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چىیسُ
دس ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی ساثغ ٝثیٗ ٚیظٌیٞبی ٔبِی  ٚغیشٔبِی ؿشوت ثب ویفیت افـبی اخجبسی ٚ
اختیبسی ؿشوتٞبی پزیشفت ٝؿذ ٜدس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ پشداخت ٝؿذٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس تؼذاد
 153ؿشوت و ٝداسای ستج ٝثٙذی افـب دس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ثٛد٘ذ دس ثیٗ ػبَٞبی  1386اِی1391
ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ا٘تخبة ؿذ٘ذٔ .تغیشٞبیی چ ٖٛتٕشوض ٔبِىیت ،ػبختبس ٞیئت ٔذیشٔ ،ٜبِىیت
اػضبی ٞیئت ٔذیشٔ ،ٜحبفظ ٝوبسی ٔذیشیت ،صذالت ٔذیشیت ،وبسایی ٔذیشیت ،فشصتٞبی سؿذ،
س لبثت دس ثبصاس ٔحص٘ ،َٛمذیٍٙی ،ػٗ ؿشوت ،ا٘ذاص ٜؿشوت ،ػٛدآٚسی ،اٞشْ ٔبِی ٔ ٚیضاٖ داسایی
ثبثت ث ٝػٛٙاٖ ٚیظٌیٞبی ٔبِی  ٚغیشٔبِی ا٘تخبة  ٚساثغ ٝآٖٞب ثب ویفیت افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی تٛػظ
٘شْافضاسٛٔ Eviews7سد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .آصٔ ٖٛفشضیبت تحمیك ثٚ ٝػیّ ٝسٌشػی ٖٛچٙذٌب٘ ٝثب
اػتفبد ٜاص دادٜٞبی تّفیمی صٛست پزیشفت٘ .تبیح تحمیك حبوی اص ایٗ اػت و ٝثیٗ وبسایی ٔذیشیت،
٘مذیٍٙی ؿشوت ،ػٛدآٚسی ،اٞشْ ٔبِی ٔ ٚیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت افـبی اخجبسی ساثغٔ ٝثجت  ٚثیٗ
سلبثت دس ثبصاس ٔحص ٚ َٛویفیت افـبی اخجبسی ساثغٙٔ ٝفی ٚخٛد داسدٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ػبختبس ٞیئت
ٔذیش٘ ،ٜمذیٍٙی ؿشوت ،ا٘ذاص ،ٜػٛدآٚسی ،اٞشْ ٔبِی ٔ ٚیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت افـبی اختیبسی
ساثغٔ ٝثجت  ٚثیٗ ٔبِىیت اػضبی ٞیئت ٔذیش ٚ ٜویفیت افـبی اختیبسی ساثغٙٔ ٝفی ٚخٛد داسد  ٚدس ثبلی
ٔٛاسد ٞیچ ٌ ٝ٘ٛساثغٝای ٔـبٞذٍ٘ ٜشدیذ.

ٍاصُّبی ولیسی :افؾبی اججبری ،افؾبی اذتیبریٍ ،یضگیّبی هبلیٍ ،یضگیّبی
غیزهبلی

همسهِ:

ثشای ػبِیبٖ ٔتٕبدی دس ٌزؿت ،ٝالتصبددا٘بٖ ٔیپٙذاؿتٙذ ٕٝٞی ٌشٜٞٚبی ٔشثٛط ثٝ
یه ؿشوت ػٟبٔی ٔثُ ٔذیشاٖ  ٚػٟبٔذاساٖ ثشای یه ٞذف ٔـتشن فؼبِیت ٔیوٙٙذ
أب اص ػبَ ٛٔ 1961اسد ثؼیبسی اص تضبد ٔٙبفغ ثیٗ ٌشٜٞٚب  ٚچٍٍ٘ٛی ٔٛاخٟٝی
ؿشوتٞب ثب ایٗ ٌ ٝ٘ٛتضبدٞب تٛػظ التصبددا٘بٖ ٔغشح ؿذ ٜاػت [9].
ایٗ ٔٛاسد ث ٝعٛسوّی دس حؼبثذاسی ٔذیشیت ث٘ ٝظشیٝی ٕ٘بیٙذٌی یب وبسٌضاسی
ٔـٟٛس اػتٞ .ؼتٝی اصّی ٘ظشیٝی ٕ٘بیٙذٌی ثش ایٗ فشض اػتٛاس اػت ؤ ٝذیشاٖ ثٝ
ػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ػٟبٔذاساٖ ٕٔىٗ اػت ثٌٝ٘ٛ ٝای ػُٕ وٙٙذ یب تصٕیٓ ٞبیی سا اتخبر
ٕ٘بیٙذ وِ ٝضٔٚبً دس ساػتبی ثیـی ٝٙوشدٖ ثشٚت ػٟبٔذاساٖ ٘جبؿذٔ .غبثك ایٗ ٘ظشی ٝثبیذ
ػبصٚوبس وٙتشِی یب ٘ظبستی وبفی ثشای حفبظت ػٟبٔذاساٖ اص تضبد ٔٙبفغ ایدبد ٌشدد.
ٔٛضٛع ؿفبفیت صٛستٞبی ٔبِی  ٚویفیت افـبء اعالػبت اسائ ٝؿذ ٜدس آٖ ،ث ٝػٛٙاٖ
یه سا ٜوبس ػّٕی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .اغّت چٙیٗ اػتذالَ ٔیوٙٙذ وٝ
خشیبٖ ؿفبف  ٚثب ویفیت اعالػبت ٔٛخت وبٞؾ ػذْ تمبسٖ اعالػبتی  ٚث ٝتجغ
وبٞؾ ٔـىالت ٘بؿی اص آٖ ٘ظیش ٔخبعشٜی اخاللی  ٚا٘تخبة ٘بدسػت ٔیٌشدد [8].
اصغالح افـبء دس ٌؼتشدٜتشیٗ ٔف ْٟٛخٛد ثٔ ٝؼٙبی اسائ ٝاعالػبت اػت .حؼبثذاساٖ اص
ایٗ ػجبست ث ٝصٛست ٔحذٚدتشی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ٙٔ ٚظٛس آ٘بٖ ا٘تـبس اعالػبت ٔبِی
ٔشثٛط ث ٝیه ؿشوت دس ٌضاسؿبت ٔبِی (ٔؼٕٛالً دس لبِت ٌضاسؿبت ػبال٘ )ٝاػت .دس
ثشخی ٔٛاسد ،ایٗ ٔف ْٟٛثبصٔ ٓٞحذٚدتش  ٚثٔ ٝؼٙی اسائ ٝاعالػبت اػت و ٝدس ٔتٗ
صٛستٞبی ٔبِی ٔٙظٛس ٘ـذ ٜاػت .ا٘تـبس اعالػبت تشاص٘بٔ ،ٝصٛست ػٛد  ٚصیبٖ،
صٛست خشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ ،اغّت تحت ػٛٙاٖ ؿٙبخت  ٚا٘ذاصٌٜیشی ٔذ٘ظش لشاس ٔیٌیشد.
ثٙبثشایٗ ،دس ٔحذٚدتشیٗ ٔف ،ْٟٛافـبی اعالػبت ؿبُٔ تدضی ٚ ٝتحّیُٞبی ٔذیشیت،
یبدداؿتٞبی ٕٞشا ٜصٛستٞبی ٔبِی ٌ ٚضاسؿبت ٔىُٕ اػت [4].
ثب تٛخ ٝثٔ ٝفبٞیٓ  ٚتؼبسیف افـبٔ ،حممبٖ افـب سا دس د ٚػغح ثیبٖ ٔیوٙٙذ :افـبی
اخجبسی  ٚافـبی اختیبسی.

افـبی اخجبسیٔ ،تـىُ اص  ٕٝٞاعالػبتی اػت و٘ ٝیبص اػت ثش عجك لٛا٘یٗ ؿشوتٞب،
لٛا٘یٗ ثٛسع اٚساق ثٟبداس  ٚاػتب٘ذاسدٞبی حؼبثذاسی لبثُ اخشا افـب ؿ٘ٛذ .إٞیت
افـبی اخجبسی دس اٞذاف ٌضاسؿٍشی ٔبِی ثٙیبدی اػت [9].
ٕٞب٘غٛسو ٝداسٚؽ ( )1993اػتذالَ ٔیوٙذٟ٘ ،بدٞبی لب٘٘ٛی ٘ظیش وٕیؼی ٖٛثٛسع
اٚساق ثٟبداس یب ٞیئت تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔبِی اص عشیك افـبی اخجبسی ،ؿشوتٞب سا
ّٔضْ ث ٝافـبی اعالػبتی خٛاٙٞذ وشد و ٝتٕبیُ ثٔ ٝخفی وشدٖ آٟ٘ب داس٘ذ [7].
افـبی اختیبسی ،ث ٝػٛٙاٖ اعالػبتیٔ ،بِی  ٚغیشٔبِی ،تؼشیف ٔیؿٛد و ٝافـبی آٖ
ثشای ؿشوت داسای ٔضیت ثٛد ٜأب خبسج اص اِضأبت لب٘٘ٛی ٔیثبؿذ .اػتفبد ٜاص افـبی
اختیبسی ٔـبث ٝافـبی اخجبسی ٔفیذ ٘جٛد ٚ ٜاِضأی وشدٖ آٖ عجك لبٕ٘ٔ ٖٛىٗ اػت
اثٟبْ  ٚػختی ثشای تفؼیش ایدبد وٙذ .دس ٘تید ،ٝافـبی اختیبسی ثشای خجشاٖ وبػتیٞبی
افـبی اخجبسی ث ٝوبس ٔیسٚد  ٚتصٕیٌٓیشی ثشای افـبی اعالػبت اضبفی اغّت تحت
چبسچٛة فض٘ٚی ٔٙفؼت ثش ٞضی ٝٙا٘دبْ ٔیؿٛد [13].
ػٛأُ ٚ ٚیظٌیٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛبِی  ٚالتصبدی ٔیتٛا٘ذ ثش سٚی ٔیضاٖ  ٚػغح ویفیت
افـب ؿشوتٞب دس ٔمبعغ صٔب٘ی ٔختّف تبثیشٌزاس ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ٔذیشاٖ دس ٔٛالغ
ٔختّف ثب تٛخ ٝث ٝاٍ٘یضٜٞبٔ ،ؼیبسٞبی ٔبِیٚ ،ضؼیت التصبدی ؿشوت  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ
ٔؼیبس ٞضیٙٔ -ٝٙفؼت ٘بؿی اص اسائ ٝافـب ،ػغٛح ٔختّفی اص افـب سا فشأ ٓٞیآٚس٘ذ تب
ثتٛا٘ٙذ ث ٝاٞذاف  ٚاٍ٘یضٜٞبی خٛد دػت یبثٙذ .اص آ٘دبییىٔ ٝیضاٖ  ٚویفیت افـب دس
ٔیبٖ ؿشوتٞب ٔتفبٚت ٔیثبؿذ ،تحمیك حبضش ٘یض ثش اػبع ٔغبِؼبت پیـیٗ ٔ ٚجب٘ی
٘ظشی تحمیك ث ٝثشسػی یه ػشی ػٛأُ تبثیشٌزاس ثش ویفیت افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی
دس ایشاٖ پشداخت ٝاػت.
پیؾیٌِ تحمیك
ٔغبِؼبت ثؼیبسی دس صٔی ٝٙافـبء  ٚویفیت ٌضاسؿٍشی ٔبِی صٛست ٌشفت ٝاػت و ٝثٝ
ثشخی اص آٟ٘ب اؿبسٔ ٜیٌشدد:اٚػٛآ٘ؼب ِ٘ٛ ٚتیض )2006(1دس پظٞٚـی دس ی٘ٛبٖ دسیبفتٙذ
و ٝثیٗ ا٘ذاص ٜی ؿشوت٘ ،ؼجت اٞشٔیٛ٘ ،ع حؼبثشعٛ٘ ،ع صٙؼت  ٚدسصذ ػٟبْ ٔتؼّك
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ثٔ ٝذیشاٖ داخّی ؿشوت ثب اسائٝی ثٛٔ ٝلغ صٛستٞبی ٔبِی ساثغٝی ٔؼٙیداس ٚخٛد
داسد.
ِیٕٞ ٚ ٛىبساٖ ( )2006دس تحمیك ثب ػٛٙاٖ " تبثیش افـبی اختیبسی ،ػبختبس ٔبِىیت ٚ
2

ٞضیٝٙی ػشٔبی ٝثش استجبط ثبصد ٜػٛدٞبی آتی" ،تبثیش افـبی اختیبسی سا ثش استجبط ثیٗ
ثبصدٞی خبسی ػبال٘ ،ٝػٛدٞبی ػبال٘ ٚ ٝػٛدٞبی آتی  ٚاثش ػبختبس ٔبِىیت ٞ ٚضیٝٙ
ػشٔبی ٝثش ایٗ ساثغ ٝسا ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس داد٘ذ٘ .تبیح پظٞٚؾ آٟ٘ب ٘ـبٖ داد استجبط
ٔثجتی ثیٗ ػغح افـبی اختیبسی  ٚػغح اخجبس دسثبسٜی ػٛدٞبی آتی ٚخٛد داسد.
ٕٞچٙیٗ دس ؿشوتٞبیی ؤ ٝبِىیت ٔذیشیت دس آٟ٘ب ثبالػت ،استجبط ضؼیفتشی ثیٗ
ثبصدٞی خبسی ػٟبْ  ٚػٛدٞبی آتی ٚخٛد داسد .آٟ٘ب دسیبفتٙذ ثیٗ ثبصدٞی ػٟبْ خبسی
 ٚػٛدٞبی آتی ،صٔب٘یوٞ ٝضیٝٙی ػشٔبی ٝثبالػت ،استجبط ضؼیفی ٚخٛد داسد.
ػضت  ٚإِؼشی )2008(3دس ثشسػی اثش ٘ظبْ ساٞجشی ثش افـبی ثٛٔ ٝلغ اعالػبت
صٛستٞبی ٔبِی اص عشیك ایٙتش٘ت دس ٔصش ٘ـبٖ داد٘ذ ،ا٘ذاصٜی ؿشوتٛ٘ ،ع صٙؼت،
٘مذیٍٙی ،تشویت ٔبِىیت ،تشویت اػضبی ٞیئت ٔذیش ٚ ٜا٘ذاصٜی آٖ اص ػٛأُ تؼییٗ-
وٙٙذ ٜدس افـبی ثٛٔ ٝلغ اص عشیك ایٙتش٘ت ٔیثبؿذٕٞ .چٙیٗ آٟ٘ب دسیبفتٙذ ؿشوتٞبی
ثضسٌی و ٝدس ثخؾ خذٔبت فؼبِیت ٔیوٙٙذ ٘ ٚمذیٍٙی ثبالیی داس٘ذ ،اعالػبت خٛد
سا ثٍٙٞٝبْتش اص ثمی ٝؿشوتٞب ٔٙتـش ٔیٕ٘بیٙذ
حؼیٗ ٕٞ ٚىبساٖ (4)2009ث ٝثشسػی ساثغ ٝثیٗ افـبی ؿشوتٞب  ٚاسصؽ ؿشوت دس
ثبصاس ػشٔبیٔ ٝصش پشداختٙذ٘ .تبیح تحمیك آٟ٘ب ٘ـبٖ داد و ٝثب وٙتشَ فبوتٛسٞبیی ٘ظیش
ا٘ذاصٜی داساییٞب  ٚػٛدآٚسی ،افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداس ٔٙفی ثب اسصؽ ؿشوت
داسد .دس حبِی و ٝثیٗ افـبی اختیبسی  ٚاسصؽ ؿشوت ساثغٝی ٔثجت ٚخٛد داسد ِٚی
ایٗ ساثغ ٝاص ِحبػ آٔبسی ٔؼٙیداس ٘یؼت.
ِی ٚ ٚاً٘ )2010( 5ث ٝثشسػی ویفیت ٌضاسؿٍشی ٔبِی  ٚوبسایی ػشٔبیٌٝزاسی دس
وـٛس چیٗ پشداختٙذ .آٟ٘ب ؿبخص ویفیت ٌضاسؿٍشی ٔبِی سا ؿبخص ویفیت الالْ
تؼٟذی  ٚؿبخص ٔذیشیت ػٛد دس ٘ظش ٌشفتٙذ٘ .تیدٝی پظٞٚؾ آٟ٘ب حبوی اص آٖ ثٛد
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و ٝؿبخص ویفیت الالْ تؼٟذی ثب ػغح پبییٗ ػشٔبیٌٝزاسی ساثغٝای ٔؼىٛع داسد.
ٕٞچٙیٗ ؿبخص ٔذیشیت ػٛد ثب ػغح ثبالی ػشٔبیٌٝزاسی ساثغٝای ٔؼىٛع داسد
[11].
ِی )2010(6دس ثشسػی اثش سلبثت ثبصاس ثشویفیت افـبی داٚعّجب٘ ٝاعالػبت ،دسیبفت؛
سلبثت ٔٛخت افضایؾ ویفیت افـبی داٚعّجب٘ ٝاعالػبت ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ٘تیدٝی
تحمیك ا٘ ٚـبٖ داد ؿشوتٞبی ثضسي ث ٝػّت تٛاٖ سلبثتی ثبالیی و ٝداس٘ذ ،ویفیت
افـبی ثٟتشی دس ٔمبیؼ ٝثب ؿشوتٞبی وٛچه داس٘ذ.
ّٔىیبٖ  ٚػیذآثبدی ( )1383دس پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ " ثشسػی تبثیش ا٘ذاص٘ ٚ ٜؼجتٞبی
ٔبِی ثش افـبی وبُٔ صٛستٞبی ٔبِی " الذاْ ث ٝایدبد یه چهِیؼت اص الالْ افـبی
اِضأی ٕ٘ٛد٘ذ و ٝؿبُٔ  168لّٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص ٔتٗ اػتب٘ذاسدٞبی حؼبثذاسی ثٛد.
آٟ٘ب ٔذَ خٛد سا ثش سٚی  50ؿشوت اص ؿشوتٞبی پزیشفت ٝؿذ ٜدس ثٛسع آصٖٔٛ
ٕ٘ٛد٘ذ٘ .تبیح آٟ٘ب ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ ا٘ذاصٜی ؿشوت٘ ،ؼجت ثذٞیٞب ث ٝحمٛق صبحجبٖ
ػٟبْ٘ ،ؼجت ػٛد لجُ اص ٔبِیبت ث ٝفشٚؽ خبِص  ٚویفیت افـبی صٛستٞبی ٔبِی
ساثغٝی ٔؼٙیداس ٚخٛد داسد.
وبؿب٘یپٛس  ٚپبسچیٙی ( )1388دس پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ "ساثغٝی افـبی اعالػبت اختیبسی
 ٚاػضبی غیشٔٛظف ٞیئتٔذیش " ٜث ٝثشسػی ساثغٝی دٔ ٚىب٘یؼٓ وٙتشِی یؼٙی افـبی
اختیبسی (ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ خبسخی) ٔ ٚذیشاٖ غیشٔٛظف (ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ داخّی) ٔی-
پشداصد٘ .تید ٝحبوی اص آٖ اػت و ٝساثغٝی ٔؼٙیداسی ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش ٚخٛد داسد.
ثب ٔشٚس تحمیمبت داخّی ٔـخص ٔیٌشدد و ٝثب ٚخٛد ثشخی ٔغبِؼبت دس صٔی ٝٙافـب،
ٔغبِؼٝای و ٝثصٛست خبٔغ ٕٞ ٚضٔبٖ ث ٝثشسػی ػٛأُ تبثیشٌزاس ثش افـبی وُ،
ؿبُٔ افـبی اخجبسی  ٚافـبی اختیبسی دس یه دٚسٜی صٔب٘ی پشداخت ٝثبؿذ صٛست
ٍ٘شفت ٝاػتٕٞ .چٙیٗ دس ٔغبِؼبت صٛست ٌشفت ٝتٟٙب ػٛأّی ٕٞچٞ ٖٛضیٝٙی
ػشٔبی٘ ،ٝمذؿ٘ٛذٌی ػٟبْ ٚ ،ػٛأُ ٔبِی ؿشوتی ٘ظیش ٘مذیٍٙی ،اٞشْ ٔبِی ،ا٘ذاصٜ
ؿشوت ث ٝعٛس خذاٌب٘ ٝدس ساثغ ٝثب ویفیت افـب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
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هجبًی ًظزی ٍ تسٍیي فزضیبت :ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚپیـی ٝٙتحمیمبت ٔٛخٛد
دس صٔیٝٙی ویفیت افـب ،ػٛأُ ٚ ٚیظٌیٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛبِی  ٚغیشٔبِی ؿشوتٞب
ٔی تٛا٘ذ ثش سٚی ٔیضاٖ  ٚػغح ویفیت افـبی آٟ٘ب دس ٔمبعغ صٔب٘ی ٔختّف تبثیشٌزاس
ثبؿذ.
اص دیذٌبٌ ٜؼتشد ٜحبوٕیت ؿشوتی ؤ ٝتٕشوض ثش پبػخٍٛیی ٔذیشاٖ ثٕٝٞ ٝی ری-
٘فؼبٖ اػت ،اعالػبت ؿفبف  ٚثب ویفیت سا ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اثضاس اصّی ایفبی
ٔؼئِٛیت پبػخٍٛیی ٔذیشاٖ دا٘ؼت .إٞیت دػتشػی ث ٝاعالػبت خٟت اتخبر
تصٕیٓٞبی ٔٙغمی  ٚصحیح ،ث ٝحذی اػت و ٝدس خٛأغ ٔشدْػبالس ،ؿفبفیت ٚ
ویفیت اعالػبت  ٚأىبٖ دػتشػی ث ٝآٖ سا دس ؿٕبس حمٛق ثـش دس ٘ظش ٔیٌیش٘ذٞ .ش
لذس ا٘تـبس اعالػبت دس خٛأغ ثیـتش ثبؿذ ،أىبٖ اتخبر تصٕیٓٞبی آٌبٞب٘ٚ ٝ
پبػخٍٛیی دس ٔٛسد چٍٍ٘ٛی تحصیُ ٔ ٚصشف ٔٙبثغ ،ثیـتش ٔیؿٛد  ٚأىبٖ سؿذ
فؼبد وبٞؾ ٔییبثذ .ؿفبفیت  ٚویفیت افـب ،ث ٝػٛٙاٖ اثضاسی ثشای سؿذ  ٚتٛػؼٝی
خٛأغ ضشٚسی اػت  [3].ادثیبت ٔٛخٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝىب٘یضْٞبی حبوٕیت
ؿشوتی ٔغّٛة  ٚثب ویفیت ثبال ثبػث اسصؿیبثی ثبالتش ؿشوت دس ثبصاس ٔیٌشدد.
ؿفبفیت ٌضاسؿٍشی ٔبِی  ٚسٚیٞٝبی افـب ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٚیظٌیٞبی اصّی
ٔىب٘یضْٞبی حبوٕیت ؿشوتی ٔیثبؿٙذ  ٚػبُٔ اصّی دس تؼییٗ ٔىب٘یضْٞبی حبوٕیت
ؿشوتی ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ایٗ ٔؼئّ ٚ ٝثشسػی ٔمبالت چبح ؿذٜ
دس صٔیٝٙی افـبی اعالػبت؛ ثشخی ػبصٚوبسٞبی حبوٕیت ؿشوتی ٘ظیش تٕشوض
ٔبِىیت ،ػبختبس ٞیئت ٔذیشٔ ٚ ٜبِىیت اػضبی ٞیئت ٔذیش ٜدس ایٗ ٔغبِؼٛٔ ٝسد
ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .فشضیبت ٔشتجظ ثب آٖ ػجبستٙذ اص[6] :
- 1ثیٗ ٔیضاٖ تٕشوض ٔبِىیت ؿشوت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد
داسد.
- 2ثیٗ ٔیضاٖ تٕشوض ٔبِىیت ؿشوت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی
ٚخٛد داسد.
- 3ثیٗ ػبختبس ٞیئتٔذیش ٚ ٜویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
- 4ثیٗ ػبختبس ٞیئتٔذیش ٚ ٜویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.

- 5ثیٗ ٔبِىیت اػضبی ٞیئتٔذیش ٚ ٜویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد
داسد.
- 6ثیٗ ٔبِىیت اػضبی ٞیئتٔذیش ٚ ٜویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد
داسد.
ٔذیشاٖ دس ٔٛالغ ٔختّف ثب تٛخ ٝث ٝاٍ٘یضٜٞبٔ ،ؼیبسٞبی ٔبِیٚ ،ضؼیت التصبدی خٛد
 ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼیبس ٞضیٙٔ -ٝٙفؼت ٘بؿی اص اسائٝی افـب ،ػغٛح ٔختّفی اص ویفیت
افـب سا فشأ ٓٞیآٚس٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ث ٝاٞذاف  ٚاٍ٘یضٜٞبی خٛد دػت یبثٙذٔ .ذیشاٖ
ٕ٘بیٙذٌب٘ی ٞؼتٙذ و ٝاص ػٛی ٔبِىبٖ ٚاحذٞبی التصبدی ثٙٔ ٝظٛس ٔذیشیت ٔٙبثغ آٟ٘ب
دس خٟت وؼت حذاوثش سفبٙٔ ٜصٛة ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ استجبط ثیٗ ٔبِىبٖ ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ،
ساثغٝی ٕ٘بیٙذٌی ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد .ثش اػبع ٔجب٘ی ٘ظشیٔ ،یضاٖ  ٚویفیت افـب ٕٔىٗ
اػت اص ثشخی ػٛأُ ٔشتجظ ثب ٔذیشیت تبثیش ثپزیشد ،چٙذ ػبُٔ ٔشتجظ ثب ٔذیشیت
اصخّٕٔ ٝحبفظٝوبسی ٔذیشیت ،وبسایی ٔذیشیت ،صذالت ٔذیشیت دس ایٗ پظٞٚؾ
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت ٚ .فشضیبت ٔشتجظ ػجبستٙذ اص[1] :
 .1ثیٗ ٔحبفظٝوبسی ٔذیشیت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .2ثیٗ ٔحبفظٝوبسی ٔذیشیت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .3ثیٗ وبسایی ٔذیشیت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .4ثیٗ وبسایی ٔذیشیت ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .5ثیٗ صذالت ٔذیشیت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .6ثیٗ صذالت ٔذیشیت ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
اٌشچٌ ٝضاسؿٍشی ٔبِی ثب ویفیت٘ ،تبیح ٔثجت صیبدی دس پی داسد ،ثشخی دیذٌبٜٞب
ٞضیٞٝٙبی احتٕبِی اعالػبت ٔحشٔب٘ٝی آٖ سا ثیـتش اص ٔٙبفغ آٖ ٔیدا٘ٙذ .ثغٛس ٔثبَ
ثشخی ٔؼتمذ٘ذ و ٝافـبی ثب ویفیت  ٚدلیك ،ث ٝسلجبی ثبِفؼُ  ٚثبِم ٜٛدس ثبصاس ٔحصَٛ
 ٚخذٔبت وٕه خٛاٞذ وشد  ٚفشصتٞبی سؿذ ٛ٘ ٚآٚسیٚ ،ضؼیت ٔٙحصشث ٝفشد ٚ
اػتشاتظیٞب ٔ ٚضیتٞبی سلبثتی سا ثٔ ٝخبعش ٜخٛاٞذ ا٘ذاخت .ثشخی ػٛأُ ٔشتجظ ثب
ٞضیٝٙی اعالػبت ٔحشٔب٘ٔ ٝب٘ٙذ ٔیضاٖ فشصتٞبی سؿذ ٔ ٚیضاٖ سلبثت دس ثبصاس
ٔحص َٛدس ایٗ تحمیك ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت ٚ .فشضیبت ٔشتجظ ػجبستٙذ اص:
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 .1ثیٗ ٔیضاٖ فشصتٞبی سؿذ  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .2ثیٗ ٔیضاٖ فشصتٞبی سؿذ  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد
داسد.
 .3ثیٗ ٔیضاٖ سلبثت دس ثبصاس ٔحص ٚ َٛویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی
ٚخٛد داسد.
 .4ثیٗ ٔیضاٖ سلبثت دس ثبصاس ٔحص ٚ َٛویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی
ٚخٛد داسد.
ٞش ؿشوت اص یه ٔدٕٛػٚ ٝیظٌیٞبیی ثشخٛسداس اػت و ٝتب ا٘ذاصٜی صیبدی ثب ٘ٛع ٚ
ٔبٞیت فؼبِیت آٖ دس استجبط ٔیثبؿذ .فؼبِیتٞبی تدبسی ٔختّف اص پیچیذٌی ،چشخٝ
ػّٕیبتی ،سیؼه ،ثبصد ،ٜػشٔبیٙٔ ،ٝبثغ ٔبِی ،اٞذاف ٔ ٚبٔٛسیتٞبی ٔتفبٚتی
ثشخٛسداس ٞؼتٙذ  ٚثذیٟی اػت ؤ ٝحیظ اعالػبتی ٌ ٚضاسؿٍشی ثٔ ٝیضاٖ لبثُ
ٔالحظٝای ٔتبثش اص ٘ٛع فؼبِیت تدبسی ٚ ٚیظٌیٞبی حبوٓ ثش آٖ ٔیثبؿذ .ثش اػبع
ٔجب٘ی ٘ظشی ،ویفیت افـب ٕٔىٗ اػت اص ثشخی اص ٚیظٌیٞبی ؿشوت تبثیش ثپزیشد ،وٝ
ثشخی ایٗ ٚیظٌیٞب اصخّٕ٘ ٝمذیٍٙی ،ػٗ ؿشوت ،ا٘ذاصٜی ؿشوت ،ػٛدآٚسی ،اٞشْ
ٔبِیٔ ،یضاٖ داسایی ثبثت دس ایٗ تحمیك ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاسٔیٌیش٘ذ ٚ .فشضیبت ٔشتجظ
ػجبستٙذ اص[2] :
 .1ثیٗ ٘مذیٍٙی ؿشوت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .2ثیٗ ٘مذیٍٙی ؿشوت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .3ثیٗ ػٗ ؿشوت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .4ثیٗ ػٗ ؿشوت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .5ثیٗ ا٘ذاصٜی ؿشوت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .6ثیٗ ا٘ذاصٜی ؿشوت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .7ثیٗ ػٛدآٚسی  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .8ثیٗ ػٛدآٚسی  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .9ثیٗ اٞشْ ٔبِی  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.ثیٗ اٞشْ ٔبِی
 ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.

 .10ثیٗ ٔیضاٖ داسایی ثبثت  ٚویفیت افـبی اخجبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
 .11ثیٗ ٔیضاٖ داسایی ثبثت  ٚویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝی ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
رٍػ پضٍّؼ
ایٗ پظٞٚؾ اص ِحبػ ٞذف پظٞٚؾ ،پظٞٚـی وبسثشدی ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اص ٘ظش ٘ٛع
دادٜٞب  ٚصٔبٖ ٌشدآٚسی اعالػبت اص ٘ٛع دادٜٞبی تّفیمی  ٚتبسیخی ٔیثبؿذ .سٚؽ
پظٞٚؾ ثش اػبع خصٛصیت ٔٛضٛع اص ٘ٛع تٛصیفی  ٚتحّیُ ٕٞجؼتٍی ٔیثبؿذ.
دادٜٞبی ٔشثٛط ثه ٝادثیهبت ٔٛضهٛػی اص وتهبةٞهبٔ ،مهبالت التهیٗٔ ،مهبالت فبسػهی ٚ
ٕٞچٙیٗ پبیبٖ٘بٔٞٝبی فبسػی اػتخشاج ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝفشضهیبت
ٔ ٚتغیشٞب اص صٛستٞبی ٔبِی ،یبدداؿهتٞهبی ٕٞهشا ٜصهٛستٞهبی ٔهبِی ،پبیٍهبٜٞهبی
اعالػبتی ػبصٔبٖ ثٛسع  ٚاٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ،آٔبسٞبی ٔؼتٙذ ػهبصٔبٖ ثهٛسع  ٚاٚساق
ثٟبداس ٕٞ ٚچٙیٗ اص ٘شْافضاس سٜآٚسد ٘ٛیٗ اػتخشاج ٌشدیذ ٜاػت.
خبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ ٔتـىُ اص وّی ٝؿشوتٞبی پزیشفت ٝؿذ ٜدس ثٛسع اٚساق
ثٟبداس تٟشاٖ اػت .دس ایٗ تحمیك ثشای ا٘تخبة ٕ٘ ٝ٘ٛاص سٚؽ غشثبٍِشی اػتفبد ٜؿذٜ
اػت٘ .خؼت تٕبْ ؿشوتٞب دس دٚس ٜصٔب٘ی  1386تب  1391ا٘تخبة ؿذ٘ذ ،ػپغ اص ثیٗ
ؿشوتٞبی ٔٛخٛد ،ؿشوتٞبی فبلذ ٞش یه اص ؿشایظ صیش ،حزف ٌشدیذ٘ذ:
 .1ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ٔٛسد ٘یبص تحمیك اص یه ػبَ لجُ اص دٚسٜی تحمیك ،پیؾ اص
ػبَ  1385دس ثٛسع اٚساق ثٟبداس پزیشفت ٝؿذ ٜثبؿٙذ.
 .2ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ لبثّیت ٔمبیؼ ٝدٚسٜی ٔبِی آٖٞب ٔٙتٟی ث 29 ٝاػفٙذ ٔب ٜثبؿذ.
 .3عی ػبَٞبی ٔبِی ٔزوٛس تغییش ػبَ ٔبِی  ٚتٛلف فؼبِیت ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ.
 .4ثب تٛخ ٝث ٝاػتفبد ٜاص اسصؽ ثبصاس حمٛق صبحجبٖ ػٟبْ ،ػٟبْ ؿشوت دس ٞش ػبَ
حذالُ یه ثبس ٔؼبّٔ ٝؿذ ٜثبؿذ.
 .5ث ٝدِیُ تفبٚت ٔٛخٛد دس ٘ٛع فؼبِیتٞب ،خضء ؿشوتٞبی ػشٔبیٌٝزاسی ،ثب٘ه ٚ
ثیٕ٘ ٝجبؿذ.
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشایظ روش ؿذ ٜدس ٟ٘بیت  153ؿشوت پزیشفت ٝؿذ ٜدس ثٛسع
اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ و ٝداسای ؿشایظ ٔزوٛس ثٛد٘ذ ا٘تخبة ؿذ.

تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜهبی ایهٗ تحمیهك  ٚآصٔه ٖٛفشضهیبت آٖ تٛػهظ ٘هشْ افهضاس
 Eviews7 ٚ Excelا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
ثشای ثشسػی آصٔ ٖٛفشضیبت پظٞٚؾ اص ٔؼبدِٝی سٌشػی٘ٛی چٙذٌب٘ ٝاػتفبدٔ ٜیؿٛد
و ٝث ٝصٛست صیش ٔیثبؿٙذ:
ٔذَ )1

ٔذَ )2

ٔتغیشٞبی تحمیك ؿبُٔ ٔتغیش ٚاثؼتٔ ،ٝؼتمُ ٔیثبؿٙذ و ٝدس خذ َٚؿٕبس )1( ٜثٝ
ٔؼشفی ٕٞ ٚچٙیٗ تؼشیف ػّٕیبتی ٔتغیشٞبی ٔزوٛس پشداختٔ ٝیؿٛد.
خذ َٚؿٕبس :)1( ٜتؼشیف ػّٕیبتی ٔتغیشٞبی تحمیك
٘بْ ٔتغیش

تؼشیف ػّٕیبتی
جْت ثزرعی عطح ویفیت افؾبی اججبری زر ایي پضٍّؼ اسگشارؽبت اهتیبس ؽزوتی
هٌتؾزُ تَعط عبسهبى ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى طی عبلّبی  1386تب 1391اعتفبزُ
هیؽَز .طجك زعتَرالؼول اجزایی افؾبی عبسهبى ثَرط ،ویفیت افؾب اس عِ هزحلِ

ٍاثغتِ

افـبی اخجبسی

تؾىیل ؽسُ اعت:
-1ثِ هَلغ ثَزى

MDISC

-2لبثلیت اتىب
-3اػساز ثِ زعت آهسُ اس هحبعجبت  2ٍ 1فَق ،ثؼس اس اػوبل ضزایت ػسزی ،ثیي  0تب
 100ارسؽگذاری هیؽَز وِ هؼزف رتجِی ؽزوت اس لحبظ ویفیت افؾب هیثبؽس.

زر ایي پضٍّؼ ؽبذـ افؾبی اذتیبری ،ثزاعبط ؽبذـّبی پیؾٌْبزی تَعط
ثَتَعبى )1997( 7وِ ثزگزفتِ اس ًظزات وویتِی جٌىیٌش 8هیثبؽس ،اًساسُگیزی هی-
گززز.
ثزای اعترزاج ؽبذـ افؾبی اذتیبری ثِ اطالػبت گشارػ فؼبلیت ّیئتهسیزُی
ؽزوت ،اطالػیِّبی زاٍطلجبًِ هرتلف ّوبًٌس گشارػ ػولىزز ٍ تؼسیل عَز ّز عْن
افـبیاختیبسی

ٍ ...اتىب هیگززز .اس عبل  1390گشارػ فؼبلیت ّیئت هسیزُ ثب ؽىل ذبفی وِ اس
طزف عبسهبى ثَرط ٍ اٍراق ثْبزار تْزاى اججبری گززیسُ ارائِ هیؽَز ،اهب ٌَّس
ؽزوتّب ثقَرت زاٍطلجبًِ اطالػبتی هبساز ثز اطالػبت اججبری اس طزف لَاًیي زر
ایي ًَع گشارؽبت ارائِ هیزٌّس وِ ّوبى افؾبی اذتیبری هَرز ًظز ایي تحمیك
هیثبؽس .ؽبذـ پظ اس ثزرعی اس ًظز الشاهی ًجَزى هطبثك اعتبًسارزّبی حغبثساری

VDISC

یب لبًًَی زر ؽؼ ثرؼ؛)1پیؾیٌِ اطالػبتی)2 ،ذالفِای اس ًتبیج تبریری
هْن)3،آهبرُّبی ولیسی غیزهبلی)4 ،اطالػبت ثرؼّب)5 ،اطالػبت پیؼثیٌی ٍ
)6ثحث ٍ تحلیل هسیزیت تؼییي هیگززز ٍ ًحَُی هحبعجِ آى ثِ فَرت سیز
هیثبؽس:
اهتیبس افؾبی اذتیبری اس تمغین هجوَع اهتیبس حبفلِ اس  6ثرؼ ثز ول اهتیبس لبثل
زریبفت یؼٌی  134ثِ زعت هیآیس وِ زر جسٍل پیَعت هجوَع ٍ ًحَُ اهتیبسزّی
آٍرزُ ؽسُ اعت[4] .

OWCO
تٕشوضٔبِىیت

زرفس عْبم ًگْساری ؽسُ تَعط پٌج هبله ثشري ؽزوت هیثبؽس.

BODS
ػبختبسٞیئت-

وِ اس تمغین تؼسازاػضبی غیزهَظف ثِ تؼساز ول اػضبی ّیئت هسیزُ ثسعت هی-
آیس.

ٔؼتمُ

ٔذیشٜ
BODO
ٔتغیش ٔبِىیت

عْن هبلىیت اػضبی ّیئتهسیزُ اس ؽزوت هیثبؽس.

MACO
ٔحبفظٝوبسی

ٍاوٌؼ هحتبطبًِ هسیزیت زر ثزاثز اثْبهبت هَجَز اعت ٍ اس ؽبذـ گیَلیّ ٍ 9یي
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ثزای هحبعجِ آى اعتفبزُ هیًوبیین.

ٔذیشیت
MAEF
وبسایی ٔذیشیت

تَاًبیی هسیزیت زر اعتفبزُ اس هٌبثغ هحسٍز ثزای رعیسى ثِ اّساف ؽزوت هیثبؽس
ٍ ثب اعتفبزُ اس ؽبذـ زهزجیبى ٍ 11تحلیل پَؽؾی زازُّب ،هتغیز وبرایی هسیزیت ثز
اعبط فزٍػ ٍ ثْبی توبم ؽسُ وبالی فزٍػ رفتِ اًساسُگیزی هیگززز.

7

Botousan
Jenkinz
9
Givoly
10
Hayn
11
Demerjian
8

TA
صذالت ٔذیشیت
GROP
فشصتٞبی سؿذ
PRMC
سلبثت دس ثبصاس
ٔحصَٛ
CR
٘مذیٍٙی
AGE
ػٗ ؿشوت

هتغیز فسالت هسیزیت ػجبرتغت اس ًوبیؼ فبزلبًِی اطالػبت افؾب ؽسُ تَعط
هسیزیت ،وِ زر ایي تحمیك ثزاعبط هیشاى الالم تؼْسی اذتیبری عٌجیسُ هیؽَز.
فزفت رؽس یؼٌی عزهبیِگذاری زر یه پزٍصُ ذبؿ ،ثزای هحبعجِ فزفت رؽس اس
ًغجتّبی هرتلفی چَى  MVB ٍ P/E ،ROA ،ROE ،MPاعتفبزُ هیگززز .وِ زر
ایي تحمیك اس ًغجت  MVBیؼٌی ارسػ ثبسار ؽزوت  iزر عبل  tتمغین ثز ارسػ
زفتزی ؽزوت  iزر عبل  tاعتفبزُ هیًوبیین.
وِ زر ایٌجب ،چگًَگی تمغین ثبسار ثیي ٍاحسّبی تجبری زر ًظز گزفتِ هیؽَز .اس
طزیك ؽبذـ ّزفیٌسال –ّیزؽوي  12اس تمغین فزٍػ ؽزوت زر فٌؼت ثز فزٍػ
ول ؽزوتّب زر فٌؼت ثسعت هیآیس.

وِ ثزای عٌجؼ آى زر ایي هطبلؼِ اس ًغجت جبری یؼٌی ًغجت زاراییّبی جبری ثِ
ثسّیّبی جبری اعتفبزُ هیگززز.

وِ زر ایي هطبلؼِ عي ًبمًَیغی اس اٍلیي تبرید ًبمًَیغی ؽزوت زر ثَرط اٍراق
ثْبزار تْزاى هیثبؽس.

SIZE
ا٘ذاصٜی ؿشوت
PROFIT
ػٛدآٚسی
LEV
اٞشْ ٔبِی
ASSET
داسایی ثبثت

زر ایي پضٍّؼ ثزای هتغیز اًساسُ اس لگبریتن طجیؼی جوغ زاراییّب اعتفبزُ هیگززز.

هتغیز عَزآٍری ؽزوت وِ ایي هتغیز ّوبى ًزخ ثبسزُ اعت وِ ثزاثزاعت ثب ًغجت
عَز ذبلـ ثِ زارایی ذبلـ وِ ثزای تؼییي عَزآٍری ؽزوت اعتفبزُ هیگززز.
اّزم هبلی وِ ثزاثز ثب هجوَع ثسّیّب تمغین ثز هجوَع زاراییّبی ؽزوت  iزر
عبل  tهیثبؽس.

ثزای هتغیز هیشاى زارایی ثبثت اس ًغجت ارسػ زفتزی زارایی ثبثت (ذبلـ اس
اعتْالن) ثِ ارسػ زفتزی ول زاراییّب اعتفبزُ هیگززز.

یبفتِّبی پضٍّؼ

خذ ،)2( َٚآٔبس تٛصیفی دادٜٞبی تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاص
سٚؽ دادٜٞبی تّفیمی ثشای آصٔ ٖٛفشضیٞٝبی پظٞٚؾ اػتفبدٔ ٜی وٙیٓ ،تؼذاد
ٔـبٞذات ػبَ -ؿشوت ثش اػبع دادٜٞبی تّفیمی ٔتٛاصٖٔ 924 ،ـبٞذ ٜثٛد ٜاػت .ثش
عجك خذ 2 َٚتغییشات ویفیت افـبی اخجبسی ؿشوتٞب دس ثبص -12 ٜتب  99ثٛدٚ ٜ
Herfindahl–Hirschman Index
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ٔیبٍ٘یٗ آٖ ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ٔ 59/415یثبؿذٛ٘ .ػب٘بت ویفیت افـبی اختیبسی ٘یض ثیٗ
 0تب  0/611ثٛدٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ آٖ ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ٔ 0/216یثبؿذ .تغییشات دیٍش ٔتغیشٞب
دس خذ َٚاسائ ٝؿذٜاػت.
خذ .2َٚخذ َٚآٔبس تٛصیفی
ضزی
تؼساز

هیبًگیي

هیبًِ

65/000

هتغیز

هؾبّسات

افـبی اخجبسی

924

59/415

ثیؾتزیي

ووتزیي

اًحزاف

همسار

همسار

هؼیبر

99/000

-12/000

26/915

چَلگی

ة
وؾیس
گی

-0/708

2/667

افـبی اختیبسی

924

0/216

0/223

0/611

0/000

0/105

0/182

3/540

تٕشوض ٔبِىیت

924

74/554

80/000

99/000

2/760

19/469

-1/344

4/484

ػبختبس ٞیبت ٔذیشٜ

924

34/203

40/000

100/00

0/000

32/495

0/257

1/643

924

0/432

0/420

0/974

0/000

0/263

0/092

1/990

ٔبِىیت اػضبی
ٞیبت ٔذیشٜ
ٔحبفظٝوبسی

/517

924

-0/012

-0/012

0/194

-0/880

0/055

-6/079

وبسایی ٔذیشیت

924

1/169

1/121

2/514

0/000

0/269

0/504

7/417

صذالت ٔذیشیت

924

-0/015

-0/010

0/663

-0/607

0/151

-0/051

5/356

فشصتٞبی سؿذ

924

1/675

1/254

25/500

-5/240

2/053

3/288

924

0/128

0/055

0/995

0/000

0/191

2/514

٘مذیٍٙی ؿشوت

924

1/249

1/143

7/244

0/000

0/638

2/794

ػٗ ؿشوت

924

13/915

12/000

44/000

1/000

8/514

1/356

ا٘ذاص ٜؿشوت

924

13/334

13/147

18/437

9/880

1/435

0/857

4/364

ػٛد آٚسی

924

0/094

0/089

0/570

-0/403

0/125

-0/150

4/601

اٞشْ ٔبِی

924

0/597

0/633

0/943

0/000

0/235

-0/845

3/384

ٔیضاٖ داسایی ثبثت

924

0/254

0/209

0/890

0/000

0/178

1/102

4/037

ٔذیشیت

سلبثت دس ثبصاس
ٔحصَٛ

93

/787
27
9/387
/048
18
4/625

پیؾ اص آصٔ ٖٛفشضی ٝپظٞٚؾ ،اثتذا ثب اػتفبد ٜاص آصٔ ٖٛافِ-یٕش ث ٝا٘تخبة
دادٜٞبی تشویجی دس ثشاثش ٔذَ دادٜٞبی تبثّٛیی پشداخت ٝؿذ ٜاػت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتیدٝ
آصٔ ٖٛخذ 3 َٚػغح ٔؼٙیداسی آٔبس ٜافِ-یٕش ( )0/000وٕتش اص ػغح خغبی ٔٛسد
پزیشؽ ( 5دسصذ) ثٛد ،ٜثٙبثشایٗ سٚؽ دادٜٞبی پّٙی ٘ؼجت ث ٝسٚؽ دادٜٞبی پِٛذ
اسخحیت داسد.

خذ٘.3َٚتبیح آصٔ ٖٛافِ-یٕش
P-value

ٔذَ ٞبی پظٞٚؾ

آٔبس ٜآصٔ ٖٛافِ-یٕش

هسل1

23/728

0/000 Prob.

هسل2

11/297

0/000Prob.

ثب تٛخ ٝث ٝپزیشؽ ٔذَ دادٜٞبی تبثّٛیی دس ثشاثش دادٜٞبی تشویجی ،ث ٝا٘دبْ آصٖٔٛ
ٞبػٕٗ ثشای ا٘تخبة اٍِٛی اثشات ثبثت دس ثشاثش اثشات تصبدفی پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
٘تبیح آصٔٞ ٖٛبػٕٗ دس خذٔ 4 َٚـبٞذٔ ٜیؿٛد .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝػغح ٔؼٙی داسی
آٔبسٞ ٜبػٕٗ ( )0/000وٕتش اص ػغح خغبی ٔٛسد پزیشؽ ( 5دسصذ) ثٛد ،ٜسٚؽ
سٌشػی ٖٛثب اثشات ثبثت ٘ؼجت ث ٝسٚؽ سٌشػی ٖٛثب اثشات تصبدفی اسخحیت داسد.
خذ٘.4َٚتبیح آصٔٞ ٖٛبػٕٗ
P-value

ٔذَ ٞبی پظٞٚؾ

آٔبس ٜآصٔٞ ٖٛبػٕٗ

هسل1

29/363

0/000 Prob.

هسل2

19/262

0/000 Prob.

٘تبیح آصٔٔ ٖٛذَ سٌشػی٘ٛی  1ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛپهظٞٚؾ دس خهذ 5 َٚآٚسد ٜؿهذٜ
اػت٘ .تبیح ٔشثٛط ث ٝآٔبس ٜاف٘ .ـبٖ ٔی دٞذ ٔذَ دس حبِهت وّهی ٔؼٙهبداس ثهٛد ٚ ٜثهب
تٛخ ٝث ٝآٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتؼٔ ،ٖٛـىُ خٛدٕٞجؼتٍی ثیٗ خٕهالت خغهب ٚخهٛد ٘هذاسد.
ٕٞچٙیٗ ػغح ٔؼٙیداسی آٔبس t ٜثهشای وهبسایی ٔهذیشیت ،سلبثهت دس ثهبصاس ٔحصه،َٛ
٘مذیٍٙی ؿشوت ،ػٛد آٚسی ،اٞشْ ٔبِیٔ ،یضاٖ داسایهی ثبثهت وٕتهش اص  5دسصهذ ٔهی-
ثبؿذ ،ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝسلبثهت دس ثهبصاس ٔحصه َٛساثغهٙٔ ٝفهی ٔ ٚؼٙهبداسی ثهب
ویفیت افـبی اخجبسی داسدٕٞ ،چٙیٗ وبسایی ٔذیشیت٘ ،مذیٍٙی ؿهشوت ،ػهٛد آٚسی،
اٞشْ ٔبِی ٔ ٚیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت افـبی اخجهبسی ساثغهٔ ٝثجهت ٔ ٚؼٙهبداس داس٘هذ.
ػال ٜٚثش ایٗ ٔمذاس ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ؿذ٘ ٜـبٖ ٔیدٞذ و 36/3 ٝدسصهذ اص تغییهشات
ٔتغیش ٚاثؼت ٝسا ٔیتٛاٖ ثٚ ٝػیّٔ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ تٛضیح داد.
خذ٘ .5َٚتبیح آصٔ ٖٛفشضیبت پظٞٚؾ ٔشثٛط ث ٝویفیت افـبی اخجبسیٔ -ذَ 1

ًبم هتغیز

ضزایت()Coefficient

ًوبز هتغیز

(t-

آهبرُ
)Statistic

Prob.

ٔمذاس ثبثت

(β0 )c

21/344

2/302

0/021

تٕشوض ٔبِىیت

(β1 )OWCO

0/016

0/397

0/690

ػبختبس ٞیبت ٔذیشٜ

(β2 )BODS

0/010

0/486

0/626

ٔبِىیت اػضبی ٞیبت

(β3 )BODO

-3/874

-1/231

0/218

ٔحبفظ ٝوبسی ٔذیشیت

(β4 )MACO

-10/198

-0/741

0/458

وبسایی ٔذیشیت

(β5 )MAEF

18/214

4/774

ٔذیشٜ

0/000

*

*

صذالت ٔذیشیت

(β6 )TA

2/716

0/555

0/578

فشصت ٞبی سؿذ

(β7 )GROP

-0/018

-0/053

0/957

سلبثت دس ثبصاس ٔحصَٛ

(β8 )PRMC

-21/033

-5/312

0/000

*
*

٘مذیٍٙی ؿشوت

(β9 )CR

3/227

2/033

0/042

ػٗ ؿشوت

(β10 )AGE

-0/156

-1/741

0/081
0/141

ا٘ذاص ٜؿشوت

(β11 )SIZE

-0/847

-1/470

ػٛد آٚسی

(β12 )PROFIT

76/742

8/388

0/000

*

اٞشْ ٔبِی

(β13 )LEV

31/286

6/975

0/000

*

ٔیضاٖ داسایی ثبثت

(β14 )ASSET

12/227

2/818

0/004

*

ضشیت تؼییٗ

R Squar

0/377

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ؿذٜ

Adjusted R Square

0/363

دٚسثیٗ ٚاتؼٖٛ

Durbin-Watson

1/660

آٔبسFٜ

27/592

0/000Prob.

٘تبیح آصٔٔ ٖٛذَ سٌشػی٘ٛی  2ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛپهظٞٚؾ دس خهذ 6 َٚآٚسد ٜؿهذٜ
اػت٘ .تبیح ٔشثٛط ث ٝآٔبس ٜافِ .یٕش ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔذَ دس حبِت وّی ٔؼٙهبداس ثهٛدٚ ٜ
ثب تٛخ ٝث ٝآٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتؼٔ ،ٖٛـىُ خٛدٕٞجؼتٍی خغبٞهب ٚخهٛد ٘هذاسدٕٞ .چٙهیٗ
ػغح ٔؼٙی داسی آٔبس t ٜثشای ػهبختبس ٞیهبت ٔهذیشٔ ،ٜبِىیهت اػضهبی ٞیهبت ٔهذیش،ٜ
٘مذیٍٙی ؿشوت ،ا٘ذاص ٜؿشوت ،ػٛد آٚسی ،اٞشْ ٔبِیٔ ،یضاٖ داسایی ثبثت وٕتهش اص 5
دسصذ ٔیثبؿذ ،ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝبِىیت اػضبی ٞیبت ٔهذیش ٜساثغهٙٔ ٝفهی ٚ
ٔؼٙبداسی ثهب ویفیهت افـهبی اختیهبسی داسدٕٞ ،چٙهیٗ ػهبختبس ٞیهبت ٔهذیش٘ ،ٜمهذیٍٙی
ؿشوت ،ا٘ذاص ٜؿشوت ،ػٛد آٚسی ،اٞشْ ٔبِیٔ ،یضاٖ داسایهی ثبثهت ثهب ویفیهت افـهبی
اختیبسی ساثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبداس داس٘ذ .ػال ٜٚثش ایٗ ٔمذاس ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ؿذ٘ ٜـهبٖ

ٔیدٞذ و ٝتغییشات دس ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٕ٘بیهبٍ٘ش  27/8دسصهذ تغییهش دس ٔتغیهش ٚاثؼهتٝ
اػت.
خذ٘ .6َٚتبیح آصٔ ٖٛفشضیبت پظٞٚؾ ٔشثٛط ث ٝویفیت افـب اختیبسی ٔذَ2
ًبم هتغیز

ًوبز هتغیز

ضزایت()Coefficient

آهبرُ (t-

Prob.

)Statistic

ٔمذاس ثبثت

(β0 )c

-0/082

-2/087

0/037

تٕشوض ٔبِىیت

(β1 )OWCO

-0/0002

-1/576

0/115

*

ػبختبس ٞیبت ٔذیشٜ

(β2 )BODS

0/0002

2/811

0/005

*

ٔبِىیت اػضبی

(β3 )BODO

-0/040

-2/994

0/002

*

ٔحبفظ ٝوبسی

(β4 )MACO

0/051

0/865

0/387

وبسایی ٔذیشیت

(β5 )MAEF

0/021

1/274

0/202

صذالت ٔذیشیت

(β6 )TA

0/017

0/839

0/401

فشصتٞبی سؿذ

(β7 )GROP

0/0003

0/264

0/791

سلبثت دس ثبصاس

(β8 )PRMC

-0/030

-1/780

0/075

ٞیبت ٔذیشٜ
ٔذیشیت

ٔحصَٛ
٘مذیٍٙی ؿشوت

(β9 )CR

0/027

4/042

0/000

ػٗ ؿشوت

(β10 )AGE

-0/0001

-0/272

0/785

*

ا٘ذاص ٜؿشوت

(β11 )SIZE

0/008

3/520

0/000

*

ػٛد آٚسی

(β12 )PROFIT

0/162

4/126

0/000

*

اٞشْ ٔبِی

(β13 )LEV

0/199

11/633

0/000

*

ٔیضاٖ داسایی ثبثت

(β14 )ASSET

0/087

4/668

0/000

*

R Squar

0/294

Adjusted R Square

0/278

دٚسثیٗ ٚاتؼٖٛ

Durbin-Watson

1/691

آٔبسFٜ

18/962

0/000Prob.

ضشیت تؼییٗ
ضشیت تؼییٗ تؼذیُ
ؿذٜ

ثحث ٍ ًتیجِ گیزی
خالص٘ ٝتبیح حبصُ اص آصٖٔٞٛبی فشضیٞٝبی تحمیك  ٚثشسػی تغجیمهی آٟ٘هب ثهب ٘تهبیح
تحمیمبت دیٍش دس خذ 8 ٚ 7 َٚاسائ ٝؿذ ٜاػت.

خذ٘ : 7 َٚتبیح آصٔ ٖٛفشضیبت  ٚثشسػی تغجیمی آٟ٘ب ثب تحمیمبت دیٍش -ویفیت
افـبی اخجبسی

فشضیٝ

ؿٕبسٜ
1

فشضیٝ

تحمیمبت ٔشتجظ

٘تید ٝآصٖٔٛ
فشضیٝ

ٔغبثمت

ٔغبیشت

ثیٗ تٕشوض ٔبِىیت ثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

ثشادساٖ  ٚسضبیی ()1387

-

ثیٗ ػبختبس ٞیئتٔذیش ٜثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

ٚفغ ()2000

دیچ ٚ ٛدیٍشاٖ ()1996

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
2

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
3

ثیٗ ٔبِىیت اػضبی ٞیئتٔذیش ٜثب ویفیت

-

سد فشضیٝ

خٙؼٗ ٔ ٚىّی)1976( ًٙ

افـبی اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد
داسد.
4

ثیٗ ٔحبفظٝوبسی ٔذیشیت ثب ویفیت

سد فشضیٝ

ثبالچٙذساٖ ٙٞٛٔٚشْ()2004

پ ٚ ٕٗٙطً٘ ()2002

افـبی اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد
داسد.
5

ثیٗ وبسایی ٔذیشیت ثب ویفیت افـبی

لج َٛفشضیٝ

دٔشخیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ ()2006

-

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
6

ثیٗ صذالت ٔذیشیت ثب ویفیت افـبی

-

سد فشضیٝ

ٚفغ ()2000

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
7

ثیٗ فشصتٞبی سؿذ ثب ویفیت افـبی

و)2004( ٗٞٛ

سد فشضیٝ

-

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
8

ثیٗ سلبثت دس ثبصاس ٔحص َٛثب ویفیت

ٚسویچیب ()1983

لج َٛفشضیٝ

ٞشیغ ()1998

افـبی اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد
داسد.
9

ثیٗ ٘مذیٍٙی ثب ویفیت افـبی اخجبسی

لج َٛفشضیٝ

ػجذاِؼالْ ()1999

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
10

ثیٗ ػٗ ؿشوت ثب ویفیت افـبی اخجبسی

سد فشضیٝ

ثیٗ ا٘ذاص ٜؿشوت ثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

وٛوی ()1992

ٙٞیفب  ٚوٛن (ٚ )2002

-

ثیٗ ػٛدآٚسی ثب ویفیت افـبی اخجبسی

لج َٛفشضیٝ

حؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ (ٚ )2006

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
11

٘ٛسٚؽ ٕٞ ٚىبساٖ ()1385

اِؼؼیذ ()2005

اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
12

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
13

ثیٗ اٞشْ ٔبِی ثب ویفیت افـبی اخجبسی

آوؼ ٚ ٛوٛصداي ()2006
لج َٛفشضیٝ

صاسصػىی ()1996

-

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
14

ثیٗ ٔیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت افـبی
اخجبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.

لج َٛفشضیٝ

چٚ )1987( ً٘ٚٚ ٚ ٛ

-

حؼیٗ ٕٞ ٚىبساٖ (1995

خذ٘ : 8 َٚتبیح آصٔ ٖٛفشضیبت  ٚثشسػی تغجیمی آٟ٘ب ثب تحمیمبت دیٍش -ویفیت
افـبی اختیبسی

فشضیٝ

ؿٕبسٜ
1

فشضیٝ
ثیٗ تٕشوض ٔبِىیت ثب ویفیت افـبی اختیبسی

تحمیمبت ٔشتجظ

٘تید ٝآصٖٔٛ
فشضیٝ

ٔغبثمت

ٔغبیشت

سد فشضیٝ

-

و)2004( ٗٞٛ

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
2

ثیٗ ػبختبس ٞیئتٔذیش ٜثب ویفیت افـبی

لج َٛفشضیٝ

وّیٗ ()1998

ثیؼّی ()1996

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
3

لج َٛفشضیٝ

ثٛؿٕٗ ٕٞ ٚىبساٖ ()2003

خٙؼٗ ٔ ٚىّی)1976( ًٙ

ثیٗ ٔبِىیت اػضبی ٞیئتٔذیش ٜثب ویفیت
ثیٗ ٔحبفظٝوبسی ٔذیشیت ثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

ثبالچٙذساٖ ٙٞٛٔ ٚشْ ()2004

-

ثیٗ وبسایی ٔذیشیت ثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

دٔشخیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ ()2006

-

افـبی اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
4

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
5

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
6

ثیٗ صذالت ٔذیشیت ثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

-

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
7

ثیٗ فشصتٞبی سؿذ ثب ویفیت افـبی

ٚفغ ()2000
چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ()2004

سد فشضیٝ

و)2004( ٗٞٛ

-

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
8

ثیٗ سلبثت دس ثبصاس ٔحص َٛثب ویفیت افـبی

سد فشضیٝ

-

دسٚي  ٚاػتبٌت)1990( ٖٛ

ثیٗ ٘مذیٍٙی ثب ویفیت افـبی اختیبسی ساثغٝ

لج َٛفشضیٝ

پالّٔی ٕٞ ٚىبساٖ ()2010

-

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
9

ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
10

ثیٗ ػٗ ؿشوت ثب ویفیت افـبی اختیبسی

سد فشضیٝ

اختشاِذیٗ ()2005

-

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
11

ثیٗ ا٘ذاص ٜؿشوت ثب ویفیت افـبی اختیبسی

لج َٛفشضیٝ

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
12

حؼیٗ ٕٞ ٚىبساٖ

-

()1994ٚ1995

ثیٗ ػٛدآٚسی ثب ویفیت افـبی اختیبسی

لج َٛفشضیٝ

اِؼؼیذ ()2006

-

ثیٗ اٞشْ ٔبِی ثب ویفیت افـبی اختیبسی

لج َٛفشضیٝ

خٍی )2000( ِٛ ٚ

-

ثیٗ ٔیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت افـبی

لج َٛفشضیٝ

-

-

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
13

ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
14

اختیبسی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.

٘تبیح آصٔ ٖٛفشضیبت ث ٝعٛس وّی دس ٔٛسد ویفیت افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی
ثیبٍ٘ش آ٘ؼت وٚ ٝیظٌیٞبی ٔبِی ؿشوتٞب ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ تبثیشٌزاس ثش ویفیت
افـبی اعالػبت ٘مؾ ٕٟٔتشی سا ایفب ٔیوٙذ .دِیُ احتٕبِی آٖ ایٗ اػت وٚ ٝیظٌی-
ٞبی ٔبِی ؿشوتٞب ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ ٔتغیشٞبی حؼبثذاسی دس تصٕیٕبت ٔبِی ٚ
ػشٔبیٌٝزاسی ٔٛسد تٛخٌ ٝشٜٞٚبی تصٕیٌٓیش٘ذ ٜدس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ لشاس
ٔیٌیشد .ؿشوتٞبی ثضسيتش ٘ؼجت ث ٝافـبی اختیبسی ثب ویفیتتش تٕبیُ ثیـتشی
داس٘ذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ث ٝدِیُ تحُٕ ٞضیٞٝٙبی وٕتش دس خٕغآٚسی  ٚافـب اعالػبت،

تٛخ ٝثیـتش اص عشف ٟ٘بدٞبی ػیبػتٌزاس ٘ ...ٚبؿی ٔیٌشددِٚ .ی دس ٔٛسد ویفیت
افـبی اخجبسی ا٘ذاص ٜؿشوت تبثیش ٘ذاؿت ٝاػت  ٚآٖ ٔ ٓٞیتٛا٘ذ ث ٝدِیُ ػیؼتٓ خبٔغ
 ٚیىپبسچ ٝاعالع سػب٘ی ؿشوتٞب دس ثبصاس ػشٔبی ٝثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘ذاص ٜؿشوت
ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ؿشوتٞبی ثب ٘مذیٍٙی  ٚػٛدآٚسی ثبال  ٚث ٝعٛس وّی ػّٕىشد
ٔغّٛة فؼّی تٕبیُ داس٘ذ تب ثب ویفیت افـبی  ٓٞاخجبسی  ٓٞ ٚاختیبسی ثبالتش اسصؽ
ػٟبْ خٛد سا دس ثبصاس افضایؾ دٙٞذٕٞ .چٙیٗ اٞشْ ٔبِی ٔ ٚیضاٖ داسایی ثبثت ثب ویفیت
افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی ساثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبداسی داس٘ذ و ٝاص ٘مغ٘ ٝظش تئٛسی
ٕ٘بیٙذٌی ث ٝدِیُ تٕبیُ ثیـتش ا٘تمبَ ثشٚت اص اػتجبسدٙٞذٌبٖ ث ٝػشٔبیٌٝزاساٖ ؿشوت
٘بؿی ٔیٌشدد .ایٗ خٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس ایٗ ٔتغیشٞبی ٔبِی ویفیت افـبی اخجبسی ٚ
اختیبسی ٔىُٕ یىذیٍش ٔیثبؿٙذ  ٚتفبٚت چٙذا٘ی ٘ذاس٘ذٕٞ .چٙیٗ ٞش چمذس تؼذاد
ٚاحذٞبی تدبسی ٔٛخٛد دس صٙؼت ،وٕتش  ٚتٛصیغ ثبصاس ثیٗ آٖٞب ٘بثشاثش ثبؿذ ،تٕشوض
 ٚا٘حصبس دس آٖ ثیـتش خٛاٞذ ثٛد .دس ٘تید ٝث ٝدِیُ لذست ا٘حصبسی ثبالی ؿشوت
٘یبصی ث ٝافـبی ثبویفیتتش  ٚخضییتش  ٚیب خبسج اص اِضأبت لب٘٘ٛی احؼبع ٕ٘یوٙذ.
ِزا ػ ٟٓفشٚؽ ؿشوت دس صٙؼت ساثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙبداسی ثب ویفیت افـب اخجبسی داؿتٝ
ٞ ٚیچ ٌ ٝ٘ٛساثغٝای ثیٗ سلبثت دس ثبصاس ٔحص ٚ َٛویفیت افـبی اختیبسی ٔـبٞذٜ
ٍ٘شدیذٕٞ .چٙیٗ ساثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی داسی ثیٗ ویفیت افـبی اختیبسی  ٚػبختبس ٞیئت
ٔذیشٔ ٜـبٞذٌ ٜشدیذ و ٝایٗ صحتی ثٛد ثش ٘تبیح تحمیمبت لجّی داَ ثش ایٙىٔ ٝذیشاٖ
غیشٔٛظف ٔؼتمُ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ داخّی دس وٙبس افـبی اختیبسی ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ خبسخی ثشای وبٞؾ ػذْ تمبسٖ اعالػبتی ثب یىذیٍش
ٕٞضیؼتی داس٘ذ.
دس حبِت وّی دسػت اػت وٞ ٝذف تحمیك  ٚسٚؽ آٔبسی ثشسػی ٔمبیؼ-ٝ
ای ثیٗ ویفیت افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی ٕ٘یثبؿذ ِٚی آصٔ ٖٛفشضیبت تؼبُٔ ثیٗ ٞش
د ٚویفیت افـبی اخجبسی  ٚاختیبسی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ  ٚثیبٍ٘ش ایٗ ٔٛضٛع  ٚدیذٌبٜ
اػت و ٝافـبی اختیبسی ٔىُٕ افـبی اخجبسی ٔیثبؿذ  ٚدس خبٞبیی و ٝویفیت
افـبی اخجبسی ٔج ٚ ٟٓاػتفبد ٜاص آٖ آػبٖ ٘یؼت ٔیتٛا٘ذ خبیٍضیٗ آٖ ثبؿذ.

ُپیؾٌْبزات ثزای تحمیمبت آیٌس
ؼٗ ثشایٙ اص ؿبخص خٜبی دیٍش ٔثالً اػتفبدٞ اص ؿبخصٜا٘دبْ ایٗ تحمیك ثب اػتفبدذیٙثٝ یب ستجٚ ٖػبٛتٛ خبی ؿبخص ثٌٝیشی ویفیت افـب اخجبسی یب اختیبسی ثٜا٘ذاص
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The relationship between quality of
aggregate disclosure (mandatory and
voluntary) and financial and nonfinancial
characteristics of companies listed in
Tehran Stock Exchange

This study examines the relationship between company
financial and nonfinancial characteristics and mandatory and
voluntary disclosure for companies listed in Tehran Stock
Exchange. For this purpose, we choose 153 companies that have
been ranked in the list of disclosure ranking in Tehran Stock
Exchange from 1386 to 1391 as samples. Variables such as
concentration of ownership, board structure, ownership, board
members, management conservation, management integrity,
management efficiency, growth opportunities, product market
competition, liquidity, firm age, firm size, profitability, financial
leverage and asset levels have been selected as financial and
nonfinancial characteristics. Multiple regressions using panel
data were applied to hypothesis testing. The results indicate
positive relationship between mandatory disclosure and the
efficiency of the management, the company's liquidity,
profitability, financial leverage and asset quality levels. Product
market competition and the quality of mandatory disclosure
were in negative relationship. Also there were positive
relationship between board structure, liquidity, company size,
profitability, financial leverage, level of asset and the quality of
voluntary disclosure. Negative relationship between board
members and the quality of voluntary disclosure has been
observed. There were no relationships in the remaining cases.
Keywords: mandatory disclosure, voluntary disclosure,
financial characteristics, non-financial characteristics.

