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 چکیدُ
اَداف گشارشگزْ مبلٓ فزاَم ومًدن اعالػبتٓ درثابرٌ ػمککازد شاز       تزٔه ٔکٓ اس مُم

حبضز ارسٔابثٓ متواًاْ    مقبلٍشًد. لذا، َدف  مٓگٕزْ  اوداسٌ اس   ٍ تًسظ سًد ي اخشاْ آن
شادٌ در ثاًرا ايرا    ْ پذٔزفواٍ  َاب  اعالػبتٓ سًد ي اخاشاْ آن در تجٕإه ارسب ثابسار شاز      

بدار تُزان ثزاْ عٓ ٔا    شز   88ثبشد. در راسوبْ تتقق أه َدف اعالػبت مزثًط ٍث  مٓ ُث
مًرد ثزرسآ رازار گزفا . ووابٔح حبطاآ اس آرماًن        1390تب  1383سبلٍ اس تبرٔخ 8ديرٌ سمبٓو 

ه سًد ػمکٕبتٓ، ارالمَب فزضٍٕ بوگز أه اس   ٍ ٕث ؼُادْ ثاب   ْ تَاب  تؼُدْ ي خزٔبن ْ پژيَش ٕث
ه اخشاْ سًد وٕاش اراالم تؼُادْ داراْ     َب ارسب ثبسار شز   راثغّ مؼىٓ دارْ يخًد دارد. در ٕث

شوزْ وسج  ٍث خزٔبن ْ وقدْ ػمکٕابتٓ در راثغاٍ ثاب تًضإز ارسب ثابسار      َب متوًاْ اعالػبتٓ ٕث
  ثاٍ  دَد  ٍ ارالم تؼُدْ غٕز اخوٕبرْ وساج  مٓ ثبشد. ووٕدٍ دٔگز أه پژيَش وشبن مٓ َب شز  

شوزْ دارود. َمچىٕه، ووٕداٍ  کآ پاژيَش حاب ٓ اس      ارالم تؼُدْ اخوٕبرْ متوًاْ اعالػبتٓ ٕث
ٓ  رادرت  اس ساًد  اخشاْ آن اس   ٍ ردرت تًضٕتٓ ىآ   پإش  در ساًد  مجکا   تًضإت  ارسبٕث
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 هقدهِ

ْ اروظابدْ  َب تظمٕم گٕزْ درگذاران  سزمبٍَٔدف اطکٓ گشارشگزْ مبلٓ  م  ثٍ 
ٔٓ َاب  ارسٔابثٓ ارسب شاز    گذاران  سزمبٍٔتظمٕمبت اروظبدْ  تزٔه اس . ٔکٓ اس اسبسٓ

ٍ  اس   اٍ در آن  ٍ  ْ  ازدٌ ٔاب در حابل   گاذار  سازمبٔ رث ي ثاب ْ در آن َساوىد  گاذار  سازمبٔ

ٍ         تزٔه (. سًد ثب اَمٕ 2004، 1َمکبران  ررام حسابثدارْ عآ َفوابد سابل گذشاوٍ اسا   ا
مفٕد يارغ گزدد. اسوفبدٌ اس ريب تؼُدْ ثاٍ خابْ وقادْ     َب تًاود خُ  ارسٔبثٓ شز   مٓ

 ْ حساابثدارْ را داشااوٍ ثبشااىد.َااب مًخاات شاادٌ تااب حساابثداران تًاواابٔٓ تًطاإ  فؼبلٕاا  
تؼُدْ ثزاْ گشارب ووابٔح ػمکٕابت عآ سابلٕبن داراس پبسا گً      سًد ثٍ ريب گٕزْ  اوداسٌ

ٍ َب ثًدٌ يلٓ  مب بن مًرد تزدٔد اس . پژيَش ْ  ابرأٓ  َاب  ْ تدزثٓ  ٍ ثز اسبا فزضإ
ثبسار سزمبٍٔ اودبم شدٌ، وشابن دادٌ  اٍ ساًد حسابثدارْ داراْ متواًاْ اعالػابتٓ اسا .        

ثاب ػىااًان   ٔاا بوٕااٍ شامبرٌ  در ثFASB)2َٕٕاتت تاادئه اساوبوداردَبْ حساابثدارْ مابلٓ     
ْ وقادْ  َاب  ثز سًد تؼُدْ وساج  ثاٍ خزٔابن    "اَدف گشارشگزْ مبلٓ ياحدَبْ تدبرْ"

ْ وقادْ  َاب  أه ثًد  ٍ ساًد تؼُادْ وساج  ثاٍ خزٔابن      َٕتتتب ٕد ثٕشوزْ ومًد. اسودالل 
ْ    َاب  خزٔابن ثٕىآ   پٕشداراْ متوًاْ اعالػبتٓ ثٕشوزْ در   ْ وقادْ آتآ ياحادَبْ تدابر

ىٕه در ثٕبوٍٕ مذ ًر َدف اطکٓ گشارشگزْ مبلٓ فزاَم  زدن اعالػابتٓ در  ثبشد. َمچ مٓ
خظًص ػمککزد ياحدَبْ گشارشگز ثب اسوفبدٌ مؼٕبرَبْ سىدش ساًد ي اخاشاْ تشاکٕآ    

ْ حبطآ اس مغبلؼبت پٕشٕه حب ٓ اس آن اس   اٍ  َب ٔبفوٍ (.2007، 3 هثبشد   مٓ دَىدٌ آن
اْ متواًاْ اعالػابتٓ افشأىادٌ وساج  ثاٍ      ْ تدبرْ ي طىؼوٓ دارَب اخشاْ سًد در شز  

(. أه مقبلٍ ثاٍ ارسٔابثٓ تًاوابٔٓ ساًد ي ػىبطاز تشاکٕآ       1986، 4لٕپثبشد  مٓ مجک   کٓ سًد
( ثاٍ  1996 5پزداسد. ساًالن  مٓ ارسب ثبسارثٕىٓ  پٕشدَىدٌ آن  اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ(، در 

ثز راثغّ ثٕه سًد ي رٕم  سُبم پزداخا  ي ثاٍ أاه    گذاران  سزمبٍٔثزرسٓ ػک  تمز ش سٔبد 
ْ فؼکآ اساوفبدٌ اس آن در   َاب  ثز سًدگذاران  سزمبٍٔووٕدٍ رسٕد  ٍ ػک  تمز ش ثٕش اس حد 

سًدَبْ آتٓ اس ، أه در حبلٓ اس   ٍ آوُب متوًاْ اعالػبتٓ اخشاْ وقادْ ي  ثٕىٓ  پٕش
ْ وقدْ ي تؼُدْ آن اس  ثاب أاه   گٕزود. اگز چٍ سًد ثزأىد اخشا مٓ تؼُدْ سًد را وبدٔدٌ

 ٍ ٓ  يخًد، َز ٔ  اس أه اخشا مفبَٕم موفبيتٓ ثزاْ ارسٔبثٓ سًدَبْ آتٓ ارائا ومبٔىاد. ثاٍ    ما
أه تزتٕت  ٍ پبٔدارْ سًدَبْ خبرْ ثب افشأش مقدار ارالم تؼُادْ  ابَش ي ثاب افاشأش     

ْ ٔبثد. ثٍ ػجبرت دٔگز پبٔدارْ ارالم تؼُدْ سًد   مٓ ارالم وقدْ افشأش  موز اس ارالم وقاد
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گذاران پبٔدارْ  موز ارالم تؼُدْ وسج  ثاٍ اراالم وقادْ را تشا ٕض      ثبشد. اگز سزمبٍٔ مٓ
گاذارْ ثإش اس ياراغ ساُبم      ودَىد ممکه اس  أه امز ثٍ عًر وبآگبَبوٍ( مىداز ثاٍ رٕما    

ٓ  شًد  ٍ اخشاْ تؼُدْ سًد در آوُب وسج  ثٍ ارالم وقدْ ثٕشوز مٓ َٔٓب شز   ثبشاد ٍ   ما
ساُگبل    بمد آن ثبسدٌ غٕزػبدْ مىفٓ  مثج ( سُبم پس اس اػالم سًد در ثبسار خًاَد ثاًد پٕ

شًد  ٍ آٔاب   مٓ (. َمچىٕه در أه پژيَش ثٍ ثزرسٓ أه مًضًع پزداخو2012ٍ، 6ي َمکبران
تدشٔااٍ ارااالم تؼُاادْ ثااٍ اخااشاْ اخوٕاابرْ ي غٕااز اخوٕاابرْ مىدااز ثااٍ ثُجااًد راادرت          

ىد؟ در تئًرْ اثجابتٓ حسابثدارْ در ماًرد وقاش اراالم        مٓ  ىىدگٓ سًد  م  ثٕىٓ پٕش
تؼُدْ اخوٕبرْ در سًدمىدْ سًد دي تئًرْ يخاًد دارد: تئاًرْ ػالما  دَآ ي تئاًرْ      
فزط  عکجٓ. ثز اسابا تئاًرْ ػالما  دَآ، اراالم تؼُادْ اخوٕابرْ اس عزٔاق اخابسٌ ثاٍ           

ْ آتآ، مىداز ثاٍ    ْ وقاد َاب  مدٔزان وسج  ثٍ آشکبر ومًدن اعالػبت متزمبوٍ درثبرٌ خزٔبن
عکجآ مؼوقدواد    شًد. در حبلٕکٍ، عزفداران تئاًرْ فزطا    مٓ ثُجًد متوًاْ اعالػبتٓ سًد

 ٍ ثٍ ػک  امکبن اسوفبدٌ مدٔزان اس ارالم تؼُدْ اخوٕبرْ ثٍ طاًرت فزطا  عکجبواٍ ، أاه     
 .(1986، 7 ياتش ي سٔمزمهتًاوىد مىدز ثٍ تتزٔ  سًد شًود مٓ ارالم
 

 هباًی ًظری 
 (FASBَٕااتت تاادئه اسااوبوداردَبْ حساابثدارْ ماابلٓ      ٔاا ٕااٍ شاامبرٌ  عجااق ثٕبو

ٍ گشارشگزْ مبلٓ ثبٔد اعالػبتٓ را فزاَم  ىد  ٍ  ٍ ثابلقًٌ ي  گاذاران   سازمبٔ گاذاران   سازمبٔ
  ىاااًوٓ ، اػوجبردَىااادگبن ي سااابٔز اساااوفبدٌ  ىىااادگبن را در ات اااب  تظااامٕمبت مىغقااآ

(. 2004ثاابرث ي َمکاابران، رساابود  ْ، اػوجاابردَٓ ي تظاامٕمبت مشاابثٍ ٔاابرْ گااذار ساازمبٍٔ
ي گشارشگزْ مبلٓ رزار گزفوٍ اس . فزع اسبسآ  گٕزْ  اوداسٌ حسبثدارْ تؼُدْ در رکت

اراالم تؼُادْ ي    در حسبثدارْ تؼُدْ أه اس   ٍ ساًد حسابثدارْ  اٍ اس حبطاآ خماغ     
ْ وقادْ ػمکٕابتٓ مؼٕابر    َاب  شًد، در مقبٔسٍ ثب خزٔابن  مٓ ْ وقدْ ػمکٕبتٓ تشکٕآَب خزٔبن

ْ وقادْ آتآ   َاب  ْ آتآ، ساًدَبْ تقسامٓ ي خزٔابن    َاب  ساًد سابل  ثٕىآ   پٕشثُوزْ ثزاْ 
 ْ ٓ  ياحدَبْ تدابر ثبشاد. چىبوچاٍ أاه فازع طاتٕز ثبشاد، ارسب ياحادَبْ تدابرْ          ما

(. تتکٕاآ گازان،   1999ثابرث ي َمکابران،   ثبشد   مٓ  ىىدٌ سًدَبْ آتٓ مًرد اووظبر مىؼکس
تًخاٍ سٔابدْ   َب ثاٍ گاشارب ساًدآيرْ شاز       ْ اخٕزَب در سبلگذاران  سزمبٍٔمدٔزان ي 

ٓ  داشوٍ اود. سًد حسبثدارْ ي اخشاْ مزثًط ثٍ آن اس خمکٍ اعالػبتٓ متساًة  شاًد  اٍ    ما
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شًد. سًد حسابثدارْ اس وظاز ثسإبرْ     مٓ گٕزْ تًسظ افزاد در وظز گزفوٍ در َىگبم تظمٕم
 متساًة  َاب  ْ مبلٓ اثشارْ ثزاْ سىدش ػمککازد شاز    َب  ىىدگبن اس طًرت اس اسوفبدٌ

ارسٔبثٓ  کٓ اس يضؼٕ  مبلٓ ي ووبٔح ػمکٕابت   َب شًد. مىظًر اس ارسٔبثٓ ػمککزد شز   مٓ
ٌ   تازٔه  ثٍ مىظًر اخذ تظمٕمبت مىغقٓ اس . سُبمداران  ٍ مُام   ىىادگبن اس   گازيٌ اساوفبد

 ىىد. سًد حسابثدارْ   مٓ ْ مبلٓ َسوىد، مىبفغ خًد را در اعالػبت سًد خسودًَب طًرت
ٓ  شًد ي رفوبر آوبن را تغٕٕز مٓگذاران  سزمبٍٔاْ اس   ٍ ثبػث تغٕٕز ثبيرَبْ  وشبوٍ دَاد.   ما

ٍ اْ اس تغٕٕز وظبم مىد ثبيرَبْ  تغٕٕز رٕم  ايرا  ثُبدار وٕش مؼٕبر ربثآ مشبَدٌ گاذاران   سازمبٔ
اس   ٍ تت  تتثٕز متواًاْ اعالػابتٓ ساًدَبْ حسابثدارْ تغٕٕاز ٔبفواٍ اسا   رابئمٓ ي         

(، 1986 9( ي ثٕاًر 1968  8(. پس اس مغبلؼبت اودبم شدٌ تًسظ ثبل ي ثزاين1388َمکبران، 
ْ وقادْ اودابم   َاب  ْ موؼددْ ثٍ مىظًر ارسٔبثٓ متوًاْ اعالػبتٓ ساًد ي خزٔابن  َب پژيَش

شد. ثسٕبرْ اس أه مغبلؼبت ثٍ أه ووٕدٍ رسإدود  اٍ ساًد متواًاْ اعالػابتٓ ثٕشاوزْ در       
(، ثاًن  1989  11(، ثزوبرد ي اساوبثز 1986 10(. رٔجزن1986لٕپ، ثبشد   مٓ تجٕٕه ارسب شز  

(، 1987ي 1986 14(، ئکساااًن1990 13(، لًٕاوااا  ي سارئاااه1987ي 1986  12ي َمکااابران
(ي 1998  17(، دٔچً ي َمکبران 1996(، سًالن  1995  16(، ثٕدل ي َمکبران1994  15دٔچً

ٍ سٕساوم حسابثدارْ تؼُادْ    ( ثٍ أه ووٕدٍ رسٕدود  اٍ اس آوداب  ا   2002 18لىدسمه ي مٕدً
ٓ  ْ وقادْ آتآ شاز   فازاَم    َب ثُوزْ اس خزٔبنثٕىٓ  پٕشوسج  ثٍ مجىبْ وقدْ  ومبٔاد،   ما

ْ َاب  سًد داراْ متواًاْ اعالػابتٓ ثٕشاوزْ وساج  ثاٍ خزٔابن       ٓ  ْ وقاد ثبشاد. لًٕاوا  ي    ما
ْ َاب  ( ا ػبن ومًدود  ٍ تفکٕ  سًد ثاٍ اخاشاْ آن اراالم تؼُادْ ي خزٔابن     1990سارئه 
کٕبتٓ( وسج  ثٍ ررم  کٓ سًد متوًاْ اعالػبتٓ ربثاآ تاًخُُٓ در تًضإز ثابسدٌ     وقدْ ػم

( وشابن داد  اٍ ساًد حسابثدارْ داراْ ربثکٕا  اتکابْ       1994سُبم أدبد ومٓ  ىاد. دٔچاً   
ثبشااد. دٔچااً ي   ماآ ْ وقاادَْااب ثٕشااوزْ در تجٕاإه ػمککاازد شااز   وسااج  ثااٍ خزٔاابن   

ْ وقادْ  َاب  وسج  ثاٍ خزٔابن   وبٔٓ ثٕشوزْ( ثٍ أه ووٕدٍ رسٕدود  ٍ سًد تًا1998َمکبران 
ْ وقدْ آتآ شاز   دارد. ػکٕازغم شاًاَد ماذ ًر، اخٕازا        َب خزٔبنثٕىٓ  پٕشػمکٕبتٓ در 

دَد متوًاْ اعالػبتٓ سًد ثٍ ػک  تغٕٕاز وبگُابوٓ در    مٓ مغبلؼبتٓ طًرت گزفوٍ  ٍ وشبن
ً      َب متٕظ اروظبدْ خُبن ي ئژگٓ ( 1989  19ْ خابص شاز وُب در حابل  ابَش اسا . لا

وشبن داد  ٍ ارتجبط ثٕه سًد ي ثبسدٌ سُبم در عاًل سمابن ثسإبر ضاؼٕ  ي ثآ ثجابت شادٌ        
ْ سٔابن دٌ  َاب  ( ثٕبن ومًد  ٍ ارتجبط ثٕه ساًد ي ثابسدٌ ساُبم در شاز      1995 20اس . َٕه
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 ٍ مدٔزٔ  ساًد  اود  ثبشد. ثزخٓ اس مغبلؼبت وٕش وشبن دادٌ مٓ ْ سًدآيرَب  موز اس شز  
ٓ  ي  بَش درآمد طاًرت  َب اس اوؼکبا سٔبن ٍ خُ  اخوىبة  گٕازد، مىداز ثاٍ  ابَش      ما

گازدد. وواابٔح تؼاادادْ اس مغبلؼابت وٕااش وشابن دادٌ اساا   ااٍ     ماآ متواًاْ اعالػاابتٓ ساًد  
ثٕىآ   پإش ْ وقدْ ثٍ ػک  متبفظٍ  برْ ثبال داراْ متوًاْ اعالػبتٓ ثٕشوزْ در َب خزٔبن
( ثٕابن وماًدٌ  اٍ    1986بشىد. ئکساًن  ث مٓ ْ وقدْ آتٓ وسج  ثٍ سًد حسبثدارَْب خزٔبن

ْ وقدْ ػمکٕبتٓ ي ارالم تؼُادْ( داراْ متواًاْ اعالػابتٓ ثٕشاوزْ     َب  خزٔبن اخشاْ سًد
ثبشاىد. ػااليٌ ثاز أاه اراالم تؼُادْ داراْ متواًاْ اعالػابتٓ          مٓ وجس  ثٍ مجک   کٓ سًد
 (.2007 ه، ثبشىد   مٓ ْ وقدْ ػمکٕبتَٓب افشأىدٌ وسج  ثٍ خزٔبن

 

 ِ  پیشیٌ
( در پژيَشآ ساًد را ثاٍ شاش خشد ساًد خابلض، َشٔىاٍ ادارْ ػماًمٓ،         1986لٕپ  

اسوُالک، َشٔىٍ ثُزٌ، مبلٕبت ي سبٔز ارالم( تفکٕ   زد ي ثٍ آسماًن ارتجابط أاه اراالم ثاب      
ثبسدٌ سُبم ي سًد آتٓ پزداخ . ووٕدٍ أه پژيَش وشبن داد  ٍ تفکٕ  اخشاْ سًد ثبػث 

 .شًد مٓ ي سًد آتٓ ثُجًد تًان ثبسدٌ غٕز ػبدْ

( در پژيَشٓ ثب ػىًان رٕم  گذارْ ارالم تؼُدْ غز اخوٕبرْ وشابن  1996 21سبثزامبوٕبم
شًد، سٔازا اخاشاْ اخوٕابرْ     مٓ داد  ٍ ثبسار ثزاْ ارالم تؼُدْ اخوٕبرْ ارسب ثٕشوزْ ربئآ

ٓ  سًد تًاوبٔٓ سًد در اوؼکبا رٕما  پبٔاٍ را افاشأش    دَاد. يْ ػااليٌ ثاز تتٕٔاد يخاًد       ما
ْ وقدْ ي تؼُدْ وسج  ثٍ ٔکادٔگز شاًاَدْ ارائاٍ    َب متوًاْ افشأىدِ اعالػبتٓ در خزٔبن

ومًد  ٍ ثز مجىٓ آن در ثبسار سزمبٍٔ آمزٔکب أه مستلٍ  اٍ  اآ اراالم تؼُادْ اخوٕابرْ در      
ٓ  مقبثآ يخًٌ وقد حبطآ اس ػمکٕبت داراْ متوًاْ افشأىدِ اعالػبتٓ َساوىد، تیٕٔاد    شاد  ما
ثٕىآ   پإش َمچىٕه ووٕدّ پژيَش يْ وشبن داد  ٍ ارالم تؼُدْ غٕزاخوٕبرْ داراْ تًاوابٔٓ  

   ْ ٓ  سًدآيرْ آتٓ ي تغٕٕزات سًد تقسٕمٓ َساوىد ي اراالم تؼُاد تًاواد ثاٍ ػىاًان موغٕاز      ما
 .مُمٓ در ارسٔبثٓ راثغّ ثٕه سًد ي ثبسدٌ در وظز گزفوٍ شًد

مزثااًط ثااًدن اخااشاْ سااًد در ( عاآ پژيَشاآ ثااٍ ارسٔاابثٓ 1999ثاابرث ي َمکاابران  
ثٕىٓ سًد غٕزػبدْ ي ارسب شز   پزداخوىد. ووبٔح حبطآ اس أه پژيَش ثٕابوگز أاه    پٕش

در داراْ ربثکٕا  مىفابيتٓ   ْ وقدْ ثاٍ ػىاًان اخاشاْ ساًد     َب ثًد  ٍ ارالم تؼُدْ ي خزٔبن
ٓ  ي ارسب دفوازْ حقاً  طابحجبن ساُبم     ٕزػبدْ آتْٓ غَب سًدثٕىٓ  پٕش ووٕداّ   ثبشاىد.  ما
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دٔگز پژيَش آوُب حاب ٓ اس أاه اسا   اٍ اخاشاْ ساًد در تؼٕإه ارسب شاز   داراْ         
 اس .ردرت تًضٕز دَىدگٓ 

ْ وقادْ را ماًرد   َاب  ( متوًاْ اعالػبتٓ ارالم تؼُدْ ي خزٔابن 2001 22َبي ي َمکبران
ثزرسٓ رزار دادود. ووبٔح پژيَش آوُب حب ٓ اس أه ثًد  ٍ ساًد داراْ متواًاْ اعالػابتٓ    

ْ وقدْ ػمکٕبتٓ اس . چزا  ٍ سًد در ثاز داروادِ اراالم تؼُادْ     َب سج  ثٍ خزٔبنثٕشوزْ و
 ىىادگٓ ثٕشاوز ساًد وساج  ثاٍ       ثٕىٓ پٕشاس . ووٕدّ دٔگز تتقٕق آوُب حب ٓ اس پبٔدارْ ي 

 ْ وقدْ ػمکٕبتٓ اس .َب خزٔبن

( ثٍ ثزرسٓ أه مًضًع پزداخوىد  ٍ تدشّٔ سًد حسابثدارْ تاب   2002ثبرث ي َمکبران 
 ىد ي تغٕٕزات ارسب ثبسار ساُبم ػابدْ را    مٓ سًد غٕز ػبدْ  م ثٕىٓ  پٕشچٍ اوداسٌ ثٍ 

تدشٔاٍ ساًد ثاٍ دي ث اش تؼُادْ ي      دَد. ووبٔح پژيَش دالل  ثز آن دارد  اٍ   مٓ تًضٕز
 گزدد. مٓ ارسب ثبسار سُبم ثٕىٓ پٕشوقدْ ثبػث  بَش خغبْ 

( در پژيَشٓ ثز اسبا شًاَد ثٍ دس  آمدٌ اس ثًرا ايرا  ثُابدار ػمابن   2002 23ثسبم
، اس ٔ  سً ثٍ تًاومىدْ اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ سًد در تؼٕٕه ارسب شز   ي اس ي آمزٔکب

ْ وقادْ،  َاب  سًْ دٔگز، ثٍ ثزرسٓ ردرت أه اخشاد در تؼٕٕه سًد غٕزػبدْ، سًد، خزٔابن 
سًد تقسٕمٓ ي ثبسدٌ پزداخ . ووبٔح حبطآ اس پژيَش يْ ثٕبوگز أه ثًد  ٍ ارالم تؼُادْ  

سًد غٕز ػبدْ، ثبسدٌ آتٓ ي تؼٕٕه ارسب شاز    ثٕىٓ  پٕشْ وقدْ ػمکٕبتٓ در َب ي خزٔبن
داراْ راادرت تًضاإز دَىاادگٓ اساا . ػاااليٌ ثااز أااه اسااوفبدِ تااً م اس ارااالم تؼُاادْ ي   

ساًدَبْ غٕاز ػابدْ آتآ     ثٕىآ   پإش ْ وقدْ وسج  ثٍ َز ٔ  اس أه اخاشاد، در  َب خزٔبن
 .تًاوبٔٓ ثٕشوزْ دارد

( مزثًط ثًدن اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ سًد ثاٍ ارسب شاز   را   2004ثبرث ي َمکبران 
مًرد ثزرسٓ رزار دادود. در أه پژيَش ث ش تؼُدْ سًد ثٍ چُبر خشد تقسٕم شدٌ اسا .  

دَد  ٍ ثب در وظز گزفوه سًد غٕز ػبدْ ي ارسب ثبسار شز   ثٍ  مٓ ْ پژيَش وشبنَب ٔبفوٍ
ػىًان موغٕزَبْ ياثسوٍ، تفکٕ  ث ش تؼُدْ سًد ثٍ اخشاْ تشکٕآ دَىادِ ثبػاث  ابَش    

 .شًد مٓ ارسب ثبسارثٕىٓ  پٕشخغبْ 
ْ وقادْ ثاب اساوفبدٌ اس ساًدَبْ     َاب  خزٔابن ثٕىآ   پإش ( ثٍ ثزرسآ  2005 24چًتبوب ٕوٓ

ْ     گذشوٍ ي اخشاْ ت  ؼُدْ سًدَبْ خزٔبن يخٍ وقد پزداخا . ووابٔح وشابن داد  اٍ ساًدَب
تًاواد ثازاْ    مٓ ْ وقدْ، خزٔبن يخًٌ وقد ي اخشاْ تؼُدْ سًدَبَب گذشوٍ، خزٔبن
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ثُوازْ  ثٕىٓ  پٕشْ وقدْ تًاوبٔٓ َب ْ وقدْ اسوفبدٌ شًد ي خزٔبنَب خزٔبنثٕىٓ  پٕش
 .وسج  ثٍ سًدَب ْ گذشوٍ دارد

راثغّ ثٕه  ٕفٕ  سًد اس عزٔق ارالم تؼُدْ ي اخشاْ تشاکٕآ   (1387ربئمٓ ي َمکبران 
را ماًرد ثزرسآ رازار     َاب  دَىدِ آن ثب ثبسدٌ ػبدْ ي غٕز ػبدْ سُبم ي ثبسدٌ ساُبم شاز    

تت  تتثٕز مٕشان ارالم تؼُدْ ي ، َب دَد  ٍ ثبسدٌ سُبم شز   مٓ دادود. ووبٔح حبطآ وشبن
 گٕزد. مٓ اخشاْ مزثًط ثٍ آن رزار
( ثااٍ ارسٔاابثٓ تًاومىاادْ اخااشاْ وقاادْ ي تؼُاادْ سااًد در  1389َبشاامٓ ي َمکاابران 

ْ پذٔزفوٍ شادٌ در ثاًرا ايرا  ثُابدار تُازان     َب سًد غٕز ػبدْ ي ارسب شز  ثٕىٓ  پٕش
ْ وقدْ ي مدمًع ارالم تؼُادْ در تؼٕإه   َب تًاومىدْ خزٔبن پزداخوىد. ووبٔح تتقٕق ثٕبوگز

 .ػبدْ ثًدسًد غٕز ثٕىٓ  پٕشارسب شز   ي 

( عٓ پژيَشٓ ثٍ ارسٔبثٓ راثغّ متوًاْ اعالػبتٓ ارالم تؼُادْ  1390َبشمٓ ي ثُشادفز 
ْ پذٔزفواٍ شادٌ در ثاًرا ايرا  ثُابدار     َب ْ مبلٓ مىو ت ثب رٕم  سُبم شز  َب ي وسج 

ْ سازمبٍٔ در  َاب  تُزان پزداخوىد. ووبٔح حبطآ ثٕبوگز مزثاًط ثاًدن ساًد َاز ساُم، وساج       
ثبسدٌ دارأٓ، سًد خبلض ثٍ فزيب ي گزدب دارأآ در ساغز اعمٕىابن    گزدب ثٍ دارأٓ، 

ْ أاه پاژيَش وشابن داد    َاب  ْ ومًوٍ ثًد. َمچىٕه ٔبفوٍَب % در تجٕٕه رٕم  سُبم شز  95
  ٍ اخشاْ ارالم تؼُدْ در أه سمٕىٍ اس لتبػ آمبرْ مؼىبدار وٕسوىد.

ًد تًسااظ ماادٔزان  ( ثااٍ ثزرساآ متوااًاْ اعالػاابتٓ اخااشاْ ساا   1391ثًلااً ي َمکاابران  
ىٓ  پٕشدر گذاران  سزمبٍٔ سًد پزداخوىد. در أه پژيَش وظزٍٔ ثزتازْ اخاشاْ ساًد وساج  ثاٍ      ٕث

    ٍ گاذاران ثزرسآ    مجک   کٓ سًد در تجٕٕه سًد آتٓ ي مالحظّ أه اخاشا تًساظ مادٔزان ي سازمبٔ
    ُ سا  ي اخاشاْ ساًد تجٕإه ث وازْ اس  شد. ووبٔح حبطآ وشبن داد  ٍ پبٔدارْ اخشاْ سًد مشبٍث ٕو

          ْ ْ مادٔزان ي  َاب  سًد آتٓ وساج  ثاٍ مجکا   کآ ساًد دارواد، ي أاه مًضاًع در تظامٕم گٕاز
ب تفبيت در پبٔادارْ اخاشاْ ساًد را مادوظز رازار      مٓ لتبػگذاران  سزمبٍٔ ٓ  شًد ي آُو دَىاد.   ما

  ىىد. مٓ پبٔدارْ خشد وقدْ سًد را  موز ثزآيردگذاران  سزمبٍَٔمچىٕه مدٔزان ي 
( عٓ پژيَشٓ ثٍ مقبٔسّ تًاوبٔٓ سًد ػمکٕبتٓ، خزٔابن يخاًٌ   1392رضبٔٓ ي َمکبران 

 َاب  ْ وقدْ ػمکٕبتٓ آتآ شاز    َب خزٔبنثٕىٓ  پٕشوقد ػمکٕبتٓ ي اخشاْ ارالم تؼُدْ در 
پزداخوىد. ووبٔح أه پژيَش وشبن داد  ٍ سًد ػمکٕبتٓ، خزٔبن يخًٌ وقد ػمکٕبتٓ ي اخاشاْ  

 ثبشىد.   مٓ ْ آتٓ مؤثزخزٔبن يخٍ وقدثٕىٓ  پٕشارالم تؼُدْ در 
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 شٌاسیرٍش 
پااژيَش حبضااز، ٔاا  پااژيَش تًطاإفٓ ي در حااًسِ پژيَشاابت َمجسااوگٓ ي پااس    

. پژيَش تًطٕفٓ، وًػٓ پژيَش ثىٕبدْ اس  ي اس ريب اسودالل ي تتکٕاآ  رئدادْ اس 
ٍ    مٓ ثىٕبدْ اسوفبدٌ ٓ  اودابم اْ   ىد ي ثز پبٔاٍ مغبلؼابت  وبث بوا گٕازد. در ريب پاژيَش    ما
آيرد  ٍ راثغٍ ثٕه موغٕزَاب ماًرد وظاز     مٓ متقق سمبوٓ ثٍ ريب َمجسوگٓ ريَْمجسوگٓ، 

شادٌ اسا ، ريب شىبسآ     اس اعالػبت گذشوٍ اسوفبدٌ پژيَشأه  اي ثبشد. اس آودب  ٍ در
ْ پذٔزفواٍ شادٌ در ثاًرا    َاب  در أه پژيَش شاز    پژيَش اس وًع پس رئدادْ اس .

اوو بة شدٌ اود. ديرٌ سمبوٓ پژيَش ٔ  ديرٌ  ايرا  ثُبدار تُزان، ثٍ ػىًان خبمؼٍ آمبرْ
ٓ  1390تاب   1383سابلٍ اس سابل    َشا   ثبشاد.اعالػبت حسابثدارْ ماًرد وٕابس ثزگزفواٍ اس       ما
شاًد. دلٕاآ أاه اوو ابة      مٓ ْ پذٔزفوٍ شدٌ در ثًرا اسو زاجَب ْ مبلٓ شز  َب طًرت

ه دردساوزا ثاًدن   ي تتکٕآ گزان مبلٓ ثٍ ثبسار ثاًرا ي َمچىإ  گذاران  سزمبٍٔتًخٍ ثٕشوز 
ثبشاد. الشامابت ثاًرا ثازاْ اووشابر ثاٍ مًراغ اعالػابت          مٓ َب اعالػبت حسبثدارْ شز  

حسبثدارْ مًخت شدٌ اس   ٍ متٕظ اعالػبتٓ مىبست تزْ ثزاْ پژيَش ثٍ يخًد آٔاد.  
ثاب در   ْ پذٔزفوٍ شدٌ در ثاًرا ايرا  ثُابدار  َب ثزاْ اوو بة ومًوٍ آمبرْ پژيَش شز  

 گزدود: مٓ سٔز اوو بة وظز گزفوه شزأظ

در ثًرا پذٔزفوٍ شادٌ ثبشاىد ي اس اثواداْ سابل      1383ٔٓ  ٍ رجآ اس سبل َب شز   .1

 سُبمشبن در ثًرا مًرد مؼبمکٍ رزار گٕزد. 1383

يرفاٍ مؼابمالتٓ ثإش اس ساٍ مابٌ       1390-1383ْ َاب  ٔٓ  ٍ در عًل سابل َب شز   .2

 وداشوٍ ثبشىد.

گذارْ وجبشاد. ثاٍ ػجابرت دٔگاز فقاظ       سمٕىّ فؼبلٕ  شز   ػمکٕبت مبلٓ ي سزمبٍٔ .3

ْ ػمکٕبتٓ تًلٕدْ ي خادمبتٓ( أفابْ   َب ٔٓ  ٍ ثٍ عًر مسوقٕم در فؼبلٕ َب شز  

ٍ َاب  ي شز  اود   ىىد مًرد ثزرسٓ ي مغبلؼٍ رزار گزفوٍ مٓ وقش گاذارْ،   ْ سازمبٔ

 حذف شدٌ اود. َب ي لٕشٔىگ َب گزْ مبلٓ، ثبو  ياسغٍ

مىوُٓ ثٍ پبٔبن اسفىد مبٌ َز سبل ثبشد ي وجبٔاد   بَ ٔٓ  ٍ پبٔبن سبل مبلٓ آنَب شز   .4

 تغٕٕز سبل مبلٓ دادٌ ثبشىد. 1390تب 1383ْ َب در فبطکٍ سبل
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يخاًد   َاب  ْ تًضإتٓ َمازاٌ آن  َاب  ْ مبلٓ ي ٔبدداش َب دسوزسٓ السم ثٍ طًرت .5

 داشوٍ ثبشد.

شز    ٍ حبئش شزأظ فً  ثًدود، ثٍ ػىًان ومًواٍ   88ثب اػمبل شزيط فً ، تؼداد  .6

 آمبرْ أه پژيَش اوو بة شدود.

 

   ّا فرضیِ
 ثٕه سًد ػمکٕبتٓ ي ارسب ثبسار شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد. .1

 ثٕه ارالم تؼُدْ ي ارسب ثبسار شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد. .2

 ْ وقدْ ػمکٕبتٓ ي ارسب ثبسار شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد.َب ثٕه خزٔبن .3

متوًاْ اعالػبتٓ اخشاْ وقدْ سًد ثٕش اس متواًاْ اعالػابتٓ اراالم تؼُادْ آن،      .4

 ثبشد. مٓ در تجٕٕه ارسب ثبسار شز  

متوًاْ اعالػبتٓ اخشاْ اخوٕبرْ ارالم تؼُدْ ثٕش اس متوًاْ اعالػابتٓ اخاشاْ     .5

 ثبشد. مٓ در تجٕٕه ارسب ثبسار شز  غٕز اخوٕبرْ آن، 

مجکا   کآ ساًد در تجٕإه     اس متوًاْ اعالػبتٓ ثٕش اخشاْ سًد متوًاْ اعالػبتٓ  .6

 ثبشد. مٓ ارسب ثبسار شز  

 

 هتغیرّا
          ٌ  موغٕز ٔ  مفُاًم اسا   اٍ ثإش اس دي ٔاب چىاد ارسب ٔاب ػادد ثاٍ آن اخوظابص داد

 تًان آوُب را مشابَدٌ ٔاب   مٓ شًد  ٍ مٓ ٔٓ اعال َب ثٍ ػجبرت دٔگز موغٕز ثٍ ئژگٓ شًد. مٓ
موغٕزَابْ پاژيَش در    ارسب ٔب ػدد را خبٔگشٔه آوُب وماًد.  زد ي دي ٔب چىد گٕزْ  اوداسٌ
 ارائٍ شدٌ اس : 1خديل
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 : موغٕزَبْ پژيَش 1 خديل
 هتغیرّا ًیاز هَرد یّا دادُ ًَع هتغیر ًواد ًام هتغیر

 َب رٕم  سُبم، تؼداد سُبم مىوشز شدٌ، مدمًع ثدَٓ مسوقآ fvit ارسب ثبسار شز  

 مسوقآ NOPAT سًد ػمکٕبتٓ
خبلض، َشٔىٍ ثُزٌ، طزفٍ خًٔٓ مبلٕبتٓ، سًد 

 ْ حقً  طبحجبن سُبمَب افشأش در مؼبدل

 ْ وقدْ ػمکٕبتَٓب سًد ػمکٕبتٓ، خزٔبن مسوقآ Acc ارالم تؼُدْ

ٔبن ْ َب خز ْ وقد

ٕبٓت  ػمک
OCF مسوقآ 

ْ مبلٓ در طًرت َب يخٍ وقد حبطآ اس فؼبلٕ 

 خزٔبن يخٍ وقد

ارالم تؼُدْ 

 اخوٕبرْ
DISCit-1 مسوقآ 

َبْ  سًد ػمکٕبتٓ، يخٍ وقد حبطآ اس فؼبلٕ 

َبْ ثبث ،  ػمکٕبتٓ، مٕشان درآمد، وبخبلض دارأٓ

 َبْ درٔبفوىٓ َب ي حسبة ارسب دفوزْ  آ دارائٓ

لگبرٔوم عجٕؼٓ ارسب 

 دفوزْ خمغ دارائُٕب
ASSETit-1 َٓب ارسب دفوزْ خمغ دارائٓ  ىوزل 

 ثُزٌ دارْ ثکىدمدت َب خمغ ثدَٓ  ىوزلٓ lev اَزم مبلٓ

   ّا یافتِ
 ثبشد.  مٓ وشبن دَىدٌ تتکٕآ تًطٕفٓ موغٕزَبْ اسوفبدٌ شدٌ در پژيَش 2 خديل

 موغٕزَب تًطٕفٓ آمبر: 2خديل

 وبم موغٕز

خزٔبن وقدْ 

 ارالم تؼُدْ ػمکٕبتٓ

ارالم تؼُدْ 

 اخوٕبرْ غٕز

ارالم 

 اخوٕبرْ تؼُدْ

اوداسٌ 

 شز  

رشد 

 ارسب شز   سًد ػمکٕبتٓ اَزم مبلٓ فزيب

 CFO ACC NDISC DISC Ln Asset SG LEV Earning FV ومبد

 74989/13 03/0 26/0 18/0 14/14 -12/0 05/0 02/0 34/0 مٕبوگٕه

 52723/13 03/0 25/0 15/0 90/13 -12/0 03/0 -0005/0 07/0 مٕبوٍ

 43763/18 13/0 83/0 92/2 86/18 85/2 73/0 77/0 79/6 مب شٔمم

 89329/10 -05/0 00/0 -00/1 67/10 -84/2 -62/0 -45/0 -53/1 مٕىٕمم

 322532/1 03/0 16/0 38/0 38/1 94/0 24/0 16/0 88/0 اوتزاف مؼٕبر

 762547/0 40/0 60/0 0.73/0 57/0 05/0 04/0 98/0 04/4 چًلگٓ

 725371/3 75/4 38/3 74/4 19/3 18/3 71/2 74/5 21/3  شٕدگٓ

 



 43  ثزرسٓ متوًاْ اعالػبتٓ سًد ي اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ آن در تجٕٕه ارسب ثبسار شز  

ٔه شبخض مز شْ اس . مقدار مٕابوگٕه درٕقاب  در   تز اسوفبدٌ تزٔه ي مًرد مٕبوگٕه اطکٓ
ٓ  گٕزد. موغٕزَبٔٓ داراْ  ٕفٕ  مىبست مٓ رزار َب وقغٍ تؼبدل ي مز ش ثقآ دادٌ ثبشاىد ٍ   ما
اخوالف چىداوٓ يخاًد وداشاوٍ ي اس عزفآ مٕاشان چاًلگٓ ي       َب ايال  ثٕه مٕبوگٕه ي مٕبوّ آن

فبحشٓ وداشوٍ ي ثٍ تزتٕت تقزٔجب   شٕدگٓ آوُب ثب چًلگٓ ي  شٕدگٓ تًسٔغ وزمبل اخوالف
ٓ  ثبشىد. َمبوغًر  ٍ مشبَدٌ 3ي  0ثزاثز  ْ چًلاٍ ي  َاب  گازدد َماٍ موغٕزَاب داراْ تًسٔاغ     ما

ثبشىد. در خديل فً  آمبر تًطٕفٓ موغٕزَبْ مًضًع پژيَش ثٍ تفکٕا  ارائاٍ    مٓ  شٕدٌ
 گزدٔدٌ اس .

بالتزٔه مٕشان خزٔابن وقادْ   ثبشد. ث مٓ 34/0، َب ثٍ دارأٓ مٕبوگٕه خزٔبن وقدْ ػمکٕبتٓ
ْ      87در سبل  مزثًط ثٍ شز   آ رٔ  ػمکٕبتٓ  ي گموازٔه آن مزثاًط ثاٍ شاز   فازآير

 ثبشد. مٓ 89مؼدوٓ در سبل  مًاد

ٓ  ثبشد. چاًلگٓ ي  شإدگٓ در أاه موغٕاز ثٕابن      مٓ 02/0مٕبوگٕه ارالم تؼُدْ   ىاد   ما
ٔه سغز اراالم تؼُادْ مزثاًط ثاٍ     ثبشد. ثبالتز مٓ تقزٔجب تًسٔغ أه موغٕز داراْ تًسٔغ وزمبل

 89ثبشد ي  موزٔه شز   داري ساجتبن در سابل    مٓ 90شز   پوزيشٕمٓ اطفُبن در سبل 
اس .  موزثًدن مٕبوٍ وسج  ثٍ مٕبوگٕه وشبوگز چًلٍ ثاٍ راسا  ثاًدن أاه موغٕاز اسا . ثاٍ        

  ٔٓ در ومًوٍ يخًد دارد  ٍ سغز ارالم تؼُدْ آوُاب وساج  َب تًان گف  شز   مٓ ػجبرتٓ
ثٕشوز اس   ٍ أه امز مًخت شدٌ وساج  يسوآ دادٌ  مٕابوگٕه( ثإش اس      َب ثٍ سبٔز شز  

ْ دارئٓ اس خمکٍ پابرا داري، الجازس داري، أازان داري ،    َب مٕبوٍ گزدد ثزاْ مثبل ثٍ شز  
ٔٓ وظٕز سبٔپب آ ٔه،  زثه أزان، رىد وقش خُبن ي ماًاد اماال    َب مًاد داريپ ش ي شز  

 ثبشىد.   مٓ ن اشبرٌ ومًد  ٍ داراْ سغز ارالم تؼُدْ ثبالتز اس مٕبوگٕهتًا مٓ أزان
شد ثابالتزٔه ساغز    مٓثٕىٓ  پٕشثبشد. َمبوگًوٍ  ٍ  مٓ 14/14 َب مٕبوگٕه اوداسٌ شز  

ْ خًدرئٓ مبوىد أزان خًدري، سبٔپب، گزيٌ ثُماه،  َب مزثًط ثٍ شز   َب اس ارسب دارأٓ
ْ پوزيشإمٓ ي طاىؼوٓ درٔابٔٓ    َب ثبشد ي سپس شز   مٓ أزان خًدري دٔشل ي سبٔپب دٔشل

ْ خاًدرئٓ تقزٔجاب   َب در شز   َب گٕزود. مٕبوگٕه ارسب دارأٓ مٓ ْ ثؼدْ رزارَب در ردٌ
ٓ       مٓ 93/16 ْ َاب  ْ شاز   َاب  ثبشد. أه ثادٔه مؼىبسا   اٍ مٕابوگٕه ارسب دفوازْ دارأا

ٓ  َب % ثٕش اس سغز مٕبوگٕه ومًو8/19ٍخًدرئٓ در حديد  ْ َاب  بشاىد. در ثإه شاز     ث ما
ٍ       َب ومًوٍ اوو بة شدٌ  موزٔه مٕشان دارأٓ  مزثًط ثاٍ شاز   مبشإه سابسْ وٕازي متز ا

شز    361 َب ثبشد. در ومًوٍ مٓ 10/11در آن  َب ثبشد  ٍ مٕبوگٕه ارسب دفوزْ دارأٓ مٓ
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گٕه ثبشد. أه امز مًخت گزدٔدٌ مقبدٔز مٕابو  مٓ داراْ ارسب دفوزْ ثٕش اس سغز مٕبوگٕه
 ْ أه موغٕز چًلٍ ثٍ راس  شًود.َب ثٕشوز اس سغز مٕبوٍ گزدد ي دادٌ

ثٍ عًر مٕبوگٕه وسج  ثاٍ سابل مابلٓ     َب ثبشد ٔؼىٓ شز   مٓ 18/0مٕبوگٕه رشد فزيب 
درطد افشأش فزيب داشوٍ اود. ثبالتزٔه رشد فزيب مزثاًط ثاٍ شاز       18رجآ در حديد 
ثزاثاز شادٌ اسا  در حابلٓ  اٍ       3آماد فازيب    ثبشد ثٍ عًرْ  ٍ در مٓ 90آثگٕىٍ در سبل 

ٓ  90 موزٔه رشد فزيب مزثًط ثٍ شز   أزان خًدري در سابل   ثبشاد  اٍ داراْ رشاد     ما
 ثبشد. مٓ درطد 99مىفٓ مؼبدل 

درطد اس  اآ ارسب   26ثبشد. أه ثٍ أه مؼىبس  در حديد  مٓ 26/0مٕبوگٕه اَزم مبلٓ 
ْ ثکىد مدت تبمٕه شادٌ  َب ثکىد مدت ي ثدَْٓ شز   اس عزٔق تبمٕه مبلٓ َب دفوزْ دارأٓ

ْ وًرد آلًمٕىًٕم، شٕشاٍ راشئه ي گابس    َب اس . ثبالتزٔه مٕشان اَزم مبلٓ مزثًط ثٍ شز  
 ثبشىد. مٓ درطد داراْ اَزم مبلٓ 76ثبشد  ٍ ثٍ عًر مٕبوگٕه  مٓ لًلٍ

ٓ ثٕىٓ  پٕشثبشد. َمبوگًوٍ  ٍ  مٓ 74/13 َب مٕبوگٕه ارسب ثبسار شز   ثابالتزٔه  شاد   ما
ْ خاًدرئٓ مبوىاد أازان خاًدري، سابٔپب، گازيٌ       َاب  سغز اس ارسب ثبسار مزثًط ثٍ شز  
ْ پوزيشإمٓ ي طاىؼوٓ   َاب  ثبشد ي سپس شاز    مٓ ثُمه، أزان خًدري دٔشل ي سبٔپب دٔشل

 گٕزود.  مٓ ْ ثؼدْ رزارَب درٔبٔٓ در ردٌ
ثبشد. أه ثدٔه مؼىبس   مٓ 39/17ْ خًدرئٓ تقزٔجب َب مٕبوگٕه ارسب ثبسار در شز  
% ثإش اس ساغز مٕابوگٕه    5/26ْ خاًدرئٓ در حاديد   َاب   ٍ مٕبوگٕه ارسب ثبسار شاز   

ْ ومًوٍ اوو ابة شادٌ  موازٔه مٕاشان ثابسار مزثاًط ثاٍ        َب ثبشىد. در ثٕه شز   مٓ َب ومًوٍ
  ٍ ٓ  شز   مبشٕه سبسْ وٕازي متز ا ٓ      ما در آن  َاب  ثبشاد  اٍ مٕابوگٕه ارسب دفوازْ دارأا

 ثبشد.  مٓ 09/11
 

 ّاِ آزهَى فرضی
فزضٍٕ ثٍ طًرت سابالوٍ ماد   گٕزْ  موغٕزَبْ مًرد مغبلؼٍ، تتکٕآ ي ووٕدٍ در أه مزحکٍ

 شًد. مٓ ثٍ تفکٕ  َز فزضٍٕ ثٍ شز   ٔآ ثٕبن َب وظز رزار گزفوٍ اس . خالطٍ ٔبفوٍ
ي ووابٔح آمابرْ آن   ثزاْ ثزرسٓ َزٔ  اس فزضٕبت فً  مدل رگزسًٕن   ز شدٌ اخزا 

 ل  ٔآ ارائٍ گزدٔدٌ اس :در خدي
 



 45  ثزرسٓ متوًاْ اعالػبتٓ سًد ي اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ آن در تجٕٕه ارسب ثبسار شز  

 : ووبٔح حبطآ اس آسمًن فزضٍٕ ايل ثب اسوفبدٌ اس مدل اطک3ٓخديل
 ثٕه سًد ػمکٕبتٓ ي ارسب ثبسار شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد. فرضیِ اٍل پصٍّش:

                                                هدل

 هتغیرّای تَضیحی
 ضرایب هتغیر

 در هدل
هقادیر آهارُ 

t 

 هقادیر
P-Value 

 ًتیجِ گیری

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.000000 73.53415 10.41227 مقدار ثبث 

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0011 3.267601 5.674149          

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0010 3.301764 0.419       

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.000000 75.07434 0.736102           

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0009 3.326455 0.435408      

 1.804947 آسمًن ديرثٕه ياتسًن F 4566.149مقبدٔز آسمًن 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه  P-Value 0.000000مقبدٔز
2 0.962582 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه تؼدٔآ شدٌ   
2 0.962371 

 درطد اس  راثغٍ مؼىبدار اس .5 ٍ  موز اس  P-Valueي مقدار  Fثب تًخٍ ثٍ مقبدٔز آسمًن  ووٕدٍ  فبٔ  مدل:

 
اس . چًن أه مقبدٔز  مواز   00/0در مدل ثزاثز ثب  Fدارْ( مقدار احومبل  ٔب سغز مؼىٓ

ٓ    95اس ، ثىبثزأه فزع طافز در ساغز اعمٕىابن     05/0اس  شاًد. ٔؼىآ مادل     درطاد رد ما
دارْ يخًد دارد. ثٍ ػجبرتٓ ارتجبط ثٕه موغٕزَابْ ياثساوٍ ي مساوقآ أاه مادل اس واًع        مؼىٓ
 ثبشد. مٓ خغٓ
 

 تجسیِ ٍ تحلیل
ارتجبط مساوقٕم ي       ي           گزدد ثٕه  مٓ مشبَدٌ 3خديل  درَمبوگًوٍ  ٍ 

ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش مٕشان ساًد ػمکٕابتٓ در شاز   ثاز مٕاشان ارسب       مؼىبدارْ يخًد دارد
ثاٍ   tشًد. أه ارتجبط اس لتبػ آمبرْ مؼىبدار اسا  سٔازا ايال  مقادار    مٓ ثبسار شز   افشيدٌ

ثااًدٌ ي َمچىاإه  (αt;0.975;96/1  آن در خااديل دساا  آماادٌ ثشرگوااز اس مقاادار موىااب ز  
valuep   ثبشد . ووبٔح ثب ووبٔح ضزٔت  مٓ درطد 5متبسجٍ شدٌ در أه موغٕز وٕش  موز اس

. ٔؼىٓ ثإه ساًد ػمکٕابتٓ ي    شًد مٓ لذا فزضٍٕ ايل پژيَش پذٔزفوٍَمجسوگٓ ٔکسبن اس . 
راثغٍ يخاًد  شدٌ در ثًرا ايرا  ثُبدار تُزان  زفؤٍپذ َْب شز   ارسب ثبسار شز   در

 دارد.
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حاب ٓ اس ػادم    2اس   ٍ مقبدٔز وشدٔا  ثاٍ    1.80مقدار آمبرٌ ديرثٕه ياتسًن ثزاثز ثب 
% 25/96ْ مدل اس . َمچىٕه ضازٔت تؼٕإه تقزٔجاب    َب يخًد خًدَمجسوگٓ ثٕه ثبرٓ مبودٌ

قآ در أه مدل تًاوبٔٓ تًخٍٕ ْ مسوَب ثبشد. أه ضزٔت ثٕبوگز أه اس   ٍ موغٕز مٓ درطد
 ثبشىد. مٓ دارا را   درطد اس تغٕٕزات 96تقزٔجب  
 

 ْ سًم تب چُبرم پژيَشَب ووبٔح حبطآ اس آسمًن فزضٍٕ :4 خديل
 ثٕه ارالم تؼُدْ ي ارسب ثبسار شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد. فرضیِ دٍم: 

 شز   راثغٍ مؼىبدارْ يخًد دارد. ْ وقدْ ػمکٕبتٓ ي ارسب ثبسارَب ثٕه خزٔبنفرضیِ سَم: 

متوًاْ اعالػبتٓ اخاشاْ وقادْ ساًد ثإش اس متواًاْ اعالػابتٓ اخاشاْ تؼُادْ آن، در راثغاٍ ثاب            فرضیِ چْارم:

 ثبشد. مٓ تًضٕز ارسب ثبسار شز  

                                          مدل
          

 هتغیرّای تَضیحی
 ضرایب هتغیر

 در هدل
هقادیر آهارُ 

t 

 هقادیر

P-Value 
 ًتیجِ گیری

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.000000 81.63071 10.07358 مقدار ثبث 

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0062 2.784088 0.035194      

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0070 2.704443 0.030400      

 ػدم مؼىبدارْ در مدل 0.1641 1.393039 0.024445       

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.000000 83.95873 0.711018           

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0030 2.980961 0.111197      

 2.246040 ياتسًنآسمًن ديرثٕه  F 5176.973مقبدٔز آسمًن 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه  P-Value 0.000000مقبدٔز
2 0.974182 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه تؼدٔآ شدٌ   
2 0.973994 

 درطد اس  راثغٍ مؼىبدار اس .5 ٍ  موز اس  P-Valueي مقدار  Fثب تًخٍ ٍث مقبدٔز آسمًن  ووٕدٍ  فبٔ  مدل:

 
اس . چًن أه مقبدٔز  مواز   00/0ثزاثز ثب در مدل  Fدارْ( مقدار احومبل  ٔب سغز مؼىٓ

ٓ    95اس ، ثىبثزأه فزع طافز در ساغز اعمٕىابن     05/0اس  شاًد. ٔؼىآ مادل     درطاد رد ما
دارْ يخًد دارد. ثٍ ػجبرتٓ ارتجبط ثٕه موغٕزَابْ ياثساوٍ ي مساوقآ أاه مادل اس واًع        مؼىٓ
 ثبشد. مٓ خغٓ
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ٓ  گًوٍ  ٍ اس خديل فً  مشبَدٌ َمبن ارتجابط مساوقٕم ي        ي       گازدد ثإه    ما
ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش مٕشان اراالم تؼُادْ در شاز   ثاز مٕاشان ارسب       مؼىبدارْ يخًد دارد
ثاٍ   tشًد. أه ارتجبط اس لتبػ آمبرْ مؼىبدار اسا  سٔازا ايال  مقادار    مٓ ثبسار شز   افشيدٌ

ي َمچىاإهثااًدٌ  (αt;0.975;96/1  دساا  آماادٌ ثشرگوااز اس مقاادار موىااب ز آن در خااديل   
valuep   ثبشد . ووبٔح ثب ووبٔح ضزٔت  مٓ درطد 5متبسجٍ شدٌ در أه موغٕز وٕش  موز اس

 شًد. مٓ . لذا فزضٍٕ ديم پژيَش تتٕٔدَمجسوگٓ ٔکسبن اس 
ارتجابط مساوقٕم ي مؼىابدارْ         ي       ثٕابوگز أاه اسا   اٍ ثإه      َب َمچىٕه ٔبفوٍ

ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش مٕشان خزٔبن وقدْ ػمکٕبتٓ در شز   ثز مٕشان ارسب ثبسار  يخًد دارد
ثاٍ دسا     tشًد. أه ارتجبط اس لتبػ آمبرْ مؼىبدار اس  سٔزا ايال مقادار  مٓ شز   افشيدٌ

valuepثاًدٌ ي َمچىإه   (αt;0.975;96/1  آمدٌ ثشرگوز اس مقدار موىاب ز آن در خاديل    
ثبشد . ووبٔح ثاب ووابٔح ضازٔت َمجساوگٓ      مٓ درطد 5متبسجٍ شدٌ در أه موغٕز وٕش  موز اس 

 شًد. مٓ لذا فزضٍٕ سًم تتٕٔدٔکسبن اس . 
 35/0شًد، مقبدٔز ضزٔت موغٕاز اراالم تؼُادْ در مادل تقزٔجاب       مٓ َمبوغًر  ٍ مالحظٍ

ياحاد   35/0ز   ثبشد. ٔؼىٓ ثب افشأش ٔا  ياحاد ثاز اراالم تؼُادْ مقابدٔز ارسب شا        مٓ
 30/0وقدْ ػمکٕابتٓ در مادل تقزٔجاب     ٔبثد درحبلٕکٍ، مقبدٔز ضزٔت موغٕز خزٔبن مٓ افشأش
ثبشد ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش ٔا  ياحاد خزٔابن وقادْ ػمکٕابتٓ در شاز   مقابدٔز         مٓ ياحد

ٍ   ٔبثد.  مٓ ياحد افشأش 30/0ارسب شز   ثٍ اوداسٌ  ثٕابوگز ػادم تتٕٔاد     َاب  ثاٍ ػجابرتٓ ٔبفوا
ْ پذٔزفوٍ شادٌ در ثاًرا ايرا  ثُابدار    َب ارسب ثبسار شز  ٔؼىٓ  ثبشد. مٓ فزضٍٕ چُبرم

 ثبشد. مٓ تُزان ثٕشوز تت  تبثٕز ارالم تؼُدْ سًد
حاب ٓ اس ػادم    2اس   ٍ مقبدٔز وشدٔ  ثاٍ   1.80مقدار آمبرٌ ديرثٕه ياتسًن ثزاثز ثب  

مدل اس . ٔؼىٓ مدل ثزاسب شدٌ اس  فبٔ   ابفٓ   َْب يخًد خًدَمجسوگٓ ثٕه ثبرٓ مبودٌ
 ثزخًردار اس .
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 : ووبٔح حبطآ اس آسمًن فزضٍٕ پىدم ثب اسوفبدٌ اس مدل اطک5ٓ خديل
ْ  داراْ اخوٕبرْ تؼُدْ : ارالمفرضیِ پٌجن ٓ  متواًا ٍ  وساج   افشأىادٌ  اعالػابت ْ  اراالم  ثا ْ  غٕاز  تؼُاد  در در اخوٕابر

 ثبشد. مٓ شز   ثبسار ارسبثٕىٓ  پٕش

                                           هدل
                     

 هتغیرّای تَضیحی
 ضرایب هتغیر

 در هدل
هقادیر آهارُ 

t 

 هقادیر

P-Value 
 ًتیجِ گیری

 درطد 95سغز مؼىبدار در مدل در  0.000000 80.91722 10.049130 مقدار ثبث 

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0289 2.189962 0.014189       

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0328 2.138483 0.064298        

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0061 2.752259 0.030089      

 ػدم مؼىبدارْ در مدل 0.0681 1.827351 0.033013       

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.000000 83.52644 0.709615           

 درطد 95مؼىبدار در مدل در سغز  0.0038 2.901630 0.108808      

 2.285273 آسمًن ديرثٕه ياتسًن F 2022.968مقبدٔز آسمًن 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه  P-Value 0.000000مقبدٔز
2 0.974686 

Rمقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه تؼدٔآ شدٌ   
2 0.974205 

 درطد اس  راثغٍ مؼىبدار اس .5 ٍ  موز اس  P-Valueي مقدار  Fثب تًخٍ ثٍ مقبدٔز آسمًن  ووٕدٍ  فبٔ  مدل:

اس . چاًن أاه مقابدٔز  مواز اس      00/0در مدل ثزاثز ثب  Fدارْ( مقدار احومبل  ٔب سغز مؼىٓ
ٓ     درطد رد مٓ  95اس ، ثىبثزأه فزع طفز در سغز اعمٕىبن  05/0 دارْ  شاًد. ٔؼىآ مادل مؼىا

ه موغٕزَبْ ياثسوٍ ي مسوقآ أه مدل اس وًع خغٓ  ثبشد. مٓ يخًد دارد. ٍث ػجبرتٓ ارتجبط ٕث
 ٌ ٓ  َمبوگًوٍ  ٍ اس خديل فً  مشابَد ارتجابط مساوقٕم ي        ي        ه گازدد ثإ   ما

ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش مٕشان ارالم تؼُدْ اخوٕبرْ در شاز   ثاز مٕاشان     مؼىبدارْ يخًد دارد
شاًد. أاه ارتجابط اس لتابػ آمابرْ مؼىابدار اسا  سٔازا ايال          مٓ ارسب ثبسار شز   افشيدٌ

ثًدٌ ي َمچىٕه (αt;0.975;96/1  ثٍ دس  آمدٌ ثشرگوز اس مقدار موىب ز آن در خديل tمقدار
valuep   ثبشد . ووبٔح ثب ووبٔح ضزٔت  مٓ درطد 5متبسجٍ شدٌ در أه موغٕز وٕش  موز اس

 َمجسوگٓ ٔکسبن اس . 
ثٍ ػجبرتٓ ثب افشأش مٕاشان   ارتجبط مسوقٕم ي مؼىبدارْ يخًد دارد     ي         ثٕه 

ٌ     ارالم تؼُدْ غٕزاخوٕبرْ  ٓ  در شز   ثاز مٕاشان ارسب ثابسار شاز   افاشيد شاًد. أاه    ما
ثٍ دس  آمدٌ ثشرگوز اس مقدار موىاب ز   tارتجبط اس لتبػ آمبرْ مؼىبدار اس  سٔزا ايال مقدار
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valuepثًدٌ ي َمچىٕه (αt;0.975;96/1  آن در خديل       متبسجٍ شادٌ در أاه موغٕاز وٕاش
 ثبشد . ووبٔح ثب ووبٔح ضزٔت َمجسوگٓ ٔکسبن اس .   مٓ درطد 5 موز اس 

ْ تظامٕم گٕازْ در وظاز گزفواٍ شادٌ      َب سًد حسبثدارْ َمًارٌ ثٍ ػىًان ٔکٓ اس اثشار
اس . امب َمًارٌ در يخًد متوًاْ اعالػبتٓ آن ثٕه متققٕه تضبد يخًد داشوٍ اس ، سٔازا  

ْ مُام  َاب  . ٔکآ اس وقاش  مقبدٔز آن َمًارٌ دسو ًب اػمبل وظز مدٔزان رزار داشاوٍ اسا   
ثبشد. ثغاًرْ  اٍ    مٓ ْ وقدْ در عًل سمبنَب ارالم تؼُدْ اووقبل ٔب تؼدٔآ شىبسبٔٓ خزٔبن

اػداد تؼادٔآ شادٌ ثُواز ػمککازد شاز   را ارسٔابثٓ  ىاد اراالم تؼُادْ اغکات ثزاسابا            
ثبشىد  ٍ اگز اشاوجبٌ ثبشاىد ثبٔاد در ساًد ي اراالم تؼُادْ آٔىادٌ         مٓ مفزيضبت ي ثزآيردَب

تٕز شًود. ثىبثزأه  ٕفٕا  اراالم تؼُادْ ي  ٕفٕا  ساًد در َىگابم مًاخاٍ ثاب خغابْ          تظ
ٓ   ٔبثد. ثسٕبرْ اس شز   مٓ ثزآيرد  بَش  ًشاىد   َب ثب اسوفبدٌ اس ارالم تؼُدْ اخوٕابرْ ما

تب سًد يارؼٓ را ثٍ سُبمداران گشارب وىمًدٌ ي اس أه عزٔق ثٍ مًرؼٕ  مبلٓ ثُوازْ دسا    
ثٕىٓ درسوٓ اس ارربم خبثداب   خًاَىد پٕش مٓ گذاران آگبٌ  خجزٌ( وٕش ٍٔٔبثىد. در مقبثآ، سزمب

شدٌ تًسظ مدٔزان داشوٍ ثبشىد. ثىبثزأه، تفکٕ  متوًاْ اعالػابتٓ داشاوه اراالم تؼُادْ     
ٍ اخوٕبرْ ي غٕزاخوٕابرْ تتا  تابثٕز داواش ي اعالػابت مساوقٕم        ٓ گاذاران   سازمبٔ ثبشاد.   ما

ثبشد. أاه ضازٔت ثٕابوگز     مٓ % درطد5/97جب َمبوغًر  ٍ مش ض اس  ضزٔت تؼٕٕه تقزٔ
ْ مسوقآ در أه مادل  َب أه اس   ٍ ثب تفکٕ  ارالم تؼُدْ ثٍ اخوٕبرْ ي اخوٕبرْ ي موغٕز

    درطاد اس تغٕٕازات   97درطدْ وسج  ثٍ مدل رجآ، تًاوبٔٓ تًخٍٕ تقزٔجب  1/0ثب افشأش 
اراالم تؼُادْ ثاٍ اخوٕابرْ ي غٕاز      شًد ثب تفکٕا    مٓ َمبوغًر  ٍ مشبَدٌثبشىد.  مٓ دارا را

اخوٕاابرْ َمچىاابن أااه اعالػاابت داراْ ثاابر متوااًاْ اعالػاابتٓ اساا  امااب مٕااشان متوااًاْ 
ٍ وٕسا   اٍ مًخات گازدد تظامٕمبت      اْ  اعالػبتٓ آن ثٍ اوداسٌ دساو ًب  گاذاران   سازمبٔ

ارالم  مقبدٔز ضزٔت موغٕز تغٕٕزات گزدد. لذا ثب اعمٕىبن ومٓ تًان فزضٍٕ پىچم را تبٕٔد ومًد.
ثبشد. ٔؼىٓ ثب افشأش ٔ  ياحاد ثاز اراالم تؼُادْ      مٓ 01/0تؼُدْ اخوٕبرْ در مدل تقزٔجب 

ٔبثد أه در حابلٓ اسا   اٍ مقابدٔز ضازٔت       مٓ ياحد افشأش 01/0مقبدٔز ارسب شز  ، 
ٓ  ياحد 06/0موغٕز ارالم تؼُدْ غٕز اخوٕبرْ در مدل تقزٔجب  ثبشاد ثاٍ ػجابرتٓ ثاب افاشأش       ما

 ياحد افاشأش  06/0تؼُدْ غٕز اخوٕبرْ در شز   مقبدٔز ارسب شز  ،  ٔ  ياحد ارالم
ٔؼىٓ ارسب ثابسار   ثبشد. مٓ ثٍ ػجبرتٓ ووبٔح أه فزضٍٕ ثٕبوگز ػدم تتٕٔد فزضٍٕ پىدمٔبثد.  مٓ

ْ پذٔزفوٍ شدٌ در ثًرا ايرا  ثُبدار تُزان ثٕشوز تت  تابثٕز اراالم تؼُادْ غٕاز     َب شز  



 7َبْ  برثزدْ در گشارشگزْ مبلٓ، شمبرٌ  پژيَش  50

 َم ًاوٓ دارد.  گذاران  سزمبٍٔمًضًع ثب فزضٍٕ آگبٌ ثًدن ثبشد ي أه  مٓ اخوٕبرْ سًد
حاب ٓ اس ػادم    2اس   ٍ مقبدٔز وشدٔا  ثاٍ    2.28مقدار آمبرٌ ديرثٕه ياتسًن ثزاثز ثب 

ْ مدل اس . ٔؼىٓ مدل ثزاسب شدٌ اس  فبٔ   ابفٓ  َب يخًد خًدَمجسوگٓ ثٕه ثبرٓ مبودٌ
 ثزخًردار اس .
 ارسب تجٕإه  در سًد مجک  تًضٕتٓ ردرت اس سًد اخشاْ ردرت تًضٕتٓ :فرضیِ ششن
 اس . ثٕشوز ثبسار شز  

ٍث شاز   ٔاآ در وماًدار     3ي  2،  1َبْ  ثزاْ ثزرسٓ أه فزضٍٕ مقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه در مدل
ٓ  تزسٕم شدٌ ي اس ريْ ومًدار ثتث مٓ ٓ     شًد. َمبوغًر  ٍ مشبَدٌ ما  اٍ   شاًد وساج  ثاٍ سمابو

ثبشد اماب سمابوٓ    درطد مٓ 96بدٔز ضزٔت تؼٕٕه در حديد شًد مق سًد در مدل يارد مٓ تىُب مجک 
درطد ي ساپس ثاٍ    42/97شًد مقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه ٍث تزتٕت ٍث   ٍ اخشاْ سًد در مدل يارد مٓ

ٓ    درطد افشأش مٓ 47/97 ْ  ٔبثد. لذا فزضٍٕ ششم ٔؼىآ رادرت تًضإت  رادرت  اس ساًد  اخاشا
شوز ثبسار شز   ارسب تجٕٕه در سًد مجک  تًضٕتٓ  شًد. س  تتٕٔد مٓا ٕث

 : تدشٍٔ ي تتکٕآ فزضٍٕ ششم1ومًدار 

 

ٍث شاز   ٔاآ در وماًدار     3ي  2،  1َبْ  ثزاْ ثزرسٓ أه فزضٍٕ مقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه در مدل
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کاٍ تىُاب     مٓ َمبوغًر  ٍ مشبَدٌشًد.  تزسٕم شدٌ ي اس ريْ ومًدار ثتث مٓ شًد وسج  ثاٍ سمبٕو
ثبشد اماب سمابوٓ  اٍ     مٓ درطد 96شًد مقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه در حديد  مٓ سًد در مدل يارد مجک 

درطاد ي ساپس ثاٍ     42/97شًد مقبدٔز ضزٔت تؼٕٕه ثاٍ تزتٕات ثاٍ     مٓ اخشاْ سًد در مدل يارد
ٓ    مٓ درطد افشأش 47/97 ْ  ٔبثد. لذا فزضٍٕ ششم ٔؼىآ رادرت تًضإت  رادرت  اس ساًد  اخاشا

 شًد. مٓ اس  تتٕٔد ٕشوزث ثبسار شز   ارسب تجٕٕه در سًد مجک  تًضٕتٓ

 گیری ًتیجِبحث ٍ 
ْ وٕبسمىاد اعالػابت َساوىد    گذار سزمبٍٔ فؼبالن ثبسار سزمبٍٔ خُ  تشکٕآ ثُوزٔه پزتفًْ

در ثبسارَابْ سازمبٍٔ اسا . اس خمکاٍ     گٕازْ   ي اعالػبت مبلٓ ٔکٓ اس ار ابن اسبسآ تظامٕم   
سمازِ ثزتازٔه   اعالػبت مًخاًد در أاه گشارشاُبْ مابلٓ ساًد ياحاد تدابرْ اسا   اٍ در          

اراالم تاتثٕز    تازٔه  اس آودب  ٍ ٔکٓ اس مُم فؼبلٕ  ياحد تدبرْ اس .گٕزْ  اوداسٌ َْب شبخض
در أه پاژيَش متواًاْ اعالػابتٓ ساًد ي     گذارْ، سًد شز   اس ،  گذار ثز ثبسدٌ سزمبٍٔ

ْ پذٔزفواٍ شادٌ در ثاًرا ايرا  ثُابدار تُازان      َب ارسب ثبسار شز  ثٕىٓ  پٕشاخشاْ آن در 
ْ پژيَش ثٕابوگز أاه اسا   اٍ ثإه ساًد       َب ووبٔح حبطآ اس آسمًن فزضٍٕگزدد.  مٓ ٓثزرس

ْ وقدْ ػمکٕبتٓ( ثب ارسب ثبسار شاز   راثغاٍ   َب ػمکٕبتٓ ي اخشاْ آن  ارالم تؼُدْ ي خزٔبن
 مؼىٓ دارْ يخًد دارد.

َمچىٕه ووبٔح حب ٓ اس آن اس   ٍ ارالم تؼُدْ متواًاْ اعالػابتٓ ثٕشاوزْ وساج  ثاٍ       
ْ وقدْ ػمکٕبتٓ در تجٕٕه ارسب ثبسار شز وُب دارد. ووٕدٍ تفکٕا  اراالم تؼُادْ ثاٍ     َب خزٔبن

اخشاْ اخوٕبرْ ي غٕز اخوٕبرْ وٕش مؤٔد أه اس   ٍ ارالم تؼُدْ غٕز اخوٕبرْ وسج  ثٍ اراالم  
ْ تًاوبٔٓ ثٕشوزْ در تجٕٕه ارسب ثبسار شز وُب دارد. در وُبٔ ، ووبٔح حبطاآ اس  تؼُدْ اخوٕبر

ْ أه پژيَش وشبن دَىدٌ متوًاْ اعالػبتٓ ثٕشوز اخشاْ ساًد وساج    َب تدشٍٔ ي تتکٕآ دادٌ
 ثبشد. مٓ َب ثٍ مجک   کٓ آن در تجٕٕه ارسب ثبسار شز  

 

 ّاپیشٌْاد
 گزدد: مٓ شز  سٔز ارائٍ ٓ ثٍَبٔپٕشىُبد ،ثب تًخٍ ثٍ ووبٔح پژيَش

ثااٍ دلٕااآ موفاابيت ثااًدن متوااًاْ اعالػاابتٓ اخااشاْ يوقاادْ ي تؼُاادْ سااًد ثااٍ      .1

ػاليٌ ثز ارسٔابثٓ مجکا   کآ ساًد     گذاران  سزمبٍٔشًد  ٍ  مٓ تًطٍٕگذاران  سزمبٍٔ
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ثٍ ثزرسٓ اخشاْ وقدْ ي تؼُدْ آن وٕش ثپزداسود تب سمٕىٍ السم ثزاْ ات اب    َب شز  

تظمٕمبت آگبَبوٍ فزاَم گزدد ي گبمٓ اسبسٓ در خُ   براتز شدن ثابسار سازمبٍٔ   

 أزان ثزداشوٍ شًد.

اس آودب  ٍ ممکه اس  مدٔزان اراالم تؼُادْ را ثاٍ مىظاًر مادٔزٔ  ساًد فزطا          .2

ٕاق ػًاماآ سمٕىاٍ سابس رفوبرَابْ فزطا  عکجبواٍ        عکجبوٍ دسوکبرْ  ىىد، شاىبخ  در 

ٍ تًاود ووبٔح ثُوزْ را ثٍ َمزاٌ داشوٍ ثبشد. لاذا ثاٍ    مٓ مدٔزان ٍ گاذاران   سازمبٔ  تًطإ

 شًد ثب در  ثٕشوزْ وسج  ثٍ تغٕٕزات اخشاْ ارالم تؼُدْ يا ىش وشبن دَىد.   مٓ

 آتی یاْبرای پصٍّش ّاییپیشٌْاد
ْ مبلٓ تؼدٔآ شدٌ ثاز اسابا   َب اس طًرت پژيَشٓ مشبثٍ پژيَش حبضز ثب اسوفبدٌ .1

 اودبم شًد. َب سغز ػمًمٓ رٕم 

در پژيَش حبضز ثزاْ متبسجٍ اراالم تؼُادْ ي اخاشاْ آن اس مادل خاًوش اساوفبدٌ        .2

 ْ آتاآ اس ساابٔز ماادل َااٍ وٕااش ثاازاَْااب شااًد در پااژيَش ماآ شاادٌ اساا . پٕشااىُبد

ووٕداٍ أاه پاژيَش    اخشاْ اراالم تؼُادْ اساوفبدٌ شاًد يووٕداٍ آن ثاب       گٕزْ  اوداسٌ

 مقبٔسٍ گزدد.

ثدين در وظاز گازفوه طاىؼوٓ  اٍ      َب ثب ػىبٔ  ثٍ أىکٍ پژيَش حبضز آسمًن فزضٍٕ .3

شًد  اٍ متققابن آتآ     مٓ  ىد، اودبم گزفوٍ اس  پٕشىُبد مٓ شز   در آن فؼبلٕ 

 پژيَش حبضز را در سغز طىبٔغ م وک  وٕش اودبم دَىد.  
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ىآ   پٕشيخًٌ وقد ػمکٕبتٓ ي اخشاْ ارالم تؼُدْ در  ْ وقادْ ػمکٕابتٓ آتآ    َاب  خزٔابن ٕث
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