِ تِ ساػت هیتاؿذ .ؿاخق پشاوٌذگی هیضاى وـیذگی یا پخی
هٌحٌی فشاٍاًی ًؼثت تِ هٌحٌی ًشهال اػتاًذاسد سا تشخؼتگی یا وـیذگی هی ًاهٌذ .اگش وـیذگی
حذٍد كفش تاؿذ ،یؼٌی هٌحٌی فش اٍاًی اص لحاػ وـیذگی ٍضغ هتؼادل ٍ ًشهالی داسد ،اگش ایي همذاس
هثثت تاؿذ هٌحٌی تشخؼتِ ٍ اگش هٌفی تاؿذ هٌحٌی پْي هیتاؿذ .دس ایي پظٍّؾ تشای توام هتغیشّا
وـیذگی هثثت هیتاؿذ.
بزرسی وزمال بًدن متغیز يابستٍ
دس ایي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص آصهَى خاسن -تشا ًشهال تَدى هتغیش ٍاتؼتِ آصهَى ؿذُ اػت .اص
آًداییوِ ًشهال تَدى هتغیش ٍاتؼتِ تِ ًشهال تَدى تالیواًذُّای الگَ هیاًداهذ ،الصم اػت لثل اص
تشاصؽ الگًَ ،شهال تَدى آى وٌتشل ؿَد؛ اص آًداییوِ همادیش ػغح هؼٌاداسی ،هتغیشّای تاصدُ داسایی
ٍ ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای تیـتش اص  5دسكذ اػت ،تٌاتشایي ًشهال تَدى هتغیش تائیذ هیؿَد.
لزا هتغیشّای تاصدُ داسایی ٍ ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای اص تَصیغ ًشهال تشخَسداس هیتاؿذ.
1
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آسمًن پایایی متغیزَای پضيَص
وگارٌ ضمارٌ ً :3تایچ آصهَى لَیي ٍ لیي
متغیزَا

تاصدُ داسایی
ًؼثت ػَدآٍسی ػولیات تیوِای
ػشهایِ فىشی
ضشیة واسایی ػشهایِ ػاختاسی
ضشیة واسایی ػشهایِ اًؼاًی
ضشیة واسایی ػشهایِ ساتغِای
اًذاصُ ؿشوت
اّشم هالی
تَاًایی هالی

ROA
UNDP
VAIC
SCE
HCE
CEE
SIZE
LEV
Z

آمارٌ آسمًن لًیه ،لیه ي چً

سطح معىاداری

وتیجٍ

-10.737
-6.766
-6.984
-3.720
-11.622
-17.066
-7.506
-15.798
-253.207

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

مىبع :یافتِّای هحمك

ّواىعَس وِ هالحظِ هیؿَد ػغح هؼٌیداسی آصهَى سیـِ ٍاحذ دس ّوِ هتغیشّا ووتش اص 0/05
ٍ ًـاى هیدّذ وِ اص هشتثِ كفش ) I(0دس ػغحی ثاتت ّؼتٌذ ایي تذاى هؼٌی اػت وِ هیاًگیي ٍ
ٍاسیاًغ هتغیشّا دس عَل صهاى ٍ وٍَاسیاًغ هتغیشّا تیي ػالّای  1390تا  1395ثاتت تَدُ اػت.
وِ ًـاى اص پایایی هتغیشّا اػت.
بزرسی وزمال بًدن جشء خطا
دس ایي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص آصهَى خاسن -تشاً 1شهال تَدى خضء خغا آصهَى ؿذُ اػت .اص
آًداییوِ ًشهال تَدى تالیواًذُّا هٌدش تِ تؼییي الگَ هیؿَد ،الصم اػت لثل اص تشاصؽ الگًَ ،شهال
تَدى آى وٌتشل ؿَد .فشم كفش ٍ فشم هماتل آصهَى ًشهالیتی تِكَست صیش اػت:
 :H0تَصیغ تالیواًذُّا ًشهال اػت
 :H1تَصیغ تالیواًذُّا ًشهال ًیؼت
Jarque-Bera
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وگارٌ ضمارٌ  :4آصهَى خاسن -تشا
مذل

وام متغیز

تعذاد

آمارٌ جارک -بزا

سطح معىاداری

یه
دٍ

ROA

108
108

2/763
0/692

0/2511
0/7072

UNDP

تشاػاع همادیش اسائِ ؿذُ دس ًگاسُ ؿواسُ ( )4اص آًداییوِ همادیش ػغح هؼٌاداسی ،هذل فشضیِّا
تیـتش اص  5دسكذ اػت ،تٌاتشایي فشم كفش یؼٌی ًشهال تَدى فشضیِّا تأییذ هیؿَد.
آسمًنَای تطخیصی در دادٌَای تزکیبی
تشای تؼییي سٍؽ تخویي ،آصهَى اِف لیوش ٍ ّاػوي اًدام ؿذُ اػتً .تایح آصهَى تِؿشح صیش
هیتاؿذ:
وگارٌ ضمارٌ ً :5تایح آصهَى  fلیوش ٍ ّاػوي
آسمًن اف

سطح

لیمز

معىیداری

0.000

تاتلَیی

0.000

تاتلَیی

مذل

وام متغیز

یه

ROA

12.617

دٍ

UNDP

13.598

وتیجٍ

آسمًن

سطح

َاسمه

معىیداری

8.192

0.224

13.943

0.030

وتیجٍ

اثشات
تلادفی
اثشات
ثاتت

مىبع :یافتِّای هحمك

آسمًن فزضیٍ
تشای آصهَى فشضیِّای اٍل ،دٍم ٍ ػَم اص دٍ هذل صیش اػتفادُ هیگشدد:
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
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وگارٌ ضمارٌ  :6خالكِ ًتایح الگَی ػِ فشضیِ تا اػتفادُ اص سٍؽ پاًل دیتا عی ػالّای  1390تا 1395
مذل

ػشم اص هثذأ
ضشیة واسایی ػشهایِ
اًؼاًی
ضشیة واسایی ػشهایِ
ػاختاسی
ضشیة واسایی ػشهایِ
ساتغِای
اًذاصُ ؿشوت
اّشم هالی
تَاًایی هالی

مذل UNDP

مذل ROA

سطح

سطح

متغیزَا

ضزایب

آمارٌt -

β

0.214

5.677

0.000

HCE

0.002

5.529

0.000

0.003

SCE

0.001

3.979

0.0001

0.003

2.008

CEE

0.009

2.083

0.042

0.073

4.285

0.000

SIZE

-0.009
-0.048
-0.0007

-4.172
-8.845
-1.714

0.000
0.000
0.090

-0.045
-0.135
-0.0001

-5.306
-6.745
-0.126

0.000
0.000
0.899

LEV
Z

معىاداری

ضزایب

آمارٌt -

0.951

6.874

0.000

2.194

0.030
0.049

معىاداری

مذل ROA

ضشیة تؼییي
ضشیة تؼییي
تؼذیلؿذُ

0.864

آهاسُF-

23.346

0.827

ػغح هؼٌاداسی

0.000

دٍستیي ٍاتؼَى
ضشیة تؼییي
ضشیة تؼییي
تؼذیلؿذُ

0.893

1.681
UNDPهذل
آهاسُF-

0.864

ػغح هؼٌاداسی

دٍستیي ٍاتؼَى

2.010

30.730
0.000

مىبع :یافتِّای هحمك

ًتایح حاكل اص تخویي ًـاى هیدّذ وِ احتوال آهاسُ  tتشای ضشیة ثاتت ٍ ضشایة هتغیشّای
ضشیة واسایی ػشهایِ ػاختاسی ،ضشیة واسایی ػشهایِ اًؼاًی ،ضشیة واسایی ػشهایِ ساتغِای،
اًذاصُ ؿشوت ٍ اّشم هالی تش ػَدآٍسی ووتش اص  5دسكذ اػت؛ لزا استثاط فَق اص لحاػ آهاسی هؼٌیداس
هیتاؿذ ٍ ضشیة تشآٍسد ؿذُ تَػظ ًشمافضاس تشای هتغیشّای ضشیة واسایی ػشهایِ ػاختاسی ،ضشیة
واسایی ػشهایِ ساتغِای ٍ ضشیة واسایی ػشهایِ اًؼاًی تش ػَدآٍسی هثثت ٍ هؼٌاداس هیتاؿذ ٍ احتوال
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آهاسُ  tتشای هتغیش تَاًایی هالی تش ػَدآٍسی تیـتش اص  5دسكذ اػت .اص ایيسٍ ضشیة تشآٍسدی هتغیشّای
فَق اص لحاػ آهاسی هؼٌیداس ًویتاؿذ .تٌاتشایي تا اعویٌاى  95دسكذ ایي هتغیش دس هذل سگشػیًَی
تیهؼٌی هیتاؿذ .ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ لذست تَضیحدٌّذگی هتغیشّای هؼتمل ًـاى هیدّذ
وِ دس هذل  ٍ ROAهذل  UNDPتِتشتیة لادساػت تِ هیضاى  83دسكذ ٍ  86دسكذ تغییشات هتغیش
ٍاتؼتِ سا تَضیح دٌّذ .احتوال آهاسُ  Fتیاًگش ایي اػت وِ ول هذل اص لحاػ آهاسی هؼٌیداس هیتاؿذ .تا
تَخِ تِ فشضیِ چَى ضشایة هتغیشّای ضشیة واسایی ػشهایِ ػاختاسی ،ضشیة واسایی ػشهایِ ساتغِای
ٍ ضشیة واسایی ػشهایِ اًؼاًی تش ػَدآٍسی هثثت ٍ هؼٌاداس هیتاؿذ .تٌاتشایي فشم  H0تشای فشضیِ
فشػی اٍل ،دٍم ٍ ػَم سد هیؿَد .یؼٌی ػشهایِ ػاختاسی ،ػشهایِ ساتغِای ٍ ػشهایِ اًؼاًی تش
ػَدآٍسی ؿشوتّای كٌؼت تیوِ اثش هیگزاسد.
تِػثاستی عثك ًتایح تِ اصای ّش ٍاحذ تغییش دس ػشهایِ اًؼاًی ًؼثت ػَد ػولیاتی تیوِای یه ٍ ًین
تشاتش تاصدُ داساییّا افضایؾ هییاتذ ٍ ّش ٍاحذ تغییش دس ػشهایِ ػاختاسی ًؼثت ػَد ػولیاتی تیوِای
ػِ تشاتش تاصدُ داساییّا افضایؾ هییاتذ ٍ دس پایاى تِ اصای ّش ٍاحذ تغییش دس ػشهایِ ساتغِای ًؼثت
ػولیات تیوِای ّـت تشاتش تاصدُ داساییّا افضایؾ هییاتذ.
عثك ًگاسُ ؿواسُ ( )6هیتَاى هؼادلِای خغی هذلّا سا تِكَست ریل ًَؿت:
ROA = 0.214+ 0.002HCE + 0.001SCE + 0.009 CEE -0.009Size-0.048Lev
UNDP = 0.951+ 0.003HCE + 0.003SCE + 0.073CEE -0.0451Size- 0.135Lev

وتیجٍگیزی ي پیطىُادات
ًتایح حاكل اص آصهَى فشضیِ اٍل ًـاى داد وِ ػشهایِ ػاختاسی تش ػَدآٍسی ؿشوتّای كٌؼت
تیوِ اثش هثثت ٍ هؼٌاداسی هیگزاسد تِػثاستی افضایؾ واسایی ػشهایِ ػاختاسی تاػث افضایؾ ػَدآٍسی
ؿشوتّا هیؿَد .اها ًتایح تحمیك راوشی ٍ ّوىاساى ( )1394هغایش ًتیدِ پظٍّؾ هیتاؿذً .تایح
تحمیك آىّا ًـاى داد وِ ؿاخقّای هشتَط تِ ػشهایِ ػاختاسی (تؼذاد ٍ تٌَع هحلَالت خذیذ)
ًتَاًؼتِاًذ هٌدش تِ ایداد واسایی ػولیاتی دس ؿشوتّای هَسد هغالؼِ ؿًَذ .تِػثاستی ؿاخقّای
هشتَط تِ ػشهایِ ػاختاسی اثش هٌفی تش واسایی داؿتِاًذ؛ تٌَع هحلَالت ٍ هحلَالت خذیذ وِ
هؼیاسی تشای ػشهایِ ػاختاسی هحؼَب هیؿًَذً ،تَاًؼتِاًذ ػثة ایداد واسایی ٍ ػَدآٍسی ؿَد .اها
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ًتایح تحمیك ًـاى داد وِ ّشچٌذ ایداد ٍ تِواسگیشی كحیح ػشهایِ ػاختاسی ًؼثت تِ ػشهایِ
اًؼاًی ٍ استثاعی تؼضاً اهش دؿَاستشی اػت؛ صیشا ػشهایِ ػاختاسی ًوَدی اص داًؾ افشاد ػاصهاى اػت
وِ دس لالة هحلَالت ٍ فشایٌذّای ػاصهاى هتدلی هیؿَد ٍ فمظ ػاصهاىّای تىاهل یافتِ لادس
ّؼتٌذ داًؾ افشاد خَد سا تِكَست ػاختاس یافتِ ٍ تؼتِتٌذی ؿذُ ًگْذاسی ٍ اػتفادُ ًوایٌذ.
ًتایح حاكل اص آصهَى فشضیِ دٍم ًـاى داد وِ تیي ػشهایِ اًؼاًی ٍ ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِ
ساتغِ هؼتمین ٍ هؼٌاداسی ٍخَد داسد .ػشهایِ اًؼاًی هـتول تش هدوَػِ داًؾ ،هْاستّا ٍ لاتلیتّای
ؿخلی دس اختیاس هٌاتغ اًؼاًی ػاصهاى اػت ٍ تِّویي خْت ،اص هْنتشیي اخضای ػشهایِ فىشی
ػاصهاىّا تِؿواس هیآیذ .پظٍّؾ هدتْذصادُ ،ػلَی عثشی ٍ هْذیصادُ ( )1389دس كٌؼت تیوِ ایشاى
ًیض هؤیذ استثاط هؼتمین ٍ هثثت ػشهایِ اًؼاًی ٍ ػولىشد ؿشوتّای تیوِ اػتّ .وچٌیي ًتایح
پظٍّؾ ًیىالع ( )2017تا ػٌَاى «ػشهایِ فىشی ٍ ػَدآٍسی دس تاصاسّای ًَظَْس تیوِ» حاوی اص
ًمؾ پشسًگتش ػشهایِ اًؼاًی ًؼثت تِ ػایش تخؾّای ػٌاكش ػشهایِ فىشی تَد .تٌاتشایي دس وٌاس
هَاسدی وِ تیـتش خٌثِ تخلق ػلوی داسًذ ،هْاستّا ٍ تَاًوٌذیّای ؿخلیتی ٍ ًیض هْاستّای
استثاعی ٍ َّؽ ػاعفی افشاد (اص خولِ هلادیك ػشهایِ اًؼاًی) اص ػَاهلی ّؼتٌذ وِ هیتَاى آىّا سا
تِػٌَاى لاتلیتّای ولیذی واسوٌاى دس صهشُ هٌاتغ اػتشاتظیه تشای تٌگاُّای فؼال دس اسائِ خذهات
تِؿواس آٍسد .تٌاتشایي هدوَػِ تخلقّا ،هْاستّا ٍ لاتلیتّای ؿخلیتی گفتِ ؿذُ تحت داًؾ
هذیشیت ٍ سّثشی ؿشوت وٌاس ّن لشاس گشفتِ ٍ ؿشوت سا دس ًیل تِ اّذافؾ یاسی هیوٌذ.
ًتایح آصهَى فشضیِ ػَم ًـاى داد وِ ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداس تیي ػشهایِ ساتغِای تِػٌَاى یىی
اص اسواى ػشهایِ فىشی ٍ ػَدآٍسی ؿشوتّای تیوِای تشلشاس اػت .دس ًتیدِ هیتَاى اػتٌثاط وشد
وِ تذٍى تشدیذ ساتغِ هٌاػة تا هـتشیاى اص هْنتشیي ػشهایِّای ساتغِای ؿشوتّای تیوِ اػت وِ
هٌدش تِ ایداد هـتشیاى سضایتوٌذ ٍ ػپغ ٍفاداس خَاّذ ؿذ .وِ تا تَخِ تِ هاّیت اسصؽآفشیٌی
ػشهایِ فىشی ّویي ًَع ساتغِ ًیض هَسد اًتظاس تَدّ .وچٌیي ًتایح ایي آصهَى هغاتك ًتایح پظٍّؾ
ادسیغ ػثواى ،هشین خویلِ ٍ ّاؿوا ػیذهَػی الحثـی ( )2015هیتاؿذ پظٍّؾ آىّا ًـاى داد وِ
ػشهایِ فىشی تأثیش لاتلتَخْی تش سٍی ػولىشد ػاصهاًی داسد.
تا تَخِ تِ ًتایح پظٍّؾ حاضش ،پیـٌْاد هیؿَدٍ ،احذّای هدضا دس ؿشوتّا ،تشای ػٌدؾ ٍ
هذیشیت ػشهایِّای فىشی ػاصهاى دس خْت تْشُهٌذی اص ایي داسایی ًاهلوَع ،تشای وؼة تاصدُ
هالی تاالتش ایداد گشددّ .وچٌیي الضام تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تِ ؿشوتّای ػضَ ،تشای تْیِ گضاسؽ
ػشهایِ فىشی ػاالًِؿاى ،خْت ؿفافػاصی اعالػات تشای تلویوات ػْاهذاساى ٍ ػشهایِگزاساى،
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پیـٌْاد هیگشدد .تِعَس ولی تا تَخِ تِ ایٌىِ ػشهایِ فىشی خْت اداهِ حیات دس تاصاس سلاتتی وًٌَی
ضشٍسی تَدُ ٍ هذیشاى تایذ تِ هذیشیت كحیح ػشهایِ فىشی تپشداصًذ .حؼاتذاساى دس ساػتای اًذاصُگیشی ٍ
گضاسؿگشی ػشهایِ فىشی گام تشداسًذ ٍ ػشهایِگزاساى تِ اًتخاب ؿشوتّایی تا خلك اسصؽ واسا ٍ
پایذاس پشداختِ ٍ دٍلتّا تِ ؿٌاػایی ٍ اسصیاتی ؿشوتّا ٍ تخؾّای هختلف كٌؼت تَػظ اسصؽ
خلك ؿذُ تِ ووه ػشهایِ فىشی الذام ًوایٌذ.
تا تَخِ تِ یافتِ ّای ایي پظٍّؾ تَخِ تِ هَاسد روش ؿذُ صیش هی تَاًذ تشای پظٍّـگگشاًی وگِ
توایل داسًذ دس ایي حَصُ فؼالیت ًوایٌذ ،هفیذ ٍالغ گشدد.
 تا تَخِ تِ خلَكیات ٍیظُ ّش كٌؼت ،پیـٌْاد هیگشدد وِ تأثیش ػشهایِ فىگشی تگش ػگَدآٍسی
ؿشوتّا دس كٌایغ هختلف تِ تفىیه هَسد تشسػی لشاس گیشد.
 تا تَخِ تِ ایٌىِ پظٍّؾّا دس صهیٌِ هذل پالیه تشای ػشهایِ فىشی كَست گشفتگِ ،تگِ پظٍّـگگشاى
پیـٌْاد هیؿَد وِ تشای پظٍّؾّای آتی اص سٍؽّگای وگاست اسصیگاتی هاًٌگذ اسصیگاتی پَیگای
ػشهایِ فىشی ٍ اسصیاتی واست اهتیاص هتَاصى ٍ ًیض تحلیل پَؿؾ دادُّا اػتفادُ ًوایٌذ.
محذيدیتَای پضيَص
اص هْنتشیي هحذٍدیتّای پیؾ سٍی ایي تحمیك هحذٍدیت دس دػتشػی تِ اعالػگات دس یگه دٍسُ
صهاًی چٌذ ػالِ اص ٍضؼیت داخلی ٍ ػولىشد ؿشوتّای تیوِ وـَس تَدُ اػت .تا دس اًتخاب ؿگاخقّگای
هٌاػة خلَكاً دس حَصُ ػشهایِ فىشی هَسد اػتفادُ لشاس گیشد.

 ؿواسُ اٍل، دٍسُ دٍم،پظٍّؾّای ًَیي دس حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػی
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