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چکيسٌ
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوتٟب ٘مؼ تؼییٗ وٙٙس ٜای زراذذ تقٕیٕبت التقبزی ؽزوتٟب ،لبٍ٘٘ٛذاراٖ  ٚتحّیٍّزاٖ
ٔبِی ایفب ٔی وٙس .زر ایٗ تحمیك ثٔ ٝغبِؼ ٝتبثیز ا٘ساس ٜؽزوت ،ؽست عزٔبیٌ ٝذاری ،اٞزْ ٔبِی ،ؽست ٍٟ٘ساری
ٔٛخٛزی وبال ،حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ٘ ٚغجت ٔبِىیت زِٚت ث ٝػٛٙاٖ ثرؾی اس ػٛأُ تؼییٗ وٙٙس٘ ٜزخ ٔٛثز
ٔبِیبتی زر ؽزوتٟبی پذیزفت ٝؽس ٜزر ثٛرط اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ پززاذت ٝؽس ٜاعت ،و ٝزر ایٗ ثیٗ راثغ ٝثیٗ ٘زخ
ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت ،ؽست عزٔبیٌ ٝذاری  ٚاٞزْ ٔبِی غیز ذغی زر ٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت .ثزای ایٗ
ٞسف اس زازٞ ٜبی تزویجی  68ؽزوت زر ثبس ٜسٔب٘ی  1390 -1386اعتفبز ٜؽس ٜاعت٘ .تبیح ثزرعیٟبی آٔبری
حبوی اس آٖ اعت و ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت  ٚاٞزْ ٔبِی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙی زاری ٚخٛز زارز
 ٚثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر ٔٛخٛزی وبال ٚعٛزآٚری راثغٔ ٝغتمیٓ ٔ ٚؼٙی زاری ثزلزار
اعت .زر حبِیى ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ٔبِىیت زِٚتی  ٚحك اِشحٕ ٝحغبثزعی راثغٔ ٝؼىٛط ذغی ٔؼٙبزاری
ٚخٛز زارز .زر ضٕٗ ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبت  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری راثغ ٝغیزذغی ٔؼٙی زاری ٔؾبٞس٘ ٜؾس .یبفتٝ
ٞبی ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘س ثزای ٔسیزاٖ ؽزوتٟب اس خٟت ٔسیزیت ٞشیٔ ٝٙبِیبت ثز زرآٔس  ٚعیبعتٍذاراٖ ٔبِیبتی
اس خٟت تؼییٗ ػٛأُ ٔٛثز ثز ٔیشاٖ ٔبِیبت ؽزوتٟب ٔفیس ثبؽس.
وّیس ٚاصٞ ٜب ٘ :زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ،فؾبر ٔبِیبتی ،ا٘ساس ٜؽزوت  ٚرٌزعی ٖٛچٙس ٔتغیز ٜغیز ذغی.
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.1مقسمٍ
زر خٛأغ أزٚسی تٕبْ اػضبی خبٔؼ ٝثبیس ثٚ ٝظبیف اختٕبػی ذٛز ػُٕ وٙٙس .ایٗ أز اس عزیك پززاذت ٞشیٝٙ
ٞبی اختٕبػی ث ٝؽىُ ٔبِیبت ٔحمك ٔی ؽٛزٛٔ .ضٛع ؽبیبٖ تٛخ ٝزر ایٗ فزآیٙس ایٗ ٔی ثبؽس و ٝآیب ٞز ثٍٙبٜ
ٔبِیبت حم ٝذٛز را ٔی پززاسز  ٚیب ث ٝػجبرت زیٍز ػساِت ٔبِیبتی ثز لزار اعت ٓٞ ٚ ،چٙیٗ ایٙىٔ ٝبِیبت
پززاذتی تبثغ چ ٝػٛأّی اعت .ثزای پبعد زازٖ ث ٝایٗ عٛالت ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار ٔی ٌیزز] . [3
ٔجٙبی ٔحبعج٘ ٝزخ ٔٛثز ٔبِیبتی عٛز زفتزی لجُ اس ٔبِیبت ؽزوتٟب ٔی ثبؽس ثٙبثزایٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی تبثؼی اس عٛز
زفتزی لجُ اس ٔبِیبت ؽزوتٟبعت .أب ػّیزغٓ تبثیز عٛز زفتزی ثز ٔحبعج٘ ٝزخ ٔٛثز ٔبِیبتی ػٛأُ زیٍزی ٘یش
ٚخٛز زار٘س و ٝثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی تبثیز زار٘س .یىی اس ایٗ ػٛأُ ا٘ساس ٜؽزوت ٔیجبؽس ،ثغٛر وّی ٔی تٛاٖ
تبثیز ا٘ساس ٜؽزوت ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی را اس ز ٚزیسٌب ٜثزرعی وزز  :فزضیٞ ٝشی ٝٙعیبعی تٛعظ سیٕزٔٗ]
[20زر راثغ ٝثب چٍٍ٘ٛی تبثیز ا٘ساس ٜؽزوت ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔغزح ؽس .ثز اعبط ایٗ فزضی ٝؽزوتٟبی
ثشرٌتز فؾبر ٔبِیبتی ثیؾتزی را ٔتحُٕ ٔی ؽ٘ٛس چزا و ٝایٗ ؽزوت ٞب تحت ثزرعیٟبی ٔٛؽىبفب٘ ٝزِٚت لزار
ٔی ٌیز٘س  ٚثٛ٘ ٝػی اختٙبة اس ثبر ٔبِیبتی ثزای ایٗ ؽزوتٟب عرت ٔی ثبؽس .ایٗ فزضی ٝزر وؾٛر ٞبی تٛعؼٝ
یبفت ٝوبرثزز ثیؾتزی زار٘س  ٚزر وؾٛرٞبی زر حبَ تٛعؼ ٝثزای ؽزوتٟبی ثشري ایٗ فزضی ٝاس ػٕٔٛیت وٕتزی
ثزذٛرزار اعت .تحمیمبت ثغیبری زر حٕبیت اسفزضیٞ ٝشی ٝٙعیبعی فٛرت ٌزفت ٝاعت .سیٕزٔٗ ٕ٘ ٝ٘ٛای اس 50
ؽزوت ثشري آٔزیىبیی را زر عبَ ٛٔ 1983رز ٔغبِؼ ٝلزار زاز ٘تبیح تحمیمبت ٚی ثیبٖ ٔیسارز و ٝؽزوتٟبی
ثشرٌتز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثبالتزی ذٛاٙٞس زاؽت ٓٞ .چٙیٗ أز ]  [13زر عبَ  1993ث٘ ٝتید ٝای ٔؾبث ٝثب تحمیك
سیٕزٔٗ زعت یبفت  .عبالٔ ٚ ٖٛسیٍفزیس] ٔ [16ؼتمس٘س و ٝتئٛری لسرت عیبعی زر تٛخی ٝارتجبط ثیٗ ا٘ساسٜ
ؽزوت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوت ٞب لبثُ عزح اعت .آٟ٘ب ٔؼتمس٘س و ٝؽزوت ٞبی ثشرٌتز ثرؼ ػظیٕی اس
التقبز را زر عّغ ٝذٛز زار٘س  ٚلبزر ث ٝاختٙبة اس ثرؾی اس ثبر ٔبِیبتیؾبٖ ٔی ثبؽٙس .ثز اعبط ایٗ فزضیٝ
ؽزوتٟبی ثشرٌتز ٘زخ ٔبِیبتی پبییٙتزی زار٘س٘ .تبیح تحمیك وٙس ِ ٚیٕپبفبی[ 11 ]ْٛو ٝث ٝثزرعی ارتجبط ثیٗ ٘زخ
ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚا٘ساس ٜؽزوت ٞب زر وؾٛر ٞبی حبؽی ٝالیب٘ٛط آراْ پززاذت ٝاعت ٘ؾبٖ ٔیسٞس و ٝؽزوتٟبی
وٛچىتز ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثیؾتزی ٔٛاخٔ ٝی ؽ٘ٛس .ایٗ ارتجبط ٔؼىٛط،فزضیٞ ٝشی ٝٙعیبعی را زر ثبسارٞبی ٘ٛ
ظٟٛر  ٚالتقبز ٞبی ٘ ٛپب رز ٔیىٙس.
زر ازثیبت ٔبِی ٔحممیٗ سیبزی اس خٕغ زاراییٟب یب فزٚػ ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبر ا٘ساس ٜؽزوت اعتفبز ٜوزز ٜا٘س]
ِٚ ،[20،12،9ی وبرٖ وزاثی] ٔ [6ؼتمس اعت و ٝتؼساز وبروٙبٖ ٔی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبری ثزای ا٘ساس ٜؽزوت
ا٘تربة ؽٛز ،اٌز چ ٝایٗ ٘ظزی ٓٞ ٝثب تٛخ ٝث ٝپیؾزفت تىِٛٛٙصی لسری ٘برعبعت ثٟز حبَ أ ٚؼتمس اعت ٞز چٝ
ؽزوت پزع ُٙثیؾتزی زاؽت ٝثبؽس خٙج ٝاختٕبػی آٖ پز رٍ٘تز اس ٘مؼ التقبزی آٖ ذٛاٞس ثٛز  ٚثب تٛخ ٝثٝ
تغٟیالت ٔبِیبتی و ٝزِٚتٟب ثزای ایٗ زعت ٝاس ؽزوتٟب لبئّٙس اس ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی پبییٙتزی ثزذٛرزار ذٛاٙٞس ؽس.
ٔیشاٖ ٘غجی عزٔبیٌ ٝذاری زر زاراییٟبی ثبثت ؽزوت ،و٘ ٝغجت ذبِـ زاراییٟبی ثبثت ؽزوت ث ٝوُ زاراییٟبی

2

ؽزوت اعت یىی زیٍز اس ػٛأُ ٔٛثز ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبت اعت .ایٗ ٘غجت ا٘ساسٌ ٜیزی ثز ٔجٙبی تزویت زارایی
ؽزوت ٔیجبؽس و ٝتٛعظ ٌبپتب ٘ ٚیٛثزی] ٛٔ [8رز اعتفبز ٜلزار ٌزفت .آٟ٘ب ٔؼتمس ثٛز٘س عزٔبیٌ ٝذاری عٍٙیٗ
زر زاراییٟبی ثبثت ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی را افشایؼ ٔی زٞس .چزا و ٝزر فٛرت ٔحبعجٞ ٝشی ٝٙاعتٟالن ثز ٔجٙبی
ثٟبی تٕبْ ؽس ٜتبریری ٞشی ٝٙاعتٟالن وٕتز اس ٔیشاٖ ٚالؼی ٔحبعجٔ ٝی ٌززز  ٚایٗ ٔٛضٛع عجت ٔیؾٛز وٝ
عٛز ٔؾٕٔ َٛبِیبت فؾبر ٔبِیبتی ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی افشایؼ یبثس ٓٞ .چٙیٗ اعتیىی ٔ ٚىٍی]  ٚ [17پزوب٘[14]ٛ
ث٘ ٝتبیح ٔؾبثٟی زر ایٗ راثغ ٝزعت یبفتٙس.
وزاثی] ٔ [6ؼتمس اعت ؤ ٝی تٛاٖ ثیٗ حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝای ٔٙفی را ٔتقٛر ؽس.
ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝز چ ٝحك اِشحٕ ٝحغبثزعی افشایؼ یبثس ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوت وبٞؼ ٔی یبثس ،چزا وٞ ٝشیٝٙ
حغبثزعی یه ٞشی ٝٙلبثُ لجٔ َٛبِیبتی اعت  ٚافشایؼ آٖ ٔٙدز ث ٝوبٞؼ پبیٔ ٝبِیبتی ؽزوت ٔی ٌززز  ٚزر
٘تید ٝفؾبر ٔبِیبتی ؽزوت وبٞؼ ٔی یبثس  ٚاس عزف زیٍز ؽزوتٟبی ثشري حغبثزعی ؤ ٝؼٕٛال حك اِشحٕٝ
ٞبی ثیؾتزی زریبفت ٔیسار٘س ،احبع ٝی ثیؾتزی ثز عبسٚوبر عیغتٓ ٔبِیبتی زار٘س  ٚلبزر ث ٝاخزای رٚؽٟبیی زر
خٟت وبٞؼ ٔبِیبت پززاذتی ٔؾتزیب٘ؾبٖ ٔیجبؽٙس.
.ث ٝػمیسٔ [18 ]ً٘ٚ ٜبِىیت زِٚت زر عٟبْ ؽزوت ٕٔىٗ اعت یىی اس ػٛأُ ٔ ٟٓاثزٌذار ثز فؾبر ٔبِیبتی
ؽزوت ثبؽس .سٔب٘یى ٝزِٚت ع ٟٓسیبزی اس ؽزوت را ٔبِه اعت زِٚت ث ٝػٛٙاٖ یه عٟبٔسار اس افشایؼ ارسػ
ؽزوت ثٟزٔ ٜی ثزز .ثٙبثزایٗ ٔبِىیت زِٚتی ٕٔىٗ اعت زِٚت را زر افشایؼ زازٖ ارسػ ؽزوت تحزیه وٙس.
اس عزف زیٍز أىبٖ زارز ٞسف زِٚت زعتیبثی ث ٝاٞساف اختٕبػی ٘ظیز افشایؼ زرآٔس ٞبی ٔبِیبتی ،وبٞؼ
ثیىبری  ٚافشایؼ رفب ٜاختٕبػی ثبؽس .زر ایٗ فٛرت راثغ ٝثیٗ ٔبِىیت زِٚت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝای
ٔغتمیٓ ذٛاٞس ثٛز.
٘زخ ثبسز ٜزاراییٟب 1راثغ ٝثیٗ حدٓ زاراییٟبی ؽزوت  ٚعٛز را تؼییٗ ٔیىٙس  ٚثزاثز ثب ثب ٘غجت عٛز لجُ اس ٔبِیبت
ث ٝوُ زارایی ٞبی ٚاحس تدبری اعت .اس آ٘دبییىٔ ٝغئّ ٝافّی زر ٔغبِؼ٘ ٝزخ ٔٛثز ٔبِیبتی تٛسیغ ٔشیتٟبی
ٔبِیبتی ثیٗ ؽزوتٟب ٔی ثبؽس اعتفبز ٜاس عٛزآٚری ؽزوت ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغیز وٙتزِی ٔٙبعت اعت] .[19
یىی زیٍز اس ػٛأُ ٔٛثز اٞزْ ؽزوت اعت ،زر ٚالغ ٘غجت وُ ثسٞی ث ٝوُ زارایی ثیبٍ٘ز وُ ٚخٞٛی اعت
و ٝتٛعظ ثسٞیٟب تبٔیٗ ٌززیس ٜاعت٘ .غجت ٞبی اٞزْ ٔبِی ثزای ٚاْ زٙٞسٌبٖ إٞیت زار٘س سیزا ٘ؾبٖ ٔی زٞس
و ٝآیب زرآٔس ؽزوت ٞشیٞ ٝٙبی ثبثت  ٚثٟز ٜرا پٛؽؼ ٔی زٙٞس یب ٘ٝ؟ عٟبٔساراٖ ٘یش ث٘ ٝغجت ٞبی اٞزْ ٔبِی
تٛخ ٝزار٘س سیزا ثٟز ٜیىی اس الالْ ٞشیٞ ٝٙبی ؽزوت اعت  ٚثب افشایؼ ثسٞی ٞشی ٝٙثٟز٘ ٜیش افشایظ ٔی یبثس] .[5
خب٘غٗ]  [ 9زر تحمیك ذٛز ارتجبط ثیٗ ٔؾرقبت ٚاحس تدبری ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی را ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار زاز٘ .تبیح
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ٔغبِؼبت خب٘غٗ ثیبٍ٘ز آٖ اعت و ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚاٞزْ ٔبِی ؽزوت ارتجبط ٔؼىٛط ٚخٛز زارز
ذقٛفب سٔب٘یىٞ ٝشیٔ ٝٙبِی زارای فزف ٝخٛیی ٔبِیبتی ثبؽس.
ػّیزغٓ ازثیبت ٔٛخٛز زر ٔٛرز تؼییٗ ػٛأُ تبثیزٌذار ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زر عبیز وؾٛرٞب و٘ ٝبؽی اس إٞیت
ٔبِیبت ثز زرآٔس ث ٝػٛٙاٖ یىی اس ٔٙبثغ زرآٔسی زِٚتٟبعت تحمیك خبٔؼی و ٝث ٝتجییٗ ػٛأُ تؼییٗ وٙٙس٘ ٜزخ
ٔٛثز ٔبِیبتی زر ایزاٖ ثپززاسز ٔٛخٛز ٘یغت .ذقٛفب زر ٔٛرز ػٛأّی و ٝتحمیك ٔذوٛر زر فسز ثزرعی
آٟ٘بعت ثز ایٗ اعبط ایٗ تحمیك زر فسز اعت ثز ٔجٙبی ٔغبِؼبت لجّی ا٘دبْ ؽس ٜزر ذبرج اس وؾٛر ث ٝتؼییٗ
ػٛأُ ٔٛثز ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زر زاذُ وؾٛر و ٝتب وٛٔ ٖٛٙرز ثزرعی لزار ٍ٘زفت ٝا٘س ثپززاسز.
زر ازأ ٝپظ اس ثیبٖ پیؾی ٝٙپضٞٚؼ ث ٝعزح رٚػ پضٞٚؼ پززاذت ٚ ٝپظ اس ثیبٖ فزضیٞ ٝب ث ٝرٚػ آٔبری ٔ ٚسَ
تحمیك اؽبر ٜوزز ٚ ٜزر ٟ٘بیت پظ اس تٛفیف زازٞ ٜب  ٚیبفتٞ ٝبی اِٚی٘ ،ٝتبیح حبفّ ٝاس تحمیك ٔٛرز تدشیٚ ٝ
تحّیُ لزار ٔی ٌیزز.
 . 2پيطيىٍ پژيَص
.1.2تحقيقات ذارجي
اِٙب فز٘ب٘سس-رٚزریٍٛئش]  [7زر ٔمبِ ٝای ث ٝثزرعی اثز ا٘ساس ٚ ٜعبیز ٚیضٌیٟبی ؽزوت ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی
پززاذت .یبفتٞ ٝبی ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ زٙٞسٚ ٜخٛز راثغ ٝای غیز ذغی ثیٗ ا٘ساس٘ ٚ ٜزخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔیجبؽس
ثغٛریى ٝؽزوتٟبی ٞبی وٛچىتز فؾبر ٔبِیبتی ثیؾتزی را ٔتحُٕ ٔیؾ٘ٛس  ٚثب رعیسٖ ا٘ساس ٜؽزوت ث ٝعغح
ٔؾرقی فزضی ٝلسرت عیبعی ثز فزضیٞ ٝشی ٝٙعیبعی غبِت ٔی ٌززز .یبفتٞ ٝبی خبِت تٛخ ٝزیٍز حبوی اس
ٚخٛز راثغ ٝغیز ذغی ثیٗ ثسٞی  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری ثب ٔ Etrیجبؽس وٛٔ ٝیس ایٗ اعت و ٝتٟٙب ثب زعت یبفتٗ
ث ٝعغح ٔؾرقی اس ثسٞی  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری ٔیتٛاٖ فؾبر ٔبِیبتی را وبٞؼ زاز.
اعتیىی ٔ ٚه ٌی ]  [ 17زر ٔمبِ ٝای تبثیز ا٘ساس ٜؽزوتٔ ،یشاٖ ٘غجی عزٔبیٌ ٝذاری ،اٞزْ ٔبِی  ٚعبیز ػٛأُ
را ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س٘ .تبیح ثزرعی آٟ٘ب ٘ؾبٖ ٔیسٞس اعتفبز ٜاس اٞزْ ٔبِی  ٚاعتفبز ٜاس
رٚػ ٞبی تغزیغ وٙٙس ٜاعتٟالن ٔٙدز ث ٝتغییز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زر ؽزوت ٞب ثب ٘زخ ٘غجت عزٔبیٌ ٝذاری ٚ
اٞزْ ثبال ٔی ؽٛز٘ .تبیح تحمیك آٟ٘ب ٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝؽزوت ٞب ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی پبییٗ تز ٔؼٕٛال اس ثسٞی
ثزای تبٔیٗ ٔبِی اعتفبز ٜثیؾتزی ٔی وٙٙس ٓٞ .چٙیٗ ایٗ ؽزوت ٞب اس ؽست عزٔبیٌ ٝذاری ثبالتزی ثزذٛرزار٘س
 ٚاس فؼبِیت ٞبی تدبری ثیٗ إِّّی وٕتز ثٟزٔ ٜی ثز٘س ٓٞ .چٙیٗ ٘تید ٝتحمیك آٟ٘ب ٘ؾبٖ ٔی زٞس ؤ ٝیشاٖ
فؼبِیت ثیٗ إِّّی ؽزوت ٞب زر ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی آٟ٘ب ثی تبثیز اعت.
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ٌبپتب ٘ ٚیٛثزی ] [ 8عبیز ػٛأُ ٔٛثز ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی را ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س .آٟ٘ب ث ٝایٗ ٘تید ٝرعیس٘س
و ٝعبذتبر عزٔبی ٝؽزوت ٞب ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتیؾبٖ اس تبثیز ثغشایی ثزذٛرزار اعت .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ث ٝارتجبط ٔٙفی
ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚاٞزْ  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری زعت یبفتٙس.
.2.2تحقيقات زاذلي
زر ٔغبِؼ ٝای و ٝتٛعظ أیس پٛرحیسری  ٚأیز عزٚعتب٘ی]  [1فٛرت ٌزفت ،ثٔ ٝغبِؼ ٝتبثیز ٚیضٌی ٞبی ذبؿ
ؽزوتٔ ،بِىیت ٟ٘بزی ٛ٘ ٚع فٙؼت ثز ٞشیٔ ٝٙبِیبت ؽزوتٟب پززاذت ٝؽس٘ .تبیح ایٗ پضٞٚؼ حبوی اس آٖ اعت
و ٝاس ثیٗ ٚیضٌی ٞبی ذبؿ ؽزوت ،ا٘ساس ٜثغٛر ٔٙفی ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی اثزٌذار اعتٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ٘غجت
ثسٞی ،ؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثت  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر ٔٛخٛزی وبال ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغٝ
ٔثجت ٔ ٚؼٙی زاری ٔؾبٞس ٜؽسٕٞ ،چٙیٗ ٔؾبٞسٌ ٜززیس ٔبِىیت ٟ٘بزی ث ٝعٛر ٔٙفی ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوت ٞب
را تحت تبثیز لزار ٔیسٞس.
ػّی خبٖ ٘یب ٌٙدی ]  [3زر پضٞٚؼ ذٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝزعت یبفت و ٝراثغ ٝای ٔغتمیٓ ٔٚؼٙی زار ثیٗ ٘زخ ٔٛثز
ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوتٚ ،خٛز زارز .زر تحمیك ٚی راثغ ٝی ثیٗ ؽست عزٔبیٌ ٝذاری ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی
ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙی زار ثٛزٕٞ ٚ .چٙیٗ ثیٗ ؽست ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال ،ضزیت اٞزْ ٘ ٚزخ ثبسز ٜزارایی ٞب ثب
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝای ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙی زار ٔؾبٞس ٜؽس.
زر پضٞٚؼ زیٍزی و ٝتٛعظ فرزی افغزی] [4فٛرت ٌزفت ،راثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚعبسوبرٞبی
حبوٕیت ؽزوتی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفت ،زر ایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ ا٘ساسٞ ٜیبت ٔسیزٚ ٜزرفس ٔبِىیت عٟبٔساراٖ
ٟ٘بزی ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝای ٔؼٙی زاری ٚخٛز٘ساؽت ،زر حبِیى ٝثیٗ زرفس اػضبی غیز ٔٛظف ٞیبت
ٔ سیز ٚ ٜزٌٚبٍ٘ی ٘مؼ ٔسیز ػبُٔ ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝای ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙی زار تبییس ؽس.
تحمیك زیٍز تٛعظ یحیی حغبط یٍب٘ٔ ٚ ٝدتجی ٌُ ٔحٕسی ؽٛروی]  [2فٛرت ٌزفت٘ ،تبیح ایٗ تحمیك
٘ؾبٖ ٔی زٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب زر٘ظز ٌزفتٗ تٕبْ ؽزوت ٞبی تحمیك ،ث٘ ٝزخ لب٘٘ٛی ٔبِیبت ثز
زرآٔس ٘شزیه اعتِ .یىٗ ٘تبیح تحمیك ثب زر٘ظز ٌزفتٗ فٙؼتی و ٝؽزوت زر آٖ فؼبِیت ٔی وٙس ٘ؾبٖ ٔیسٞس
و ٝتمزیجبً ٞز فٙؼت زارای ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔرقٛؿ ث ٝذٛز اعت ٓٞ .چٙیٗ ٘تبیح حبوی اس آٖ اعت و ٝثیٗ
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبت ثب ا٘ساس ٜؽزوت  ٚعٛزآٚری راثغٔ ٝؼىٛط ٔ ٚؼٙی زاری ٚخٛز زارز  ٚثب اٞزْ ٔبِی ،راثغٝ
ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙی زاری ثزلزار اعت .زر ضٕٗ ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبت  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری  ٚعبذتبر ٔبِىیت راثغٝ
ٔؼٙی زاری ٔؾبٞس٘ ٜؾس.
ثب ٔزٚر ازثیبت ذبرخی  ٚزاذّی تحمیكٔ ،یتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝزعت یبفت و ٝراثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚثزذی
اس ٚیضٌی ٞبی ؽزوت ٘ظیز ا٘ساس ،ٜاٞزْ  ٚؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثت لغؼی ٕ٘ی ثبؽس .ثزای ٔثبَ زر
ازثیبت زاذّی تحمیك ،أیس پٛرحیسری  ٚأیز عزٚعتب٘ی] [1ث ٝراثغ ٝای ٔٙفی ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚا٘ساسٜ
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ؽزوت زعت یبفتٙس زر حبِیى ٝػّی خبٖ ٘یب ٌٙدی]  [3ث ٝراثغ ٝای ٔثجت ثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیز زعت یبفت .ثب ایٗ
تفبعیز ٔیتٛاٖ ٚخٛز راثغ ٝای غیز ذغی را ثیٗ ایٗ ٔتغیزٞب ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی زر ثبسار ٘ ٛظٟٛر ایزاٖ ٔحتُٕ
زا٘غت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،ایٗ تحمیك زر فسز ثبسآسٔبیی ٔسَ تحمیك اِٙبفز٘ب٘سس-رٚزریٍٛئش]  [7زر ثبسار ثٛرط ٚ
اٚراق ثٟبزار ایزاٖ ٔیجبؽس .زر ایٗ ٔسَ راثغ ٝای غیز ذغی ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت ،اٞزْ  ٚؽست
عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ٌٙدب٘س ٜؽس ٜاعت.
 . 3ريش پژيَص
پضٞٚؼ حبضز زر فسز پبعرٍٛیی ث ٝایٗ عٛاَ اعت و ٝآیب ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت٘ ،زخ اٞزْ ٚ
ؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثت راثغ ٝی غیز ذغی ثز لزار اعت یب ذیز؟  ٓٞچٙیٗ زر ایٗ پضٞٚؼ ثٝ
ثزرعی راثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب زرفس ٔبِىیت زِٚت زر عٟبْ ؽزوت ،حك اِشحٕ ٝحغبثزعی  ٚعٛزآٚری
پززاذتٔ ٝی ؽٛز .ثٙبثزایٗ تحمیك حبضز ،تحمیمی تدزثی  ٚاس ٘ظز ٌززآٚری زازٞ ٜب تحمیمی تٛفیفی ٔجتٙی ثز
تحّیُ رٌزعی٘ٛی اعت اٌزچ ٝاس ٘ظز ٞسف ،تحمیمی وبرثززی تّمی ٔیؾٛز.
 . 4فزضيٍ َاي پژيَص
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظزی ارائ ٝؽس ٜزر لغٕت ٞبی لجّی  ٚپیؾی ٝٙپضٞٚؼ ،ایٗ پضٞٚؼ زارای ؽؼ فزضی ٝث ٝؽزح
سیز ٔی ثبؽس:
فزضی :1ٝثیٗ ا٘ساس ٜؽزوت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز زارز.
فزضی :2ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز
زارز.
فزضی :3ٝثیٗ اٞزْ ٔبِی ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز زارز.
فزضی :4ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز زارز.
فزضی :5ٝثیٗ حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ٘ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز زارز.
فزضی :6 ٝثیٗ ٘غجت ٔبِىیت زِٚت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝذغی ٔؼٙب زاری ٚخٛز زارز.
 . 5جامعٍ آماري ي ريش ومًوٍ گيزي
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ث ٝرٚػ حذف عیغتٕبتیه ثب ؽزایظ سیز اس ٔیبٖ ؽزوت ٞبی پذیزفت ٝؽس ٜزر ثٛرط اٚراق ثٟبزار
تٟزاٖ اس فٙبیغ ٔرتّف ثیٗ عبَ ٞبی  1386تب1390ا ٘تربة ذٛاٞس ؽس  ٕٝ٘ٛ٘ .اِٚی ٝؽبُٔ ؽزوت ٞبیی اعت وٝ
زارای ٔدٕٛع ؽزایظ سیز ثبؽس :
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 -1ؽزوت ٞبیی و ٝعٛز زفتزی لجُ اس ٔبِیبت آٟ٘ب ٔٙفی ٘جبؽس .
 -2تب لجُ اس عبَ  1386زر ثٛرط اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ پذیزفت ٝؽس ٜثبؽٙس .
 -3خش ثب٘ه ٞب ٛٔ ٚعغبت ٔبِی ٘جبؽٙس .
ثزاعبط ٚیضٌی ٞبی فٛق اِذوز ،خبٔؼ ٝآٔبری ایٗ تحمیك ٔتؾىُ اس  92ؽزوت پذیزفت ٝؽس ٜزر ثٛرط اٚراق
ثٟبزار تٟزاٖ ٔی ثبؽس،و ٝزر ٟ٘بیت  68ؽزوت ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ا٘تربة ؽس٘س .
.6ريش تجشيٍ ي تحليل زازٌ َا
ثٙٔ ٝظٛر آسٔ ٖٛفزضیٞ ٝبی تحمیك اس تحّیُ رٌزعیٕٞ ٚ ٖٛجغتٍی ثٟزٌ ٜزفت ٝؽس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼٙی زار ثٛزٖ
ٔسَ اس عزیك آسٔ ٖٛآٔبری  ٚ fآسٔ ٚ t ٖٛضزیت تؼییٗ  ٚضزیت ٕٞجغتٍی  ٚآسٔ ٖٛزٚرثیٗٚ -اتغٛٔ ٖٛرز
عٙدؼ لزار ٌزفت .ثسِیُ ٘ٛع زازٞ ٜب  ٚاِشاْ زر ثىبرٌیزی رٚػ ٞبی تدشی ٚ ٝتحّیُ خسیس ،اس رٚػ زازٞ ٜبی
تزویجی اعتفبز ٜؽس ٜاعت ،سیزا زر ایٗ رٚػ تحّیُ پٛیبیی ٔتغیزٞب زر عی عبِٟب  ٚزر عغح ؽزوتٟب ثغٛر
ٕٞشٔبٖ ٔس٘ظز لزار ٔیٍیزز.
ٔسَ تحمیك حبضز ثز اعبط ٔسَ اِٙب فز٘ب٘سس-رٚزریٍٛئش]  [7زر تحمیمی تحت ػٛٙاٖ ا٘ساس ٚ ٜعبیز ػٛأُ
تبثیزٌذار ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوت ٞب ٔ ٚغبِؼ ٝای و ٝتٛعظ وبرٖ وزاثی] [6فٛرت پذیزفت ،ٝاعترزاج ؽسٜ
اعت .راثغٔ ٝذوٛر ث ٝؽىُ سیز ٔیجبؽس:
Etrit=β0+ β1size it+b2size2 it +β3 lev it + β4lev2it + β5 capint it+β6 capint 2it + β7
invint it+ β8polconit+ β9audit feeit+ β10mkbvit+ β11 ROA it + β13 year+ € it
زر ایٗ ٔسَ :
٘( Etrزخ ٔٛثز ٔبِیبتی) ; ٞشیٔ ٝٙبِیبت ثز زرآٔس ث ٝعٛز لجُ اس وغز ٔبِیبت.
ٍِ ;Sizeبریتٓ عجیؼی تؼساز وبروٙبٖ ؽزوت .
ٔ( capintیشاٖ ٘غجی عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثت) ; ٘غجت زارایی ثبثت ث ٝوُ زارایی ٞب.
( polconارتجبط عیبعی) ; ػجبرت اعت اس زرفس ٔبِىیت زِٚت زر ؽزوت.
( Audit feeحك اِشحٕ ٝحغبثزعی) ; ٍِبریتٓ ٔجّغ لزارزاز حغبثزعی ؽزوت.
ٔ( Invintیشاٖ ٘غجی ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال) ; ٘غجت ٔٛخٛزی وبال ث ٝوُ زاراییٟب
( Levاٞزْ) ; ٘غجت وُ ثسٞی ٞب ث ٝوُ زارایی ٞب.
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٘ ; Mkbvغجت ارسػ ثبسار ٞز ع ٟٓؽزوت ث ٝارسػ زفتزی ٞز ع ٟٓؽزوت .
٘ ;Roaغجت عٛز لجُ اس ٔبِیبت ث ٝوُ زاراییٟبی ؽزوت.
(Yearعبَ) ;عبَ ٞبی ٔبِی فؼبِیت ؽزوت.
 .7تحليل تًصيفي زازٌ َا
آٔبر تٛفیفی  :ثٙٔ ٝظٛر تدشی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت ،اثتسا آٔبرٟٞبی تٛفیفی زازٞ ٜبی تحت ثزرعی ٔحبعج ٝؽس،
زازٞ ٜبی ٔٛرز ثزرعی ٔزثٛط 68ؽزوت زر ع 5 َٛعبَ ٔی ثبؽس .زر ٍ٘بر ،1 ٜؽبذقٟبی ٔزوشی  ٚپزاوٙسٌی
زازٞ ٜب زر ٔمبعغ  ٚعزیٟبی سٔب٘ی ثب) ٓٞث ٝفٛرت تزویجی(٘ؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعت .
نگاره  - 1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
ٔتغیزٞب

ٔؾبٞسات

ٔیٙیٕٓ

ٔبوشیٕٓ

ٔیب٘ٝ

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حزاف ٔؼیبر

Etr

340

0/000

0/524

0/129

0/148

0/083

Size

340

4/584

10/014

6/207

5/998

0/912

Size2

340

21/021

100/287

39/374

35/987

12/691

Lev

340

0/15

0/99

0/60

0/61

0/17

Lev2

340

0/023

0/880

0/392

0/383

0/198

Capint

340

0/02

0/87

0/25

0/22

0/165

Capint2

340

0/000

0/77

0/090

0/049

0/119

Invint

340

0/000

0/69

0/20

0/20

0/113

Polcon

340

0/000

0/99

0/51

0/53

0/30

Auditfee

340

16/81

24/83

19/74

19/68

0/656

Mkbv

340

0/38

32/04

2/83

2/56

3/534

Roa

340

0/03

0/70

0/16

0/14

0/13

ٔیبٍ٘یٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زر حسٚز ٔ ٚ %15یب٘ ٝآٖ زر حسٚز  %13ثٛز ٜاعت ٘ ٚؾبٍ٘ز ایٗ اعت و٘ ٝزخ ٔٛثز
ٔبِیبتی اوثز ؽزوتٟب ثیؾتز اس ٔیب٘ ٝثٛز ٜاعت.ا٘حزاف ٔؼیبر ایٗ ٔتغیز ٘ؾبٖ ٔی زٞس  ،پزاوٙسٌی ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی
زر ثیٗ ؽزوت ٞب وٓ اعت ٕٞ .چٙیٗ ثزذی اس ؽزوت ٞب زارای ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ففز ثٛز ٜا٘س.
 . 8تجشيٍ ي تحليل وتايج
ثٙٔ ٝظٛر آسٔ٘ ٖٛزٔبَ ثٛزٖ زازٞ ٜب اس آسٔ٘ ٖٛزٔبَ ثٛزٖ خٕالت پغٕب٘س ثز اعبط ٔحبعج٘ ٝزْ افشار Eviews
اعتفبز ٜؽس  .ثز ایٗ ٔج ٙب زر فٛرتی و٘ ٝتبیح حبفُ زر لغٕت احتٕبَ ثشرٌتز اس  %5ثبؽس فزك ففز ٔجٙی ثز
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تٛسیغ ٘زٔبَ پذیزفتٔ ٝی ؽٛز و ٝثز ٘زٔبَ ثٛزٖ تٛسیغ زازٞ ٜب زالِت زارز .ثز اعبط ٘تبیح ٔٙسرج زر ٍ٘بر)2( ٜ
ٔسَ تحمیك ثب ٔسَ اثزات تقبزفی ثزآٚرز ٘ ٚتبیح ترٕیٗ زر ٍ٘بر )3( ٜارائ ٝؽس ٜاعت .
وگارٌ  - 2وتايج آسمًن َاي پاول
آسٔٞ ٖٛبی تؾریـ رٚػ

آٔبر ٜآسٖٔٛ

آسٔٔ ٖٛؼٙی زاری

٘تیدٝ

آسٔ ٖٛچبٚ

3/82

0/0000

 PLSثز FEتبویس

آسٔ ٖٛضزیت الٌزا٘ض

62/30

0/0000

 PLSثز REتبویس

آسٔٞ ٖٛبعٕٗ

26/42

00560

 FEثز REتبویس

وگارٌ  - 3وتايج بزآيرز مسل
ٔتغیز تٛضیحی

ضزیت

ذغبی اعتب٘سارز

tآٔبرٜ

prob

SIZE

0/021

0/005

3/753

0/0002

CAPINT

0/077

0/071

1/093

0/275

POLCON

-0/059

0/016

-3/602

0/0004

AUDITFEE

-0/020

0/007

-2/854

0/005

INVINT

0/057

0/019

2/924

0/004

LEV

0/188

0/037

4/995

0/000

MKBV

3/78

0/001

0/071

0/943

ROA

0/156

0/013

11/907

0/000

C

0/842

0/197

4/272

0/000

Fآٔبرٜ
F-statistic
24/502

Prob
0/0000

ضزیت تؼییٗ

ضزیت تؼییٗ تؼسیُ ؽسٜ

ٚاتغ-ٖٛزٚرثیٗ

0/881

0/845

2/077

زر ایٗ پضٞٚؼ فزضیبت ٔغزح ؽسٔ ٜجٙی ثز ٚخٛز راثغٔ ٝؼٙی زار ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت ثز ٔجٙبی
تؼساز پزع ُٙؽزوت ،ؽست عزٔبیٌ ٝذاری زر زارایی ثبثتٔ ،بِىیت زِٚتی ،حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ،ؽست
ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال  ٚاٞزْ ٔبِی ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٌزفت .آسٔ ٖٛفزضیبت تحمیك و ٝثب اعتفبز ٜاس ٔسَ
رٌزعی ٖٛا٘دبْ ؽس٘ ٜؾبٖ زاز ،زازٞ ٜب زارای ٘بٕٞغب٘ی ٚاریب٘ظ ٞغتٙس .ثٙٔ ٝظٛر تؾریـ ٘بٕٞغب٘ی ٚاریب٘ظ
اس آسٔ ٖٛآرذ اعتفبز ٜؽس ٜاعت  ٚپظ اس اعٕیٙبٖ اس ٚخٛز ٘بٕٞغب٘ی ٚاریب٘ظ اس رٚػ حسالُ ٔزثؼبت ٚس٘ی
ثزای آسٔ ٖٛفزضیبت ٔسَ اعتفبز ٜؽس ٜاعت٘ .تبیح حبفُ اس آسٔ ٖٛفزضیبت ثیبٍ٘ز ایٗ ٔغئّ ٝاعت و ٝحسٚز
 85زرفس تغییزات زر ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی تٛعظ ٔتغیزٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝتٛضیح زازٔ ٜی ؽٛز  ٚآٔبر ٜزٚرثیٗ

9

ٚاتغٔ ٖٛسَ ثزاثز ثب ٔمسار  27077اعت و٘ ٝؾبٖ زٙٞس ٜفمساٖ ذٛز ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔغتمُ ٔسَ ٔیجبؽس،
آٔبرٔ f ٜسَ ٘یش ٔؼبزَ 247502اعت و ٝثیبٍ٘ز ٔؼٙبزار ثٛزٖ وُ ٔسَ ٔی ثبؽس .ایٗ یبفتٞ ٝب ٘ؾبٖ ٔیسٞس وٝ
ٔسَ زر عغح ثبال ٔیتٛا٘س ػٛأُ تبثیزٌذار ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی را ثیبٖ وٙس.
فزضی ٝا َٚایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝایٗ فٛرت اعت و ،ٝثیٗ ثیٗ ا٘ساس ٜؽزوت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی
ٔؼٙبزاری ٚخٛز زارز٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝا٘ساس ٜؽزوت ثب عغح ٔؼٙی زاری ( )070002راثغ ٝغیز ذغی
ٔؼٙی زاری ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زارز.ث ٝایٗ ؽىُ و ٝتب عغح ٔؾرقی اس ا٘ساس ٜؽزوت(تؼساز وبروٙبٖ)  ،ثب
افشایؼ ا٘ساس٘ ٜزخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٘یش افشایؼ ٔی یبثس  ٚزر حمیمت تب آٖ عغح اس ا٘ساس ٜفزضیٞ ٝشی ٝٙعیبعی
حبوٓ ٔی ثبؽس أب ثب ٌذر اس آٖ عغح ٔؾرـ اس ا٘ساس ٜؽزوت ،ثب افشایؼ ا٘ساس٘ ٜزخ ٔٛثز ٔبِیبتی وبٞؼ ٔی
یبثس ،یؼٙی فزضی ٝلسرت عیبعی ثز راثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚا٘ساس ٜؽزوت حبوٓ ٔیٍززز .و ٝایٗ ٘تید ٝثب
٘تید ٝث ٝزعت آٔس ٜتٛعظ اِٙب فز٘ب٘سس-رٚزریٍٛئش] ٕٞ[7بٍٙٞی زارز.
فزضی ٝز ْٚایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ ؽست عزٔبیٌ ٝذاری ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙبزاری را ٔتقٛر ٌؾتٝ
اعت٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی عزٔبیٌ ٝذاری ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙی زاری
ٚخٛز ٘سارز.
فزضی ٝع ْٛایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ اٞزْ ٔبِی ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝغیز ذغی ٔؼٙبزاری را ٔتقٛر ٌؾت ٝاعت٘ .تبیح
٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ اٞزْ ثب عغح ٔؼٙی زاری ( )070000راثغ ٝغیز ذغی ٔ ٚؼٙی زاری ثب ٍٟ٘ساؽت ٘زخ ٔٛثز
ٔبِیبتی زارز .ث ٝایٗ ؽىُ و ٝثب افشایؼ اٞزْ ٔبِی ؽزوت تب یه عغح ٔؾرـ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٘یش افشایؼ ٔی
یبثس  ٚایٗ راثغٔ ٝثجت ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع وٞ ٝشی ٝٙثٟز ٜثسٞیٟب تؼٟسی ٔی ثبؽس  ٚزر ٔحبعجبت ٔبِیبتی اس
ٔجٙبی ٘مسی اعتفبزٔ ٜی ٌززز لبثُ تٛخیٔ ٝی ثبؽس .ثب ٌذر اس آٖ عغح ٔؾرـ اس اٞزْ ٔبِی ثب افشایؼ زر اٞزْ
ٔبِی ؽزوت٘ ،زخ ٔٛثز ٔبِیبتی وبٞؼ ٔی یبثس  ٚراثغ ٝای ٔٙفی ثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیز پسیسار ٔیٍززز .ایٗ ٘تید ٝثب
٘تید ٝثسعت آٔس ٜتٛعظ اِٙب فز٘ب٘سس-رٚزریٍٛئش ] ٔ[7ؾبثٔ ٝیجبؽس.
فزضی ٝچٟبرْ ایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغ ٝذغی ٔؼٙبزاری را
ٔتقٛر ٌؾت ٝاعت٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی وبال ثب عغح ٔؼٙی زاری ()07004
راثغٔ ٝغتمیٓ ٔ ٚؼٙی زاری ثب ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زارز  ٚضزیت آٖ ٔ 07057ی ثبؽس .و ٝایٗ ٘تید ٝثب ٘تبیح خب٘غٗ
ٚ ٚیّٓ]  ٚ [10رٞٚبیب ٔ ٚغتىی ] ٕٞ [15ب ًٙٞاعت .راثغٔ ٝثجت ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚؽست ٍٟ٘ساری
ٔٛخٛزی وبال ٔیتٛا٘س ث ٝایٗ زِیُ ثبؽس و ٝؽزوت ٞب ث ٝزِیُ تٛرْ ٔٛخٛز زر التقبز وؾٛر ثب ٍٟ٘ساری
ٔٛخٛزی وبال ٔٙتفغ ٔی ٌزز٘س  ٚایٗ ٔٛضٛع عجت افشایؼ عٛز ٔجٙبی ٔحبعجبت ٔبِیبتی ؽزوت ٞب ٔی ٌززز.
فزضی ٝپٙدٓ ایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغٔ ٝؼٙبزاری را ٔتقٛر ٌؾت ٝاعت٘ .تبیح
٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ثب عغح ٔؼٙی زاری ( )07005راثغٔ ٝؼىٛط ٔ ٚؼٙی زاری ثب ٘زخ
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ٔٛثز ٔبِیبتی ٚخٛز زارز  ٚضزیت آٖ ٔ - 07020ی ثبؽس .چزا وٞ ٝشی ٝٙحغبثزعی یه ٞشی ٝٙلبثُ لجٔ َٛبِیبتی
اعت  ٚافشایؼ آٖ ٔٙدز ث ٝوبٞؼ عٛز پبیٔ ٝبِیبتی ؽزوت ٔی ٌززز  ٚزر ٘تید ٝفؾبر ٔبِیبتی ؽزوت وبٞؼ ٔی
یبثس و ٝایٗ ٘تید ٝثب ٘تید ٝتحمیك وزاثی ] ٔ[6ؾبثٔ ٝی ثبؽس.
فزضی ٝؽؾٓ ایٗ ٔغبِؼ ٝثیٗ ٘غجت ٔبِىیت زِٚت ٘ ٚزخ ٔٛثز ٔبِیبتی راثغٔ ٝؼٙبزاری را ٔتقٛر ٌؾت ٝاعت٘ .تبیح
٘ؾبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ ٔیشاٖ ٘غجی ٔبِىیت زِٚت ثب عغح ٔؼٙی زاری ( )070004راثغٔ ٝؼىٛط ٔ ٚؼٙی زاری ثب
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی زارز  ٚضزیت آٖ ٔ -07059ی ثبؽس و ٝثب ٘تبیح تحمیك ٔ[18 ] ً٘ٚؾبثٔ ٝی ثبؽس ٚ .ایٗ ثساٖ
ٔؼٙبعت و ٝزِٚت ٔی وٛؽس عٛزآٚری ؽزوت ٞبی تحت تّٕه ذٛز را افشایؼ زٞس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثزای ایٗ
زعت ٝاس ؽزوت ٞب ٔشایبی ٔبِیبتی زر ٘ظز ٔی ٌیزز.
.9بحث ي وتيجٍ گيزي
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی یىی اس ٔ ٟٓتزیٗ ؽبذقٟبی ٔبِیبتی ٔیجبؽس ٓٞ ٚ ،چٙیٗ تحمیمبت زر ایٗ سٔی ٝٙتبثیز ثغشایی زر
ایدبز ػساِت ٔبِیبتی زارز .ایٗ پضٞٚؼ ث ٝز٘جبَ تجییٗ ػٛأُ اثزٌذار ثز ایٗ ؽبذـ ٔبِیبتی ثٛز .ثزای ٘یُ ث ٝایٗ
ٞسف اثزات ثزذی اس ٚیضٌی ٞبی ذبؿ ؽزوت ،حك اِشحٕ ٝحغبثزعی ٔ ٚبِىیت زِٚتی ثز ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی
ٔٛرز پضٞٚؼ لزار ٌزفت .زر ایٗ ثیٗ راثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب ا٘ساس ٜؽزوت ،ؽست ٍٟ٘ساری ٔٛخٛزی
وبال  ٚاٞزْ ؽزوت غیز ذغی زر ٘ظز ٌزفت ٝؽس٘ .تبیح پضٞٚؼ ثیبٍ٘ز آٖ ثٛز و ٝراثغ ٝثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ثب
ا٘ساس ٜؽزوت  ٚاٞزْ ٔبِی غیز ذغی ٔی ثبؽس ٔ ٚسیزاٖ ؽزوتٟب ٔیتٛا٘ٙس ثب ٔحبعج ٝاعالػبت ٔزثٛط زر فٙبیغ
ٔرتّفٔ ،یشاٖ ثٟی ٝٙا٘ساس ٚ ٜاٞزْ ٔبِی ؽزوت را ثزای ثزذٛرزاری اس ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی پبییٗ تز ٔحبعجٕ٘ ٝبیٙس.
 ٓٞچٙیٗ ٘تبیح حبوی اس آٖ اعت و ٝزِٚت ثزای ؽزوت ٞبیی و ٝزر آٟ٘ب ٔبِىیت زارز ،أتیبسات ٔبِیبتی زر ٘ظز
ٔیٍیززٟ٘ .بیتب ثیٗ ٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی  ٚحك اِشحٕ ٝحغبثزعی  ٚعٛزآٚری راثغ ٝای ٔؼىٛط ٔؾبٞسٌ ٜززیس .یبفتٝ
ٞبی ٔذوٛر ٔی تٛا٘س ثزای ٔسیزاٖ ؽزوت ٞب اس خٟت ٔسیزیت ٞشیٔ ٝٙبِیبت ثز زرآٔس  ٚعیبعت ٌذاراٖ ٔبِیبتی
اس خٟت تؼییٗ ػٛأُ ٔٛثز ثز ٔیشاٖ ٔبِیبت ؽزوت ٞب ٔفیس ثبؽس.
محسيزيت َاي تحقيك
زر ا٘دبْ ایٗ تحمیك ٘یش ٔب٘ٙس ثغیبری اس تحمیمبت تدزثیٔ ،حسٚزیت ٞبیی ٚخٛز زاؽت .زر ایٗ تحمیك ثزای
ٔحبعج٘ ٝزخ ٔٛثز ٔبِیبتی ؽزوت ٞب اس ٞشیٔ ٝٙبِیبت اثزاسی آٟ٘ب اعتفبزٌ ٜززیس .حبَ آ٘ى ٝزر ثغیبری اس ٔٛارز،
ٔبِیبت اثزاسی ؽزوت ٞب ٔٛرز لجٔ َٛمبٔبت ٔبِیبتی لزار ٕ٘یٍیزز  ٚتؼسیالتی ثز آٖ اػٕبَ ٔیٍززز ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
٘زخ ٔٛثز ٔبِیبتی ٔحبعج ٝؽس ٜثزای ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ اس زلت ثبال ثزذٛرزار ٕ٘یجبؽس  ٚثبیس زر اعتفبز ٜاس ٘تبیح
ایٗ تحمیك ،احتیبط السْ ث ٝػُٕ آیس.
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Study Of Main Components Of Effective Tax Rate In The Accepted
Firms, In The Tehran Stock Exchange, Based On Model Of Multivariate
Nonlinear Regression.
Abstract
Effective Tax Rate Of Firms Plays An Important Role In Economical Decision
Making For Firms, Legislators, And Financial Analysts. This Paper Has Been
Effectively Studied The Effect Of Firm Size, Capital Intensity, Leverage,
Maintenance Intensity Of Inventory, Audits Fee And Ratio Of State
Ownership As A Part Of Main Components Of Effective Tax Rate In The
Accepted Firms, In The Tehran Stock Exchange, Where In This Relationship,
Relationship Exchange, Between Effective Tax Rate With Firm Size, Capital
Intensity, And Leverage Have Been Considered To Be Nonlinear. For This
Purpose, Compositional Data From 68 Firms Has Been Used, As Of 1368 To
1390. The Results From Statistical Analyses Shows That There Is An
Meaningful Nonlinear Relationship Between Effective Tax Rate With Firm
Size And Leverage, And Also There Is An Meaningful And Direct
Relationship Between Effective Tax Rate With Investment Intensity In Good
Inventory And Profitability. While, There Is A Meaningful Inverse Linear
Relationship Between Effective Taxes Rate With State Ownership And
Auditors' Fees. Meanwhile, There Was No Meaningful Nonlinear
Relationship Between Effective Taxes Rate And Investment Intensity.
Keywords: Effective Tax Rate, Tax Pressure, Firm Size, And Multivariate
Nonlinear Regression.
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