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 هقدهه -1-2

ا٘س يطٚضت تفىیه ٔبِىیت اظ ٔسیطیت  ی وٝ ٔبِىیت ٖبْ یبفتٝٔإؾؿبتثب تكىیُ ٚ تٛؾٗٝ 

ضا ثٝ  ٔإؾؿبتٌطزیس وٝ زض ٘تیدٝ آٖ لكط خسیسی ثٝ ٖٙٛاٖ ٔجبقطاٖ، ازاضٜ  ثیكتط اظ لجُ احؿبؼ ٔی

 . ٔسیطیت اظ ٔبِىیت تفىیه قس "ٖٕالٖٟسٜ ٌطفتٝ ٚ 

 ذٛاٞبٖ ٌیطی، تهٕیٓ ٔٙٓٛض ثٝ ٚ زٞٙس ٔی لطاض ٔسیطاٖ اذتیبض زض ضا ثطٚت ذٛز ٔبِىبٖ،

 ایٗ زض ثبقٙس ٚ ذٛز ٔی ّٖٕىطز لجبَ زض پبؾرٍٛئی ٚ اَالٖبت اضائٝ َطیك اظ ٔسیطیت حؿبثسٞی

.  ٕ٘بیس ٔی تأٔیٗ ضا ٌیط٘سٌبٖ تهٕیٓ اَالٖبتی ٘یبظٞبی اظ ٖٓیٕی ثرف حؿبثساضی اَالٖبت ٔؿیط،

 ٞبی نٛضت اظ یىی. قٛز ٔی اؾبؾی ٔٙٗىؽ ٔبِی ٞبی نٛضت زض حؿبثساضی اَالٖبت ثیكتط

ؾٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٘تیدٝ . ثبقس ٔی ظیبٖ ٚ ؾٛز ٌعاضـ ٌیطز، ٔی لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ثیكتط وٝ اؾبؾی ٔبِی

. قٛز ٞبی حؿبثساضی لطاض زاضز وٝ تٛؾٍ ٔسیطاٖ ا٘تربة ٔی ضٚیٝ تأثیطحؿبثساضی، تحت  فطآیٙسٟ٘بیی 

ٞب ٚ زضآٔسٞب،  ٌیطی ٞعیٙٝ زٞس تب زض ٔٛضز ظٔبٖ قٙبذت ٚ ا٘ساظٜ ثٝ ٔسیطیت فطنت ٔی فطآیٙسایٗ 

  .(1389فطٚغی ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ٌیطی وٙس تهٕیٓ

پصیطی شاتی وٝ زض ثطذی اظ اؾتب٘ساضٞبی حؿبثساضی ٚخٛز زاضز،  ثٝ ّٖت لبثّیت اُ٘ٗبف

ٞب، زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز تبثٕ لًبٚت ٚ اٖٕبَ ٘ٓط ٔسیطاٖ اؾت ٚ ایٗ  تفؿیط ٚ ثىبضٌیطی ایٗ ضٚیٝ

ی، ٞبی ٔتٙٛٔ اظ خّٕٝ الالْ تٟٗسی حؿبثساض قٛز تب ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙیه ٞب فطاٞٓ ٔی فطنت ثطای آٖ

ثٙبثطایٗ ؾٛز حؿبثساضی ٕٔىٗ اؾت ّٖٕىطز ٚالٗی حؿبثساضی . قسٜ ضا ٔسیطیت ٕ٘بیٙس ؾٛز ٌعاضـ

ٕٔىٗ اؾت ثط ( ٔسیطیت ؾٛز)ٌطایب٘ٝ  اظ آٖ خبیی وٝ ایٗ ضفتبض ٔساذّٝ. قطوت ضا ٔٙٗىؽ ٕ٘ٙبیس

 تأثیطٌصاضی  ٌیطی زض ذهٛل ؾطٔبیٝ قسٜ ٚ ٔفیس ثٛزٖ آٟ٘ب خٟت تهٕیٓ افكبءویفیت اَالٖبت 
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ٌعاضقٍطی ٔبِی ضا تمّیُ زازٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت  فطآیٙسٌصاضاٖ ثٝ  زاقتٝ ثبقس ٚ اٖتٕبز ؾطٔبیٝ

ثب وبضایی ا٘سن ٌطزز  ییٞب ٌصاضی ترهیم ٘بزضؾت ٔٙبثٕ وٕیبة التهبزی ثٝ ؾٕت ؾطٔبیٝ

 (.1388احٕسپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ، )

 اقالم تعهدی  -2-2

فیت آٖ ضا افعایف زازٜ ٚ حؿبثساضی تٟٗسی ثٝ وٙٙسٌبٖ ثٝ ؾٛز تٛخٝ ثٝ وی تٕطوع ظیبز اؾتفبزٜ

ٚلتی ؾٛز حؿبثساضی اظ خطیبٖ ٘مس . ٖٙٛاٖ قبذهی اظ ویفیت ؾٛز ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت

 آثطثبُ٘،) قٛز، ٔبظاز حبنُ اظ َطیك ایدبز الالْ تٟٗسی ثٝ ٚخٛز آٔسٜ اؾت ٚضٚزی قطوت ثیكتط ٔی

اٖتجبض ثٛزٖ الالْ تٟٗسی ٘یؿت ٚ زض ثؿیبضی ٔٛالٕ ایٗ الالْ  اِجتٝ ایٗ ٔؿئّٝ ثٝ ٔفْٟٛ ثی .1(2000

ٟٔطا٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ضقس آتی ٚ یب ّٖٕىطز ذٛة قطوت زض ٌصقتٝ اؾت ٞبی ٘كبٍ٘ط فطنت

قسٜ ثب   اؾتفبزٜ اظ ٔجٙبی تٟٗسی ٔٛخت ٔتفبٚت قسٖ ٔیعاٖ ؾٛز ّٖٕیبتی ٌعاضـ "ٕٔٗٛال (.1389

الالْ تٟٗسی ثٝ ایٗ  . (1383ثمفی ٚ ٞبقٕی، ) قٛز ٞبی ٘مسی حبنُ اظ ّٖٕیبت ٔی خطیبٖ٘بذبِم 

ٞبی قطوت اغّت ثب ظٔبٖ زضیبفت ٚ  قٛ٘س وٝ ظٔبٖ تحمك ٚ ٚلٛٔ زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ زِیُ ایدبز ٔی

ٞبی ٘مسی ّٖٕیبتی  الالْ تٟٗسی تفبٚت ثیٗ ؾٛز حؿبثساضی ٚ خطیبٖ. پطزاذت ٘مسی ٔتفبٚت اؾت

  .2(1996 اؾّٖٛ،) زٞس یضا ٘كبٖ ْ

اؾتب٘ساضٞبی حؿبثساضی ٔبِی آٔطیىب حؿبثساضی تٟٗسی الالْ ٔٗٛق  ٞیئتثط َجك تٗطیف 

ٞب، ؾٛز ٚ  ٞبی ٔرتّف ترهیم، ثب ٞسف اضتجبٌ زازٖ زضآٔسٞب، ٞعیٙٝ ٖجبضت اؾت اظ تٟٗس ٚ ضٚیٝ

ٚضٚز ٚ ذطٚج ٚخٝ ٘مس ثطای  "نطفبٞبی ٔبِی ٔطثَٛٝ وٝ اظ ایٗ َطیك ثٝ خبی ایٗ وٝ  ظیبٖ ثٝ زٚضٜ
                                                           
1
 -  Abarbanell  

2
  - Sloan 
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تٛاٖ ّٖٕىطز ٚاحس التهبزی ضا زض ََٛ یه زٚضٜ ثٝ ذٛثی ٘كبٖ زاز  یه قطوت ٌعاضـ قٛز، ٔی

 .(1389ٟٔطا٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ، )

تسٚیٗ اؾتب٘ساضٞبی  ٞیئتزض ٚالٕ ثطای ضفٕ ٘ٛالم حبنُ اظ ذبِم ٚخٜٛ ٘مس زضیبفتی،  

ی حؿبثساضی ثٝ  ٜ زض آٖ  انَٛ پصیطفتٝ قسٜوٙس ن ٔبِی، ؾیؿتٓ حؿبثساضی تٟٗسی ضا ٔٗطفی ٔی

ثٝ ایٗ نٛضت وٝ ؾیؿتٓ . ثركس ٌیطی ّٖٕىطز ضا ثٟجٛز ٔی وٕه ؾیؿتٓ تٟٗسی، اثعاضٞبی ا٘ساظٜ

انُ قٙبؾبیی  "زٞس ٚ زٚ انُ ثب إٞیت  تٟٗسی ظٔبٖ قٙبؾبیی خطیبٖ ٘مس ضا زض ؾٛز تغییط ٔی

٘س وٝ زض ایٗ نٛضت ؾیؿتٓ تٟٗسی ٔكىالت ن ضا ثطای ٔحبؾجٝ ؾٛز ٔٗطفی ٔی "زضآٔس ٚ انُ تُبثك

ظٔب٘ی ٚ تُبثك ٔطثٌٛ ثٝ خطیبٟ٘بی ٘مسی ضا ثطَطف وطزٜ ٚ ؾٛز، ّٖٕىطز ٚاحس تدبضی ضا ثٟتط 

 .1(1994چٛ، یز)ؾبظز  ٔٙٗىؽ ٔی

اظ آٖ . ٞسف حؿبثساضی تٟٗسی ؾٙدف ثٟتط ّٖٕىطز قطوت اؾت( 1994)اظ زیسٌبٜ زیچٛ 

ثٙسی ٚ ٖسْ تُبثك ٔٛخٛز زض حؿبثساضی ٘مسی ضا تب  اٖخبیی وٝ حؿبثساضی تٟٗسی ٔكىالت ظْ

ٕ٘بیس، ؾٛز ثٝ زؾت آٔسٜ اظ حؿبثساضی تٟٗسی زض ٔمبیؿٝ ثب خطیبٖ ٘مسی ّٖٕیبتی  حسٚزی ٔطتفٕ ٔی

ٞبی ٔدبظ ثطای ٔسیطاٖ ٚ ثٝ وبضٌیطی ٔفطٚيبت ٚ  أب ٚخٛز ا٘تربة. تطی اؾت ضلٓ ٔطثٌٛ

ٌیطی ایٗ الالْ قسٜ ٚ تب  ، اغّت ؾجت ذُبی ا٘ساظٜی وٝ الظٔٝ حؿبثساضی تٟٗسی ٞؿتٙسیٞب ترٕیٗ

ایٗ ثبٚض ٚخٛز زاضز وٝ اذتیبضات . ٌصاض٘س حسٚزی زؾت ٔسیطاٖ ضا زض قٙبؾبیی الالْ تٟٗسی ثبظ ٔی

ٌیطی ّٖٕىطز ٚاحس تدبضی وبٞف  ٔسیطیت زض ثٝ وبضٌیطی الالْ تٟٗسی، تٛا٘بیی ؾٛز ضا ثطای ا٘ساظٜ

 .زٞس ٔی

                                                           
1
  - Dechow  
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 هوانع و هشکالت سیستن حسبثداری تعهدی  -1-2-2 

ٔسیطاٖ ثطای قٙبؾبیی الالْ تٟٗسی اظ  "ٕٔٗٛال. ؾیؿتٓ تٟٗسی ٔكىالت ذبل ذٛز ضا زاضز

، زض  اَالٖبت ذبل ٚاحس تدبضی افكبءاذتیبضاتی ثطذٛضزاض٘س وٝ ایٗ اذتیبضات ٕٔىٗ اؾت ثٝ خبی 

تٛاٖ  ٌیطی اَالٖبت ذبل ٔسیطیت، ٔیثىبض ثٙبثطایٗ ثب. َّجب٘ٝ ؾٛز ثىبض ضٚز خٟت ٔسیطیت فطنت

ای تٟیٝ ٚ اضائٝ وطز وٝ ٚيیٗت ٚاحس تدبضی ضا ثٝ ثٟتطیٗ ٘حٛ ٔٙٗىؽ  ٌعاضقٍطی ٔبِی ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ

اظ َطیك الالْ )َّجب٘ٝ ؾٛز  ِٚی اظ ؾٛی زیٍط، اٌط ٔسیطیت اظ اذتیبضاتف ثطای ٔسیطیت فطنت. ؾبظز

یت ٚاحس ٔیب زضیبفت پبزاـ اؾتفبزٜ وٙس تب ٚو زض ٚاحس تدبضی اثمبءثٙب ثٝ زالیّی ٘ٓیط ( تٟٗسی

ثطای ثطضؾی ّٖٕىطز ٚاحس تدبضی ذٛاٞس  اتىبییتدبضی ضا ُّٔٛة خّٜٛ زٞس ؾٛز ٔٗیبض غیط لبثُ 

 .(1384ذٛاخٛی ٚ ٘بْٕی، ) ثٛز ٚ اؾتفبزٜ اظ خطیبٖ ٘مسی ثٝ خبی آٖ ثطتطی ذٛاٞس زاقت

1یِٛیٛ ٚ یبٖ پًٙ. تٟٗسی اؾت یىی زیٍط اظ ٔكىالت ؾیؿتٓ تٟٗسی، ذُبی ثطآٚضز الالْ
 

ثط ایٗ ثبٚض٘س وٝ ذُبی ثطآٚضز، یىی اظٟٕٔتطیٗ ٖٛأّی اؾت وٝ ویفیت الالْ تٟٗسی ٚ ( 2006)

ٞبی قطوت ٔب٘ٙس پیچیسٌی ٔٗبٔالت  ذُبی ثطآٚضز، ثؿتٍی ثٝ ٚیػٌی. زٞس ؾٛز ضا وبٞف ٔی "ٔتمبثال

 .ثیٙی ٔحیٍ زاضز ٚ لبثّیت پیف

 

 

 

 
                                                           
1
 - Yue  Liu, L. & Yun  Peng    
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 هدیزیت سود -3-2

، قبیس ٞیچ ٔٛيٖٛی   ٞبی حؿبثساضی ٚ ٔبِی ٞكی زض حٛظٜ أطٚظٜ زض ثیٗ ٔٛيٖٛبت پػٚ

آٔیع ٘یؿت ظیطا ایٗ ٔٛيٛٔ ثٝ َٛض ثبِمٜٛ حبٚی ترّف، وكٕىف،  ثٝ ا٘ساظٜ ٔسیطیت ؾٛز تحطیه

 (.2007 ِیِٛٚٛ،) ثبقس وبضی ٚ ٔفٟٛٔی اؾطاضآٔیع ٔی ظیبٖ، پٟٙبٖ

تٛاٖ ثٝ ذبِم ٚخٜٛ ٘مس  ٔتٖٙٛی ٚخٛز زاضز وٝ ٔیثطای ثطضؾی ّٖٕىطز قطوت، اثعاضٞبی 

ذبِم ٚخٜٛ زضیبفتی ثطای اضظیبثی ّٖٕىطز زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٗیٗ، . زضیبفتی ٚ ؾٛز اقبضٜ ٕ٘ٛز

ثبقس؛ اظ آ٘دبیی وٝ ٕٞٛاضٜ ثسؾت آٚضزٖ ٔٙبفٕ التهبزی ٚ یب اظزؾت زازٖ ٔٙبثٕ،  ؾٛزٔٙس ٕ٘ی

ِم ٚخٜٛ ٘مس زضیبفتی یه ٔٗیبض پطذُب ثطای ذب ثٙبثطایٗ ثبقس ٕٞعٔبٖ ثب خطیبٖ ٘مسی ٕ٘ی

  .(1994چٛ، یز) ثبقس ٔیٌیطی ٘تیدٝ ّٖٕىطز ٚاحس  ا٘ساظٜ

ٚخٜٛ ٘مس حبنُ اظ ّٖٕیبت یىی اظ ٖٛأّی اؾت وٝ زض ( 2002)اِجتٝ ثٝ اٖتمبز یٖٛ ٚ ٔیّط 

وطز التهبزی تطی اظ ُٖٕ تٛا٘س ٔٛضز زؾتىبضی لطاض ٌیطز ٚ ثٙبثطایٗ ٔٗیبض ٚالٗی ٚاحس تدبضی وٕتط ٔی

آٖ زؾتٝ اظ ٚاحسٞبی تدبضی وٝ ثب  "احتٕبالتٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ  ثٙبثطایٗ ٔی. ٚاحس تدبضی اؾت

 فطآیٙستطی ثطای افعایف ؾٛز ٌعاضـ قسٜ ذٛز اظ َطیك  ا٘س، اٍ٘یعٜ لٛی ضٚ ثٛزٜ ّٖٕىطز يٗیفی ضٚثٝ

ا٘س،  ثی ثطذٛضزاض ثٛزٜتدبضی وٝ اظ ّٖٕىطز ذٛ ٞبیٔسیطیت ؾٛز زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثط ٖىؽ ثطای ٚاحس

 .تط ذٛاٞس ثٛز ٞبی افعایف ٔهٖٙٛی ؾٛز تٛؾٍ ٔسیطیت وٓ احتٕبَ اتربش قیٜٛ

. ٌیطز ؾٛز ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاضی زیٍط ثطای ثطضؾی ّٖٕىطز ٚاحس تدبضی، ثؿیبض ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔی

ی ؾٛز اؾتب٘ساضٞبی حؿبثساضی ٔبِی، وبضثطزٞبی اؾبؼ ٞیئتَجك ثیب٘یٝ قٕبضٜ یه ٔفبٞیٓ حؿبثساضی 

 : ٖجبضت اؾت اظ
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 ٔٗیبضی خٟت اضظیبثی ّٖٕىطز ٔسیطیت .1

 ثیٙی ؾٛزٞبی آتی  اؾتفبزٜ اظ آٖ خٟت پیف .2

 ثّٙسٔست فطآیٙساضظیبثی تٛاٖ ؾٛزآٚضی قطوت زض َی  .3

 ٌصاضی ٚ اٖتجبضزٞی  ثطآٚضز ٔربَطات ؾطٔبیٝ .4

 ثطآٚضزٞبی ٚ ضٚقٟبی ٔتفبٚت اظ ٔتأثط ا٘تفبٖی یه ٚاحس ذبِم ؾٛز ٔحبؾجٝ أب 

 تٛا٘بیی ایدبز تغییط زض ضٚقٟبی حؿبثساضی، اذتیبض ٘ٓیط زالیّی ثٝ ثٙب زیٍط َطف اظ. اؾت حؿبثساضی

 ٔسیطاٖ ثیكتط تُبثك، ٖسْ اِعاْ ضٚقٟبی یىٙٛاذت، آٌبٞی ٚ تحمك اظ انَٛ اؾتفبزٜ زض ٔسیطاٖ ُٖٕ

یػٌی ٚيٗیت قطوت ٚ أىبٖ زؾتطؾی ا٘حهبضی ٔسیطاٖ ثٝ ثركی اظ اَالٖبت ٔبِی ٚ ٘یع ٚ اظ

ٌطیعی، اختٙبة اظ ٌعاضـ ظیبٖ  ٞبیی ٕٞچٖٛ أٙیت قغّی، پبزاـ، لبٖ٘ٛ حؿبثساضی تٟٗسی ٚ اٍ٘یعٜ

ٞبی  ٚ وبٞف ؾٛز، لطاضزازٞبی ثسٞی، افعایف ثطٚت، زؾتیبثی ثٝ ا٘تٓبضات ؾٟبٔساضاٖ ٚ ثط٘بٔٝ

زض خٟت ٔٙبفٕ آٚضز وٝ ثب اٖٕبَ ضٚقٟبی ٔرتّف  قسٜ، ایٗ اٍ٘یعٜ ضا زض ٔسیطیت  ثٛخٛز ٔی ثیٙی پیف

 ثب اؾت ٕٔىٗ ٘بذٛاؾتٝ یب ٞب، ؾٛز ضا زؾتىبضی ٕ٘بیٙس ٚ ذٛاؾتٝ ذٛز ٚ زض خٟت تًبز ثب ؾبیط ٌطٜٚ

 ؾٛز ثب ٚالٗی ؾٛز قطایُی چٙیٗ تحت وٝ زٞس ُّٔٛة خّٜٛ ضا قطوت ٚيٗیت ؾٛز، زؾتىبضی

 زٞس ٔی ضخ ؾٛز ٔسیطیت ٖٙٛاٖ تحت ضٚیسازی ٚ ٔغبیطت زاقتٝ ٔبِی نٛضتٟبی زض قسٜ ٌعاضـ

 .(1389ثٟبضٔمسْ، )
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 هووارسبسی سود -1-3-2

تٛا٘بیی ٘ؿجی زض وبٞف ٚ یب افعایف ؾٛز ٌعاضـ قسٜ تٛؾٍ ٔسیطاٖ ضا ثٝ ( 1968) 1زاپالٖن

وٙٙسٌبٖ ٚ یب  ٖٙبٚیٙی ٔب٘ٙس حساوثطوٙٙسٌبٖ، حسالُ. وٙس ٖٙٛاٖ زؾتىبضی زض حؿبثٟب ٔٗطفی ٔی

اِجتٝ . وٙٙس قٛز وٝ ثٝ زؾتىبضی حؿبثٟب الساْ ٔی اَالق ٔیوٙٙسٌبٖ ثٝ َٛض تّٛیحی ثٝ افطازی  ٕٞٛاض

 .ٌیطز ثساٖ اقبضٜ وطزٜ ثٛز زض ثط ٔی ززؾتىبضی زض حؿبثٟب، حٛظٜ ٚؾیٗی ضا ٘ؿجت ثٝ آ٘چٝ وبپالٖ

چبضچٛة . ا٘س َجمٝ ثٙسی اظ ا٘ٛأ زؾتىبضی زض حؿبثٟب  اضائٝ زازٜ( 2004) 2اؾتِٛٛی ٚ ثطتٖٛ

ٞبی  ای ثط وبٞف ٞعیٙٝ ٖٕسٜ تأثیط٘ب ٟ٘بزٜ قسٜ اؾت وٝ اَالٖبت ٔبِی یبز قسٜ ثط ایٗ انُ ثٙیبزی ة

ٔكبیری ٚ ) زٞس چبضچٛة یبز قسٜ ضا ٕ٘بیف ٔی( 1)ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ . تبٔیٗ ٔبِی قطوت زاض٘س

 (.1384ٕٞىبضاٖ، 

                                                           
1
 - Copeland. R.M 

2
 - Stolowy  . H, & Berton, G. 
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ؾت اظ تالـ ٔسیطیت ٚاحس تدبضی ثطای وبؾتٗ ٘ٛؾب٘بت ا ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ٖجبضت

 ا٘ساظٜ وٝ انَٛ ٔؿتسَ ٚ ُٔٙمی حؿبثساضی ٚ ٔسیطیت اخبظٜ زازٜ ثبقٙسغیطٖبزی ؾٛز، تب آٖ 

 (.1973ٔٗ،  ثیسَ)

پصیطی زض ٌعاضقٍطی  ء اؾتفبزٜ اظ اُ٘ٗبفثطذالف ایٗ وٝ، اوثط افطاز ٕٞٛاضؾبظی ضا ؾٛ

ثبقس اظ آٖ زض چبضچٛة اِعأبت  ٞبیكبٖ ٔی زا٘ٙس، ٔسیطاٖ ثب ذطز وٝ ٞسفكبٖ افعایف اضظـ قطوت ٔی

٘ٛضٚـ )ٕ٘بیٙس  ٚ حؿبثساضی زض خٟت ثیكتط وطزٖ اضظـ قطوت تحت ٘ٓط ذٛز، اؾتفبزٜ ٔی لب٘ٛ٘ی

  (.1384، ٚ ٕٞىبضاٖ

زض تحمیك ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زؾت یبفتٙس وٝ ٔسیطاٖ ٔٛلٗی ثٝ  (1999)زٔؿىی ٚ ٕٞىبضاٖ 

 ظ٘ٙس وٝ ٔسیطاٖ زض قطایُی تًٗیف قسٜ ٚ زض ٔٗطو ِغعقٟبی اذاللی ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز زؾت ٔی

  .لطاض ٌطفتٝ ثبقٙس ٚ یب ٖسْ تمبضٖ اَالٖبتی ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٚ ٔسیطاٖ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس

ٞب اظ ضٚی لهس، ؾٛزٞبی ٌعاضـ قسٜ ضا ثب  زٞس وٝ ٔسیطاٖ قطوت ٞب ٘كبٖ ٔی پػٚٞف

وٙٙس تب ثٝ ٞسفٟبی ٔٛضز ٘ٓط  ٞبی حؿبثساضی ذبل ذٛز، زؾتىبضی ٔی اؾتفبزٜ اظ ا٘تربة ؾیبؾت

 (.1384، ـ ٚ ٕٞىبضاٖ٘ٛضٚ) ذٛز ثطؾٙس

 هبی دستکبری سود انگیشه -2-3-2

اظ زیسٌبٜ ضفتبض . تٛا٘ٙس الالْ تٟٗسی ضا زؾتىبضی وٙٙس ٔسیطاٖ ثب چٙسیٗ اٍ٘یعٜ ٔی

 تأذیطَّجب٘ٝ، ٔسیطاٖ ثٝ زالیُ ٔتفبٚتی چٖٛ ٔرفی ٍ٘ٝ زاقتٗ ّٖٕىطز ٘بٔٙبؾت ذٛز ٚ یب ثٝ  فطنت

ٞبی  ، تغییط ؾٛز ثٝ زِیُ ٔحسٚزیت(فطيیٝ پبزاـ)ا٘ساذتٗ ّٖٕىطز ذٛة ثب ٞسف افعایف پبزاـ 

فطيیٝ )ٞبی ثعضٌتط  ٞبی ؾیبؾی ثطای قطوت ٚ یب وٓ وطزٖ ٞعیٙٝ( فطيیٝ ثسٞی)لطاضزازٞبی ٚاْ 
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َّجب٘ٝ، الالْ  اثعاض الظْ ثطای تٕبْ ایٗ ضفتبض فطنت. پطزاظ٘س ثٝ زؾت وبضی ؾٛز ٔی( ٞبی ؾیبؾی ٞعیٙٝ

اِجتٝ ثبیس تٛخٝ زاقت وٝ . ثبقس تیبضی تٟٗسی ثٝ َٛض ذبل ٔیتٟٗسی ؾٛز ثٝ َٛض ٖبْ ٚ الالْ اخ

َّجب٘ٝ ثطای ٔست وٛتبٞی وبضؾبظ اؾت ٚ زض ثّٙسٔست ٕٔىٗ اؾت ٘تیدٝ  ایٗ ٌٛ٘ٝ ضفتبضٞبی فطنت

 (. 2004 زٌبٖ،) ٔٗىٛؼ زاقتٝ ثبقٙس

ای وٝ اظ ٚيیٗت  اظ زیسٌبٜ وبضایی، ٔسیطاٖ ثب زض اذتیبض زاقتٗ اَالٖبت وبُٔ ٚ ٔحطٔب٘ٝ

 "احتٕبالقطوت زاض٘س ٚ ثب آظازی ُٖٕ ٘ؿجی وٝ زض قٙبؾبیی الالْ تٟٗسی اذتیبضی ٚخٛز زاضز، 

قٛز وٝ  ٌصاضاٖ ذٛاٞٙس زاز ٚ ایٗ ٔؿئّٝ ؾجت ٔی ٞبی زضؾتی اظ ٚيیٗت آتی قطوت ثٝ ؾطٔبیٝ ٘كب٘ٝ

 (.2004 زٌبٖ،) ؾٛز ذبِم ٔمیبؼ لبثُ إَیٙبٖ ٚ ثٝ ٔٛلٗی اظ ّٖٕىطز قطوت ثبقس

 هفهوم هدیزیت سود -3-3-2

زض ازثیبت حؿبثساضی اضائٝ تٗطیف ضٚقٗ اظ ٔسیطیت ؾٛز ٔكىُ اؾت، ظیطا ٔطظ ٔیبٖ 

تمّت ٔبِی، حصف یب زؾتىبضی ٖٕسی ٚالٗیبت . ثبقس ٞبی ٔبِی ٔكرم ٕ٘ی ٔسیطیت ؾٛز ٚ تمّت

 ٞبی ٔٛخٛز، ثبٖث تغییط لًبٚت ٚ یب ٞبی حؿبثساضی اؾت وٝ زض وٙبض ؾبیط زازٜ انّی یب زازٜ

يٕٗ ایٙىٝ ٚخٛز تًبز ٔٙبفٕ ثیٗ ٔسیطاٖ ٚ ٔبِىبٖ . ٞب ذٛاٞس قس وٙٙسٌبٖ اظ زازٜ ٌیطی اؾتفبزٜ تهٕیٓ

ٚاتع ٚ ظیٕطٔٗ،  )قٛز  ٚ پبزاـ ٔسیطاٖ، ظٔیٙٝ ؾبظ ٔسیطیت ؾٛز ٔی اثمبءزض وٙبض ٖٛأّی ٕٞچٖٛ 

1986)1 . 

 ضا وبٞف ؾٛزٞب یاتىب ٕٔىٗ اؾت لبثّیت وٝ اؾت ؾٛز زؾتىبضی اظ قىّی ؾٛز ٔسیطیت

أب  .ٞؿتٙس وٕتطی ٘یع ٔفیس اَالٖبت حبٚی ثبقٙس، زاقتٝ وٕتطی یاتىب لبثّیت ؾٛزٞب چٝ ٞط. زٞس 

                                                           
1
 - Watts, R. & Zimmerman, J 
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 ؾٛزٞبی قٛز، وٙتطَ ؾیؿتٕٟبی ٘ٓبضتی اظ اؾتفبزٜ ثب َّجب٘ٝ فطنت ؾٛز ٔسیطیت ظٔب٘ی وٝ

 (.1995 چٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،یز) ٔفیستطی ٞؿتٙس اَالٖبت حبٚی ٚ ثٛزٜ تطاتىب لبثُ حؿبثساضی

ٔسیطیت ؾٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٖ٘ٛی زؾتىبضی ٔهٖٙٛی ؾٛز ( 1999)ٚ ٕٞىبضاٖ  1زی خٛضج

اظ خّٕٝ )تٛؾٍ ٔسیطیت خٟت حهَٛ ثٝ ؾُح ٔٛضز ا٘تٓبض ؾٛز ثطای ثًٗی تهٕیٕبت ذبل 

ثٝ . وٙس تٗطیف ٔی( ثیٙی ؾٛزٞبی آتی ٌطاٖ ٚ یب ثطآٚضز ضٚ٘س ؾٛزٞبی لجّی ثطای پیف ثیٙی تحّیُ پیف

ٌصاضاٖ زضٔٛضز ٚاحس تدبضی  ٖ، زضٚالٕ اٍ٘یعٜ انّی ٔسیطیت ؾٛز، ٔسیطیت تهٛض ؾطٔبیٝ٘ٓط ایكب

 .اؾت

زٞس وٝ ٔسیطاٖ اظ لًبٚتٟبی  ٔسیطیت ؾٛز ٍٞٙبٔی ضخ ٔی (1999) 2اظ زیس ٞیّی ٚ ّٚٞٗ

وٙٙس ٚ ؾبذتبض ٔٗبٔالت ضا خٟت تغییط ٌعاضقٍطی ٔبِی  قرهی ذٛز زض ٌعاضقٍطی ٔبِی اؾتفبزٜ ٔی

 .ٕ٘بیٙس زؾتىبضی ٔی

ٌعاضقٍطی ٔبِی ثٝ  فطآیٙسٔسیطیت ؾٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔساذّٝ ثب اضازٜ زض  (1989) 3اؾىیپط

 .وٙس ٔسیطاٖ تٗطیف ٔی ٔٙٓٛض وؿت ٔٙفٗت قرهی ثطای ؾٟبٔساضاٖ ٚ

قسٜ  ٞبی اؾتب٘ساض ٚ انَٛ پصیطفتٝ پصیطی ضٚـ ٌیطی اظ اُ٘ٗبف فّؿفٝ ٔسیطیت ؾٛز، ثٟطٜ

زض . پصیطی زِیُ انّی تٙٛٔ ٔٛخٛز زض ضٚقٟبی حؿبثساضی اؾت اُ٘ٗبفثبقس وٝ ایٗ  حؿبثساضی ٔی

اضائٝ قسٜ زض نٛضتٟبی  یٞب پصیط اؾت، یىپبضچٍی زازٜ ظٔب٘ی وٝ تفؿیط یه اؾتب٘ساضز ثؿیبض اُ٘ٗبف

 (. 1384٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ، )قٛز  ٔبِی وٕتط ٔی

                                                           
1
 - Degeorge,  F  

2
 - Healy, P.M. & Wahlen  

3
 - Schipper  
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 هدیزیت سود خوة و کبرا -4-3-2

ٔسیطیت  فطآیٙس٘ٝ ٚ ٔٙبؾت اؾت وٝ ثركی اظ الٔسیطیت ؾٛز ذٛة قبُٔ یه فٗبِیت ٖبق

ٔسیطیت ؾٛز ذٛة اظ ازاضٜ یه قطوت ثب ٔسیطیت . ٌیطز ٔبِی ٚ اٖبزٜ اضظـ ؾٟبٔساضاٖ ضا زض ثط ٔی

ٕ٘بیس ٚ زض ثطاثط تٕبٔی  تٗییٗ ٔیضا  ، ثٛزخٝ ٔٗمَٛ قٛز وٝ زض َی آٖ ٔسیطیت ٖبِی قطٚٔ ٔی

زٞس ٚ تٟٗسات ضا زض ثیكتط یب تٕبٔی ٔٛاضز  قبٖ ٔیٞبی غیطٔٙتٓطٜ ٚاوٙف ٔثجت ٖ تٟسیسات ٚ فطنت

قٛز وٝ زض  ٌبٞی اٚلبت ثٝ ٔسیطیت ؾٛز ذٛة، ٔسیطیت ؾٛز ّٖٕیبتی ٌفتٝ ٔی. ضؾب٘س ثٝ ا٘دبْ ٔی

ثب اؾتفبزٜ اظ تهٕیٕبت )آٖ ٔسیطیت السأبتی ضا زض خٟت تالـ ثطای ایدبز ّٖٕىطز ٔبِی ثبثجبت 

 (.1999خٛضج، . ز) زٞس ا٘دبْ ٔی( لجَٛ ٚ زٚاَّجب٘ٝ لبثُ

وٙٙس وٝ ایٗ  السأبت ٔسیطیتی وبضا ضا ثسیٗ قىُ تٗطیف ٔی (1994) 1وطیؿتی ٚ ظیٕطٔٗ

 . زٞس السأبت، ثطٚت َطفیٗ لطاضزاز قبُٔ ؾٟبٔساضاٖ، ٚاْ زٞٙسٌبٖ ٚ ٔسیطاٖ ضا افعایف ٔی

 طلجبنه هدیزیت سود فزصت -5-3-2

قٛز  وٝ زض انُ ٕٞبٖ ٔسیطیت ؾٛز ٘بٔٙبؾت اؾت تالـ ٔی طلجبنه فزصتزض ٔسیطیت ؾٛز 

ٞبی حؿبثساضی ٔهٖٙٛی یب تغییط ثطآٚضزٞب اظ  ّٖٕىطز ّٖٕیبتی ٚالٗی قطوت ثب اؾتفبزٜ اظ ایدبز ثجت

پٟٙبٖ وطزٖ ضٚ٘س ّٖٕیبت ٚالٗی ثب اؾتفبزٜ اظ تٟبتطٞبی حؿبثساضی . ٔیعاٖ ٔٗمَٛ ٔرفی ثٕب٘س

ثبقس وٝ اغّت ٘یع أطی غیط لب٘ٛ٘ی  ٔی طلجبنه فزصتٔسیطیت ؾٛز  ٘كسٜ اظ ٔهبزیك افكبءٔهٖٙٛی ٚ 

 (. 1384٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ثبقس ٔی

                                                           
1
 - Christie, A. & Zimmerman 
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َّجب٘ٝ السأبتی اؾت وٝ ثطاؾبؼ آٖ، ٔسیطاٖ ثدبی افعایف ثطٚت  السأبت ٔسیطیتی فطنت

 (. 2003 ٌَٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،) زٞٙس تٕبٔی َطفیٗ لطاضزاز فمٍ ثطٚت ذٛز ضا افعایف ٔی

ضزٜ ثط اٖٕبَ لًبٚتٟبی قرهی ٚ نالحسیس زض ٌعاضقٍطی ّٖٕىطز ٔبِی ایٗ اقىبَ ٚا

اؾت وٝ ٔسیطاٖ ٕٔىٗ اؾت ثطای خٌّٛیطی اظ ا٘تمبَ اَالٖبت زضثبضٜ ّٖٕىطز ثبِمٜٛ يٗیف خبضی ٚ 

چٙیٗ ضفتبضی زض ٌعاضقٍطی خٙجٝ اَالٔ ضؾب٘ی ؾٛز ضا وبٞف  وٝ وٙٙس ٔیآتی اظ ایٗ تٛا٘بیی اؾتفبزٜ 

 .َّجب٘ٝ اؾت ٌط ٔسیطیت ؾٛز فطنتزٞس ٚ ثیبٖ ٔی

 :زٞس َّجب٘ٝ ثٝ زٚ زِیُ ضخ ٔی ٔسیطیت  ؾٛز فطنت

 تًبز ٔٙبفٕ ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٚ ٔسیطیت 

  تٛا٘ٙس اظ آٖ زض خٟت ایدبز  آ٘بٖ وٝ اَالٖبت قرهی زاض٘س ثٝ آؾب٘ی ٔی

 (.1389 ثمفی ٚ پٛضیب٘ؿت،)ی زیٍطاٖ، اؾتفبزٜ وٙٙس  ٔعیت ثطای ذٛز ٚ ثٝ ٞعیٙٝ

ثطٖٚ ؾبظٔب٘ی زض ٔٛضز تٛاٖ  ٘فٗبٖ شیا٘تمبَ اَالٖبت ذٛز ثٝ  فطآیٙسزض وُ اٌط ٔسیطیت زض 

قٛز اظ نالحسیس ٚ  قسٜ ثط ٔجٙبی تبضیری ٔٙٗىؽ ٔی افكبءؾٛزآٚضی آتی قطوت وٝ زض ؾٛزٞبی 

لًبٚتٟبی قرهی اؾتفبزٜ ٚ ؾٛز ضا غطثبَ وٙس ٔسیطیت ؾٛز وبضا ذٛاٞس ثٛز ٚ اٌط ٔسیطیت اظ 

ٚ لًبٚتٟبی قرهی زض خٟت ٔٙبفٕ ذٛز اؾتفبزٜ ٚ ؾٛز ضا تحطیف ٕ٘بیس ٔسیطیت ؾٛز  نالحسیس

َّجب٘ٝ ذٛاٞس ثٛز ثٝ ٖجبضت زیٍط اٌط زض ٘تیدٝ اٖٕبَ ٔسیطیت ؾٛز اضظـ قطوت افعایف یبثس  فطنت

ٔسیطیت ؾٛز وبضا ثٛزٜ اؾت ٚ زض غیط ایٗ نٛضت ثطای افعایف ُّٔٛثیت قرهی ذٛز ثٝ ٔسیطیت 

  .1(1996 ؾبثطأب٘یبْ ،)زٜ اؾتؾٛز الساْ وط

                                                           
1
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 هدل تعدیل شده جونش -6-3-2

ٞب، ترٕیٗ ٖبُٔ اذتیبض ٚ اٖٕبَ ٘ٓط  یه ٖبُٔ ثٙیبزی زض آظٖٔٛ ٔسیطیت ؾٛز زض قطوت

ٌیطی اذتیبض ٔسیطیت زض  یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ضٚیىطزٞب زض ترٕیٗ ٚ ا٘ساظٜ. ٔسیطاٖ زض تٗییٗ ؾٛز اؾت

الالْ تٟٗسی اذتیبضی ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهی ثطای تٗییٗ ٚ وكف تٗییٗ ؾٛز، ضٚیىطز ٔجتٙی ثط وبضثطز 

ثب اضائٝ ٔسِی وٝ اظ آٖ پؽ ٔسَ ( 1995) چٛ ٚ ٕٞىبضاٖیز. ٔسیطیت ؾٛز زض ٚاحسٞبی تدبضی اؾت

تٗسیُ قسٜ خٛ٘ع ٘بْ ٌطفت ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ٔسَ تٗسیُ قسٜ خٛ٘ع ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔسِٟب اظ 

 .زض ٚاحسٞبی تدبضی ثطذٛضزاض اؾت لسضت ثیكتطی ثطای وكف ٔسیطیت ؾٛز

الالْ  خٛ٘ع ٔسِی ضا ثطای ٔسیطیت ؾٛز ٚاحسٞبی تدبضی اضائٝ زاز وٝ زض آٖ 1991زض ؾبَ 

. الالْ تٟٗسی غیطاذتیبضی ثبثت فطو قس تفىیه ٌطزیس ٚ غیطاذتیبضیتٟٗسی ثٝ زٚ زؾتٝ اذتیبضی ٚ 

اؾت اٌط ؾٛز اظ َطیك زضآٔسٞبی  غیطاذتیبضیزض ایٗ ٔسَ فطو ثط ایٗ اؾت وٝ زضآٔس فطٚـ 

وٙس وٝ ٔحسٚزیت  ٔسَ خٛ٘ع ثركی اظ ؾٛزٞبی ٔسیطیت قسٜ ضا حصف ٔی. اذتیبضی ٔسیطیت قٛز

 . آیس ٔسَ خٛ٘ع ثٝ قٕبض ٔی

 (1991) خٛ٘عٔسَ 

  

  

 

ACCR i,t = α0 + α1 ΔREV i,t + α2 PPE i,t + ε i,t 

 
: ACCR

 

: ΔREV اظ ؾبَ زضآٔس تغییطات t-1 ؾبَ تبt REV t −REVt−1)

 
 PPE : اضظـ ٘بذبِم أٛاَ، ٔبقیٗ آالت ،تدٟیعات

          ε  :  پؿٕب٘س ضٌطؾیٖٛ
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زیچٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ٔسَ خٛ٘ع ضا ثب انالح تغییطات زضآٔسٞب اظ َطیك وٓ وطزٖ تغییطات ٔتٙبْط 

ٔسَ خٛ٘ع تٗسیُ قسٜ، الالْ تٟٗسی ضا ٞٓ اظ ِحبِ ٔٗبٔالت التهبزی ٚ . تٗسیُ ٕ٘ٛز٘س ٞب ثب زضیبفتٙی

آٟ٘ب قٛاٞسی فطاٞٓ آٚضز٘س وٝ ٘كبٖ  "يٕٙب. وٙس ٞٓ اظ ِحبِ ؾیبؾتٟبی اٖتجبضی قطوت وٙتطَ ٔی

زض . تط اؾت زٞس ٔسَ تٗسیُ قسٜ اظ ٔسَ خٛ٘ع اؾتب٘ساضز، زض وكف ٔٛاضز زؾتىبضی زضآٔسٞب لٛی ٔی

قٛز ٚ فطو  تٗسیُ قسٜ خٛ٘ع تغییطات زضآٔس اظ َطیك تغییطات حؿبثٟبی زضیبفتی تٗسیُ ٔیٔسَ 

 (.1387 ضؾبییبٖ ٚ حؿیٙی،)قٛز  قٛز تٕبْ تغییطات زض فطٚـ ٘ؿیٝ اظ ٔسیطیت ؾٛز ٘بقی ٔی ٔی

 (1995) ؾٛٚ٘ی ٚ ؾّٛاٖ زیچٛ،: خٛ٘ع قسٜ تٗسیُ اٍِٛی

  

 

  حبکویت شزکتی -4-2

َی لطٖ ٌصقتٝ ثب ٞسف تطٚیح ٚ اضتمبی وبضایی ٚ اثطثركی ترهیم  قطوتیحبوٕیت 

تدطثیبت ثبظاض ؾطٔبیٝ زض ؾُح . ُٔطح قسٜ اؾتٞبی پطثبظزٜ ٌصاضیا٘ساظٞبی ٔطزْ ثٝ ؾطٔبیٝپؽ

ی ٚضقىؿتٍی ا٘طٖٚ ٚ لجُ اظ آٖ، حبوی اظ ایٗ اؾت وٝ حبوٕیت خٟب٘ی ٚ ثٝ ذهٛل تدطثٝ

ثٝ زِیُ إٞیت ٚخٛز ؾبظ ٚوبضٞبی الظْ  .ٞب ثطلطاض ٘كسٜ اؾتقطوتی ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجی زض قطوت

 ا٘س ی ضا ثطای فطاٞٓ آٚضزٖ آٖ ا٘دبْ زازٜٞبی زؾتیبثی ثٝ ویفیت ُّٔٛة ؾٛز، اوثط وكٛضٞب تالـ خٟت

 .ٞبی التهبزی اؾت ٞب ٚ ثٍٙبٜ اظ خّٕٝ ایٗ ؾبظ ٚوبضٞب ٚخٛز یه ٘ٓبْ ضاٞجطی ٔٙبؾت زض قطوت وٝ

تطیٗ ٔفْٟٛ ٖجبضت حبوٕیت زٞس وٝ ٘رؿتیٗ ٚ لسیٕی ٘كبٖ ٔیلسیٕی  ثطضؾی ٔتٖٛ ٔٗتجط

زض ٔٛضز  "وطزٖ ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ٕٔٗٛالثٝ ٔٗٙبی ٞسایت Gubernare ٖتی قطوتی، اظ ٚاغٜ ال

ACCR i,t = α0 + α1 (ΔREV i,t - ΔREC i,t )+ α2 PPE i,t + ε i,t 

 
ΔREC: t-1 t (Recto −RECt−1)

 

http://abcbourse.ir/


         29                                                     ی ازثیبت ٘ٓطی ٚ تدطثیٔطٚض اِٚیٝ: فهُ زْٚ 

 

ایٗ زاضز وٝ ٘رؿتیٗ تٗطیف حبوٕیت قطوتی ثیكتط ثط  ِت ثط ٚ زال فتض ٞسایت وكتی ثٝ وبض ٔی

زض وكٛضٞبی  1990ٔٛيٛٔ حبوٕیت قطوتی اظ زٞٝ ِٚی ثب ایٗ حبَ . ضاٞجطی تٕطوع زاضز تب وٙتطَ

ؾبثمٝ ایٗ أط  ٚ وكٛضٞبی اضٚپبئی ُٔطح قس ٚ ثطذی اؾتطاِیب ،نٙٗتی پیكطفتٝ خٟبٖ ٘ٓیط اٍّ٘ؿتبٖ

"ازثطین"ثٝ ٌعاضـ ٔٗطٚفی ثٝ ٘بْ 
ٔٙتكط قس ٚ زض ایٗ ٌعاضـ ثٝ  1992ٌطزز وٝ زض ؾبَ ثط ٔی 1

ی ٔبخطای افكباظ آٖ  ثٗس. ظیبزی قسٜ ثٛز تأویسثطلطاضی ؾیؿتٓ وٙتطَ زاذّی ٚ حؿبثطؾی زاذّی 

 ٔٛخت 2001ا٘تربثبت ٚاتطٌیت زض أطیىب ٚ ٕٞچٙیٗ اخطای تمّت زض ثبظاض ؾطٔبیٝ أطیىب زض ؾبَ 

  .یب ٕٞبٖ حبوٕیت قطوتی قس 2«ؾبضثٙع آوؿّی»تهٛیت لب٘ٛ٘ی ثٝ ٘بْ 

 هفهوم حبکویت شزکتی -1-4-2

 زض ٔحسٚز زیسٌبٟٞبی. ٌیط٘س ٔی لطاض ٚؾیٕ َیف یه زض قطوتی اظحبوٕیت ٔٛخٛز  تٗبضیف

 حبوٕیت ٔحسٚز، زیسٌبٟٞبی زض. زاض٘س لطاض َیف زیٍط ؾٛی زض ٌؿتطزٜ ٚ زیسٌبٟٞبی ؾٛ یه

 ثیبٖ ٕ٘بیٙسٌی ٘ٓطیٝ لبِت زض اٍِٛ ایٗ قٛز ٚ ٔی ٔحسٚز ؾٟبٔساضاٖ ٚ قطوت ضاثُٝ قطوتی ثٝ

ای ضا خٟت ا٘دبْ ّٖٕیبتی  ، ٕ٘بیٙسٜ ضاثُٝ ٕ٘بیٙسٌی ٖ٘ٛی لطاضزاز اؾت وٝ َجك آٖ ٔبِىی .قٛز ٔی

ٌیطی ضاثُٝ  ثب قىُ. وٙس ٚ زض ایٗ ضاؾتب اذتیبضاتی زض ثبة اتربش تهٕیٓ ثٝ ٚی تفٛیى ٔی ٔأٔٛض

ی اثط ٞبی ٕ٘بیٙسي ٞعیٙٝ. قٛز ٕ٘بیٙسٌی، ٞعیٙٝ ٕ٘بیٙسٌی ٘بقی اظ تًبز ٔٙبفٕ ثیٗ َطفیٗ ایدبز ٔی

ٞبیی  ٞب ثٝ ز٘جبَ وٙتطَ ٚ وبٞف چٙیٗ ٞعیٙٝ ٔٗىٛؾی ثط اضظـ قطوت زاض٘س ٚ اظ ایٗ ضٚ قطوت

 (.1388٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ، )ثبقٙس  ٔی

                                                           
1
 - Cadbury Report 

2
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 وٝ ٘ٓطٌطفت زض ضٚاثٍ اظ ای قجىٝ نٛضت ثٝ تٛاٖ ٔی ضا قطوتی حبوٕیت َیف، ؾٛی آٖ زض

 خّٕٝ اظ ٘فٗبٖ شی اظ تٗساز ظیبزی ٚ قطوت ٔیبٖ ثّىٝ( ؾٟبٔساضاٖ) آٟ٘ب ٔبِىبٖ ٚ قطوت ٔیبٖ تٟٙب ٘ٝ

 لبِت زض زیسٌبٞی چٙیٗ. ٚخٛز زاضز....  ٚ لطيٝ اٚضاق زاض٘سٌبٖ فطٚقٙسٌبٖ، ٔكتطیبٖ، وبضوٙبٖ،

 . قٛز ٔی زیسٜ ٘فٗبٖ شی ٘ٓطیٝ

 قطوتی حبوٕیت ٔٛضز زض تٛافمی ٔٛضز تٗطیف ٞیچ زٞس وٝ ٔی ٘كبٖ ٔٛخٛز ازثیبت ثطضؾی

 :وٙیٓ ثٝ چٙسیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ تٗبضیف اقبضٜ ٔیأب زض ظیط . ٘ساضز ٚخٛز

 ٔسیط قطوت ّٖٕىطز تًٕیٗ ثطای وٙتطَ ٚ ٘ٓبضت فطآیٙس اظ اؾت ٖجبضت قطوتی حبوٕیت

(.  1385 یٍب٘ٝ، حؿبؼ) ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ ثب ُٔبثك

 حفّ ثٝ قطوتی حبوٕیت: وٙس ٔی تٗطیف نٛضت ایٗ ثٝ قطوتی ضا حبوٕیت خٟب٘ی ثب٘ه

 حبوٕیت چبضچٛة. قٛز ٔی ٔطثٌٛ خٕٗی ٚ فطزی اٞساف ٚ ٚ التهبزی اختٕبٖی اٞساف ٔیبٖ تٗبزَ

 ٔٙبثٕ آٖ ثط ٘ٓبضت ٔٙٓٛض ثٝ الظْ پبؾرٍٛیی ثطای ٘یع ٚ ٔٙبثٕ اظ ٔإثط تمٛیت اؾتفبزٜ ثطای قطوتی

 (.2004 اثطاٞیٓ،) ثبقس ٔی خبٔٗٝ ٚ قطوتٟب افطاز، ٔٙبفٕ ثیكتط چٝ ٞط ٕ٘ٛزٖ ضاؾتب ٞٓ ٞسف آٖ ٚ ثٛزٜ

: وٙس ٔی تٗطیف نٛضت ایٗ ثٝ ضا قطوتی حبوٕیت (OECD)1تٛؾٗٝ التهبزی ؾبظٔبٖ

 حبوٕیت ؾبذتبض. قٛ٘س ٔی وٙتطَ ٚ ٞسایت آٖ َطیك اظ وٝ قطوتٟب اؾت ؾیؿتٕی قطوتی حبوٕیت

 ٔسیطاٖ، ،ٔسیطٜ ٞیئت اًٖبی ٔثُ قطوت زض ٔرتّف ثركٟبی ثیٗ ٚ ٔؿئِٛیتٟب حمٛق تٛظیٕ قطوتی

 ضٚقٗ ضا قطوت أٛض زض ٌیطی تهٕیٓ ٞبی ضٚیٝ ٚ ْٚبیف ٚ ٔكرم ضا ٘فٗبٖ شی ٚ ؾبیط ؾٟبٔساضاٖ

                                                           
1
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اٞسافی ضا ثطای چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثیبٖ  OECDانَٛ (. 1388 آلبیی ٚ ٕٞىبضاٖ،) وٙس ٔی

 :وطزٜ اؾت اظ خّٕٝ

 ّٝٔسیطٜ، ی ٞیئتضإٞٙبیی اؾتطاتػیه قطوت، ٘ٓبضت ٔإثط ٔسیطیت ثٝ ٚؾی

 .زض ٔمبثُ قطوت ٚ ؾٟبٔساضأٖسیطٜ ٌٛیی ٞیئتپبؾد

 حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ٔحبفٓت اظ. 

 ٕٝٞ ؾٟبٔساضاٖ یإَیٙبٖ اظ ضفتبض ٖبزال٘ٝ ثطای. 

  إَیٙبٖ اظ افكبی ثٝ ٔٛلٕ ٚ نحیح اَالٖبت قطوت اظ خّٕٝ ٔٛلٗیت

 .ٔبِی، ّٖٕىطز ٚ حبوٕیت

 ٘فٗبٖ ٚ اضتمبی ٔفْٟٛ تبثٗیت ذٛة قطوت قٙبؾبیی حمٛق شی. 

 اجشای حبکویت شزکتی -2-4-2

تٛاٖ قبُٔ تطتیجبت حمٛلی، فطٍٞٙی ٚ ٟ٘بزی  زض یه ٍ٘بٜ وّی حبوٕیت قطوتی ضا ٔی

 .وٙس ٞب ضا تٗییٗ ٔی زا٘ؿت وٝ ؾٕت ٚ ؾٛی حطوت ٚ ّٖٕىطز قطوت

 :تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظیط اقبضٜ وطز اظ وبضوطزٞبی حبوٕیت قطوتی ٔی

 ٜٔٙبثٕ اظ قطوت وبضای یاؾتفبزٜثٝ  تكٛیك ٚ ثٍٙبٜ ٔٙبثٕ اظ ثٟیٙٝ اؾتفبز 

 التهبزی

 حمٛق تًییٕ ٚ ٔرتّف ٞبیٌطٜٚ ثیٗ زض ثطٚت ا٘تمبَ اظ خٌّٛیطی 

 ٘فٗبٖ شی

 ٞبقطوت ٘بٔحسٚز ٚ ثّٙسٔست حیبت ثطای أىبٖ ایدبز 
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 التهبزی ٔٙبثٕ تطثٟیٙٝ ترهیم ٚ ؾطٔبیٝ یٞعیٙٝ وبٞف 

 َٞبآٖ یٕٞٝ اظ حٕبیت ٚ ٘فٗبٖ شی ٔٙبفٕ تٗبز  

  اَالٖبتی تمبضٖٖسْوبٞف 

 ٘ٓط زض  ثطای اخطایی ٔسیطاٖ ٚ ٔسیطٜٞیئت ثطای ٔٙبؾت ٞبیٔكٛق ایدبز

 ؾٟبٔساضاٖ قطوت ٚ ٔبِی ٔٙبفٕ ٌطفتٗ

 ُ   ٔإثط وبضا ٚ ٘ٓبضت تؿٟی

 ٗ  زض ٘فٗبٖ شی ؾبیط ٚ ثسٞىبضاٖ ذطیساضاٖ، ؾٟبٔساضاٖ، ی ٔٙبفٕوٙٙسٜتًٕی

 ٞبی ٔسیطاٌٖیطیتهٕیٓ

 ٌصاضاٖؾطٔبیٝ إَیٙبٖ ٚ اٖتٕبز تمٛیت  

ٞبی ٞبی ٔفٟٛٔی ٚ ٔىب٘یعْتٛخٝ ثٝ إٞیت ٔٛيٛٔ، ثطضؾی ٔرتهط چبضچٛة ثب   

  .ضؾسحبوٕیت قطوتی، يطٚضی ثٝ ٘ٓط ٔی

 :ٟٕٔتطیٗ اخعای حبوٕیت قطوتی ٖجبضتٙس اظ 

 ٚ تطویجبت آ٘بٖ ٔسیطٜ ٞیئتاًٖبء  (1

 ٚخٛز وٕیتٝ حؿبثطؾی (2

 ٘ٛٔ حؿبثطؼ (3

 زضنس ٔبِىیت اًٖب (4

 یب ویفیت لٛت ٚ يٗف وٙتطِٟبی زاذّیٔیعاٖ  (5

 ٔىب٘یعْ ٖٙٛاٖ قطوتی ثٝ حبوٕیت ٔرتّف ٚیػٌیٟبی إٞیت ثٝ ٌصقتٝ، ؾبِیبٖ ََٛ زض

 ٚ ٌصاضاٖ ؾطٔبیٝ ثیكتط. اؾت قسٜ ضقسی ثٝ ضٚ تٛخٝ ٔسیطاٖ، ٔٙٓٛضوٙتطَ اذتیبض ثٝ ٘ٓبضتی
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 غیط اًٖبی ٚخٛز ٔب٘ٙس)قطوتی  ٚیػٌیٟبی حبوٕیت اظ ثطذی وٝ زاض٘س اٖتمبز لٛا٘یٗ وٙٙسٌبٖ تسٚیٗ

 آٟ٘ب ثیٗ ٔٙبفٕ تًبز ٌٛ٘ٝ ٞط ٚ ٕ٘ٛزٜ وٕه ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ حفّ ثٝ( ٔسیطٜ ٞیئت تطویت زض ْٔٛف

  .(1388 ٚ ٕٞىبضاٖ،آلبیی ) زٞس ٔی وبٞف ضا ٔسیطیت ٚ

ٔٛيٛٔ حبوٕیت قطوتی ثٝ ِعْٚ ٘ٓبضت ثط ٔسیطیت قطوت ٚ ثٝ تفىیه ٚاحس التهبزی اظ 

٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ثب . پطزاظز ٔی ٘فٗبٖ شیٌصاضاٖ ٚ  ٔبِىیت آٖ ٚ زض ٟ٘بیت حفّ حمٛق ؾطٔبیٝ

تىیٝ ثط تمٛیت فطًٞٙ پبؾرٍٛیی، ضاؾتی ٚ أب٘تساضی زض ٔسیطاٖ ٚ اضتمبی قفبفیت اَالٖبتی ٔٛخت 

ثٙبثطایٗ ثبٖث ثٟجٛز ویفیت ٚ ٚیػٌی . قٛز َّجب٘ٝ ٚ ؾٛزخٛیب٘ٝ ٔسیطاٖ ٔی قسٖ ضفتبض فطنتٔحسٚز 

 .لبثُ اٖتٕبز ثٛزٖ ٌعاضقٍطی ٔبِی ذٛاٞس قس

ٞبی ثب ویفیتی ثطای حٕبیت  زٞس وٝ ٔىب٘یعْ ٞبیی ضخ ٔی زض ٔٛضز قطوت "غبِجبٔسیطیت ؾٛز 

تٛاٖ ا٘تٓبض زاقت وٝ  ثٙبثطایٗ ٔی. زیطاٖ ٘ساض٘سَّجب٘ٝ ْ وٙتطَ ضفتبض فطنتٚ ٌصاضاٖ  اظ ٔٙبفٕ ؾطٔبیٝ

ٞبی ٔسیطیت ؾٛز ضا وبٞف زازٜ ٚ زض ٘تیدٝ  تٛا٘س فطنت ٞبی ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ٔی ٔىب٘یعْ

 (. 1389ٚ ضؾبییبٖ،  وطزتجبض) زٞس ٔیویفیت ؾٛز ٚ اَالٖبت اضائٝ قسٜ ضا افعایف 

 افعایف ٚ ؾٟبٔساضاٖ ٚ ٔسیطاٖ ٔٙبفٕ وطزٖ ضاؾتب ٞٓ َطیك اظ قطوتی ٕٞچٙیٗ حبوٕیت

 ٚ ٚاتع)ٕ٘بیس  ٔی وٕه ؾٟبٔساضاٖ ثٝ ٔبِی ٌعاضقٍطی فطآیٙس زضؾتی ٚ ٔبِی ی اَالٖبتااته لبثّیت

اظ  ا٘حطاف ثطای ای اٍ٘یعٜ ٔسیطاٖ وٝ اؾت ٔفیستط ظٔب٘ی قطوتی حبوٕیت ٘مف (.1986 ظیٕطٔٗ،

. .ثبقٙس زاقتٝ ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ

الیحٝ  1347 ٔبٜاِٚیٗ ثبض زض اؾفٙس ،تأؾیؽ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثٗس اظزض ایطاٖ 

 ِٚی ٔٛيٛٔ حبوٕیت قطوتی ثب ٔفْٟٛ وٙٛ٘یانالحی زض ذهٛل حبوٕیت قطوتی ُٔطح ٌطزیس 
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ی ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ، ٔطوع تحمیمبت ٚ تٛؾٗٝ ثبظاض ؾطٔبی1383ٝاٚاذط ؾبَ  تب ایٙىٝ زض. ٔتفبٚت ثٛزآٖ 

ٔبزٜ  22٘بٔٝ زض ایٗ آییٗ. حبوٕیت قطوتی ظزی ٘بٔٝا٘تكبض ٚ ٚیطایف اَٚ آییٗاٚضاق ثٟبزاض زؾت ثٝ 

-ٔسیطٜ، ؾٟبٔساضاٖ، افكبی اَالٖبت، پبؾدٞب، ْٚبیف ٞیئتتٗطیف: قبُٔ وٝٚ زٚ تجهطٜ تٙٓیٓ قسٜ 

٘بٔٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؾبذتبض ٔبِىیت ٚ ٚيٗیت ثبظاض ؾطٔبیٝ ٚ ثب ٍ٘طـ ایٗ آییٗ. ٌٛیی ٚ حؿبثطؾی اؾت

حبوٕیت قطوتی ؾبظٌبض ( ایضاثُٝ)ؾبظٔب٘ی لبٖ٘ٛ تدبضت حبيط تٙٓیٓ قسٜ ٚ ثب ؾیؿتٓ زضٖٚثٝ 

  .اؾت

 هدیزه هیئت -3-4-2

ٞب ٞؿتٙس ٞب زض اوثط وكٛضٞب، ؾٟبٔساضاٖ ٔبِىبٖ قطوتثطاؾبؼ لبٖ٘ٛ تدبضت ٚ لبٖ٘ٛ قطوت

تدبضی ضا ثٝ قىّی ترهیم آَ، ٔسیطاٖ ثٝ ٕ٘بیٙسٌی اظ ؾٛی ؾٟبٔساضاٖ، ثبیس ٔٙبثٕ ٚ زض حبِت ایسٜ

زٞٙس وٝ زض ٟ٘بیت ثبالتطیٗ ٔٙبفٕ، ٖبیس ؾٟبٔساضاٖ قٛز أب ٕٞؿٛ ثب ضقس التهبزی ٚ ٕٞطاٜ ثب ثعضي 

قسٖ ٚاحسٞبی تدبضی، اظ وٙتطَ ؾٟبٔساضاٖ زض ُٖٕ وبؾتٝ قسٜ اؾت ٚ تٟٙب تٗساز ا٘سوی اظ 

ٔسیطٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔسیطٖبُٔ ٘مكی تیبثٙس تب زض ا٘تربة اًٖبی ٞیئؾٟبٔساضاٖ ٚالٗی ایٗ أىبٖ ضا ٔی

ٞب ثطای وؿت ؾٛز اؾت ٚ ٘ٝ ٌصاضی زض قطوتی ثیكتط ؾٟبٔساضٖ، ؾطٔبیٝاِجتٝ اٍ٘یعٜ. ٕ٘بیٙس ءضا ایفب

 (.1385وسیٛض، ) ی آٌٖیطی وٙتطَ ٚ ازاضٜزؾتثٝ 

 قٛز وٝ زض ایٗ ٔیبٖ ٘مف ثبالتطیٗٞب ثط زٚـ ٔسیطاٖ قطوت ٟ٘بزٜ ٔیثٙبثطایٗ ٕٞٝ ٔؿئِٛیت

ی ٞسایت وؿت ٚ وبض ضا ثط ٖٟسٜ زاضز تب تط اؾت، ٚی ْٚیفٝثطخؿتٝ( ٔسیطٖبُٔ)ٔمبْ اخطایی 

ای وٝ ؾٟبٔساضاٖ ا٘تربة ٔسیطٜزض ٚالٕ ٞیئت. ثبالتطیٗ ٖبیسی ضا ٘هیت ؾٟبٔساضٖ آٖ قطوت ٕ٘بیس

 .وٙسٞب ضا ٔٗطفی ٔیٞؿتٙس وٝ ٔسیطٖبُٔ آٖ وٙٙس زض ثیكتط ٔٛاضز اظ ٔیبٖ وؿب٘یٔی
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ٞب آٖ اظ ثعضي ٚ وٛچه اؾت وٝ ثرف  ٌیطی زض ؾبظٔبٖ ثبالتطیٗ ٔطخٕ تهٕیٓ ٔسیطٜ تٞیئ

ا٘تربة ٚ . ٌصاض ٘رٛاٞس ثٛزتأثیطٞب، ثط ثطٚتكبٖ  ای اظ پیبٔس تهٕیٕبت ٔترصٜ تٛؾٍ آٖ ٖٕسٜ

وٙبضٌعاضی ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ؾبظٔبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تهٛیت ثؿیبضی اظ تهٕیٕبت ٟٔٓ ؾبظٔبٖ ٚ 

ٞبی اًٖبی  اظ آٖ خب وٝ ٔؿئِٛیت .پصیطز نٛضت ٔی ٔسیطٜ ٞیئت٘ٓبضت ثط اخطای آٖ، ثٛؾیّٝ 

 "ٖٕستبیفٝ ٘ٓبضت ثط ٔسیطیت ضٚز ِٚ زاضای اضتجبٌ ٘عزیىی ثب ٔسیط ٖبُٔ اؾت ا٘تٓبض ٔی ٔسیطٜ ٞیئت

اظ خبیٍبٜ  ٔسیطٜ ٞیئتلطاض ٌیطز؛ ثٙبثطایٗ اًٖبی غیطْٔٛف  ٔسیطٜ ٞیئتثط ٖٟسٜ اًٖبی غیطْٔٛف 

   .1(1983فبٔب ٚ خٙؿٗ، ) ٔبِىبٖ ثطذٛضزاض٘س ٔكىُ ٕ٘بیٙسٌی ثیٗ ٔسیطاٖ ٚحُ ٟٕٔی زض 

 غیزهوظف هدیزه هیئت یاعضب -1-3-4-2

اظ خّٕٝ ٔٗیبضٞبی حبوٕیت قطوتی وٝ ثُٛض ٌؿتطزٜ زض ازثیبت ٔبِی ٔٛضز اؾتفبزٜ 

اظ زیسٌبٜ تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی، حًٛض . ثبقس ٔی ٔسیطٜ ٞیئتٌیطز ٘ؿجت اًٖبی غیط ْٔٛف  لطاضٔی

ٞب ٚ ّٖٕىطز ٘ٓبضتی آ٘بٖ ثٝ ٖٙٛاٖ افطازی ٔؿتمُ،  قطوت ٔسیطٜ ٞیئتٔسیطاٖ غیطْٔٛف ٔؿتمُ زض 

زض ازثیبت . وٙس ٔٙبفٕ ٔٛخٛز ٔیبٖ ؾٟبٔساضاٖ ٚ ٔسیطاٖ قطوت وٕه قبیب٘ی ٔیثٝ وبٞف تًبز 

حبوٕیت قطوتی ثط ٘مف ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف زض ضفٕ ٔكىُ ٕ٘بیٙسٌی اظ َطیك ایدبز لطاضزازٞبی 

ٔسیطاٖ غیطْٔٛف . ظیبزی قسٜ اؾت تأویساؾترسأی ٔٙبؾت ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٘ٓبضت ثط ضفتبض ٔسیطاٖ 

قبٖ ٘ؿجت ثٝ  ی ثبقٙس ٚ ثٝ زِیُ اؾتمالَٔإثط٘س تب ثٝ ٔٙٓٛض حفّ اٖتجبضقبٖ، ٘بْطاٖ ایٗ اٍ٘یعٜ ضا زاض

َّجی ٔسیطیت زض ٔٛلٗیت  ٔسیطاٖ اخطایی قطوت ثطای حفبْت اظ ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ زض ٔمبثُ فطنت

زض حٕبیت  ٔسیطٜ ٞیئتٞبی ا٘دبْ قسٜ ثیبٍ٘ط ایٗ ُّٔت اؾت وٝ اثطثركی  پػٚٞف. ثٟتطی لطاض زاض٘س

                                                           
1
 - Fama , E. F. & Jensen 
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٘یب ٚ ضؾبییبٖ،  ایعزی)اؾت  ٔسیطٜ ٞیئتٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ تبثٕ ٔثجتی اظ ٘ؿجت ٔسیطاٖ غیطْٔٛف زض اظ 

1389.) 

 ٘كأتاظ آ٘دب  ٔسیطٜ ٞیئتٌیطی تٛؾٍ ٔسیطیت ٚ وٙتطَ تٛؾٍ  اثطثركی تفىیه تهٕیٓ

. ثبقٙس قبٖ حبيط ثٝ تجب٘ی ثب ٔسیطاٖ اخطایی قطوت ٕ٘ی ٌیطز وٝ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف ثٝ زِیُ ٔٙبفٕ ٔی

ٌیطی  ٞب زاضای ؾٕت اخطایی ٔسیطیت یب تهٕیٓ زض ؾبیط قطوت "اوثطااظ آٖ خب وٝ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف 

ٌیطی ٚ ثطذٛضزاضی اظ  ثبالیی ثطای وؿت قٟطت ثٝ ٖٙٛاٖ ٔترهم أط تهٕیٓ ی ثبقٙس اٍ٘یعٜ ٔی

ٖسْ ٕٞؿٛیی اٍ٘یعٜ ٔسیطاٖ ْٔٛف ثطای اؾتفبزٜ اظ ثطٚت . ٞبی قغّی ثٟتط زض آیٙسٜ زاض٘س فطنت

ٔبِىبٖ ثطای ٔٙبفٕ قرهی ذٛیف ثب اٍ٘یعٜ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف ثطای وؿت قٟطت ثبٖث ثٟجٛز 

ٌطزیسٜ ٚ زض ٘تیدٝ  ٔسیطٜ ٞیئت٘ٓبضت ثط ٔسیطیت قطوت ثٝ زِیُ حًٛض ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف زض 

 (.1983فبٔب ٚ خٙؿٗ، ) ضا زض پی ذٛاٞس زاقت ٞبی ٕ٘بیٙسٌی ثٟجٛز ّٖٕىطز قطوت ٚ وبٞف ٞعیٙٝ

ثبقٙس ٚ  ا٘س وٝ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف زاضای اثطات ٔثجتی ٔی ثؿیبضی اظ تحمیمبت حبٔی ایٗ زیسٌبٜ

ثبقٙس ثٝ احتٕبَ ثیكتطی  ٞبیی وٝ تحت تؿٍّ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف ٔی ٔسیطٜ ٞیئتا٘س وٝ  ٕٞچٙیٗ زضیبفتٝ

 .ذٛاٞٙس ثٛززض پی وؿت ثٟتطیٗ ٔٙبفٕ ثطای ؾٟبٔساضاٖ 

٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔسیطاٖ غیطْٔٛف ایٗ اٍ٘یعٜ ضا زاض٘س تب ثٝ ٔٙٓٛض ( 1983)فبٔب ٚ خٙؿٗ  

ی ثبقٙس ٚ ثٝ زِیُ اؾتمالَ آٟ٘ب اظ اثطات ٔسیطیت ٔإثطقبٖ، ٘بْطاٖ  حفّ ٚ ٍٟ٘ساضی ؾطٔبیٝ اٖتجبضی

ؾٟبٔساضاٖ زض ٔمبثُ ضؾس آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ ٔسیطاٖ اخطایی قطوت ثطای حفبْت اظ ٔٙبفٕ  قطوت، ثٙٓط ٔی

  .َّجی ٔسیطیت زض ٔٛلٗیت ثٟتطی لطاض زاض٘س فطنت
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 ٔسیطٜ ٞیئت ضئیؽ وٝ قطوتٟبیی زاز٘س ٘كبٖ( 1991) 2ٚ زاِتٖٛ ضچٙط ٚ( 1996) 1یطٔبن

 ٘فٛش .ثبقٙس ّٖٕىطز ثٟتطی زاض٘س ٔی ٔسیطٖبُٔ ٘فٛش ی وٝ تحتیقطوتٟب ثٝ زاض٘س ٘ؿجت غیطْٔٛف

 وٙتطَ ٔیعاٖ اظ ثبظاض زضن ثط وٝ زاضز احتٕبَ ٚ ؾبظز يٗیف ٕ٘ی ضا ّٖٕىطز "يطٚضتب ٔسیطٖبُٔ

 ثط ٘ٓبضت ٔسیطٖبُٔ ٘فٛش اٌط. ثٍصاضز تأثیط ٔبِی ٌعاضقٍطی فطآیٙسٚ  ٔسیطیت ّٖٕىطز ثط قسٜ اٖٕبَ

 ثٝ ثبیس ٞب ٔسیطٜ ٞیئت. زٞس ٔی وبٞف ٘یع ضا ؾٛز ٔحتٛای اَالٖبتی "احتٕبالوبٞف زٞس،  ضا ٔسیطیت

 ثبِمٜٛ أىبٖ وٝ ٞبیی ظٔیٙٝ زض ثتٛا٘ٙس تب وٙٙس ٔٙهٛة ٔسیطٜ ٞیئتزض ضا  غیطْٔٛف اًٖبی وبفی تٗساز

: ٖجبضتٙس اظ وّیسی ٔؿئِٛیتٟبی چٙیٗ اظ ٔثبِٟبیی. وٙٙس اضائٝ ٔؿتمُ زاضز، لًبٚت ٚخٛز ٔٙبفٕ تًبز

 ٘بٔعزٞبی ٔٗطفی ٚاثؿتٝ، اقربل ثب ٔٗبٔالت ثطضؾی غیطٔبِی، ٚ ٔبِی ؾالٔت ٌعاضقٍطی تًٕیٗ

.  ٔسیطٜ ٞیئت اِعحٕٝ حك ٔٛضز زض ٌیطی تهٕیٓ ٚ ٔسیطٜ ٞیئت ًٖٛیت زض

 ظیطا زاض٘س ضا ٔسیطاٖ ثب اظ تجب٘ی اختٙبة اٍ٘یعٜ ثیطٚ٘ی اًٖبی ٕ٘بیٙسٌی، تئٛضی چبضچٛة زض

قٛز  ٔی تٗییٗ آٟ٘ب ٘ٓبضتی ٘مف ثٛزٖ ٔإثط ثٛؾیّٝ زٚزیح تب غیطْٔٛف اًٖبی ا٘ؿب٘ی ؾطٔبیٝ اضظـ

 ثیطٚ٘ی وٓ اًٖبی ٖٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب ا٘ؿب٘ی ؾطٔبیٝ اضظـ ٘ىٙٙس، ٘ٓبضت ضا ٔسیطاٖ َٛضوبفی ثٝ آٟ٘ب اٌط

 وٙٙس حفبْت تطیٔإثط َٛض ثٝ ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ اظ اؾت ٕٔىٗ ثیطٚ٘ی اًٖبی ثٙبثطایٗ،. ذٛاٞس قس

 ییقطوتٟب وٝ اؾت ٔٛيٛٔ ایٗ ٔإیس ٕٞچٙیٗ(  2001) 3تؿٛیی ٚ ٌبَ ٘تبیح (. 1983 خٙؿٗ، ٚ فبٔب)

ٔؿتمُ  وٝ ٞبیی ٔسیطٜ ٞیئت اظ. آٚض٘س ٔی فطاٞٓ تطیٔإثط ٘ٓبضتی ٔىب٘یعْ ٔؿتمُ ٞبی ٔسیطٜ ٞیئت ثب

 ثطای ٚ زازٜ افعایف ضا ٔبِی ٌعاضقٍطی فطآیٙس زضؾتی ٘ٓبضت لٛیتط، ثب ضٚز ٔی ا٘تٓبض ٞؿتٙس،

                                                           
1
 - Yermack, D. 

2
 - Rechner , P & Dalton, D 

3
 - Tsui , J, .  &  Gul , F 
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ثیٗ  زیٍط، ٖجبضت ثٝ. ٕ٘بیٙس  ایدبز إَیٙبٖ قسٜ ٌعاضـ ؾٛزٞبی یاتىب لبثّیت زض ٔٛضز ؾٟبٔساضاٖ

. زاضز ٚخٛز ٔؿتمیٓ زاض ٔٗٙی ضاثُٝ ؾٛز اَالٖبتی ٔحتٛای ٚ ٔسیطٜ ٞیئت اؾتمالَ

 نوع حسبثزس -2-3-4-2 

ویفیت ٚ ٘ٛٔ حؿبثطؼ ثٝ نٛضت ٔؿتمیٓ ثب حبوٕیت قطوتی ٚ ؾبظٚوبضٟٞبی ٘ٓبضتی زض 

تٗطیف خبٔٗی اظ ثٙبثطایٗ . ایٗ ٔتغییط زاضای یه ؾبذتبض پٟٙبٖ ٚ چٙس ثٗسی اؾت. اضتجبٌ اؾت

 .ؾبثطؾی ٚ حؿبثطؼ ثبقس ٚخٛز ٘ساضزویفیت حؿبثطؾی وٝ زض ثط ٌیط٘سٜ ٕٞٝ ا٘ٛأ ح

 تٛا٘بییٟبی لجیُ اظ ٔتٗسزی ٖٛأُ تبثٕ اؾت حؿبثطؾی ّٖٕىطز وٙٙسٜ تٗییٗ وٝ ویفیت

 اؾتمالَ، قبُٔ) ای حطفٝ اخطای ٚ( فٙی وبضایی ٚ تُجیك لسضت تدطثٝ، زا٘ف، قبُٔ) حؿبثطؼ

 اظ حفبْت حؿبثطؾبٖ، ٞسف وّی َٛض ثٝ .اؾت( لًبٚت ٚ ٔٙبفٕ تًبز ای، حطفٝ ٔطالجت ٖیٙیت،

. اؾت ٔبِی نٛضتٟبی زض ٔٛخٛز إٞیت ثب ٚ اقتجبٞبت تحطیفبت ٔمبثُ زض ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ

 ذٛز، ّٖیٝ لًبیی زٖبٚی اظ اختٙبة ٚ ذٛز ای حطفٝ حطفٝ، قٟطت اٖتجبض حفّ ٔٙٓٛض ثٝ حؿبثطؾبٖ

 ٔٙبفٕ اٖٕبَ خٟت زض ٔسیطاٖ ٞبی اٍ٘یعٜ ٔیبٖ ایٗ زض. حؿبثطؾی ٞؿتٙس ویفیت افعایف ز٘جبَ ثٝ

 حؿبثطؾبٖ ٔمبثُ زض. قٛز ٔی ذٛز اٞساف ثٝ حؿبثطؾبٖ ضؾیسٖ اظ ؾٛز، ٔبٕ٘ ویفیت زض ذٛز قرهی

 ٚ وطزٜ وكف ضا ٔسیطاٖ تٛؾٍ ٌطفتٝ نٛضت ؾٛز ٔسیطیت حؿبثطؾی، افعایف ویفیت ثب تٛا٘ٙس ٔی

  .زٞٙس لطاض تٍٙٙب زض ؾٛز ٔسیطیت اٖٕبَ زض ضا ٔسیطاٖ

 .ٌعاضقبت ٔبِی زاضز اتىبءویفیت حؿبثطؾی ضاثُٝ ٔؿتمیٓ ثب لبثّیت  تحمیمبت لجّیثطاؾبؼ 

ٌعاضقٍطی ضا ثب وبٞف ذُبٞبی ٖٕسی ٚ غیطٖٕسی زض ؾٛز  اتىبیویفیت ثبالی حؿبثطؾی، لبثّیت 

حؿبثطؾی زض ضاثُٝ ثب ٔیعاٖ ضٖبیت  ی اغّت ویفیتا زض ازثیبت حطفٝ. زٞس افعایف ٔی ضا تبضیری
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تطیٗ تٗبضیف اظ ویفیت حؿبثطؾی ٖٙبنط  ٖٕٛٔی. قٛز اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثطؾی ٔطثَٛٝ تٗطیف ٔی

 :ٌیطز ظیط ضا زض ثط ٔی

  احتٕبَ ٚخٛز اقتجبٞبت ٖٕسٜ زض نٛضتٟبی ٔبِی وٝ حؿبثطؼ ثتٛا٘س آٟ٘ب ضا

 .وكف ٚ ٌعاضـ وٙس

  ٔبِی حبٚی اقتجبٞبت ثب إٞیت احتٕبَ ایٗ وٝ حؿبثطؼ ثطای نٛضتٟبی

 .ٌعاضـ ٔكطٌٚ نبزض ٘ىٙس

  ٝای ثطای تٛاٖ حؿبثطؾی زض وبٞف اقتجبٞبت ٚ تحطیفبت خب٘جساضا٘ٝ  ؾٙد

 (.1388، ّٖٛی َجطی ٚ ٕٞىبضاٖ)ز ویفیت زازٜ ٞبی حؿبثساضی اؾت ٚ ثٟجٛ

زی . ضا اِٚیٗ تحمیك زض ظٔیٙٝ ویفیت حؿبثطؾی زا٘ؿت (1981)1قبیس ثتٛاٖ تحمیك زی آ٘دّٛ

تطی ثطای  ٞبی حؿبثطؾی ثعضٌتط، اٍ٘یعٜ لٛی ؾؿٝؤآ٘دّٛ زض تحمیك ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ ْ

ٔٙس ٞؿتٙس وٝ قٟطت ثیكتطی زض ثبظاض ثٝ زؾت  اضائٝ حؿبثطؾی ثب ویفیت ثبالتط زاض٘س ظیطا ٖاللٝ

ی ثٝ زِیُ زؾتطؾی ثٝ ٔٙبثٕ ٚ أىب٘بت ثیكتط ثطای ؾؿبتٔإتهٛض ثط ایٗ اؾت وٝ چٙیٗ . آٚض٘س

ٞبی ٔرتّف، ذسٔبت حؿبثطؾی ضا ثب ویفیت ثبالتطی اضائٝ  آٔٛظـ حؿبثطؾبٖ ذٛز ٚ ا٘دبْ آظٖٔٛ

 .وٙٙس ٔی

2وطیكٙبٖ
 قطوت  4زضیبفت وٝ ثبظزٜ ثبظاض ثب ٌعاضقٟبی ٔبِی حؿبثطؾی قسٜ تٛؾٍ ( 2003) 

 وی زاضز اٚ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ ویفیت حؿبثطؾی، لبثّیتضاثُٝ ٘عزی( ثعضي 4)ثعضي حؿبثطؾی 

                                                           
1
 - Deangelo  

2
 - Krishnan 
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 .ٞبی ٔبِی ضا افعایف ٔی زٞس ٌعاضـ اتىبی 

 "٘ؿجتبذسٔبت حؿبثطؾی ٚ ویفیت ا٘دبْ آٖ زض ایطاٖ، ثٛیػٜ زض ؾبِٟبی اذیط زض ؾُح 

ٌیطی اظ حؿبثطؾبٖ، اؾتب٘ساضٞبی حؿبثطؾی ضا زض حس ثٝ ٘ؿجت لبثُ  ٔٙبؾجی اؾت ٚ زضنس چكٓ

یىی اظ زالیُ ایٗ أط . وٙٙس ِٚی تب ضؾیسٖ ثٝ ٔطحّٝ ُّٔٛة فبنّٝ ظیبزی زاضیٓ لجِٛی ضٖبیت ٔی

آٌبٞی  وٙٙسٌبٖ اظ اَالٖبت ٔبِی فبلس ثطذی اظ اؾتفبزٜ. وٙٙسٜ اظ اَالٖبت ٔبِی اؾت خبٔٗٝ اؾتفبزٜ

ٞب وٝ  ثٝ اؾتثٙبی حسالُ)ای اظ حؿبثطؼ ٘ساض٘س  ٞبی تٗطیف قسٜ وبفی زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞؿتٙس ٚ ذٛاؾتٝ

زض وكٛضٞبی پیكطفتٝ نٙٗتی، اضائٝ وٙٙسٌبٖ اَالٖبت ٔبِی ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ (. زض لبٖ٘ٛ آٔسٜ اؾت

خبٔٗٝ ایطاٖ اظ ایٗ ثبثت  اظ آٖ ثطای ویفیت اَالٖبت ٚ حتی ٘حٜٛ اضائٝ آٖ إٞیت ظیبزی لبئّٙس ِٚی

زِیُ زیٍط، ؾبذتبض . وٙس ذیّی آٌبٜ ٚ حؿبؼ ٘یؿت ٚ زض حس اِعأبت لب٘ٛ٘ی ثب ٔٛيٛٔ ثطذٛضز ٔی

وٙٙسٜ اظ ذسٔبت  التهبز ایطاٖ ثٝ َٛض غبِت زِٚتی اؾت ٚ زض التهبز زِٚتی اؾتفبزٜ. التهبزی اؾت

ٚ ذٛاؾت آٖ ثب ٘یبظٞبی  وٙس حؿبثساضی ٚ حؿبثطؾی اظ ظٚایبی ذبنی ٔٛيٛٔ ضا ز٘جبَ ٔی

ّٖٛی َجطی ٚ ٕٞىبضاٖ، )وٙٙسٌبٖ زض ثرف غیطزِٚتی ثب ٔفْٟٛ ٌؿتطزٜ آٖ ُٔبثمت ٘ساضز  اؾتفبزٜ

1388). 

حؿبثطؾی ثٝ زٚ  ٔإؾؿبتزض ایٗ تحمیك اظ یه َجمٝ ثٙسی زٚ ٚخٟی ثطای تمؿیٓ ٘ٛٔ 

ایطا٘ی اؾتفبزٜ قسٜ حؿبثطؾی  ٔإؾؿبتٌطٜٚ، ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهی اظ ویفیت ٚ ؾبیط 

 .اؾت
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 هبلکیت  -5-2

ٞب زض اذتیبض  ثركی اظ ٔبِىیت قطوت. ٞبی ٔرتّف، ٔتفبٚت اؾت تطویت ؾٟبٔساضاٖ قطوت

ثٝ اَالٖبت زض زؾتطؼ  "ؾٟبٔساضاٖ خعیی اؾت وٝ ثطای ٘ٓبضت ثط ّٖٕىطز ٔسیطاٖ قطوت ٖٕستب

ٞب زض اذتیبض  وٙٙس ٚ ثرف زیٍطی اظ ٔبِىیت قطوت ٞبی ٔبِی ٔٙتكطٜ اتىبء ٔی ْٖٕٛ، ٕٞب٘ٙس نٛضت

ای ٖٕسٜ لطاض زاضز وٝ ثطذالف ٌطٜٚ ؾٟبٔساضاٖ ٘ٛٔ اَٚ، اَالٖبت زاذّی ثب اضظـ  ؾٟبٔساضاٖ حطفٝ

ای ثّٙسٔست قطوت، اظ َطیك ٜ ٌصاضی ا٘ساظٞبی آتی ٚ ضاٞجطزٞبی تدبضی ٚ ؾطٔبیٝ زضثبضٜ چكٓ

 .ٌیطز اضتجبٌ ٔؿتمیٓ ثب ٔسیطاٖ قطوت زض اذتیبض ایكبٖ لطاض ٔی

 هبلکیت نهبدی -1-5-2

. ٌصاضاٖ ٟ٘بزی، یىی زیٍط اظ ؾبظ ٚ وبضٞبی ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی اؾت ؾطٔبیٝ

ٞبیی ٞؿتٙس وٝ ثٝ ذطیس ٚ فطٚـ حدٓ ثبالیی اظ اٚضاق ثٟبزاض  ٔإؾؿٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی  ؾطٔبیٝ

ٞبی  ٞبی ثبظ٘كؿتٍی، قطوت ٞبی ثیٕٝ، نٙسٚق ُٔبثك ثب ازثیبت ٔٛخٛز، ثب٘ىٟب، قطوت. پطزاظ٘س یْ

تٛا٘ٙس ثط ٔسیطیت قطوت  آ٘بٖ ٞٓ ٔی .قٛ٘س ٌصاضاٖ ٟ٘بزی لّٕساز ٔی خعء ؾطٔبیٝ... ٌصاضی ٚ  ؾطٔبیٝ

ٞبیی وٝ ثساٖ  ضاٜ. تٛا٘ٙس ٔٙبفٕ ٌطٚٞی ؾٟبٔساضاٖ ضا ٕٞؿٛ وٙٙس ٌیط زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٞٓ ٔی ٘فٛشی چكٓ

زض چبضچٛة ٘ٓطیٝ ٕ٘بیٙسٌی ٔٗطفی  "ٖٕٛٔبتٛا٘ٙس ثط ٔسیطیت ٘ٓبضت وٙٙس  ٚؾیّٝ ؾٟبٔساضاٖ ٔی

ٞب  ٌیطی اضاٖ ٟ٘بزی ثب اؾتفبزٜ اظ حك ضای، زض تهٕیٌٓص ؾطٔبیٝ (.1389، ٚ ٕٞىبضاٖ وطزتجبض)قٛز  ٔی

تٛا٘ٙس یىی اظ ٔٙبثٕ ٘ٓبضت ثط ّٖٕىطز ٔسیطیت قطوت  قطوت ٘فٛش وطزٜ ٚ ٔی ٔسیطٜ ٞیئتثط ؾبذتبض 

 .ثبقٙس
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ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٕٔىٗ اؾت ثٝ تغییط ضفتبض  قٛز وٝ حًٛض ؾطٔبیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ تهٛض ٔی "ٖٕٛٔب 

 ٘كأتزٞٙس  ٌصاضاٖ ا٘دبْ ٔی ٞبی ٘ٓبضتی وٝ ایٗ ؾطٔبیٝ قطوت ٔٙدط قٛز ٚ ایٗ أط اظ فٗبِیت

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثط تهٕیٕبت ٔسیطیت زض لجبَ ؾٛز اظ خّٕٝ ٔسیطیت ؾٛز، اظ  ؾطٔبیٝ تأثیطٌیطز ٚ  ٔی

 .ؾعایی ثطذٛضزاض اؾت إٞیت ثٝ

زٞٙس وٝ  تطخیح ٔیٚ ذط٘س  ؾٟٓ ثبالیی اظ ؾٟبْ قطوت ضا ٔی "ٖٕٛٔبٌصاضاٖ ٟ٘بزی  ؾطٔبیٝ

ٞبی ٘بقی اظ تمّت یب  قبٖ حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾجی زاقتٝ ثبقس تب اظ ایٗ َطیك اظ آؾیت ا٘تربة

تٕبیُ زاض٘س وٝ ثب ایدبز ٞب  آٖ. ضؾب٘س پیكٍیطی وٙٙس ٞب ظیبٖ ٔی ثٝ آٖ "تٛخٟی ٔسیط وٝ ٔؿتمیٕب ثی

ٞبی ٘ٓبضتی ٚ ؾیبؾی ضا وبٞف زٞٙس  ٞبی ثب ویفیت، ٞعیٙٝافكبحبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ٚ 

 ٚ ؾٟبْ قطوت ضا زض ٔبِىیت ذٛز زاض٘س اظٌصاضاٖ ٟ٘بزی وٝ ؾٟٓ ظیبزی  ؾطٔبیٝ(. 2003ٌٕپط،)

ز حبوٕیت قطوتی وٙٗ ثط ٚ ٔكىُ اؾت ِصا ؾٗی ٔی ثط، ٞعیٙٝ زا٘ٙس وٝ ٚاٌصاضی ؾٟبٔكبٖ ظٔبٖ ٔی

ٞبیی ثب حبوٕیت قطوتی ثٟتط، اضظـ ّٖٕٚىطز ثٟتطی ٘یع  ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس ظیطا قطوت

 .1(2008 ،ثٛقی)زاض٘س

ثسٖٚ احؿبؼ . ٌٛیس ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ٔبِىبٖ ٕٞیكٝ غبیت ٞؿتٙس ٔی( 1995)ٞبتٗ 

اٖٕبَ لسضت ٚ ثسٖٚ زضن تٟٗسات ٔتمبثُ ذٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔبِه ثٝ ذطیس ؾٟبْ قطوتٟب  ،ٔؿئِٛیت

ثب ایٗ حبَ ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٟبٔساض ایٗ حك ضا زاض٘س وٝ ٔسیطاٖ ضا تٗییٗ وٙٙس ٚ ْٚیفٝ . وٙٙس الساْ ٔی

پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  وبقب٘ی)ا ثٝ ٘فٕ ؾٟبٔساضاٖ، ٔسیطیت قٛ٘ساذاللی آٟ٘بؾت وٝ ُٕٔئٗ قٛ٘س وٝ قطوتٝ

1389.) 

                                                           
1

- Bushee   
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 : زٚ اٍ٘یعٜ ٟٔٓ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثطای ٔسیطیت ٖجبضت اؾت اظ 

 ٔؿئِٛیت أب٘تی  (1

 .(1388فطز ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔطازظازٜ ) ّٖٕىطز ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثبالتط (2

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثٝ احتٕبَ  زض تحمیمی زضیبفتٙس وٝ ؾطٔبیٝ( 1988) 1ثطیىّی، ِیع ٚ اؾٕیت

ظ٘س، ٔربِفت  ضؾس ثٝ ٔٙبفٕ ٔبِىبٖ نسٔٝ ٔی ٞبی پیكٟٙبزی ٔسیطاٖ وٝ ثٙٓط ٔی ثیكتطی ثب َطح

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی، زاضای ٔٙبثٕ ٚ ترهم ثبالیی ٞؿتٙس  ٕ٘بیس وٝ ؾطٔبیٝ ٖٙٛاٖ ٔی( 1988)پٛ٘س  .ٕ٘بیٙس ٔی

، ثٝ ٘ٓبضت ثط ٌصاضاٖ ذهٛنی ؾجت ثٝ ؾبیط ؾطٔبیٝای وٕتط اظ ٔیبٍ٘یٗ، ٖ یٙٝتٛا٘ٙس ثب ٞع ٚ ٔی

 (.1388٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ٔسیطیت ثپطزاظ٘س

 ٚ قٛز ٔی زضن ٔسیطیت ضفتبض ثط ٘ٓبضتی ٔىب٘یعْ یه ٖٙٛاٖ ثٝ ٞب قطوت زض ٔبِىیت ٟ٘بزی

 ای وٝ َّجب٘ٝ فطنت ضفتبض ٌٛ٘ٝ ٞط اظ ٚ وٙس ٔی وٕه ٔسیطاٖ ٚ ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ وطزٖ ٞٓ ضاؾتب ثٝ

 ٘بْط ٟ٘بزی أٖبِه اٌط. آٚضز ٔی ُٖٕ ثٝ خٌّٛیطی ثبقس، ؾٟبٔساضاٖ يطض ثٝ ثّٙسٔست زض اؾت ٕٔىٗ

 حؿبثساضی اَالٖبتی ؾٛزٞبی ٔحتٛای نٛضت ایٗ زض ثبقس ٔبِی حؿبثساضی فطآیٙس ثط یٔإثط

 ثٝ وٙس پیسا فعایفا ؾٛز، یاتىبلبثّیت  زض افعایف زِیُ ثٝ ٟ٘بزی ٔبِىیت ٔیعاٖ افعایف ثب تٛا٘س ٔی

 یطٔبن،) زاضز ٚخٛز ٔؿتمیٓ زاض ٔٗٙی ضاثُٝ ؾٛز اَالٖبتی ٔحتٛای ٚ ٟ٘بزی ٔبِىیت ثیٗ زیٍط ٖجبضت

1996). 

 گذاراى نهبدی انواع سزهبیه -1-1-5-2

 . ٌصاضاٖ ٟ٘بزی زض قطوت ٚخٛز زاضز زٚ ٔىتت فىطی زض ٔٛضز ٘مف ؾطٔبیٝ

                                                           
1
 - Brickley , J. & Lease, R. C. & Smith, C. W 
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 ٌٝطا ٔست وٛتبٜ ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٔىتت فىطی ؾطٔبی 

 ٌٝطا ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثّٙسٔست ٔىتت فىطی ؾطٔبی 

 

 گزا هدت هکتت فکزی کوتبه -2-1-5-2

ایٗ . ٌطا ٞؿتٙس ٔست وٛتبٜ "شاتبوٙس وٝ ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ایٗ ٔىتت فىطی ثیبٖ ٔی 

زض تٗییٗ لیٕت ؾٟبْ ثٝ ؾٛز  "ٖٕستبٌصاضاٖ ٔٛلتی ٞؿتٙس وٝ  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی، ؾطٔبیٝ ؾطٔبیٝ

 .خبضی تٛخٝ زاض٘س ٘ٝ ؾٛزٞبی ثّٙسٔست

ٔستی وٝ ظٚزتط تطویت  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی وٛتبٜ ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبیٝ (1998)ُٔبِٗبت ثٛقی 

حًٛض ایٗ ؾٟبٔساضاٖ ثطای . وٙٙس، ثؿیبض ٔتىی ثٝ اذجبض ؾٛز ٞؿتٙس پٛتفِٛیٛی ذٛز ضا ٖٛو ٔی

َطیك   ظ الالْ تٟٗسی وٝ اثط ٔٙفی ثط ؾٛز زاض٘س اختٙبة ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ایٗوٙس تب ا ٔسیطاٖ ایدبز اٍ٘یعٜ ٔی

تحمیمبت ثٝ ثطضؾی ایٗ  .ثٝ ا٘تٓبضات ثبظاض زؾت یبفتٝ ٚ یب حتی ثٝ ضلٓ ؾٛز ثبالتطی ٘یع ثطؾٙس

ایٗ ٘تیدٝ   ثٝ ٞبیی زض اضتجبٌ ثب الالْ تٟٗسی اذتیبضی پطزاذتٝ ٚ چٍٍٛ٘ی ضفتبض ٔسیطاٖ چٙیٗ قطوت

َّجب٘ٝ ظزٜ ٚ یب ٔربضج تحمیك ٚ تٛؾٗٝ ضا  ایٗ ٔسیطاٖ زؾت ثٝ ضفتبضٞبی فطنت "ٖٕٛٔب ضؾیس٘س وٝ

 . وٙٙس ٔسیطیت ٔی

تٕطوع ثط وٛتبٜ ٔست تٛؾٍ ؾٟبٔساضاٖ ْوٙس وٝ ٔٗبّٔٝ  ٔىطض ٚ  اْٟبض ٔی( 2005)ٌطیٛظ 

ٕٔىٗ اؾت  وٙس تب اظ ٘بوبٔی زض ؾٛز زٚضی وٙٙس؛ ظیطا ٟ٘بزی، ایٗ اٍ٘یعٜ ضا ثطای ٔسیطاٖ ایدبز ٔی

ٔٛخت قٛز ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ؾٟبْ ذٛز ضا ثفطٚقٙس ٚ ؾجت ایدبز وبٞف اضظـ ٔٛلت زض لیٕت 

 (.1389پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  وبقب٘ی) ؾٟبْ قٛ٘س
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 گزا هکتت فکزی سزهبیه گذاراى نهبدی ثلندهدت -3-1-5-2

ٟ٘بزی وٙس ٍٞٙبٔی وٝ ٔبِىیت ؾٟبْ ثیٗ ٖسٜ وٕی اظ ؾٟبٔساٖ  ایٗ ٔىتت فىطی ثیبٖ ٔی

وٙٙس  ثیبٖ ٔی( 2002)ٚ زیٍطاٖ  ثبِؿبْ .یبثس ٔتٕطوع ثبقس، ٔكىالت خسایی ٔبِىیت ٚ وٙتطَ وبٞف ٔی

ٌصاضاٖ  آٚضز ٚ ٔٗتمس٘س وٝ ٔبِىبٖ ٟ٘بزی ٚ ؾطٔبیٝ وٝ ٔبِىیت ٟ٘بزی، ظٔیٙٝ ضا ثطای ٘ٓبضت فطاٞٓ ٔی

ای ثٛزٖ ؾٟبٔساضاٖ  حطفٝ ٌصاضی ٚ ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ ظیبز ؾطٔبیٝ. ای ثب تٕطوع ثّٙسٔست ٞؿتٙس حطفٝ

تٛا٘س ثدبی تٕطوع ثط اٞساف  ایٗ ٔٛيٛٔ ٔی. قٛز ٟ٘بزی، حًٛض آٟ٘ب ٔٛخت ٘ٓبضت ثط ٔسیطیت ٔی

٘تبیح تحمیك . وٛتبٜ ٔست ؾٛزآٚضی، ٔٛخت تٛخٝ ثٝ حساوثطؾبظی اضظـ قطوت زض ثّٙسٔست قٛز

ٟ٘بزی ثّٙسٔست فمٍ ثط ، حبوی اظ ایٗ اؾت وٝ ؾٟبٔساضاٖ (2005)ٚ ٕٞىبضاٖ 1، ٌبؾپط(2008)ثٛقی 

ایٗ ؾٟبٔساضاٖ ظٔبٖ ٚ ٔٙبثٕ . وٙٙس اؾبؼ اذجبض ؾٛز ُٖٕ ٘ىطزٜ ثّىٝ ثٝ اضظـ قطوت تٛخٝ ٔی

ویفیت زض  ٕ٘بیٙس چٖٛ َجك تحمیمبت لجّی الالْ تٟٗسی ثی ثیكتطی ضا نطف ٘ٓبضت ثط ٔسیط ٔی

زؾتىبضی ثّٙسٔست ؾجت وبٞف اضظـ قطوت ذٛاٞس قس، ِصا ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثّٙسٔست اظ 

 .وٙٙس ٔسیطیت زض ایٗ الالْ خٌّٛیطی ٔی

تٛا٘ٙس ٔٛلتی ٚ ٞٓ ثّٙس ٔست  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٞٓ ٔی ؾطٔبیٝ( 1998)زض وُ ثٝ ٘ٓط ثٛقی 

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثٝ ٚخٛز ضاثُٝ ثیٗ  الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٞط زٚ زیسٌبٜ زض ٔٛضز ؾطٔبیٝ. ثبقٙس

وٙس وٝ  زا٘س ثیبٖ ٔی ٞب ضا ٔٛلت ٔی یسٌبٞی وٝ آٖز. ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٚ ٔسیطیت ؾٛز اٖتمبز زاض٘س ؾطٔبیٝ

اٍ٘یعٜ پیسا وٙٙس وٝ ؾٛز ضا ثیف اظ  ٞب قٛز ٔسیطاٖ قطوت ازی ثبٖث ٔیٌصاضاٖ ٘ٝ ٔٛلتی ثٛزٖ ؾطٔبیٝ

ٞبی ٔسیطیت ؾٛز وٛتبٜ ٔست  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثّٙسٔست اٍ٘یعٜ اظ َطف زیٍط، ؾطٔبیٝ. ٚالٕ ٘كبٖ زٞٙس

  .وٙٙس ی اذتیبضی ضا ٔحسٚز ٔیزٞٙس ٚ الالْ تٟٗس ضا وبٞف ٔی

                                                           
1
 - Gaspar 
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 ا٘ساظٜ قطوت  -6-2

 ا٘ساظٜ یىی اظ فبوتٛضٞبی زضٚ٘ی قطوتٟب وٝ ثط ؾبذتبض ٔبِی ٚ ؾٛزآٚضی قطوت تأثیط زاضز،

تٛا٘س  ا٘ساظٜ قطوت ٔی .قٛز ٔی تٗطیف قطوت ثبظاض اضظـ ثٝ نٛضت "ٕٔٗٛال وٝ اؾت قطوت

ٕ٘بیبٍ٘ط اٞطْ قطوت، ثطتطی ضلبثتی قطوت، تٛا٘بیی ٔسیطیت ٚ ویفیت َطحٟبی حؿبثساضی، وبضایی 

 . تٛا٘س ثیبٍ٘ط ضیؿه وّی قطوت ثبقس ٔی "اَالٖبت ٚ ٟ٘بیتب

 :قطوت ثىبض ثطز٘س  ٔحممبٖ زض تحمیمبت ذٛز قبذهٟبی ٔرتّفی ضا ثطای ا٘ساظٜ

 ٔیعاٖ زاضاییٟبی قطوت (1

 ٔیعاٖ فطٚـ قطوت (2

 تٗساز پطؾُٙ قطوت (3

 اضظـ ثبظاض قطوت  (4

 ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕٛٔ زاضاییٟب (5

 ٍِبضیتٓ َجیٗی فطٚـ (6

 .ٍِبضیتٓ َجیٗی ٔدٕٛٔ زاضاییٟب (7

 زض ضٚز ٔی ٞؿتٙس ا٘تٓبض ثبالیی ؾٛزآٚضی ضقس ٔیبٍ٘یٗ وٝ زاضای ٞبی وٛچه زض قطوت 

 ثعضي وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞبی زض قطوت زیٍط، ؾٛی اظ. ٌطزز ٔٙٓٛض ؾٟبْ قطوتٟب لیٕت تغییطات ؾٛز ایٗ

 قسٖ ٔٙتكط ٚ زٞس ضخ ٕ٘ی ٞب آٖ ؾٛزآٚضی زض ٟٕٔی تغییط "ٕٔٗٛال زاض٘س، وٕی ؾٛزآٚضی ضقس

 ٔرتّف ٞبی وب٘بَ اِجتٝ ٚخٛز. ثبقس زاقتٝ وٕی اثط ؾٟبْ لیٕتی تغییطات ثط اؾت ٕٔىٗ اَالٖبت

اظ آٖ  .(1390ٚ ٕٞىبضاٖ،  ضحٕب٘ی) ثبقس ٔٛيٛٔ ایٗ ثطای تٛخیٟی اؾت ٕٔىٗ ٘یع ضؾب٘ی اَالٔ
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ٌصاضاٖ  ٌطاٖ ٚ ٘كطیبت ٔبِی ٞؿتٙس ٚ ؾطٔبیٝ ٞبی ثعضي ٔٛضز تٛخٝ تحّیُ خبیی وٝ اغّت قطوت

ٞب تفبٚت  ٌصاضاٖ آٖ ضٚز وٝ ؾطٔبیٝ ٌیطی زاض٘س، ا٘تٓبض ٔی ٞب اَالٖبت ثیكتط ٚ ثٟتطی ثطای تهٕیٓ آٖ

 (.2000آقیك،) َ قٛ٘سئاخعا تٕبیع لباخعای ٘مسی ٚ تٟٗسی ؾٛز ضا زضیبفتٝ ٚ ثتٛا٘ٙس ٔیبٖ ایٗ 

ٞط چٝ ا٘ساظٜ قطوت ثعضٌتط ثبقس ٔسیطاٖ قطوت اٍ٘یعٜ ٚ تٕبیُ ثیكتطی ثطای زؾتىبضی 

قٛز ٚ ٔسیطاٖ  ٞب ٔؿئِٛیت پبؾرٍٛیی آٟ٘ب ثیكتط ٔی ثب ثعضٌتط قسٖ قطوت. ؾٛز ذٛاٞٙس زاقت

اظ َطفی زض ثبظاض . ٘سٌیط تطی اظ ٔسٖیبٖ لطاض ٔی ٞب زض ٔٗطو پبؾرٍٛیی ثٝ َیف ٚؾیٕ قطوت

تٛا٘س ثب  قٛ٘س ثطذی اظ ایٗ ظیبٟ٘ب ٘بچیع اؾت ٚ ٔسیط ٔی ٞبیی ٞؿتٙس وٝ زچبض ظیبٖ ٔی ؾطٔبیٝ قطوت

 .زؾتىبضی زض اضلبْ، ٖسز ظیبٖ ضا وٝ ثبض ٔٙفی زاضز ثٝ ٖسز ؾٛز تحطیف وٙس

 ٞبیكبٖ ٔسیطاٖ قطوتٟبی ثعضي اظ الالْ تٟٗسی ثطای ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٔبِیبت قطوت

زض نٛضت ثعضي ثٛزٖ قطوت ٚ ظیبز ثٛزٖ ثسٞی، قطوت تٕبیُ ٔسیطاٖ ثٝ ٔسیطیت . وٙٙس اؾتفبزٜ ٔی

  .ؾٛز ثیكتط ذٛاٞس ثٛز

 تحقیقپیشینه  -7-2

زض ذهٛل پیكیٙٝ تدطثی تحمیك ثٝ زٚ زؾتٝ پیكیٙٝ ذبضخی ٚ پیكیٙٝ زاذّی تمؿیٓ 

 :ٌطزز ٔی
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 پیشینه خبرجی -1-7-2

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ تدسیس اضظیبثی ویفیت ؾٛز، زض تحمیمی زض ذهٛل  (2002) ٚ زیٍطاٖ 1ثبِؿبْ

ٌصاضاٖ فطزی، ثیكتط لبزض ثٝ قٙبؾبیی ٚ تدعیٝ ؾطیٕ  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٘ؿجت ثٝ ؾطٔبیٝ ؾطٔبیٝ ضؾیس٘س وٝ

ثطای اضظیبثی ٔدسز زضؾتی  غیطاذتیبضیی الالْ تٟٗسی ثٝ اخعای اذتیبضی ٚ  اخعای تكىیُ زٞٙسٜ

ٌصاضاٖ  ای ٘ؿجت ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ حطفٝ آٟ٘ب ٘كبٖ زاز٘س وٝ ؾطٔبیٝ. زثبقٗ ؾٛز ٌعاضـ قسٜ ٔی

ای ثٝ ؾبیط ٔٙبثٕ  ٌصاضاٖ حطفٝ ثبقٙس، ظیطا ؾطٔبیٝ ای، ثیكتط لبزض ثٝ تكریم ٔسیطیت ؾٛز ٔی غیطحطفٝ

  .ثب اضظـ ٚ ثٝ ٔٛلٕ اَالٖبت ذبل قطوت، زؾتطؾی زاض٘س

آٟ٘ب زض ثحث . ضیت ؾٛز پطزاذتٙسزض اٍّ٘یؽ ثٝ ثطضؾی ٔسی( 2000)پیؿُٙ ٚ ٕٞىبضاٖ 

٘تبیح پػٚٞف حبوی اظ . ٔسیطٜ ثط ٘مف ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف ٚوٕیتٝ حؿبثطؾی تٕطوع ٕ٘ٛز٘س ٞیئت

آٖ ثٛز وٝ تٗساز ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف ثب ٔسیطیت الالْ تٟٗسی غیطٖبزی، ضاثُٝ ٔٗىٛؼ زاضز ِٚی 

ف، الالْ تٟٗسی غیط ٖبزی ٚلتی ٔسیطیت ؾٛز ثبالؾت، قٛاٞسی ٔجٙی ثط ایٗ وٝ ٔسیطاٖ غیطِٔٛ

 .زٞٙس، ٚخٛز ٘ساضز ضا وبٞف ٔی

ی الالْ  زضیبفتٙس ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ٖٕسٜ، ٔسیطیت ضا اظ اؾتفبزٜ( 2002)ٚ ٕٞىبضاٖ  2چبً٘

زض ٍٞٙبٔی وٝ ٔسیطیت ثطای ثبالتط ٘كبٖ زازٖ ؾٛز )تٟٗسی غیط ٖبزی زض فعایٙسٜ ٘كبٖ زازٖ ؾٛز 

( زض ٍٞٙبٔی وٝ ٔسیطیت ثطای وٕتط ٘كبٖ زازٖ ؾٛز اٍ٘یعٜ زاضز)ٚ یب وٓ ٘كبٖ زازٖ ؾٛز ( اٍ٘یعٜ زاضز

ای ثطای افعایف یب وبٞف ؾٛز  ٕٞچٙیٗ ٘تبیح پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ اٌط ٔسیط اٍ٘یعٜ. زاض٘س ثبظ ٔی

اظ ٔیبٖ ٔتغییطٞبی وٙتطِی، . ای ثب ٔسیطیت ؾٛز ٘ساض٘س ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ضاثُٝ ٘ساقتٝ ثبقس، ؾطٔبیٝ
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ا٘ساظٜ قطوت  ٔتغییطٞبی خطیب٘بت ٘مسی ٚ اٞطْ ٔبِی ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ ٔٗىٛؼ ٔٗٙبزاض زاقتٝ ٚ

 .ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ ٔؿتمیٓ ٔٗٙبزاض زاقتٝ اؾت

ٞبی اؾتطاِیبیی  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٚ ٔسیطیت ؾٛز ضا زض قطوت ضاثُٝ ثیٗ ؾطٔبیٝ( 2003) 1وٛ

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ٚ ٔسیطیت ؾٛز ثهٛضت  ٘تبیح تحمیك ٚی ٘كبٖ زاز وٝ ضاثُٝ ؾطٔبیٝ. ثطضؾی وطز

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی، ٔسیطیت ؾٛز  افعایف زضنس ٔبِىیت ؾطٔبیٝ غیطذُی ٚ ٔمٗط اؾت یٗٙی زض اثتسا ثب

ضؾس ٚ پؽ اظ ٘مُٝ ٔبوعیٕٓ ضاثُٝ ثیٗ زٚ ٔتغییط ٔٗىٛؼ  یبثس تب ثٝ حساوثط ذٛز ٔی افعایف ٔی

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثب ٔسیطیت ؾٛز ٞٓ ضاثُٝ ٔؿتمیٓ زاض٘س ٚ  ِصا ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبیٝ. قٛز ٔی

غییطٞبی وٙتطِی ویفیت حؿبثطؼ ثب افعایف الالْ تٟٗسی غیط ٖبزی اظ ٔیبٖ ٔت. ٞٓ ضاثُٝ ٔٗىٛؼ

 . ضاثُٝ ٔٗىٛؼ زاضز

 یٔسیطٜ، وٕیتٝتئای ثٝ ثطضؾی ٘مف اًٖبی ٞیزض ٔمبِٝ( 2003) 2زازاِتزاٚیسؾٖٛ ٚ 

ٞب ٘تبیح پػٚٞف آٖ. ا٘سٜاخطایی زض خٌّٛیطی اظ ٔسیطیت ؾٛز قطوت پطزاذت یحؿبثطؾی ٚ وٕیتٝ

حؿبثطؾی ثب ایٗ احتٕبَ وٝ یه قطوت ثٝ ٔسیطیت  یٔسیطٜ ٚ ٚخٛز وٕیتٝتئٞی ٘كبٖ زاز، تطویت

حؿبثطؾی ثب وبٞف زض  یٔسیطٜ ٚ وٕیتٝتئچٙیٗ خّؿبت ٞیٞٓ. ثبقسؾٛز تكٛیك قٛز، ٔطتجٍ ٔی

 یٌیطی وطز٘س وٝ فٗبِیت وٕیتٝٞب چٙیٗ ٘تیدٝزض ٟ٘بیت آٖ. الالْ تٟٗسی خبضی اذتیبضی ٔطتجٍ اؾت

ٞب، ٖٛأُ ٟٕٔی زض ٔحسٚزوطزٖ تٕبیُ ٞبی ٔبِی اًٖبی آٖٔسیطٜ ٚ ٟٔبضتتئحؿبثطؾی ٚ ٞی

  .ثبقسٔسیطاٖ ثطای ٔسیطیت ؾٛز ٔی
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ٔسیطٜ، ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ ٔسیطاٖ ٔؿتمُ ٞیئت زض اؾتطاِیب (2004) 1قبضٔب

زض آٟ٘ب احتٕبَ تمّت ا٘دبْ ٘كسٜ ٘تبیح ٚی ٘كبٖ زاز وٝ قطوتٟبیی وٝ . ٚ احتٕبَ تمّت پطزاذت

٘ؿجت ثٝ قطوتٟبیی وٝ زض آٟ٘ب تمّت نٛضت ٌطفتٝ اؾت، تفبٚت زضنس ٔبِىیت ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی 

ٔٗٙبزاض اؾت ثٝ َٛضی وٝ زض قطوتٟبیی وٝ تمّت ا٘دبْ ٘كسٜ ثٛز زضنس ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثؿیبض 

اِىیت فطاٚا٘ی زض قطوت زاض٘س ثط زٞس ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی وٝ ْ ایٗ أط ٘كبٖ ٔی. ظیبزی ٚخٛز زاقت

 زٞٙس ضفتبض ٔسیطاٖ ٘ٓبضت ٔإثط زاض٘س ٚ زض ٘تیدٝ أىبٖ تمّت یب ٔسیطیت ؾٛز ضا وبٞف ٔی

 (.1389پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ، وبقب٘ی)

ثط ضٚی ٔسیطیت ؾٛز ضا ٔٛضز  ٔسیطٜ ٞیئتزض وكٛض وب٘بزا اثط تطویت (  2004)پبضن ٚقیٗ 

 : ثطضؾی لطاض زاز٘س وٝ  ٘تبیح ظیط حبنُ ٌطزیس

ٔسیطیت الالْ تٟٗسی ثطای ضؾیسٖ ثٝ اٞساف ٔسیطیت ؾٛز َی تحمیك آٟ٘ب  -1

 .اثجبت قس

قٛاٞسی ٔجٙی ثط ضاثُٝ ثیٗ ٔیعاٖ زؾتىبضی الالْ تٟٗسی ٚ ٘ؿجت اًٖبی  -2

ضؾس وٝ ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف  ٞب ثٙٓط ٔیٖ پیسا ٘كس، ِصا اظ زیسٌبٜ آ ٔسیطٜ ٞیئتغیطْٔٛف زض 

 .ٞب، ذیّی ؾٛزٔٙس ٘یؿتٙس زض ٘كبٖ زازٖ ٔسیطیت ؾٛز زض قطوت

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی فٗبَ، ٔسیطیت ؾٛز ضا ثٝ ٔیعاٖ ثیكتطی  ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾطٔبیٝ -3

 . زٞٙس وبٞف ٔی

                                                           
1
 - Sharma 

http://abcbourse.ir/


         51                                                     ی ازثیبت ٘ٓطی ٚ تدطثیٔطٚض اِٚیٝ: فهُ زْٚ 

 

ثطای  ؾٛز ٔسیطیت ٚ حؿبثطؾی ویفیت" ٖٙٛاٖ تحت پػٚٞكی زض( 2005) ٕٞىبضاٖ ٚ 1چٗ

 ثٝ ٖٙٛاٖ حؿبثطؾی ثعضي قطوت 4 ا٘تربة ثب "تبیٛاٖ 3 ؾٟبْ ٖٕٛٔی ٖطيٝ زض زضٌیط قطوتٟبی

 ؾبیط زض ؾٛز قطوت ثب 4 ایٗ تٛؾٍ قسٜ حؿبثطؾی قطوتٟبی زض ؾٛز ٔمبیؿٝ ٚ ویفیت ثب حؿبثطؾبٖ

 ٚ حؿبثطؾی اضتجبٌ ویفیت ثطضؾی ثٝ ا٘س، قسٜ حؿبثطؾی قطوت 4 ایٗ غیط تٛؾٍ وٝ قطوتٟبیی

 :ضؾیس٘س ٘تیدٝ ثٝ ایٗ ٚ پطزاذتٙس ؾٟبْ ٖٕٛٔی ٖطيٝ اظ ثٗس ٚ لجُ ٔطاحُ زض ؾٛز ٔسیطیت

 زٞس ٔی ضخ ؾٛز ٔسیطیت قطوتٟبیی چٙیٗ زض. 

 ٚخٛز زاضی ٔٗٙی اضتجبٌ حؿبثطؾی ویفیت ٚ ؾٛز ثیٗ ٔسیطیت 

 ؾٛز ٔسیطیت وبٞف ٔٛخت حؿبثطؾی ثٛزٖ ویفیت ثبالتط وٝ نٛضت ایٗ ثٝ زاضز،

  .قٛز ٔی قطوتٟب ایٗ زض

ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی ؾٟبْ ٚ ّٖٕىطز ( 2006)ٚ ٕٞىبضاٖ 2فٙال٘س ثبتبچبضیبزض 

ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ثٝ ٖٙٛاٖ یه  قطوت پطزاذتٙس ٚ زض ایٗ تحمیك ثطذالف اوثط تحمیمبت لجّی، ؾطٔبیٝ

ایٗ ٞبی حبنُ اظ  یبفتٝ. ٌطٜٚ یىپبضچٝ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٘كسٜ ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ َجمبت ٔرتّفی تمؿیٓ ٕ٘ٛز٘س

 .ثبقس تحمیك، ثیبٍ٘ط ثبظذٛضز زَٚطفٝ ٔٗٙبزاضی ثیٗ ّٖٕىطز قطوت ٚ ٔبِىیت ٟ٘بزی ؾٟبْ ٔی

 قسٜ ٌعاضـ ؾٛز ویفیت ثط ٟ٘بزی ٔبِىیٗ ٘ٓبضتی ٘مف ثطضؾی ثٝ (2006) 3خٙىیٙع ٚ ِٚٛضی

 زض قسٜ تٛنیف ویفیت ثٗس 4 ٟ٘بزی ٔبِىیت ٚ ؾٛز ویفیت ثیٗ ضاثُٝ آظٖٔٛ آٟ٘ب ثطای. پطزاذتٙس

 َطفی، ثی وٙٙسٌی، ثیٙی پیف اضظـ) آٔطیىب ٔبِی حؿبثساضی اؾتب٘ساضزٞبی ٞیأت 2 قٕبضٜ ثیب٘یٝ ٔفبٞیٓ
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 اظ نبزلب٘ٝ ایكبٖ اضائٝ وطزٖ ّٖٕیبتی ثطای. ٕ٘ٛز٘س ثطضؾی ضا( نبزلب٘ٝ اضائٝ ٚ ثٛزٖ ٔٛلٕ ثٝ

 ایكبٖ ٞبی یبفتٝ .وطز٘س اؾتفبزٜ ؾٛز اَالٖبتی ٔحتٛای ٕٞبٖ یب ؾٟبْ ثبظزٜ ٚ ؾٛز ثیٗ ٕٞجؿتٍی

 ثب وٝ ٔٗٙب ثساٖ. وٙس ٔی ضا تبییس ؾٛز اَالٖبتی ٔحتٛای ٚ ٟ٘بزی ٌصاضاٖ ؾطٔبیٝ ؾُح ثیٗ ٔؿتمیٓ ضاثُٝ

 .یبثس ثٟجٛز ٔی ؾٛز اَالٖبتی ٔحتٛای ٟ٘بزٞب، ٔبِىیت ؾُح افعایف

زض پػٚٞف ذٛز ثب ٖٙٛاٖ تطویت ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ٚ ویفیت الالْ تٟٗسی ( 2006)یبٖ پًٙ 

ٚی زض پػٚٞف ذٛز . ثطضؾی ضاثُٝ تطویت ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ٚ ویفیت الالْ تٟٗسی پطزاذتٝ اؾتثٝ 

ٔست زاضای الالْ تٟٗسی ثب ویفیت  فطو وطزٜ اؾت قطوتٟبیی ثب تٗساز ظیبز ؾٟبٔساضٖ ٟ٘بزی وٛتبٜ

ت يٗیف ٞؿتٙس ٚ قطوتٟبیی ثب تٗساز ظیبز ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثّٙسٔست زاضای الالْ تٟٗسی ثب ویفی

ای ٔٙفی ثب ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٘تبیح پػٚٞف ٚی ٘كبٖ زاز وٝ ویفیت الالْ تٟٗسی ضاثُٝ. ذٛة ٞؿتٙس

 .وٛتبٜ ٔست ٚ ضاثُٝ ٔثجت ثب ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثّٙسٔست زاضز

زض تحمیك ذٛز ضاثُٝ ٔسیطیت ؾٛز ٚ حبوٕیت قطوتی قبُٔ ٔتغییطٞبی ( 2007) ِِٛٚیٛ

ٔسیطٜ، ٔحیٍ لب٘ٛ٘ی، تأثیط پیكیٙٝ،  اخطایی، ٔیعاٖ اؾتمالَ ٞیئتزضنس ؾٟبْ زض زؾت ٔسیطاٖ اضقس 

ٞب ٘كبٖ زاز ٔسیطیت ؾٛز ثٝ ٔیعاٖ ثب  ٘تبیح تحمیك آٖ. قطایٍ ٚ ٚيیٗت ٟ٘بزی ضا ثطضؾی وطز٘س

 .ٌیطی حبوٕیت قطوتی ٔطتجٍ اؾت إٞیتی ثب ٔٗیبضٞبی ا٘ساظٜ

ض ٔسیطیت ؾٛز ثط ؾٛزآٚضی زض ا٘سٚ٘عی ثٝ ثطضؾی تأثی 2008ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  1ؾبیطٌط

آٟ٘ب زض ثطضؾی ضاثُٝ الالْ تٟٗسی اذتیبضی ٚ ؾٛزآٚضی آتی اثط الالْ تٟٗسی اذتیبضی . ا٘س آتی پطزاذتٝ

ضا ثط ؾٝ ٔتغییط خطیبٟ٘بی ٘مسی ّٖٕیبتی آتی، ؾٛز ذبِم ٖبضی اظ الالْ تٟٗسی اذتیبضی آتی ٚ تغییط 
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زض تحمیك ذٛز ثب آظٖٔٛ تٛا٘بیی الالْ تٟٗسی آٟ٘ب . زض زضآٔسٞبی آتی، ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س

ُٔبِٗبت آٟ٘ب . اذتیبضی ثط ؾٛزآٚضی آتی، فطنت َّجب٘ٝ یب وبضا ثٛزٖ ٔسیطیت ؾٛز ضا آظٔبیف وطز٘س

 .٘كبٖ زاز وٝ زض قطوتٟبی ا٘سٚ٘عیبیی، ٔسیطیت ؾٛز ثٝ وبضایی ٌطایف زاضز

ٔسیطٜ ٖبُٔ  اًٖبی ٞیئتَی پػٚٞكی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ تٗساز ( 2008) 1ٚیكٛا٘بتبٖ

ٞبی ثبالی  ٕٞچٙیٗ تفىیه ْٚبیف زض ضزٜ. ثبقس ٟٕٔی زض ٔحسٚز ؾبذتٗ ٔسیطیت ؾٛز ٚالٗی ٕ٘ی

وٙٙسٜ ثط ٔسیطیت  ٔسیطٜ اثط ٔحسٚز ٔسیطیتی ثط ٔسیطیت ؾٛز ٚالٗی اثطٌصاض ٘یؿت ٚ اؾتمالَ ٞیئت

 .ؾٛز حمیمی زاضز

 ویفیت حؿبثطؾی زض ٚ ؾٛز ٔسیطیت" زض تحمیمی ثب ٖٙٛاٖ( 2008) 2ٚا٘ؿتطایّٗ ٚ تٙسِٛ

 حؿبثطؾبٖ ٖٙٛاٖ حؿبثطؾی ثٝ ثعضي قطوت 4 ٌطفتٗ ٘ٓط زض ثب "ذهٛنی اضٚپبیی ثرف قطوتٟبی

 ثب ٔمبیؿٝ ٚ قطوت 4ایٗ  تٛؾٍ قسٜ حؿبثطؾی قطوتٟبی زض ؾٛز ٔسیطیت ثطضؾی ٚ ویفیت ثب

 ایٗ ثٝ ا٘س، قسٜ ثعضي حؿبثطؾی قطوت 4 غیط تٛؾٍ وٝ زضقطوتٟبیی ٌطفتٝ نٛضت ؾٛز ٔسیطیت

 ویفیت ٚ زاقتٝ ٚخٛز زاضی اضتجبٌ ٔٗٙی حؿبثطؾی، ویفیت ٚ ؾٛز ٔسیطیت ثیٗ وٝ ضؾیس٘س ٘تیدٝ

 ؾٛز ٔسیطیت زض وبٞف ثبٖث ٞؿتٙس، ٔكبثٝ ٔبِیبتی  لٛا٘یٗ زاضای وٝ قطوتٟبیی زض حؿبثطؾی ثبالی

  .قٛز ٔی

ضاثُٝ ثیٗ ویفیت ؾٛز ٚ ثطذی اظ ؾبظ ٚوبضٞبی ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ( 2008) 3چًٙ ٚ ؾبٖ

آوؿی ثطضؾی  -ضا زض ثیٗ قطوتٟبی ثیؿت وكٛض ٚ زض زٚ حبِت لجُ ٚ ثٗس اظ اخطای لبٖ٘ٛ ؾبضثیٙٙع 

                                                           
1
 - Visvanathan  

2
 - Tendello , B. & Vanstraelen  

3
 - Chang, J.Ch. & Sun, H.L 
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آٟ٘ب زضیبفتٙس وٝ پؽ . ٕ٘ٛز٘س ٚ ثطای اضظیبثی ویفیت ؾٛز اظ ٔٗیبض يطیت ٚاوٙف ؾٛز اؾتفبزٜ وطز٘س

ٖ٘ٛ، آٌبٞی ثركی ٔحتٛای اَالٖبتی ؾٛز، اضتجبٌ لٛی ثب اؾتمالَ وٕیتٝ حؿبثطؾی ٚ اظ اخطای ایٗ لب

آٟ٘ب . ٔسیطٜ زاضز؛ زض حبِی وٝ پیف اظ اخطای ایٗ لبٖ٘ٛ، چٙیٗ اضتجبَی ٚخٛز ٘ساقت اؾتمالَ ٞیئت

ثركی ؾٛز ٚ ٖسْ تفىیه  ٕٞچٙیٗ ثیبٖ وطز٘س وٝ پؽ اظ اخطای ایٗ لبٖ٘ٛ، ضاثُٝ ثیٗ آٌبٞی

ٞبی پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ زض ٞط  یبفتٝ. ٔسیطٜ ٔٙفی ثٛزٜ اؾت یطٖبّٔی ٚ ضیبؾت ٞیئتٞبی ٔس پؿت

ٞبی وّی ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی،  ی لجُ ٚ ثٗس اظ اخطای ایٗ لبٖ٘ٛ، ثیٗ ویفیت ؾٛز ٚ قبذم زٚضٜ

ٞبی پػٚٞف ٔكرم ٕ٘ٛز وٝ ٔمطضات ٚيٕ قسٜ زض ایٗ لبٖ٘ٛ،  اضتجبٌ ٔثجت ٚخٛز زاضز؛ اِجتٝ یبفتٝ

 . فیت ؾٛز ضا اضتمبء ثركیسٜ اؾتٔیعاٖ وی

ثٝ ثطضؾی اضتجبٌ ثیٗ حبوٕیت قطوتی ٚ ویفیت ؾٛز ثٍٙالزـ زض  (2009) 1ٔحٕس ٘ٛضاَ

 حبوٕیت وٝ ضؾیس ٘تیدٝ ایٗ ثٝٚی . ٜ اؾتپطزاذت 2000 -2006قطوت زض ذالَ ؾبِٟبی  684ٔیبٖ 

ٚخٛز ٚی ٔٗتمس اؾت وٝ ثب ایٗ . ٞب زاضزتأثیط لبثُ ٔالحٓٝ ٚ ٔثجتی ثط ویفیت ؾٛز قطوت قطوتی

ٕٔىٗ اؾت ایٗ ٘تیدٝ زض ؾبیط وكٛضٞب ایٗ چٙیٗ ٘جبقس، چٖٛ ثیٗ ثبظاض ثٍٙالزـ ٚ ؾبیط التهبزٞب 

. ای ٚخٛز زاضزتفبٚت لبثُ ٔالحٓٝ

 

 پیشینه داخلی  -2-7-2

اظ ؾٝ تٗطیف  1370 -1381قطوت زض ثیٗ ؾبِٟبی  50ضضؾی ثب ة( 1383)ثمفی ٚ وطزؾتب٘ی 

ضاثُٝ خطیبٖ ٘مسی ّٖٕیبتی ٚ ؾٛز، لبثّیت : ٞب اؾتفبزٜ وطز٘س ٌیطی ویفیت ؾٛز قطوت ثطای ا٘ساظٜ

ٞب ثط ٔجٙبی تٗطیف اَٚ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٚاوٙف  آٖ. ثیٙی ؾٛز ٚ پبیساضی ؾٛزٞبی ٌعاضـ قسٜ پیف

                                                           
1
 - Nural  
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تٗطیف زْٚ اظ ویفیت ثط ٔجٙبی . ثیٙی، ٔثجت اؾت ٞب ثطذالف پیف ثبظاض ثٝ افعایف ؾٛز ٘مسی قطوت

ثیٙی ٔثجت اؾت ٚ ثط ٔجٙبی تٗطیف  ٞب ُٔبثك ثب پیف ؾٛز، ٚاوٙف ثبظاض ثٝ وبٞف ؾٛز ٘مسی قطوت

( وبٞف)ؾٛز ٘مسی ٚ ؾٛز غیطٔٙتٓطٜ افعایف ( وبٞف)ؾٟبْ ثب افعایف ( ا٘جبقتٝ)ؾْٛ ثبظزٜ غیط ٖبزی 

 .یبثس ٔی

حؿبثطؾی  ویفیت ثط ٔإثط َٖٛاْ" ٖٙٛاٖ تحت پػٚٞكی زض( 1383) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔدتٟسظازٜ

 حؿبثطؾی ضا ویفیت زض ٔإثط ٖبُٔ 24 "وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ ٚ ٔؿتمُ حؿبثطؾبٖ زیسٌبٜ اظ ٔؿتمُ

:  اظ ٖجبضتٙس آٟ٘ب ٟٕٔتطیٗ وٝ وطزٜ قٙبؾبیی

 حؿبثطؾی وبض ٔطاحُ اظ ٔسیط اضقس ٚ ٔؿتمُ حؿبثطؼ ثبظزیس (1

 نبحجىبض نٙٗت ٔٛضز زض وبفی اَالٖبت زاقتٗ (2

 ...حؿبثطؾی ٚ ٔإؾؿٝ ثطای حؿبثطؾی اِعحٕٝإٞیت حك  (3

ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ خٛ٘ع ثٝ ثطضؾی ٔسیطیت ؾٛز زض ( 1384)٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ 

. پطزاذتٙس 1375 -1382ٞبی پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض َی ؾبِٟبی  قطوت

ضٔبیٝ ٚ ٘طخ ٔإثط ٔبِیبت، آ٘بٖ ٔسیطیت ؾٛز ضا ثب اؾتفبزٜ اظ پبضأتطٞبی ا٘ساظٜ، ٘ؿجت ثسٞی ثٝ ؼ

ٞبی ثعضي زض ایطاٖ الساْ ثٝ ٔسیطیت  ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ قطوت

ٞب ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ  یبفتٝ. قٛز ا٘س ٚ اٍ٘یعٜ اٖٕبَ ایٗ ٔسیطیت ثب افعایف ثسٞی ثیكتط ٔی ؾٛز وطزٜ

ٞبیكبٖ  وطزٖ ٔبِیبت قطوتٞبی ثعضي اظ الالْ تٟٗسی ثطای وٕتط  زٞس وٝ ٔسیطاٖ قطوت ٔی

 .ٞب، تٕبیُ ٔسیطاٖ ثٝ ٔسیطیت ؾٛز ثیكتط ذٛاٞس قس ٕ٘بیٙس ٚ ثب ثعضٌتط قسٖ قطوت اؾتفبزٜ ٔی
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ٚ  ثط اؾتمالَ ٔإثط ٖٛأُ" ٖٙٛاٖ ثب تحمیمی زض( 1384) ٕٞىبضاٖ ٚ یٍب٘ٝ حؿبؼ

ویفیت  ثطضؾی ثٝ "ٌٛاٞی ذسٔبت اضائٝ زض ایطاٖ ضؾٕی حؿبثساضاٖ خبٔٗٝ اًٖبی قبیؿتٍی

 :ثٛز حؿبثطؾی ویفیت اضتمبی خٟت زض ٔإثط ٖبُٔ 7 تٗییٗ آٖ ٘تیدٝ وٝ پطزاذتٙس حؿبثطؾی

 ترهم ٌطایی (1

 حؿبثطؾی وبضایی (2

 إٞیت ثب تحطیفبت وكف (3

 ٔٙبفٕ تًبز (4

 ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ ٚخٛز (5

 ثبظاض ٔىب٘یعْ (6

 حؿبثطؾی ٔإؾؿبت ٘ساظٜا (7

اذتیبضی ٚ ٚخٜٛ ٘مس حبنُ اظ ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ الالْ تٟٗسی ( 1385)ٔكبیری ٚ ٕٞىبضاٖ 

٘تبیح ایٗ پػٚٞف . زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس 1376 -1382ّٖٕیبت َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

زض . ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ایٗ پػٚٞف ٔسیطیت ؾٛز اٖٕبَ قسٜ اؾت حبوی اظ آٖ اؾت وٝ زض قطوت

ٜ ثیبٍ٘ط ّٖٕىطز يٗیف ٞب، ثٝ ٍٞٙبْ وبٞف ٚخٝ ٘مس حبنُ اظ ّٖٕیبت ن ٚالٕ ٔسیطیت ایٗ قطوت

ٚاحس تدبضی ثٛزٜ اؾت، ثٝ ٔٙٓٛض خجطاٖ ایٗ ٔٛيٛٔ الساْ ثٝ افعایف ؾٛز اظ َطیك افعایف الالْ 

 .تٟٗسی اذتیبضی وطزٜ اؾت

ٞبی ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز زض  زض پػٚٞكی ثب ٖٙٛاٖ اٍ٘یعٜ( 1385)پٛضحیسضی ٚ افالَٛ٘ی 

اظٜ قطوت، ٔبِیبت ثط زضآٔس، ٘ؿجت ثسٞی ثٝ قطوتٟبی پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ا٘س

http://abcbourse.ir/


         57                                                     ی ازثیبت ٘ٓطی ٚ تدطثیٔطٚض اِٚیٝ: فهُ زْٚ 

 

ٞبی ٔسیطاٖ ثطای  پصیطی ؾٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ اٍ٘یعٜ وُ زاضایی، ا٘حطاف زض فٗبِیتٟبی ّٖٕیبتی ٚ ٘ٛؾبٖ

٘تیدٝ حبنُ ٘كبٖ زاز وٝ . ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ثب اؾتفبزٜ اظ الالْ تٟٗسی اذتیبضی ضا ثطضؾی وطز٘س

ٌیطز  زی اذتیبضی تٛؾٍ ٔسیطاٖ قطوتٟبی ایطا٘ی نٛضت ٔیٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ثب اؾتفبزٜ اظ الالْ تٗٝ

ٞبی انّی ثطای ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ثب  ٚ ٔبِیبت ثط زضآٔس ٚ ا٘حطاف زض فٗبِیتٟبی ّٖٕیبتی ٔحطن

ٞبی ٔحممیٗ غطثی ا٘ساظٜ  ٕٞچٙیٗ زضیبفتٙس ثطذالف یبفتٝ. ثبقس اؾتفبزٜ اظ الالْ تٟٗسی اذتیبضی ٔی

ٞبی ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز اظ  ٚ ٘ٛؾبٖ پصیطی ؾٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحطنقطوت، ٘ؿجت ثسٞی ثٝ وُ زاضایی 

 .ثبقٙس إٞیت چٙسا٘ی ثطذٛضزاض ٕ٘ی

ٞبی ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی قبُٔ  ضاثُٝ ویفیت ؾٛز ٚ ثطذی خٙجٝ( 1385)ٚ ٕٞىبضاٖ  ٔكبید

قطوت پصیطفتٝ قسٜ زض  135ٔسیطٜ ٚ تٗساز ٔسیطاٖ غیطْٔٛف، ٔیبٖ  زضنس ٔبِىیت اًٖبی ٞیئت

ضا ثطضؾی ٕ٘ٛز٘س ٚ ویفیت ؾٛز ضا ثط اؾبؼ ٔٗیبض  1381 -1383زض زٚضٜ ظٔب٘ی ؾبِٟبی  ثٛضؼ تٟطاٖ

ٞبی پػٚٞف ٔكرم ٌطزیس وٝ ثیٗ ویفیت ؾٛز ثب  پؽ اظ آظٖٔٛ فطيیٝ. الالْ تٟٗسی، اضظیبثی وطز٘س

ای ٚخٛز ٘ساضز؛ أب  ٔسیطٜ ضاثُٝ ٔسیطٜ ٚ تٗساز اًٖبی غیطْٔٛف ٞیئت زضنس ٔبِىیت اًٖبی ٞیئت

آظٖٔٛ . ای غیطذُی ٔكبٞسٜ ٌطزیس ٔسیطٜ، ضاثُٝ الالْ تٟٗسی ٚ زضنس ٔبِىیت اًٖبی ٞیئتثیٗ 

ٔسیطٜ زض اضتمبی ویفیت  ٞب ٘كبٖ زاز تٗساز ٔسیطاٖ غیط ْٔٛف ٚ زضنس ٔبِىیت اًٖبی ٞیئت فطيیٝ

 . ؾٛز قطوتٟبی پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ ٘مف ثبإٞیتی ٘ساض٘س

٘كبٖ زاز وٝ ؾُح ثبالی الالْ تٟٗسی ثبٖث وبٞف ( 1385)٘تبیح تحمیك ٘ٛضٚـ ٚ ٕٞىبضاٖ 

ثٙسی ٚ  افعایف زض ٔیعاٖ الالْ تٟٗسی ٔكىالت ثیكتطی ضا زض ظٔبٖ. قٛز ویفیت ؾٛز الالْ تٟٗسی ٔی

ثٙبثطایٗ الالْ تٟٗسی ثیكتط ثٝ ٔٗٙبی ویفیت ٚ پبیساضی وٕتط ؾٛز . وٙس تُبثك الالْ ٘مسی ایدبز ٔی

 .اؾت
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 اًٖبی حًٛض ٞبی حبوٕیت قطوتی ٕٞب٘ٙس ٘ؿجت ٔىب٘یعْ ثیٗ ضاثُٝ( 1386)لٙجطی 

 ثب ضا ٟ٘بزی ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٚ اَالٖبتی قفبفیت حؿبثطؼ زاذّی، ٔسیطٜ، ٞیئت تطویت زض غیطْٔٛف

 : ٘تبیح ظیط ضؾیس ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ آظٖٔٛ 1382 -1384ظٔب٘ی   زٚضٜ َی قطوت ّٖٕىطز

 تأثیطی ّٖٕىطز ثط ٔسیطٜ ٞیئت زضتطویت غیطْٔٛف اًٖبی حًٛض ٘ؿجت .1

 .٘ساضز

 .ّٖٕىطز زاضز ثب ٔؿتمیٓ ضاثُٝ زاذّی حؿبثطؼ ٚخٛز .2

 .٘ساضز ّٖٕىطز ثب ای ضاثُٝ اَالٖبتی قفبفیت .3

. زاضز ضاثُٝ ٔؿتمیٓ ّٖٕىطز ثب ٟ٘بزی ٌصاضی ؾطٔبیٝ .4

آیب  وٝ ٔٙٓط ایٗ اظ ٟ٘بزی ٌصاضاٖ ؾطٔبیٝ ٘ٓبضتی ٘مف ثطضؾی ثٝ تحمیمی زض (1386)ٔطازی 

 یه اظ ویفیت ؾٛز ٌیطی ا٘ساظٜ ثطای. پطزاذت زاضز، تأثیط قسٜ ٌعاضـ ؾٛز ویفیت ثط ٟ٘بزی ٔبِىیت

 وٝ ضٌطؾیٛ٘ی ٔسَ ؾٛز قف ویفیت ؾٙدف خٟت وٝ ٔٗٙب ثساٖ ٌطزیس، اؾتفبزٜ ثٗسی چٙس ضٚیىطز

 الالْ ؾٛز، وٙٙسٌی ثیٙی پیف اَالٖبتی ؾٛز، لبثّیت ٔحتٛای یٗٙی) ؾٛز ویفیت ٔرتّف ٞبی خٙجٝ

 تحمیك ایٗ ٘تبیح وّی َٛض ثٝ. وطز ثطاظـ ؾٙدس، ضا ٔی( ؾٛز ٌعاضـ ثٛزٖ ٔٛلٕ ثٝ ٚ ؾٛز تٟٗسی

 ٘تبیح ایٗ آ٘ىٝ حبَ اؾت، ؾٛز ویفیت ٚ ٟ٘بزی ٌصاضاٖ ثیٗ ؾطٔبیٝ ٔثجت ضاثُٝ یه ٚخٛز ثیبٍ٘ط

 ؾٛز ویفیت اضتمبی زض ٘مكی تٟٙب ٘ٝ ٟ٘بزی ٌصاضاٖ ؾطٔبیٝ تٕطوع اؾت وٝ آٖ زٞٙسٜ ٘كبٖ "ٖٕٛٔب

 .ٌطزز ٔی ٘یع ؾٛز ویفیت تٙعَ ؾجت ٞب ٔسَ ثطذی اظ حبنُ اؾبؼ ٘تبیح ثط ثّىٝ ٘ساضز

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ثیٗ ا٘ساظٜ قطوت  تحمیمیَی  1386زض ؾبَ ٔال٘ٓطی ٚ وطیٕی ظ٘س 

ای ثیٗ  تفبٚت لبثُ ٔالحٓٝ يٕٗ ایٙىٝ. ٚ ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ٕٞجؿتٍی لٛی ٔٗىٛؾی ٚخٛز زاضز
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٘ٛٔ نٙٗت ٚخٛز زاقتٝ ٚ تٟٙب زض ؾُح ؾٛز ٘بٚیػٜ اضتجبٌ يٗیفی قطوتٟبی ٕٞٛاضؾبظ ؾٛز اظ ٘ٓط 

زاض ثیٗ ٕٞٛاضؾبظی  افعٖٚ ثط ایٗ اضتجبٌ ٔٗٙی. قٛز ثیٗ نٙٗت ٚ ٕٞٛاضؾبظی ؾٛز ٔكبٞسٜ ٔی

 .ؾبذتٍی ؾٛز ثب ا٘ساظٜ قطوت ٚخٛز زاقتٝ اؾت

زض تحمیمی ثٝ ثطضؾی ٖٛأُ ٔإثط ثط ٔسیطیت ؾٛز زض ( 1387)ؾدبزی ٚ ٕٞىبضاٖ 

ٞب اظ  زض ایٗ تحمیك ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ. ٞبی پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ تٟطاٖ پطزاذتٙس تقطن

ٞب  ٞبی آٔبضی ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ِدؿتیه، يطیت ٕٞجؿتٍی، وبی زٚ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ قبذم

ثطاؾبؼ ٘تبیح پػٚٞف زض ؾُح ٔٗٙبزاضی پٙح زضنس، ٖٛأّی ٔب٘ٙس تغییط زض ّٖٕىطز . اؾتفبزٜ قس

أب ثیٗ ٔسیطیت ؾٛز ٚ . ٞبی آتی، ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ ٔؿتمیٓ زاضز وت ٚ پیف ثیٙی ضقس ؾٛزقط

 .زاضی ٚخٛز ٘ساضز پبضأتطٞبیی ٘ٓیط ا٘ساظٜ قطوت ٚ ؾبذتبض ٔبِىیت آٖ، ضاثُٝ ٔٗٙی

ٞبی ؾبذتبض ٔبِىیت ثط ّٖٕىطز قطوت تأثیطذٛز  تحمیكزض  (1387)ٕ٘بظی ٚ وطٔب٘ی 

 یضاثُٝ تحمیكٞب زض ایٗ آٖ. ٘ساٜلطاض زاز ثطضؾیقسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضا ٔٛضز پصیطفتٝ

٘تبیح شیُ َٛض وّی ثٝ  ٜٞب ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س ٚ ةثیٗ ا٘ٛأ ؾبذتبض ٔبِىیت ٚ ّٖٕىطز قطوت

 : ضؾیس٘س

زاضی ٔٗٙی یٞب ضاثُٝٞب ٚ ّٖٕىطز آٖؾبذتبض ٔبِىیت قطوت ثیٗ (1

 .زاضزٚخٛز 

زاضی ٔٙفی ٚ ٔٗٙی یثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی ٚ ّٖٕىطز قطوت ضاثُٝ (2

 .اضزٚخٛز ز

زاض ٚ ٔثجتی ٔٗٙی یثیٗ ٔبِىیت قطوتی ٚ ّٖٕىطز قطوت ضاثُٝ  (3

 .ٚخٛز زاضز
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زاض ٚ ٔٙفی ٔٗٙی یثیٗ ٔبِىیت ٔسیطیتی ٚ ّٖٕىطز قطوت ضاثُٝ (4

. ٚخٛز زاضز

وبضٞبی حبوٕیت  ٚ ؾبظ یضاثُٝ زض پػٚٞف ذٛیف (1387) ٚ ٕٞىبضاٖ حؿبؼ یٍب٘ٝ

ثطای ٔحبؾجٝ . ٘ساٜقطوت ضا ثب ٔسیطیت ؾٛز ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض زاز یقطوتی، ٘ؿجت ثسٞی ٚ ا٘ساظٜ

 ٚ ٞب پؽ اظ ثطضؾی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ثیٗ ؾبظآٖ. ؾٛز اظ ٔسَ تٗسیُ قسٜ خٛ٘ع اؾتفبزٜ وطز٘س

ٔسیطٜ، تٗساز ٚ وفبیت ٔسیطاٖ غیطْٔٛف، تفىیه تئوبضٞبی حبوٕیت قطوتی قبُٔ تٗساز اًٖبی ٞی

ٔسیطٜ، ؾبذتبض ٔبِىیت ٚ ٚخٛز تئٚی زضٞی ٔسیطٜ یب ًٖٛیتتئْبیف ٔسیطٖبُٔ اظ ضییؽ ٞیٚ

ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٗ ٘ؿجت ثسٞی. زاضی ٚخٛز ٘ساضزٔٗٙی یحؿبثطؾی زاذّی ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ

. ٚز ٘ساضززاضی ٚجٔٗٙی یقطوت ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ یا٘ساظٜ

ٞبی حبوٕیت قطوتی ثیٗ ٚیػٌی یثٝ ثطضؾی ضاثُٝ زذٛ تحمیكزض ( 1388)آلبیی ٚ چبالوی 

 تحمیكزض ایٗ . ا٘سٜقسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٞبی پصیطفتٝٚ ٔسیطیت ؾٛز زض قطوت

ٖبُٔ، زٌٚبٍ٘ی ٞبی تٕطوع ٔبِىیت، ٔبِىیت ٟ٘بزی، ٘فٛش ٔسیط حبوٕیت قطوتی ثب اؾتفبزٜ اظ ٚیػٌی

ٌیطی ثطای ا٘ساظٜ. ٌیطی قسٔسیطٜ ا٘ساظٜتئٔسیطٜ، اؾتمالَ ٞیتئٞی یٖبُٔ، ا٘ساظٜضٔسی یْٚیفٝ

٘تبیح ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ زٚ ٚیػٌی . ٔسیطیت ؾٛز ٘یع اظ الالْ تٟٗسی غیطٖبزی اؾتفبزٜ قس

ثیٗ ؾبیط  ٚ زاض ٔٙفی ٚخٛز زاضزیٔٗٗ یٔسیطٜ ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝتئٔبِىیت ٟ٘بزی ٚ اؾتمالَ ٞی

 .زاضی ٚخٛز ٘ساضزٔٗٙی یٞبی حبوٕیت قطوتی ٚ ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝٚیػٌی

قبُٔ لبثّیت اتىبء )ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ ویفیت افكبی قطوتی ( 1388)٘ٛضٚـ ٚ ٔیطحؿیٙی 

زض  قطوت پصیطفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ 51ٚ ٔسیطیت ؾٛز زض ( ٚ ثٝ ٔٛلٕ ثٛزٖ

ٌیطی ویفیت افكبء اظ زٚ ٔٗیبض ثٝ ٔٛلٕ  زض ایٗ پػٚٞف ثطای ا٘ساظٜ. پطزاذتٙس  1381 -1386ٞبی  ؾبَ
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ثٛزٖ ٚ لبثّیت اتىبء اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ ٚ ٔسیطیت ؾٛز قطوتٟب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ تٗسیُ قسٜ خٛ٘ع 

وتی ٚ ٔسیطیت زٞس وٝ ثیٗ ویفیت افكبی قط ٞبی ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ ٔی یبفتٝ. ثطآٚضز ٌطزیسٜ اؾت

زاض  ٞبی پػٚٞف حبوی اظ ٚخٛز ضاثُٝ ٔٙفی ٔٗٙی ٕٞچٙیٗ یبفتٝ. زاض ٚخٛز زاضز ؾٛز ضاثُٝ ٔٙفی ٔٗٙی

 .ثبقس ثیٗ ثٝ ٔٛلٕ ثٛزٖ افكبی قطوتی ٚ ٔسیطیت ؾٛز ٔی

ثٝ ثطضؾی اضتجبٌ ثیٗ ٔسیطیت ؾٛز ٚ ٔبِىیت ٟ٘بزی ( 1388)ٔطازظازٜ فطز ٚ ٕٞىبضاٖ 

پطزاذتٙس وٝ ثب  1382 -1386ٚضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض لّٕطٚ ظٔب٘ی ٞبی پصیطفتٝ قسٜ زض ة قطوت

اؾتفبزٜ اظ زٚ٘ٛٔ آظٖٔٛ ٔرتّف قبُٔ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی ٚ آظٖٔٛ ضٌطؾیٖٛ ٔمُٗی چٙسٌب٘ٝ، ثٝ ایٗ 

٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ثیٗ ؾُح ٔبِىیت ٟ٘بزی ٚ تٕطوع آٖ ثب ٔسیطیت ؾٛز ضاثُٝ ٔٙفی ٔٗٙبزاض ٚخٛز 

 .زاضز

پصیطفتٝ قسٜ زض   قطوت 63ثٝ ثطضؾی ٘ٛٔ ٔسیطیت ؾٛز زض  1389ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ ثٟبضٔمسْ ٚ 

زض ایٗ تحمیك اظ الالْ تٟٗسی ثٝ . پطزاذتٙس 1382 -1387ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض ذالَ ؾبِٟبی 

ٌیطی ٔسیطیت ؾٛز اؾتفبزٜ  ٖٙٛاٖ قبذم ؾٙدف ٔسیطیت ؾٛز ٚ اظ اٍِٛٞبی ٔتفبٚتی ثطای ا٘ساظٜ

ٟ٘بیت ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ٔسیطیت ؾٛز زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثٝ وبضایی  ٌطزیس ٚ زض

 .ٌطایف زاضز
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