ژپوهشاهیکارربدیردگزارشگریمالی 

سازمانحساربسی

سالدوم ،شماره ،3پاییزوزمستان2331
صص213-284

تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری ضرکتی بر عملکرد مالی و ضفافیت
اطالعاتی
حسٗ ٕٞتی ،حسیٗ وبظٕی ،ظیٙت ضستٕی



چکیده
ٞسف ٔمبِ ٝحبضط ثطضسی تأثیط سبظٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضرطوتی ثرط ػّٕىرطز ٔربِی ٚ
ضفبفیت اطالػبتی ضطوتٟبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ طری سربِٟبی 1384
تب  1390است .ثطای آظٔ ٖٛفطضیٞٝربی تحمیرك ،زازٜٞربی  67ضرطوت ٔرٛضز اسرتفبز ٜلرطاض
ٌطفت ٝاست .زض ایٗ پژٞٚص ،تٕطوع ٔبِىیتٔ ،بِىیت ٟ٘بزی ،استمالَ ٞیأت ٔسیط ،ٜا٘رساظٜ
ٞیأت ٔسیط ،ٜزٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیط ػبٔرُ ٔ ٚرست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیط ػبٔرُ زض ٞیرأت
ٔسیط ٜث ٝػٛٙاٖ سبظ ٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ٔٛضز ثطضسری لرطاض ٌطفترٝا٘رس  ٚاضتجرب
آٟ٘ب ثب زٔ ٚؼیبض ثبظز ٜزاضاییٟب  ٚثبظز ٜسٟبْ آظٔ ٖٛضس ٜاست .ضفبفیت اطالػبتی ٘یع اظ ططیك
ضفتبض ٔسیطیت سٛز  ٚثب استفبز ٜاظ ٔسَ وبظ٘یه ثطٔجٙبی لسضٔطّك الرالْ تؼٟرسی ریطػربزی
ا٘ساظٌٜیطی ضرس ٜاسرت .ضٚش آٔربضی ٔرٛضز اسرتفبزٟ ٜرت آظٔر ٖٛفطضریٞٝربی تحمیرك،
ضٌطسی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜثب اسرتفبز ٜاظ ضٚش حرسالُ ٔطثؼربت تؼٕریٓ یبفتر ٝتطویجری ٔریثبضرس.
یبفتٞٝبی تحمیك حبوی است ٔتغیطٞربی تٕطورع ٔبِىیرتٔ ،بِىیرت ٟ٘ربزی ،اسرتمالَ ٞیرأت
ٔسیطٔ ٚ ٜست ظٔبٖ تیسی ٔسیط ػبُٔ زض ٞیأت ٔرسیط ٜترأثیط ٔثجرت ٔ ٚؼٙربزاض ٔ ٚتغیطٞربی
ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜزٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ تأثیط ٔٙفی ٔ ٚؼٙبزاض ثط ػّٕىرطز ضرطوت
زاض٘س٘ .تبیج زیٍط تحمیك ٘طبٖ ٔریزٞرس ورٔ ٝتغیطٞربی تٕطورع ٔبِىیرتٔ ،بِىیرت ٟ٘ربزی،
استمالَ ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜست ظٔبٖ تیسی ٔسیط ػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٜتأثیط ٔثجرت ٔ ٚؼٙربزاض
ٔ ٚتغیطٞبی ا٘ساظٞ ٜیأت ٔرسیط ٚ ٜزٌٚربٍ٘ی ٚظربیف ٔرسیطػبُٔ ترأثیط ٔٙفری ٔ ٚؼٙربزاض ثرط
ضفبفیت اطالػبتی زاض٘س.
واشههای کلیدی٘ :ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ،ػّٕىطز ٔبِی ،ضفبفیت اطالػبتیٔ ،سیطیت سٛز،
الالْ تؼٟسی ریطػبزی.
استبزیبض حسبثساضیٔ ،طوع آٔٛظش ػبِی ض بء

تبضید زضیبفت1392/9/30 :

*

** استبزیبض حسبثساضیٔ ،طوع آٔٛظش ػبِی ض بء

تبضید پصیطش1393/2/14 :

*** وبضضٙبس اضضس حسبثساضیٔ ،طوع آٔٛظش ػبِی ض بء

٘ٛیسٙسٔ ٜسئ :َٛحسیٗ وبظٕی
Email: kazemiho@yahoo.com
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مقدمه
الظٔ ٝضضس ٌ ٚستطش ثبظاض سطٔبیّ ،ٝت اػتٕبز صبحجبٖ سرطٔبی ٝاسرت .ثرب رسا ضرسٖ
ٔبِىیت اظ ٔسیطیتٔ ،سیطاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙس ٜسٟبٔساضاٖ ،ضطوت ضا ازاضٔ ٜیوٙٙس .اظ سرٛی
زیٍط ،ثٙب ث ٝزالیّی اظ لجیُ تفبٚت ٍ٘طش ث ٝضیسه ،سٛز تمسیٕی  ٚافك زیس ثیٗ ٔرسیطاٖ ٚ
ٔبِىبٖ تضبز ٔٙبفغ  ٚرٛز زاضز( فٛضسرت  ٚوٙرً .)2004 ،1اظ ایرٗ ض ،ٚایرٗ أىربٖ ثربِمٜٛ
ٛ ٚز زاضز ؤ ٝسیطاٖ تیٕیٕبتی ضا اتربش ٕ٘بیٙس و ٝث ٝصٛضت ٔؼىرٛس ثرط ٔٙربفغ ٔبِىربٖ
تأثیط ثٍصاضز ( ٙسرٗ ٔ ٚره ِیٙرً٘ .)1976 ،2ظربْ ضاٞجرطی ضرطوتی ،سیسرتٕی اسرت ورٝ
ٔطىالت ٕ٘بیٙسٌی ثیٗ ٔسیطاٖ  ٚسرٟبٔساضاٖ ضا ثٟجرٛز ٔریثرطرس (ٌٕررطس ٕٞ ٚىربضاٖ،3
2003؛ ٙسٗ ٛٔ ٚضفی1990 ،4؛ ٚافیع .)1999 5زض حمیمتٞ ،رسف اظ اػٕربَ ٘ظربْ ضاٞجرطی
ضررطوتی ،اطٕیٙرربٖ یرربفتٗ اظ  ٚررٛز چرربضچٛثی اسررت ورر ٝتررٛاظٖ ٔٙبسررجی ثرریٗ آظازی ػٕررُ
ٔسیطیت ،پبسرٍٛیی ٙٔ ٚبفغ شیٙفؼبٖ ٔرتّف فطأ ٓٞیضٛز٘ .ظبْ ضاٞجطی ضرطوتی ثریص اظ
ٞط چیع ،حیبت ثٍٙب ٜالتیبزی زض ثّٙسٔست ضا ٞسف لطاض زاز ٚ ٜزض صسز حفبظرت اظ ٔٙربفغ
سٟبٔساضاٖ زض ٔمبثُ ٔسیطاٖ ضطوتٟب ٔیثبضس .زٞ ٚسف ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ضربُٔ وربٞص
ضیسه ثٍٙب ٜالتیبزی اظ ططیك ثٟجٛز ضفبفیت ٔ ٚسئِٛیت پبسرٍٛیی ٘ ٚیرع ثٟجرٛز وربضایی
ثّٙسٔست ثٍٙب ٜالتیبزی اظ ططیك افعایص ٔسئِٛیتپصیطی ٔسیطیت ا طایی است.
مبانی نظری
6

ضّیفط ٚ ٚیطٙی (٘ )1997ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ضا ضٚضٟبیی ٔیزا٘ٙس و ٝػطضرٝوٙٙرسٌبٖ
ٔٙبثغ ٔبِی اظ ططیك آٖ ٘سجت ث ٝزضیبفت ثبظز ٜسرطٔبیٌٝرصاضی ذرٛز ٔطٕرئٗ ٔریضر٘ٛس .زض
تؼطیفی بٔغ  ٚوبُٔ اظ ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ٔریترٛاٖ ٌفرت ورٔ ٝوٕٛػرٙٔ ٝبسرجبت ثریٗ
سٟبٔساضأٖ ،سیطاٖ  ٚحسبثطسبٖ ضطوت است ؤ ٝتضٕٗ ثطلطاضی ٘ظبٔی وٙتطِی ثٙٔ ٝظرٛض
ضػبیت حمٛق سٟبٔساضاٖ الّیت  ٚا طای زضسرت ٔیرٛثبت ٔوٕرغ ػٕرٔٛی  ٚپیطرٍیطی اظ
سٛءاستفبزٜٞبی احتٕبِی ٔیثبضس .ایٗ لب٘ٔ ٖٛجتٙی ثط ٘ظبْ پبسرٍٛیی ٔ ٚسئِٛیت ا تٕربػی
 ٚضبُٔ ٔوٕٛػٝای اظ ٚظبیف ٔ ٚسئِٛیتٟبیی است ور ٝثبیرس تٛسرر اضوربٖ ضرطوت ا٘وربْ
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ٌیطز تب ٔ ٛرت ٔسرئِٛیت پبسررٍٛیی  ٚضرفبفیت اطالػربتی ٌرطزز .ثٟجرٛز ٘ظربْ ضاٞجرطی
ضطوتی ٔ ٛت اضظشآفطیٙی ثّٙسٔست ضطوتٟب ٔیضٛز.
استمطاض ٘ظبْ ضاٞجطی ٔؤثط  ٚوبضا ثبػث ٔیٌطزز ٔٙبفغ ٔسیطاٖ ٔ ٚبِىربٖ زض یره ضاسرتب
لطاض ٌیطز ،ػّٕىطز ضرطوت ثٟجرٛز یبثرس  ٚظٔیٙر ٝضضرس ٌٚسرتطش آٖ فرطا ٓٞضرٛز (فبٔرب ٚ
ٙسٗ .)1983 ،7ث ٝثیبٖ زیٍط ،اظ سبظ ٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ٔیترٛاٖ ثرطای ٕٞسرٛ
وطزٖ ٔٙبفغ ٔسیطاٖ ٔ ٚبِىبٖ استفبزٕٛ٘ ٜزِٛٔ .فٞٝبی سبظ ٚوبضٞبی ٘ظربْ ضاٞجرطی ضرطوتی
زض ایٗ پژٞٚص ضبُٔ تٕطوع ٔبِىیتٔ ،بِىیت ٟ٘بزی ،استمالَ ٞیأت ٔرسیط ،ٜا٘رساظٞ ٜیرأت
ٔسیط ، ٜزٌٚربٍ٘ی ٚظربیف ٔرسیطػبُٔ ٔ ٚرست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ زض ٞیرأت ٔرسیطٜ
ٔیثبضٙس.
اظ سٛی زیٍط ،ضسٛاییٟبی اذیط ضطوتٟبی ثعضٌری ٘ظیرط ا٘رطٚ ٚ ٖٚضِرسوبْ ایرٗ تیرٛض
ػٕٔٛی ضا ثٛ ٚ ٝز آٚضز ٜاست ؤ ٝسیطیت سٛز ث ٝصٛضت فطصرتطّجب٘ر ٝتٛسرر ٔرسیطاٖ
ضطوتٟب ثطای ٔٙبفغ ضریی ذٛز ا٘وبْ ٔیضٛز ٙٔ ٚبفغ سرٟبٔساضاٖ ضا ترأٔیٗ ٕ٘ریٕ٘بیرس .ثرٝ
ػجبضت زیٍطٔ ،سیطیت سٛز ثب اٍ٘یعٌٕ ٜطا ٜوطزٖ استفبزٜوٙٙسٌبٖ صرٛضتٟبی ٔربِی ا٘وربْ
ٔیضٛز .ثٙبثطایٗٔ ،یتٛاٖ ا٘تظبض زاضرت ٘ظربْ ضاٞجرطی ٔٙبسرت فطصرتٟبی ٔرسیطیت سرٛز ضا
وبٞص زاز ٚ ٜاظ ایٗ ططیك ٔٙوط ثٌ ٝعاضضٍطی ٔبِی ثب ضفبفیت ثیطتط تٛسر ٔسیطیت ضٛز.
زض پژٞٚص حبضرط ،ضرص سربظ ٚوربض ٘ظربْ ضاٞجرطی ضرطوتی ،ضربُٔ تٕطورع ٔبِىیرت،
ٔبِىیت ٟ٘بزی ،استمالَ ٞیأت ٔسیط ،ٜا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ،ٜزٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔرسیط ػبٔرُ ٚ
ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیط ػبُٔ زض ٞیأت ٔسیطٛٔ ،ٜضز ثطضسی لطاض ٔیٌیطز ور ٝزض ازأر ٝثرٝ
تٛضیح ٞط یه اظ ایٗ سبظ ٚوبضٞب پطزاذتٔ ٝیضٛز.
تمرکس مالکیت
یىی اظ ٚیژٌیٟبی ٘ظبضتی ٘ظبْ ضاٞجطی ضرطوتی ،تٕطورع ٔبِىیرت اسرت .زض ضرطوتٟبی
سٟبٔی ػبْ سبذتبض ٔبِىیت ٔیتٛا٘س پطاوٙس ٜیب ٔتٕطوع ثبضسٔ .بِىیت پطاوٙس ٜث ٝایرٗ زِیرُ
ٔ ٛت ثطٚظ ٔسبِٕ٘ ٝبیٙسٌی ٔیضرٛز ور ٝتٛا٘ربیی  ٚاٍ٘یرع ٜسرٟبٔساضاٖ ضا ثرطای ٘ظربضت ٚ
وٙتطَ ٔسیطیت ،ضؼیف ذٛاٞس وطز .سٟبٔساضاٖ پطاوٙس ٜتٛا٘بیی وٙتطَ اثرطثرص ٔرسیطیت
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ضا ٘ساض٘س  ٚاظ سٛی زیٍط ،ثطای اتربش تیٕیٕبت صحیح ،زاضای تریص  ٚاطالػبت وربفی
٘یستٙس .زض ٔمبثُ ،افعایص تٕطوع ٔبِىیرت تٛسرر سرٟبٔساضاٖ ثرعضي ،اٍ٘یرع ٜوربفی ثرطای
٘ظبضت ثط ٔسیطاٖ فطأ ٓٞیآٚضز  ٚزاض٘سٌبٖ سٟبْ ثیطتط ،اٍ٘یرع ٜتحٕرُ ٞعیٙرٞٝربی ثبثرت
ٕغآٚضی اطالػبت  ٚزذبِت زض ٘ظبضت ثرط ٔرسیطیت ضا زاض٘رس (ضأسری  ٚثالیرط1993 ،8؛
زٔستع  .)1985 ،9ِٟٗ ٚزض ٚضؼیتٟبیی و ٝسٟبٔساضاٖ ٔٙبفغ وٕتطی زض ضطوت زاض٘س ،ثربِتجغ
اٍ٘یعٜای ثطای ٘ظبضت ثط ٔسیطاٖ ٘ساض٘س ،یب اٍ٘یع ٜوٕی زاض٘س ،ظیرطا ٞعیٙرٞٝربی ٘ظربضت ثرط
ٔسیطاٖ ثط ٔٙبفغ ٘ظبضت آٖ فع٘ٚی ذٛاٞس زاضت .ثٙبثطایٗٙٔ ،طمی ث٘ ٝظط ٔیضسس و ٝتٕطورع
ٔبِىیرت ٔ ٛررت افررعایص ػّٕىرطز ضررطوت ٌررطزز .اظ سررٛی زیٍرط ،ثررط اسرربس چرربضچٛة
ٕ٘بیٙسٌی تٛسؼ ٝیبفت ٝثرٚ ٝسریّٙ ٝسرٗ ٔ ٚره ِیٙرً ( )1976ا٘تظربض ٔریضٚز ور ٝتٕطورع
ٔبِىیت ٔٙوط ث ٝوبٞص ٔسیطیت سٛز فطصتطّجبٌ٘ ٝطزز ٕٞ ٚچٙریٗ ضرفبفیت اطالػربتی ضا
افعایص زٞس.
مالکیت نهادی
زض ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ،سطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی ٘مص ٕٟٔی ایفب ٔیوٙٙس .آٟ٘ب ٔریتٛا٘ٙرس
ثب زا٘ص  ٚتوطث ٝوبفی زض ظٔیٞٝٙبی ٔبِی  ٚترییی ٔطث ، ٛثط ٔرسیطیت ضرطوت ٘ظربضت
ٔؤثط زاضت ٝثبضٙس .ایرٗ أرط ٔریتٛا٘رس ٔجٙربیی ثرطای ٕٞسر ٛورطزٖ ٔٙربفغ ٔرسیطیت ثرب ٔٙربفغ
سررٟبٔساضاٖ  ٚحساوثطسرربظی ثررطٚت سررٟبٔساضاٖ ثبضررس٘ .ظرربضت ثررط ضررطوتٟب اظ ططیررك
سطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی ٔیتٛا٘س ثبػث افعایص ػّٕىطز ضطوت  ٚوبٞص ضفتبض فطصرتطّجب٘رٝ
ٌطزز .ی )2006( 10ٛایٗ ٔٛضٛع ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز و ٝآیب ٛ ٚز سطٔبیٌٝرصاض ٟ٘ربزی
ٔیتٛا٘س ضفتبضٞبی زستىبضی سٛز ٔسیطاٖ ضا تحت تأثیط لطاض زٞس یب ذیط؟ ٚی ث ٝایرٗ ٘تیورٝ
ضسیس وٞ ٝط چ ٝتؼساز سٟبْ زض اذتیبض سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثیطتط ثبضسٔ ،سیطیت سرٛز وربٞص
 ٚضفبفیت اطالػبتی افعایص ذٛاٞس یبفت.
استقالل هیأت مدیره
ٞیأت ٔسیطٕٟٔ ٜتطیٗ ضوٗ وٙتطَ ٘ ٚظبضت ثرط ٔرسیطیت ضرطوت ٔ ٚحبفظرت اظ ٔٙربفغ
سٟبٔساضاٖ تّمی ٔیضٛز٘ .تبیج ٔطبِؼبت ٘طبٖ ٔیزٞس وٞ ٝیأت ٔسیط ٜزض اضتمبی ػّٕىطز ٚ
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اضظش ضطوت ٘مص ثب إٞیتی ایفب ٔیوٙس .اسرتمالَ ٞیرأت ٔرسیط ٜاظ ططیرك ٘سرجت اػضربی
ریطا طایی (ریطٔٛظف) ٞیأت ٔسیط ٜثر ٝورُ اػضربی ٞیرأت ٔرسیط ٜسرٙویسٔ ٜریضرٛز .زض
حمیمت ،ا٘تظبض ایٗ است وٞ ٝط چ ٝاستمالَ ٞیأت ٔسیط ٜثیطتط ثبضرسٔ ،طرىالت ٕ٘بیٙرسٌی
وٕتط ضٛز .ثبال ثٛزٖ ٘سجت استمالَ اػضبی ٞیأت ٔرسیط ،ٜثبػرث اضتمربی ػّٕىرطز ضرطوت
ٔیضٛز  ٚاحتٕبَ ٚلٛع تمّت  ٚاضائ ٝصٛضتٟبی ٔبِی ٌٕطاٜوٙٙس ٜوبٞص ٔییبثس.
اندازه هیأت مدیره
زض ازثیبت تحمیك ،ز ٚزیسٌبٔ ٜتجبیٗ پیطأ٘ ٖٛمص  ٚتأثیط ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٜثط ػّٕىطز
ضطوت اضائ ٝضس ٜاست .زیسٌب ٜا َٚثیبٖ ٔیزاضز وٞ ٝیأت ٔرسیط ٜورٛچىتط ثبػرث اضتمربی
سطح ػّٕىطز ضطوت ٔیٌطززٍٙٞ .بٔی وٞ ٝیأت ٔسیط ٜاظ تؼساز ظیربزی اظ اػضرب تطرىیُ
ضس ٜثبضسٔ ،طىالت ٕ٘بیٙرسٌی افرعایص ٔرییبثرس  ٚوٙترطَ ٘ ٚظربضت ٔرٛثط ثرط ٔرسیطػبُٔ
ٔطىُتط ٔیضٛز .ضٕٗ آ٘ى ٝططح ضیعیٕٞ ،ربٍٙٞی ،تیرٕیٌٓیرطی  ٚثطٌرعاضی ّسربت
ٔٙظٓ ثطای ٞیأت ٔسیط ٜثعضي زضٛاض است .زض ٔمبثُ ،زیسٌب ٜز ْٚثیبٖ ٔیزاضز ورٞ ٝیرأت
ٔسیط ٜوٛچىتط ،اظ ٔعایرب ٙٔ ٚربفغ ٘ظرطات  ٚپیطرٟٙبزٞبی ترییری ٔ ٚتٙرٛع ور ٝزض ٞیرأت
ٔسیط ٜثعضٌتط ٛ ٚز زاضز ،ثطذٛضزاض ٕ٘یضٛز .زض ظٔی ٝٙاضتجرب ثریٗ ا٘رساظٞ ٜیرأت ٔرسیطٚ ٜ
سطح ٔسیطیت سٛز ٔیتٛاٖ استسالَ وطز وٞ ٝیأت ٔسیط ٜثعضٌتط ث ٝاحتٕبَ لٛی ٘سرجت ثرٝ
ٔطىالت ٕ٘بیٙسٌی ٛٞضیبضتط است ،ظیطا تؼساز ثیطتطی اظ افطاز وبضٞبی ٔرسیطیت ضا تحرت
٘ظط لطاض ذٛاٙٞس زاضت(ویُ ٘ ٚیىِٛس .)2003 ،11ٖٛظٔب٘ی وٞ ٝیرأت ٔرسیط ٜثعضٌترط ثبضرس
احتٕبَ ٛ ٚز اػضبی ٔستمُ ثب ترییٟبی ثیطتط افعایص ٔییبثس .اظ اػضربی ٞیرأت ٔرسیطٜ
ٔتریص ا٘تظبض ٔیضٚز و ٝزض پیطٍیطی یرب ٔحرسٚز ورطزٖ ضفتربض فطصرتطّجب٘رٔ ٝرسیطیت
ثٌٝ٘ٛٝای ثٟتط الساْ وٙٙس (زاٚیسسٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ .)2003 ،12زض حمیمرت ،ا٘تظربض ٔریضٚز ثرب
افعایص ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ،ٜاحتٕبَ ٔسیطیت سٛز فطصتطّجب٘ ٝوبٞص یبثس.
دوگانگی وظایف مدیرعامل
اٌط ٔسیطػبُٔ ضطوتٕٞ ،عٔبٖ ضئیس ٞیأت ٔسیط٘ ٜیع ثبضس ،ث ٝایٗ ٚضؼیت زٌٚربٍ٘ی
ٚظبیف ٔسیطػبُٔ اطالق ٔیٌطزز .زض ایٗ حبِت ٔسیطػبُٔ ث ٝطرٛض ثربِم ٜٛاذتیربض ثیطرتطی
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زاضز  ٚتضبز ٔٙبفغ افعایص ٔییبثس (پترطا .)2005 ،13سربذتبض زٌٚب٘رٚ ٝظربیف ثرٔ ٝرسیطػبُٔ
ا بظٔ ٜیزٞس تب اطالػبت زض زستطس سبیط اػضبی ٞیأت ٔسیط ٜضا ثر ٝطرٛض ٔرؤثطی وٙترطَ
وٙس .ثٙبثطایٕٗٔ ،ىٗ است اظ ٘ظبضت ٔؤثط ٌّٛیطی ث ٝػُٕ آٚضز ( ٙسرٗ ٔ ٚره ِیٙرً،
 .)1993چب٘ررً  ٚسرربٖ ( )2008ثررط ایررٗ ػمیررسٜا٘ررس و ر ٝپررس اظ ضسررٛائیٟبی ٔرربِی اذیررط،
سطٔبیٌٝصاضاٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛع ثیطتط ت ٝ ٛوطز٘س و ٝزٌٚربٍ٘ی ٚظربیف ٔرسیطػبُٔ ٕٔىرٗ
است ٚظیفٔ ٝجبضطتی ٞیأت ٔسیط ٜزض ٘ظربضت ثرط ٌعاضضرٍطی ٔربِی ضا ثرٔ ٝرربطط ٜا٘رساظز.
ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب اظٟبض ٔیزاض٘س و ٝزٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ ٔیتٛا٘س ٔسئِٛیت ٔرسیطػبُٔ
ضا زض ظٔیٌ ٝٙعاضضٍطی ٔبِی افعایص زٞس  ٚزض ٘تیوٞ ٝعی٘ ٝٙظبضت ثط ضفتربض ٔرسیطیت سرٛز
٘یع افعایص ٔییبثس .ثٙبثطایٗ ،ا٘تظبض ثرط ایرٗ اسرت رسایی ٔسرئِٛیت ضئریس ٞیرأت ٔرسیطٚ ٜ
ٔسیطػبُٔ ،ثبػث ػّٕىطز ثٟتط ضطوت ضٛز  ٚاحتٕبَ ٔسیطیت سٛز فطصرتطّجب٘ر ٝوربٞص
یبثس.
مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیأت مدیره
ٔسیطػبُٔ زض بیٍبٞی است ورٌ ٝربٞی تطویرت ٞیرأت ٔرسیط ٜضا وٙترطَ ٔریوٙرس .زض
صٛضتی ؤ ٝسیط ػبُٔ اظ لرسضت ثیطرتطی ثطذرٛضزاض ثبضرس ،تٛا٘ربیی ٘ظربضت ٞیرأت ٔرسیطٜ
وبٞص ٔییبثس .زض حمیمت ،ثب افعایص ٔرست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ ،بیٍربٚ ٜی زاضای
ثجبت  ٚلسضت ثیطتطی ذٛاٞس ثٛز  ٚاحتٕبَ وٕتطی ٛ ٚز زاضز وٙٔ ٝبفغ سرٟبٔساضاٖ ترأٔیٗ
ٌطزز .ثٙبثطایٗ ،ا٘تظبض ٔیضٚز طرٔ َٛرست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ ثبػرث تغییرط ػّٕىرطز
ضطوت ضرٛز  ٚاحتٕربَ ٔرسیطیت سرٛز فطصرتطّجب٘ر ٝافرعایص یبثرس (اثرطاٞیٓ ٕٞ ٚىربضاٖ،
.)2004
ضفافیت اطالعاتی
استب٘ساضزٞبی ٌعاضضٍطی ٔبِی ث ٝطٛض لبثُ تٟ ٛی ثط تأٔیٗ ٘یبظٞبی اسرتفبزٜوٙٙرسٌبٖ
ثط ٖٚسبظٔب٘ی تأویس زاضز .زض ٕٞیٗ ضاستب ٕٟٔتطیٗ اثعاض پبسرٍٛیی ٔرسیطیتٌ ،عاضضرٍطی
ٔبِی است و ٝث ٝافطبی اطالػبت ٔرٛضز ٘یربظ شیٙفؼربٖ ٔریپرطزاظز .اطالػربت افطبضرس ٜثبیرس
زاضای ٚیژٌیٟرربیی ثبضررس تررب ثتٛا٘ررس ٘یبظٞرربی اسررتفبزٜوٙٙررسٌبٖ ضا ثررطآٚضز ٜسرربظز .یىرری اظ
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ٚیژٌیٟبی اطالػبت افطب ضس ،ٜضفبفیت است تب ثتٛاٖ ثطآٖ اتىب وطز .زض اثرط افطربی ضرفبف
اطالػبت ٔبِی ا٘تظبض ٔیضٚز ػسْ تمبضٖ اطالػبتی ث ٝحسالُ ضسیس ،ٜاحتٕربَ تمّرت وربٞص
یبثس  ٚوطف آٖ آسرب٘تط ضرٛز .اظ سرٛی زیٍرط ،ضرفبفیت اطالػربت ٔربِی ػرسْ اطٕیٙربٖ ضا
وبٞص زاز ٛٔ ٚ ٜت افعایص اضظش ضطوت ٔیٌطزز.
ٔعیت اطالػبتی ٔطتجر ثب ضفبفیت ٌعاضضٍطی ٔبِی ایٗ است و ٝآٌبٞی سطٔبیٌٝصاضاٖ
افعایص یبفتٙٔ ٚ ٝوط ث ٝایوبز اػتٕبز زض ثیٗ سٟبٔساضاٖ ٔیضٛز .ثطای ایٙىر ٝاطالػربت ٔربِی
ٚاضح  ٚضفبف ثبضس٘ ،جبیرس ثر ٝصرٛضت ٌٕرطاٜوٙٙرس ٜاضائر ٝضرٛز  .ضرطوتٟبیی ور ٝاصرَٛ
ٌعاضضٍطی  ٚافطبی ضرفبف اطالػربت ضا ضػبیرت ٔریوٙٙرس زض اصرُ ثرط افطربی ثرٛٔ ٝلرغ،
صحیح ،وبُٔ  ٚثب ویفیت و ٝپبسرٍٛی ٘یبظٞبی شیٙفؼبٖ ثبضرس ،الرساْ ورطزٜا٘رس ( الِری،
 .)1387زض ایٗ تحمیك ،ضفبفیت اطالػبتی اظ ططیك ضفتبض ٔسیطیت سٛز ثطضسی ٔریضرٛز  .ثرٝ
ػجبضت زیٍطٞ ،ط چ ٝسطح ٔسیطیت سرٛز (اظ ططیرك الرالْ تؼٟرسی ریطػربزی) وٕترط ثبضرس
ٔٙوط ثٌ ٝعاضضٍطی ٔبِی ثب ضفبفیت ثیطتطی تٛسر ٔسیطیت ذٛاٞس ضس.
پیطینه
14

ِی ( )2008زض تحمیك ذٛز تأثیط سبذتبض ٔبِىیرت ثرط ػّٕىرطز ٔربِی ضرطوتٟب ضا ٔرٛضز
ثطضسی لطاض زازٚ .ی زٔ ٚؼیبض تٕطوع ٔبِىیت ٔ ٚبٞیرت سرٟبٔساضاٖ ضا ثر ٝػٙرٛاٖ ٔؼیبضٞربی
سبذتبض ٔبِىیت زض ٘ظط ٌطفت  ٚثرب اسرتفبز ٜاظ زازٜٞربی تربثّٛیی ،ضرطوتٟبی ثٛضسری ورطٜ
ٛٙثی ضا طی سبِٟبی  2000تب ٛٔ 2006ضز ثطضسی لطاض زاز٘ .تبیج ایٗ تحمیرك ٘طربٖ زاز ورٝ
ػّٕىطز ضطوت ثب افعایص تٕطوع ٔبِىیت ثٟجٛز ٔییبثس .أب اثرط ٔبِىیرت ٟ٘ربزی ٔ ٚبِىیرت
ذبض ی ثط ػّٕىطز ٔؼٙبزاض ٘یستٕٞ .چٙیٗ ٘تیوٌٝیطی ضس و ٝضاثط U ٝضىُ ٔؼىٛس ثریٗ
تٕطوع ٔبِىیت  ٚػّٕىطز ضطوت ٛ ٚز زاضز.
تسبی  ٚی ی )2007( 15ٛثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی تّفیمی  ٚسیسرتٓ ٔؼربزالت ٕٞعٔربٖ ،ضاثطرٝ
ثیٗ ٔبِىیرت ٟ٘ربزی  ٚػّٕىرطز ضرطوتٟبی آٔطیىربیی طری زٚض ٜظٔرب٘ی  1999ترب  2003ضا
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ثطضسی وطز٘س٘ .تبیج تحمیك آٟ٘ب ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی ثب ػّٕىطز ثط اسبس ٘سرجت
ویٛتٛثیٗ ضاثطٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز.
چرری  ٚضررٗ )2007( 16تررأثیط ٘ظرربْ ضاٞجررطی ضررطوتی ضا ثررط ٔررسیطیت سررٛز ثررب اسررتفبز ٜاظ
اطالػبت ضاٞجطی ضطوتی  9وطٛض آسریبیی ٔرٛضز ثطضسری لرطاض زاز٘رس .آٟ٘رب ثر ٝایرٗ ٘تیورٝ
ضسیس٘س ور ٝضرطوتٟبی ثرب ٘ظربْ ضاٞجرطی ثٟترط ،تٕبیرُ وٕترطی ثرٔ ٝرسیطیت سرٛز زاض٘رس ٚ
ٌعاضضٍطی ٔبِی ثب ضفبفیت ثیطتطی اضائٔ ٝیزٙٞس.
ثبالتجبت ٕٞ ٚىربضاٖ )2004( 17ثرب ثطضسری ٔ 313رٛضز اظ ػطضر ٝاِٚیر ٝسرٟبْ ضرطوتٟبی
استطاِیبیی ثیٗ سبِٟبی  1976تب  1993ث ٝایٗ ٘تیو ٝضسیس٘س و ٝتفىیه ضئیس ٞیأت ٔسیطٚ ٜ
ٔسیطػبُٔ ٔٙوط ث ٝثٟجٛز ػّٕىطز ٔیضٛز .وِٛع ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2001ثب ثطضسی  144ضرطوت
ٕ٘ ٝ٘ٛثیٗ سبِٟبی  1987ترب  1994ثر ٝایرٗ ٘تیور ٝزسرت یبفتٙرس ور ٝضرطوتٟبیی ور ٝزض آٟ٘رب
ٔسیطػبُٔ  ٚضئیس ٞیأت ٔسیط ٜفطز ٚاحسی ٘یست ،ػّٕىطز ثٟتطی زاض٘س.
ٔبضوچی  ٚثسضز )2001( 18ث ٝثطضسی ضاثط ٝثیٗ ٘ظبْ ضاٞجرطی ضرطوتی ٔ ٚرسیطیت سرٛز
پطزاذتٙس .آٟ٘ب ضاثط ٝثیٗ وٕیت ٝحسبثطسی ٚ ٚیژٌیٟبی ٞیأت ٔرسیط ٜضا ثرب ٔرسیطیت سرٛز اظ
ططیك الالْ تؼٟسی اذتیبضی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زاز٘س  ٚثر ٝایرٗ ٘تیور ٝضسریس٘س ورٔ ٝرسیطیت
سٛز ضاثطٔ ٝؼٙبزاضی ثب وٕیت ٝحسبثطسی ٚ ٚیژٌیٟبی ٞیأت ٔسیط ٜزاضز.
ثبثبیی ( )1389تأثیط ٔبِىیت سطٔبیٌٝرصاضاٖ ٟ٘ربزی ثرط ٔرسیطیت سرٛز ضا زض ضرطوتٟبی
پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زاز٘ .تبیج تحمیك ٚی حربوی اظ
آٖ است و ٝضاثط ٝثریٗ ٔبِىیرت سرٟبٔساضاٖ ٟ٘ربزی  ٚا٘ؼطربفپرصیطی حسربثساضی (اذتیربض
ٔسیطاٖ ٟت ایوبز الالْ تؼٟسی) ٔٙفی است ،أب ایٗ ضاثطٔ ٝؼٙبزاض ٘یستٕٞ .چٙیٗ ٔتٕطورع
ضسٖ زضصس ٔبِىیت سطٔبیٌٝرصاضاٖ ٟ٘ربزی ترأثیط ثیطرتطی ثرط تغییرط ٔیرعاٖ ٔرسیطیت الرالْ
تؼٟسی ٘ساضز.
ٔسضس ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1388ث ٝثطضسی ٘مص سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی ثط ثربظز ٜسرٟبْ پطزاذتٙرس.
یبفتٞٝبی پژٞٚص آٟ٘ب ٘طبٖ زاز ثب ٛ ٚز ایٗ ؤ ٝیعاٖ ٔبِىیت ٟ٘بزی زض ضطوتٟبی پصیطفترٝ
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ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ظیبز استِٚ ،ی ثیٗ زضصس ٔبِىیت سرٟبٔساضاٖ ٟ٘ربزی ٚ
ثبظز ٜسٟبْ ضاثطٔ ٝؼٙبزاضی ٛ ٚز ٘ساضز.
لبِیجرربف اصررُ  ٚضضرربیی( )1387ثرر ٝثطضسرری ترربثیط تطویررت ٞیررأت ٔررسیط ٜثررط ػّٕىررطز
ضطوتٟبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس .ثطای ا٘رساظٌٜیرطی ػّٕىرطز
ضطوت اظ ٘طخ ثبظز ٜحم ٛق صربحجبٖ سرٟبْ ،حبضری ٝسرٛز ٘بذربِص ،حبضری ٝسرٛز ذربِص،
ٔتٛسر ضضس فطٚش ٔ ٚتٛسر ضضس سٛز ذبِص استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیج ایٗ پژٞٚص ٘طربٖ
زاز ثیٗ اػضبی ریطٔٛظف ٔ ٚؼیبضٞبی ػّٕىطز ،ضاثطٔ ٝؼٙبزاضی ٛ ٚز ٘ساضز.
حسبس یٍبٕ٘ٞ ٚ ٝىبضاٖ ( )1387ث ٝآظٔ ٖٛاضتجب ثیٗ اضظش ضطوت ٔ ٚبِىیت ٟ٘ربزی
اظ ططیك ضٌطسی ٖٛذطی چٙسٌب٘ ٝپطزاذتٙس .ث ٝطرٛضوّی ٘تربیج ایرٗ تحمیرك ثیربٍ٘ط  ٚرٛز
ضاثطٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثیٗ سطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی  ٚاضظش ضطوت ٔ ٚؤیس فطضی٘ ٝظبضت وربضا
است.
ٕ٘بظی  ٚوطٔب٘ی ( )1387ث ٝثطضسی تأثیط سبذتبض ٔبِىیت ثط ػّٕىطز ضرطوتٟبی پصیطفترٝ
ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس .ضٚش آٔبضی ٔٛضز اسرتفبز ٜثرٙٔ ٝظرٛض آظٔرٖٛ
فطضیٞٝبی پژٞٚص ،ضٚش زازٜٞبی تطویجی ثٛز ٜاست .یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ ٔیزٞرس
و ٝضاثطٔ ٝؼٙبزاض ٙٔ ٚفی ثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚػّٕىطز ضطوت  ٚضاثطٔ ٝؼٙبزاض ٔ ٚثجرت ثریٗ
ٔبِىیت ضطوتی  ٚػّٕىرطز ضرطوت  ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙریٗٔ ،بِىیرت ٔرسیطیتی ثر ٝصرٛضت
ٔؼٙبزاض ٙٔ ٚفی ثط ػّٕىطز ضطوت تأثیط ٔیٌصاضز.
روش ضناسی
ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع تحمیمبت توطثی (ث ٝز٘جبَ ثیبٖ ضاثط ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚ ٚاثستٚ )ٝ
پس ضٚیسازی (ثب ت ٝ ٛث ٝاطالػبت ٌصضت )ٝاست .ثب ت ٛر ٝثر ٝتمسریٓثٙرسی ثطحسرت ضٚش
تحمیك ،پژٞٚص حبضط ثطاسبس ضٚضرٟبی تٛصریفی ٕٞ ٚجسرتٍی صرٛضت ٌطفتر ٝاسرت .ثرٝ
ٔٙظٛض آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك اظ ضٌطسی ٖٛچٙرس ٔتغیرط ٚ ٜضٚش حرسالُ ٔطثؼربت تؼٕریٓ
یبفت ٝتطویجی استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ تحمیرك اظ ِحرب ٞرسف وربضثطزی ٔریثبضرس ،چر ٖٛثرب
ٞسف ثىبضٌیطی ایٗ ٘تبیج زض ثبظاض سطٔبی ٝا٘وبْ ٔیٌیطز.
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فرضیهها
فطضی ٝاصّی  .1ثیٗ سبظ ٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطرٔ ٝؼٙربزاضی
ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .1ثیٗ تٕطوع ٔبِىیت  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی .2ثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی .3ثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیطٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .4ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجتٙٔ /فی ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .5ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظربیف ٔرسیطػبُٔ  ٚػّٕىرطز ضرطوت ضاثطرٙٔ ٝفری  ٚرٛز
زاضز.
فطضی ٝفطػی  .6ثیٗ ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطرٝ
ٔٙفی ٛ ٚز زاضز.
فطضرری ٝاصررّی  .2ثرریٗ سرربظ ٚوبضٞرربی ٘ظرربْ ضاٞجررطی ضررطوتی  ٚضررفبفیت اطالػرربتی ضاثطررٝ
ٔؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی .1ثیٗ تٕطوع ٔبِىیت  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی .2ثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .3ثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیط ٚ ٜضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .4ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجتٙٔ /فی ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی  .5ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ  ٚضرفبفیت اطالػربتی ضاثطرٙٔ ٝفری  ٚرٛز
زاضز.
فطضی ٝفطػی  .6ثیٗ ٔست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ زض ٞیرأت ٔرسیط ٚ ٜضرفبفیت اطالػربتی
ضاثطٙٔ ٝفی ٛ ٚز زاضز.
جامعه و نمونه
لّٕطٔ ٚىب٘ی پژٞٚص ،ضطوتٟبی پصیطفت ٝضرس ٜزض ثرٛضس اٚضاق ثٟربزاض تٟرطاٖ  ٚلّٕرطٚ
ظٔب٘ی آٖ سبِٟبی  1384تب ٔ 1390یثبضس .زض ایٗ پرژٞٚص ثرطای ا٘ترربة ٕ٘٘ٛر ٝآٔربضی اظ
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ضٚش حصف سیستٕبتیه استفبز ٜضس ٜاست .ثرٙٔ ٝظرٛض ا٘ترربة ٕ٘٘ٛر ٝآٔربضی ،ضرطوتٟبی
زاضای ٚیژٌیٟبی ظیط ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ضس ٜا٘س:
 .1لجُ اظ سبَ  1384زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصیطفت ٝضس ٜثبضٙس.
 .2سبَ ٔبِی ضطوتٟبی ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛتٟی ث ٝپبیبٖ اسفٙس ٞط سبَ ثبضس.
 .3ث ٝزِیرُ ضرفبف ٘جرٛزٖ ٔطظثٙرسی ثریٗ فؼبِیتٟربی ػّٕیربتی  ٚترأٔیٗ ٔربِی ،ضرطوتٟبی
سطٔبیٌٝصاضی ،ثب٘ه ٞبٔ ،ؤسسبت ثیٕٚ ٚ ٝاسرطٌٝرطیٞربی ٔربِی اظ ٕ٘٘ٛر ٝحرصف
ضس ٜا٘س.
 .4ضطوت ٘جبیس سبَ ٔبِی ذٛز ضا طی زٚض ٜتحمیك تغییط زاز ٜثبضس.
 .5ضطوت طی زٚض ٜتحمیك فؼبِیت ٔستٕط زاضتٚ ٚ ٝلفٔ ٝؼبٔالتی ثیص اظ سٔ ٝب٘ ٜساضرتٝ
ثبضس.
ثب ت ٝ ٛثٛٔ ٝاضز فٛق ،تؼساز  67ضطوت  ٚزض ٔوٕٛع ٔ 469طربٞس ٜثرطای ٞرط ٔتغیرط زض
زٚضٔ ٜطبِؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ضس ٜاست.
مدلها و نحوه سنجص متغیرها
ٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝاصّی ا ٚ َٚضص فطضی ٝفطػری آٖ ،اظ ٔرسِٟبی ضٌطسری٘ٛی چٙرس
ٔتغیط ٜظیط استفبز ٜضس ٜاست:
ROAi,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,t
+β5DUALi,t+β6TENUREi.,t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t
( )1

Ri,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,,t+β5
DUALi,t+β6TENUREi,.t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t
( )2

ٟررت آظٔرر ٖٛفطضرری ٝاصررّی ز ٚ ْٚضررص فطضرری ٝفطػرری آٖ اظ ٔررسَ ضٌطسرری٘ٛی
چٙس ٔتغیط ٜظیط استفبزٌ ٜطزیس ٜاست:
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AAAi,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,t
+β5DUALi,t +β6TENUREi.t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t

( )3
ثطای ثطآٚضز ٔتغیط ٚاثست( AAA ٝلسضٔطّك الالْ تؼٟسی ریطػربزی) اظ ٔرسَ وبظ٘یره
( )1999ث ٝضطح ظیط استفبز ٜضس ٜاست:

و ٝزض آٖ :
 :TAi,tالالْ تؼٟسی ضطوت  iزضسبَ t
 :Ai,t-1زاضاییٟبی ضطوت  iزض اثتسای سبَ t
 : ΔREVi,tتغییط زض فطٚش ذبِص ضطوت  iزض سبَ t
 :ΔRECi,tتغییط زض حسبثٟبی زضیبفتٙی ضطوت  iزض سبَ t
٘ :PPEi,tبذبِص أٛأَ،بضیٗآالت  ٚتوٟیعات ضطوت  iزض سبَ t
 ΔCFOi,tتغییط زض طیبٟ٘بی ٘مس ػّٕیبتی ضطوت  iزض سبَ t
اظ آ٘وب ور ٝالرالْ تؼٟرسی ( )TAضربُٔ الرالْ تؼٟرسی ػربزی ( ٚ )NAالرالْ تؼٟرسی
ریطػبزی ( )AAاست ،ثٙبثطایٗٔ ،وٕٛع چٟبض ػجبضت سٕت ضاست ٔسَ وبظ٘یه (ٔسَ )4
ثیربٍ٘ط الرالْ تؼٟرسی ػرربزی ( εi,t ٚثبلیٕب٘رسٔ ٜرسَ) ٘طربٖ زٙٞررس ٜالرالْ تؼٟرسی ریطػرربزی
(ٔسیطیت سٛز) ضرطوت  iزض سربَ ٔربِی  tذٛاٞرس ثرٛز .زض ایرٗ تحمیرك ،الرالْ تؼٟرسی ثرٝ
صٛضت لسضٔطّك تفبضُ طیبٟ٘بی ٘مسی ػّٕیبتی اظ سٛز ػّٕیبتی ث ٝزست ٔیآیس.
زض س 1 َٚتؼطیف ػّٕیبتی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی تحمیك اضائ ٝضس ٜاست:
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سٔ :1 َٚتغیطٞبی تحمیك ٘ ٚحٔ ٜٛحبسج ٝآٟ٘ب
٘بْ اذتیبصی
٘ٛع ٔتغیط

زض ٔسَ

ػٛٙاٖ

OWNCON

تٕطوع ٔبِىیت

INSOWN

ٔبِىیت ٟ٘بزی

BRDIND

استمالَ ٞیأت ٔسیطٜ

BRDSZE

ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیطٜ

DUAL

زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ

٘حٔ ٜٛحبسجٔ ٝتغیطٞب
ٔوٕٛع ٔوصٚض زضصس تّٕه
سٟبٔساضاٖ ػٕس( ٜضبذص ٞطفیٙساَ-
ٞیطضٕٗ).
ٔوٕٛع زضصس سٟبْ ٔتؼّك ث ٝثب٘ىٟب،
ثیٕٞ ٝبٟ٘ ،بزٞب ٔ ٚؤسسبت ٔبِی ٚ
ضطوتٟبی سطٔبیٌٝصاضی.

مستقل

تؼساز اػضبی ریطٔٛظف ٞیأت ٔسیطٜ
تمسیٓ ثط وُ اػضبی ٞیأت ٔسیط.ٜ
تؼساز اػضبی ٞیأت ٔسیط.ٜ
ٔتغیط ٔوبظی است .اٌط ٔسیطػبُٔ،
ضئیس ٞیأت ٔسیط٘ ٜیع ثبضس ،ثطاثط
یه  ٚزض ریط ایٗ صٛضت ثطاثط صفط
است.

TENURE

ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض

ٍِبضیتٓ ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ

ٞیأت ٔسیطٜ

زض ٞیأت ٔسیط.ٜ
ٍِبضیتٓ ((سٛزذبِص ثؼالٞ ٜٚعیٝٙ

وابسته

ثٟط ٜتمسیٓ ثط وُ زاضاییٟبی اثتسای

RoA

ثبظز ٜزاضاییٟب

R

ثبظز ٜسٟبْ ضطوت

ٍِبضیتٓ (ثبظز ٜسٟبْ . )1 +

AAA

لسضٔطّك الالْ تؼٟسی ریطػبزی

لسضٔطّك ثبلیٕب٘سٔ ٜسَ وبظ٘یه.

MVE

اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ

سبَ) .)1 +

کنترلی

BME

اضظش زفتطی ث ٝاضظش ثبظاض حمٛق
صبحجبٖ سٟبْ

ٍِبضیتٓ اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ
سٟبْ.
ٍِبضیتٓ ((اضظش زفتطی حمٛق
صبحجبٖ سٟبْ تمسیٓ ثط اضظش ثبظاض
حمٛق صبحجبٖ سٟبْ) .)1+
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آمار توصیفی
آٔبض تٛصیفی ٔتغیطٞبی تحمیك زض س 2 َٚاضائ ٝضس ٜاست.
س :2 َٚآٔبضتٛصیفی ٔتغیطٞب
ا٘حطاف
حساوثط

ٔیبٍ٘یٗ

ٔؼیبض

٘بْ ٔتغیط
تٕطوع ٔبِىیت

OWNCON

0/0667

0/8625

0/4538

0/1846

ٔبِىیت ٟ٘بزی

INSOWN

0/000

0/8384

0/5376

0/0380

استمالَ ٞیأت ٔسیطٜ

BRDIND

0/000

1/000

0/5947

0/2238

ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیطٜ

BRDSZE

3/000

8/000

5/0575

0/4609

TENURE

0/000

0/9031

0/3778

0/2768

MVE

4/3054

7/6054

5/7025

0/6566

BME

0/0428

0/7119

0/2150

0/1318

R

0/0602

1/6497

0/4511

0/2377

ثبظز ٜزاضاییٟب

ROA

-0/0785

0/2856

0/0803

0/0494

لسضٔطّك الالْ تؼٟسی ریطػبزی

AAA

0/0008

1/3643

0/0910

0/1117

ٔرست ظٔرربٖ تیررسی ٔررسیطػبُٔ

ٕ٘بز

زض ٞیأت ٔسیطٜ
اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖسٟبْ
٘سررجت اضظش زفتررطی ثرر ٝاضظش
ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ
ثبظز ٜسٟبْ

حسالُ

نتایج آزمون فرضیهها
٘تبیج آظِٔ ٖٛیٕط ٘طبٖ زاز و ٝثرطای ٔرسِٟبی  3 ٚ 2 ،1ضٚش زازٜٞربی تّفیمری ٔٙبسرت
٘یست  ٚثبیس اظ ضٚش زازٜٞبی تبثّٛیی استفبزٌ ٜطزز .ثٙبثطایٗ ،ثطای تطریص ایٗ و ٝثبیس اظ
ضٚش اثطات ثبثت استفبزٌ ٜطزز یب ضٚش اثطات تیبزفی ،آظٔٞ ٖٛبسرٕٗ ا٘وربْ ضرس٘ .تربیج
٘طبٖ زاز و ٝثبیس ضٚش زازٜٞبی تبثّٛیی ثب اثطات ثبثت ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیطز.
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نتیجه آزمون فرضیه اول
س٘ :3 َٚتیو ٝآظٔ ٖٛفطضی ٝا( َٚاٍِٛی ا -)َٚاضتجب سبظٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ثب ثبظز ٜزاضاییٟب
ROAi,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,t
+β5DUALi,t +β6TENUREi,t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t
ٔسَ ()1
ٔتغیطٞب

ضطیت

آٔبضt ٜ

ٔمساض p

ضطیت ثبثت ()α0

0/1322

24/0549

0/0000

تٕطوعٔبِىیت ()OWNCON

0/0003

4/2171

0/0000

ٔبِىیت ٟ٘بزی ()INSOWN

0/0092

1/2178

0/0228

استمالَ ٞیأت ٔسیط)BRDIND( ٜ

0/0085

3/7790

0/0002

ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط)BRDSZE( ٜ

-0/0069

-9/8196

0/0000

زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ()DUAL

-0/0013

-3/2564

0/0013

0/0070

5/6651

0/0000

-0/0049

-4/0615

0/0001

0/0100

4/0467

0/0001

-0/0247

-1/1141

0/2666

ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط)TENURE( 0ٜ
اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()MVE
اضظش زفتطی ث ٝاضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()BME
ٔتغیط ذٛزٕٞجستٍی ٔطتج ٝسAR(3) ْٛ
ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضس)Adjusted R2( ٜ

0/9229

آٔبض ٜزٚضثیٗٚ -اتس)Durbin Watson( ٖٛ

2/4864

آٔبض)F-Statistic ( F ٜ

()43/6657

ٔتغیط ٚاثست)ROA( ٝ

ثبظز ٜزاضایی
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رسٔ 3 َٚالحظرٔ ٝریضرٛزٔ ،مرساض آٔربضٔ F ٜحبسرج ٝضرس ٜزض ٔرسَ
ضٌطسی٘ٛی ثطاظش ضسٔ 43/66 ٜیثبضس و ٝثب ت ٝ ٛث ٝسرطح ٔؼٙربزاضی زض رس)0/000( َٚ
٘تیوٌٝیطی ٔیضٛز ؤ ٝسَ ضٌطسی ٖٛزض سطح اطٕیٙبٖ  99زضصس ٔؼٙبزاض اسرت .ثرب ت ٛرٝ
ث ٝضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضسٔ ٜیتٛاٖ ازػب وطز و ٝثیص اظ  92زضصس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثستٝ
(ثبظز ٜزاضاییٟب) اظ ططیك ٔتغیطٞبی تٛضیحی لبثُ ثیبٖ ٔیثبضسٔ .مساض زٚضثیٗ ٚاتسر ٖٛثطاثرط
 2/49است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞرس ا رعای ذطرب زض ایرٗ ٔرسَ ٕٞجسرتٍی ٔؼٙربزاضی ثرب یىرسیٍط
٘ساضت ٚ ٝضفتبضی ٔستمُ اظ  ٓٞزاض٘س٘ .تبیج ث ٝزست آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛایٗ فطضی٘ ٝطبٖ ٔیزٞس
و ٝثریٗ تٕطورع ٔبِىیرتٔ ،بِىیرت ٟ٘ربزی ،اسرتمالَ ٞیرأت ٔرسیطٔ ٚ ٜرست ظٔربٖ تیرسی
ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٜثب ثبظز ٜزاضاییٟرب ضاثطرٔ ٝثجرت ٔ ٚؼٙربزاضی  ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙریٗ
٘تبیج ثیبٍ٘ط ضاثطٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙبزاض ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜزٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔرسیطػبُٔ ثرب
ثبظز ٜزاضاییٟب ٔیثبضس.
نتیجه آزمون فرضیه اول
ثب ت ٝ ٛث٘ ٝتبیج لبثُ ٔطربٞس ٜزض رسٔ ،4 َٚمرساض آٔربض F ٜثیربٍ٘ط ٔؼٙربزاضی وّری ٔرسَ
ضٌطسی٘ٛی ثطاظش ضس ٜزض سطح اطٕیٙبٖ  99زضصرس ٔریثبضرس .ثرب ت ٛر ٝثر ٝضرطیت تؼیریٗ
تؼسیُ ضسٔ ٜیتٛاٖ ازػب وطز و ٝثیص اظ  94زضصس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثست( ٝثبظز ٜسرٟبْ) اظ
ططیك ٔتغیطٞبی تٛضیحی لبثُ ثیبٖ استٔ .مساض آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتسر ٖٛثطاثرط ثرب  1/72اسرت
و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس ٔطىُ ذٛز ٕٞجستٍی ثیٗ ٕالت پسٕب٘سٞب ٛ ٚز ٘ساضز٘ .تبیج ثر ٝزسرت
آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛایٗ فطضی٘ ٝطبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ تٕطوع ٔبِىیرتٔ ،بِىیرت ٟ٘ربزی ،اسرتمالَ
ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٜثرب ثربظز ٜسرٟبْ ضاثطرٔ ٝثجرت ٚ
ٔؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضزٕٞ .چٙیٗ ٘تبیج ثیبٍ٘ط ضاثطٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙبزاض ثیٗ ا٘رساظٞ ٜیرأت ٔرسیطٚ ٜ
زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ ثب ثبظز ٜسٟبْ ٔیثبضس.
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س٘ :4 َٚتیو ٝآظٔ ٖٛفطضی ٝا( َٚاٍِٛی ز -)ْٚاضتجب سبظٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ثب ثبظز ٜسٟبْ
Ri,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,t
+β5DUALi,t+β6TENUREi.t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t
ٔسَ ()2
ضطیت

آٔبضt ٜ

ٔمساض ثبثت ()α0

-1/0631

-11/2443

0/0000

تٕطوعٔبِىیت ()OWNCON

0/0028

5/3088

0/0000

ٔبِىیت ٟ٘بزی ()INSOWN

0/0030

1/3167

0/0189

استمالَ ٞیأت ٔسیط)BRDIND( ٜ

0/0809

4/5023

0/0000

ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط)BRDSZE( ٜ

-0/0013

-0/1440

0/0088

زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ()DUAL

-0/0719

-4/6025

0/0000

ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط)TENURE( 0ٜ

0/0361

3/6409

0/0003

اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()MVE

0/2774

22/7237

0/0000

اضظش زفتطی ث ٝاضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()BME

0/0109

0/4732

0/0063

ٔتغیط ذٛزٕٞجستٍی ٔطتج ٝسAR(3) ْٛ

0/3493

5/4032

0/0000

ٔتغیطٞب

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضس)Adjusted R2( ٜ

0/9493

آٔبض ٜزٚضثیٗٚ -اتس)Durbin Watson( ٖٛ

1/7251

آٔبض)F-Statistic ( F ٜ

ٔمساض p

)0/0000( 67/68

نتیجه آزمون فرضیه دوم
ثب ت ٝ ٛث٘ ٝتبیج اضائ ٝضس ٜزض سٔ 5 َٚمساض آٔبض F ٜثیبٍ٘ط ٔؼٙبزاضی وّی ٔسَ ضٌطسی٘ٛی
ثطاظش ضس ٜزض سطح اطٕیٙبٖ  99زضصس ٔیثبضس .ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس
و ٝثیص اظ  53زضصس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثست( ٝضفبفیت اطالػبتی ثطٔجٙبی لسضٔطّك الالْ
تؼٟسی ریطػبزی) اظ ططیك ٔتغیطٞبی تٛضیحی لبثُ ثیبٖ ٔیثبضسٔ .مساض آٔبض ٜزٚضثیٗ
ٚاتس ٖٛثطاثط  2/38است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس ا عای ذطب زض ایٗ ٔسَ ٕٞجستٍی ٔؼٙبزاضی ثب
یىسیٍط ٘ساضت ٚ ٝضفتبضی ٔستمُ اظ  ٓٞزاض٘س .ث ٝػجبضتی زیٍط ،ثیٗ ا عای ذطبی ٔطبٞسٜ
ضس ،ٜذٛز ٕٞجستٍی ٛ ٚز ٘ساضز.
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س٘ :5 َٚتیو ٝآظٔ ٖٛفطضی ٝز -ْٚاضتجب سبظٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجطی ضطوتی ثب ضفبفیت اطالػبتی
AAAi,t=α0+β1OWNCONi,t+β2INSOWNi,t+β3BRDINDi,t+β4BRDSZEi,t
+β5DUALi,t+β6TENUREi.t+β7MVEi,t+β8BMEi,t+𝓔i,t
ٔسَ ()3
ضطیت

آٔبضt ٜ

ٔمساض ثبثت ()α0

-0/1331

-2/8760

0/0045

تٕطوعٔبِىیت ()OWNCON

-0/0007

-1/6711

0/0096

ٔبِىیت ٟ٘بزی ()INSOWN

-0/0309

-4/4630

0/0000

استمالَ ٞیأت ٔسیط)BRDIND( ٜ

-0/0268

-7/5310

0/0000

ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط)BRDSZE( ٜ

0/0170

1/9056

0/0058

زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ()DUAL

0/0223

0/0077

0/0099

ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط)TENURE( 0ٜ

-0/0264

-2/8624

0/0047

اضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()MVE

0/0304

12/3511

0/0000

اضظش زفتطی ث ٝاضظش ثبظاض حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ()BME

0/0269

8/0487

0/0000

ٔتغیط ذٛزٕٞجستٍی ٔطتج ٝسAR(1) ْٛ

-0/2210

-2/8029

0/0056

ٔتغیط ذٛزٕٞجستٍی ٔطتج ٝسAR(2) ْٛ

-0/1927

-6/2360

0/0000

ٔتغیط ذٛزٕٞجستٍی ٔطتج ٝسAR(3) ْٛ

-0/0605

-4/5862

0/0000

ٔتغیطٞب

ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضس)Adjusted R2( ٜ

0/5365

آٔبض ٜزٚضثیٗٚ -اتس)Durbin Watson( ٖٛ

2/3837

آٔبض)F-Statistic ( F ٜ

ٔمساض p

)0/0000( 5/0151

سطح ٔؼٙبزاضی))Prob

٘تبیج ث ٝزست آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛفطضی ٝز٘ ْٚطبٖ ٔیزٞس ور ٝثریٗ ا٘رساظٞ ٜیرأت ٔرسیطٚ ٜ
زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ ثب سطح ٔسیطیت سٛز ضاثطٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی  ٚرٛز زاضز .ثرٝ
طٛضی و ٝافعایص ٔتغیطٞبی ٔصوٛض ٔ ٛت افعایص سرطح ٔرسیطیت سرٛز ضرس ٚ ٜضرفبفیت
اطالػبتی ضا وبٞص ذٛاٞس زازٕٞ .چٙیٗ ٘تبیج ثیبٍ٘ط ضاثطرٙٔ ٝفری ٔ ٚؼٙربزاضی ثریٗ تٕطورع
ٔبِىیتٔ ،بِىیت ٟ٘بزی ،استمالَ ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜرست ظٔربٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ زض ٞیرأت
ٔسیط ٜثب سطح ٔسیطیت سٛز ٔیثبضس .ثرٌ٘ٛ ٝرٝای ور ٝافرعایص ٔتغیطٞربی ٔرصوٛض ٔ ٛرت
وبٞص سطح ٔسیطیت سٛز  ٚزض ٘تیو ٝافعایص ضفبفیت اطالػبتی ٔیٌطزز.
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ذالص٘ ٝتبیج آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك زض سا 8 ٚ 7 ،6 َٚاضائ ٝضس ٜاست.
س٘ :6َٚتبیج حبصُ اظ آظٔ ٖٛفطضی ٝا َٚثب استفبز ٜاظ ٔؼیبض ثبظز ٜزاضاییٟب
٘تیوٝ

فطضیٞٝب
فطضی ٝفطػی ا :َٚثیٗ تٕطوع ٔبِىیت  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی ز :ْٚثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز .

فطضی ٝفطػی س :ْٛثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی چٟبضْ :ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٙٔ ٝفیٔ/ثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی پٙوٓ :ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٙٔ ٝفی ٛ ٚز

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز .

زاضز.
فطضی ٝفطػی ضطٓ  :ثیٗ ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت

فطضی ٝضز ٔیضٛز.

ضاثطٙٔ ٝفی ٛ ٚز زاضز.

س٘ :7 َٚتبیج حبصُ اظ آظٔ ٖٛفطضی ٝا َٚثب استفبز ٜاظ ٔؼیبض ثبظز ٜسٟبْ
فطضیٞٝب

٘تیوٝ

فطضی ٝفطػی ا : َٚثیٗ تٕطوع ٔبِىیت  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز .

فطضی ٝفطػی ز : ْٚثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی س : ْٛثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

زاضز.
فطضی ٝفطػی چٟبضْ  :ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز ضطوت ضاثطٙٔ ٝفیٔ/ثجت

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی پٙوٓ  :ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ  ٚػّٕىطز ضطوت ضاثطٙٔ ٝفی

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز .

ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی ضطٓ  :ثیٗ ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٚ ٜػّٕىطز
ضطوت ضاثطٙٔ ٝفی ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝضز ٔیضٛز.
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س٘ :8 َٚتبیج حبصُ اظ آظٔ ٖٛفطضی ٝز ْٚثب استفبز ٜاظ ٔؼیبض لسضٔطّك الالْ تؼٟسی ریطػبزی
فطضیٞٝب

٘تیوٝ

فطضی ٝفطػی ا : َٚثیٗ تٕطوع ٔبِىیت  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی ز : ْٚثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی س : ْٛثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیط ٚ ٜضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٛ ٚز زاضز.

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

فطضی ٝفطػی چٟبضْ  :ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٚ ٜضفبفیت اطالػبتی ضاثطٙٔ ٝفیٔ /ثجت ٛ ٚز

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

زاضز.
فطضی ٝفطػی پٙوٓ  :ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٙٔ ٝفی

فطضی ٝتأییس ٔیضٛز.

ٛ ٚز زاضز.
فطضی ٝفطػی ضطٓ  :ثیٗ ٔست ظٔبٖ تیسی ٔسیطػبُٔ زض ٞیأت ٔسیط ٚ ٜضفبفیت اطالػبتی

فطضی ٝضز ٔیضٛز .

ضاثطٙٔ ٝفی ٛ ٚز زاضز.

تجسیه و تحلیل و نتیجهگیری
پژٞٚص حبضط ث ٝثطضسی توطثی تأثیط سبظ ٚوبضٞبی ٘ظبْ ضاٞجرطی ضرطوتی ثرط ػّٕىرطز
ٔبِی  ٚضفبفیت اطالػبتی ضطوتٟبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟرطاٖ ٔریپرطزاظز.
٘تبیج آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك ثیبٍ٘ط آٖ است و ٝثیٗ تٕطورع ٔبِىیرت ثرب ثربظز ٜزاضاییٟرب ٚ
ثبظز ٜسٟبْ  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز ،ث ٝطرٛضی ور ٝافرعایص
تٕطوع ٔبِىیت سٟبٔساضاٖ ػٕس ٛٔ ٜت ثٟجٛز  ٚاضتمبی سطح ػّٕىطز ضرطوتٟب ٕٞ ٚچٙریٗ
افعایص ضفبفیت اطالػبتی ٔیٌطززٔ .فبٞیٓ ٘ظطی پطتٛا٘ ٝایٗ فطضی٘ ٝیع ٔٛیس آٖ است ورٝ
افعایص تٕطوع ٔبِىیت سٟبٔساضاٖ ػٕس ،ٜاٍ٘یع ٜوبفی ثطای وٙتطَ ٘ ٚظربضت ثرط ٔرسیطاٖ ضا
فررطأ ٓٞرریآٚضز .زض حمیمررت ،زاض٘ررسٌبٖ سررٟبْ ثیطررتط ،اٍ٘یررع ٜتحٕررُ ٞعیٙررٞٝرربی ثبثررت
ٕرغآٚضی اطالػرربت  ٚزذبِررت زض ٘ظرربضت ثررط ٔررسیطیت ضا زاض٘ررس .زض ٔمبثررُ ،پطاوٙررسٌی
ٔبِىیت ،اٍ٘یع ٜوٕی ثطای ٘ظبضت ثط ٔسیطیت ایوبز ٔیٕ٘بیس٘ .تیؤ ٝرصوٛض ثرب پژٞٚطرٟبی
ٙسٗ ٔ ٚه ِی ،)1976( ًٙزٔستع  ،)1985( ِٟٗ ٚضأسری  ٚثالیرط (ِ ،)1993ری (،)2008
حسبس یٍبٕ٘ٞ ٚ ٝىبضاٖ ( )1387سبظٌبض است.
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ثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی ثب ثبظز ٜزاضاییٟرب  ٚثربظز ٜسرٟبْ  ٚضرفبفیت اطالػربتی ضاثطرٔ ٝثجرت ٚ
ٔؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝافعایص ٔبِىیرت سرٟبٔساضاٖ ٟ٘ربزی ٔ ٛرت افرعایص ٚ
اضتمبء ػّٕىطز ضطوتٟب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایص ضفبفیت اطالػربتی ٔریٌرطزز .زِیرُ ایرٗ أرط آٖ
است و ٝث ٝػّت ثبال ثٛزٖ ٞعی٘ ٝٙظبضت ،فمر سٟبٔساضاٖ ثعضي ٘ظیط سطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی
ٔیتٛا٘ٙس ثٔ ٝعایبی وبفی زست یبثٙس تب اٍ٘یع٘ ٜظبضت ضا زاضت ٝثبضٙس٘ .تیؤ ٝصوٛض ثب فطضیٝ
٘ظبضت وبضا ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تحمیمبت ی ،)2006( ٛتسبی  ٚری یر ،)2007( ٛحسربس یٍب٘رٚ ٝ
ٕٞىبضاٖ ( )1387سبظٌبض  ٚثب تحمیك ٕ٘بظی  ٚوطٔب٘ی (٘ )1387بسبظٌبض است.
ثیٗ استمالَ ٞیأت ٔسیط ٜثبظز ٜزاضاییٟب  ٚثبظز ٜسٟبْ  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطرٔ ٝثجرت ٚ
ٔؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز ،ث ٝطٛضی و ٝافعایص استمالَ ٞیأت ٔسیط ٛٔ ٜت افرعایص  ٚاضتمربی
ػّٕىطز ضطوتٟب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایص ضفبفیت اطالػبتی ٔیضٛز .زض حمیمتٞ ،طچر ٝاسرتمالَ
اػضبی ٞیأت ٔسیط ٜثبالتط ثبضسٔ ،طىالت ٕ٘بیٙرسٌی وٕترط ٔریٌرطزز .اظ زیرسٌب٘ ٜظرطی،
ٍٙٞبٔی و ٝاػضبی ٞیرأت ٔرسیطٔ ٜسرتمُ ثبضرٙس  ٚاظ ٘سرجت ثربالیی اظ اػضربی ریطٔٛظرف
تطىیُ ضس ٜثبضٙس ،ػّٕىطز ضطوت اضتمب یبفت ٚ ٝاحتٕبَ ٚلرٛع تمّرت  ٚاضائرٌٕ ٝرطاٜوٙٙرسٜ
صٛضت ٞبی ٔبِی وبٞص ٔییبثس٘ .تیؤ ٝصوٛض ثب پژٞٚص ٞربی ثبیسریٍٙط  ٚثربتّط (،)1985
ٞطٔبِیٗ ٚ ٚیسجبچ ( ،)1991ثیسّی (ٔ ،)1996رس  ٚز٘ٚبِسسر )1998( ٖٛسربظٌبض  ٚثرب ٘تیورٝ
پژٞٚص لبِیجبف اصُ  ٚضضبیی (٘ )1387بسبظٌبض است.
ثیٗ ا٘ساظٞ ٜیأت ٔسیط ٜثب ثبظز ٜزاضاییٟب  ٚثبظز ٜسٟبْ  ٚضفبفیت اطالػبتی ضاثطرٙٔ ٝفری ٚ
ٔؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝافعایص ا٘ساظٞ ٜیأت ٔرسیط ٛٔ ٜرت وربٞص ػّٕىرطز
ضطوتٟب ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞص ضفبفیت اطالػبتی ٔیٌطزز٘ .تیؤ ٝصوٛض ثرب پژٞٚطرٟبی ِیررتٗ ٚ
ِٛضچ (ٙ ،)1992سٗ ( ،)1993یطٔبن (ٞ ،)1996طٔربِیٗ ٚ ٚیسرجبچ ( )2003سربظٌبض  ٚثرب
٘تبیج پژٞٚص ٞبی ٔه ِ ٚی ( ،)2001آزأرع ٟٔ ٚرطاٖ ( ،)2005زاِتر٘ )2005( ٖٛبسربظٌبض
است.
ثیٗ زٌٚبٍ٘ی ٚظبیف ٔسیطػبُٔ ثرب ثربظز ٜزاضاییٟرب  ٚثربظز ٜسرٟبْ  ٚضرفبفیت اطالػربتی
ضاثطٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙربزاضی  ٚرٛز زاضز .ثر ٝطرٛضی ور ٚ ٝرٛز زٌٚربٍ٘ی ٚظربیف ٔرسیطػبُٔ
ٔ ٛت وبٞص ػّٕىطز ضطوتٟب ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞص ضرفبفیت اطالػربتی ٔریضرٛز .ثرِ ٝحرب
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٘ظطیٍٙٞ ،بٔی ؤ ٝسیطػبُٔ زض بیٍب ٜضئیس ٞیأت ٔسیط ٜلطاض ٔیٌیرطز ،تضربز ٔٙربفغ ثرٝ
ٛ ٚز ٔیآیس .زض حمیمت ،سایی بیٍب ٜضئیس ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطػبُٔ ،ثبػرث ػّٕىرطز
ثٟتط ضرطوت  ٚافرعایص ضرفبفیت اطالػربتی اظ ططیرك ٔحرسٚز ورطزٖ ضفتربض ٔرسیطیت سرٛز
ٔیٌطزز٘ .تیؤ ٝصوٛض ثب ٘تبیج تحمیمبت ٙسٗ ٔ ٚره ِیٙرً ( ،)1993ورِٛع ٕٞ ٚىربضاٖ
( ،)2001ثبالتجبت ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)2004پتطا ( ،)2005چبً٘  ٚسبٖ ( )2008سبظٌبض است.
ثیٗ ٔست ظٔبٖ تیرسی ٔرسیطػبُٔ زض ٞیرأت ٔرسیط ٜثرب ثربظز ٜزاضاییٟرب  ٚثربظز ٜسرٟبْ ٚ
ضفبفیت اطالػبتی ضاثطٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ٛ ٚز زاضز .ث ٝطٛضی و ٝافرعایص ٔرست تیرسی
ٔسیطػبُٔ زض ٞیرأت ٔرسیط ٛٔ ٜرت افرعایص سرطح ػّٕىرطز ضرطوتٟب ٕٞ ٚچٙریٗ افرعایص
ضفبفیت اطالػبتی ٔیٌطزز .اظ آ٘وب و ٝزض صٛضت افرعایص ٔرست ظٔربٖ تیرسی  ،بیٍربٜ
ٔسیطػبُٔ إٔ ٚىٗ است ثجبت  ٚلسضت ثیطتطی پیسا وٙسِ ،صا احتٕربَ وٕترطی  ٚرٛز زاضز
وٙٔ ٝبفغ سٟبٔساضاٖ ضا ز٘جبَ وٙس .ثٙبثطایٗ٘ ،تیؤ ٝعثٛض ثرب زیرسٌب٘ ٜظرطی ٘ ٚتربیج پرژٞٚص
ٞبی ٙسٗ ٔ ٚىّیٙرً (ٞ ،)1993طٔربِیٗ ٚ ٚیسرجبچ ( ،)1998اثرطاٞیٓ ٕٞ ٚىربضاٖ ()2004
٘بسبظٌبض است.
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