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 چکیذُ

پصیطفتٝ ثطضسی تأثیط ذػٛغیبت فطزی ضطوت ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی ضطوتٟبی ٞسف ایٗ تحمیك 

ثٛزٜ است. لّٕطٚ ٔىب٘ی ایٗ تحمیك ضطوتٟبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض  ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔی ثبضس

ٔسیطیت الالْ تؼٟسی )اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی(   ،ثٛزٜ است. زض ایٗ تحمیك 1393تب  1311تٟطاٖ ٚ لّٕطٚ ظٔب٘ی سبَ ٞبی ثیٗ 

اٞطْ ٔبِی ٚ. ٘سجت خطیبٖ ٘مس ضطوت ثٝ ػٙٛاٖ  ا٘ساظٜ ضطوت، استطاتژی ٞبی  ضطوت، ،ٔتغیطٞبی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیط ٚاثستٝ ٚ

 ٔتغیط ٞبی ٔستمُ تحمیك ثیبٖ ضس.

ٕٞجستٍی، ثط اسبس ٔبٞیت زازٜ ٞب، اظ ٘ٛع تحمیك وٕی ٚ ثط اسبس اٞساف ٘یع اظ ٘ٛع  -پژٚٞص حبؾط اظ ٘ٛع تحمیمبت تٛغیفی

ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیت ٞبی اػٕبَ ضسٜ اظ ثیٗ  ضطوت پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض  تحمیك وبضثطزی ثٝ حسبة ٔی آیس.

زض ایٗ تحمیك، . ضطوت ثب استفبزٜ اظ ضٚش حصف سیستٕبتیه ا٘تربة ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی ا٘تربة ٌطزیس 90تٟطاٖ، تؼساز 

ثیٗ  ،٘تبیح تحمیك ٘طبٖ زاز استفبزٜ ضس. 1ٛیٛظ ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞبی تحمیك اظ آظٖٔٛ ضٌطسیٖٛ ٚ ٘طْ افعاض ای

استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز ٚ ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ 

ضی ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیب .بضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضزٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتی

ٟ٘بیتب،  یبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتٕٞچٙیٗ  ؛ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز

 ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز .

 

ی،  ضطوتٟبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضسٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی، ٔسیطیت غیط اذتیبض ،ذػٛغیبت فطزی ٍاصگاى کلیذی :
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 همذهِ

وٙس. ثسیٗ ٔؼٙی وٝ الالْ تؼٟسی الالْ تؼٟسی تفبٚت ثیٗ سٛز حسبثساضی ٚ خطیبٖ ٚخٜٛ ٘مس حبغُ اظ ػّٕیبت ضا ثیبٖ ٔی

ثبضس. ایٗ تفبٚت، ٘تیدٝ ثعضي ٘طبٖ زٞٙسٜ فعٚ٘ی سٛز ٌعاضش ضسٜ ٘سجت ثٝ خطیبٖ ٚخٜٛ ٘مس تِٛیس ضسٜ تٛسف ضطوت ٔی

ثبضس وٝ چٝ ظٔب٘ی زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ ثبیس ضٙبسبیی ضٛ٘س )اغُ تحمك زضآٔس ٚ اغُ تكبثك(. الالْ تؼٟسی ضا حسبثساضی ٔیلیٛز 

تٛا٘س تٛاٖ ثٝ اخعای اذتیبضی ٚ غیطاذتیبضی تفىیه وطز. اخعای اذتیبضی الالْ تؼٟسی ػجبضت اظ الالٔی است وٝ ٔسیطیت ٔیٔی

تٛا٘س ثط خعای غیطاذتیبضی الالْ تؼٟسی ػجبضت اظ الالْ تؼٟسی است وٝ ٔسیطیت ٕ٘یٞب اػٕبَ وٙس. اٞبیی ثط ضٚی آٖوٙتطَ

 (. 2001ٞب وٙتطِی اػٕبَ ٕ٘بیس )ظای، ضٚی آٖ

ٌصاضی ثبظاض ٔٙدط ثٝ خّت تٛخٝ ظیبزی زض ازثیبت ٘مص الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی ٚ ٘حٜٛ ٌعاضش آٖ  زض اضظش

ٞب تأویس حمیمبت ا٘دبْ ضسٜ زضثبضٜ الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی ثط ٘مص ٔٙفی آٖحسبثساضی ضسٜ است. ٌطچٝ اوثط ت

زٞی ػّٕیبت(. ثب تٛخٝ ثٝ ا٘س )ػالٔتٞب تأویس زاضتٝقّجب٘ٝ(، ثطذی اظ تحمیمبت ثط آثبض ٔثجت آٖا٘س )ٔسیطیت سٛز فطغتٕ٘ٛزٜ

( پیطٟٙبز ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔحممبٖ ثٝ 1996ٚ ٕٞىبضاٖ ) 1ٙٙس، ٌٛایوقطق ٔرتّفی وٝ ٔسیطاٖ اظ الالْ تؼٟسی اذتیبضی استفبزٜ ٔی

ٞبی ٔسیطاٖ ضا ٘یع ٔس٘ظط لطاض زٞٙس. ٞب ٚ اٍ٘یعٍٜٞٙبْ ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ضٙبسبیی ٚ ٔكبِؼٝ ٘مص الالْ تؼٟسی اذتیبضی، ٔطٛق

زٞی اقالػبت ٞبیی لٛی ثطای ػالٔتٜا٘س وٝ ٔسیطاٖ اٍ٘یعثٝ ٞطحبَ، ٔكبِؼبت ا٘سوی ثٝ غٛضت ٔستمیٓ، ضطایكی ضا آظٔٛزٜ

 ٌصاضاٖ ذبضخی زاض٘س.ٔحطٔب٘ٝ ذٛز ثٝ سطٔبیٝ

 ثبظاضٞبی زض ٚالؼیت، زض أب ٌیطی وٙٙس، تػٕیٓ ٔبِىبٖ ٘فغ ثٝ ٔسیطاٖ ٔی ضٚز ا٘تظبض وبُٔ، اقالػبت اظ ثطذٛضزاضی ضطایف زض

 تطٛیمی سبذتبضٞبی ٚ ٞستٙس سطٔبیٝ غبحجبٖ ٚ بِىبٖٔ اظ اغّت آٌبٞتط ٔسیطاٖ اقالػبتی، تمبضٖ ػسْ ٚ اثٟبْ ٞب اظ پط ٚ ٘بلع

ٔی  لطاض فطبض تحت اغّت ٔی ضٛز، خجطاٖ تطٛیك ثب ػّٕىطزضبٖ وٝ ٔسیطا٘ی .٘ساضز اٞساف ٔبِىبٖ ثب وبّٔی ا٘كجبق ٔسیطاٖ،

 .ٔی یبثس ٌطایصوٛتبٜ ٔست  اٞساف سٕت ثٝ آٟ٘ب تأویس ٚ تٛخٝ ٚ یبفتٝ افعایص آٟ٘ب ٔؤثط تٙعیّی ٘طذٟبی زض٘تیدٝ، ٌیط٘س ٚ

 ثطآٚضزٖ زض ٘بٔٛفك ضطوتٟبی ٞبی ٔبِی ض ثبظا ظیطا ؛ ٞستٙس فطبض تحت سٛزآٚضی ثبٔمِٛٝ  ٔٛاخٟٝ زض ٔسیطاٖ ٔثبَ، ثطای

 ضرػی اٍ٘یعٜ ٞبی ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب( . سٟبْ لیٕت سمٛـ ثب ٔی وٙس )ثطای ٔثبَ ٔدبظات ضا تحّیٍّطاٖ ٚ سٟبٔساضاٖ ا٘تظبضات،

ثٝ  ٔسیطاٖ وٝ ظٔب٘ی حتی ضٛز، ٔی ٔٙدط ٔسیطاٖ استفبز٠ ٔٛضز تٙعیُ ٘طخ افعایص ثٝ سبذتبضٞبی تطٛیمی، ٚ ضغّی اضتمبی ٔثُ

 زض سٟبْ ثبظاض ثٝ اضسبِی ٞبی تغییط پیبْ ثٝ الساْ است ٕٔىٗ ٚ زاض٘س ثبالتط سٟبْ لیٕت ثٝ تٕبیُ ٔی ضٛ٘س، ٘عزیه ثبظ٘طستٍی

وٙٙس وٝ ایٗ ضفتبض  سٟبْ حطاج ٚ سٟبْ فطٚش قطیك اظ ضرػی ذٛز زضآٔس ضسب٘سٖ حساوثط ثٝ ٚ سٟبْ لیٕت افعایص خٟت

 فطغت قّجب٘ٝ ثط ثبظزٞی سٟبْ اثط ٌصاض است . 

ػٛأُ ٔرتّفی وٝ ثط اٍ٘یعٜ ٞبی ٔسیطیت الالْ تؼٟسی  تأثیط ٔی ٌصاض٘س ، زض پژٚٞص ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٘مص ػٛأُ ثیطٚ٘ی تبثیط 

ا٘س. أب یىی اظ  ػٛأُ تبثیط ٌصاض ثط ٔسیطیت سٛز اظ قطیك وٙتطَ الالْ تؼٟسی  ٌصاض ثط سٟبْ ثٝ فطاخ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ 

ٔی تٛا٘س اظ ٚیژٌی ٞبی فطزی سٟبْ ضطوت ٞب ٘بضی ضٛز ٔثال یىی اظ ایٗ ٚیژٌی ٞب ،  ا٘ساظٜ ضطوتی است وٝ سٟبْ آٖ 

ٟسی سٟبْ ٚخٛز زاضز ٚ ثب افعایص ا٘ساظٜ ذطیساضی ضسٜ است . اظ زیسٌبٜ ٘ظطی اضتجبـ ٔثجتی ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ حدٓ الالْ تؼ

-ٌطاٖ ٚ سطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٔییبثس؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ضطوت ٞبی ثعضي ٔٛضز تٕبیُ تحّیُضطوت، الالْ تؼٟسی سٟبْ ٘یع افعایص ٔی

ز ثبضٙس. ثٝ ػالٜٚ، ا٘ساظٜ ضطوت ٔٙدط ثٝ افعایص ٔیعاٖ افطبی اقالػبت ٚ ثٝ قجغ آٖ وبٞص ػسْ تمبضٖ اقالػبتی ٚ ثٟجٛ

 .(2004ضٛز وٝ ثٝ خصة ٔٙبثغ ٔبِی تؼٟسی وٕه ٔی وٙس )اٚٔطی ٚ ٕٞىبضاٖ، ٘مسضٛ٘سٌی ٔی

یىی زیٍط اظ ٚیژٌی ٞبی فطزی سٟبْ ضطوت ٞب  ٔیعاٖ ثبظزٞی آٖ ٔی ثبضس . ضیسه ثبظٌطت سطٔبیٝ  ٚ لبثّیت ذطیس ٚ فطٚش 

اٖ لطاض ٔی ٌیطز . آٟ٘ب ٕٞٛاضٜ ثٝ ز٘جبَ ثطلطاضی سٟبْ  اظ اسبسی تطیٗ ِٔٛفٝ ٞبیی است وٝ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛخٝ سطٔبیٝ ٌصاض

تؼبزَ ثیٗ ضیسه ٚ ثبظزٞی سطٔبیٝ ذٛز ٔی ثبضٙس . ثٙبثطایٗ افعایص لیٕت سٟبْ  ٚ ٌعاضش سٛز یىی اظ ػٙبغط اسبسی زض 

ض ضا وٝ ٌصاضاٖ ثبِمٜٛ سٟبْ ضطوت ٞبی سٛزآٚوٙس وٝ سطٔبیٝتحّیُ فٛق ثطای سطٔبیٝ ٌصاضاٖ است . ازثیبت ٘ظطی ثیبٖ ٔی

زاضای ثبظزٜ ثبالی زاضایی ٔی ثبضٙس تطخیح ٔی زٞٙس. ػالٜٚ ثطایٗ، سٟبْ پط ثبظزٜ ٚ ثب حدٓ ثبالی ٔؼبّٔٝ ، تطىیُ غف ذطیس 
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سٟبْ ػٕسٜ تٛسف سٟبٔساضاٖ ثّٛوی ضا تسٟیُ ٔی ثرطٙس وٝ ٔی تٛا٘س اظ اٍ٘یعٜ ٞبی ٟٔٓ  ٔسیطیت سٛز ثطای اثجبت ٔٛفمیت ٚ 

 .( 2009، 1بً٘ ٚ ٕٞىبضاٖاثمبع ٔسیط ػبُٔ ثبضس.)ف

ٌصاضز ٚ ثط ٕٞیٗ زیٍط ٚیژٌی فطزی سٟبْ سٛز تمسیٕی است . ٔیعاٖ سٛز تمسیٕی ٞط سٟٓ ٘یع ثط تمبؾب اظ آٖ سٟٓ تأثیط ٔی

اسبس ٔحممبٖ ثط ایٗ ػمیسٜ ٞستٙس وٝ سٛز تمسیٕی خصاثیت ذبغی ثطای سطٔبیٝ ٌصاضاٖ زاضتٝ ٚ ٔٙدط ثٝ افعایص تمبؾب ثطای 

 تمسیٕی ثبال ٔی ضٛز. سٟبٔی ثب سٛز

چبضچٛة ٘ظطی ٔبِی اظ اٞطْ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔٙبثغ ضیسه یبز وطزٜ است ٚ ثٙبثطایٗ ایٗ ازػب ضا ٔكطح وطزٜ است وٝ ضطوتی 

ثبضس. چٙب٘چٝ ٔبِىبٖ ضیسه ٌطیع زض وٝ زاضای اٞطْ ٔبِی ثبالیی است، زاضای ضیسه ثبالتط ٘یع ثطای غبحجبٖ حمٛق ٔبِىب٘ٝ ٔی

٘مسی ٘بٔكٕئٗ لطاض ٔی ٌیط٘س، ٘طخ ثبالتطی اظ ثبظزٜ ضا ثطای سطٔبیٝ ٌصاضی ذٛز زضذٛاست ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز . ثب  ٔؼطؼ خطیبٖ

تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ظٔب٘ی وٝ اٞطْ ٔبِی ضطوتی ثبالاست، افعایص ثیطتط زض ٘سجت اٞطٔی ٔی تٛا٘س ٔٙدط ثٝ افعایص احتٕبَ ػسْ 

 .( 2014، 3ٛز )آچٕپًٛ٘ ٚ ضیجٛتٛا٘بیی زض ثبظپطزاذت ٚ ٞعیٙٝ ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض ض

 زض ٞب ضطوت ٌصاضی سطٔبیٝ ٔیعاٖ ثبظزٜ سٟبْ آٖ تجغ ثٝ ٚ ٞب ضطوت ػّٕىطز آتی ٚؾؼیت ثط ٔٛثط ثٙیبزیٗ ٔتغیطٞبی اظ یىی

 ثط ثیطتط ضیسه تحُٕ ثسِیُ یب ثٛزٜ آیٙسٜ زض ٔكّٛة ثبظزٜ ثٝ سبظ زستیبثی ظٔیٙٝ تٛا٘س ٔی وٝ ثبضس ٔی ثبثت ٞبی زاضایی

 آتی ٞبی زٚضٜ آٖ زض ضضس ٚ فؼّی ثبظزٜ حفظ ثطای ضا ضطوت لسضت ثیطتط، ٌصاضی سطٔبیٝ ٘تیدٝ زض ٔبِی ضطوت ٚؾؼیت

ثطایٗ اسبس اثط ضضس ضطوت یب ضضس زاضایی ٞبی آٖ  .ضطوت ٌطزز ػّٕىطز ٚ ثبظزٜ افت ثٝ ٔٙدط ٘یع ٔست ثّٙس زض ٚ زٞس وبٞص

 ٔی تٛا٘س ثط ثبظزٞی سٟبْ اثط ٌصاض ثبضس . 

ثٙبثطایٗ اذتیبضات  .است ضطوت اذتیبضات ٚ ثبثت ٞبی زاضایی ضضس اظ تبثؼی ا٘تظبض ٔٛضز ثبظزٜ وٝ زٞس ٘طبٖ ٔی ٞب ثطضسی

ٔسیطاٖ زض زستىبضی الالْ تؼٟسی اظ خّٕٝ ٔٛاضزی است وٝ اثط آٖ زض حبِت ٞبی ٔرتّف ضضس ضطوت ) ضضس زاضایی ٞب ( ثط 

ٝ پژٚٞص حبؾط ثط آٖ ضٛز تب ثٝ ایٗ سٛاَ پبسد زٞس وٝ آیب ٚیژٌی ثبظزٜ سٟبْ ضطوت ٔتفبٚت است . ٕٞیٗ أط ٔٛخت ضس و

ٞبی فطزی سٟبْ چٖٛ استطاتژی ٞبی ضضس ، لسضت اٞطْ ٔبِی ٚ  ا٘ساظٜ ضطوت  ٘مص ٟٕٔی زض اضظیبثی ٔیعاٖ ٔسیطیت الالْ 

 تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی زاضز؟

 ٛضت ظیط تسٚیٗ ٔی ضٛ٘س:ثب تٛخٝ ثٝ سؤاَ تحمیك زض لسٕت لجُ، فطؾیٝ ٞبی تحمیك ثٝ غ

 ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز. .1

 ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز .  .2

 ٚخٛز زاضز.ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی  .3

 ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز . .4

 ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز. .5

 ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز . .6

 

 پیطیٌِ تجزبی

 سكح زاضای ٞبی ثٝ ضطوت ٘سجت تؼٟسی پبییٗ تط الالْ سكح ثب ٞبی ضطوت وٝ زاز٘س ٘طبٖ ( زض تحمیك ذٛز2009) ِیسب٘ب

 ٘طبٖ تحمیمبتی وٝ ثب یبفتٝ ٞب ایٗ وٝ ٔی زاض٘س اظٟبض ا٘تظبضوٕتطی ٞستٙس. آٟ٘ب ٔٛضز سٟبْ ثبظزٜ زاضای ثبالتط الالْ تؼٟسی

 .است تٙبلؽ زض زاض٘س، ثیطتطی ضیسه یٛ وٕتطتؼٟسی  الالْ زاضای ٞبی ضطوت ٔیسٞس

(، زض پژٚٞص ذٛز ثب ػٙٛاٖ تأثیط پیص ثیٙی خطیبٖ ٞبی ٘مسی ثط ویفیت الالْ تؼٟسی ثٝ ایٗ ٘تیدٝ 2011ٔه ِیٙع ٚ وِٛیٗ )

ضسیس٘س وٝ زض غٛضت اضائٝ تٛأٔبٖ سٛزآٚضی ٚ خطیبٖ ٞبی ٘مسی ػّٕیبتی آتی تٛسف تحّیُ ٌطاٖ ٔبِی، ثٝ قٛض ؾٕٙی 

 ثطآٚضزی زض ذػٛظ الالْ تؼٟسی ػّٕیبتی ٘یع اضائٝ ٔی ٌطزز.

( ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زست یبفتٙس وٝ اقالػبت اضائٝ ضسٜ زض ذػٛظ پص ثیٙی خطیبٖ ٞبی ٘مسی ذبضج اظ ٔحسٚزٜ 2013فطا٘سیس )

ٕ٘ٛز، ضطوتی  پیص ثیٙی، زاضای اضظش اقالػبتی ظیبزی ثطای استفبزٜ وٙٙسٌبٖ زاضتٝ است. پژٚٞص ٚی ایٗ ٔٛؾٛع ضا آظٖٔٛ
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زأٙٝ ٔٛضز پیص ثیٙی وٝ ٚخٝ ٘مس ثیطتطی ثیٗ سٟبٔساضاٖ ذٛز تٛظیغ ٔی وٙس، ٔؼٕٛالً پیص ثیٙی خطیبٖ ٞبی ٘مسی آٖ ٞب اظ 

 .ذبضج ٔی ضٛز

( تبثیط ٔسیطاٖ غیطٔٛظف ٚ سطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ضا زض ویفیت الالْ تؼٟسی ٔٛضز ثطضسی لطاض 1311احٕسپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ )

ح ثطضسی ضفتبض فطغت قّجب٘ٝ ٔسیطیت سٛز ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ الالْ تؼٟسی غیطػبزی ٕ٘ی تٛا٘س تغییطات سٛزآٚضی ضا زاز٘س. ٘تبی

آیٙسٜ ثبضس. ٞٓ چٙیٗ ٘تبیح آظٖٔٛ ٘مص اثعاضٞبی ٘ظبضتی حبوٕیت   تٛخیٝ وٙس ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػالٔتی ثطای سٛزآٚضی زض سبِٟبی

ٚلتی اٍ٘یعٜ ثطای زستىبضی سٛز ظیبز است، ٔسیطیت غیطٔٛظف ٚ سطٔبیٝ  ایٗ است وٝ ضطوتی زض ضفتبض ٔسیطیت سٛز، ثیبٍ٘ط

  ٌصاضاٖ ٟ٘بزی ػٕسٜ، ٘مص ؾؼیفی زض وبٞص ٘بٞٙدبضی الالْ تؼٟسی غیطػبزی زاض٘س.

ای ٞب ثطآٖذتٙس. زاپطاضی حسبثسز سٛ   حبوٕیت ضطوتی ثب ویفیتی ٞبْثكٝ ٔىب٘یعضاسی ض( ثٝ ثط1390زی )ثبآٔحٕسٚ ٔطبیری 

، ٌبٍ٘ی ٔسئِٛیتٞبٚ اظ زٚ٘س زوطزٜ ستفبز اپیصثیٙی سٛاٖ تٛز ٚ سٛ   اضیپبیسی، تؼٟسْ لالی اٞبضٔؼیبز اظ ویفیت سٛیبثی اضظ

   ٘س.زٞبوطزٜ ستفباحبوٕیت ضطوتی ی ضبذػٝٞباٖ ثٝ ػٙٛت آٖ خّسبا تؼسٜ ٚ ٔسیطت ػؿٛ ٞیب   غیط ٔٛظفاٖ ٘سجت ٔسیط

زض آٖ، غیط ٔٛظف اٖ ٔسیطض حؿٛ   یصافعٜ ٚ أسیطت ٞیبت خّسباز تؼسٖ ست وٝ ثب ثیطتط ضساظ آٖ اتحمیك حبوی ی یبفتٝٞب

ٔسیط ی ست وٝ ثیٗ تفىیه ٔسئِٛیتٞباحبِی زض یٗ است. ایبفتٝ   یصافعاضی احسبثسز پیصثیٙی( سٛاٖ تٛاضی ٚ ویفیت )پبیس

  -ٕٞچٙیٗ یبفتٝ اضز. ٘سز خٛزاضی ٚیثكٝ ٔؼٙز ضاپیصثیٙی( سٛاٖ تٛاضی ٚ ویفیت )پبیسٚ یىسیٍط    ٜ اظٔسیطت ئیس ٞیبٚ ضػبُٔ 

ی ٞبْثب ٔىب٘یعز، ویفیت سٛ یسٙدٝٞباظ یىی اٖ ثٝ ػٙٛی، تؼٟسْ لالاثیٗ ویفیت زاض ثكٝ ٔؼٙیز ضا٘جٛاظ تحمیك حبوی ی ٞب 

                                                                                                              ست.اسی ضثطضز حبوٕیت ضطوتی ٔٛ

 

 رٍش پضٍّص

ایٗ پژٚٞص اظ ٘ظط قجمٝ ثٙسی ثط ٔجٙبی ٞسف، وبضثطزی ٚ اظ ٘ظط قجمٝ ثٙسی ثط حست ضٚش، تٛغیفی ٚ اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی 

است. زض ایٗ پژٚٞص ثب استفبزٜ اظ اقالػبت تبضیری ضطوت ٞب، ثٝ ثطضسی ضٚاثف ثیٗ ٔتغیطٞب ثب استفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطسیٖٛ ذكی 

آٔبضی ایٗ پژٚٞص ضبُٔ وّیٝ ی ضطوت ٞبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض ٚ زازٜ ٞبی تطویجی پطزاذتٝ ٔی ضٛز.خبٔؼٝ 

 ( ٔی ثبضس.. 1393تب  1311سبِٝ ) اظ سبَ 5تٟطاٖ زض لّٕطٚ ظٔب٘ی 

 ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی ٔی ثبیستی حبئع وّیٝ ی ضطایف ظیط ثبضٙس :    

 ضٙس.زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصیطفتٝ ضسٜ ثب 1311ضطوتٟبیی وٝ ثؼس اظ سبَ  -1

 ضطوتٟبیی وٝ زٚضٜ ٔبِی آٟ٘ب ٔٙتٟی ثٝ پبیبٖ اسفٙس ٔبٜ ٘جبضٙس. -2

 ضطوتٟبیی وٝ زض سبِٟبی ٔٛضز ثطضسی تغییط فؼبِیت یب تغییط سبَ ٔبِی زازٜ ثبضٙس. -3

 ضطوتٟبیی وٝ غٛضتٟبی ٔبِی حسبثطسی ضسٜ آٟ٘ب زض سبِٟبی ٔٛضز ثطضسی زض زستطس ٘جبضٙس. -4

 فٝ قٛال٘ی ٔست زض ٔؼبٔالت زاضتٝ ثبضٙس.ضطوتٟبیی وٝ قی سبِٟبی ٔٛضز ثطضسی ٚل -5

 

 تعزیف عولیاتی هتغیزّا

 ٔسیطیت الالْ تؼٟسی )اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی( هتغیز ٍابستِ : -

ثب ضٚیىطز خٛ٘ع تؼسیُ  2ٚ 1(: الالْ تؼٟسی غیطاذتیبضی است وٝ اظ ٔسَ ٞبیNDACالالْ تؼٟسی غیطاذتیبضی ) -

 ٌطزز.(  استرطاج ٔی 1995ضسٜ) زیچٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،

ٞب اظ ضٚیىطز) زیچٛ ٚ ( : الالْ تؼٟسی اذتیبضی است وٝ ثطای ٔحبسجٝ آDACٖالالْ تؼٟسی اذتیبضی ) -

ضٛ٘س. زض اثتسا، ٔتغیط وُ ٌطزز. زض ایٗ ضٚش، الالْ تؼٟسی اذتیبضی قی زٚ ٔطحّٝ ثطآٚضز ٔی(   استفبزٜ ٔی1995ٕٞىبضاٖ،

٘مس ػّٕیبتی است( زض ضٌطسیٛ٘ی ٔتطىُ اظ ٔتغیطٞبی وّیسی وٝ الالْ تؼٟسی )وٝ تفبٚت ثیٗ سٛز ذبِع ٚ خطیبٖ ٚخٝ 

 ٌیطز. ثٝ غٛضت ظیط:ضٚز ثط آٖ تأثیط ٌصاض٘س، لطاض ٔیا٘تظبض ٔی

      (
 

    
)    (

           

    
)    (

    

    
)                        (1)  
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تغییط زض   REVit∆سٛز ذبِع ٟٔٙبی خطیبٖ ٚخٝ ٘مس ٘بضی اظ ػّٕیبت،  DAitضبذع ظٔبٖ،  tضبذع ضطوت ٚ  i وٝ زض آٖ،

ٞبی ضطوت زض سبَ زاضایی At-1 تغییطات زض حسبثٟبی زضیبفتٙی ٚ      وُ أٛاَ، ٔبضیٗ آالت ٚ تدٟیعات، PPEit فطٚش،

( ضا DACتؼٟسی اذتیبضی) وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالحظٝ ٔی ضٛز پس اظ ثطآٚضز ٔسَ فٛق خٕالت پسٕب٘س ٕٞبٖ الالْلجُ است. 

 ثطای ٔب ثسست ٔی زٞٙس. الظْ ثٝ شوط است وٝ الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی اظ ضاثكٝ ضٚثطٚ ثسست ٔی آیس :
 NDAC = (TA/A) – DAC                                                                                        

 هتغیز ّای هستمل:-

( ٔٙظٛض اظ استطاتژی ضطوت ٕٞبٖ ٘طخ 2014: قجك ٔكبِؼٝ یٛیٍجی ٚ ٕٞىبضاٖ)COMPSTضطوت استطاتژی ٞبی  -1

 ضضس سبال٘ٝ زاضایی ٞب است وٝ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٚیژٌی ٞبی فطزی سٟبْ اظ آٖ یبز وطزٜ ا٘س.

ذػیػٝ  ا٘ساظٜ ضطوت : ٔٙظٛض اظ ا٘ساظٜ ضطوت زض ایٗ پژٚٞص ، ٍِبضیتٓ زاضایی ٞبی ضطوت ٔی ثبضس وٝ ثٝ ػٙٛاٖ -2

 زْٚ سٟبْ ضطوت  پیطأٖٛ تبثیط ٌصاضی ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی ، ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔی ٌیطز. 

: ٔٙظٛض اظ ا٘ساظٜ ضطوت زض ایٗ پژٚٞص ، ٘سجت وُ ثسٞی ٞبی خبضی ثٝ زاضایی ٞبی خبضی ضطوت  LEVاٞطْ ٔبِی -3

 سیطیت الالْ تؼٟسی ، ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔی ٌیطز. ٔی ثبضس وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ذػیػٝ سْٛ سٟبْ ضطوت  پیطأٖٛ تبثیط ٌصاضی ثط ٔ

: خٟت ثطضسی استحىبْ ٔسَ اظ ٘سجت خطیبٖ ٘مس ثٝ وُ زاضایی ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیط  CASH٘سجت خطیبٖ ٘مس ضطوت -4

 وٙتطَ زض ثطآٚضز ٔسَ ٞب استفبزٜ ٔی ضٛز.

 ٔی ثبضٙس: 4ٚ  3ثٙبثطایٗ ٔسَ ٞبی پژٚٞص ضبُٔ ضٌطسیٖٛ ٞبی 

                                            (3)  

                                             (4)  

ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ اَٚ تبئیس ٔی  3زض ٔسَ    ػطؼ اظ ٔجسا ضٌطسیٖٛ ٔی ثبضس ٚ چٙب٘چٝ  Cوٝ  زض ضٌطسیٖٛ ٞبی فٛق 

ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ سْٛ تبئیس ٔی  3زض ٔسَ    ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ زْٚ تبئیس ٔی ضٛز ؛ اٌط  4زض ٔسَ    ضٛز، اٌط 

ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ  3زض ٔسَ    ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ چٟبضْ تبئیس ٔی ضٛز؛ ٚ ٘یع چٙب٘چٝ  4زض ٔسَ    ضٛز، اٌط 

 ثبضس ، فطؾیٝ ضطٓ تبئیس ٔی ضٛز.ٔؼٙی زاض  4زض ٔسَ    پٙدٓ تبئیس ٔی ضٛز، اٌط 

 

 تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

 آهار تَصیفی 

 آهارُ تَصیفی هتغیزّای تحمیك . 1جذٍل 
الالْ تؼٟسی  

 اذتیبضی

الالْ تؼٟسی 

 غیطاذتیبضی

استطاتژی ٞبی  

 ضطوت

 

 ا٘ساظٜ ضطوت
٘سجت خطیبٖ ٘مس  اٞطْ ٔبِی

 ضطوت

 0.038473  0.678224  .0.4701222  0.212197  872778.1  25847.89- ٔیبٍ٘یٗ

 0.026791  0.656920  924373 .0 0.139216  217062.0  8872.000- ٔیب٘ٝ

 0.299002  1.879581  1.49108  7.168970  29324741  .5708641  حساوثط

 0.000657  0.089110  24012.00  0.882650- 7465.000  18902689- حسالُ

 0.038990  0.243010  15005765  0.426708  25,64109  .1272939  ا٘حطاف ٔؼیبض

 2.544319  0.836806  6.069912  10.13246  7.090021  8.582939- چٍِٛی

 12.51198  5.228331  43.92946  159.3865  62.50322  124.4380  وطیسٌی

 450  450  450  450  450  450  تؼساز ٔطبٞسات

 

است وٝ ثیبٍ٘ط ٘مكٝ ی تؼبزَ ٚ ٔطوع ثمُ تٛظیغ است ٚ ضبذع ذٛثی ثطای ٘طبٖ زازٖ  ٔیبٍ٘یٗتطیٗ ضبذع ٔطوعی،  اغّی

٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ثٝ  COMPSTاستطاتژی ٞبی  ضطوتٕٞب٘كٛض وٝ ٔالحظٝ ٔی ضٛز، ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط  ٞب است ٔطوعیت زازٜ
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زضغس ٔی  0.212است. استطاتژی ٞبی  ضطوتضطوت ٞب وٝ ٘طبٖ زٞٙسٜ  ٘طخ ضضس سبال٘ٝ زاضایی ٞب قٛض ٔتٛسف ا٘حطاف ٔؼیبض 

 ثبضس. 

ٔی ثبضس وٝ ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ ٘یٕی  92/0  ٔتغیط ا٘ساظٜ ضطوت ٍِبضیتٓ وُ زاضایی ٞب است، ٔیب٘ٝ ٔتغیط ا٘ساظٜ ضطوت ثطاثط ثب 

پبضأتطٞبی پطاوٙسٌی  اظ زازٜ ٞب وٕتط اظ ایٗ ٔمساض ٚ ٘یٕی زیٍط ثیطتط اظ ایٗ ٔمساض ٞستٙس. ا٘حطاف ٔؼیبض یىی اظ ٟٕٔتطیٗ

الالْ تؼٟسی است ٚ ٔؼیبضی ثطای ٔیعاٖ پطاوٙسٌی ٔطبٞسات اظ ٔیبٍ٘یٗ است؛ ٔمساض ایٗ پبضأتط ثطای ٔتغیط ا٘حطاف ٔؼیبض 

 است. 25/64ثطاثط ثب  غیطاذتیبضی

 

 لیوز Fآسهَى  

 لیوز فزضیِ ّا ی پضٍّص Fًتایج آسهَى  .2جذٍل

 ًتیجِ آسهَى داریسطح هعٌی  درجِ آسادی آهارُ آسهَى

 1ٔسَ  ضٚش زازٜ ٞبی تبثّٛیی 0.000 19.356 3.663231

 2ٔسَ  ضٚش زازٜ ٞبی تبثّٛیی 0.000 19.356 2.43956

 

زضغس است، ثٝ ٔٙظٛض ثطآٚضز  5ِیٕط زض فطؾیٝ ٞبی پژٚٞص وٛچىتط اظ  Fثسست آٔسٜ اظ آظٖٔٛ   P-valueثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ 

 استفبزٜ ذٛاٞس ضس..(Panel)ایٗ ٔسَ ٞب اظ ٔسَ زازٜ ٞبی پبُ٘ 

 

 آسهَى ّاسوي 

 آسهَى ّاسوي بزای تعییي هذل اثزات ثابت یا تصادفی .3جذٍل

 

ضز ضسٜ ٚ ٔسَ آثبض  H0زضغس است، ثٙبثطایٗ، فطؾیٝ  5وٕتط اظ  p-value ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح خسَٚ ٔطٟٛز است، ٔمساض

ضٛز. ایٗ ٔٛؾٛع ثٝ ٔؼٙی ٚخٛز اضتجبـ ثیٗ ذكبی ضٌطسیٖٛ ترٕیٗ ظزٜ ضسٜ ٚ ٔتغیطٞبی ٔستمُ است. ثب  ثبثت تبییس ٔی

 تٛخٝ ثٝ ٘تبیح آظٖٔٛ ٞبسٕٗ، ٔٙبسجتطیٗ ضٚش ثطای ترٕیٗ پبضأتطٞب، ٔسَ اثطات ثبثت است.

 

 آسهَى فزضیِ ّای تحمیك

 گزسیًَی اٍل  تحمیكًتایج تخویي هذل ر . 4جذٍل 

 ٘ٛع آظٖٔٛ ٘ٛع ٔسَ P-Value زضخٝ آظازی ٔمساض آٔبضٜ

 هذل اٍل اثطات ثبثت 0.4043 4 1.624721   

 هذل دٍم اثطات ثبثت 0.3239 4 2.064411   

 tآهارُ  اًحزاف هعیار ضزایب DACهتغیز ٍابستِ 
 سطح هعٌاداری

(sig) 

 COMPST -24629.28 14411.81 -1.708965 0.0083استطاتژی ٞبی  ضطوت

 0.0000 7.934291 0.000151 0.001200 ا٘ساظٜ ضطوت

 LEV -134724.2 36211.82 -3.720449 0.0002اٞطْ ٔبِی

 CASH -585007.9 158692.5 -3.686424 0.0003ضطوت ٘سجت خطیبٖ ٘مس

C 0.0029 3.001931 29186.65 87616.29 ٔمساض ثبثت 
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 ًتایج تخویي هذل رگزسیًَی دٍم  تحمیك . 5جذٍل

 

 فطؾیٝ ٞبی  تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز:

 ثطضسی ثطای ٔٙظٛض ثسیٗ .ٕ٘ٛز حبغُ اقٕیٙبٖ ٘تبیح غحت اظ ثبیس آٔسٜ، زست ثٝ ٘تبیح ثطاسبس پژٚٞص فطؾیٝ آظٖٔٛ اظ لجُ

ٛاٖ ازػب ت(، ٔی0.000ٔحبسجٝ ضسٜ  زض ٔسَ اَٚ) Fآٔبضٜ  احتٕبَ ثب تٛخٝ ثٝ ٌطزیس. استفبزٜ F آظٖٔٛ اظ ٔسَ وُ ٔؼٙبزاضی

 است. ٔؼٙبزاض ضسٜ ثطاظش ضٌطسیٛ٘ی ٕ٘ٛز وٝ  ٔسَ

زضغس اظ تغییطات زض ٔتغیط ٚاثستٝ ٔسَ ، تٛسف  16تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز، حسٚز ثب تٛخٝ ثٝ ؾطیت تؼییٗ ٔسَ ثطاظش ضسٜ ٔی

 ضٛز.ٔتغیطٞبی ٔستمُ تٛؾیح زازٜ ٔی

 ثطاظش ضٌطسیٛ٘ی تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ  ٔسَ(، ٔی0.000ٔحبسجٝ ضسٜ  زض ٔسَ اَٚ) Fآٔبضٜ  احتٕبَ ثب تٛخٝ ثٝ .زضٔسَ زْٚ،

زضغس اظ تغییطات زض ٔتغیط ٚاثستٝ  16تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز، حسٚز است.ثب تٛخٝ ثٝ ؾطیت تؼییٗ ٔسَ ثطاظش ضسٜ ٔی ٔؼٙبزاض ضسٜ

 ضٛز.ٔسَ ، تٛسف ٔتغیطٞبی ٔستمُ تٛؾیح زازٜ ٔی
 

 تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز: اٍلفطؾیٝ 

  H0 = .ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز 

  H1 = .ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز 

 ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ اَٚ تبئیس ٔی ضٛز 3زض ٔسَ    چٙب٘چٝ ٕٞب٘كٛض وٝ ثیبٖ ضس ،
ٚ -24629.28زاضای ؾطیت  COMPSTاستطاتژی ٞبی  ضطوتٔالحظٝ ٔی ضٛز، ٔتغیط ٕب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ ٞ

ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت %، ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 5است. ثب تٛخٝ ثٝ سكح ذكبی لبثُ پصیطش  0.0013سكح ٔؼٙی زاضی 

 زض ٘تیدٝ فطؾیٝ اَٚ تحمیك تبییس ٔی ضٛز.ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.ٞب ٚ 

 

 تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز: دٍمفطؾیٝ 

 داری(فیطز)سطح هعٌی Fآهارُ 
29.98708 

0.000000 
 1.908725 آٔبضٜ زٚضثیٗ ٚاتسٗ

 0.831617 ؾطیت تؼییٗ تؼسیُ ضسٜ 0.868342 ضزیب تعییي

 tآهارُ  اًحزاف هعیار ضزایب NDACهتغیز ٍابستِ 
 سطح هعٌاداری

(sig) 

 COMPST -104191.6 18941.69 -5.500651 0.0000استطاتژی ٞبی  ضطوت

SIZE 

 0.0000 4.544343- 0.000696 0.003164- ا٘ساظٜ ضطوت

 LEV -309901.7 145250.0 -2.133575 0.0336اٞطْ ٔبِی

 CASH -21095.95 68522.02 -0.307871 0.7584٘سجت خطیبٖ ٘مس ضطوت

C 0.0000 10.24295 109417.3 .1120756 ٔمساض ثبثت 

 داری(فیطز)سطح هعٌی Fآهارُ 
23.63004 
0.000000 

 1.764840 آٔبضٜ زٚضثیٗ ٚاتسٗ

 0.824169 ؾطیت تؼییٗ تؼسیُ ضسٜ 0.860589 ضزیب تعییي
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  H0 = ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز .    

  H1 =  . ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ی ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز 

 

ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ زض زض ٔسَ زْٚ ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ زْٚ تبئیس ٔی ضٛز ؛    ثیبٖ ضس ،ٕٞب٘كٛض وٝ 

 0.000ٚ سكح ٔؼٙی زاضی 104191.6-زاضای ؾطیت  COMPSTاستطاتژی ٞبی  ضطوتخسَٚ ٔالحظٝ ٔی ضٛز، ٔتغیط 

ثیٗ استطاتژی ضضس ضطوت ٞب ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی %، ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 5است. ثب تٛخٝ ثٝ سكح ذكبی لبثُ پصیطش 

 زض ٘تیدٝ فطؾیٝ زْٚ تحمیك تبییس ٔی ضٛز.غیطاذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.

 

 كطح ٔی ٌطزز:تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔ سَمفطؾیٝ 

  H0 = .ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز 

  H1 = .ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز 
 

ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ زض خسَٚ ٔالحظٝ ٔی زض ٔسَ اَٚ ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ سْٛ تبئیس ٔی ضٛز ،    اٌط 

است. ثب تٛخٝ ثٝ سكح ذكبی لبثُ پصیطش  0.0000ٚ سكح ٔؼٙی زاضی 0.001200زاضای ؾطیت  ا٘ساظٜ ضطوتضٛز، ٔتغیط 

فطؾیٝ زض ٘تیدٝ ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.%، ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 5

 سْٛ تحمیك تبییس ٔی ضٛز.

 

 ْ تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز:چْارفطؾیٝ 

  H0 = .ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز 

  H1 = .ثیٗ ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز 

ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ چٟبضْ  تبییس ٔی ضٛز.،  2زض ٔسَ    اٌط  ثیبٖ ضس ، ٜ ٕٞب٘كٛض ن

است. ثب تٛخٝ ثٝ  0.0000ٚ سكح ٔؼٙی زاضی 0.003164-زاضای ؾطیت  ا٘ساظٜ ضطوتٔالحظٝ ٔی ضٛز، ٔتغیط  زض خسَٚ

ضطوت ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی ثیٗ ا٘ساظٜ %، ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 5سكح ذكبی لبثُ پصیطش 

 زض ٘تیدٝ فطؾیٝ چٟبضْ تحمیك تبییس ٔی ضٛز.زاضی ٚخٛز زاضز.
 

 تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز: پٌجنفطؾیٝ 

  H0 = .ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز ٘ساضز 

  H1 =  ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.ثیٗ اٞطْ ٔبِی  

 

ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ زض خسَٚ ٔالحظٝ ٔی زض ٔسَ اَٚ ٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ پٙدٓ تبئیس ٔی ضٛز ،    چٙب٘چٝ 

%، 5بثُ پصیطش است. ثب تٛخٝ ثٝ سكح ذكبی ل 0.0002ٚ سكح ٔؼٙی زاضی 134724.2-زاضای ؾطیت اٞطْ ٔبِی ضٛز، ٔتغیط 

زض ٘تیدٝ فطؾیٝ ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 

 تحمیك تبییس ٔی ضٛز.پٌجن

 

 تحمیك ثٝ غٛضت ظیط ٔكطح ٔی ٌطزز: ضطنفطؾیٝ 

  H0 = ٚخٛز ٘ساضز. ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی  

  H1 = .ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز 



 التػبز، ٔسیطیت ٔبِی ٚ حسبثساضیٔكبِؼبت 

 1 -12، غفحبت 1395 ظٔستبٖ، 1/4، ضٕبضٜ 2زٚضٜ 

 

  ٕٞب٘كٛض وٝ اظ ٘تبیح ثسست آٔسٜ زض خسَٚٔؼٙی زاض ثبضس ، فطؾیٝ ضطٓ تبئیس ٔی ضٛز.،  4زض ٔسَ    ، اٌط  ثیبٖ ضس ،

است. ثب تٛخٝ ثٝ سكح ذكبی  0.0336ٚ سكح ٔؼٙی زاضی 309901.7-زاضای ؾطیت اٞطْ ٔبِی ٔالحظٝ ٔی ضٛز، ٔتغیط 

زض ثیٗ اٞطْ ٔبِی ٚ ٔسیطیت الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ضاثكٝ ٔؼٙی زاضی ٚخٛز زاضز.%، ٔی تٛاٖ ػٙٛاٖ وطز وٝ 5لبثُ پصیطش 

 تحمیك تبییس ٔی ضٛز. ضطن٘تیدٝ فطؾیٝ 
(زضٔكبِؼبت ذٛز تحت ػٙٛاٖ اثطات لیٕت ٌصاضی ویفیت الالْ تؼٟسی،پبیساضی الالْ تؼٟسی ، ٚ 2004) 1فطا٘سیس ٚزیٍطاٖ

لبثّیت پیص ثیٙی آٖ ٞب ضا زِیُ ویفیت ایٗ الالْ ٔی زا٘ٙس.پبیساضی الالْ تؼٟسی ثٝ ٔؼٙی استٕطاض ٚ تىطاض آٖ ٞب زض سٛز سبَ 

ثٛزٖ اضظش الالْ تؼٟسی ٚ ثٝ ٔٛلغ ثٛزٖ ایٗ الالْ ضا ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔطثٛـ  پژٚٞصٞبی ثؼس ٔی ثبضس ٚ زض خبیی زیٍط اظٕٞیٗ 

 ویفیت الالْ تؼٟسی ػٙٛاٖ ٔی وٙٙس.

(اضتجبـ ثیٗ ٔطثٛـ ثٛزٖ سٛز ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛظٖٚ ٞعیٙٝ سطٔبیٝ ضا زِیُ ویفیت الالْ تؼٟسی ٔی زا٘ٙس. 2003) 2پیطس ِٚٙسسٕٗ

تؼٟسی اظ ٔسَ تؼسیُ ضسٜ خٛ٘ع استفبزٜ ٔی ضٛزوٝ زض ایٗ ٔسَ ویفیت ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ویفیت الالْ  پژٚٞص ٞبِٚی زضاوثط

الالْ تؼٟسی اظ افعایص ٚوبٞص الالْ تؼٟسی غیطػبزی تبثیط ٔی پصیطز ، زض ٚالغ ٘ٛسب٘بت الالْ تؼٟسی غیط ػبزی یه پطٚوسی 

  ثٝ خبی ویفیت الالْ تؼٟسی  ٔی ثبضس.

آٖ  3ٚ ٔحیف ػّٕیبتی3ظ الالْ تؼٟسی ضا وٝ زض ٔسَ تدبضی ضطوت ٞبالالْ تؼٟسی ثٝ زٚ زستٝ تمسیٓ ٔی ضٛ٘س،آٖ زستٝ ا

ٞبثٛخٛز ٔی آیس ٚ ٔسیطیت ٚاحس تدبضی زض پیسایص آٟ٘ب زذبِتی ٘ساضتٝ است ٚ زض حیٗ ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی تدبضی ضطوت 

٘تربة ضٚضٟبی حسبثساضی ایدبز ضسٜ ثبضٙس ،ضا الالْ تؼٟسی غیط اذتیبضی ٔی ٘بٔیٓ .زستٝ ای زیٍط اظ الالْ تؼٟسی ثٝ ذبقط ا

،ترػیع ٞبی اذتیبضی ،تػٕیٕبت ٔسیطیتی ٚ لؿبٚتٟب ٚ ثطآٚضزٞب ثٛخٛز ٔی آیٙس. ثٝ ػجبضت زیٍط اظ ٞط ضطوت ثٝ ضطوت زیٍط 

ٔطی ا٘تربثی ضطوت لطاض زاضزٚٞطچمسض ٔسیط یه  ٔمساض ٚ٘ٛع ایٗ الالْ ٔی تٛا٘س ٔتفبٚت ثبضس چٖٛ تحت تبثیط ضٚیٝ ٚ ذف

یطتطی ثطای ثٛخٛز آٚضزٖ آٟ٘ب زاضتٝ ثبضس.احتٕبَ ثیطتط زاضزوٝ اظ ایٗ الالْ ثطای تبثیطٌصاضی ضٚی سٛز ضطوت آظازی ػُٕ ث

 (. 1390ٔؼطٚف است )ػبضف ٔٙص، 4استفبزٜ وٙسوٝ ایٗ ػُٕ ثٝ پسیسٜ ٔسیطیت سٛز

 ٚ ٘یب ایعزیٚ 1390 ضستٍبضزستٍیط ٚ .2002ٚ ٚ زیچٛ زچٛ ٚ 2005،چٕجطظ 2011ٚ،ٕٞىبضاٖ ٚ چبٖ ٘تبیح ایٗ تحمیك ثب تحمیك

 ٕٞسٛ ٔی ثبضس. 1319 ٘ظطظازٜ
 

 پیطٌْادات بز اساط ًتایج تحمیك

ٞیئت ٔسیطٜ ضطوت ثٝ ٔؼیبض ٞبی ذػٛغیبت فطزی ضطوت تٛخٝ الظْ ضا ٔجصَٚ زاضتٝ ٚ زضٌعاضش فؼبِیت ٞیئت  -1

 ٔسیطٜ ثٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی ایٗ ٔتغیطٞب ضا ٔحبسجٝ ٚ اضائٝ ٕ٘بیٙس.

ثٟبزاض تٛغیٝ ٔی ضٛز ٍٞٙبْ پصیطفتٗ ضطوت ٞب زض ثٛضس ثٝ ٔسأِٝ ٚخٛز یه سكح ٔٙبست ثٝ سبظٔبٖ ثٛضس اٚضاق  -2

اظ ذػٛغیبت فطزی  زض ضطوت ٞب إٞیت ثسٞٙس، ٚ ثطذٛضزاض ثٛزٖ یه سكح ٔٙبست اظ ذػٛغیبت فطزی ضطوت  ثٝ ٔٙظٛض 

 پصیطفتٝ ضسٖ ٚ ٔؼبّٔٝ سٟبِْ ضطوت ٞب زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض الظْ ثبضس.

ثٝ ٔسیطاٖ ٚاحسٞبی ا٘تفبػی تٛغیٝ ٔی ضٛز وٝ زضخٟت ثبال ثطزٖ ویفیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚغیط اذتیبضی ٌبْ   -3

 ثطزاض٘س ٚ سؼی وٙٙس وٝ ایٗ الالْ ضا ثٝ ٚالؼیت ٘عزیه تط وٙٙس.  

ثٝ استفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ اقالػبت ٔبِی پیطٟٙبز ٔی ضٛز وٝ زض ٍٞٙبْ ثٝ وبضٌیطی الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚغیط   -4

 اذتیبضی خٟت ثطآٚضز سٛزٞبی آتی، سؼی وٙٙس وٝ ثطای اخعای ٔرتّف الالْ تؼٟسی، إٞیت ٔتفبٚتی لبئُ ضٛ٘س. 

 

 پیطٌْادات بزای تحمیمات آتی 

                                                           
1
-Feransis,2004 

2
- Pires and Lansdman ,2003 

3
-Operation environment 

4
- Earning management 
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ثطضسی تأثیط ذػٛغیبت فطزی ضطوت ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط  پیطٟٙبز ٔی ضٛز ثٝ ثطضسی تبثیط -1

 زض ضطوتٟبی وٛچه ٚ ثعضي ثٝ غٛضت ٔمبیسٝ ای پطزاذتٝ ضٛز.اذتیبضی 

ثطضسی تأثیط ذػٛغیبت فطزی ضطوت ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط  پیطٟٙبز ٔی ضٛز ثٝ ثطضسی تبثیط -2

 تِٛیسی ثٝ غٛضت ٔمبیسٝ ای پطزاذتٝ ضٛز.زض ضطوتٟبی تِٛیسی ٚ غیطاذتیبضی 

زض ثطضسی تأثیط ذػٛغیبت فطزی ضطوت ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی پیطٟٙبز ٔی ضٛز ثٝ  -3

 ضطوتٟبی استطاتژیه ٚ غیطاستطاتژیه ثٝ غٛضت ٔمبیسٝ ای پطزاذتٝ ضٛز.

ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط  ثطضسی تأثیط ذػٛغیبت فطزی ضطوتپیطٟٙبز ٔی ضٛز ثٝ ثطضسی تبثیط  -4

 ٖ زض ضطوتٟبی زاضای ػطؾٝ اِٚیٝ سٟبْ پطزاذتٝ ضٛز.اذتیبضی 

ثطضسی تأثیط پیطٟٙبز ٔی ضٛز ثٝ ثطضسی تبثیط ویفیت حبوٕیت ضطوتی ثط ٔٙبفغ ٚ ثطٚت شیٙفؼبٖ ٚ سٟبْ زاضاٖ  -5

 پطزاذتٝ ضٛز. 44ضطوتٟبی ذػٛغی تبثغ اغُ زض ذػٛغیبت فطزی ضطوت ثط ٔسیطیت الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚ غیط اذتیبضی 
 

 پضٍّص ّای هحذٍدیت

اِٚیٗ ٟٚٔٓ تطیٗ ٔحسٚزیت پژٚٞص ٞبیی وٝ ثط پبیٝ آٔبضاستٙجبقی ا٘دبْ ٔی ضٛز، زضذػٛظ تؼٕیٓ ٘تبیح آٖ ثٝ سبیط  (1

ضطایف ٚزٚضٜ ٞبست.ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز وٝ اضتجبقبتی وٝ زضایٗ پژٚٞص ثبثت ضس٘س؛ زض زٚضٜ ٞبٚیب ضطایف ٔتفبٚت اظضطایف 

ضتجبقبت ثٍٛ٘ٝ زیٍطی ثبضس. ثٙبثطایٗ ثبیسزضتؼٕیٓ ٘تبیح ایٗ پژٚٞص، احتیبـ الظْ ایٗ پژٚٞص، ثطلطاض ٘جبضٙس ٚ یب ایٙىٝ ٘ٛع ا

 ثؼُٕ آیس.

( ثب تٛخٝ ایٙىٝ ٔؼیبضٞبٚٔسَ ٞبی ٔرتّفی ثطای سٙدص الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٚغیط اذتیبضی  آٖ ٚخٛز زاضز؛ ضٙبسبیی 2

ٞبی پژٚٞص ٔحسٛة ٔی ضٛز. زضایٗ ضاستب،ٕٔىٗ ٚا٘تربة ثٟتطیٗ ٔسَ وٝ ٘تبیح ٚالؼی تطی زاضتٝ ثبضس؛ یىی اظٔحسٚزیت 

 است وٝ چٙب٘چٝ اظسبیط ضٚش ٞبٚ ٔؼیبضٞب استفبزٜ ٔی ضس، ٘تبیح ٔتفبٚت ثسست ٔی آٔس.
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Abstract 

 
The aim of this study is to investigate the effect of company's individual characteristics on discretionary and 

non-discretionary accruals management of companies listed in Tehran Stock Exchange. Spatial domain of this 

study has been the companies listed in Tehran Stock Exchange and the time domain has been the years between 

2009 and 2014. In this study, management of accruals (discretionary and non-discretionary) was mentioned as 

the dependent variable and strategies of company, size of company, financial leverage and company cash flow 

ratio were mentioned as independent variables. The present study is descriptive -correlational research, based on 

the nature of the data is a quantitative research and based on objectives is considered applied research. Due to the 

restrictions of the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 90 companies were selected using systematic 

elimination and selected as the final sample. In this research, regression test and software Eviews 8 was used to 

data analysis. The results showed that there is a significant relationship between the companies' growth strategy 

and discretionary accruals management and there is a significant relationship between the companies' growth 

strategy and non-discretionary accruals management, there is a significant relationship between size of company 

and non-discretionary accruals management as well as there is a significant relationship between financial 

leverage and discretionary accruals management. There is a significant relationship between financial leverage 

and non-discretionary accruals management. 

 

Keywords: individual characteristics, discretionary accruals management, non-discretionary management, 

companies listed on the stock exchange 

 

 

 

 

 

 

 
 


