
 اهی کارربدی رد گزارشگری مالیژپوهش

 1392ن ستابهار و اتب ،  2،  شمارهدومسال 

 25-44    صص 

 

 

 

 
بر هدیریت سود: هورد هطالعه  ها شرکتتغییر نرخ هالیاتی  تأثیربررسی 

 0831سال  های هالیاتاصالحیه قانوى 
 **آثبز  ، حمیسه قفیعی همت*امیس پوضحیسضی

 چکیده
ثوه   ،امطوظه مموله مسیطیت ؾوز، توره ثؿیبضی اظ محممین ضا ثه ذووز ربوت ووطزه اؾوت    

اظ زالیول  ثبقنس. یىی  هبی مسیطیت ؾوز می وه محممین ثیكتط ثه زنجبل زالیل و انگیعه َوضی
اؾوت. هوسؾ اظ ایون تحمیوك، ثطضؾوی تو حیط        هب قطوت، نطخ مبلیبت ثط زضآمس مسیطیت ؾوز

ؾوبل   هوبی  مبلیوبت ثط مسیطیت ؾوز، ثب توره ثوه انویحیه لوبنو      هب قطوت تؽییط نطخ مبلیبت
قوسه زض ثووضؼ اوضاق    قوطوت پصیطـتوه   65 اظمتكوىل  ای  اؾت. ثسین منظووض، نمونوه   1380

قوسه ثوطای    ثطضؾوی قوسه اؾوت. معیوبض اؾوتفبزه      1381توب   1379ظمبنی  زوضه ثهبزاض تهطا  زض
ثبقس. ذهونویبت مطثووٌ ثوه قوطوت      گیطی مسیطیت ؾوز، الیم تعهسی اذتیبضی می انساظه

، اهوطم موبلی، نوطخ ضقوس و نوو       انوساظه  انس قوبمل:  وه زض این تحمیك موضز اؾتفبزه لطاضگطـته
 ثبقس. مبلىیت قطوت می
 ووبهف  ثوطای  ،مبلیوبت  نوطخ  ووبهف  اظ لجول   هوب  قوطوت نگط ایون اؾوت   نتبیذ تحمیك، ثیب

یوك همننوین نكوب  زاز    وبهكی پطزاذتنس. نتوبیذ تحم  ؾوز مسیطیت ثه ذوز مبلیبتی هبی هعینه
هوبی   لجول اظ ووبهف نوطخ مبلیوبت ثوطای ووبهف هعینوه        ،ثب اهطم مبلی پوبیین  هبی قطوتوه 

س. نتبیذ مطثوٌ ثه نطخ ضقوس و الویم تعهوسی    نموزناظ مسیطیت ؾوز وبهكی اؾتفبزه  مبلیبتی
اظ ثوب نوطخ ضقوس پوبیین لجول اظ ووبهف نوطخ مبلیوبت          هوبی  قوطوت اذتیبضی نیع نكب  زاز وه 
نتبیذ نكب  زاز وه ثین نو  مبلىیوت قوطوت   همننین اؾتفبزه وطزنس. مسیطیت ؾوز وبهكی 

و همننین ثوین انوساظه قوطوت و الویم تعهوسی       )ذهونی یب زولتی ثوز ( و مسیطیت ؾوز
 لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت ضاثُه معنبزاضی وروز نساضز. اذتیبضی
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 هقدهه
 ثهتوط  نموبیف  منبـع ذووز نظیوطپ پوبزاـ، حفوّ مولعیوت قوؽبی،       زؾتیبثی ثهمسیطا  ثطای 

 و انعموبز لطاضزازهوبی مرتبوؿ    گوصاضا ،  ربت اعتمبز ؾطمبیه وام، زضیبـت قطوت، عمبىطز
وننوس. زؾوتىبضی ؾووز همیكوه ثوه       ضا زؾوتىبضی موی  مبلیبتی، ؾوز قوطوت   هبی رویی نطـه

زهنس ووه   موالع مسیطا  تطریح می ثطذیثبىه  ،ثبقس معنبی ثیكتط اظ والع نكب  زاز  ؾوز نمی
 ؾوهبم  مبنع ذطود وره نمس ايبـی اظ قطوت ثه زلیل پطزاذت ؾوز تب اظ َطیك وبهف ؾوز،
 قوز. طیت ؾوز قنبذته میثه عنوا  مسی نیع این عمل مسیطا . یب پطزاذت مبلیبت قونس

. هبؾوت  قوطوت  زضآموس  ثوط  مبلیوبت  هبی نطخ ؾوز، مسیطیت ثط ت حیطگصاض عوامل رمبه اظ
. زاز نؿجت مبلیبتی هبی نطخ ثه توا  می ضا مبلیبت اظ اؾتفبزه ثب ؾوز مسیطیت اظ اؾتفبزه انگیعه
 نتیزووه زض و ثیكووتط هووب قووطوت مبلیووبتی هووبی هعینووه ،ثبقووس ثووبالتط مبلیووبتی هووبی نووطخ چووه هووط

 اظ اؾتفبزه مسیطا  ثه تمبیل نوضت این زض وه یبثس، می اـعایف قطوت پطزاذتی هبی مبلیبت
تؽییوط زض لووانین مبلیوبتی     .قووز  موی  ثیكوتط  الیم تعهسی اذتیوبضی ثیكوتط ثوطای ووبهف ؾووز     

 هبی مسیطیت ؾوز ضا ثه همطاه زاقته ثبقس. توانس تؽییطات زض ؾیبؾت ، میهب قطوت
مؿوتمی  زض ایوطا  نووضت     هوبی  مبلیوبت انیحبت مىطضی زض لبنو  هبی گصقته  زض ؾبل

اؾوت. اظ انویحبت    27/11/1380مطثووٌ ثوه توبضید     انویحبت گطـته اؾوت ووه آذوطین    
، تؽییوط نوطخ مبلیوبت ثوط زضآموس اقوربل       هب قطوتقسه زض اضتجبٌ ثب مبلیبت ثط زضآمس  انزبم

رمع زضآمس مكمول مبلیبت اقوربل حموولی پوؽ اظ وؿوط      ،حمولی اؾت. لجل اظ انیحیه
قس، ثمیه زضآموسهب   وه ثه عنوا  مبلیبت قطوت محبؾجه و ونول می زضنس10مبلیبت ثه نطخ 

مؿتمی  ایطا ، ثب توره ثه ؾوز متعبك ثه هوط ؾوهبمساض،    هبی مبلیبتلبنو   131ویً ثه نطخ مبزه 
ترفیوؿ   ،زضنوس  10زض ثوضؼ، مكومول  قسه  پصیطـته هبی قطوتقس وه  مكمول مبلیبت می

نوطخ حبثوت    هوب  قوطوت قسنس. َجوك مموطضات رسیوس، ثوط رموع زضآموس مكومول مبلیوبت          می
قسه زض ثووضؼ اوضاق ثهوبزاض پوؽ اظ     پصیطـته هبی قطوت قوز و مبلیبت گطـته می زضنس25

 (.1380ق م م،) وننس مبلیبت پطزاذت می زضنس5/22ترفیؿ، ثه نطخ  زضنس10وؿط 

ایطانی ثوطای   هبی قطوتانتظبض می ضوز  1380مبلیبتی زض ؾبل  هبی وبهف نطخ ثب توره ثه
ذووز ضا ثوطای    ؾووزهبی ثه مسیطیت ؾوز )وبهكی( زؾوت ثعننوس و    ،ؾبل لجل اظ وبهف نطخ

ثعس اظ ارطای لبنو  مبلیوبت   هبی ؾبلضا ثه  هب آ ومتط پطزاذت وطز  مبلیبت وبهف زهنس و 
 پسیوسه  مووضز  زض ایطانوی  هوبی  قوطوت  ضـتبض زاضز نظط زض يطحب ممبله ضو این انتمبل زهنس. اظ

 مووضز  ثعوس اظ آ     و 1380 لجل اظ لبنو  وبهف نطخ مبلیبت ثط زضآمس ؾوبل    ضا ؾوز مسیطیت
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هبی مبلیبت ثط زضآموس قوطوت ضا ضوی پسیوسه موسیطیت ؾووز       تب ت حیط نطخ زهس لطاض ثطضؾی
  .گیطزموضز ثطضؾی لطاض 

 

 هبانی نظری
 مووضز  هموواضه  ،مؿوتمی   هوبی  مبلیبت رعء تطین مه  عنوا  ثه ،هب قطوت زضآمس ثط مبلیبت

 حموولی  اقوربل  زضآموس  و ؾوز ،آ  منجع و اؾت ثوزه التهبززانب  و گصاضا  ؾیبؾت توره
 ويوع  حموولی  اقوربل  زضآموس  ثوط  ؾوبالنه  نووضت  ثوه  ثیكوتط  ووه  اؾت ؼیطزولتی و زولتی
 لوصا  اؾوت،  مبلیوبت  نوو   ایون  اعموبل  اظ نبقوی  عمستبً هب زولت زضآمس وه آنزبیی اظ. قوز می

 ؾووز  ثوط  مبلیوبت  نوو   ایون . وننوس  ويوع  منبؾوجی  َوض ثه ضا مبلیبت نطخ زاضنس ؾعی هب زولت
  س.ون می ت مین ضا زولتی هبی هعینه اظ تورهی لبثل ؾه  و قوز می ويع هب قطوت
 ووول اظ ظیووبزی ؾووه  حمیمووی اقووربل زضآمووس ثووط مبلیووبت یبـتووه، توؾووعه وكوووضهبی زض

 گونوبگو   وكووضهبی  زض مبلیوبت  ایون  نوطخ . زهوس  موی  تكوىیل  ضا وكوض مبلیبتی زضآمسهبی
 ايوبـه  نیوع  مبلیوبت  زضآموس،  اـعایف ثب همطاه وه ثبقس تهبعسی اؾت ممىن و اؾت متفبوت

 زض ممُوو   نوطخ  ويوع ، زهوس  می نكب   تزطثه. قوز می اعمبل ممُو  نوضت ثه یب و قوز می
 و اؾوت  ثطذوضزاض ثیكتطی ممجولیت اظ رهب  وكوضهبی زض هب قطوت زضآمس ثط مبلیبت موضز
 .(1384 گطامی،) وننس می اؾتفبزه ممُو  نطخ ضوـ اظ وكوضهب ثیكتط
 زضآموس  ثوط  مبلیوبت  نوطخ  زض ایوطا ،  1380 هوبی  مبلیوبت انیحیه لوبنو    تهویت اظ لجلتب 

 قوىل  ثوسین  آ  محبؾوجه  نحووه  و ثوز زضنس 64 ثط ثبلػ 131 مبزه اؾبؼ ثط حمولی اقربل
 ونوول  و محبؾوجه  قوطوت  مبلیبت عنوا  ثه وه زضنس 10 نطخ ثب مبلیبت وؿط اظ ثعس وه ثوز
 131 موبزه  روسول  ثه توره ثب تهبعسی نوضت ثه زضنس 54 نطخ تب ضا زضآمسهب ثمیه قس، می

 همننوین  و هوب  گوصاضی  ؾوطمبیه  ووبهف  .قوس  موی  مبلیوبت  مكومول  مؿتمی ، هبی مبلیبت لبنو 
 نوطخ  حصؾ تمبيبی ،هب قطوت زضآمس ثط مبلیبت محبؾجه ثطای گیط ولت و پینیسه محبؾجبت
توط ضا   پوبیین  ؾوُو   زض مبلیوبتی  نطخ این وطز  حبثت و هب قطوت زضآمس ثط مبلیبت تهبعسی

 27/11/1380 زض هوب  قوطوت  زضآموس  ثوط  مبلیوبت  نوطخ  الیحوه  مُط  وطز. تب اینىه انویحیه 
 زض رموع  مؿوتمی   هوبی  مبلیبت لبنو  105 مبزه َجك ثط تهویت قس. ثط اؾبؼ این انیحیه و

 منوبثع  اظ ووه  حموولی  اقوربل  ؾوبیط  انتفوبعی  هوبی  ـعبلیت اظ نبقی آمسزض و هب قطوت آمس
 منوبثع  اظ حبنول  هوبی  ظیب  وؿط اظ پؽ قوز، می تحهیل ایطا  اظ ذبضد یب ایطا  زض مرتبؿ

 زاضای لوبنو   ایون  مموطضات  َجوك  ووه  مواضزی اؾتخنبی ثه ممطض هبی معبـیت وؿط و ؼیطمعبؾ
 .ثوز ذواهنس زضنس 25 نطخ ثه مبلیبت مكمول رساگبنه، نطخ

ـ  مسیطیت ؾوز مفهومی ثطگطـته اظ انسیكه احطگصاضی پسیسه هوبی   هبی ؼیطمبلی ثط گوعاض
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گیوطی ؾووز اَویق     حؿبثساضی اؾت. مسیطیت ؾوز ثوه مساذبوه موسیطیت زض ـطاینوس انوساظه     
هیبوی  قسه اظ مسیطیت ؾوز اؾت.  تعطیفی پصیطـته قوز. ازثیبت تحمیك مسیطیت ؾوز ـبلس می

زهوس ووه موسیطا  اظ     وننوس ووه موسیطیت ؾووز هنگوبمی ضخ موی       (، ثیوب  موی  1999) 1و والن
تؽییط  ثطایلًبوتهبی قرهی ذوز زض گعاضقگطی مبلی اؾتفبزه وننس و ؾبذتبض معبمیت ضا 

طذوی اظ نوبحجب    گعاضقگطی مبلی زؾتىبضی نمبینس. این هسؾ یب ثه لهوس گموطاه ووطز  ث   
ؾوز زض ذهول عمبىطز التهبزی قطوت یب ت حیط ثط نتوبیذ لطاضزازهوبیی اؾوت ووه انعموبز      

 منوٌ ثه زؾتیبثی ثه ؾوز قرهی اؾت. هب آ 
تمبوت نبقوی اظ    مسیطیت ؾوز وروز زاضز این اؾت ووه  تمبت و تطین تفبوتی وه ثین مه 

هوب و   ؾوز نبقی اظ ثطذی لًبوتمسیطیت  امب ،قسه حؿبثساضی اؾت ترُی اظ انول پصیطـته
قوسه حؿوبثساضی انزوبم     ثطآوضزهبی مزبظ توؾٍ مسیط اؾوت ووه ثوط اؾوبؼ انوول پصیطـتوه      

مسیطیت ؾوز ضویه عمومی ثوین   نكب  می زهسمزمو  قواهس  (. زض2003قوز )اؾىبت،  می
هوبی ومیؿویو  ثووضؼ و اوضاق     وه اذیطاً ثه عنوا  یىی اظ اولویوت  َوضی ثه اؾت هب قطوت

 زاض امطیىب تجسیل قسه اؾت.ثهب

 موسیطیت  لبوت  زض  انگیعه وه ونس می ثیب  من، پیت و رىؿو  اظ نمل ثه( 1389) ضحمبنی
 منهوفبنه  گعاضقوگطی  لهوس  ثوب  نوطـبً  موسیطا   ذوبل،  هوبی  انگیوعه  نجوز زض. زاضز لطاض ؾوز

 هوبی  مولعیوت  زض اموب  وننوسپ  می حؿبثساضی هبی گیطی تهمی  و هب لًبوت ثه السام عمبىطز،
 ؾووز  موسیطیت  ثوه  ووه  زاضز ورووز  مسیطا  ثطای ای اؼواوننسه التهبزی هبی انگیعه مرتبؿ،
 ثوه  نبپوصیطی  تفىیوه  قوىل  ثوه  آ  مبلىوب   و مسیطا  حطوت و قطوت اضظـ ظیطا ثپطزاظنسپ
 .اؾت مطتجٍ قسه گعاضـ ؾوزهبی

هوبی    انگیعه :عجبضتنس اظهبی مسیطیت ؾوز   تطین انگیعه ، مه گطـته انزبمثط اؾبؼ مُبلعبت 
هوبی مرفوی و یوب      تواـوك  ،نبمه ثوب اقوربل حبلوج    هبی لطاضزازی )اع  اظ تواـك  پبزاـ، انگیعه

 هبی مبلیبتی، عطيه اولیه ؾهبم ثه عمووم   هبی ؾیبؾی، انگیعه  العحمه(، انگیعه هبی حك لطاضزاز
 .(1390اؾسی و منتی، ) مسیطعبملو تؽییط مسیطا  ثه ویػه 

هبی ظیبزی زض موضز عوامل ت حیطگصاض ثط مسیطیت ؾوز زض وكوضهبی گونوبگو    پػوهف
تووا  ثوه    موی  هب قطوتتطین عوامل ت حیطگصاض ثط مسیطیت ؾوز زض  مه  اظ انزبم گطـته اؾت.

 پبزاـ مسیطیت و نطخ مبلیبت اقبضه وطز. انساظه قطوت، نؿجت ثسهی ثه ؾطمبیه،
 موسیطیت  ضا ؾووز  مبلیوبتی،  هوبی  پطزاذوت  ووبهف  ایثوط ا  مسیط محممب ، نتبیذ اؾبؼ ثط
. ثبقوس  موی  حؿوبثساضی  هوبی  ضویوه  و هب ضوـ انتربة زض مهمی عبمل مبلیبتی لوانین. سنون می

. ثبقوس  می ظمب  َول زض مبلیبت ت حیط نموز  حسالل ؾوز وطز  همواض ثطای هب قطوت انگیعه
 ،قووز  موی  نموسینگی  ذوطود و  ثیكتط مبلیبت پطزاذت ثه منزط قطوت ثیكتط ؾوز وه آنزب اظ
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انگیوعه   موسیط  ،ثبقس می تورهی لبثل مبلیبتی هبی ثسهی زاضای قطوت وه موالعی زض ذهونبً
 اظ ، موسیطا   مبلیوبتی،  هوبی  روویی  نوطـه  ـطيویه  ثط اؾبؼ. ثعنس ؾوز مسیطیت ثه زؾت زاضز
 اظ اؾوتفبزه  ی انگیوعه . نمبینوس  موی  اؾوتفبزه  هوب  قوطوت  مبلیبت وطز  ومتط ثطای تعهسی الیم

 نوطخ  ایون  چه هط. زاز نؿجت مبلیبتی هبی نطخ ثه توا  می ضا مبلیبت اظ اؾتفبزه ثب ؾوز مسیطیت
ٍ  ؾووز،  وبهنوسه  هبی ضوـ اظ اؾتفبزه ثه تمبیل ثبقس، ثبالتط  ثیكوتط  هوب  قوطوت  موسیطا   توؾو
 .(2001 گوا ،) قوز می

 ثوه  ؾووز  انتموبل  ذواهوب   زضآموس،  ثوط  مبلیوبت  نطخ زض وبهف گونه هط زنجبل ثه هب قطوت
 اعویم  ثوب  یعنوی  یبثوسپ  موی  وبهف آمس زض ثط مبلیبت نطخ هب زوضه آ  زض وه هؿتنس هبیی زوضه

 ثوه  ثوبال  مبلیوبتی  نوطخ  ثوب  یبهؾوبل  زض ضا ذوز ؾوزهبی ،قطوت زضآمس ثط مبلیبت نطخ وبهف
 ؼطثوی  وكووضهبی زض قوسه  انزوبم  هوبی  ثطضؾوی . زهنوس  موی  انتمبل پبیین مبلیبت نطخ ثب ؾبلهبی
 ایون  هوبی  قوطوت  ووه  َووضی  ثه ثبقس، می ؼطثی هبی قطوت توؾٍ وبض این انزبم اظ حبوی

 ؾوز ثعس، ؾبلهبی زض مبلیبت هبی نطخ وبهف اظ حبوی اَیعبتی زضیبـت محى ثه وكوضهب
 امىوب   ووه  آنزوبیی  تب ،اؾت ظیبز هب آ  زض مبلیبت نطخ وه هبیی ؾبل زض ضا ذوز هبی قطوت
 .زهنس می انتمبل نطخ وبهف اظ ثعس هبی ؾبل ثه و وبهف ،زاضز
 ،1380 ؾوبل  زض هوب  قوطوت  زضآموس  ثوط  مبلیبت نطخ وبهف و قسه گفته مُبلت ثه تورهثب 
 :قوز می مُط  اینگونه تحمیك اول ؾؤال

 زضآموس  ثوط  مبلیوبت  نوطخ  ووبهف  اظ لجل  ضا ذوز هبی قطوت ؾوز ،هب قطوت مسیطا  آیب (1
 انس؟ زازه وبهف
 اظ ثبقوس  موی  مووحط  مبلیبت نطخ وبهف اظ لجل هب قطوت ؾوز مسیطیت زض متعسزی عوامل

 اقوبضه  هوب  قوطوت  مبلىیوت  نوو   و ضقوس  نطخ مبلی، اهطم انساظه، ثه توا  می عوامل این رمبه
 .وطز

 نموف  ظیوطا  زاضنوس،  لوطاض  موطزم  عمووم  و زولوت  توروه  مووضز  ثیكوتط   ثوعضي  هبی قطوت
 هوبی  حؿبؾویت  اظ هوب  قوطوت  ایون  ثنوبثطاین  ،وننوس  موی  ایفوب  وكوض التهبز زض ای وننسه تعیین

 اظ اؾووتفبزه ثووه ثیكووتطی تمبیوول قووطوت مووسیطیت نتیزووه زض و ثطذوضزاضنووس ثیكووتطی ؾیبؾووی
 زاضز ؾیبؾووی هووبی حؿبؾوویت وووبهف رهووت ؾوووز، ـعاینووسه و وبضانووه محبـظووه هووبی ضوـ

واتع و ظیمطمن، ) نیؿتنس ثطذوضزاض ؾیبؾی حؿبؾیت این اظ  ووچه هبی قطوت وه زضحبلی
 :قوز می ثیب  َوض این تحمیك ؾؤال زومین ثنبثطاین (پ1978

 ثوب  مبلیوبت،  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  ؾوز، وبهنسه هبی ضوـ اظ اؾتفبزه ثه مسیطا  تمبیل آیب  (2
  یبثس؟ می اـعایف قطوت انساظه وبهف
 ثووز   ثبال آوضنس، می ؾوز مسیطیت ثه ضو آ ، ؾجت ثه هب قطوت وه زالیبی زیگط اظ یىی
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 ضعبیوت  ثوطای  زاضنوس،  ثبالیی مبلی اهطم وه هبیی قطوت مسیطا . ثبقس می قطوت مبلی اهطم
 ؾووز  زؾوتىبضی  ثوه  قوطوت  مُبووة  عمبىوطز  زاز  نكب  و مبلی ت مین لطاضزازهبی قطوٌ

 ثبیوس  اعتجبضزهنوسگب   ساقوتن نگه ضايوی  ثوطای  هوب  قوطوت  اینگونوه  مسیطا  ظیطا پطزاظنس، می
 ؾووز  ووبهف  ثه ومتطی تمبیل هب قطوت این مسیطا  ثنبثطاین ،ثبقنس زاقته منبؾجی ؾوززهی
 تحمیوك  ؾوؤال  ضو، اظ ایون  زاضنوس  مبلیوبتی  هوبی  هعینوه  پوطزاذتن  ومتط ثطای ذوز هبی قطوت

 :قوز می مُط  گونه این
 ثوب  مبلیوبت،  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  ؾووز،  وبهنسه هبی ضوـ اظ اؾتفبزه ثه مسیطا  تمبیل آیب (3

 یبثس؟ می اـعایف قطوت مبلی اهطم وبهف
 ورووز  قوواهسی . قووز  موی  محؿوة مهمی متؽیط ،ؾطمبیه ثبظاض زیس اظ قطوت ضقس نطخ
 ذووز  عمبىطز گعاضقگطی زض زاضنس ثبالیی ضقس نطخ وه هبیی قطوت زهس می نكب  وه زاضز

 وووبض ایوون ثووب وووه زهنووس مووی نكووب  ثووبال همیكووه ضا ذوووز ؾوووززهی و وووطزه عموول متهوضانووه
 ووه  قووز  موی  ایون  اظ موبنع  ثوبال  ضقوس  نوطخ . وننوس  ربوت  ذووز  ثوه  ضا ثیكتطی گصاضا  ؾطمبیه
 نطخ وبهف اظ لجل مسیطا  انگیعه نتیزه زض زهنس، وبهف ضا ذوز ؾوز زلیبی هط ثه هب قطوت
 ثبقوسپ  می ومتط مبلیبتی هبی هعینه وبهف زض ،هب قطوت ؾوز وبهف ثطای زضآمس، ثط مبلیبت
 :قوز می مُط  اینگونه ؾؤال چهبضمین ـوق تويیحبت ثه توره ثب ثنبثطاین

 ثوب  مبلیوبت،  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  ؾووز،  وبهنسه هبی ضوـ اظ اؾتفبزه ثه مسیطا  تمبیل آیب (4
  یبثس؟ می اـعایف قطوت ضقس نطخ وبهف
 ایون  ؾووز  ثوط  ووه  مبلیوبتی  و اؾوت  زولوت  انوبی  مبلوه رب وه  اظ آ  زولتی هبی قطوت
 ثوطای  ومتوطی  انگیوعه  اظ هوب  آ  موسیطا   ثبقوس،  موی  زولت آ  اظ نیع گیطز می تعبك هب قطوت
 ثوطای  مبلیوبت،  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  ؾوبل  زض ذووز  مسیطیت تحت هبی قطوت ؾوز وبهف
 تموبمی  اظ ؼیطزولتوی  هوبی  قوطوت  موسیطا   ولی ،زاضنس ذوز مبلیبتی هبی هعینه زاز  وبهف
 اظ تواننوس  موی  هب آ . وننس می اؾتفبزه ذوز مبلیبتی هبی هعینه وبهف ثطای امىبنبت، و قطایٍ
 ووبهف  ایون  اظ ثعوس  ؾوبلهبی  ثوه  ضا قطوت ؾوز و وطزه اؾتفبزه مبلیبت نطخ وبهف ـطنت
 ثوه  توروه  ثوب  ضاؾتب این زض .زهنس وبهف ضا ذوز قطوت مبلیبتی هبی هعینه تب زهنس انتمبل نطخ

 :قوز می مُط  اینگونه ؾؤال پنزمین قسه گفته تويیحبت
 اظ لجول  ؾووز،  وبهنوسه  هوبی  ضوـ اظ اؾوتفبزه  ثوه  ؼیطزولتی هبی قطوت مسیطا  تمبیل آیب (5

 یبثس؟ می اـعایف مبلیبت، نطخ وبهف

 
 پیشینه  

هبی معوق مبلیبتی زض ممبیؿوه ثوب    (، ثه ثطضؾی ؾوزمنسی هعینه2002) 2ـیبیپؽ و همىبضا 
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معتموس ثوزنوسپ    هوب  آ گیوطی موسیطیت ؾووز پطزاذتنوس.      الیم تعهسی، ثطای قنبؾبیی و انساظه
هبی معوق مبلیبتی ثه  گیطز هعینه وه مسیطیت ؾوز ثب اؾتفبزه اظ وبهف ؾوز انزبم نمی ظمبنی

نمونوه ضا   هوبی  قوطوت  هوب  آ ثبقنس.  گیطی مسیطیت ؾوز مفیس می ای ثطای انساظه َوض ـعاینسه
 هوب  آ موضز ثطضؾی لطاضزازنس. نتوبیذ حبنول اظ تحمیموبت     2000تب  1994ؾبله  6ثطای زوضه 

هبی مسیطیت ؾوز زض ممبثل ول الیم  هبی معوق مبلیبتی زض قنبؾبیی ـعبلیت نكب  زاز، هعینه
 آینوس،  قوسه ثسؾوت موی    نع و رونع تعوسیل تعهسی و الیم تعهسی اذتیبضی وه اظ زو مسل رو

   ؾوزمنسی ثیكتطی زاضنس.
: عنووا  آذوطین تؽییوطات موسیطیت ؾووز      ثوب (، زض پػوهكوی  2004) 3زالیوال و همىوبضا   

هبی تحبیبگطا  ثه ثطضؾی اینىه آیب هعینوه مبلیوبت ثوط     ثینی اؾتفبزه اظ هعینه مبلیبت ثطای پیف
گیطز یوب ذیوط،    ضز اؾتفبزه لطاض میمو هب قطوتزضآمس ثطای ضؾیس  ثه اهساؾ موضز نظط ؾوز 

ووه مووضز نظوط     ثب تعسییت مطثوٌ ثه ؾووز لجول اظ مبلیوبت    هب قطوتپطزاذتنس. ثعس اظ اینىه 
هبی مبلیوبتی ضا ثوه عنووا  ـطنوتی ثوطای ضؾویس  ثوه           اؾت مواـمت وطزنس، هعینهحؿبثطؾب

هوبی مبلیوبتی    ووه هعینوه   زهنوس و اظ آنزوبیی   اهساؾ موضز نظوط ؾووز مووضز توروه لوطاض موی      
تواننوس ثوه عنووا  یوه      پینیسگی و اذتیبض الظم ثطای عسم تمبض  اَیعبت ضا زاضنس پوؽ موی  

 مووضز اؾوتفبزه لوطاض گیطنوس.     هوب  قوطوت ه وؾیعی اظ عبمل لوی ثطای مسیطیت ؾوز زض گؿتط
ثوه ایون نتیزوه ضؾویسنس ووه       هوب  آ ثوز.  1999تب ؾبل  1986اظ ؾبل  هب آ زوضه ظمبنی تحمیك 

قونس اظ الیم تعهسی ثطای مسیطیت ؾووز اؾوتفبزه وننوس اظ هعینوه      ولتی موـك نمی هب قطوت
 هوبی  قوطوت وه  َوضیه وننس. ث مبلیبت ثه عنوا  یه شذیطه ثطای مسیطیت ؾوز اؾتفبزه می

 ،هبی مبلیبتی ثطای مسیطیت ؾووز اؾوتفبزه وننوس    احتمبل اینىه اظ هعینه ،ثب الیم تعهسی ثبالتط
 ثیكتط اؾت. 

غاپنی ؾووز ذووز    هبی قطوت(، زض پػوهكی تحت عنوا  آیب 2007) 4یبمبقیتب و همىبضا 
ثوه ثطضؾوی موسیطیت     ،وننوس  مسیطیت موی  1990ضا زض پبؾد ثه وبهف نطخ مبلیبت زض اواذط 

ثوه   زضنوس 37.7 ، ثوب توروه ثوب ووبهف نوطخ مبلیوبت اظ      1999غاپنی زض ؾبل  هبی قطوتؾوز 
 اظ لجول  ؾوبل  زض هوب  قطوت ثه این نتیزه ضؾیسنس وه هب آ  پطزاذتنس. 1999زض ؾبل  زضنس30

 یعنوی  ،وننوس  اؾوتفبزه موی   اذتیوبضی  تعهوسی  الویم  اظ تورهی لبثل َوض ثه لیبتمب نطخ وبهف
 ثوه  مبلیوبت،  نوطخ  ووبهف  اظ حوبوی  اَیعوبتی  زضیبـت محى ثه غاپنی هبی قطوت مسیطا 
 ومتوط  پطزاذوت  ثوطای  مبلیوبت  نوطخ  ووبهف  اظ لجل ؾبل زض ذوز هبی قطوت ؾوز مسیطیت
 پطزاظنس. می مبلیبت
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ٍ  احوط  عنووا   تحوت  تحمیموی  زض (،2010) 5پوضریلی و گوا   مموطضات  و ـطهنگوی  محوی
 27زض  ؾووز  موسیطیت  و مبلیوبت  موؤحط  نطخ ثین ضاثُه ثطضؾی ثه ؾوز، ثطمسیطیت حؿبثساضی

 الویم  گیوطی  انوساظه  ثوطای  یبـتوه  تعوسیل  روونع  مسل اظ تحمیك این زض. رهب  پطزاذتنس وكوض
 والعوی  نوطخ  تعیین وه رب آ  اظ اؾتفبزه قسه اؾت.( قبذم مسیطیت ؾوز) اذتیبضی تعهسی
 اظ ثبقوس،  نموی  پوصیط  امىوب  ( ؾووز  موسیطیت  گوطـتن  نظط زض ثسو  مبلیبت نطخ تعیین) مبلیبت
 مكومول  زضآموس  وول  و قطوت پطزاذتنی مبلیبت ول اؾبؼ ثط وه مبلیبتی مؤحط نطخ میبنگین
 این هطچه وه زاز نكب  این تحمیك نتبیذ. اؾت قسه اؾتفبزه قوز، می محبؾجه قطوت مبلیبت
 ثیكوتط  هب قطوت مسیطا  توؾٍ ؾوز، وبهنسه هبی ضوـ اظ اؾتفبزه ثه تمبیل ثبقس، ثبالتط نطخ
 .قوز می

 هوبی  قطوت(، زض پػوهكی ثب عنوا  ثطضؾی مسیطیت ؾوز زض 1384) نوضوـ و همىبضا 
قوطوت ثووضؼ اوضاق ثهوبزاض     90قسه زض ثوضؼ تهطا  ثه ثطضؾی موسیطیت ؾووز زض    پصیطـته

 1382توب   1375 بیهو  ؾوبل َوی   قوسنس  انتروبة  تهوبزـی  گیوطی  نمونوه  نووضت  تهطا  وه ثه
ونس.  می ت ییسثوضؾی ضا  هبی قطوتمسیطیت ؾوز توؾٍ  هب آ هبی تحمیك  یبـته انس. پطزاذته

ثعضي اظ الیم تعهسی ثطای ثه حسالل ضؾوبنس    هبی قطوتمسیطا   زازنكب   هب آ هبی  یبـته
تمبیول موسیطا  ثوه اؾوتفبزه اظ      ،طخ مووحط مبلیوبتی ثوبال   وننوس و نو   اؾوتفبزه موی    مبلیبت قطوت

 زهس. ضا اـعایف می هب قطوتمسیطیت ؾوز منفی زض 
 

 ها فرضیه
لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت ثط زضآمس وبهف ضا ذوز  هبی قطوتـطيیه اول: مسیطا  ؾوز 

 .زهنس می

ـ   لجول اظ ووبهف نوطخ     هوبی وبهنوسه ؾووز توؾوٍ قوطوت،      ـطيویه زوم: اؾوتفبزه اظ ضو
 قوز. مبلیبت، ثب وبهف انساظه قطوت ثیكتط می

ٍ  ؾووز  وبهنوسه  هوبی  ضوـ اظ اؾوتفبزه : ـطيیه ؾوم  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  موسیطا ،  توؾو
 .یبثس می اـعایف قطوت مبلی اهطم وبهف ثب مبلیبت،

ٍ  ؾووز  وبهنوسه  هبی ضوـ اظ اؾتفبزه: چهبضم ـطيیه  نوطخ  ووبهف  اظ لجول  قوطوت،  توؾو
 .یبثس می اـعایف قطوت ضقس نطخ وبهف ثب مبلیبت،

لجول اظ   ؼیطزولتوی،  هوبی  قوطوت هبی وبهنسه ؾووز توؾوٍ    ـطيیه پنز : اؾتفبزه اظ ضوـ
 .یبثس وبهف نطخ مبلیبت اـعایف می
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 هتغیرهاهدل و 
زض این پػوهف ثه عبت وروز ثیف اظ یه متؽیط مؿوتمل زض موسل تحمیوك، اظ ضگطؾویو      

ثوه قوط  ظیوط     هب ـطيیه. مسل موضز اؾتفبزه ثطای آظمو  قسه اؾتذُی چنس متؽیطه اؾتفبزه 
 ثبقس: می

DACit=𝛌0 +𝛌 1SIZEit+ 𝛌2LEVERAGEit+ 𝛌3PRIVATEit+ 𝛌4GROWTHit + ɛit  (1       )  

 وه زض آ :
DACitالیم تعهسی اذتیبضیپ : 
SIZEitانساظه قطوتپ : 

LEVERAGEitاهطم مبلی قطوتپ : 
GROWTHit :و نطخ ضقس قطوتپ 
PRIVATEitثبقس. : نو  مبلىیت قطوت می 

 
 وابسته یرهتغ

 .اؾتالیم تعهسی اذتیبضی  ،این پػوهف  متؽیط واثؿته
 

 اقالم تعهدی اختیاری

قوونس. موسیطا  واحوسهبی     هبی مبلی ثه زو ثرف نمسی و تعهسی تمؿی  می الیم نوضت
ثروف تعهوسی الویم     تواننس زؾوتىبضی نمبینوس.   هبی مبلی ضا نمی تزبضی الیم نمسی نوضت

هبی مبلی نیع ثه زو گطوه الیم تعهسی اذتیبضی و الویم تعهوسی ؼیوط اذتیوبضی لبثول       نوضت
هوبی موبلی لبثول زؾوتىبضی نیؿوتنس، تنهوب الویم         ثبقنس. تمبم الیم تعهسی نووضت  تمؿی  می

ثنوبثطاین موسیطا  اظ َطیوك     ثبقونسپ  تعهسی اذتیبضی ثه وؾویبه موسیطیت لبثول زؾوتىبضی موی     
 اذتیوبضی  تعهسی وننس. ثه عجبضتی، الیم بضی الیم تعهسی اذتیبضی ؾوز ضا مسیطیت میزؾتى
 حصؾ یب ،انساظز ت ذیط ثه ضا هب آ  توانس می و زاضز ونتطل هب آ  ثط مسیطیت وه هؿتنس الیمی
 اذتیبض زض اذتیبضی تعهسی الیم وه آنزبیی اظ .ونس تؿطیع ضا هب آ  قنبؾبیی و حجت یب و ونس
ٍ  نظط اعمبل لبثل و  وكوؿ  زض قبذهوی  عنووا   ثوه  تعهوسی الویم   اظ اؾوت،  موسیطیت  توؾو

 (.1384همىبضا ، و مكبیری) قوز می اؾتفبزه ؾوز مسیطیت
 6روونع موسل   مبننوس  متعوسزی  هوبی  ضوـموی تووا     اذتیوبضی  تعهوسی  الویم  محبؾجه ثطای
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 ثوه  موب  هوب  موسل  ایون  زض چوو   اموب  اؾوتفبزه ووطز،   (1994) 7قوسه  تعسیل رونعمسل  و (1991)
 ثوطآوضز  ثوطای  هوب  زازه ایون  وه آنزبیی اظ و زاضی  نیبظ ثیكتط و ؾبله 10 ظمبنی ؾطی هبی زازه

 و زچوو  تؽییطیبـتوه  موسل  اظ لوصا زض ایون تحمیوك    ،ثبقوس  نمی موروز ایطا  زض مسل پبضامتطهبی
 نوو  زچو و زینوو   مسل. زاضز نیبظ ومتطی هبی زازه ثه وه قسه اؾت اؾتفبزه( 2002) 8زینو
 ؾوُح  زض مسل ثطآوضز .گیطز زض نظط می ؾوز مسیطیت ثطضؾی و گیطی انساظه ضا ثطای ننعت
 احتیوبد  ومتوطی  ظمبنی ؾطی هبی زازه ثه ننعت، نو  گطـتن نظط زض ثط عیوه ننعت، -ؾبل
 . زاضز

         :ثبقس می ظیط قط  این مسل ثه
TCAit=β0+β1CFOit-1+β2CFOit+β3CFOit+1+β4∆REVit+β5PPEit+ɛit (2)  

 :آ  زض وه

TCAit: قووطوت تعهووسی الوویم رمووع i ؾووبل زض t ظیووط ضاثُووه اظ اؾووتفبزه ثووب وووه اؾووت 
 قوز:                        می گیطی انساظه

  TCAit =∆CAit-∆CASHit-∆CLit+STDit-DEPit  (3 )                                          

∆CAit ؾبلهبی َی هبی ربضی ییزاضا: تؽییط t و t-1 قطوت ثطای i 
∆CASHitؾبلهبی َی : تؽییط وره نمس t و t-1 قطوت ثطای i 

∆CLit ؾبلهبی َی هبی ربضی یثسه: تؽییط t و t-1 قطوت ثطای i  

STDit : قطوت ثبنسمستهبی  یثسهحهه ربضی i ؾبل  زضt 
DEPit قطوت مكهوز و نبمكهوز حبثت  ییزاضا: اؾتهین i  ؾبل زضt  
CFOit:  قطوت عمبیبتی نمسی رطیب i ؾبل زض t 
REVit:∆ ؾبلهبی َی ذبلم ـطوـ زض تؽییط t و t-1 قطوت ثطای i 

PPEit: قطوت مكهوز حبثت  زاضایی ذبلم اضظـ i ؾبل زض t 

itɛ: (ضگطؾیو  اظ حبنل هبی ثبلیمبنسه)ترمین  ذُبی 
 مرتبوؿ، ووبهف   هوبی  انوساظه  ثوب  هوب  قوطوت  ؾوُح  زض اَیعوبت  وطز  ثه منظوض همگن

و همننین ووچوه توط قوس  اعوساز و      (پؿمبنس  رمبه) مسل ثبلیمبنسه زض واضیبنؽ نبهمؿبنی
 اول هوبی  زاضایوی  مزموو   ثوه  معبزلوه  َوطؾ  زو متؽیطهبی تمبمی ،اضلبم و ؾهولت محبؾجبت

ضگطؾیو  اؾت وه ثطاثط الویم تعهوسی    مسل اظ حبنل مبنسه ثبلی itɛقسه اؾت.  تمؿی  زوضه
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 ثبقس. گیطی قبذم مسیطیت ؾوز می انساظهو معیبض  اذتیبضی اؾت
 

 هتغیرهای هستقل

، اهطم موبلی  انساظه قبمل انس ز اؾتفبزه لطاضگطـتهمتؽیطهبی مؿتمبی وه زض این پػوهف موض
 ثبقنس. می هب قطوتنطخ ضقس و نو  مبلىیت 

 (SIZE)اندازه 

ـ  ثووه عنوووا  مجنووبی تعیووین اضظـ  َوویقووطوت   زض ایون پووػوهف اظ اضظـ مزمووو  ـووطو
 .قطوت و نهبیتبً لگبضیت  آ  ثه عنوا  متؽیط انساظه قطوت اؾتفبزه قسه اؾت

   (LEV)اهرم هالی 

 تو مین  لطاضزازهوبی  قطوٌ ضعبیت ثطای زاضنس، ثبالیی مبلی اهطم وه هبیی قطوت مسیطا 
 ؾوبل  زض قوطوت  عمبىطز اظ مُبوثی ويعیت ثبیس اعتجبضزهنسگب ، ساقتننگه ضايی و مبلی
ومتط اظ موسیطیت ؾووز وبهكوی اؾوتفبزه      هب قطوتثبقنس، ثنبثطاین مسیطا  این  زاقته ربضی
هوب   زاضایوی رموع  هب ثه  ثسهی رمعزض این پػوهف ثطای محبؾجه اهطم مبلی اظ نؿجت  وننس. می

  قطوت اؾتفبزه قسه اؾت.
 (GROWTH)رشد  نرخ

ـ    هبی متفوبوتی   گیطی ضقس قطوت، قبذم ثطای انساظه و  اظ رمبوه قوبذم ضقوس ـوطو
گیوطی نوطخ ضقوس قوطوت اظ      ایون پوػوهف ثوطای انوساظه     زض قبذم ضقس ؾوز وروز زاضز.

 قبذم ضقس ـطوـ اؾتفبزه قسه اؾت.
 (PRIVATE)هالکیت  نوع

این پػوهف نو  مبلىیت قطوت ثوؾیبه تطویت اعًبی هیبت موسیطه مكورم قوسه    زض 
تعساز اعًبی ثرف ذهونی هیبت مسیطه قوطوت ثوه تعوساز وول      وه تطتیت این ثه اؾتپ

 قوز. می تمؿی اعًبی هیبت مسیطه 
 

 شناسیروش 

قنبؾی، اظ نو  قجه تزطثی و پؽ ضویوسازی اؾوت    این تحمیك اظ رهت همجؿتگی و ضوـ
زض  قوسه  پصیطـتوه  هوبی  قوطوت گصقوته   هوبی  زازهگیوطز و   وه ثب اَیعبت والعی نوضت می
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 هوب  قوطوت مطثوٌ ثوه   والعی اَیعبت. تهطا  تزعیه و تحبیل قسه اؾتثوضؼ اوضاق ثهبزاض 
 و تويویحی  هبی یبززاقت مبلی، هبی نوضت همننین و پطزاظ تسثیط نظیط اَیعبتی پبیگبه اظ

 گطزیسه اؾت. اؾترطاد هب قطوت عمومی مزبمع  گعاضـ
 

 نوونه 

 سنثبق می تهطا  ثهبزاض اوضاق ثوضؼ زض قسه پصیطـته هبی قطوت قبمل نمونه موضز ثطضؾی
 :انس قسهظیط انتربة  هبی محسوزیتوه ثب اعمبل 

قسه ثبقس و تب پبیب  ؾوبل   زض ثوضؼ اوضاق ثهبزاض تهطا  پصیطـته 1373قطوت لجل اظ ؾبل  -1
 قسه زض ثوضؼ اوضاق ثهبزاض حصؾ نكسه ثبقنس. پصیطـته هبی قطوتاظ ـهطؾت  1382

 مبلی نسازه ثبقس.قطوت َی زوضه ظمبنی تحمیك، تؽییط ؾبل   -2

 .ثبقس موروز نیبظ موضز هبی تحمیك، زازه ثطای ثطآوضز مسل -3

 گطی مبلی نجبقس. واؾُه هبی قطوتتولیسی ثبقس و رعء  هب قطوتـعبلیت  -4

 .ثبقس مبه اؾفنس 29 ثه منتهی هب آ  مبلی زوضه ممبیؿه، لبثبیت لحبِ ثه -5

گطوه ثبیس حسالل پونذ عًوو   -ـبلس قطایٍ مصووض، هط ننعت هبی قطوتپؽ اظ حصؾ 
ثتووا ، پبضامتطهوبی موسل ضگطؾویو  ضا ثوطای هوط نونعت         هوب  آ زاقته ثبقس تب ثب اؾوتفبزه اظ  

 اوضاق ثووضؼ  زض قوسه  پصیطـته قطوت 65 قسه گفته قطایٍ ثب توره ثه ثنبثطاین پثطآوضز وطز
 .زازنس تكىیل ضا آمبضی نمونه و قسنس قنبذته قطایٍ وارس تهطا  ثهبزاض
 

 قلورو زهانی

توؾوٍ زولوت ثوه مزبوؽ      1379 ؾوبل  مؿوتمی  زض آشض  هبی مبلیبتالیحه انیحیه لبنو  
َجوك  توؾٍ مزبؽ قوضای اؾیمی تهویت قس.  27/11/1380 تبضید زض نهبیتبًتمسی  قس و 

و  1381مؿتمی ، تبضید ارطای این لوبنو  اظ اول ؾوبل    هبی مبلیبتانیحیه لبنو    273مبزه 
اظ لحبِ تطتیت ضؾویسگی و   ثوز 1/1/1380 هب آ ؾبل مبلی  قطو ثطای اقربل حمولی وه 

ثوه   1380اؾوفنسمبه   13مؿوتمی  زض   هوبی  مبلیبتلبنو   .لبثبیت ارطایی زاقت نیع نطخ مبلیبتی
موضز تزعیه و  1381و  1380، 1379 ؾبلهبیثطای  هب زازهزض این تحمیك  اثیغ قس. هب قطوت

  .گیطززض ثطذوضز ثب این انیحیه موضز ثطضؾی لطاض  هب قطوتتحبیل لطاض گطـتنس تب ضـتبض 



 37  2هبی وبضثطزی زض گعاضقگطی مبلی، قمبضه  پػوهف

 ها تجسیه و تحلیل داده

 65ثوطای   1381و  1380، 1379 هوبی  ؾوبل آمبض تونیفی متؽیطهبی تحمیك حبيوط ثوطای    
 .اضائه قسه اؾت (1) رسولموضز ثطضؾی زض  قطوت

 متؽیطهب تونیفی آمبض :1رسول 
 حساوخط حسالل انحطاؾ معیبض  میبنه میبنگین متؽیط ؾبل

1379 

 الیم تعهسی اذتیبضی
 انساظه قطوت

 اهطم مبلی 
 نطخ ضقس قطوت

 نو  مبلىیت قطوت

000/0 

201/12 
710/0 
214/0 

000/1 

006/0 

240/12 
714/0 
215/0 
930/0 

093/0 
109/1 
130/0 
258/0 

166/0 

224/0- 

107/10 
450/0 

908/0- 
000/0 

242/0 
981/15 
000/1 
703/0 
000/1 

1380 

 الیم تعهسی اذتیبضی
 انساظه قطوت

 اهطم مبلی 
 نطخ ضقس قطوت

 نو  مبلىیت قطوت

015/0- 
402/12 
718/0 
164/0 
000/1 

019/0- 
508/12 
713/0 
194/0 
931/0 

082/0 
272/1 
164/0 
360/0 
166/0 

308/0- 
103/9 
360/0 
972/0- 
000/0 

171/0 
854/16 
350/1 
006/2 
000/1 

1381 

 الیم تعهسی اذتیبضی
 انساظه قطوت

 اهطم مبلی 
 نطخ ضقس قطوت

 نو  مبلىیت قطوت

000/0 

542/12 
740/0 

180/0 
000/1 

014/0 
507/12 
712/0 
208/0 
903/0 

110/0 
439/1 
143/0 
321/0 
235/0 

227/0- 
680/5 
360/0 
618/0- 
000/0 

435/0 
749/16 
230/1 
450/1 

000/1 

و  1380، 1379 قسه ثینی یفپ ؾبلهبیتحمیك ضا ثطای  هبیآمبض تونیفی متؽیط ،(1)رسول 
، ثطاثوط  1380میبنگین الیم تعهسی اذتیبضی زض ؾوبل  رسول، این مُبثك زهس.  یمنكب   1381
اؾت  000/0نیع ثطاثط  1381ؾبل  زضو  000/0ثطاثط ، 1379ؾبل زض وه  حبلیاؾت زض -015/0

 1381و  1379 یؾبلهبنؿجت ثه  1380وه نكب  زهنسه وبهف الیم تعهسی اذتیبضی زض ؾبل 
زیگوط، اؾوتفبزه    ؾوبلهبی نؿوجت ثوه    1380اؾت. زلیل وبهف الیم تعهسی اذتیبضی زض ؾوبل  

، اظ الیم تعهسی اذتیبضی ثوطای موسیطیت ؾووز منفوی، ثوه زلیول انویحیه        هب قطوت مسیطا 
اظ  هوب  قطوتآگبه نجوز  ثه زلیل  .ثوز 1380زض ؾبل  هب قطوتثط زضآمس وبهف نطخ مبلیبت 

،  1380و تهوویت قوس  ایون لوبنو  زض اواذوط ؾوبل         هب مبلیبتظمب  ارطای انیحیه لبنو  
 1380زض ؾوبل   قووز  یمآتی ارطایی  ؾبلهبیاینىه وبهف نطخ مبلیبت زض زلیل ثه  هب قطوت

ثب عمل  هب قطوتوه این لبنو  ارطایی قس  ظمبنی نهبیتبًثه مسیطیت ؾوز وبهكی پطزاذتنس و 
 انزبم قسه ضوثه ضو قسنس.

 و 1380 ،1379 ؾوبلهبی  ثوطای  ضا تحمیوك  موسل  اظ حبنول  قسه ثطآوضز نتبیذ ،(2رسول )
قوسه   يطیت تعیین تعوسیل  ،قوز رسول مكبهسه میاین همبنُوض وه زض  .زهس می نكب  1381
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ثبقوس ووه    موی  074/0 و 330/0، 288/0ثه تطتیت ثطاثطپ  1381و  1380، 1379 بیه ؾبلثطای 
. يووطیت تعیووین اؾووت 1380و 1379قووسه مطثوووٌ ثووه ؾووبل  يووطیت تعیووین تعووسیل ثیكووتطین
 توؾٍ اؾت وه )الیم تعهسی اذتیبضی( واثؿته متؽیط تؽییطات ی اظزضنس ثیبنگط  قسه تعسیل

 مبلی، نوطخ ضقوس قوطوت و نوو  مبلىیوت قوطوت(      انساظه قطوت، اهطم ) مؿتمل متؽیطهبی
 قسه اؾت. زازه تويیح

ثه زؾت آمسه ثطای مسل  Fقوز وه آمبضه  ، مكبهسه می2 رسولهبی  همننین مُبثك یبـته
ثبقس وه ثب توروه ثوه ؾوُح معنوبزاضی ثسؾوت آموسه        می 766/5، ثطاثط 1379تحمیك، زض ؾبل 

وول موسل   معنوبزاض اؾوت.    زضنوس 99زض ؾُح اَمینوب    1379(، ول مسل ثطای ؾبل 000/0)
  .ثبقس می معنبزاض زضنس99نیع زض ؾُح اَمینب   1380تحمیك ثطای ؾبل 

 1381 و 1380 ،1379 ؾبلهبی ثطای نتبیذ حبنل اظ ثطاظـ مسل تحمیك :2 رسول
uip = 𝛌0 + 𝛌1SIZEit + 𝛌2LEVERAGEit + 𝛌3GROWTHit + 𝛌4PRIVATEit+ɛit 

 حبثت يطیت 
𝛌0)) 

انساظه قطوت 
(Size) 

اهطم مبلی 
(Lev) 

نطخ ضقس قطوت 
(Growgh) 

 نو  مبلىیت
 (Pri)قطوت 

 1379ؾبل

 انتظبض موضز عیمت
 يطیت متؽیط

 tآمبضه 

 t ؾُح معنبزاضی

- 
374/0- 

365/2- 
022/0 

+ 
008/0 
746/0 
459/0 

+ 
216/0 
923/2 
005/0 

+ 
084/0 
211/2 
031/0 

- 
096/0 

711/1 
093/0 

 قسه: یلتعسيطیت تعیین 

 آمبضه زوضثین واتؿو :
288/0 
138/2 

 :F آمبضه 
 :F ؾُح معنبزاضی

766/5 
000/0 

 1380ؾبل

 انتظبض موضز عیمت

 يطیت متؽیط
 tآمبضه 
 t ی معنبزاضؾُح 

- 

391/0- 

088/3- 

003/0 

+ 
016/0 
874/1 
066/0 

+ 
217/0 
686/3 
000/0 

+ 
057/0 
183/2 
003/0 

- 
036/0 
695/0 
490/0 

 قسه: يطیت تعیین تعسیل

 آمبضه زوضثین واتؿو :
330/0 
804/1 

 :F آمبضه 
 :F ؾُح معنبزاضی

820/6 
000/0 

 1381ؾبل

 انتظبض موضز عیمت
 يطیت متؽیط

 tآمبضه 
 tؾُح معنبزاضی 

- 
284/0- 

719/1- 

091/0 

+ 
004/0 

363/0 

718/0 

+ 
156/0 

554/1 
125/0 

+ 
069/0 

345/1 
183/0 

- 
103/0 

571/1 
121/0 

 قسه: يطیت تعیین تعسیل

 آمبضه زوضثین واتؿو :
074/0 
997/1 

 :F آمبضه 
 :F ؾُح معنبزاضی

280/2 
071/0 

 

 نتایج آزهوى فرضیه اول
 نطخ وبهف اظ زض ؾبل لجل ،هب قطوت ؾوز اولین ـطيیه تحمیك حبيط، ثه ثطضؾی وبهف

زض ؾوبل لجول اظ    هوب  قطوت. انتظبض می ضوز وه مسیطا  پطزاظز یم هب قطوت زضآمس ثط مبلیبت
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 وبهف نطخ مبلیبت، ؾوز قطوت ذوز ضا وبهف زهنس.
 اظ ثعوس  ضگطؾویو   وول  حبثوت  يوطیت  مموساض  قوز می مكبهسه ،2 رسول زض وه همبنُوض

 ؾوبل  ثطای قطوت مبلىیت نو  و قطوت ضقس نطخ مبلی، اهطم قطوت، انساظه احطات ونتطل
 ؾوُح  ثوه  توروه  ثوب  ووه  ثبقوس  موی  -365/2 ثطاثوط  t آموبضه  همننین و( -374/0) منفی ،1379

 اظ لجول  ؾبل زض ؾوز وبهف ثب ضاثُه زض تحمیك اول ـطيیه ،( 022/0) آمسه ثسؾت معنبزاضی
 قووز  میهمبنُوض وه مكبهسه  .قوز می ت ییس زضنس95 اَمینب  ؾُح زض مبلیبت، نطخ وبهف

 تووا   موی زلیل این امط ضا  ،ثبقس میومتط  1379اظ ؾبل  1380ممساض عطو اظ مجسا ثطای ؾبل 
ووه الیحوه    اظ آنزوب  تجیین ووطز ووهپ  َوض  ثب توره ثه تويیحبت زازه قسه زض لؿمت لجل این

انتظبض ارطایی قوس  ایون    هب قطوتتهویت قس و  1380وبهف  نطخ مبلیبت زض اواذط ؾبل 
    ثه مسیطیت ؾوز وبهكی پطزاذتنس. 1380نساقتنس زض ؾبل  1380لبنو  ضا ثطای ؾبل 

مؿتمل نیوع اؾوتفبزه قوسه اؾوت.      ای نمونهزو   tثطای آظمو  ـطيیه اول تحمیك اظ آظمو  
قووز.   هوبی وموی اؾوتفبزه موی     هوبی زو نمونوه مؿوتمل اظ زازه    ثطای ممبیؿه میبنگین tآظمو  

تفوبوتی ورووز نوساضز و     نمونوه هوبی زو   ونس وه ثین میبنگین ـطيیه نفط این آظمو  ثیب  می
 زهس. هبی زو ربمعه می ـطيیه ممبثل آ ، حى  ثه زاقتن اذتیؾ ثین میبنگین

 1380،  1379 زض ؾووبل اذتیووبضی تعهووسی الوویم متؽیووط ثووطای T آظمووو  ،(3) رووسول زض
 .اؾت قسه زازه نكب  1381و

 مرتبؿ ؾبلهبیثطضؾی تفبوت ثین میبنگین الیم تعهسی اذتیبضی زض  نتبیذ: 3رسول 

انحووووووطاؾ  میبنگین عنوا  متؽیط ؾبل

 معیبض

میووووووووووبنگین 

 انحطاؾ معیبض

زضروووووووووه  tممساض 

 آظازی

ؾووووووُح 

 معنبزاضی

تفوووبوت ؾوووبل 

 1380ثب  1379

 الووویم میوووبنگین

 اذتیبضی تعهسی

026/0- 081/0 

 

010/0  668/2- 64 

 

010/0 

تفوووبوت ؾوووبل 

 1381ثب  1379

میوووبنگین الووویم  

 تعهسی اذتیبضی

- 008/0  141/0  017/0  - 468/0  64 

 

641/0 

 ؾوووبل تفوووبوت

 1381 ثب 1380

میوووبنگین الووویم  

 تعهسی اذتیبضی

- 035/0  121/0  015/0  - 323/2  64 023/0 

قوووز ؾووُح معنووبزاضی میووبنگین الوویم تعهووسی  مكووبهسه مووی، (3)رووسولهمبنُوضوووه زض 
 95ثنوبثطاین زض ؾوُح اَمینوب      ،اؾوت  05/0ومتوط اظ   1380منهبی ؾبل  1379اذتیبضی ؾبل 
 1379قوز و زض نتیزه ثین الیم تعهسی اذتیوبضی ؾوبل    این آظمو  ضز  می  H0زضنس ـطو 

   تفبوت معنبزاضی وروز زاضز. 1380و 
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منهوبی ؾوبل    1380ثه َوض مكبثه، ؾُح معنبزاضی میوبنگین الویم تعهوسی اذتیوبضی ؾوبل      
ایون آظموو  ضز      H0زضنس ـوطو   95ثنبثطاین زض ؾُح اَمینب   ،اؾت 05/0ومتط اظ  1381
تفوبوت معنوبزاضی ورووز     1381و  1380قوز و زض نتیزه ثین الیم تعهسی اذتیبضی ؾوبل   می
وننوسه ایون اؾوت ووه ؾوُح معنوبزاضی        ثیوب   t نتبیذ آظموو   1381و  1379ثطای ؾبل  .زاضز

ثنبثطاین زض  ،اؾت 05/0ثیكتط اظ  1381منهبی ؾبل  1379میبنگین الیم تعهسی اذتیبضی ؾبل 
 ثوین  قوز وه ثیبنگط ایون اؾوت ووه    این آظمو  ت ییس می  H0زضنس ـطو  95ؾُح اَمینب  

ایون آظموو  نكوب      نساضز. وروز معنبزاضی تفبوت 1381 و 1379 ؾبل اذتیبضی تعهسی الیم
ؾبل تهویت انیحیه لبنو  مطثوٌ ثه وه ثیكتطین وبهف زض الیم تعهسی اذتیبضی  زهس یم

انتظوبض اروطای ایون    1380زض ؾوبل   هوب  قوطوت ووه   قوز میثنبثطاین احجبت  ،ثبقس می هب مبلیبت
الیحه ثطای همب  ؾبل ضا نساقتنس و الویم تعهوسی اذتیوبضی ذووز ضا ثوه امیوس اروطای لوبنو          

 وبهف زازنس. 1381ثطای ؾبل  هب مبلیبت
 

 نتایج آزهوى فرضیه دوم
زض ؾوبل   ؾووز،  وبهنوسه  هوبی  ضوـ اظ اؾوتفبزه  ثین ضاثُه زومین ـطيیه تحمیك، ثه ثطضؾی

ثب توره ثه اَیعوبت ثسؾوت آموسه اظ    پطزاظز.  یمقطوت  انساظه و مبلیبت نطخ وبهف اظ لجل
یعنی ؾبل لجل اظ وبهف نطخ مبلیوبت ثطاثوط    1379، يطیت انساظه قطوت ثطای ؾبل 2رسول
ضاثُوه  (، 459/0) یمعنوبزاض ( و ؾوُح  109/2، )tثبقوس ووه ثوب توروه ثوه آموبضه        می ،0-/374

زض ؾوبل لجول اظ ووبهف نوطخ      ثین متؽیط انوساظه قوطوت و الویم تعهوسی اذتیوبضی      یمعنبزاض
  .ساضزنوروز  مبلیبت 
 

 نتایج آزهوى فرضیه سوم
هوبی وبهنوسه ؾووز، زض ؾوبل لجول اظ       ، ثه ثطضؾی ضاثُه ثین اؾتفبزه اظ ضوـؾومین ـطيیه

 پطزاظز.  یمو اهطم مبلی قطوت  وبهف نطخ مبلیبت
، 1380و   1379، يطیت اهطم مبلی ثطای ؾبل 2رسول ثب توره ثه ممبزیط ثسؾت آمسه زض 

و  (005/0) 1379ثوطای ؾوبل   آموسه  ؾُح معنوبزاضی ثسؾوت    ثبقس. حبل ثب توره ثه می مخجت
تووا    ثنبثطاین میپ قوز ت ییس می زضنس99، این ـطيیه زض ؾُح اَمینب  (000/0) 1380ؾبل 

ثوب   و ضاثُوه مخجوت و معنوبزاضی ورووز زاضز    الیم تعهسی اذتیبضی و اهطم مبلی گفت وه ثین 
هوبی مبلیوبتی    ثوطای ووبهف هعینوه    لویم تعهوسی اذتیوبضی نیوع     وبهف اهطم مبلی قوطوت، ا 

 ،(1994گوونخط )  اظ آمسه ثسؾت نتبیذ ثب ـطيیه این اظ حبنل نتبیذ. یبثس قطوت، وبهف می
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 .زاضز مُبثمت( 2013) یزؾوواض و( 2007همىبضا  ) و یبمبقیتب
 

 نتایج آزهوى فرضیه چهارم
 اظ اؾوتفبزه  و ضقوس قوطوت   نوطخ  چهبضمین ـطيیه تحمیك، زض ضاثُه ثب ثطضؾی اضتجبٌ ثوین 

ثبقس. ثب توره ثه نتبیذ ثسؾوت   مبلیبت می نطخ وبهف اظ زض ؾبل لجل ؾوز، وبهنسه هبی ضوـ
، 1380و ؾبل  1379ثطای ؾبل ، يطیت نطخ ضقس قطوت 2رسول آمسه ثطای متؽیط ضقس زض 

ثطاثوط   1380و ثطای ؾبل   031/0ثطاثط  1379ثطای ؾبل اؾت، همننین ؾُح معنبزاضی  مخجت
و الویم تعهوسی    متؽیوط نوطخ ضقوس قوطوت    ثین   معنبزاضمخجت   ضاثُهثبقس ثنبثطاین  می 003/0

توا  گفت وه ثب ووبهف نوطخ ضقوس     و می قوز می ت ییس زضنس95اذتیبضی زض ؾُح اَمینب  
زض ؾبل لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت، الیم تعهسی اذتیوبضی ذووز ضا ثوطای     هب قطوتقطوت، 

ضاثُوه معنوبزاضی ثوین     1381ؾوبل   ؾت وه ثطایا زهنس این زض حبلی ف میوبه ،وبهف ؾوز
 الیم تعهسی اذتیبضی و نطخ ضقس قطوت وروز نساضز. 

 
 نتایج آزهوى فرضیه پنجن

، زض اضتجبٌ ثب تعیین ضاثُه ثوین نوو  مبلىیوت قوطوت و اؾوتفبزه اظ      پنزمین ـطيیه تحمیك
 ثبقس.  می هب قطوتهبی وبهنسه ؾوز، زض ؾبل لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت توؾٍ  ضوـ

 093/0معوبزل   1379ؾُح معنبزاضی ؾوبل  ، 2 رسولثب توره ثه اَیعبت ثسؾت آمسه اظ 
بضی وروز نساضز. لوصاپ ایون   معنبزاضی ثین این متؽیط و الیم تعهسی اذتی  ضاثُهثنبثطاین  ، اؾت

ثه عجوبضتی ثوین الویم تعهوسی اذتیوبضی و       پگیطز یمنجوزه و موضز ت ییس لطاض ن معنبزاض ـطيیه 
زض ؾوبل لجول اظ ووبهف نوطخ مبلیوبت ضاثُوه        )زولتوی یوب ذهونوی(    نو  مبلىیوت قوطوت  

وت تبحیطی ثط الیم تعهسی اذتیوبضی زض ؾوبل لجول    معنبزاضی وروز نساضز و نو  مبلىیت قط
 اظ وبهف نطخ مبلیبت نساضز.

 
 گیری یجهنت

 زض ووه  اؾوت  ثوباهمیتی  موبلی  اَیعوبت  رمبه اظ مبلی، هبی نوضت زض قسه گعاضـ ؾوز
ٍ  هبی التهوبزی و موبلی   گیطی تهمی  هنگبم  قووز،  موی  گطـتوه  نظوط  زض مرتبوؿ  اـوطاز  توؾو

 اؾوتفبزه  ذووز  هوبی  لًوبوت  و هوب  ثطضؾوی  ثوطای  قسه گعاضـ ؾوز اظ گطا  تحبیل ثُوضیىه
 ثوب  همننوین  و زاضز ؾووز  ووه  ثوبالیی  اَیعوبتی  محتووای  و ؾوز اهمیت ثه توره ثب .وننس می

 و اؾوت  حؿوبثساضی  ثطآوضزی هبی ضوـ اظ مت حط التهبزی ثنگبه ؾوز محبؾجه اینىه ثه توره
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 هموواضه  هوب  قوطوت  موسیطا   اؾوت،  تزوبضی  واحوس  مسیطیت عهسه ثه مبلی هبی نوضت تهیه
ـ  ؾووز  مجبوػ  وننوس  موی  زنجوبل  ووه  ذبنی اهساؾ ضاؾتبی زض وننس می تیـ  زض قوسه  گوعاض

 موسیطیت  زض ؾوعی قطوت  مسیطا  زیگطپ عجبضتی ثه یب نمبینس زؾتىبضی ضا مبلی هبی نوضت
مبلیوبت   نطخ ؾوز، مسیطیت ثط ت حیطگصاض عوامل رمبه زاضنس اظ ذوز اهساؾ تحمك ثطای ؾوز
ثط موسیطیت   هب قطوتثطضؾی ت حیط تؽییط نطخ مبلیبتی  ثه تحمیك، این هبؾت قطوت زضآمس ثط

 .پطزاظز می 1380ؾبل  هبی مبلیبتیه لبنو  ؾوز، ثب توره ثه انیح
مبلیبتی ذوز و انتمبل آ   هبی هعینهثطای وبهف  هب قطوت، ززااین تحمیك نكب   هبی یبـته

ثوه موسیطیت ؾووز وبهكوی     لجول اظ ووبهف نوطخ مبلیوبت      ،ثب نطخ مبلیوبتی پوبیین   هبی ؾبلثه 
لجول اظ  ثین انساظه قطوت و  الویم تعهوسی اذتیوبضی    نكب  زاز وه  هب یبـتههمننین پطزاذتنس. 

 ضعبیوت  ثوطای ثب اهطم مبلی ثبال  هبی قطوت .ضاثُه معنبزاضی وروز نساضزوبهف نطخ مبلیبت 
ثوب   هوبی  قوطوت اعتجبضزهنسگب  نؿجت ثوه   زاقتن نگه ضايی و مبلی ت مین لطاضزازهبی قطوٌ

ومتط ثه مسیطیت ؾوز وبهكی پطزاذتنوس.  زض ؾبل لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت اهطم مبلی پبیین 
ف نطخ ثب نط خ ضقس ثبال ثطای ازامه ضونس ضقس ذوز زض ؾبل لجل اظ وبه هبی قطوتهمننین 
تحمیك ثین نوو  مبلىیوت    یهب یبـتهضا انزبم نسازنس. ثب توره ثه  مسیطیت ؾوز وبهكی ،مبلیبت

ثوه   ،قطوت و مسیطیت ؾوز زض ؾبل لجل اظ وبهف نطخ مبلیبت ضاثُوه معنوبزاضی یبـوت نكوس    
عجبضتی نو  مبلىیت قطوت تبحیطی ثط وبهف الیم تعهسی اذتیبضی زض ؾبل لجول اظ ووبهف   

 نطخ مبلیبت نساضز.

 
 ها یادداشت

5. Guan & Pourjala 1. Healy & wahlen 

6. Jones model 2. Phillips et al. 

7. Modified Jones Model 3. Dhaliwal et al.  

8. Dechow & Dichev Model 4. Yamashita et al. 

 
 هنابغ
 مسیطیت ثط مسیطیت تؽییط ت حیط ثطضؾی(. 1390. )وحیس تپه، منزك منتی و ؼیمحؿین اؾسی،

 .97-114 من ،1390 ثهبض ،1 قمبضه ،یحؿبثساض و مبلی مسیطیت انساظ چك . ؾوز

هبی ؾیبؾوی،   ثطضؾی احط لطاضزازهبی ثسهی، هعینه(. 1383پوضحیسضی، امیس و همتی، زاوز. )
قوسه زض ثووضؼ    پصیطـتوه  هوبی  قطوتپبزاـ و مبلىیت ثط مسیطیت ؾوز زض  هبی َط 

 .47-64 نم، 36قمبضه  ،هبی حؿبثساضی و حؿبثطؾی ثطضؾی.  اوضاق ثهبزاض تهطا

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/338832
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/338832
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/338832
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 مؿوتمی   هوبی  مبلیوبت  لووانین  مزموعوه (. 1386. )ذوبَطه  ظازه، ذبلسی و ؼیمحؿین زوانی،
 تهطا : ویومطث. )چبح پنز (.

 م، نو 92قومبضه   ،نكطیه ثووضؼ . ومیته حؿبثطؾی و مسیطیت ؾوز(. 1389) ضحمبنی، عبی
23-19. 

. ثطضؾی نطخ هبی مبلیبتی زض ثطذی اظ وكوضهب و ممبیؿه آ  ثب ایوطا  (. 1384گطامی، مطی . )
  .32-44 م، ن43قمبضه  ،نكطیه التهبز

نموف الویم   (. 1384مكبیری، ثیتوبپ مهطانوی، ؾبؾوب پ مهطانوی، ووبوه و وطموی، ؼیمطيوب. )       
قوسه زض ثووضؼ اوضاق ثهوبزاض     پصیطـتوه  هوبی  قطوتتعهسی اذتیبضی زض مسیطیت ؾوز 

 .61-74 نم، 1384ظمؿتب   ،42قمبضه  ،هبی حؿبثساضی و حؿبثطؾی ثطضؾی. تهطا 
ثطضؾوی موسیطیت ؾووز زض    (. 1384. )ثرت، محمسضيب نوضوـ، ایطدپ ؾپبؾی، ؾحط و نیه
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