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چکیدٌ
ضطوتْب هؼوَالً ثبیس اثطات اغالح اضتجبُ ثباّویت زٍضُ ّبی گصضتِ ٍ یب تغییط ضٍیِ ّبی
حسبثساضی ضا زض لبلت تؼسیالت سٌَاتی گعاضش ٍ پی آى غَضتْبی هبلی همبیسِ ای ضا
تدسیس اضائِ وٌٌسٍ .خَز تؼسیالت سٌَاتی ٍ هتؼبلت آى تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ثط
هطثَط ثَزى ٍ لبثلیت اتىبی اطالػبت هبلی اثط هٌفی زاضز .ثب ایي حبل ،طی سبلْبی اذیط
تؼسیالت سٌَاتی زض ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضٍاج ظیبزی
زاضتِ است .زض ایي همبلِ ،ثب تَخِ ثِ هطبلؼبت اًدبم ضسُ زض سطح ثیي الولل ٍ ایطاى ،ػلل
تؼسیالت سٌَاتی ٍ ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی ثِ غَضت تئَضی ثیبى
ضسُ استّ .وچٌیي ثب اضائِ آهبض ٍ اضلبم ٍالؼی ثطذی اظ ضطوتْبی ثَضسیًَ ،ع تؼسیالت
سٌَاتی آًْب هَضز تحلیل ٍ تفسیط لطاض گطفتِ ضس .ثسیي هٌظَض ،تؼساز  256هطبّسُ طی
سبلْبی  1388الی  1390ثِ ػٌَاى ًوًَِ استرطاج گطزیسً .تبیح ثطضسی تحلیلی ًطبى زاز وِ
ثیطتط تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ظیبى ٍ اغالح اضتجبّبت ثباّویت هٌفی هی ثبضس .ثِ
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طَضی وِ ثِ طَض هتَسط تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ زض ایي ضطوتْب تمطیجبً %7
فطٍش ذبلع ٍ  %48لسض هطلك سَز (ظیبى) زٍضُ ثَزُ استّ .وچٌیي ثِ طَض هتَسط
تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اغالح اضتجبُ ثب اّویت هٌفی  %3/5فطٍش ذبلع ٍ  %63لسض هطلك
سَز (ظیبى) زٍضُ آًْب ثَزُ است.
ياژٌ َای کلیدی :تؼسیالت سٌَاتیًَ ،ع تؼسیالت سٌَاتیٍ ،اوٌص ثبظاض سطهبیِ

1

مقدمٍ
تػوین گیطی غحیح زض ثبظاض سطهبیِ ًیبظهٌس اطالػبتی لبثل اتىبء ،هطثَط ٍ ثِ هَلغ
است وِ ثتَاى ثب ووه آى هٌبثغ هَخَز ٍ زض زستطس ضا ثِ گًَِ ای هطلَة ترػیع زاز.
ایي اطالػبت اگط ثسضستی فطاّن ٍ پطزاظش ًطَز ،اثطات هٌفی ثط فطز تػوین گیطًسُ زض پی
ذَاّس زاضت .سَز ّط سْن ٍ ًسجت لیوت ثِ سَز ّط سْن اظ خولِ ضبذعّبیی است وِ
هَضز استفبزُ تحلیلگطاى ٍ سطهبیِگصاضاى لطاض هی گیطز .اظ ططفی ،ذَز سَز هجٌبی
هحبسجِ هبلیبت ،پبزاش ،سَز تمسیوی ٍ  ...هی ثبضس .لصا ،ضلن سَز ثط هٌبسجبت التػبزی
افطاز شیٌفغ ٍ شیطثط تبثیط گصاض است .اظ آًدب وِ هحتَای اطالػبتی تؼسیالت سٌَاتی،1
اغالح یب تؼسیل سَزی است وِ زض زٍضُّبی لجل هجٌبی تػوینگیطیّبی التػبزی لطاض
گطفتِ است؛ اهب ایي ضلن سَز تؼسیل ضسُ ،ثب تبذیط ٍ پس اظ اذص تػویوبت هطتجط ،اضائِ
هیضَز .اظ ایي ضٍ ،زض ثسیبضی اظ هَاضز اهىبى ثبظ ًگطی زض تػویوبت گصضتِ ٍ یب اغالح
خطیبىّبی ًمسی هجتٌی ثط ایي اطالػبت ٍخَز ًساضز [.]12
اظ زیسگبُ سطهبیِگصاضاى ،اذجبض تؼسیالت سٌَاتی فمط ثیبًگط هطىالت ػولىطز زٍضُ
گصضتِ ًیست ثلىِ ًَػی پیصثیٌی هطىالت آتی ثطای ضطوت ٍ هسیطیت آى ًیع هی ثبضس.
ّوچٌیي ٍخَز تؼسیالت سٌَاتی هَخت سلت اطویٌبى سطهبیِگصاضاى ًسجت ثِ اػتجبض ٍ
ضبیستگی هسیطیت ٍ وبّص سَزّبی گعاضش ضسُ هیگطزز [ً .]26تبیح ثیطتط تحمیمبت
اًدبم ضسُ زض سطح ثیي الولل ًیع حبوی اظ آى است وِ ثبظاض سطهبیِ زض وَتبُهست ٍاوٌص
ثسیبض هٌفی ثِ تؼسیالت سٌَاتی ًطبى هیزّس [ .]23 ٍ 22 ،17ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،پبلوطٍس ٍ
ّوىبضاى (ٍ )2004اوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس اضائِ فػلی ٍ سبالًِ حسٍز  –%9/2گعاضش
وطزًس [ّ .]22وچٌیي یبفتِّبی تحمیك ضیچبضزسَى ٍ ّوىبضاى (ً )2002طبى زاز وِ
ٍاوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس اضائِ تمطیجبً  -%11ثَزُ است [.]23
ًتبیح ثسیبضی اظ ایي هطبلؼبت ًطبى هیزّس وِ ٍاوٌص ثبظاض ثِ ایي هَاضز ثیطتط ثِ
زالیل ٍخَزی آى (اضتجبّبت یب تحطیفبت) ثستگی زاضز .اظ خولِ ٌّس ٍ ّوىبضاى ()2008
گعاضش وطزًس وِ ثبظزُ غیطػبزی ثطای تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع تحطیفبت غَضتْبی هبلی
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 ٍ %14ثطای تؼسیالت اظ ًَع اضتجبّبت حسٍز  %2ثَزُ است [ .]16یبفتِّبی پبلوطٍس ٍ
ّوىبضاى (ً )2004یع ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ثبظزُ غیطػبزی ثطای تدسیس اضائِ غَضتْبی
هبلی هترلف  ٍ %2تدسیس اضائِّبی غیط هترلف  %6ثَزُ است [.]22
ثطذی اظ تؼسیالت سٌَاتی زاضای تبثیط هثجت ثط سَز اًجبضتِ است ٍ ثطذی ًیع زاضای
اثطات هٌفی ثط سَز اًجبضتِ است ٍ سجت وبّص آى هیضَز .اظ ططفی ،تؼسیالت سٌَاتی
هوىي است ثِ زلیل تحطیفبت ػوسی یب اضتجبّبت سَْی ًیع ایدبز ضسُ ثبضٌس .ثٌبثطایي،
هوىي است ٍاوٌص سطهبیِ گصاضاى ًسجت ثِ ایي زٍ ًَع تؼسیالت ٍ ًَع اثط آى ثط سَز
اًجبضتِ هتفبٍت ثبضس .ثِ ًظط هیضسس تؼسیالت سٌَاتی وِ زاضای تبثیطات وبٌّسُ ثط سَز
اًجبضتِ است ٍ ّوچٌیي تؼسیالت سٌَاتی ثِ زلیل تحطیفبت ػوسی ،ثبض هٌفی ثیطتطی ثط ثبظاض
سطهبیِ ایطاى زاضتِ ثبضس.
اَمیت ،ضزيرت ي َدف پژيَص
ضطوتْب هؼوَالً ثبیس اثطات اغالح اضتجبُ ثباّویت زٍضُ ّبی گصضتِ ٍ یب تغییط ضٍیِ ّبی
حسبثساضی ضا زض لبلت تؼسیالت سٌَاتی گعاضش ٍ پی آى غَضتْبی هبلی همبیسِ ای ضا
تدسیس اضائِ وٌٌسٍ .خَز تؼسیالت سٌَاتی ٍ هتؼبلت آى تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ثط
هطثَط ثَزى ٍ لبثلیت اتىبی اطالػبت هبلی اثط هٌفی زاضز .ثب ایي حبل ،طی سبلْبی اذیط
تؼسیالت سٌَاتی زض ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضٍاج ظیبزی
زاضتِ است [ .]1هطبلؼبت هتؼسزی زض ایطاى ثِ ثطضسی اّویت تؼسیالت سٌَاتی ،ضٍاثط
تؼسیالت سٌَاتی ٍ ٍیژگیْبی ضطوت ٍ اثطی وِ ثط هحتَای اطالػبتی سَز هی گصاضز،
پطزاذتِ اًس [ .]9 ٍ 8 ،7 ،6 ،4 ،3آًچٌبًىِ ًتبیح هطبلؼِ وطزستبًی ٍ ّوىبضاى (ً )1389طبى
زاز ضلن تؼسیالت سٌَاتی ثیص اظ سطح اّویت تؼییي ضسُ زض سطح غَضتْبی هبلی زٍضُ
هبلی لجل ثَزُ است .آًْب استسالل هی وٌٌس وِ ثب تَخِ ثِ ایي ًتیدِ هی تَاى گفت آگبّی
استفبزُ وٌٌسگبى غَضتْبی هبلی اظ آثبض هطثَط ثِ تؼسیالت سٌَاتی هی تَاًس ثط تػوین
گیطی آًْب هَثط ثبضس [ .]9زض ایي هیبى ،پژٍّطگطاى اًسوی ثِ ثطضسی ًَع تؼسیالت سٌَاتی
ٍ ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی پطزاذتِ اًس [ .]11زض ایي همبلِ سؼی ضسُ
است ثب تَخِ ثِ هطبلؼبت اًدبم ضسُ زض سطح ثیي الولل ٍ ایطاى ،ػلل تؼسیالت سٌَاتی ٍ
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ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی ثِ غَضت تئَضی ثیبى ضَز ٍ ثب اضائِ آهبض ٍ
اضلبم ٍالؼی ثطذی اظ ضطوتْبی ثَضسیًَ ،ع تؼسیالت سٌَاتی آًْب هَضز تحلیل لطاض گیطًس.
مفًُم تؼدیالت سىًاتی
تؼسیالت سٌَاتی یؼٌی الالم ثباّویت هطثَط ثِ سٌَات لجل وِ زض تؼسیل هبًسُ
سَز(ظیبى) اًجبضتِ اثتسای زٍضُ هٌظَض هیگطزز ٍ هحسٍز ثِ الالهی هیضَز وِ اظ تغییط زض
ضٍیِ ٍ اغالح اضتجبُ ًبضی هیضَز ،وِ اغالحبت تىطاض ضًَسُ هؼوَل ٍ تؼسیل
ثطآٍضزّبی اًدبم ضسُ زض سٌَات لجل ضا ًیع ضبهل ًوی ضَز .زض استبًساضز حسبثساضی
ضوبضُ  6ایطاى تؼسیالت سٌَاتی « الالم هطثَط ثِ سٌَات لجل وِ زض تؼسیل هبًسُ
سَز (ظیبى ) اًجبضتِ اثتسای زٍضُ هٌظَض هی گطزز ٍ هحسٍز ثِ الالهی وِ اظ ”تغییط زض
ضٍیِ حسبثساضی “ ٍ ”اغالح اضتجبُ “ ًبضی گطزز» تؼطیف ضسُ است [.]10
زض خبیی زیگط اظ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  6ثیبى ضسُ است وِ تؼسیالت سٌَاتی
یؼٌی تؼسیل سَز اًجبضتِ اثتسای زٍضُ ٍ تدسیس اضائِ الالم همبیسِای غَضتْبی هبلی
ضطوتْب ،وِ اظ تغییط زض ضٍیِ حسبثساضی ٍ اغالح اضتجبُ ًبضی هیضَز .ثِ ثیبى زیگط ،زض ایي
استبًساضز ٍخَز تؼسیالت سٌَاتی ثسیي هؼٌی است وِ:
الف .ضطوت ضٍیِ حسبثساضی خسیسی ضا اتربش ًوَزُ وِ ثِ ػلت ضخحبى آى ثط ضٍیِی
پیطیي ،اظ ًظط اضائِی هطلَةتط غَضتْبی هبلی ضطوت ،تغییط زض ضٍیِی حسبثساضی
لبثل تَخیِ ثَزُ یب ایٌىِ تغییط ثِ هَخت لَاًیي آهطُ یب استبًساضزّبی حسبثساضی
خسیس ،العاهی ضسُ است؛ ٍ یب
ة .زض زٍضُ خبضی اضتجبّبتی زض اضتجبط ثب غَضتْبی هبلی یه یب چٌس زٍضُی هبلی گصضتِ
وطف ضسُ است .طجك استبًساضزّبی حسبثساضی ،اثط تؼسیالت سٌَاتی ثبیس اظ ططیك
اغالح هبًسُی سَز(ظیبى) اًجبضتِ اثتسای زٍضُ زض غَضتْبی هبلی هٌؼىس گطزز.
الالم همبیسِای غَضتْبی هبلی ًیع ثبیس اضائِی هدسز ضَز ،هگط آًىِ ایي اهط ػولی
ًجبضس .زض چٌیي ضطایطی هَضَع ثبیس زض یبززاضتّبی تَضیحی افطبء ضَز [.]10

4

هٌظَض اظ تؼسیالت سٌَاتی زض ایي پژٍّص ولیِ الالهی است وِ سَز اًجبضتِ اٍل زٍضُ
ضا تحت تبثیط لطاض هیزٌّس.
اوًاع تؼدیالت سىًاتی
اضلبم هٌسضج زض غَضتْبی هبلی ضطوتْب ،ثِ ٍیژُ ضلن سَز ،آثبض هبلی ثِ ّوطُ زاضًس.
ایي اضلبم هجٌبی تَظیغ سَز ثِ سْبهساضاى ضطوت ،هحبسجِ پبزاش هسیطاى ٍ ،پطزاذت
هبلیبت است .ػالٍُ ثط ایي ،اطالػبت غَضتْبی هبلی هیتَاًس ثط تػوینگیطیّبی سطهبیِ-
گصاضاى ٍ اػتجبضزٌّسگبى هَثط ثبضس .اضلبم حسبثساضی زض ثسیبضی اظ تحمیمبت ٍ اضظیبثیّب
ًیع هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز .اظ ایي ضٍ ،ضطٍضی است وِ اطالػبت حسبثساضی
ذػَغیبت ویفی هٌسضج زض هفبّین ًظطی استبًساضزّبی حسبثساضی ضا احطاظ ًوبیس ،تب
هَخت خبثدبیی غیط هٌػفبًِ هٌبفغ شیٌفؼبى ًگطزز .اظ آًدب وِ ضجِ تملت ٍ اضتجبُ ػوسی
هیتَاًس اػتجبض غَضتْبی هبلی ضا ثِ طَض چطنگیطی وبّص زّس ،ضطٍضی است اًگیعُ-
ّبی احتوبلی هسیطاى ضطوتْب زضثبضُ تؼسیالت سٌَاتی ثطضسی ضَز.
تحمیمبت اًدبم گطفتِ زض سطح ثیي الولل اظ لجیل اگطاٍال ٍ چبزا ( )2005ثسیبضی اظ ػَاهل
ًظیط ططحّبی پبزاش هسیطیت ،اػطبی اذتیبض هؼبهلِ سْبم ضطوت ثِ هسیطاى اضضس،
لطاضزازّبی ثلٌسهست ٍام ٍ تسْیالت هبلی ،افعایص سطهبیِ ،تطویتّبی تدبضیً ،مص
هسیط ػبهل زض ّیئت هسیطُ ،ضؼف سبظ ٍ وبضّبی حبوویت ضطوتی ٍ ّوَاض سبظی سَز ضا
ثب تؼسیالت سٌَاتی ٍ تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی هطتجط زاًستِاًس [ .]13آٍضظ ( )2002زض
هطبلؼِ ای وِ اًدبم زاز تؼسیالت سٌَاتی ضا زض ّطت زستِ خبی زاز :تؼسیالت ًبضی اظ
اضتجبّبت حسبثساضی ،لَاًیي ثَضس اٍضاق ثْبزاض ،تملت ،اًتمبل سَز ٍ ظیبى ،تغییط سبذتبض
ضطوت ،زػبٍی لبًًَی ،ازغبم یب هطبضوت ذبظ ٍ سَز سْوی یب تمسین سَز [.]19
َّضوٌسظػفطاًیِ ( )1391تؼسیالت سٌَاتی ضطوتْبی ثَضسی ضا زض پٌح زستِ خبی زاز:
تؼسیالت ًبضی اظ اغالح اضتجبُ هثجت ،اغالح اضتجبُ هٌفی ،اًتمبل سَز ،اًتمبل ظیبى ٍ سبیط
[.]11

5

اظ ًگبُ وبلي ٍ ّوىبضاى ( )2002ثط اسبس اغَل پصیطفتِ ضسُ حسبثساضی ،تؼسیالت
سٌَاتی ضبهل زٍ طجمِ اغلی هیثبضٌس )1 :تؼسیالت ًبضی اظ تغییط زض اغَل ٍ ضٍیِّبی
حسبثساضی ٍ  )2تؼسیالت ًبضی اظ اضتجبّبت حسبثساضی [ .]8تؼسیالت ًبضی اظ اضتجبّبت
حسبثساضی ضبهل لجَل گعاضضگطی هبلی ذالف اغَل پصیطفتِ ضسُ حسبثساضی تَسط
هسیطیت هی ثبضس وِ ثِ احتوبل ظیبز زض هَاضزی وِ هسیطیت آگبّبًِ ٍ ػوسی سَز ضا
زستىبضی هیوٌس ،ایدبز هیضَز [ .]23طجك استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  6ایطاى تؼسیالت
سٌَاتی ًبضی اظ تغییط زض ضٍیِّبی حسبثساضی ٍ اغالح اضتجبّبت است .زض ایي استبًساضز
اغالح اضتجبّبت ضبهل اضتجبّبت ضیبضی ،اضتجبُ زض ثىبضگیطی ضٍیِ ّبی حسبثساضی،
تؼجیط ًبزضست یب ًبزیسُ گطفتي ٍالؼیتْبی هَخَز زض ظهبى تْیِ غَضتْبی هبلی ،تغییط اظ
یه ضٍیِ غیط استبًساضز حسبثساضی ثِ یه ضٍیِ استبًساضز حسبثساضی ٍ ،هَاضز تملت
هیثبضس [.]10
ػَاهل هرتلفی هی تَاًس هَخت ایدبز تؼسیالت سٌَاتی ٍ زض ًْبیت هٌدط ثِ تدسیس
اضائِ غَضتْبی هبلی زٍضُ ّبی گصضتِ ضَز ،اظ خولِ:
الف .اضتباٌ با اَمیت
هسبئل حسبثساضی ضبهل اضتجبّبت هتساٍل حسبثساضی هیثبضس .زض هَاضزی هوىي
است غَضتْبی هبلی هٌتطط ضسُ یه یب چٌس زٍضُ لجل ضبهل اضتجبّبت ثباّویتی
ثبضس وِ تػَیط هطلَة ضا هرسٍش ٍ زض ًتیدِ لبثلیت اتىبی غَضتْبی هبلی هعثَض
ضا وبّص زّس .اغالح چٌیي اضتجبّبتی ًجبیس اظ ططیك هٌظَض وطزى آى زض سَز ٍ ظیبى
سبل خبضی اًدبم گیطز ،ثلىِ ثبیس ثب اضائـِ هدسز اضلبم غَضتْبی هبلی سبل (ّبی ) لجل
ثِ چٌیي هٌظَضی زست یبفت  .زض ًتیدِ ،هبًسُ افتتبحیِ سَز (ظیبى ) اًجبضتِ ًیع ثسیي
تطتیت تؼسیل ذَاّس ضس [.]10
ب .تغییز در بزآيرد
یىی اظ هحسٍزیتّبی اغلی تْیِوٌٌسگبى اطالػبت حسبثساضی ،اضائِ ثِ هَلغ ایي
اطالػبت ثِ استفبزُوٌٌسگبى است .تْیِ غَضتْبی هبلی سبالًِ ٍ هیبى زٍضُای ثب ّسف اضائِ
اطالػبت ثِ هَلغ غَضت هیگیطز .اطالػبت زلیك هطثَط ثِ ًتبیح ػولىطز یه فؼبلیت
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التػبزی تٌْب زض پبیبى ػوط آى هطرع هیضَز .اهب زض حسبثساضی ًویتَاى تب پبیبى ػوط
یه ٍاحس تدبضی اًتظبض وطیس لصا ػوط ٍاحس تدبضی ثِ زٍضُّبی ظهبًی وَتبُتط تمسین
هیضَز ٍ اطالػبت ٍ گعاضشّبی هبلی هطثَط ثِ ّط یه اظ زٍضُّب ثب فطؼ تساٍم فؼبلیت
تْیِ هیگطزز .زض ًتیدِ ،ضطوتْب ثطای تْیِ اطالػبت ثِ هَلغ ثبیس آثبض هبلی ضٍیسازّبی آتی
ضا ثطآٍضز وٌٌس [ .]4ثطاٍضزّبی حسبثساضی هبّیتبً ػجبضت اظ ترویيّبیی است وِ ثب
وست اطالػبت اضبفی زض زٍضُ ّبی ثؼس هوىي است تغییط یبثس .ثٌبثطایي اغالح
اضتجبُ ضا ثبیس اظ ایي گًَِ تغییطات تویع زاز .ثِ گًَِ هطبثِ ،سَز یب ظیبًی ضا وِ پس اظ
هطرع ضسى پیبهس یه پیطبهس احتوبلی هَضز ضٌبذت لطاض هی گیطز ٍ ثطاٍضز زلیك
آى لجالً هیسط ًجَزُ است ًوی تَاى ثِ ػٌَاى اضتجبُ ثب اّویت للوساز وطز.
ج .تغییز در ريیٍ
هٌظَض اظ تغییط ضٍیِ حسبثساضی تغییط اظ یه ضٍش هدبظ ثِ ضٍش هدبظ زیگط است.
تغییط ضٍیِ حسبثساضی هیتَاًس اذتیبضی یب اخجبضی ثبضس .تغییط ضٍیِ حسبثساضی هؼوَالً ثِ
زلیل تغییط زض استبًساضزّبی حسبثساضی یب تسٍیي استبًساضزّبی حسبثساضی خسیس اتفبق هی-
افتس .ػوستبً چٌیي تغییطاتی اخجبضی ّستٌس [ .]2یىی اظ ذػَغیبت ویفی غَضتْبی هبلی
لبثل همبیسِ ثَزى آى هی ثبضس .ثطای ًیل ثِ ایي ذػَغیت ،ثجبت ضٍیِ زض ًحَُ
ػول حسبثساضی طی ّط زٍضُ هبلی ٍ ًیع اظ یه زٍضُ هبلی ثِ زٍضُ هبلی ثؼس
ضطٍضی است  .اظ ایٌطًٍ ،جبیس زض ضٍیِ ّبی حسبثساضی تغییطی غَضت گیطزّ .وبًطَض
وِ زض استبًساضزّبی حسبثساضی ًیع ػٌَاى ضسُ است ًجبیس زض ضٍیِ ّبی حسبثساضی تغییطی
غَضت گیطز ،هگط ایٌىِ ثِ ػلت ضخحبى ضٍیِ خسیس ثط ضٍیِ پیطیي ،اظ ًظط اضائـِ
هطلَة تط غَضتْبی هبلی ٍاحس تدبضی ،تغییط زض ضٍیِ حسبثساضی لبثل تَخیِ ثبضس یب
ایٌىِ تغییط ثِ هَخت لَاًیي آهطُ یب استبًساضزّبی حسبثساضی خسیس ،العاهی ضَز.
د .تغییز ساختار ضزکت
تغییطات حمَق غبحجبى سطهبیِ ٍ سبذتبض آى زض ظهطُ هْن تطیي الالم اطالػبتی
هٌسضج زض غَضتْبی هبلی است ٍ اظ ایٌطٍ ثبیس ثِ گًَِ ای هطرع هٌؼىس ضَز.
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ثرطی اظ ایي تغییطات زض گطزش حسبة سَز ٍ ظیبى اًجبضتِ هستمیوبً زض شیل غَضت سَز ٍ
ظیبى زٍضُ اًؼىبس هی یبثس .سبیط تغییطات اظخولِ گطزش حسبة اًسٍذتِ لبًًَی ،حسبة
اًسٍذتِ اذتیبضی ٍ حسبثْبی هطثَط ثِ الالهی وِ طجك استبًساضزّبی حسبثساضی هستمیوبً ثِ
حمَق غبحجبى سطهبیِ هٌظَض هی گطزز ٍ ّوچٌیي تغییطات ًبضی اظ افعایص یب وبّص سطهبیِ
ثبیس زض یبززاضتّبی تَضیحی هطثَط افطب ضَز.
ثِ هَخت استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  6ایطاى ،تغییطات حمَق غبحجبى سطهبیِ
ثِ ضطح ظیط زض غَضتْبی هبلی اًؼىبس هی یبثس:
الف .ثبتَخِ ثِ اّویت اطالػبت هٌسضج زض حسبة سَز (ظیبى ) اًجبضتِ ،گطزش ایي
حسبة ،هتطىل اظ سَز (ظیبى ) زٍضُ ،سَز (ظیبى ) اًجبضتِ اثتسای زٍضُ ،تؼسیالت
سٌَاتیّ ٍ ،طگًَِ هجلغ اًتمبلی اظ سبیط سطفػلّبی حمَق غبحجبى سطهبیِ
(هدوَػبً سَز لبثل تمسین ) ،سَز سْبم پیطٌْبزی ،هجبلغ اًتمبلی ثِ اًسٍذتِ ّبی
لبًًَی ٍ اذتیبضی (هدوَػبً ترػیع سَز) ،ثالفبغلِ ظیط غَضت سَز ٍ ظیبى
زٍضُ اًؼىبس هی یبثس.
ة .گطزش حسبة اًسٍذتِ لبًًَی ٍ اًسٍذتِ ّبی اذتیبضی ترػیع یبفتِ اظ هحل
سَز لبثل تمسین ٍ ّوچٌیي گطزش حسبثْبی هطثَط ثِ الالهی وِ طجك
استبًساضزّبی حسبثساضی هطثَط ،هستمیوبً ثِ حمَق غبحجبى سطهبیِ هٌظَض هی
ضَز (اظ لجیل هبظاز تدسیس اضظیبثی ) زض یبززاضتّبی تَضیحی افطب هی گطزز.
ج  .گطزش سبیط الالم اظ لجیل حسبة سطهبیِ ٍ غطف سْبم زض یبززاضتّبی
تَضیحی افطب هی گطزز [.]10
ٌ .اوتقال سًد ي سیان بٍ ديرٌَای بؼد
زضآهس حبغل اظ فطٍش ٍ اضائِ ذسهبت ،هطوع ثمل تَاًبیی ضطوت ثطای ضضس ٍ
پیططفت است .چٌبًچِ ضطوتی زضآهس زٍضُّبی گصضتِ ذَز ضا ثیص اظ هیعاى ٍالؼی
گعاضش ًوبیس ًِ ،تٌْب ػولىطز گصضتِ آى اغطاق آهیع ثَزُ است ثلىِ هوىي است ضضس
آیٌسُ ضطوت ًیع هتعلعل ضَز .ثِ ػجبضتی ،اظ زیس سطهبیِگصاضاى ،زض ذػَظ ضًٍس آتی
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ضطوت اثْبم ایدبز ذَاّس ضس .لصاً ،گطاًی سطهبیِگصاضاى پیطاهَى ضضس آتی ضطوت ثبػث
تدسیس ًظط زض اضظش ضطوت ذَاّس ضس وِ ثِ غَضت تملیل اضظش ،ظبّط ذَاّس ضس .زض
سبلْبی اذیط ،اوثط تؼسیالت سٌَاتی زاضای اغالح اضتجبُ ًبضی اظ ضٌبسبیی زضآهس ثَزُ
است ٍ ثِ ًظط هیضسس ضطوتْبی پیططفتِ ثیطتط توبیل ثِ تؼسیالت سٌَاتی زاضًس .آهبض ًطبى
هی زّس ثیص اظ یه سَم تؼسیالت سٌَاتی حسبثساضی زض اهطیىب هطثَط ثِ غٌبیغ پیططفتِ
ثَزُ است [.]25
ثط طجك گعاضش وویسیَى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض آهطیىب ًیع اغالح زضآهس زٍضُّبی
گصضتِ ،ػلت اغلی تؼسیالت سٌَاتی ثَزُ استً .تبیح ثطضسیّبی اًدبم ضسُ حبوی اظ آى
است وِ چَى اغالح زضآهس زٍضُّبی گصضتِ هیتَاًس ثط تَاى سَزآٍضی آتی ضطوت اثط
گصاض ثبضس ،ثٌبثطایي ،تؼسیالت سٌَاتی ًبضی اظ اغالح زضآهس زٍضُّبی گصضتِ زاضای
تبثیطات هرطةتطی ًسجت ثِ تؼسیل ثِ زلیل سبیط هَاضز است .ثِ ثیبى زیگط ،ضَاّس حبوی
اظ آى است وِ سطهبیِگصاضاى ثِ تؼسیالت سٌَاتی ثِ زلیل اغالح اضتجبُ ًبضی اظ ضٌبسبیی
زضآهس ًسجت ثِ سبیط زالیلٍ ،اوٌص ضسیستطی ًطبى هیزٌّس .ثٌبثطایي ،پیصثیٌی هیضَز
تؼسیالت سٌَاتی ثِ زلیل اًتمبل سَز ٍ ظیبى ثِ زٍضُّبی ثؼس ٍاوٌص هٌفیتطی اظ سَی
ثبظاض سطهبیِ ،زض پی زاضتِ ثبضس [.]23
ثط اسبس اغَل حسبثساضی ،ضطوت هیتَاًس ثطای ثسّیّبی لبثل پیص ثیٌی ،ثطگطت
اظ فطٍش ٍ ذسهبت پس اظ فطٍش ،اثْبم زض زضیبفت هطبلجبت ،وبّص اضظش هَخَزی وبال
ٍ سطهبیِگصاضیّب ٍ  ...شذیطُ هٌظَض ًوبیس .ترػیع ًبهٌبست شذیطُ احتوبل ٍلَع
تؼسیالت سٌَاتی ٍ تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ضا افعایص ذَاّس زاز .هثالً ،هوىي است
ضطوتی زض سبل خبضی السام ثِ ایدبز شذیطُ ًوبیس تب ظیبى گعاضش ضسُ ضا افعایص زّس ٍ
شذبیط هبظاز ضا زض سبل هبلی ثؼس ثِ سَز هٌتمل وٌس تب ثتَاًس سَز ضطوت ضا هتَضم ًوبیس ٍ
ثبلؼىس .ثِ ػٌَاى هثبل ،اگط هسیطیت ضطوت ثبثت سطلت ٍ افت هَخَزی فیعیىی شذیطُ
لبثل هالحظِای زض ًظط ًگیطز هیتَاًس ثْبی توبم ضسُ وبالّبی فطٍش ضفتِ ضا ووتط
گعاضش وٌس ٍ زض ًتیدِ سَز ذبلع ثیص اظ ٍالغ ًطبى زّس.
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یىی اظ هَاضز زیگطی وِ ثِ طَض ًبذَاستِ ٍ ثِ زلیل لطؼی ًجَزى هجلغ آى زض تبضید
تْیِ غَضتْبی هبلی ٍ هطرع ضسى هجلغ لطؼی آى زض سبل ثؼس ثط سَز اًجبضتِ اثتسای زٍضُ
تبثیط هیگصاضز ،ثحث هبلیبت است .ضطوتْب زض پبیبى سبل هبلی ثطای تؼییي ّعیٌِ هبلیبت
هدجَض ثِ گطفتي شذیطُ ّستٌس .تؼییي شذیطُ هبلیبت ضطوتْب ثط اسبس استبًساضزّبی
حسبثساضی اًدبم هیضَز ،اهب هجلغ لبثل پطزاذت آى پس اظ پبیبى سبل هبلی ٍ ثط اسبس
لَاًیي هبلیبتی هحبسجِ هیگطزز .ثِ زلیل ثطذی تفبٍتْب زض لَاًیي حسبثساضی ٍ لَاًیي
هبلیبتیّ ،وَاضُ ثیي سَز حسبثساضی ٍ سَز هطوَل هبلیبت اذتالف ٍخَز زاضز .ثٌبثطایي،
پس اظ لطؼی ضسى هجلغ هبلیبت ،سَز اًجبضتِ اثتسای زٍضُ ًیع وِ هتبثط اظ سَز پس اظ هبلیبت
سبل لجل ثَزُ ،تحت تبثیط لطاض هیگیطز.
ي .قًاویه ،مقزرات ي دستًرالؼملَا
یىی اظ ػَاهل زیگطی وِ ثبػث ایدبز تؼسیالت سٌَاتی هیضَز ،تغییط لَاًیي،
همطضات ٍ زستَضالؼولّب یب ٍضغ لَاًیي ،همطضات ٍ زستَضالؼولّبی خسیس تَسط ًْبزّبی
لبًَىگصاض هیثبضٌس .ثِ ػٌَاى هثبل ،هدلس ،سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ،سبظهبى تبهیي
اختوبػی ،سبظهبى اهَض هبلیبتی ٍ  . ...ایي سبظهبىّب هیتَاًٌس ثب اتربش لَاًیي ،همطضات ٍ
زستَضالؼولّبی خسیس هَخت اضائِ هدسز غَضتْبی هبلی زٍضُ گصضتِ ضًَس.
ػلل تؼدیالت سىًاتی
حدن ظیبز ضسَاییّبی حسبثساضی زض طی چٌس سبل اذیط هٌدط ثِ سلت اػتوبز ػوَهی
اظ ضطوتّبی ثعضي ٍ هَسسبت حسبثطسی آًْب ضسُ است .توبم ایي ضسَاییّبّ ،وطاُ ثب
تؼسیالت سٌَاتی ثَزُاًس .ثِ ثیبى زیگط ،ولیِ ضطوتْبیی وِ زض سبلْبی اذیط ٍضضىست
ضسُاًس ،السام ثِ تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ذَز ًوَزُاًس .زض اغلت هَاضزٍ ،خَز
تؼسیالت سٌَاتی ثیبًگط ٍخَز هطىالت زض سیستن وٌتطل زاذلی ٍ حبوویت ضطوتی زض
ضطوتْبیی ثَزُ است وِ ضْطت ٍ اضظش آًْب زض ثبظاض آسیت زیسُ ٍ حتی زض ثطذی هَاضز
هٌدط ثِ ٍضضىستگی آًْب ضسُ است .زٍلت آثبزی ( )1390ثِ ًمل اظ ٍاتس ٍ ظیوطهي
( )1986ثیبى هیوٌس" :اگط اطالػبت هبلی ثطای زستیبثی ثِ اّساف هسیطیت ّوطاُ ثب
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سَگیطی گعاضش ضَز ،هسیطیت سَز ضخ زازُ است .هسیطیت سَز هیتَاًس ثب اّساف
هرتلفی اًدبم گیطز وِ ثرطی اظ ایي طیف گستطزُ ضا گعاضضگطی هتملجبًِ تطىیل هیزّس"
[.]5
ثطذی تحمیمبت پیطیي اظ لجیل اگطاٍال ٍ چبزا ( ،)2005افٌسی ٍ ّوىبضاى (ٍ )2007
هَض (ً )2007طبى زازُاًس وِ ٍخَز تؼسیالت سٌَاتی اغلت ثِ ػٌَاى ضٍضی ثطای هسیطیت
سَز ثىبض گطفتِ هیضَز .یؼٌی ضطوتْب سَز زٍضُ هبلی ضا ثیص اظ ٍالغ ًطبى هیزٌّس ٍ زض
زٍضُّبی هبلی ثؼس ثب استفبزُ اظ تؼسیالت سٌَاتی هٌفی ،آثبض سَزّبی زٍضُ (ّبی) لجل ضا
ذٌثی هیًوبیٌس [ .]13 ٍ 5هَض ( )2007هؼتمس است وِ تؼسیالت سٌَاتی ،ذَاُ ًتیدِ تغییط
زض ضٍش زض هحسٍزُ ضٍشّبی هَضز پصیطش استبًساضزّبی حسبثساضی ثبضس ٍ ذَاُ ذبضج
اظ هحسٍزُ استبًساضزّبی حسبثساضی (گعاضضگطی هتملجبًِ) ،اظ اًگیعُّبی یىسبًی ًطبت
هیگیطز .ثب ایي ٍغف ،ثطای یبفتي ًطبًِّبی تؼسیالت سٌَاتی ،اظ اًگیعُّبی هسیطیت
سَز ،هبًٌس اًگیعُ افعایص ثطٍت ضرػی ٍ زستیبثی ثِ سَز هَضز اًتظبض ثطای اّساف
هرتلف هیتَاى ثْطُ خست [ .]5ثطضسی اًدبم ضسُ اظ سَی پبلوطٍس ٍ ّوىبضاى ()2004
ًطبى هی زٌّس وِ ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ثِ تؼسیالت سٌَاتی زض اثط زٍ ػبهل اغلی تٌعل
چطن اًساظ آتی ضطوت ٍ ،افعایص ػسم اطویٌبى زض هَضز ایي چطن اًساظ ،غَضت هیگیطز
[.]22
گطتسي ٍ ّوىبضاى ( )2006ثیبى هیوٌٌس ػَاهلی وِ هیتَاًٌس ثبػث افعایص تحطیف
غَضتْبی هبلی ،افعایص احتوبل لػس ٍ ًیت هسیطیت ثطای تدسیس اضائِ ٍ ایدبز تؼسیالت
سٌَاتی یب تطویجی اظ افعایص تحطیف ٍ احتوبل لػس ٍ ًیت هسیطیت ضًَس؛ ثِ پٌح طجمِ
تمسین هیضًَس:
الف -اػتجبض پبییي هسیطیت
ة -فبغلِ ازضان

1

2

ج -تبثیط ثط گستطُای ٍسیغ

1

- Discrediting of Management
- Comprehension Gap
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1
2

ز -اذتالل زض اضتجبط ثیي هسیطیت ٍ اضربظ شیٌفغ

2

ٍ -ػسم ّن سَیی ثیي هسیطیت ،حسبثطسبى ٍ سبیط هسئَالى.]4[ 3
ياکىص باسار بٍ تؼدیالت سىًاتی
ٍخَز تؼسیالت سٌَاتی هیتَاًس تبثیط هٌفی ثط اػتوبز سطهبیِگصاضاى زاضتِ ثبضس.
تؼسیالت سٌَاتی ضبهل حسبةّبی اغلی سَز ،هٌدط ثِ هَاضز تملت ثیطتط ٍ ٍاوٌص ثبظاض
ثِ اضائِّبی هدسز سَز هیضًَس وِ ثیطتط هٌفی ّستٌس [ .]21تؼسیالت سٌَاتی ثطای ثبظاض،
حبٍی اطالػبت خسیسی است .اظ زیسگبُ سطهبیِگصاضاى ،اذجبض تؼسیالت سٌَاتی فمط
ثیبًگط هطىالت ػولىطز زٍضُ گصضتِ ًیست ثلىِ ًَػی پیص ثیٌی هطىالت آتی ثطای
ضطوت ٍ هسیطیت آى ًیع هحسَة هیضَز ٍ هَخت سلت اطویٌبى سطهبیِگصاضاى ًسجت
ثِ اػتجبض ٍ ضبیستگی هسیطیت ٍ وبّص ویفیت سَزّبی گعاضش ضسُ هیگطزز .زض
حمیمت ،تؼسیالت سٌَاتی اضائِ ضسُ زض غَضت حسبة گطزش سَز ثِ غَضت ضفبف ٍ
غطیح ،پیبم ٍ ػالئوی پیطاهَى لبثل اتىب ًجَزى غَضتْبی هبلی زٍضُّبی گصضتِ ٍ ویفیت
پبییي آىّب اضائِ هیًوبیس .ثٌبثطایي ،هتؼبلت اضائِ هدسز ،اًتظبضات سطهبیِگصاضاى زض اضتجبط
ثب خطیبىّبی ًمسی آتی ٍ ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض آًْب تغییط هییبثس [.]26
ًتبیح پژٍّص وبلي ٍ ّوىبضاى ( )2002حبوی اظ آى است وِ ثبظاض زض وَتبُهست
ٍاوٌص ثسیبض هٌفی ثِ تؼسیالت سٌَاتی ٍ اضائِ هدسز ًطبى هیزّس [ .]8ثبظزُ غیطػبزی
تدوؼی پیطاهَى تدسیس اضائِ گَیبی ایي ٍالؼیت است .پبلوطٍس ٍ ّوىبضاى (ً )2004طبى
زازًس وِ ٍاوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس اضائِ سبالًِ ٍ فػلی  -%9.2هیثبضس [ .]22ثِ طَض
هطبثِ ،ضیچبضزسَى ٍ ّوىبضاى (ً )2002طبى زازًس وِ ٍاوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس اضائِ
سَز  -%11ثَزُ است [ٍ .]23یلسَى ( )2008وبّص ثلٌسهست زض هحتَای اطالػبتی سَز
پس اظ اضائِ هدسز ضا هَضز آظهَى لطاض زازً .تبیح حبوی اظ ایي ثَز وِ سَز پس اظ اضائِ
هدسز زاضای هحتَای اطالػبتی ًسجتبً ووتطی است [ .]24پبلوطٍس ٍ ّوىبضاى ()2004
1

- Tip-of the Iceberg effect
- Paralysis
3
- Non-Alignment
2
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ضَاّسی اضائِ ًوَزًس وِ چٌبًچِ ثِ زلیل اضائِ هدسز ،سَز وبّص یبثس ٍاوٌص ثبظاض زض
تبضید اػالى ،هٌفی ذَاّس ثَز .آًْب زضیبفتٌس وِ هیبًگیي ًطخ ثبظزُ غیطػبزی اًجبضتِ زض طی
زٍض زٍ ضٍظُ ثؼس اظ اػالى سَز ثطای ًوًَِ آهبضی  -9زضغس ضسُ است [.]22
زٍلت آثبزی ( )1390ثیبى هیوٌس وِ وٌی ٍ هه زاًیل ( )1989ثب ثطضسی ٍیژگی
ضطوتْبیی وِ سَزّبی سِ هبِّ گعاضش ضسُ لجلی ضا اغالح وطزُ ثَزًسً ،طبى زازًس وِ
سطهبیِگصاضاى ثِ طَض ذبظ زض ظهبى تدسیس اضائِ ٍاوٌص هٌفی ًطبى زازًس .آًبى ّوچٌیي
ثیي گعاضشّبیی وِ اضتجبُ هٌتطط ضسُ ثَزًس ٍ گعاضشّبیی وِ اغالح ضسُ ثَزًس ،ثبظزُ
غیطػبزی هٌفی گعاضش وطزًسّ .وچٌیي اٍ گعاضش هیوٌس وِ زیچَ ٍ ّوىبضاى ()1996
ًطبى زازًس وِ ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ثِ اضائِ هدسز غَضتْبی هبلی زض اثط زٍ ػبهل اغلی
غَضت هیگیطز؛ یىی تٌعل چطن اًساظ آتی ضطوت ٍ ،زیگطی افعایص ػسم اطویٌبى زض
هَضز ایي چطن اًساظ هیثبضس .ػوَهب ً،چطن اًساظ آتی ضطوت ظهبًی تٌعل هییبثس وِ اظ
ططیك اضائِ هدسز غَضتْبی هبلی ،سَز ذبلع آى وبّص پیسا وٌس .آًبى ًطبى زازًس وِ
غَضتْبی هبلی تدسیس اضائِ ضسٍُ ،اوٌص هٌفی ثبظاض ثَضس ضا ثِ ّوطاُ زاضز [.]5
ثیضبح ٍ اچط (ً ،)2000طبى زازًس وِ سطهبیِگصاضاى زض سبل تغییط ،آثبض هثجت
تغییطات حسبثساضی ضا تملیل ٍ آثبض هٌفی آى ضا افعایص هیزٌّس؛ ٍ ّوچٌیي زض سبلْبی ثؼس،
ٌّگبم اضظشگصاضی سْبم ضطوتْب تغییطات حسبثساضی ضا اظ یبز ًویثطًس [ً .]15تبیح
پژٍّص ٍٍ ( ، )2002حبوی اظ آى است وِ تملیل اػتجبض ضطوت ٍ هسیطیت آى زض ًعز
سطهبیِ گصاضاى ثسلیل اضائِ هدسز هٌدط ثِ وبّص هؼٌبزاض ضطایت ٍاوٌص ثِ سَز ثطای
فػَل پس اظ اضائِ هدسز ًسجت ثِ فػَل لجل اظ اضائِ هدسز ذَاّس ضسّ .وچٌیي ،یبفتِّبی
اٍ ًطبى زاز ثبظاض ثِ طَض هؼٌبزاضی ،زض طَل زٍضُ سِ ضٍظًُ ،سجت ثِ اػالى اضائِ هدسز
ٍاوٌص هٌفی ًطبى هیزّس .ثبظزُ غیطػبزی زض طَل زٍضُ هَضز ًظط  -%11ثَزُ است.
ّوچٌیي ضَاّس هجیي آى ثَز وِ زض طَل زٍ فػل لجل اظ اػالى اضائِ هدسز ضًٍس ًعٍلی لبثل
تَخْی زض ثبظاض حىن فطهبست ٍ تب زٍ فػل پس اظ آى ،پبیساضی هٌفی ٍخَز زاضز [.]25
آًسضسَى ٍ یبى ( )2002ثب ثطضسی ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ٍاوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس
ًطبى زازًس وِ پیطاهَى(اططاف) اػالى تدسیس اضائِ ،ثبظزُ غیطػبزی تدوؼی هٌفی ٍخَز
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زاضز [ .]14ضیچبضزسَى ٍ ّوىبضاى ( ،)2002طی زٍضُ  120ضٍظُ لجل ٍ ثؼس اظ اػالى
تدسیس اضائِ ثبظزُ هٌفی ضا گعاضش وطزُاًس [ .]23لیي ٍ ّوىبضاى ( ،)2003زضیبفتٌس وِ
اضائِ هدسز ،ثبظاضّبی سطهبیِ ضا زض ظهیٌِّبی فطاتط اظ ٍاوٌص لیوت سْبم ًسجت ثِ اطالػیِ
اضائِ هدسز اظ لجیل پبزاش ٍ تغییطات هسیطاى ضا تحت تبثیط لطاض هیزّس [ .]18پبلوطٍس ٍ
اسچَلع ( )2004ثب ثطضسی ٍاوٌص ثبظاض سطهبیِ ثِ اػالى تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ًطبى
زازًس وِ ٍاوٌص هٌفی ثِ تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی زض هَاضزی وِ هطثَط ثِ تملت ثبضس،
هَخت تغییط چٌسیي حسبة گطزز ،سَز گعاض ضسُ ضا وبّص زّس ،یب حسبثطس یب هسیطیت
ثِ آى هطتجط ثبضٌس ،ضسیستط استّ .وچٌیي ،زض هَاضزی وِ افطبی وبفی زض ضاثطِ ثب تدسیس
اضائِ غَضت ًگطفتِ استٍ ،اوٌص ثسیبض ضسیستط ثَزُ است [ .]21پبلوطٍس ٍ ّوىبضاى
( )2004ثب ضٌبسبیی ٍاوٌص ثبظاض ثِ اػالى تدسیس اضائِ ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًسوِ ثِ طَض
هتَسط ثبظاض ًسجت ثِ اػالى تدسیس اضائِ ٍاوٌص هٌفی ًطبى هیزّس [.]22
ٌّس ٍ ّوىبضاى ( )2008غَضتْبی هبلی تدسیس اضائِ ضسُ ضا ثط حست زالیل
ٍخَزی آى ثِ زٍ ًَع طجمِثٌسی وطزًس :تدسیس اضائِ ثِ زلیل اضتجبّبت ٍ تدسیس اضائِ ثِ
زلیل تحطیفبت .آًبى ًطبى زازًس وِ ثبظزُ غیطػبزی ثطای تؼسیالت ًبضی اظ تحطیفبت
غَضتْبی هبلی  %14ثَزُ زض حبلی وِ ثطای اضتجبّبت  %2ثَزُ است [.]16
وبلي ٍ ّوىبضاى ( )2002زالیل احتوبلی ٍاوٌص هٌفی ثبظاض ثِ تؼسیالت سٌَاتی ضا
ًبضی اظ هَاضز ظیط هیزاًٌس:
 .1تدسیس اضائِ ،اذجبض ٍ اطالػبت خسیسی حبوی اظ وبّص خطیبى ّبی ًمسی هَضز اًتظبض
آتی ،ثِ ثبظاض هٌتمل هیوٌس.
ً .2طبًِ ای اظ سیستن اطالػبتی ٍ گعاضضگطی حسبثساضی ضؼیف ٍ احتوبالً ًمطِ ػطفی زض
اضتجبط ثب ثطٍظ هطىالت هسیطیتی ضطوت است.
 .3ػالهتی اظ ضفتبض فطغت طلجبًِ هسیطیت است ٍ هجیي آى است وِ ثبیس سَزّبی گعاضش
ضسُ لجلی ثِ زلیل ثِ وبضگطفتي ضٍشّبی پصیطفتِ ًطسُ ،ثطآٍضزّب ٍ اضتجبّبت ػوسی ٍ
سَْی اغالح گطزًس [.]8
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هطبلؼبت زاذلی ًیع حبوی اظ ٍاوٌص هٌفی ثبظاض سطهبیِ ثِ تؼسیالت سٌَاتی است.
ًتبیح پژٍّص ضطیؼت پٌبّی ٍ وبظوی ( )1389حبوی اظ آى ثَز وِ تدسیس اضائِ غَضتْبی
هبلی هَخت وبّص هحتَای اطالػبتی سَز هیضَز ٍ ضطوتْبیی وِ ػوسُتطیي زلیل
تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی آًْب اغالح اضتجبُ ًبضی اظ ضٌبسبیی زضآهس است ،هحتَای
اطالػبتی سَز آًْب وبّص یبفتِ است [ .]8ثمفی ٍ ّوىبضاى (ً )1390طبى زازًس وِ هتؼبلت
تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی ،وبّص ثلٌسهست زض هحتَای اطالػبتی سَز ضخ زازُ است
[َّ .]4ضوٌسظػفطاًیِ (ً )1391طبى زاز وِ ثبظاض سطهبیِ ایطاى ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی اظ
ًَع اضتجبّبت هٌفی حسبثساضی ،اًتمبل زضآهس ٍ اًتمبل ّعیٌِ ٍاوٌص هٌفی ًطبى هیزّس؛ ثِ
طَضی وِ تفبٍت هیبًگیي ثبظزُ غیطػبزی ثطای ایي ًَع تؼسیالت ثِ تطتیت %3/44 ،%3/14
ٍ  %4/52ثَزُ استّ .وچٌیي ًتبیح ٍی ًطبى زاز وِ ثبظاض سطهبیِ ٍاوٌص لبثل تفسیطی
ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اضتجبّبت هثجت حسبثساضی ًطبى ًویزّسً .تبیح اٍ حبوی
اظ آى ثَز وِ ثبظاض ًسجت ثِ تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ ٍاوٌص ثیطتطی ًسجت ثِ
سبیط تؼسیالت ًطبى هیزّس .ثِ طَضی وِ اذتالف هیبًگیي ثبظزُ غیطػبزی تدوؼی هطثَط
ثِ تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ  %4/52ثَزُ است [.]11
بزرسی تحلیلی وًع تؼدیالت سىًاتی
زض ایي پژٍّص ،تؼسیالت سٌَاتی هٌسضج زض گطزش حسبة سَز اًجبضتِ تؼسازی اظ
ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى هَضز ثطضسی تحلیلی هرتػطی لطاض
گطفتِ است .اطالػبت هَضز استفبزُ اظ غَضتْبی هبلی هٌتطط ضسُ ضطوتْبی ثَضسی زض
سبیت هسیطیت پژٍّص ،تَسؼِ ٍ هطبلؼبت اسالهی گطزآٍضی ضسُ است .خبهؼِ آهبضی
ضبهل ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى اظ اثتسای سبل  1388تب پبیبى
سبل  1390هی ثبضس .اظ ایي خبهؼِ ،تؼساز  256ضطوت ثب هؼیبضّبی ظیط ثِ ػٌَاى ًوًَِ
اًتربة ضسُ است:
 )1ثِ لحبظ افعایص لبثلیت همبیسِ ،زٍضُ هبلی آًْب هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌسهبُ ثبضس؛  )2ضطوتْب
خعء ثبًىْب ٍ هَسسبت هبلی ًجبضٌس ،ظیطا افطبّبی هبلی ٍ سبذتبضّب زض آًْب هتفبٍت است ٍ
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 )3ضطوتْبی ًوًَِ حتوبً زاضای تؼسیالت سٌَاتی ثبضٌس ٍ ثِ لحبظ ثب اّیوت ثَزى ضلن آى
حسالل  %5سَز ذبلع آًْب ثبضس.
ثب ثطضسی ثرص یبززاضت هطثَط ثِ تؼسیالت سٌَاتی ضطوتْبی ایطاًی ،هطرع ضس
وِ اظ اًَاع تؼسیالت شوط ضسُ زض ثرص هجبًی ًظطی ،تؼسیالت سٌَاتی ضا هی تَاى زض 5
زستِ خبی زاز .اغالح اضتجبّبتی وِ هٌدط ثِ ثستبًىبض ضسى تؼسیالت سٌَاتی هی ضَز
(اغالح اضتجبّبت هثجت)؛ اغالح اضتجبّبتی وِ هٌدط ثِ ثسّىبض ضسى تؼسیالت سٌَاتی هی
ضَز (اغالح اضتجبّبت هٌفی)؛ اًتمبل زضآهس (سَز)؛ اًتمبل ّعیٌِ (ظیبى) ٍ سبیط تؼسیالت
(تغییط سبذتبض ضطوت ،تغییط ضٍیِ ،لَاًیي ٍ همطضات ٍ ...؛ ایي هَاضز ثسلیل ون ثَزى تؼساز
آًْب زض ایي زستِ خبی زازُ ضسُ اًس).
اظ آًدب وِ استفبزُ وٌٌسگبى ثِ اضلبم ثب اّویت تَخِ ٍیژُ زاضًس ٍ ًسجت ثِ ایي اضلبم
ٍاوٌص ًطبى هی زٌّس .ثٌبثطایي ،زض تمسین ثٌسی ضطوتْبی ًوًَِ زض ایي  5زستِ ثِ ایي
غَضت ػول ضسُ است وِ ّط ًَع تؼسیالت سٌَاتی وِ ضلن آى لبثل هالحظِ تط ثَزُ
است ،ضطوت زض آى زستِ خبی زازُ ضسُ است .اظ  256ضطوت هَضز ثطضسی 43 ،ضطوت
تؼسیالت آى اظ ًَع اغالح اضتجبّبت هثجت 51 ،ضطوت تؼسیالت آى اظ ًَع اغالح
اضتجبّبت هٌفی 47 ،ضطوت تؼسیالت آى اظ ًَع اًتمبل زضآهس (سَز) 85 ،ضطوت تؼسیالت
آى اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ (ظیبى) ٍ  30ضطوت تؼسیالت آى خعء سبیط هَاضز ثَزُ است.
ّوبًطَض وِ زض ًگبضُ ضوبضُ  1هطبّسُ هی ضَز ،هتَسط تؼسیالت سٌَاتی ضطوتْبی
ًوًَِ  %2/3فطٍش ذبلع ٍ حسٍز  %21لسض هطلك سَز (ظیبى) زٍضُ هی ثبضسً .ىتِ لبثل
تَخِ ایي هی ثبضس وِ اگط تؼسیالت سٌَاتی خسای اظ هبّیت آى (ثسّىبض یب ثستبًىبض
ثَزى) زض ًظط گطفتِ ضَز ،ثِ طَض هتَسط حسٍز  %3/7فطٍش ذبلع ٍ  %29سَز (ظیبى)
زٍضُ خبضی ضطوتْبی ًوًَِ ضا تؼسیالت سٌَاتی تطىیل زازُ است وِ ایي اضلبم لبثل
هالحظِ هی ثبضس .ثیطتطیي ًَع تؼسیالت سٌَاتی ًسجت ثِ فطٍش ذبلع اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ
ثَزُ است وِ تمطیجبً  %7فطٍش ذبلع ثَزُ است .زض زضخِ زٍم ،ثیطتطیي ًَع تؼسیالت
سٌَاتی ًسجت ثِ فطٍش ذبلع ،اظ ًَع اغالح اضتجبّبت هٌفی ثَزُ است ٍ ثؼس اظ آى ثِ
تطتیت ،اًتمبل زضآهس ،اغالح اضتجبّبت هثجت ٍ سبیط هَاضز ثَزُ است .هَاضز گفتِ ضسُ
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حبوی اظ هسیطیت سَز تَسط هسیطاى ضطوتْبی ًوًَِ هی ثبضسّ .وچٌیي ایي هَاضز ًطبى
هی زّس وِ هسیطاى زض سبلْبی اٍلیِ هَخت ثیص ًوبیی سَز هی ضًَس ٍ زض سبلْبی ثؼس اظ
ططیك تؼسیالت سٌَاتی اثط آى ضا ذٌثی هی وٌٌس .زض هَاضزی ًیع هسیطاى زست ثِ ّوَاض
سبظی سَز ظزُ اًس ٍ سَز زٍضُ ی خبضی ضا ثِ سبلْبی ثؼس اًتمبل زازُ اًس.
وگارٌ ضمارٌ  -1تؼدیالت سىًاتی ي اوًاع آن در گزدش حساب سًد (سیان)
اوباضتٍ
ًسجت تؼسیالت

ًسجت تؼسیالت سٌَاتی

هیبًگیي ثِ هیلیَى ضیبل

ًَع تؼسیالت سٌَاتی
تؼسیالت

فطٍش

لسض هطلك

سٌَاتی ثِ فطٍش

ثِ لسض هطلك

سٌَاتی

ذبلع

سَز(ظیبى) زٍضُ

ذبلع

سَز(ظیبى) زٍضُ

ول تؼسیالت سٌَاتی

-36،839

1،382،760

176،872

-0/023

-0/208

لسض هطلك ول تؼسیالت

51،027

1،382،760

176،872

0/037

0/288

اغالح اضتجبُ هثجت

9،602

543،069

91،764

0/018

0/105

اغالح اضتجبُ هٌفی

-115،290

3،387،123

183،087

-0/034

-0/630

اًتمبل زضآهس

29،853

1،373،940

391،222

0/022

0/076

اًتمبل ّعیٌِ

-62،393

899،820

129،307

-0/069

-0/483

سبیط

-2،121

560،965

87،244

-0/004

-0/024

حبل اگط تؼسیالت سٌَاتی ضا ثب سَز (ظیبى) زٍضُ خبضی ضطوتْبی ًوًَِ تحلیل وٌین،
ثیطتطیي ًَع تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اغالح اضتجبّبت هٌفی ثب هتَسط  %63ثَزُ است .ثؼس
اظ آى ،ثیطتطیي ًَع تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ّعیٌِ ثب هتَسط  %48ثَزُ است ٍ ثؼس اظ
ایي ،ثِ تطتیت ،اغالح اضتجبُ هثجت ،اًتمبل زضآهس ٍ سبیط هَاضز .ثٌبثطایي ،اگط تؼسیالت
سٌَاتی ضا ثب سَز (ظیبى) زٍضُ ًیع همبیسِ وٌینٍ ،اضح است وِ ثیطتط هسیطاى زض سبلْبی
اٍلیِ هَخت ثیص ًوبیی سَز هی ضًَس ٍ زض سبلْبی ثؼس اظ ططیك تؼسیالت سٌَاتی اثط آى
ضا ذٌثی هی وٌٌس.
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جمغ بىدی ي وتیجٍ گیزی
یىی اظ اغلی تطیي ٍیژگیْبی ویفی اطالػبت حسبثساضی ،لبثل اتىب ثَزى آى است .طجك
اغَل پصیطفتِ ضسُ حسبثساضی ،اطالػبتی لبثل اتىب است وِ ػبضی اظ ّطگًَِ اضتجبُ ٍ
توبیالت خبًجساضاًِ ثبضس .هطبلؼبت اًدبم ضسُ زض ایطاى حبوی اظ آى است وِ زضغس ثبالیی
اظ ضطوتْبی ایطاًی ثِ زلیل اضتجبّبت حسبثساضی ،غَضتْبی هبلی ضا تدسیس اضائِ ٍ اضلبهی
ضا زض لبلت تؼسیالت سٌَاتی گعاضش هی وٌٌس [ .]11 ٍ 9 ،3تدسیس اضائِ غَضتْبی هبلی زض
طیفی اظ اغالح اضتجبّبت سَْی ثب اّویت تب گعاضضگطی هتملجبًِ لطاض هی گیطز ٍ ّوَاضُ
ًطبًِ تملت ًیست .اهب ثبیس ثِ ایي هطلت ًیع تَخِ ًوَز وِ ثسبزگی هی تَاًس ثِ ػٌَاى
سطپَضی ثطای ضفتبضّبی هتملجبًِ هسیطیت ثِ وبض ضٍز.
ًتبیح ثطضسی تحلیلی ًطبى زاز وِ ثیطتط تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اًتمبل ظیبى ٍ اغالح
اضتجبّبت ثباّویت هٌفی هی ثبضس .ثِ طَضی وِ ثِ طَض هتَسط تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع
اًتمبل ّعیٌِ زض ایي ضطوتْب تمطیجبً  %7فطٍش ذبلع ٍ  %48لسض هطلك سَز (ظیبى) زٍضُ
ثَزُ استّ .وچٌیي ثِ طَض هتَسط تؼسیالت سٌَاتی اظ ًَع اغالح اضتجبُ هٌفی ثب اّویت
 %3/5فطٍش ذبلع ٍ  %63لسض هطلك سَز (ظیبى) زٍضُ آًْب ثَزُ است .ثب تَخِ ثِ هَاضز
شوط ضسُ زض ثرص ٍاوٌص ثبظاض ثِ تؼسیالت سٌَاتی ٍ ّوچٌیي ًتبیح هطبلؼِ اًدبم ضسُ زض
ایطاى اظ لجیل ضطیؼت پٌبّی ٍ وبظوی ( ،)1389ثمفی ٍ ّوىبضاى (ٍ )1390
َّضوٌسظػفطاًیِ ( )1391هی تَاى ثیبى ًوَز وِ ثبظیگطاى ٍ سطهبیِ گصاضاى ثبظاض سطهبیِ ثِ
ذَثی ًَع تؼسیالت سٌَاتی ضا ضٌبسبیی هی وٌٌس ٍ ًسجت ثِ آًْب ٍاوٌطْبی هتفبٍتی ًطبى
هی زٌّس .ثٌبثطایي ،زض ایي اٍضبع ضلبثتی وِ خصة ٍخَُ سطهبیِ گصاضاى ثطای ضطوتْب ثب
زضَاضی هَاخِ ضسُ است ،ضطوتْب ثبیس ّطیبض ثبضٌس ٍ ثِ ایي ًىتِ تَخِ ًوبیٌس وِ ٍخَز
ایي تؼسیالت زض ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض سطهبیِ گصاضاى ٍ اًتربة آًْب ثطای سطهبیِ گصاضی
اثط گصاض هی ثبضس.
اگط زض غَضت حسبة گطزش سَز ٍ ظیبى اًجبضتِ ثِ یبززاضت تؼسیالت سٌَاتی ًظطی
ثیبًساظین .ثِ ٍفَض زض ثیطتط ضطوتْب حسبة شذیطُ هبلیبت هطبّسُ هی ضَز .ضطوتْب ّعیٌِ ّب
ٍ زضآهسّب آٍضزُ ضسُ زض غَضت سَز ٍ ظیبى ذَز ضا ثط اسبس اغَل پصیطفتِ ضسُ
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حسبثساضی ضٌبسبیی هی وٌٌس ٍ زض پبییي غَضت سَز ٍ ظیبى ذَز سَز ذبلع حسبثساضی
ضا ًطبى هی زٌّس .اظ ططف زیگط ،ضطوتْب ثطای هحبسجِ هبلیبت ذَز ثبیس زض اظْبض ًبهِ
هبلیبتی سَز هطوَل هبلیبت ضا هحبسجِ وٌٌس ٍ زضآهس ٍ ّعیٌِ ّب ضا ثط اسبس لَاًیي هبلیبتی
ضٌبسبیی وٌٌس .اظ آًدب وِ هجلغ هبلیبت ثط سَز حسبثساضی تبثیط گصاض است ٍ اظ آًدب وِ
هبلیبت طی چٌس هطحلِ لطؼی هی ضَز ٍ ضطوتْب زض سبلْبی ثؼسی هبلیبت زٍضُ خبضی ضا ثِ
ازاضُ زاضایی پطزاذت هی وٌٌس .ثٌبثطایي ،فطغتی ثطای هسیطاى ثِ ٍخَز هی آیس وِ اظ ططیك
ضٌبسبیی هیعاى هبلیبت وِ ثط سَز حسبثساضی اثط گصاض هی ثبضس ،زست ثِ هسیطیت سَز
ثعًٌس .زض ایي همبلِ ًیع تؼسیالت هطثَط ثِ افعایص ٍ وبّص شذیطُ هبلیبت زض لبلت اًتمبل
زضآهس یب ّعیٌِ زض ًظط گطفتِ ضسُ است .ثب تَخِ ثِ هطبلت گفتِ ضسُ ٍ ًتبیح ایي همبلِ ،اگط
لبًَى گصاضاى هب ثتَاًٌس فبغلِ ثیي هبلیبت اثطاظی ٍ هبلیبت لطؼی ضا وبّص زٌّس؛ ثِ ًظط هی
ضسس هیعاى تؼسیالت سٌَاتی زض ضطوتْبی ایطاًی ثِ غَضت لبثل هالحظِ ای وبّص یبثس.
مىابغ ي مآخذ
 .1ثعضي اغـل ،هَسـی" ،)1387( ،تؼـسیالت سـٌَاتی ٍ حمـَق سـْبهساضاى" ،ريسوامهٍ
دویای اقتصاد ،ضوبضُ  ،1576غفحِ ثَضس.
 .2ثعضي اغل ،هَسـی ،ثبزآٍضًٌْـسی ،یـًَس ٍ ضفیؼـی ،افسـبًِ ،)1390( ،حسهابداری
میاوٍ ( ،)2تْطاىً ،ططیبت سبظهبى حسبثطسی.
 .3ســطٍضی هْــط ،غــوس" ،)1385( ،هبّیــت تؼــسیالت ســٌَاتی زض ضــطوتْب" ،پبیــبى ًبهــِ
وبضضٌبسی اضضس حسبثساضی .زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی .زاًطىسُ هسیطیت ٍ حسبثساضی.
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 .4ثمفــی ،ػلــی ،اهیــطی ،همػــَز ٍ وــبظوی ،حســیي" ،)1390( ،هطبلؼــِ تدطثــی پیطاهــَى
هحتَای اطالػبتی سَز هتؼبلت تدسیس اضائِ غـَضتْبی هـبلی" ،وظزیهٍَهای وهًیه
حسابداری ،سبل اٍل ،ضوبضُ اٍل ،پبییع ،ظ.1-22 .
 .5زٍلت آثبزی ،هْسیِ" ،)1390( ،ثطضسی همبیسِای سَز گـعاضش ضـسُ ثـب سـَز تدسیـس
اضائِ ضسُ ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى" ،پبیبى ًبهـِ وبضضٌبسـی
اضضس حسبثساضی .زاًطگبُ ضْیس ثبٌّط وطهبى .زاًطىسُ هسیطیت ٍ التػبز.
 .6سدبزی ،سیس حسیي" ،)1383( ،ضاثطِ تؼسیالت سٌَاتی غَضتْبی هبلی ثب لیوت سـْبم،
اًــساظُ ٍ ػوــط ضــطوتْبی پصیطفتــِ ضــسُ زض ثــَضس اٍضاق ثْــبزاض تْــطاى" ،فصههلىامٍ
بزرسیُای اقتصادی ،زٍضُ  ،1ضوبضُ  ،1تبثستبى ،ظ.63-87 :
 .7سدبزی ،سیس حسیي ٍ لطثبًی ،ضاهیي" ،)1390( ،ضاثطِ ثیي ٍیژگیّبی ذبظ ضطوتْب ٍ
تؼسیالت سٌَاتی آًْب" ،پژيَصَای تجزبی حسابداری مالی ،سبل اٍل ،ضـوبضُ
زٍم ،ظهستبى ،ظ.62-75 :
 .8ضطیؼت پٌبّی ،سیس هدیس ٍ وـبظوی ،حسـیي" ،)1389( ،تـبثیط اضائـِ هدـسز غـَضتْبی
هبلی ثط هحتَای اطالػبتی سَز" ،مطالؼهات حسهابداری ،ضـوبضُ  ،26تبثسـتبى ،ظ:
.1-28
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 .9وطزستبًی ،غالهطضب ،آظاز ،ػجسالِ ٍ وبظوی ،هحجَثِ" ،)1389( ،آظهَى تدطثی اّویـت
تؼسیالت سٌَاتی زض ثبظاض سطهبیِ" ،تحقیقهات حسهابداری ي حسابزسهی ،اًدوـي
حسبثساضی ایطاى ،ضوبضُ  ،8ظ .62-79
 .10وویتــِ تــسٍیي اســتبًساضزّبی حســبثساضی ،اغــَل ٍ ضــَاثط حســبثساضی ٍ حسبثطســی،
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Annual adjustments: types, causes and capital market
reaction
Abstract
Companies usually have the effect of error correction the
significance of the past or changes in accounting practices in
the form of adjustments to the annual report and
subsequently revised comparative financial statements are
presented. Adjustments to the annual financial statements
are presented and the subsequent revision of the relevance
and reliability of financial information has a negative effect.
However, in recent years the annual adjustment of listed
companies in Tehran Stock Exchange has evolved. In this
paper, according to studies in international and national
levels, adjustment of annual and annual adjustments to the
capital market reaction to the theory expressed. Some
companies also provide actual data exchange, analysis and
interpretation of their annual adjustments were made. For
this reason, during the years 1388 to 1390, 256 View a
sample was extracted. The results showed that most of the
annual adjustment of the transmission loss is negative and
significant correction of errors. So that the average annual
adjustments in the cost of transport companies
approximately 7% of net sales and a 48% absolute gain
(loss) rounds. the average annual adjustment of the errorcorrection with negative significance 3.5% of net sales and
63% of the absolute value of profits (losses) of those.
Keywords: annual adjustments, the annual adjustment,
capital market reaction
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