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 چكيدُ
ايي تغميك، تا ّذف اسصياتي تاحيش ًَع اظْاسًظش عؼاتشػي تش تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام 

تشاي تشسػي ٍرَد هغتَاي اًالػاتي اظْاسًظش عؼاتشػي همثَل ٍ غيشهمثَل اًزام ؿذُ 

هٌظَس ًوًَِ اي اص ؿشوت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تا تذيي . اػت

سٍصُ پيشاهَى تشگضاسي هزوغ ػوَهي كاعثاى  15سٍصُ ٍ  7اػتفادُ اص دٍسُ ّاي سخذاد 

ػليشغن تاال تَدى ؿواس . هَسد آصهَى لشاس گشفت ،1380-1386ػْام، ًي ػال ّاي 

هياى ًَع ّيش تفاٍت هؼٌي داسي  ، همثَل اظْاسًظشّاي غيش همثَل ًؼثت تِ اظْاسًظش

ي اي. هـاّذُ ًگشديذ ،اظْاسًظش عؼاتشػي، اص لغاٍ تاحيش تش تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام

دس ول هياى اظْاسًظش عؼاتشػي توايض  هوىي اػتًتايذ ًـاى هي دّذ، تاصاس ػْام اگشصِ 

 .دگشدت ػْام لائل ؿَد، لىي ايي توايض تا عذي ًيؼت وِ تاػج تغييش دس عزن هؼاهال

 ، هغتَاي اًالػاتياظْاسًظش عؼاتشػي، تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْامًَع : ٍاطُ ّاي وليذي

 

 بيبى هسئلِ. 1

ٍ اظْاسًظش عؼاتشػي ٍ ًمؾ آى تش تلوين گيشي اًالػاتي گضاسؽ هغتَاي 

ػشهايِ گزاساى دس تَسع اٍساق تْاداس هَهَػي تَدُ اػت  خَاًٌذگاى گضاسؽ هخلَكاً

صْاس دِّ گزؿتِ دس تاصاس ّاي اػتشاليا، واًادا، اًگلؼتاى ٍ فشاًؼِ ٍ اػپاًيا ٍ تِ  وِ دس ًي

خلَف اياالت هتغذُ آهشيىا ًي تغميمات اسصؿوٌذي ّواًٌذ دٍپَس ٍ ّوىاساى 
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-1986)؛ الدس ٍ ّوىاساى ( 1982)؛ صاٍ ٍ سايغ( 1984)؛ داد ٍ ّوىاساى ( 1986-1987)

سا تشسػي  1982تغميمات اًزام گشفتِ تا ػال ( 1985)وشاػَل . اًزام گشديذُ اػت( 1987

ٍ صٌيي ًتيزِ گيشي هي وٌذ وِ تِ ػلت تٌالن ٍ ػذم تٌاتك ؿَاّذ ًوي تَاى عىن ولي 

تِ ػميذُ . دس خلَف هغتَاي اًالػاتي تٌذّاي ؿشى دس گضاسؽ عؼاتشػي كادس وشد

ي آحاس اًالػاتي ٍي، تىاسگيشي سٍؽ ّاي ًادسػت تغميك يىي اص هْوتشيي هَاًغ ؿٌاػاي

تٌذّاي ؿشى عؼاتشػي اػت ٍ هـىالت ًشط تغميك هَرة هي ؿَد يافتِ ّاي هغمماى 

هؼتمذًذ تشاي يه اظْاسًظش ( 1994)اهيي ٍ ّوىاساى  .[11]دس ايي صهيٌِ ّوؼَ ًثاؿذ

ًْا آ. هـشٍى، اًتظاس هي سٍد وِ تاحيش تَافك ػوَهي تش تاحيش هٌلغ تَدى صيشگي داؿتِ تاؿذ

تاصاس اص ؿشايي التلادي . ٌٌذ وِ تاصاس اظْاسًظش هـشٍى سا پيؾ تيٌي هي وٌذتياى هي و

تٌاتشايي، تَلؼي ٍرَد ًذاسد وِ آگاّي . ؿشٍى لثل اص اًتـاس ػوَهي آى آگاُ هي ؿَد

تاصاس دس ساتٌِ تا ؿشوت، تٌَس تا اّويتي افضايؾ ياتذ ٍ تاحيش هٌلغ تَدى اًتظاس هي سٍد وِ 

هٌاتك تا هٌالؼات پيـيي اػت وِ تاصاس تٌَس هٌفي لثل اص اػالى  ايي اًتظاس. ًاصيض تاؿذ

تا ايي ٍرَد، ؿشٍى . ]12ٍ14[ػوَهي اظْاسًظش هـشٍى تِ آى ٍاوٌؾ ًـاى هي دّذ

عؼاتشػي اًالػاتي سا تشاي تاصاس فشاّن هي وٌذ، صشا وِ آى اًتظاسات لثلي سا تائيذ هي 

ا ٍام دٌّذگاى، هـىالت اػتثاسي ٍ ػايش ٍي، هؼائل هشتثي تادس ًتيزِ، تاصاس اص دػ. وٌذ

ؿشٍى عؼاتشػي تاصاس سا تا دػتشػي يه .  ؿشايي التلادي لثل اص اػالى تاخثش هي ؿَد

ايي دػتشػي دس ػثاسات ؿفاف ٍ . ؿخق حالج تِ ؿشايي التلادي دليك، تاهيي هي وٌذ

افك ػوَهي سا تٌاتشايي، اػالى ؿشٍى پيؾ تيٌي هي ؿَد وِ تَ. تذٍى اتْام فشاّن ؿذُ اػت

دس ًتيزِ ػشهايِ گزاساى اػالى سا تٌَس ّوگي تفؼيش . هياى ػشهايِ گزاساى افضايؾ دّذ

تذيي تشتية تا اػتفادُ اص  .وشدُ ٍ تٌاتشايي، اًتظاس هي سٍد وِ عزن هؼاهالت واّؾ ياتذ

هؼياس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام تِ تشسػي تغييش دس عزن هؼاهالت ػْام تِ ػٌَاى اتضاسي 

 .[7]اسصياتي هيضاى تَافك ػشهايِ گزاساى پشداختِ هي ؿَد رْت

 پژٍّصپيطيٌِ . 2

ؿشوت داساي گضاسؽ  247ًوًَِ اي هتـىل اص تشاػاع  تغميمي سا( 1978)فيشث  

تشاي تشسػي تاحيش گضاسؽ ّاي هـشٍى عؼاتشػي هٌتـش ؿذُ تش ليوت  عؼاتشػي هـشٍى
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ًتايذ . اًزام دادتش تلويوات ػشهايِ گزاس ّاي ػْام دس تاسيخ اًتـاس گضاسؽ ٍ تاحيش آًْا 

اسصؽ داسايي "ٍ  "ػذم تذاٍم فؼاليت"گَياي ايي تَد وِ دس تاصاس اًگلؼتاى ، تٌذّاي ؿشى 

هٌزش تِ واّؾ ؿذيذ ليوت ػْام ؿشوت ّاي دسيافت وٌٌذُ ايي ًَع ؿشى ّاي  "ّا

دػت يافتٌذ وِ  دس تغميمي تِ ايي ًتيزِ( 1979)تال ٍ ّوىاساى . [15] عؼاتشػي هي ؿَد

دس  هٌزش تِ تؼذيالت هخثت ليوت ػْام "اػتْالن ػاختواًْا  "تٌذّاي ؿشى هشتَى تِ

ليوت ػْام تغت تاحيش تلذيك هي وٌٌذ وِ  آًْا اگشصِ. هي ؿَد تاصاس ػْام اػتشاليا

ًتيزِ . [8]ؼتؿفاف ًيايي رْت گيشي هؼتمذًذ ّشگًَِ اًالػات ٍالغ هي ؿَد اها 

ؿشوت هـاتِ اص ًظش ًَع كٌؼت  90تشاػاع ًوًَِ هتـىل اص ( 1982)صاٍ ٍ سايغ تغميك 

 ،فالذ آىٍ  "تا تَرِ تِ"دٍ گشٍُ ؿشوت ّاي داساي تٌذ ّاي ؿشى  ٍ اًذاصُ فشٍؽ وِ تِ

د وِ ليوت ػْام گشٍُ اٍل تٌَس لاتل هالعظِ اي واّؾ يافتِ ٍ داًـاى  تمؼين ؿذُ تَدًذ،

صٌيي ًتايزي پـتيثاًي هثْوي سا  .[12]داسد هيضاى ايي واّؾ تِ ًَع تٌذّاي ؿشى تؼتگي

اص ايي ػميذُ وِ تٌذّاي ؿشى عؼاتشػي دس تشداسًذُ هغتَاي اًالػاتي تشاي ػشهايِ گزاس 

، هغتَاي اًالػاتي اظْاسًظش (1994)اهيي ٍ ّوىاساى . [18]اػت، ايزاد هي وٌذ

 177ي هٌالؼِ، اي. عؼاتشػي سا تشاي ؿشوت ّاي خاسد اص تَسع دس آهشيىا تشسػي ًوَدًذ

آًْا هذل . هٌتـش ؿذُ تَد، پَؿؾ هي داد 1974-1988اظْاسًظش هـشٍى سا وِ دس دٍسُ 

تاصاس سا تشاي هغاػثِ تاصدُ ّاي ػادي ٍ غيشػادي تِ واس تشدُ ٍ ػپغ تاصدُ ّاي هتَػي ٍ 

ًتايذ هٌالؼِ عاوي اص ٍاوٌؾ هٌفي تاصاس دس ًَل دٍسُ . غيشػادي اًثاؿتِ هغاػثِ گشديذ

اص تاسيخ اًتـاس اظْاسًظشّاي هـشٍى تَد، اها ّيش ٍاوٌـي دس ًَل دٍسُ سخذاد، لثل 

 - 1986اظْاس ًظش هـشٍى سا ًي ػالْاي  543(  2000)ػلٌاًي . [7]هـاّذُ ًگشديذ

ًتايذ هثيي ايي تَد وِ . تشاي ؿشوتْاي حثت ؿذُ دس تاصاس ػْام پاسيغ تشسػي وشد 1995

عؼاتشػي ٍ تذاٍم اظْاسًظشّاي هـشٍى، ّوِ، تاصدُ  دس اوخش هَاسد، اًَاع هختلف ؿشٍى

ػالٍُ تشايي، ًتايذ، . ّاي هٌفي غيش ػادي تا اّويتي عَل تاسيخ ّاي هَسد اًتظاس داؿت

تاصدُ ّاي غيشػادي هْوي سا تشاي ؿشوت ّاي دسيافت وٌٌذُ اظْاسًظشّاي همثَل، ًـاى 

ؼاتشػي هوىي اػت، اػاػا، ايي ًتايذ هـخق وشد وِ اػتفادُ وٌٌذگاى اًالػات ع. داد

تِ هغتَاي اًالػاتي گضاسؽ عؼاتشػي، تلَست يه هزوَػِ دس همايؼِ تا فمي تٌذ 
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دس تغميمي تا ػٌَاى ( 2007)صي ٍ ّوىاساى . [18]اظْاسًظش عؼاتشػي ػاللِ هٌذ تاؿٌذ

، هذلي سا تْيِ وشدًذ "تاحيشات عؼاتشػي سٍي تغييشپزيشي تاصدُ ّا ٍ عزن هؼاهالت"

ى دادى ايٌىِ عؼاتشػي هي تَاًذ ٍاگشايي اًالػاتي هياى ػشهايِ گزاساى سا تِ تشاي ًـا

اًذاصُ اي واّؾ دّذ وِ ٍصى ًؼثي اي وِ آًْا سٍي اًالػات كَست ّاي هالي ػوَهي، 

هٌاتك پيؾ . تِ ػٌَاى ًمٌِ هماتل اًالػات هتٌَع غيشعؼاتذاسي لائل هي ؿًَذ، افضايؾ ياتذ

هـاّذات هشتَى تِ ؿشوت ّاي عؼاتشػي ؿذُ تا تغييش پزيشي تيٌي ّا، آًْا دسيافتٌذ وِ 

هؼيف تاصدُ ػْام ٍ هماديش پاييٌتش عزن هؼاهالت دس همايؼِ تا ؿشوت ّاي عؼاتشػي 

يافتِ ّاي آًْا ًـاى داد . ًـذُ، هتؼالة اًتـاس كَست ّاي هالي ؿؾ هاِّ، هشتثي ّؼتٌذ

ن ؿذُ دس كَست ّاي هالي وِ هضاياي عؼاتشػي اص ايي عيج وِ سيؼه اًالػاتي دس

عؼاتشػي ؿذُ سا واّؾ هي دّذ، تِ ّواى اًذاصُ ًيض واّؾ دٌّذُ ٍاگشايي اًالػاتي هياى 

تِ تشسػي گضاسؽ ّاي ( 2010)تاّيٌاويغ ٍ ّوىاساى . [9]ػشهايِ گزاساى اػت

  2005 -2007عؼاتشػي ؿشوت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تاصاس ػْام آتي،  ًي ػال ّاي 

اػتفادُ اص هذل تاصاس ٍ هغاػثِ تاصدُ، تاحيش گضاسؽ عؼاتشػي تش ليوت ػْام تا . پشداختٌذ

ًتايذ عاكل ًـاى داد وِ گضاسؽ ّاي عؼاتشػي، هغتَاي . هَسد آصهَى لشاس گشفت

اًالػاتي هغذٍدي تشاي ػشهايِ گزاساى فشاّن وشدُ ٍ تخـي اص فشايٌذ تلوين گيشي آًْا 

شدًذ وِ ايي هوىي اػت تِ ػلت ػذم دسن آًْا ًتيزِ گيشي و. سا تـىيل ًوي دٌّذ

، ؿشوت (1376)دس تغميك خاتوي  .[19]هغتَا، اّويت ٍ اسصؽ صٌيي گضاسؽ ّايي تاؿذ

تِ پاياى سػيذُ ٍ داساي يىي  1374ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع وِ ػال هالي آًْا دس ػال 

شٍى ٍ روغ اسصؽ سيالي ؿ -1 :اص ٍيظگي ّاي صيش، هَسد هٌالؼِ لشاس گشفتِ اػت 

هيليَى سيال تاؿذ  4000تؼذيالتي وِ عؼاتشع تِ ؿىل ووي تياى وشدُ اػت، تيؾ اص هثلغ 

. 

 -3.عؼاتشع ًؼثت تِ تشاصًاهِ ٍ يا كَست ػَد ٍ صياى ًظش هشدٍد اظْاس وشدُ تاؿذ -2 

اكل تذاٍم فؼاليت ؿشوت صيش ػَال سفتِ  -4 .عؼاتشع اص اظْاسًظش خَدداسي ًوَدُ تاؿذ 

 (.لاًَى اكالط لؼوتي اص لاًَى تزاست ؿذُ تاؿذ 141ـوَل اكل هخال ه)تاؿذ 
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ؿشوت  37ؿشوت اص  10تشاي اسصياتي ٍاوٌؾ ليوت ػْام تش احش ؿشٍى عؼاتشػي، تؼذاد 

هٌتخة تش اػاع ؿشايي پيؾ گفتِ وِ داساي تيـتشيي روغ هثلغ ووي تشاي ؿشٍى 

ضيذُ لشاس ًذاؿتٌذ، ؿشوت تشگ 37ؿشوت وِ دس فْشػت  10عؼاتشػي تَدًذ اًتخاب، ٍ 

تشاػاع دٍ ٍيضگي ًَع كٌؼت ٍ اًذاصُ ؿشوت ٍ داساي ووتشيي هثلغ روغ ووي تشاي 

سٍؽ تغميك، اػتفادُ اص هشية . ؿشٍى عؼاتشػي، تِ ػٌَاى گشٍُ وٌتشل اًتخاب ؿذًذ

پاػخ ػَد تَد وِ دس هغاػثِ آى تِ ػلت ًثَد هَػؼات سدُ تٌذي ػْام ٍ ػذم اًتـاس ػَد 

ًتايذ ًـاى داد وِ هياًگيي هشية . ن، ػَد تَدرِ ؿذُ ّش ػْن اػتفادُ ؿذتخويٌي ّش ػْ

ٍ تشاي ؿشوتْاي تا ؿشٍى ػٌگيي تش  24.82پاػخ ػَد تشاي ؿشوتْاي تا ؿشٍى ووتش 

ايي ًتيزِ، هْوتشيي آصهَى تشاي ًـاى دادى ٍاوٌؾ . يؼٌي تيؾ اص صْاس تشاتش تَد 5.83

ٍى ووتش، دس همايؼِ تا ؿشوتْاي تا ؿشٍى هخثت ػْاهذاساى  ًؼثت تِ ؿشوتْاي تا ؿش

 .[2]ػٌگيي تش تَدُ ٍ تا ًتايذ هـاتِ دس ػايش تَسػْا، واهال تٌثيك داسد 

 رٍش پژٍّص. 3
دس تغميك عاهش تِ هٌظَس تشسػي گضاسؽ ّاي عؼاتشػي، اص لَط ّاي فـشدُ 

ُ ايي لَط ّاي فـشد. اػتفادُ ؿذ( ٍيشايؾ اٍل)ؿشوت اًالع سػاًي ٍ خذهات تَسع 

تِ هٌظَس واّؾ تاحيش ػايش ػَاهل تش ًتايذ  .سا پَؿؾ هي دٌّذ 1380-1386دٍسُ صهاًي 

 :تغميك، ؿشوت ّاي اًتخاتي داساي ؿشايي صيش هي تاؿٌذ

پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تَدُ ٍ تا  80ؿشوت ّايي وِ لثل اص ػال  -1

ؿشوت ّايي وِ ػال هالي  -2 .تاؿذػوَيت ٍ فؼاليت آًْا اداهِ داؿتِ  1386پاياى ػال 

ؿشوت ّايي وِ دس ًَل دٍسُ هَسد تشسػي تغييش ػال  -3 .آًْا پاياى اػفٌذ هاُ هي تاؿذ

وليِ ؿشوت ّاي ػشهايِ گزاسي ٍ ٍاػٌِ گشي هالي اص ًوًَِ عزف  -4 .هالي ًذادُ تاؿٌذ

عثاى هزوغ ػوَهي ػاالًِ كا تشگضاسي تاسيخ سٍص ّايي وِ دس ؿشوت -5 .خَاٌّذ ؿذ

ؿشوت ّايي وِ  -6 .ذ، اص ًوًَِ عزف خَاٌّذ ؿذػْام، هزوغ ديگشي سا تـىيل دادُ اً

ؿشوت ّايي  -7 .اًالػات هَسد ًياص تغميك سا دس تاصُ صهاًي فَق دس دػتشع داؿتِ تاؿٌذ

ؿشوت  -8 .وِ دس ًَل دٍسُ سخذاد، افضايؾ ػشهايِ دادُ اًذ، اص ًوًَِ عزف خَاٌّذ ؿذ

 -9 .سُ سخذاد، تغييش اػاػٌاهِ دادُ اًذ، اص ًوًَِ عزف خَاٌّذ ؿذّايي وِ دس ًَل دٍ
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ػذم اًزام هثادلِ ػْام )ؿشوت ّايي وِ دس ول تاصُ صهاًي ّفت ػالِ فَق، ػذم فؼاليت 

 .هاُ تاؿذ 6آًاى ووتش اص ( حثت ؿذُ دس تاتلَي تَسع

 ؿشوت تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاسي 111تا اػوال هغذٍديت ّاي فَق دس ول، تؼذاد 

دٍسُ ّفت سٍصُ لثل  (2010)دس ايي تغميك ّواًٌذ تاّيٌاويغ ٍ ّوىاساى  .اًتخاب گشديذ

  ٍ تؼذ اص هزوغ ػوَهي ػاالًِ كاعثاى ػْام، وِ فشم ؿذُ اػت وِ دٍسُ اي هٌٌمي تاؿذ 

ػالٍُ تش ايي، تِ دليل ايٌىِ ًتايذ تغميك هوىي . تِ ػٌَاى دٍسُ سخذاد تؼييي هي گشدد [6]

َل دٍسُ سخذاد تىاس گشفتِ ؿذُ عؼاع تاؿذ، دٍسُ ّاي پاًضدُ سٍصُ لثل اػت ًؼثت تِ ً

تِ واس گشفتِ ؿذُ تِ ػٌَاى دٍسُ ( 2000)ٍ تؼذ اص تشگضاسي هزوغ ًيض وِ دس تغميك ػلٌاًي 

ّاي تَسع اٍساق  تغميك تشاي ؿشوت ايي. اي رايگضيي دس هغاػثات لغاٍ خَاّذ ؿذ

ػْام آًْا دس دٍسُ صهاًي هزوَس هَسد هؼاهلِ لشاس وِ  1380-1386تْاداس تْشاى دس ػالْاي 

تشگضاسي هزوغ ػوَهي ػاالًِ پيشاهَى  سٍصُ 15سٍصُ ٍ  7دٍسُ ّاي دس  گشفتِ اػت،

تؼذ اص اػتخشاد ؿشوت ّاي هٌٌثك تا ؿشايي ًوًَِ گيشي،  .گشدداًزام هي كاعثاى ػْام 

ي ٍ دادُ ّاي هشتَى سٍصّاي سخذاد ّش يه اص آى ّا تش اػاع سٍصّاي واسي تَسع تؼيي

تشاي تفىيه اًَاع . تِ هتغيشّاي ٍاتؼتِ تغميك تِ كفغِ گؼتشدُ اوؼل هٌتمل گشديذ

ٍ تِ اظْاس ًظش عؼاتشػي  0اظْاسّاي همثَل ٍ غيش همثَل، تِ اظْاسًظش عؼاتشػي همثَل وذ 

فشهيِ ّاي تغميك هَسد آصهَى    SPSSاص ًشيك ًشم افضاسدادُ ؿذ، ٍ  1غيش همثَل وذ 

الصم تِ روش اػت وِ تِ دليل ػذم تٌاتك گضاسؽ ّاي عؼاتشػي هشدٍد ٍ ػذم . س گشفتلشا

اظْاسًظش تا ؿشايي ًوًَِ گيشي، ايي گضاسؽ ّا دس آصهَى فشهيِ ّا لغاٍ ًگشديذ ٍ تٌْا 

تغميك فشهيِ . تِ تشسػي تفاٍت هياى اظْاسًظشّاي عؼاتشػي همثَل ٍ هـشٍى پشداختِ ؿذ

  :تذيي ؿشط هي تاؿذ

0H ِفشهي اظْاسًظش همثَل هتفاٍت  ّاي تا ؿشوت دسػْام دفؼات گشدؽ  تؼذاد تفاهل : 

 .ؼتًي غيشهمثَل ّاي تا اظْاسًظش ؿشوت اص

اظْاسًظش همثَل  ّاي تا ؿشوت ػْام دسدفؼات گشدؽ  تؼذاد تفاهل :1H فشهيِ

 .سًظش غيشهمثَل اػتّاي تا اظْا ؿشوت هتفاٍت اص
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 ّبي پژٍّصهتغير. 4

اظْاس ًظش همثَل ٍ  :هتغيش هؼتمل ايي تغميك ًَع اظْاس ًظش عؼاتشػي تَدُ ٍ ؿاهل 

 . اظْاسًظش غيش همثَل هي تاؿذ

ّاي هالي ؿشوت ًثك اكَل پزيشفتِ  تياًگش ايي اػت وِ كَست همثَل اظْاسًظش

 .ًغَ هٌلَب ًـاى دادُ ؿذُ اػتتوام رٌثِ ّاي تا اّويت تِ  اص ؿذُ عؼاتذاسي ٍ

ًَػي اص اظْاسًظش عؼاتشع هؼتمل ًؼثت تِ كَست ّاي هالي اظْاسًظش غيش همثَل 

تْيِ ؿذُ تَػي ٍاعذ التلادي هَسد سػيذگي هي تاؿذ وِ تِ دليل اًغشاف اص 

اػتاًذاسدّاي عؼاتذاسي دس تْيِ كَست ّاي هالي، ايزاد هغذٍديت دس سػيذگي تَػي 

گي ٍ يا ايزاد هغذٍديت دس سػيذگي تَػي ػَاهل خاسد اص ٍاعذ هَسد ٍاعذ هَسد سػيذ

  اظْاس ؿَد وِ  تايذ ٌّگاهي اظْاسًظشهـشٍى .[3]كادس گشدد ( اتْام راتي )سػيذگي 

تا   تَافك  ػذم  تَاًذ اظْاس ؿَد، اها احش ّشگًَِ ًوي  وٌذ ًظش همثَل هي  گيشي ًتيزِ  عؼاتشع

  وِ  ًيؼت(  اػاػي)ٍ فشاگيش   اّويت  تا  صٌاى  سػيذگي  دس داهٌِ  يا هغذٍديت  هذيشيت

 .[5]د اظْاسًظش ؿَ  اظْاسًظش هشدٍد يا ػذم  هؼتلضم

تشاي تغييش ػذم تماسى اًالػاتي دس  يهتغيش ٍاتؼتِ وِ دس ايي تغميك، تِ ػٌَاى هؼياس

ن ػثاست اػت اص عاكل تمؼيهي تاؿذوِ  تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام، اػت ًظش گشفتِ ؿذُ

 .تؼذاد ػْام هثادلِ ؿذُ يه ؿشوت تش تؼذاد ػْام هٌتـش ؿذُ آى ؿشوت

100i

t t

NST
TURNOVER

NSO

CTURNOVER TURNOVER TURNOVER 

 

 

 

NST : ػْام هثادلِ ؿذُتؼذاد ،NSO  :ُتؼذاد ػْام هٌتـش ؿذ ،tTURNOVER : تؼذاد

t ،tTدفؼات گشدؽ ػْام دس سٍص U R N O V E R  : تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس

 .تفاهل تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام:  t  ٍCTURNOVERسٍص

ّش  tسٍصثل ٍ تشعؼة هَسد ّش يه اص سٍصّاي سخذاد ّفتن يا پاًضدّن ل tسٍص 

يه اص سٍصّاي سخذاد ّفتن يا پاًضدّن تؼذ اص تشگضاسي هزوغ ػوَهي ػاالًِ كاعثاى ػْام 

 .هي تاؿذ
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 پژٍّصفرضيِ آزهَى . 5

لثل اص اًزام آصهَى ّاي فشهيِ ّا، اتتذا تايذ تَصيغ دادُ ّاي يه هتغيش ووي 

 -ػادُ اي تٌام آصهَى وَلوَگَسٍف هساهتشيتشاي ايي واس اص سٍؽ ًاپا. هـخق ؿَد

فشهيِ ّاي آهاسي رْت اًزام ايي آصهَى تذيي تشتية  .اػتفادُ هي گشدد( ks)اػويشًَف 

 : هي تاؿذ

0H .ًشهال اػت تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْامتَصيغ  :  

1H .ل ًيؼتًشهاتؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام  تَصيغ :  

آصهَى ًشهال تَدى دادُ ّا ًَع آصهَى آهاسي وِ تايؼتي دادُ ّا تا آى تش اػاع 

 .تزضيِ ٍ تغليل ؿًَذ هـخق هي گشدد

تِ هٌظَس تشسػي هؼتمل تَدى ّش يه اص ؿشوت ّاي اًتخاتي اص لغاٍ هؼياس تؼذاد 

دس  .دفؼات گشدؽ ػْام، تا يىذيگش، اص آصهَى هشتغ واي پيشػَى اػتفادُ خَاّذ ؿذ

ًمين آى  1Hّويـِ ًـاى دٌّذُ اػتمالل دٍ هتغيش ٍ فشم  0Hآصهَى اػتمالل، فشم 

 : تذيي تشتية، فشهيِ ّاي آهاسي رْت اًزام ايي آصهَى تذيي تشتية هي تاؿذ  .[1]اػت 

0H  .اص يىذيگش هؼتمل ّؼتٌذ تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْاملغاٍ ؿشوت ّاي اًتخاتي اص   :

1H  .اص يىذيگش هؼتمل ًيؼتٌذتؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام ؿشوت ّاي اًتخاتي اص لغاٍ   :

دسكذ تِ هفَْم اػتمالل ّش يه اص ؿشوت ّاي اًتخاتي  5ػٌظ هؼٌي داسي تاالي 

 .اص لغاٍ ايي هؼياس خَاّذ تَد

 

 آزهَى هقبيسِ هيبًگيي دٍ ًوًَِ ٍابستِ. 1-5

تشاي تشسػي تاحيش اظْاسًظش عؼاتشػي لثل ٍ تؼذ اص تشگضاسي هزوغ ػوَهي ػاالًِ 

كاعثاى ػْام، هياًگيي هؼياس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام هَسد تشسػي لشاس هي گيشد ٍ تش 

دادُ ّاي غيش  عؼة هَسد تشاي دادُ ّاي ًشهال تا اػتفادُ اص آصهَى همايؼِ صٍري، ٍ تشاي

ًشهال تا اػتفادُ اص آصهَى ػالهت ٍيلىاوؼَى، ٍرَد اختالف هؼٌي داس تيي هياًگيي لثل ٍ 

تؼذ اص سٍيذاد هَسد هٌالؼِ لشاس هي گيشد تا هـاّذُ ؿَد وِ آيا اًتـاس گضاسؽ عؼاتشػي 

ػٌظ  هٌزش تِ ٍاوٌؾ ػشهايِ گزاساى اص ًشيك تاحيش تش عزن هثادالت خَاّذ ؿذ يا خيش؟
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، يؼٌي ٍرَد اختالف هؼٌي داس 1Hدسكذ هَرة پزيشؽ فشهيِ  5ؼٌي داسي ووتش اص ه

 .تيي هياًگيي ّاي لثل ٍ تؼذ اص سٍيذاد هي گشدد

 آزهَى هقبيسِ هيبًگيي دٍ ًوًَِ هستقل. 2-5

هؼياس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس دٍ گشٍُ ؿشوت ّاي تا اظْاسًظش همثَل ٍ غيش 

آصهَى همايؼِ  اص ًشيكدادُ ّاي ًشهال  ،ٍ تش عؼة هَسدگشفتِ ثَل هَسد تشسػي لشاس هم

تِ هٌظَس  ،آصهَى ًاپاساهتشيه وشٍػىال ٍاليغتا اػتفادُ اص صٍري، ٍ دادُ ّاي غيش ًشهال 

ؿشوت ّاي تا تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام ٍرَد اختالف هؼٌي داس تيي هياًگيي تشسػي 

اي تا اظْاسًظش غيش همثَل هَسد هٌالؼِ لشاس هي گيشد تا اظْاسًظش همثَل ٍ ؿشوت ّ

هـخق ؿَد وِ آيا ػشهايِ گزاساى ًؼثت ًَع اظْاس ًظش عؼاتشػي ٍاوٌؾ هؼٌي داس ًـاى 

، يؼٌي 1Hدسكذ هَرة پزيشؽ فشهيِ  5ػٌظ هؼٌي داسي ووتش اص  هي دٌّذ يا خيش؟

تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام ؿشوت ّاي تا يي هؼياسٍرَد اختالف هؼٌي داس تيي هياًگ

 .هي گشدد اظْاسًظش همثَل ٍ ؿشوت ّاي تا اظْاسًظش غيش همثَل

 يبفتِ ّبي پژٍّص ًتبيج ٍ. 6

 .ًـاى هي دّذ اًالػات هشتَى تِ ؿشوت ّاي ًوًَِ سا 1ًگاسُ
 

 تعداد ضركت ّبي هَرد بررسي بِ تفكيك ًَع اظْبرًظر حسببرسي .1ًگبرُ 

 ول ػال ّا 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 ػال

 92 15 20 15 14 13 7 8 اظْاسًظش همثَل

 202 29 34 24 23 36 26 30 اظْاسًظش غيشهمثَل

 294 44 54 39 37 49 33 38 هزوَع 
 

  .عاٍي اًالػات آهاس تَكيفي هشتَى تِ هتغيش ٍاتؼتِ هي تاؿذ 2ًگاسُ
 

 آهبر تَصيفي هربَط بِ هتغير ٍابستِ تحقيك  . 2ًگبرُ 

 ؿشط تفاهل دفؼات گشدؽ ػْام

 تاصُ صهاًي سٍصُ 7 سٍصُ 15

 تؼذاد 294 294
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تا . اسائِ ؿذُ اػت 3دس ًگاسُ  آصهَى ًشهال تَدى هتغيش ّاي ٍاتؼتِ تغميكًتايذ 

دسكذ هي تَاى گفت وِ ارضاي خٌا تشاي دادُ ّا، تِ  95تا ػٌظ اًويٌاى  تَرِ تِ ًتايذ،

اًذاصُ  ًشهال تَدى ايي دادُ ّا، تا تَرِ تِ ايٌىِ ػلي سغن. ًشهال هي تاؿذ  ،يه هَسدغيش اص 

ًوًَِ، هخلَكا ًوًَِ اظْاس ًظشّاي عؼاتشػي همثَل وَصه اػت، آصهَى ّاي 

ًاپاساهتشيه وشٍػىال ٍاليغ ٍ ٍيلىاوؼَى سا تِ تشتية تشاي آصهَى هياًگيي دٍ ًوًَِ 

دٍ  Tهمايؼِ، ًتايذ آصهَىهؼتمل ٍ دٍ ًوًَِ ٍاتؼتِ، هثٌاي واس لشاس دادُ ٍ تِ هٌظَس اًزام 

 .صٍري ًيض تِ ّوشاُ آًْا اسائِ هي گشدد tٍ  ًوًَِ هؼتمل
 

آزهَى ًرهبل بَدى هتغير   Zسطح هعٌي داري هربَط بِ آهبرُ . 3ًگبرُ 

 ٍابستِ تحقيك

 ول ػالْا 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 ػال

 تفاهل دفؼات 

 گشدؽ ػْام

 861/0 540/0 279/0 738/0 640/0 634/0 587/0 392/0 سٍصُ 7

 028/0 960/0 063/0 449/0 791/0 845/0 354/0 264/0 سٍص15ُ 
  

 هياًگيي 05/0 -02/0

 هياًگيي هؼياس خٌاي 03/0 06/0

 هياًِ 00/0 00/0

 ًوا -44/1 00/0

 اًغشاف هؼياس 44/0 96/0

 ٍاسياًغ 19/0 93/0

 صَلگي 92/5 96/0

 هشية وـيذگي 12/57 60/53

 داهٌِ 32/6 57/17

 ووتشيي -44/1 -87/7

 تيـتشيي 87/4 70/9
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سٍصُ  15سٍصُ ٍ  7آصهَى فشم اػتمالل دادُ ّا سا تِ تفىيه دٍسُ ّاي  4ًگاسُ

ػٌظ هؼٌي داسي تذػت آهذُ تشاي  هؼياس فَق . پيشاهَى تشگضاسي هزوغ ًـاى هي دّذ

دسكذ هي تَاى گفت وِ ؿشوت ّاي  95تٌاتشايي تا ػٌظ اًويٌاى  دسكذ تَدُ ٍ 5تاالي 

 .اًتخاتي اص لغاٍ هؼياستؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام، اص يىذيگش هؼتمل ّؼتٌذ

 سطح هعٌي داري هربَط بِ آزهَى فرض استقالل دادُ ّب.  4ًگبرُ 

 سٍصُ 7 سٍصُ 15
 هؼياس

 لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ

242/0 

 

241/0 

 

242/0 

 

242/0 

 

 تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام

 

سا تِ تفىيه ًَع  ػْام دفؼات گشدؽآصهَى ًشهال تَدى هتغيش تؼذاد  5ًگاسُ

تا  سٍصُ تشگضاسي هزوغ، اسائِ هي وٌذ 15سٍصُ ٍ  7اظْاسًظش عؼاتشػي دس دٍسُ ّاي 

هي ( 0.05)ظشووتش اص ػٌظ خٌاي هَسد ًِ ايٌىِ تٌَس ولي، ػٌظ هؼٌي داسي، تَرِ ت

 .ارضاي خٌا تشاي ايي دٍسُ ّا ًشهال ًيؼت ، دسكذ 95تٌاتشايي تا ػٌظ اًويٌاى   تاؿذ،

سٍصُ سا تِ  7آصهَى تفاٍت دس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس دٍسُ ّاي  6ًگاسُ

اص ػٌظ خٌاي  ػٌظ هؼٌي داسي، تيـتش. تفىيه ًَع اظْاسًظش عؼاتشػي اسائِ هي وٌذ

دسكذ ّيش گًَِ تفاٍت هؼٌي  95ذ ، تٌاتشايي تا ػٌظ اًويٌاى هي تاؿ( 0.05)هَسد ًظش

  .سٍصُ ايي ػال ّا، ٍرَد ًذاؿتِ اػت 7دس دٍسُ ّاي دس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام داسي 

 سطح هعٌي داري آزهَى ًرهبل بَدى تعداد دفعبت گردش.  5ًگبرُ 

   سْبم

 سٍصُ 7 سٍصُ 15

 ًَع اظْاسًظش
 ػال

 لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ

191/0 

 

001/0 

 

021/0 

 

186/0 

 

 همثَل
1380 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

001/0 

 همثَلغيش

004/0 

 

001/0 000/0 

 

001/0 

 

 همثَل
1381 

000/0 

 

000/0 001/0 

 

 همثَلغيش 000/0
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015/0 

 

012/0 001/0 

 

001/0 

 

 همثَل
1382 

000/0 

 

000/0 000/0 

 

000/0 

 

 همثَلغيش

000/0 

 

000/0 000/0 

 

000/0 

 

 همثَل
1383 

000/0 

 

000/0 000/0 

 

016/0 

 

 همثَلغيش

000/0 000/0 000/0 001/0 

 

 همثَل
1384 

000/0 000/0 000/0 001/0 

 

 همثَلغيش

000/0 

 

000/0 000/0 

 

000/0 

 

 همثَل
1385 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

 همثَلغيش

078/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

003/0 

 

 همثَل
1386 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

 همثَلغيش

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

 همثَل
 ول ػال ّا

000/0 000/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

 همثَلغيش
 

 

 

رٍزُ  7آزهَى تفبٍت در تعداد دفعبت گردش سْبم در دٍرُ ّبي .  6 ًگبرُ

 بِ تفكيك ًَع اظْبرًظر  

 ػال ًَع اظْاسًظش هياًگيي تؼذاد دفؼات گشدؽ تفاٍت ػٌظ هؼٌي داسي ًتيزِ

 لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ صٍري t ٍيلىاوؼَى

 -03573/0 409/0 161/0 غيش هؼٌي داس

 

06832/0 10405/0 

 

 همثَل
1380 

 -00296/0 942/0 992/0 غيش هؼٌي داس

 

09844/0 10140/0 

 

 همثَلغيش

 05567/0 19908/0 14342/0 458/0 176/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَل
1381 

 15300/0 23506/0 08206/0 137/0 174/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَلغيش

 13482/0 32762/0 19280/0 449/0 861/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَل
1382 

 09425/0 11047/0 01622/0 705/0 850/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَلغيش

 06189/0 47645/0 41456/0 271/0 470/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَل
1383 

 07734/0 22692/0 14958/0 077/0 605/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَلغيش
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 06641/0 09366/0 02726/0 589/0 191/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَل
1384 

 06142/0 15212/0 09070/0 064/0 179/0 غيش هؼٌي داس

 

 همثَلغيش

 -10387/0 178/0 433/0 غيش هؼٌي داس

 

05769/0 16157/0 

 

 همثَل
1385 

 -04294/0 449/0 126/0 غيش هؼٌي داس

 

08496/0 12790/0 

 

 همثَلغيش

 همثَل 06508/0 06689/0 00180/0 963/0 865/0 هؼٌي داسغيش 
1386 

 همثَلغيش 06322/0 12693/0 06372/0 259/0 256/0 غيش هؼٌي داس

 همثَل 09831/0 17861/0 08029/0 250/0 910/0 غيش هؼٌي داس
 همثَلغيش 09826/0 14100/0 04274/0 037/0 299/0 غيش هؼٌي داس ول ػالْا

 

ػٌظ هؼٌي داسي تشاي . سٍصُ سا اسائِ هي وٌذ 7تشاي دٍسُ فشهيِ آصهَى  7ًگاسُ

 دسكذ وَصىتش اػت، پغ تا هشية اًويٌاى  5اص  1383ٍ  1382دس ػال ّاي  F آصهَى 

هثٌي تش يىؼاى تَدى  ٍاسياًغ ّا سا  : σ 21 = σ (H0 (22تَاى فشم كفش دسكذ هي95

ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  tسد ًوَد، پغ تشاي ايي ػال ّا ػٌظ هؼٌي داسي وِ تشاي آصهَى 

ّوضٌيي تش اػاع آصهَى ًا . تا فشم ػذم تؼاٍي ٍاسياًغ دٍ ًوًَِ آهاسي هٌٌثك اػت

هـخق ؿذُ تشاي توام ػال ّا صِ  پاساهتشيه وشٍػىال ٍاليغ، ػٌظ هؼٌي داسي

هي تاؿذ، تٌاتشايي تا ( 0.05)اص ػٌظ خٌاي هَسد ًظش تلَست همٌؼي ٍ صِ تزوؼي تيـتش

دسكذ ّيش تفاٍت هؼٌي داسي هياى ؿشوت ّاي تا اظْاسًظش عؼاتشػي  95ػٌظ اًويٌاى 

ّا، سٍصُ ايي ػال  7دس دٍسُ ّاي دفؼات گشدؽ ػْام  تؼذاد همثَل ٍ غيشهمثَل، اص لغاٍ

 .تا تَرِ تِ ػٌظ هؼٌي داسي هـاّذُ ؿذُ، سد هي گشدد 1Hٍرَد ًذاؿتِ ٍ فشهيِ 

سٍصُ سا تِ تفىيه  15آصهَى تفاٍت دس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس دٍسُ ّاي  8ًگاسُ

اص ػٌظ خٌاي  ػٌظ هؼٌي داسي تذػت آهذُ، تيـتش. ًَع اظْاسًظش عؼاتشػي اسائِ هي وٌذ

دس دسكذ ّيش گًَِ تفاٍت هؼٌي داسي  95، تٌاتشايي تا ػٌظ اًويٌاى  تَدُ( 0.05)َسد ًظشه

  .سٍصُ ايي ػال ّا، ٍرَد ًذاؿتِ اػت 15دس دٍسُ ّاي تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام 
 

 سٍصُ   7آصهَى فشهيِ تشاي دٍسُ . 7ًگاسُ



 

 13 

 ًتيزِ
 Fآهاسُ  ػٌظ هؼٌي داسي

 تفاٍت
 هياًگيي تفاهل دفؼات گشدؽ 

 ػال
 همثَل همثَلغيش همذاس ػٌظ T آصهَى ٍاليغ -ن

 687/0 163/0 سد فشهيِ

 

679/0 174/0 03277/0- 

 

00296/0- 

 

03573/0- 

 

1380 

 659/0 597/0 سد فشهيِ

 

261/0 310/1 06136/0 

 

08206/0 

 

14342/0 

 

1381 

 492/0 667/0 سد فشهيِ

 

021/0 684/5 17658/0 

 

01622/0 

 

19280/0 

 

1382 

 485/0 684/0 سد فشهيِ

 

031/0 032/5 26498/0 

 

14958/0 

 

41456/0 

 

1383 

 376/0 707/0 سد فشهيِ

 

374/0 810/0 06344/0- 

 

09070/0 

 

02726/0 

 

1384 

 514/0 474/0 سد فشهيِ

 

387/0 760/0 06093/0- 

 

04294/0- 

 

10387/0- 

 

1385 

 454/0 496/0 سد فشهيِ

 

447/0 590/0 06191/0- 

 

06372/0 

 

00180/0 

 

1386 

 604/0 698/0 سد فشهيِ

 

040/0 249/4 03755/0 04274/0 

 

08029/0 

 

 ول ػالْا

 
 

 

 

سٍصُ تِ تفىيه  15آصهَى تفاٍت دس تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس دٍسُ ّاي .  8ًگاسُ

 ًَع اظْاسًظش 

 ػٌظ هؼٌي داسي ًتيزِ
 تفاٍت

 هياًگيي تؼذاد دفؼات گشدؽ
 ػال ًَع اظْاسًظش

 لثل اص هزوغ تؼذ اص هزوغ صٍري t ٍيلىاوؼَى

 -0/15319 0/387 0/674 غيش هؼٌي داس

 

0/08684 

 

0/24003 

 

 1380 همثَل

 -0/05661 0/896 0/360 غيش هؼٌي داس

 

0/34900 

 

0/40561 

 

 همثَلغيش

 0/05188 0/367 0/237 غيش هؼٌي داس

 

0/07848 

 

0/02660 

 

 1381 همثَل

 -0/07161 0/713 0/770 غيش هؼٌي داس

 

0/23843 

 

0/31004 

 

 همثَلغيش

 0/03259 0/111 0/101 غيش هؼٌي داس

 

0/07439 

 

0/04180 

 

 1382 همثَل

 -0/02716 0/858 0/106 غيش هؼٌي داس

 

0/16559 

 

0/19276 

 

 همثَلغيش

 0/26019 0/299 0/422 غيش هؼٌي داس

 

0/27018 

 

0/00999 

 

 1383 همثَل

 0/00290 0/858 0/858 غيش هؼٌي داس

 

0/05558 

 

0/05268 

 

 همثَلغيش

 0/01072 0/794 0/865 غيش هؼٌي داس

 

0/06188 

 

0/05116 

 

 1384 همثَل

 -0/27875 0/221 0/587 غيش هؼٌي داس

 

0/10847 

 

0/38722 

 

 همثَلغيش
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 0/03998 0/286 0/117 غيش هؼٌي داس

 

0/07437 

 

0/03440 

 

 1385 همثَل

 0/02284- 0/763 0/407 غيش هؼٌي داس

 

0/10703 

 

0/12987 

 

 همثَلغيش

 0/07289- 0/160 0/394 غيش هؼٌي داس

 

0/03788 

 

0/11077 

 

 1386 همثَل
 0/08198 0/417 0/957 غيش هؼٌي داس

 

0/13810 

 

0/05613 

 

 همثَلغيش

 0/03338 0/429 0/063 غيش هؼٌي داس

 

0/09758 

 

0/06420 

 

 همثَل
 ػالْا ول

 -0/04733 0/553 0/708 غيش هؼٌي داس

 

0/16909 

 

0/21642 

 

 همثَلغيش
 

 

ػٌظ هؼٌي داسي تذػت . سٍصُ سا اسائِ هي وٌذ 15تشاي دٍسُ  فشهيِآصهَى  9ًگاسُ

دسكذوَصىتش اػت، پغ تا هشية  5اص  1384ٍ  1383دس ػال ّاي  F آهذُ تشاي آصهَى 

 σ 21 = σ  (22دسكذ هي تَاى فشم كفش95 اًويٌاى 
  (H0 : تَدى   هثٌي تش يىؼاى

ًـاى  tٍاسياًغ ّا سا سد ًوَد، پغ تشاي ايي ػال ّا ػٌظ هؼٌي داسي وِ تشاي آصهَى 

ّوضٌيي تش . هي تاؿذدادُ ؿذُ ، تا فشم ػذم تؼاٍي ٍاسياًغ دٍ ًوًَِ آهاسي هٌٌثك 

اػاع آصهَى ًا پاساهتشيه وشٍػىال ٍاليغ، ػٌظ هؼٌي داسي هـخق ؿذُ تشاي توام 

هي تاؿذ، ( 0.05)اص ػٌظ خٌاي هَسد ًظش صِ تزوؼي تيـتشػال ّا صِ تلَست همٌؼي ٍ 

دسكذ ّيش گًَِ تفاٍت هؼٌي داسي هياى ؿشوت ّاي تا  95تٌاتشايي تا ػٌظ اًويٌاى 

دس دٍسُ ّاي دفؼات گشدؽ ػْام  تؼذاد اظْاسًظش عؼاتشػي همثَل ٍ غيشهمثَل، اص لغاٍ

 .سد هي گشدد 1Hسٍصُ ايي ػال ّا، ٍرَد ًذاؿتِ ٍ فشهيِ  15
 

 سٍصُ 15آصهَى فشهيِ تشاي دٍسُ .  9ًگاسُ

هؼٌي داسي ػٌظ ًتيزِ  Fآهاسُ  
 تفاٍت

 هياًگيي تفاهل دفؼات گشدؽ 
 ػال

 همثَل همثَلغيش همذاس ػٌظ Tآصهَى  ٍاليغ -ن
 0/910 0/223 سد فشهيِ

 

0/641 0/221 -0/09658 

 

-0/05661 

 

-0/15319 

 

1380 

 0/745 0/509 سد فشهيِ

 

0/217 1/590 0/12349 

 

-0/07161 

 

0/05188 

 

1381 

 0/814 0/571 سد فشهيِ

 

0/319 1/013 0/05975 

 

-0/02716 

 

0/03259 

 

1382 

 0/305 0/389 سد فشهيِ

 

0/019 6/072 0/25729 

 

0/00290 

 

0/26019 

 

1383 
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 0/211 0/624 سد فشهيِ

 

0/042 4/426 0/28947 

 

-0/27875 

 

0/01072 

 

1384 

 0/542 0/119 سد فشهيِ

 

0/331 0/963 0/06281 

 

-0/02284 

 

0/03998 

 

1385 

 0/286 0/512 سد فشهيِ

 

0/572 0/324 -0/15486 

 

0/08198 

 

-0/07289 

 

1386 

 0/507 0/109 سد فشهيِ

 

0/072 3/265 0/08071 

 

-0/04733 

 

0/03338 

 

 ول ػالْا

 
 

 بحث ٍ ًتيجِ گيري ٍ ارائِ پيطٌْبدات .7

تِ هٌظَس اسصياتي هغتَاي اًالػاتي اظْاسًظش عؼاتشػي دس تاصاس دس ايي تغميك، 

دفؼات  تش تؼذاد همثَل ٍ غيشهمثَل، اص لغاٍ تاحيشعؼاتشػي ، تفاٍت تيي اظْاسًظش ػشهايِ

ايي تغميك، تش هثٌاي ًوًَِ اي اص توام ؿشوت ّاي . گشدؽ ػْام هَسد تشسػي لشاس گشفت

ػتفادُ اص دٍ دٍسُ صهاًي وِ دس تغميمات هتؼذدي تشاي تشسػي پزيشفتِ ؿذُ تَسع ٍ تا ا

ٍاوٌؾ ًؼثت تِ يه اػالى ٍ تغييش دس ػذم تماسى اًالػاتي تِ واس سفتِ اًذ، تِ هَسد ارشا 

تا اػتفادُ اص آصهًَْاي لثل ٍ تؼذ اص سٍيذاد، اتتذا تِ تشسػي تاحيش ّش يه اص . گزاؿتِ ؿذ

. ضاسي هزوغ ػوَهي ػاالًِ كاعثاى ػْام پشداختِ ؿذاظْاس ًظشّا، دس لثل ٍ تؼذ اص تشگ

ًتايذ هشتَى تِ آصهًَْاي تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام تفاٍت هؼٌي داسي سا تشاي ّيش يه 

 . اص اظْاسًظش ّا دس دٍسُ ّاي دس ًظش گشفتِ ؿذُ ًذاؿت

. هغتَاي اًالػاتي يه اػالى ػوَهي هوىي اػت تِ ًشق هختلف حاتت ؿذُ تاؿذ

دس تشسػي تاحيش هٌلغ تَدى ٍ تاحيش تَافك ػوَهي، تاحيش هٌلغ تَدى ( 1990)صيا َّلتاػي ٍ ٍس

سا تِ ػٌَاى دسرِ اي وِ ػشهايِ گزاساى دس صهاى اًتـاس اًالػات هٌلغ تش هي ؿًَذ، 

دستاسُ داسايي پشهخاًشُ ( هٌلغ تَدى)تؼشيف هي وٌٌذ ٍ هؼتمذًذ ّواًٌَس وِ آگاّي 

تغمك يافتِ هغتول اػت وِ تيـتش اص ليوت هَسد اًتظاس تاال هي سٍد، ليوت ( يؼٌي ػْام)

ايي عشوت دس تغمك ليوت تَػي افضايؾ تماهاّاي ػشهايِ گزاساى، ّوضٌاى وِ . تاؿذ

دس . آًْا آگاُ تش ؿذُ ٍ تالؽ هي وٌٌذ تا پشتفَليَي خَد سا هتؼادل وٌٌذ، ايزاد هي گشدد

اص ػَي ديگش، آًاى تاحيش . ؿَدًتيزِ ايي افضايؾ تماها هَرة افضايؾ عزن هثادلِ هي 

تَافك ػوَهي سا تِ ػٌَاى هيضاى تَافك هياى ػشهايِ گزاساى دس صهاى اًتـاس اًالػات تؼشيف 

واّؾ هي ياتذ ّوضٌاى وِ تاحيش تَافمات /وشدُ ٍ تش ايي تاٍسًذ وِ عزن هثادلِ افضايؾ
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َع ًظش هياى ػشهايِ تغت ؿشايي حاتت، افضايؾ تَافمات تش ون تَدى تٌ. تاال هي سٍد/ پائيي

دس ًتيزِ، صهاًي وِ ػشهايِ گزاساى اًالػات هٌتـش ؿذُ سا تِ گًَِ اي . گزاساى داللت داسد

تٌَس ولي، ّشدٍ رٌثِ تَافك . ّوگي تفؼيش هي وٌٌذ، عزن هثادالت واّؾ خَاّذ يافت

ي ػوَهي ٍ هٌلغ تَدى، دس يه اػالى اًالػات ٍرَد داسًذ ٍ ّشدٍ تش عزن هثادلِ تاحيش ه

خالق تاحيش تش عزن هثادلِ، تِ خٌخي وٌٌذُ يا تمَيت وٌٌذُ تَدى ايي دٍ تاحيش، . گزاسًذ

ايي هَهَع تا تشسػي تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام دس دٍسُ  .[15]تؼتگي خَاّذ داؿت

اها . سٍصُ تِ تفىيه ًَع اظْاسًظش عؼاتشػي هَسد آصهَى لشاس گشفت 15سٍصُ ٍ  7ّاي 

اٍت هؼٌي داسي دس دٍسُ ّاي هزوَس ًثَد، تٌاتشايي هي تَاى ًتيزِ ًتايذ تياًگش ّيش گًَِ تف

گشفت وِ دس هَسد اًتـاس اظْاسًظش عؼاتشػي، هوىي اػت وِ تاحيش تَافك ػوَهي ٍ تاحيش 

الثتِ ٍرَد ٍلفِ ّاي تيي خشيذ ٍ فشٍؽ ػْام . هٌلغ تَدى احش ّوذيگش سا خٌخي وشدُ تاؿٌذ

. آى سا ًوي تَاى تش ًتايذ عاكل تي تاحيش داًؼت دس ًي ػالْاي اًزام تغميك ٍ تغييشات

سٍص تيي  3، 1385 -1387سٍص ٍ ًيض ًي ػالْاي  4، 1380 -1385 تٌَسي وِ تيي ػالْاي

 ًتايذ ايي تغميك تا هٌالؼِ اهيي ٍ .صهاى خشيذ ٍ فشٍؽ ػْام ٍلفِ ٍرَد داؿتِ اػت

ي سٍد وِ تاحيش تَافك وِ هؼتمذًذ تشاي يه اظْاسًظش هـشٍى، اًتظاس ه( 1994)ّوىاساى 

ًتايذ ايي  اص ػَي ديگش. ػوَهي تش تاحيش هٌلغ تَدى صيشگي داؿتِ تاؿذ، هٌاتمت ًذاسد

ٍ تاّيٌاويغ ٍ ّوىاساى ، (2000)ػلٌاًي تغميك هٌاتك تا هٌالؼات تش هثٌاي هذل تاصاس 

ػوي تِ ػاصهاى عؼاتشػي ٍ راهؼِ عؼاتذاساى س تش پايِ ًتايذ ايي تغميك .هي تاؿذ( 2010)

وـَس، پيـٌْاد هي ؿَد تا دس خلَف افضايؾ آگاّي ػْاهذاساى تا هضاياي اػتفادُ اص 

گضاسؽ عؼاتشػي، تا تَسع اٍساق تْاداس ّوىاسي ّاي الصم سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ ّوضٌيي اص 

آًزايي وِ تشاػاع اػتاًذاسدّاي عؼاتشػي، ػٌظ اّويت تؼييي وٌٌذُ ًَع اظْاسًظش هي 

اّويت دس گضاسؽ ّاي عؼاتشػي هي تَاًذ هَرة ّوؼَيي ًظش  تاؿذ، افـاي ايي ػٌَط

عؼاتشػاى تا ػايش ّوپيـگاى دس ؿشايي هـاتِ ٍ ّوضٌيي اػتفادُ وٌٌذگاى اص ايي گضاسؽ 

 .   ّا ؿَد

هي تَاى تا تَرِ تِ ًتايذ تذػت آهذُ اص ايي تغميك، رْت اًزام تغميمات آتي 

 :ًوَدپيـٌْاد ّايي تِ ؿشط ريل اسايِ 



 

 17 

گضاسؽ عؼاتشػي تش  ٍ تىشاس تٌذّاي ؿشى ػي تاحيش اًَاع تٌذّاي ؿشىتشس -1

تشسػي تاحيش اًَاع تٌذّاي ؿشى ٍ تىشاس تٌذّاي ؿشى  -2 .تؼذاد دفؼات گشدؽ ػْام

گضاسؽ عؼاتشػي تش ػايش هؼياسّاي ًمذؿًَذگي ػْام ّوضَى ؿىاف ًؼثي ليوت ػْام 

اسؽ عؼاتشػي تشاي اٍليي تاس، تش تشسػي تاحيش ؿشٍى كادس ؿذُ گض -3 .ٍ ػوك هظٌِ ػْام

 .ًمذؿًَذگي ػْام

ػذم تشاتشي تؼذاد ؿشوت ّاي تا اظْاس ًظش  اص هغذٍديتْاي ايي تغميك هي تَاى تِ

ػذم وٌتشل تشخي اص ػَاهل هَحش تش ًتايذ همثَل تا ؿشوت ّاي تا اظْاسًظش هـشٍى ٍ 

وِ خاسد اص ... ي ٍ ؿشايي ػياػي، ٍهؼيت التلاد رْاً تغميك، اص رولِ هتغيشّايي صَى

هوىي اػت ًتايذ تغميك سا تغت الـؼاع لشاس دادُ  اختياس هغمك تَدُ اػت، اؿاسُ وشد وِ

 .ذٌتاؿ
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Abstract  

This study is conducted for evaluating the effect of audit 

opinion type on turnover, in order to investigate information 

content of unqualified and qualified audit opinion. For this 

aim, we examined a sample of companies listed on the 

Tehran Stock Exchange by using [-7, +7] and [-15, +15] 

event windows around annual general meeting for the period 

2001–2007. Based on the conclusion of this study, although 

numbers of qualified audit opinion were more than 

unqualified, evaluation of effect of audit opinion on turnover, 

revealed no difference between unqualified and qualified 

audit opinions. These results indicate that although,in 

general, market may make difference between audit opinion 

but this difference can not change transaction volume.  

Kay words: Audit opinion type, Turnover, Information 

content  
  

 


