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بزرسی رابطٍ بیه کیفیت سًد ي عملکزد شزکت با تأکید بز ريیکزدَای جامع
ارسیابی در شزکتَای پذیزفتٍ شدٌ در بًرس ايراق بُادار تُزان
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چکیده
تضاد هٌافغ بیي تْیِ کٌٌذگاى اطالػات ٍ سزهایِگذاراى ،اهکاى استفادُ اس رٍشّای هختلف پذیزفتِ ضذُ
حسابذاری ٍ تفکزات ّوَارساسی ،کاربزد سَد را در ارسیابی ػولکزد ٍ تصوینگیزیّا هَرد تزدیذ قزار دادُ است.
کِ ایي اهز لشٍم بزرسی هَضَع کیفیت سَد در ارسیابی ػولکزد را ضزٍری هیساسدّ .ذف اصلی ایي پژٍّص
سٌجص هیشاى اًطباق کیفیت سَد ٍ ػولکزد ضزکتّای پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى ٍ ًیش بزرسی
هیشاى تَجِ سزهایِگذاراى بِ کیفیتِ سَدّایِ گشارش ضذُ هیباضذ .لذا در ّویي راستا اس اطالػات هزبَط بِ 69
ضزکت طی سالّای  1362-1333استفادُ ضذُ است .بزای ارسیابی ػولکزد ضزکت ،اس هؼیارّای ّشیٌِ تأهیي
سزهایِ ،باسدُ داراییّاً ،سبت  Qتَبیي ،ارسش افشٍدُ باسار ٍ ًسبت قیوت بِ سَد ّز سْن استفادُ ضذُ است.
ّوچٌیي بِ هٌظَر اًذاسُگیزی کیفیت سَد ،اس کیفیت اقالم تؼْذی هبتٌی بز هذل تؼذیل ضذُ دچَ ٍ دیچَ(
 )2002بْزُ گزفتِ ضذُ است .بزای آسهَى فزضیِّا اس رٍش رگزسیَى چٌذ هتغیزُ هبتٌی بز دادُّای تزکیبی/
تلفیقی استفادُ ضذُ استً .تایج پژٍّص حاکی اس آى است کِ کیفیت سَد با ًسبت  Qتَبیي ٍ ارسش افشٍدُ باسار
رابطِ هثبت ٍ هؼٌیدار داردّ .وچٌیي رابطِ هٌفی ٍ هؼٌیدار کیفیت سَد با ّشیٌِ تأهیي سزهایِ تأییذ ضذ .ایي
اهز حاکی اس آى است کِ کیفیت سَد دارای بار ٍ هحتَای اطالػاتی هثبت در باسار سزهایِ ایزاى است .اها رابطِ
هؼٌیداری بیي کیفیت سَد ٍ هؼیارّای ًسبت قیوت بِ سَد ّز سْن ٍ باسدُ داراییّا یافت ًطذ.
واژگان کلیدی :هؼیارّای ارسیابی ػولکزد ،کیفیت سَدً ،سبت  Qتَبیي ،کیفیت اقالم تؼْذی ،ارسش افشٍدُ باسار

-1استادیار حسابذاری داًطگاُ ارٍهیِ
-2استادیار هذیزیت هالی داًطگاُ ارٍهیِ
 -3کارضٌاس ارضذ حسابذاری داًطگاُ ارٍهیِ
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مقدمٍ
زض ٗجبٛی ٛظطی حؿبثساضی ُ ٝعاضقِطی ٗبٓی اًثط ًكٞض١ب  ٝاظ خ٘ٔ ٠ایطا ٙثیب ٙقس ٟاؾت ً١ ٠سف ًٔی
ُعاضقِطی ٗبٓی ،اضائ ٠اَالػبتی اؾت ً ٠كطآیٜس ته٘یُٖیطی ضا تؿ٢یْ ٘ٛبیس .اَالػبت ٜٗتح قس ٟاظ ؾیؿتٖ
حؿبثساضی ،ؾطٗبیُ٠صاضا ٙضا زض اضظیبثی ػٌ٘ٔطز آتی قطًت  ٝضیؿي ٗطتجٍ ثب آ ٙیبضی ٗیضؾبٛس؛ ٓصا ٝخٞز
چٜی ٚاَالػبتی ثطای اضظـ ُصاضی قطًت ثؿیبض ٗلیس ٗیثبقس .اظ ٘١ی ٚضً ،ٝیلیت اَالػبت اضائ ٠قس ٟزاضای
ا٘١یتی اؾبؾی اؾت ٛ ٝوف اؾبؾی زض ته٘یُٖیطی نحیح اؾتلبزًٜٜٟسُب ٙایلب ذٞا١س ًطز .ثَٞ ٠ضی ً١ ٠ط
هسض ًیلیت اَالػبت حؿبثساضی ث٢تط ثبقس ،ته٘یٖ١بی ؾطٗبیُ٠صاضی ث٢ی٠ٜتطی اتربش ذٞا١س قس .زض ثیٚ
اَالػبت حؿبثساضی ،ؾٞز ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ٖٗ٢تطیٗ ٚجبٛی ته٘یُٖیطی ثب ٗوجٓٞیت ػبٕ  ٝذبل ،ثیبِٛط
ػٌ٘ٔطز ٝاهؼی قطًت١ب اؾت؛ ٓٝی اٛساظُٟیطی ؾٞز ،اظ ػٜبنطی چ ٙٞكطٝـ ،زضآٗس ،ث٢بی ت٘بٕ قس ٝ ٟؿیطٟ
اذص ُطزیس ٠ً ٟكطآیٜس اٛساظُٟیطیقبٗ ،ٙتبثط اظ ثطآٝضز١ب ،تر٘ی١ٚب ،تلٌطات ٞ٘١اضؾبظی ،ضٝـ١بی ٗتٜٞع ٝ
هًبٝت١بی ُٛٞبُ ٙٞاؾت ً ٠ث ٠ایدبز قٌبف ػ٘ین ثی ٚؾٞز تحهیٔی ٝاهؼی  ٝؾٞز ُعاضقی ٗیاٛدبٗس  ٝاظ
آٛدب ً ٠ؾٞز ٗجٜبی ثؿیبضی اظ ضٝـ١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  ٝاضظقِصاضی ثٝ ٠یػٗ ٟسّ١بی اضظقِصاضی هی٘ت
ؾ٢بٕ اؾت ،ثٛ ٠حٞی ًٛ ٠تبیح ثطذی پػ١ٝف ١بی حٌبیت اظ ضاثُُٜٗ ٠وی ؾٞز ُعاضقی ثب هی٘ت ؾ٢بٕ زاضز.
ثٜبثطای ٚای ٚضاثُ ٠ثٞاؾُٛ ٠بضؾبیی١بی چ ٙٞتلٌطات ٞ٘١اضؾبظی  ٝضٝق٢بی ٗتٜٞع حؿبثساضی زچبض تٜف ٝ
چبٓف ٗیُطزز(اػت٘بزی  ٝای٘بٛی .)1386،ثطای ًب١ف ای ٚت٢سیسات ضاٌ١بضی ثبیس اضائً ٠طز ٠ً ،تؼییٝ ٚ
تٞخ ٠ثً ٠یلیت ؾٞز ُعاضـ قس ٟزض ای ٚضاؾتب اؾت.
ثبتٞخ ٠ث ٠ضؾٞایی ٝ ٝضقٌؿتِی ثٞخٞز آٗس ٟثطای قطًت١بی ثعضُی چ ٙٞاٛط ٝ ٙٝزیِط قطًت١ب ً٠
ٛتٞاٛؿتٜس زض ػْ٘ قٌْ نحیحی اظ ضاثُ ٠ثی ٚؾٞز  ٝػٌ٘ٔطز ٝاهؼی قطًت ضا ث ٠تهٞیط ثٌكٜس  ٝثَ ٠جغ آٙ
ثبػث ظیب٢ٛبی كطاٝا ٙثطای ؾطٗبیُ٠صاضا ٙقسٛس(ضؾت٘یبٌ٘١ ٝ ٙبضا .)1390 ،ٙپؽ يطٝضی اؾت ً ٠اظ ٜٗبثؼی
هبثْ اتٌب زض ای ٚاٗط اؾتلبزًٜٜ ٟس .زض ای ٚضاؾتب ٗؼیبض ُٗ٘ئٜی ً ٠ثتٞاٛس ثَٞ ٠ض قلبكی ضاثُ ٠ػٔت ٗ ٝؼٔٓٞی ثیٚ
ُعاضقبت ذطٝخی قطًت١ب ث ٠قٌْ ُعاضقبت  ٝنٞضت٢بی ٗبٓی  ٝػٌ٘ٔطز آ٢ٛب ضا ث ٠تهٞیط ثٌكسً ،یلیت
ؾٞز قطًت١ب اؾت .ثٛ ٠ظط ٗی ضؾس ً ٠ثستط قسً ٙیلیت ؾٞز ٗی تٞاٛس ثَٞ ٠ض ثبٓو ٟٞزض ٗٞضز ضٛٝس اككبی
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اَالػبت ،ثستط قس ٙخطیب٢ٛبی ٛوسی آتی  ٝػٌ٘ٔطز قطًت آُب١ی ثرف  ٝزاضای ٗحتٞای اَالػبتی ثبقس
(ضاخِپبّ ٌٛٝ ٝچالٕ.)2011 ،
ٗحبؾج ٠ؾٞز ذبٓم ثِٜب ٟاهتهبزی ٗتبثط اظ ضٝـ١ب  ٝثطآٝضز١بی حؿبثساضی اؾت ،ثسیٓ ٚحبِ اٌٗبٙ
زؾتٌبضی ؾٞز تٞؾٍ ٗسیطیت ٝخٞز زاضزٝ .خٞز ظٗیٜٗ ٠ٜبؾت ثطای ترطیت ؾٞز ٛبقی اظ تًبز ٜٗبكغ ٝ
٘١چٜی ٚث ٠ػٔت پبضٟای اظ ٗحسٝزیت١بی شاتی حؿبثساضی اظخ٘ٔٛ)1 ٠بضؾبیی ٗٞخٞز زض كطآیٜس ثطآٝضز١ب ٝ
پیفثیٜی١بی آتی؛ )2 ٝاٌٗب ٙاؾتلبز ٟاظ ضٝـ١بی ٗتؼسز حؿبثساضی تٞؾٍ ثِٜب١ ٟبٞٗ ،خت قس ٟاؾت ً٠
ؾٞز ٝاهؼی ثِٜب ٟاظ ؾٞز ُعاضـ قس ٟزض نٞضت١بی ٗبٓی ٗتلبٝت ثبقس  ٝاظ آٛدبیی ً ٠ؾٞز اظ ٖٗ٢تطیٚ
ٗؼیبض١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  ٝتؼیی ٚاضظـ ثِٜب١ٟبی اهتهبزی تٔوی ٗیُطززٞٗ ،يٞع ًیلیت ؾٞز  ٝث ٠نٞضت
ػبٕتط ًیلیت ُعاضقِطی ٗبٓی ،ثط َجن ٗل ٕٞ٢ؾٞزٜٗسی اَالػبت خ٢ت ته٘یُٖیطی ( ،اضائ ٠قس ٟتٞؾٍ
١یأت اؾتبٛساضز١بی حؿبثساضی ٗبٓی ایبالت ٗتحسٞٗ )ٟضز ػالهً ٠ؿبٛی اؾت ً ٠اظ ُعاضـ١بی ٗبٓی ثطای
ته٘یُٖیطی  ٝاٛؼوبز هطاضزاز١بی ٗرتٔق اؾتلبزٗ ٟیًٜٜس .ثب تٞخ ٠ثٝ ٠اهیؼت ١بیی ٘١چ ٙٞتًبز ٜٗبكغ ثیٚ
ت٢یًٜٜ٠سُب ٙاَالػبت  ٝؾطٗبیُ٠صاضا ،ٙاؾتلبز ٟاظ ثطآٝضز  ٝتر٘ی ٚزض ٗحبؾج ٠ثطذی اظ ػٜبنط ؾٞز  ٝظیب،ٙ
اٌٗب ٙاؾتلبز ٟاظ ضٝـ١بی ُٛٞبُ ٙٞپصیطكت ٠قس ٟحؿبثساضی ٞٗ ٝيٞػبتی ٘١چٞ٘١ ٙٞاضؾبظی ٗ ٝسیطیت
ؾٞزً ،بضثطز ؾٞز ث ٠ػٜٞاٗ ٙؼیبض ته٘یُٖیطی ضا ٗٞضز ت٢سیس هطاض ٗیز١س ً ٠ای ٚاٗطٓ ،ع ٕٝثطضؾی ٗٞيٞع
ًیلیت ؾٞز زض اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  ٝته٘یُٖیطی زض ترهیم ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ ضا ز ٝچٜساٗ ٙیؾبظز ،ثٜبثطای ٚا٘١یت
زاز ٙثً ٠یلیت ؾٞز هجْ اظ ١ط ٞٛع ته٘یُٖیطی حبئع ا٘١یت اؾت.
مزيری بز پیشیىٍ پژيَش
زض ازثیبت حؿبثساضی  ٝػٔٗ ٕٞبٓی كطو ٗیقٞز ً ٠ته٘یٖؾبظا ٙثبظاض ؾطٗبی ،٠اضظیبثی١بی ذٞز اظ ػٌ٘ٔطز
قطًت  ٝخطیبٛبت ٛوسی آتی ٝاحس تدبضی ضا ثط ٗجٜبی اَالػبت حؿبثساضی اضائ ٠قسٛ ٝ ٟیع ؾبیط قٞا١س ٜٗ ٝبثغ
اذص اَالػبت ،اٛدبٕ ٗیزٜ١س .اظ ٘١ی ٚضً ،ٝیلیت اَالػبت حؿبثساضی  ٝثٝ ٠یػً ٟیلیت ؾٞز ا٘١یت ٝیػٟای
ٗییبثس .چطا ً ٠ثٛ ٠ظط ٗیضؾس اظ ٗیب ٙاَالػبت حؿبثساضی اضائ ٠قس ٟتٞؾٍ قطًت ،اَالػبت ٗطث ٌٞث ٠ؾٞز،
ثب تٞخ ٠ث ٠اضتجبٌ ٗؿتویٖ آ ٙث ٠خطیبٛبت ٛوس آتی ( ١سف ٗلطٝو ٗٞضز ػاله ٠ؾطٗبیُ٠صاض) ث ٠ػٜٞاٜٗ ٙجغ ثطتط
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اَالػبت قطًت ثیكتط ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ُیطز .اضظیبثی ًیلیت اَالػبت ٗطث ٌٞث ٠ؾٞز ،ث ٠اؾتلبزًٜٜٟسُبٙ
نٞضت١بی ٗبٓی ،اظ یي َطف زض اضظیبثی نحیح  ٝزهینتط ػٌ٘ٔطز ٝاحس تدبضی ٘١ ٝچٜی ٚپیفثیٜی١بی
زهینتطی اظ خطیبٛبت ٛوسی آتی قطًت  ٝاظ َطف زیِط هًبٝت زضثبض ٟهُؼیت آ٢ٛب ً٘ي ذٞا١س ًطز .زض
ٛتید ،٠ث ٠زٛجبّ ًب١ف ٛباَ٘یٜبٛی ٛؿجت ث ٠خطیبٛبت ٛوسی آتی ثٞاؾًُ ٠یلیت ُٗٔٞة ؾٞز ُعاضـ قس ٟاٌٗبٙ
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٝاهؼی قطًت ،ثطای اؾتلبزًٜٜ ٟسُب ٙنٞضت ١بی ٗبٓی كطاٗ ٖ١ی قٞز(ُبی ٝ ٞضاپٞؾ،ٞ
.)2011
زچٗ )2010(ٞؼتوس اؾت ًیلیت ؾٞز ثبال اَالػبت ثیكتطی زض ضاثُ ٠ثب ٝیػُی١بی ػٌ٘ٔطز ٗبٓی یي قطًت
ثطای ته٘یُٖیطٛسُب ،ٙزض تدعی ٝ ٠تحٔیْ ػٌ٘ٔطز ٗبٓی آ ٙقطًت ،كطاٗ ٖ١یًٜس٘١ .چٜی ٚثیبٗ ٙیًٜس ً٠
ًیلیت اضهبٕ ؾٞز ُعاضـ قس ،ٟث ٠آُب١ی زٜ١سُی آ ٙزض ضاثُ ٠ثب ػٌ٘ٔطز ٗبٓی قطًت ٗطث ٌٞاؾت  ٝت٢ٜب
ٗحسٝز ث ٠ته٘ی٘بت اضظیبثی ؾ٢بٕ ٘ٛیثبقس ،ثٌٔ ٠قبْٗ ١ط ُ ٠ٛٞته٘یُٖیطی زض ضاثُ ٠ثب ػٌ٘ٔطز قطًت
اؾتً ٝ .یلیت ؾٞز ثب ز ٝػبْٗ ٗطث ٌٞثٞز ٙاَالػبت ٗبٓی ثطای ته٘یٖ  ٝتٞاٛبیی ؾیؿتٖ حؿبثساضی زض
اٛساظُٟیطی ػٌ٘ٔطز تؼییٗ ٚیقٞز(زچ .)2010،ٞقٞا١س تدطثی حبنْ اظ پػ١ٝف ١بی ُصقتٛ ٠كبٗ ٙیسٜ١س ً٠
ًیلیت ؾٞز زض اضتجبٌ ثب ػٌ٘ٔطز قطًت ٗیجبقس  ٝقطًت١بی ثب هبثٔیت اؾت٘طاض  ٝپبیساضی ؾٞز (ؾٞز ثب
ًیلیت) اظ ػٌ٘ٔطز ُٗٔٞة تطی ثطذٞضزاضٛس(ُبی ٝ ٞضاپٞؾ2011 ،ٞ؛ ضازظیبٗ ٟح٘ٞز 2009،؛ چبٌ٘١ ٝ ٙبضا،ٙ
2006؛ زچ ٝ ٞاؾٌطٛس2004 ،؛ پ ٝ ٜٚ٘غا 2002،َٛاؾٔٞا1996 ،ٙ؛ ضؾت٘یبٌ٘١ ٝ ٙبضا1390،ٙ؛ ایعزی ٛیب ٛ ٝظط
ظاز1388،ٟ؛ توٞی ٛ ٝیٌٗٞطإ .)1393 ،زض پػ١ٝف ١بی نٞضت ُطكتٛ ٠تیدُ٠یطی ٗیقٞز ً ٠ؾطٗبیُ٠صاضا ٙث٠
ًیلیت ؾٞز تٞخ ٠زاضٛس  ٝتـییطات هی٘ت ،ثبظز ٟؾ٢بٕ ٗ ٝؼیبض١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز قطًت(١ ،عی ٠ٜتبٗیٚ
ؾطٗبیٛ ،٠ؿجت  qتٞثی ،ٚثبظز ٟزاضایی٢ب ،اضظـ اكعٝز ٟاهتهبزی ،اضظـ اكعٝز ٟثبظاض  )...ٝتحت تبثیط ٗؼیبض ًیلیت
ؾٞز هطاض ٗیُیطٛسٛ .تبیح پػ١ٝف ٛیٌٗٞطإ ٝتوٞی ()1393حبًی اظآ ٙاؾت ً ٠پبیساضی ؾٞز ،یٌی اظ
ٗؼیبض١بی ًیلیت ؾٞز زاضای ثبض ٗ ٝحتٞای اَالػبتی ٗثجت زض ثبظاض ؾطٗبی ٠ایطا ٙاؾت .زض ای ٚپػ١ٝف اظ
ٗؼیبض١بی ٛظیط ٛؿجت ًی ٞتٞثیٗ ،ٚتٞؾٍ ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبی ٠قطًتٛ ،ؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾٛ ٝ ٖ٢ؿجت
اضظـ ثبظاض ث ٠اضظـ زكتطی حوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ ث ٠ػٜٞا ٙپیبٗس١بی اهتهبزی ًیلیت ُعاضقِطی(ٗؼیبض١بی
ٗؼطف ػٌ٘ٔطز) اؾتلبز ٟقس .یبكت١٠بی پػ١ٝف حبًی اظ آ ٙاؾت ًٗ ٠ؼیبض اضظیبثی ًیلیت اَالػبت یؼٜی
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پبیساضی ؾٞز ثط ٛؿجت ًی ٞتٞثیٛ ،ٚؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ٛ ٝؿجت اضظـ ثبظاض ث ٠اضظـ زكتطی حوٞم نبحجبٙ
ؾ٢بٕ تأثیط ٗثجت ٗ ٝؼٜبزاض زاقت ٠اؾتً .طزؾتبٛی  ٝتبتٔی ( )1393زض پػ١ٝكی تحت ػٜٞاً" ٙیلیت ؾٞز ٝ
ٝيؼیت ٗبٓی قطًت١ب " ث ٠ثطضؾی ٗ ٝوبیؿً ٠یلیت ؾٞز زض ؾ ٠ؾُح زضٗبٛسُیٝ ،ضقٌؿتِی  ٝؾالٗت ٗبٓی
قطًت١ب پطزذتٜسً .یلیت ؾٞز ثب اؾتلبز ٟاظ چ٢بض ٝیػُی ًیلی ؾٞز قبًْٗ :یلیت اهالٕ تؼ٢سی  ،پبیساضی
ؾٞز  ،هبثٔیت پیفثیٜی  ٝیٌٜٞاذتی ؾٞز اٛساظُٟیطی قس .یبكت١٠بی پػ١ٝف حبًی اظ ٝخٞز تلبٝت ٗؼٜیزاض ثیٚ
ٗیبِٛی١ ٚط زٝ ٝیػُی پبیساضی  ٝیٌٜٞاذتی ؾٞز زض ؾُ ٠طٝ ٟٝضقٌؿت ،٠زضٗبٛس ٝ ٟؾبٖٓ ثٞز٘١ .چٜیٚ
قطًت١بی ٝضقٌؿت ٠زاضای پبییٚتطی ٚؾُح ًیلیت ؾٞز  ٝقطًت١بی ؾبٖٓ زاضای ثبالتطی ٚؾُح ًیلیت
ؾٞز ثٞزٛس  ٝقطًت١بی زضٗبٛسٗ ٟبٓی ٝ ٝضقٌؿتٛ ٠یع ثیكتط اظ قطًت١بی ؾبٖٓ ،ؾٞز ذٞز ضا زؾتٌبضی ًطزٟ
ثٞزٛس.
اظ َطف زیِط ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبضؾطٗبیُ٠صاضا ٙتحت تبثیط ضیؿي اَالػبت هطاض زاضز؛ ١طچٗ ٠یعا ٙاَالػبت
ٗحطٗب ٠ٛثبالتط  ٝزض ٛتیدً ٠یلیت ،زهت ُعاضقِطی ً ٝیلیت ؾٞز پبییٚتط ثبقس ،ثبظزٞٗ ٟضزاٛتظبضؾطٗبیُ٠صاضاٙ
(١عی ٠ٜتبٗی ٚؾطٗبی)٠ثبالتط ذٞا١س ثٞز(ًطزؾتبٛی .)1368 ،ث ٠ػجبضت زیِط ایٞٗ ٚيٞع تبییس ًٜٜس ٟایُٔٗ ٚت
اؾت ً ٠ؾطٗبیُ ٠صاضاٛ ٙیبظٜٗس ثبظز ٟايبكی ثطای تٞخی ٠ضیؿي اَالػبتی ٘١طا ٟثب ؾطٗبیُ٠صاضی زض قطًت٢بی
زاضای ًیلیت ؾٞز پبییٚتط ٗیثبقس .پطٝتی ٝ ٝیِ١ ٚبكط ( )2011ضاثُ ٠ثیٝ ٚیػُی٢بی ًیلی ؾٞز  ٝثبظز ٟايبكی
ضا ثطضؾی ًطزٛس ،آٛب ٙاؾتسالّ ًطزٛس ًٝ ٠یػُی١بی ًیلی ؾٞز اظ َطین تبثیط ثط ١عی ٠ٜؾطٗبی ،٠ثط ثبظزٞٗ ٟضز
اَ٘یٜب ٙاثط ُصاض اؾت  ٝتبثیط ٝیػُی٢بی پبیساضی ؾٞز ،هبثٔیت پیف ثیٜیٞ٘١ ،اضؾبظی ؾٞز ٘١ ٝچٜیً ٚیلیت
اهالٕ تؼ٢سی ،يطیت ٝاًٜف ؾٞز ٗ ٝطث ٌٞثٞز ٙؾٞز ث ٠اضظـ ؾ٢بٕ ضا ثط ثبظزٗ ٟبظاز ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٛس.
یبكت١٠بی آ٢ٛب ثیبًٜٜ ٙس ٟایُٔٗ ٚت اؾت ً ٠قطًت ١بی زاضای ًیلیت ؾٞز ثبالتط زاضای اضظـ ثیكتط زض
ثبظاض١بی ؾطٗبی١ ٠ؿتٜس .ثٛ ٚبنط  ٝآسذیْ ( )2014زض ُٗبٓؼ ٠ای ثب اؾتلبز ٟاظ یي ٗ ٠ٛٞ٘ٛتكٌْ اظ قطًت١بی
ذهٞنی كؼبّ زض ًكٞض١بی تٞؾؼ ٠یبكت ٝ ٠نٜؼتی ،تأثیط ًیلیت ؾٞز ثط ١عی ٠ٜتأٗیٗ ٚبٓی زض قطًت١بی
ذهٞنی ضا ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٛس ،یبكت١٠بی آ٢ٛب حبًی اظ ٗدبظات قطًت١بی ثب ًیلیت ؾٞز پبیی ٚاظ َطف
ثبظاض ؾطٗبی ٠ثب ١عی ٠ٜتأٗیٗ ٚبٓی ثبالتط اؾت .ػطة ٗبظاض َ ٝبٓجیب )1388( ٙتأثیط ًیلیت ُعاضقِطی ٗبٓی ٝ
ضیؿي اَالػبتی ضا ثب اؾتلبز ٟاظ قبذم ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی ثط ١عی ٠ٜؾطٗبی ٠قطًت١بی پصیطكت ٠قسٞٗ ٟضز
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ثطضؾی هطاض زازٛس .یبكت١٠بی پػ١ٝف ثیبِٛط ثیكتط ثٞز١ ٙعی ٠ٜؾطٗبی١( ٠عی ٠ٜثس١ی ١ ٝعی ٠ٜحوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ)
قطًت١بی ثب ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی پبیی ٚاظ ١عی ٠ٜؾطٗبی ٠قطًت١بی ثب ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی ثبال ثٞز .اظ ؾٞی
زیِط١ ،عی ٠ٜؾطٗبی ٠ث ٠ػٜٞاٗ ٙؼیبضی ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض آِٞی اضظـ اكعٝز ٟاهتهبزی اؾت  ٝاضتجبٌ آٙ
ثب ًیلیت ؾٞز ثطای تحٔیْ ُطاٗ ٙبٓی ،ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙزاضای ا٘١یت اؾت(ث.)1393 ٞٓٞ
زچ ٝ ٞاؾٌٞضٛس ( ،)2004ث ٠ایٛ ٚتید ٠ضؾیسٛس ً ٠قطًت١بیی ثب ٝيؼیت ٗبٓی ٜٗبؾت ً،یلیت ؾٞز ثبالی
زاضٛس ً ٝیلیت ثبالی ؾٞز ٛیعٜٗ ،ؼٌؽ ًٜٜس ٟزهت ػٌ٘ٔطز خبضی قطًت اؾت .چٞای ( )2008زض ُٗبٓؼ٠ای ثب
اؾتلبز ٟاظ یي ٗ ٠ٛٞ٘ٛتكٌْ اظ قطًت١بی تٓٞیسی ثبظاض ؾ٢بٕ ًط ٟخٜٞثی اضتجبٌ ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝاضظـ
قطًت ضا ثطضؾی ًطز  ٝاظ ٗؼیبض١بی ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی  ،پبیساضی ؾٞز  ٝپیفثیٜی ؾٞز ثطای ٗحبؾجً ٠یلیت
ؾٞز  ٝاظ ٗؼیبض ًی ٞتٞثی ٚث ٠ػٜٞاٗ ٙؼیبض اضظـ قطًت ثب ًٜتطّ ٗتـیط١بی اٛساظ ،ٟا١طٕ ٗبٓی ،ثبظز ٟزاضایی٢ب ٝ
ػ٘ط قطًت اؾتلبز ٟقسٛ .تبیح پػ١ٝف حبًی اظ پصیطـ كطيی ٠پػ١ٝف (ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝاضظـ قطًت
ضاثُٗ ٠ثجت ٝخٞز زاضز)  ٝاضظقِصاضی ٗؿبػس قطًت١بی زاضای ًیلیت ؾٞز ثبال زض ثبظاض ؾ٢بٕ ًكٞض ًطٟ
خٜٞثی اؾتٗ .ح٘ٞز ٌ٘١ ٝبضا )2009( ٙزض ُٗبٓؼ٠ای ث ٠ثطضؾی تأثیط ًیلیت ؾٞز ثط ػٌ٘ٔطز  285قطًت اظ
 ٠٘١نٜبیغ زض ثبظاض ؾ٢بٕ ٗبٓعی ثطای یي زٝضٟی  8ؾبٓٗ ٠یپطزاظٛس .زض ای ٚپػ١ٝف اظ ٗؼیبض١بی اضظـ
پیفثیٜی ،اضظـ ثبظذٞضز  ٝثٞٗ ٠هغ ثٞز ٙخ٢ت ٗحبؾجً ٠یلیت ؾٞز  ٝاظ ٛؿجت  Qتٞثی ٝ ٚثبظز ٟزاضایی٢ب ث٠
ػٜٞاٗ ٙؼیبض١بی ٗؼطف ػٌ٘ٔطز ثب ًٜتطّ ٗتـیط١بی اٛساظ ،ٟا١طٕ ٗبٓی  ٝكطنت ضقساؾتلبز ٟقسٛ .تبیح ٛكب ٙزاز
ِٜ١بٕ اؾتلبز ٟاظ  ROAث ٠ػٜٞاٗ ٙؼیبض ػٌ٘ٔطز ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ثی ٚاضظـ ثبظذٞضز ٘١ ٝچٜی ٚثٞٗ ٠هغ
ثٞز ٙثب ػٌ٘ٔطز ٗكب١س ٟقس  ٝثی ٚاضظـ پیفثیٜی ثب ػٌ٘ٔطز ضاثُٗ ٠ثجت اٗب ؿیط ٗؼٜبزض ٗكب١س ٟقسِٜ١ .بٕ
اؾتلبز ٟاظ ٛؿجت ًی ٞتٞثی ٚث ٠ػٜٞاٗ ٙؼیبض ػٌ٘ٔطز ،اضظـ ثبظذٞضز زضآٗس١ب اضتجبٌ ٗؼٜبزاض ٜٗ ٝلی ثب ػٌ٘ٔطز
قطًت زاقت .اظ َطف زیِط ،اضظـ پیفپیف زضآٗس١ب  ٝثٞٗ ٠هغ ثٞز ٙاضتجبٌ ٗثجت اٗب ؿیط ٗؼٜبزاض ثب ػٌ٘ٔطز
قطًت زاقت .پػ١ٝف نٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ ١بٌ٘١ ٝ َٛبضا ،)2009(ٙثیبٗ ٙی ًٜس ً ٠ػٌ٘ٔطز قطًت ثب
ًب١ف ًیلیت ؾٞز ًب١ف پیسا ٗی ًٜس  ٝػٌ٘ٔطز قطًت ١بی ً ٠ثٝ ٠ؾیٔ ٠زٗ ٝؼیبض ٛؿجت  Qتٞثی ٝ ٚثبظزٟ
زاضایی٢ب اٛساظُ ٟیطی ٗی قٛٞس ،ثٗ ٠حى ایً ٠ٌٜیلیت ؾٞز آ٢ٛب اكعایف پیسا ٗی ًٜس ،ث٢جٞز پیسا ٗیًٜسُ.بیٝ ٞ
ضاپٞؾ )2011( ٞزض ُٗبٓؼ٠ای اظیي ٗ٠ٛٞ٘ٛتكٌْاظ ثیف اظ  7000قطًت كؼبّ زض ً 38كٞض ثطای اٛدبٕ پػ١ٝف
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زضثبض ٟاضتجبٌ ثی ٚاضظقیبثی قطًت ً ٝیلیت ؾٞزاؾتلبزً ٟطزٛس.آ٢ٛب ضاثُٗ ٠ؼٜبزاض ٗ ٝثجتی ضا ثی١ ٚلت ٝیػُی
ًیلیت ؾٞز(قبْٗ ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی ،پبیساضی ،هبثٔیت پیفثیٜی ،اٛؼُبفپصیطیٗ ،طث ٌٞثٞز ،ٙثٞٗ٠هغ ثٞزٝ ٙ
ٗحبكظً٠بضی) ٗ ٝؼیبض ٗؼطف ػٌ٘ٔطز(ًی ٞتٞثی )ٚقطًت یبكتس .ضؾت٘یبٌ٘١ ٝ ٙبضا )1390( ٙزض پػ١ٝكی ضاثُ٠
ثیٝ ٚیػُی١بی ًیلیت ؾٞز  ٝػٌ٘ٔطز قطًت١بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙضا ٗٞضز ثطضؾی
هطاضزازٛس .ثطاؾبؼ ٛتبیح ثسؾت آٗس ٟاظ پػ١ٝف  ،اضظـ ثبظذٞضز ث ٠ػٜٞا ٙقبذم ًیلیت ؾٞز ثب قبذم
ٛؿجت  Qتٞثی ٝ ٚثبظز ٟزاضایی١ب ث ٠ػٜٞا ٙقبذم١بی ػٌ٘ٔطز قطًت ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜی زاضی زاقت ٠اؾت،
اٗب تأثیط اضظـ پیفثیٜی ثط ٗتـیط ٝاثؿتٛ ٠ؿجت  Qتٞثیٗ ٚؼٜیزاض ٛجٞز ٝ ٟثط ثبظز ٟزاضایی١ب تأثیط ٜٗلی ٗ ٝؼٜیزاض
ٗكب١س ٟقس .ذٔیْ ظازٌ٘١ ٝ ٟبضا )1392(ٙزض ُٗبٓؼ٠ای اضتجبٌ ثی ٚقبذم١بی ًیلی ؾٞز ،قبْٗ اضظـ
پیفثیٜی ،اضظـ ثبظذٞضز  ٝپبیساضی ؾٞز ثب ػٌ٘ٔطز ٗبٓی قطًت ضا ثٝ٠ؾیٔ٠ی ثبظز ٟزاضایی١ب  Q ٝتٞثیٞٗ ٚضز
آظٗ ٙٞهطاض ٗیزٜ١سٛ .تبیح آظٗ ٙٞكطيی١٠ب ٛكب ٙزاز ً ٠حساهْ تـییطات زض ؾُح تسا ٝ ٕٝاؾت٘طاض ؾٞز ُعاضـ
قس ،ٟث٢جٞز ػٌ٘ٔطز قطًت١ب ضا زض پی ذٞا١س زاقت .ث ٠ػجبضت زیِط ثب اكعایف پبیساضی  ٝهبثٔیت اؾت٘طاض
ؾٞز(اكعایف ًیلیت ؾٞز قطًت) ،ػٌ٘ٔطز قطًت١ب ث٢جٞز ٗییبثس .اٛتربة ٗؼیبضی ٜٗبؾت ثٜٗ ٠ظٞض اَ٘یٜبٙ
اظ زؾت یبثی قطًت ث١ ٠سف ٢ٛبیی ذٞز ً٘١ ٠بٛب ثیكیً ٠ٜطز ٙثطٝت ٗبٌٓب ٙاؾت ٘١ ٝچٜی ٚتٞيیح ٝاهؼیت
اهتهبزی قطًت ،اظ ٗ٘٢تطی ٚضاٌ١بض١بی پیف ضٝی ؾ٢بٗساضا ٙثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز قطًت  ٝث ٠تجغ آٙ
ته٘یٖ ُیطی٢بی نحیح اهتهبزی اؾتٛ .ؿجت  qتٞثی ٚآٗبضٟای اؾتٗ ٠ً ،یتٞاٛس ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜس ٟاضظـ
قطًت ثطای ؾطٗبیُ٠صاضا ٙثبقس .اضظـ اكعٝز ٟثبظاض ٗؼیبضی زیِط خ٢ت اضظیبثی اضظـ ذٔن قس ٟثطای
ؾ٢بٗساضا ٙاؾت .ثطاؾبؼ ایٗ ٚؼیبض ًْ ،اضظـ ایدبزقس ٟثطای ؾ٢بٗساضا ٙاظ ظٗب ٙتبؾیؽ قطًت تبً ٜٙٞاضائ٠
ٗی ُطزز (پبضؾبییب.)1382،ٙ
«١بٛت» ٗسیط ٗبٓی قطًت خٜطاّ ٗیٔع ٗؼتوس اؾت ً ٠زض اضظیبثی ًیلیت ؾٞز زٞٗ ٝضز اضظیبثی ٗیكٞز :یٌی
تٜبؾت زاقت ٚؾٞز كؼٔی قطًت ثب ؾٞز١بی ُصقت ٝ ٠زیِطی ثطزاقت ثبظاض اظ ًیلیت ؾٞز ؾطًت ً ٠زض
ٛؿجت ٗ P/Eتدٔی اؾتٛ .ؿجت ٜٗ P/Eؼٌؽ ًٜٜس ٟػویس ٟثبظاض زضثبض ٟیي قطًت اؾت ٗ ٝؼ٘ٞالً ٛؿجت
 P/Eقطًت١بی ذٞة  ٝضٝث ٠ضقس ،ثبال اؾتٗ .وساض ثبالی ایٛ ٚؿجت ٛكبٙزٜ١س ٟذٞـثیٜی ٗ ٝوساض پبیی ٚآٙ
ٛكبٙزٜ١س ٟثسثیٜی ػ٘ ٕٞؾطٗبیُ٠صاضا ٙزضثبض ٟآیٜسٟی قطًت اؾت  ٝتب ظٗبٛی ثبال ذٞا١س ثٞز ً ٠ػٕ٘ٞ
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ؾطٗبیُ٠صاضا ٙثبٝض ث ٠تٞاٛبیی ضقس ؾٞز یب اكعایف هی٘ت ؾ٢بٕ یي قطًت زاقت ٠ثبقٜس ،اٗب اُط ای ٚاَ٘یٜب ٙزض
هبثٔیت ؾٞزآٝضی (ًیلیت ؾٞز) قطًت اظثی ٚثطٝزٛ ،ؿجت  ٖ١ P/Eاكت ذٞا١س ًطز.
ػٔیطؿٖ ُٗبٓؼبت ٗتؼسز اٛدبٕ قس ٟزض حٞظً ٟیلیت ؾٞز حؿبثساضی ،ای ٚتحوین ثَٞ ٠ض ٝیػ ٟزض پی پبؾد زازٙ
ث ٠یي ؾٞاّ انٔی  ٝؾ ٠ؾٞاّ كطػی ث ٠قطح ظیط ٗیثبقس :ؾٞاّ انٔی ) آیب ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی ٝ
ػٌ٘ٔطز ضاثُٝ ٠خٞز زاضز؟
ؾٞاالت كطػی-1 :آیب ًیلیت ؾٞز ثبالٜٗ ،دط ثً ٠ب١ف ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبیٗ ٠یقٞز؟ -2 ،آیب ًیلیت ؾٞز،
هسضتِ تٞيیحِ ٝاهؼیتِ اهتهبزی قطًت  ٝزض ٛتید ٠ترهیم ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ ضا زاضز؟ -3 ٝآیب ثٞضؼ ت٢طاً ٙیلیت
ؾٞز ضا اضظقِصاضی ٗی ًٜس؟

معیارَای ارسیابی عملکزد شزکت
حساًثط ؾبظی ثطٝت ؾ٢بٗساضا ،ٙػ٘سٟتطی١ ٚسف ٝاحس تدبضی اؾت  ٝاضظیبثی ػٌ٘ٔطز قطًت٢ب ٗ ٝسیطاٙ
ػجبضت اؾت اظ اضظیبثی ٗیعا ٙزؾتیبثی ٝاحس تدبضی ث١ ٠سف ٗصًٞض ،اضظیبثی تٞا ٙؾٞزآٝضی قطًت  ٝاَ٘یٜبٙ
یبكت ٚاظ ٘١ؿٞیی حطًت قطًت ثب ٜٗبكغ ؾطٗبیُ٠صاضا ٙثبٓلؼْ ٠ً ،اظ ٗ٘٢تطیٞٗ ٚيٞػبت ٗٞضز تٞخ ٠ؾطٗبی٠
ُصاضا ،ٙاػتجبضزٜ١سُبٗ ،ٙسیطا ٝ ٙزٓٝت ١ب ٗیثبقس (ُطاٛت  ٝكبثٞظی  .)2000،ثب تلٌیي ٗسیطیت اظ ٗبٌٓیت
 ٝث ٠زٛجبّ آ ،ٙثب پیسایف تئٞضی ٘ٛبیٜسُی ،اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ٗ٘٢تطیٞٗ ٚيٞػبت زض
حؿبثساضی ُٗطح قس ٟاؾت  ٝزض ای ٚضاؾتبٗ ،ؼیبض١ب  ٝضٝـ١بی ُٛٞبُٛٞی اضائ ٠قس ٟاؾت(٘ٛبظی  .)1388،اظ
زیطثبظ تبًُٗ ٜٙٞبٓؼبت ثؿیبضی ثطای زؾتیبثی ثٗ ٠ؼیبضی ٜٗبؾت خ٢ت اضظیبثی ػٌ٘ٔطز قطًت١ب ٗ ٝسیطاٙ
نٞضت پصیطكت ٠اؾتٛ .تبیح ث ٠زؾت آٗس ٟاظ ایُٗ ٚبٓؼبت ث ٠اضائ ٠چ٢بض ضٝیٌطز زض ضاثُ ٠ثب ٗؼیبض١بی ػٌ٘ٔطز
ث ٠قطح ظیط اٛدبٗیس ٟاؾت:
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-1ضٝیٌطز ٗجتٜی ثط ٗسّ١بی حؿبثساضی :زض ای ٚضٝیٌطز اظ اضهبٕ ٜٗسضج زض نٞضت٢بی ٗبٓی ٛظیط ؾٞز ،ؾٞز ١ط
ؾ ،ٖ٢خطیب٢ٛبی ٛوسی ػ٘ٔیبتی ،ثبظز ٟؾطٗبیُ٠صاضی  ،ثبظز ٟزاضایی٢ب  ٝثبظز ٟحوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ خ٢ت
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اؾتلبزٗ ٟیقٞز(اٛهبضی ً ٝطی٘ی .)1387
-2ضٝیٌطز ٗجتٜی ثط ٗسٓ٢بی اهتهبزی :ثطاؾبؼ ای ٠ً ٚزض آ ٙاظ ٗلب١یٖ اهتهبزی اؾتلبزٗ ٟیقٞز ،ػٌ٘ٔطز ٝاحس
تدبضی ثب تأًیس ثط هسضت ؾٞزآٝضی زاضایی٢بی قطًت  ٝثب تٞخ ٠ثٛ ٠طخ ثبظزٛ ٝ ٟطخ ١عی ٠ٜؾطٗبی ٠ثً ٠بض ضكت٠
اضظیبثی ٗیقٞز(اٞٛاضی ضؾت٘ی ٌ٘١ ٝبضا .)1383،ٙاضظـ اكعٝز ٟاهتهبزی  ،اضظـ اكعز ٟاهتهبزی تؼسیْ قسٝ ٟ
اضظـ اكعٝز ٟثبظاض زض ایُ ٚط ٟٝخبی زاضٛس.
-3ضٝیٌطز تٔلیوی  :زض ای ٚضٝیٌطز تطًیجی اظ اَالػبت حؿبثساضی  ٝثبظاض ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ثً٠بض ٗیضٝز
ٗبٜٛس ٛؿجت ًی ٞتٞثیٛ ٝ )Tobin's q(ٚؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز(ٌٔٗ( )P/Eیب ٝ ٙانـطی.)1385،
-4ضٝیٌطز ٗسیطیت ٗبٓیُٗ:بثن ثب ای ٚضٝیٌطز اؿٔت اظ تئٞضی٢بی ٗسیطیت ٗبٓی ٛظیط هی٘تُصاضی زاضایی١بی
ؾطٗبی٠ای(( ٗ ٝ ))CAPMلب١یٖ ضیؿي  ٝثبظز١ ٝ ٟعی ٠ٜتأٗیٗ ٚبٓی اؾتلبزٗ ٟیقٞز.تأًیس انٔی ای ٚضٝیٌطز ثط
تؼیی ٚثبظز ٟايبكی ١ط ؾٗ ٖ٢یثبقس(اٛهبضی ً ٝطی٘ی.)1387
ثط اؾبؼ ُٗبٓؼبت نٞضت ُطكت تٞؾٍ ٗدت٢س ظازٗ ،)1387( ٟطازی (٘ٛ، )1389بظی (ٝ )1388
آشضثبیدبٛی( )1390ت٢ٜب اٛتربة یي ٗؼیبض  ٝاتٌبی نطف ثط آ ٙخ٢ت اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٗبٓی ٜٗبؾت ٛیؿت ٝ
ثً ٠بض ُیطی تطًیجی اظ ٗؼیبض١بی اضظیبثی ٗجتٜی ثط ٗسٓ٢بی حؿبثساضیٗ ،سٓ٢بی اهتهبزیٗ ،سّ١بی تٔلیوی ٝ
ٗسّ١بی ٗسیطیت ٗبٓی ثٜٗ ٠ظٞض ُطكت ٚته٘یٖ١بی اهتهبزی آُب١ب٠ٛتط تٞنی ٠قس ٟاؾت .ثطای اٛتربة ٗؼیبض
ٜٗبؾت ،زض ٛظط ُطكت ٚا١ساف ضا١جطزی قطًت ٘١ ٝچٜی١ ٚسف ٗحون اظ پػ١ٝف يطٝضت زاضز (خ٢بٛربٛی ٝ
ظطیق كطزٓ .)1374 ،صا زض ای ٚپػ١ٝف خ٢ت اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اظ ٗؼیبض١بی تٔلیوی؛ ٛؿجت ًی ٞتٞثیٛ ٝ ٚؿجت
هی٘ت ث ٠ؾٞزٗ ،ؼیبض ٗجتٜی ثط ٗسّ حؿبثساضی؛ ثبظز ٟزاضایی١بٗ ،ؼیبض ٗجتٜی ثط ٗسّ اهتهبزی؛ اضظـ اكعٝز ٟثبظاض
(تلبٝت اضظـ ثبظاض  ٝاضظـ زكتطی حوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ)  ٝضٝیٌطز ٗسیطیت ٗبٓی؛ ٗتٞؾٍ ١عی ٠ٜتأٗی١ ٚعی٠ٜ
ؾطٗبی ٠اؾتلبز ٟقس ٟاؾت.
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شکلگیزی فزضیٍَای پژيَش
ای ٚپػ١ٝف زاضای یي كطيی ٠انٔی  ٝپٜح كطيی ٠كطػی ث ٠قطح ظیط اؾت:
كطيی ٠انٔی
ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی  ٝػٌ٘ٔطز قطًت ضاثُٗ ٠ؼٜی زاض ٝخٞز زاضز.
كطيی١٠بی كطػی
ثطاؾبؼ پػ١ٝف ١بی هجٔی نٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ كطاٛؿیؽ ٌ٘١ ٝبضا،)2005(ٙثٛ ٚبنط ٝ
آسذیْ(ً،)2014طزؾتبٛی ٗ ٝدسی(ٛ ٝ )1386یٌٗٞطإ  ٝتوٞی (ً )1393یلیت ؾٞز ضا زض یي ِٛب ٟتحٔیٔی
ٗیتٞا ٙث ٠ػٜٞا ٙیي ٘ٛبیٜس ٟحؿبثساضی ثطای اَالػبت ٛبٗتوبض ٙثیٗ ٚسیطا ٝ ٙؾطٗبیُ٠صاضا٘١ ٝ ٙچٜی ٚضیؿي
اَالػبتی زض ٛظط ُطكت .زض ٛتیدً ٠یلیت ؾٞز ثبال ٗی تٞاٛس اظ ضیؿي  ٝػسٕ توبض ٙاَالػبتی ًبؾت ٝ ٠ثٞاؾُ٠
ای ٠ًٚثی ٚضیؿي  ٝثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض ضاثُٗ ٠ؿتویٖ ثطهطاض اؾت ،ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض ؾطٗبیُ٠صاضا١ (ٙعی ٠ٜتأٗیٚ
ؾطٗبی )٠تحت تأثیط ًیلیت ؾٞز حؿبثساضی هطاض ٗیُیطز .ثب ای ٚضٝیٌطز كطيی ٠كطػی  1ث ٠قطح ظیط هبثْ تسٝیٚ
اؾت.
 )1ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی ٗ ٝتٞؾٍ ١عی ٠ٜتبٗی ٚؾطٗبی ٠ضاثُٜٗ ٠لی ٗ ٝؼٜبزاضی ٝخٞز زاضز.
ُٗ ٝبثن ثب پػ١ٝف ١بی پیكی ٚنٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ چٞی( ،)2008ضازظیب١ ،)2009(ٟبٌ٘١ ٝ َٛبضاٙ
(ُ،)2009بی ٝ ٞضاپٞؾٛ،)2011(ٞیٌٗٞطإ  ٝتوٞی( )1393قطًت١بی ثب ًیلیتِ ؾٞزِ ثبال ،ثٞؾیٔ ٠ثبظاض ؾطٗبی٠
ثبالتط اضظقِصاضی ٗیقٛٞس  ٝؾٞز ثب ًیلیت ثبال ،ث ٠خ٢ت تٞيیح  ٝاضظیبثی نحیح ػٌ٘ٔطز قطًت ٗجٜبی
ٜٗبؾجی ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  ٝته٘یُٖیطی ؾطٗبیُ٠صاضا ٙثٞز ٝ ٟاؾتلبز ٟاظ آٜٗ ٙدط ث ٠ترهیم زضؾت
ٜٗبثغ ذٞا١س قسٓ ،صا زض ضاؾتبی پػ١ٝف ١بی پیكی ٚاٛتظبض ٗیضٝز ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝاضظـ قطًت ضاثُٗ ٠ثجت
ٗ ٝؼٜیزاض ثطهطاض ثبقس .ػٌ٘ٔطز قطًت١ب زض اضتجبٌ ثب ًیلیت ؾٞز ُٗبثن ثب پػ١ٝف ١بی پیكیُ(ٚبی ٝ ٞضاپٞؾٞ
2011،؛ ضازظیب2009 ،ٟ؛ چٞی )2008 ،ثٞؾیٔٗ ٠ؼیبض١بی ٛؿجت  Qتٞثی ٚثبظز ٟزاضایی١ب( ٝ )ROAاضظـ اكعٝزٟ
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ثبظاض (تلبٝت اضظـ ثبظاض  ٝاضظـ زكتطی حوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ) ثطضؾی ٗیقٞز .ثب ای ٚضٝیٌطز كطيیبت كطػی
 4ٝ3،2ث ٠قطح ظیط هبثْ تسٝی ٚاؾت.
)2ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی ٛ ٝطخ ثبظز ٟزاضایی١ب ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ٝخٞز زاضز.
 )3ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی ٛ ٝؿجت  Qتٞثی ٚضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ٝخٞز زاضز.
 )4ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی  ٝاضظـ اكعٝز ٟثبظاض ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ٝخٞز زاضز.
اظ َطف زیِط ُٗبثن ثب زیسُب١« ٟبٛت» ،پ ٝ ٜٚ٘غا )2004( َٛثطزاقت ثبظاض اظ ًیلیت ؾٞز ٘١ ٝچٜیٚ
اضظقِصاضی ًیلیت ؾٞز ث ٠نٞضت ُٜٗوی زض ٛؿجت ٗ P/Eتدٔی اؾتٛ .ؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾٛ ٖ٢ؿجت
(ٛ ،)P/Eكب ٙزٜ١س ٟای ٚاؾت ً ٠ؾطٗبیُ٠صاض ثطای ١ط یي ٝاحس ؾٞز ؾ٢بٕ ،حبيط اؾت چٗ ٠جٔـی ضا
پطزاذت ٘ٛبیسٓ ،یٌُٜٗ ٚوی اؾت ً ٠ؾطٗبیُ٠صاض ِٜ١بٕ اٛتربة  ٝپیك٢ٜبز هی٘ت ثطای ذطیس ؾ٢بٕ ،ػال ٟٝثط
ثطضؾی ً٘یت (ٗجٔؾ) ؾٞز پیف ثیٜی قس ٟقطًت٢ب ثً ٠یلیت ؾٞز (ؾالٗت ٗبٓی قطًت) ٛیع تٞخًٜ ٠س(ثٜ٢بٕ پٞض
 ٝنلطی )1389،ثٜبثطایٗ ٚیتٞا ٙاٛتظبض زاقت ً ٠ثی ٚای ٚزٛ ٝؿجت ،ضاثُٗ ٠ثجت  ٝهٞی ٝخٞز زاقت ٠ثبقس.
ثطاؾبؼ پػ١ٝف نٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ توٞی ٌ٘١ ٝبضا ،)1393(ٙثٜ٢بٕ پٞض  ٝنلطی ()1389ضاثُٗ ٠ثجت ٝ
ٗؼٜبزاضی ثی ٚپبیساضی ؾٞز ٛ ٝؿجت ٗ P/Eكب١س ٟقس .ثب ای ٚضٝیٌطز كطيی ٠كطػی  5ث ٠قطح ظیط هبثْ تسٝیٚ
اؾت.
)5ثیً ٚیلیت ؾٞز حؿبثساضی ٛ ٝؿجت P/Eضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ٝخٞز زاضز.
ريش پژيَش
ريش گزدآيری دادٌَا
پػ١ٝف حبيط اظ ٛظط ٗب١یت خعء پػ١ٝف١بی ٘١جؿتِی ٗحؿٞة ٗیكٞز .ای ٚپػ١ٝف اظ ٛظط خ٢ت ،پؽ
ضٝیسازی  ٝاظ ٛظط ١سفً ،بضثطزی اؾت .قطًت٢بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙخبٗؼ ٠آٗبضی
ای ٚپػ١ٝف ضا تكٌیْ ٗی ز١س .اثعاض خ٘غآٝضی اَالػبت زض پػ١ٝف حبيط ػجبضتٜس اظُٗ :بٓؼبت ًتبثرب٠ٛای ٝ
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ضٝـ ٗیساٛی؛ زض ای ٚپػ١ٝف ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝـ ًتبثرب٠ٛای ،اَالػبت ٗٞضز ٛیبظ ثطای ٗجبٛی ٛظطی  ٝپیكی٠ٜ
پػ١ٝف ُطزآٝضی  ٝثب اؾتلبز ٟاظ ضٝـ ٗیساٛی ،اَالػبت ٗبٓی قطًت٢بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض
ت٢طا ٙاظ ؾبیت ؾبظٗب ٙثٞضؼ  ٝاٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٝ ٙثبٛي اَالػبتی«ض١بٝضز ٞٛی »ٚخ٘غآٝضی قس ٟاؾت.
خبٗؼ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٠آٗبضی پػ١ٝف
خبٗؼ ٠آٗبضی ای ٚپػ١ٝف ضا ًٔی ٠قطًت٢بی پصیطكت ٠قس ٟزضثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙتكٌیْ ٗیز١س  ٝزٝضٟ
ظٗبٛی آٗ ٙحسٝز ث ٠ؾبٓ٢بی 1383آی1392اؾت .ثَٞ ٠ضی ً ٠یي ثبظ ٟظٗبٛی 10ؾبٓ ٠ضا زض ثط ٗیُیطز .ضٝـ
ُ ٠ٛٞ٘ٛیطی ای ٚپػ١ٝف ٛیع ،ضٝـ ُ٠ٛٞ٘ٛیطی حصكی ٗیثبقس  ٠ٛٞ٘ٛ ٝآٗبضی اٛتربة قس ٟزض ای ٚپػ١ٝف آٙ
زؾت ٠اظ قطًت٢بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙضا زض ثطذٞا١س ُطكت ً ٠زاضای ٝیػُی٢بی ظیط
ثبقٜس-1 :تب پبیب ٙؾبّ1381زض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙپصیطكت ٠قس ٟثبقس(ثٜٗ ٠ظٞض ٗحبؾجً ٠یلیت ؾٞز) ٝ
ؾبّ ٗبٓی آٜٗ ٙت٢ی ث 29 ٠اؾلٜسٗب ٟثبقس-2 .پػ١ٝف ثطای قطًت١بی ؿیط ٗبٓی اٛدبٕ ٗیقٞزٓ ،صا ثب٢ٌٛب ًٔ ٝی٠
قطًت٢بی ؾطٗبیُ٠صاضی ٓ ٝیعی٢ِٜب ٞٗ ٝؾؿبت ٗبٓی اظ  ٠ٛٞ٘ٛحصف ٗیقٛٞس-3 .زض َی زٝض ٟپػ١ٝف ؾبّ
ٗبٓی ذٞز ضا تـییط ٛساز ٟثبقٜس-4 .زاز١ٟبی ٗٞضز ٛیبظ آ٢ٛب ثطای پػ١ٝف زض زؾتطؼ ثبقس-5 .تٞهق ٗؼبٗالتی
ثیف اظ ٗ 6بٛ ٟساقت ٠ثبقس.
ريش مًرد استفادٌ بزای تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا
ای ٚپػ١ٝف ثب اؾتلبز ٟاظ تحٔیْ ضُطؾی ٙٞچٜس ٗتـیط ٟاٛدبٕ قس ٟاؾت  ٝكطيی١٠بی پػ١ٝف ثطاؾبؼ ضٝـ
زاز١ٟبی تطًیجی/تٔلیوی ٗٞضز آظٗ ٙٞهطاض ُطكت ٝ ٠تحٔیْ١بی آٗبضی ثً٘ ٠ي ٛطٕاكعاض١بی ( Eviews
) Stata،,Excelاٛدبٕ قس ٟاؾت.
زضای ٚپػ١ٝف ثطای آظٗ ٙٞكطيی١٠ب ٗ ،سٓ٢بی ضُطؾیٛٞی ٗرتٔق ثطاؾبؼ ضٝـ زاز١ٟبی تطًیجی/تٔلیوی
ُٗبثن ثب ٗسّ ظیط تر٘ی ٚظز ٟقس.
〖〖 Performance〗_(i,t):β_0+β_1 〖EQ〗_(i,t)+β_2 〖Growth〗_(i,t)+β_3
Size〗_(i,t)+β_4 〖Lev〗_(i,t)+β_5 〖Loss〗_it
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تجییٗ ٚتـیط١بی پػ١ٝف
ٗتـیط ٗؿتوْ
زض ای ٚپػ١ٝف ًیلیت ؾٞز(〖) )EQ〗_(i,tقطًت١ب ث ٠ػٜٞاٗ ٙتـیط ٗؿتوْ زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت ً٠
خ٢ت ؾٜدف آ ٙاظ ٗؼیبض ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی ثطاؾبؼ ٗسّ تؼسیْ قس ٟزچ ٝ ٞزیچ()2002(ٞثط پبی ٠انالحبت
پیك٢ٜبزی ٗي ٛیٌٓٞع( ٠ً ،))2002تٞؾٍ كطاٛؿیؽ ٌ٘١ ٝبضاٛ )2005(ٙیع ثً ٠بض ُطكت ٠قس ٟاؾت اؾتلبزٟ
ٗیقٞز  ٝتبثیط آ ٙثط ٗتـیط١بی ٝاثؿت ٠ؾٜدیسٗ ٟیقٞز .ثطاؾبؼ ٗسّ تؼسیْ قس ٟزچ ٝ ٞزیچ ،)2002(ٞاٛحطاف
ٗؼیبض ذُبی ٗؼبزٓ ٠ظیط ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی ضا زض اذتیبض هطاض ٗی ز١س .ایٗ ٚسّٗ ،جتٜی ثط ای ٚاؾتسالّ اؾت ً٠
خطیبٛبت ٛوس ٛبقی اظ ػ٘ٔیبت قطًت ،تب چ ٠حس اهالٕ تؼ٢سی ؾطٗبی ٠زض ُطزـ ضا ثطآٝضز ٗیًٜٜس.
〖 )TCA〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) =α_0+α_1 〖CFO〗_(i,t-1)/〖Assets〗_(i,t
)+α_2 〖CFO〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +α_3 〖CFO〗_(i,t+1)/〖Assets〗_(i,t
)+α_4 〖∆REV〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +α_5 〖PEE〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t
)+ε_(i,t

〖TCA〗_(i,t)=〖∆CA〗_(i,t)-〖∆CL〗_(i,t)-〖∆CASH〗_(i,t)+〖∆STDEPT
)〗_(i,t)+〖∆TP〗_(i,t
ً ٠زض آ ٙزاضیٖ:
 ًْ :)TCA_(i,tاهالٕ تؼ٢سی خبضی قطًت iزض ؾبّ  :)CFO_(i,t ،tخطیبٝ ٙخٛ ٠وس ػ٘ٔیبتی قطًت  iزض
ؾبّ  :)〖∆REV〗_(i,t ،tتـییط زضآٗس ٛبقی اظ كطٝـ یب اضائ ٠ذسٗبت قطًت  iثی ٚؾبّ١بی ،t-1 ٝ t
 :)PEE_(i,tاٗٞاّٗ،بقی ٚآالت ٝتد٢یطات قطًت  jزض ؾبّ :)〖∆CA〗_(i,t ،tتـییط زض زاضایی١بی خبضی
قطًت  iثی ٚؾبٓ٢بی  :)〖∆CL〗_(i,t ،t-1 ٝtتـییط زض ثس١ی ١بی خبضی قطًت  iثی ٚؾبٓ٢بی ،t-1 ٝt
 :)〖∆CASH〗_(i,tتـییط زض ٝخٛ ٠وس قطًت  iثی ٚؾبٓ٢بی  )〖∆STDEPT〗_(i,t ،t-1 ٝtتـییط زض
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ؾبیط ثس١ی ١بی ًٞتبٗ ٟست ث٢ط ٟزاض قطًت  iثی ٚؾبٓ٢بی  :)〖∆TP〗_(i,t ،t-1ٝ tتـییط زض ٗبٓیبت
پطزاذتٜی قطًت  iثی ٚؾبٓ٢بی t-1ٝt
ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی قطًت  iزض ؾبّ ،tث ٠نٞضت اٛحطاف ٗؼیبض هسض ُٗٔن خ٘الت ذُبی ثطآٝضز اهالٕ
تؼ٢سی | )σ〖|ε〗_(i,tقطًت  iزض َ ّٞزٝض ٟؾ ٠ؾبٓ )t-3(٠آی (ٗ )tحبؾجٗ ٠یقٞز .ایٗ ٚسّ اهالٕ
تؼ٢سی ؾطٗبی ٠زض ُطزـ ضا ثط ٛوس ٛبقی اظ ػ٘ٔیبت زٝض ٟخبضیُ ،صقت ٝ ٠آیٜس ٟضُطؾیُ ٙٞیطی ٞ٘ٛزٝ ٟ
ثرف تٞيیح زازٛ ٟكس ٟاظ اٛحطاكبت زض اهالٕ تؼ٢سی ؾطٗبی ٠زض ُطزـٗ ،ؼیبضی ٗؼٌٞؼ اظًیلیت اهالٕ
تؼ٢سی ضا ثسؾت ٗی ز١س ،یؼٜی ٗوساض ثعضُتط ٛكب ٙزٜ١سً ٟیلیت يؼیلتط اهالٕ تؼ٢سی ٗی ثبقس (َجن ایٚ
ٗؼیبض ،اٛحطاف ٗؼیبض ثبالتطً ،یلیت ؾٞز پبییٚتط ضا ٛكبٗ ٙیز١س) .ت٘بٗی ٗتـیط١بی ٗسّ ٗصًٞض ثطاؾبؼ ٗیبِٛیٚ
زاضای١بی قطًت  ِٚ٘١قسٟاٛس.
ٗتـیط ٝاثؿت٠
زض ای ٚپػ١ٝف خ٢ت اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث ٠ػٜٞاٗ ٙتـیط ٝاثؿت ،٠ثطاؾبؼ پػ١ٝف ١بی هجٔی نٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ
حیسض پٞض  ٝحبخی٢ب( ،)1391ضؾت٘یبٌ٘١ ٝ ٙبضا ،)1390(ٙكطاٛؿیؽ ٌ٘١ ٝبضا ،)2005(ٙضازظیبٝ ٟ
ٌ٘١بضا١ ،)2009(ٙبٌ٘١ ٝ َٛبضاُ ،)2009( ٙبی ٝ ٞضاپٞؾٛ ٝ ،)2011(ٞیٌٗٞطإ  ٝتوٞی( )1393اظ ٗؼیبض١بیی
ٛظیط اضظـ اكعٝز ٟثبظاضٛ ،ؿجتQتٞثی١ ،ٚعی ٠ٜؾطٗبی ٠قطًتٛ ،ؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾ ٝ ٖ٢ثبظز ٟزاضایی١ب
اؾتلبزٗ ٟیقٞز.

ٗتٞؾٍ ١عی ٠ٜحوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ
زض ٝاهغ ٛطخ ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙاؾت .زض ای ٚپػ١ٝف ثطای ٗحبؾجٛ ٠طخ ١عی ٠ٜؾطٗبی ٠ثطای
قطًت ١بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙاظ ٗؼبزٓ ٠ظیط ً ٠تٞؾٍ اؾتٗ ٠ً )2004( ٙٞجتٜی ثط
كٔؿل ٠ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض تٞؾٍ ؾ٢بٗساضا ٠ً ٙذٞا١ب ٙزضیبكت ؾٞز ؾبّ خبضی  ٝتـییطات ؾٞز ؾبّ خبضی
ٛؿجت ث ٠ؾٞز ؾبّ ُصقتٗ ٠یجبقٜس اضایُ ٠طزیس ٟاؾت ،اؾتلبز ٟقس ٟاؾت:
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〖Wacc〗_(i,t)=〖dps〗_(i,t)/p_(i,t-1) +(〖(NI〗_(i,t)-〖NI〗_(i,t-1)))/〖NI
)〗_(i,t-1
ً ٠زض آ ٙزاضیٖ:
〖ٗ : )Wacc〗_(i,tیبِٛیٞٗ ٚظ١ ٙٝعی ٠ٜحوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ :)〖dps〗_(i,t ،t
ؾٞز ٛوسی (توؿی٘ی) ١ط ؾ ٖ٢قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ  :)p_(i,t-1 ،tهی٘ت ١ط ؾ ٖ٢قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ t-
 :)〖NI〗_(i,t ،1ؾٞز ذبٓم قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ ،t
〖 :)NI〗_(i,t-1ؾٞز ذبٓم قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ .t-1
ثبظز ٟزاضایی١ب :ثبظز ٟزاضایی٢ب ( ) ROAاظ ٗؼیبض١بی حؿبثساضی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اؾت ًٗ ٠یعاً ٙبضایی
ٗسیطیت ضا زض ثً ٠بض ُطكتٜٗ ٚبثغ ٗٞخٞز خ٢ت تحهیْ ؾٞز ٛكبٗ ٙیز١س  ٝیٌی اظ ٗؼیبض١بی اؾت ً ٠زض
تدعی ٝ ٠تحٔیْ آٜٗ ٙجغ ؾٞز  ٠ٛث ٠نٞضت ُٗٔن ثٌٔ ٠زض اضتجبٌ ثب ٜٗجغ تحهیْ آٞٗ ٙضز ثطضؾی هطاض
ٗیُیطز(آشضثبیدبٛی ٌ٘١ ٝبضا .)1390،ٙزض ای ٚپػ١ٝف ُٗبثن ثب پػ١ٝف ضازظیبٌ٘١ ٝ ٟبضا ،)2009(ٙضؾت٘یبٙ
ٌ٘١ ٝبضاٛ )1390(ٙطخ ثبظز ٟزاضایی١ب اظ ٛؿجت ؾٞز هجْ اظ ث٢طٗ ٝ ٟبٓیبت ()EBITثط ًْ زاضایی٢بی
()ASSETSقطًت ثسؾت آٗس ٟاؾت
)ROA〗_(i,t)=〖EBIT〗_(i,t)/〖ASSETS〗_(i,t〖.
اضظـ اكعٝز ٟثبظاض()MVA
زض ای ٚپػ١ٝف خ٢ت ٗحبؾج ٠اضظـ اكعٝز ٟثبظاض ،اظ اضظـ اكعٝز ٟاؾتبٛساضز قس ٟث ٠قطح ظیط اؾتلبز ٟقسٟ
اؾت.
〖)MVA〗_(i,t)=(〖MSE〗_(i,t)-〖BSE〗_(i,t))/〖BSE〗_(i,t
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〖 : )MVA〗_(i,tاضظـ اكعٝز ٟثبظاض قطًت  iزض ؾبّ ٗ : )〖MSE〗_(i,t ،tیبِٛی ٚاضظـ ثبظاض حوٞم
نبحجب ٙؾ٢بٕ قطًت  iزض ؾبّ ٗ : )〖BSE〗_(i,t ،tیبِٛی ٚاضظـ زكتطی حوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ قطًت i
زض ؾبّ t
ٛؿجت  Qتٞثیٚ
زض ای ٚپػ١ٝف ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبیح پػ١ٝك٢بی ٓیٜسٛجطٍ ٝضاؼ (  ٝ ) 1981اؾتیًٜ ٝ ٙٞؽ (ٗ ٝ ) 1994طازی ٝ
پٞض حؿ )1389( ٚتوٞی ٛ ٝیٌٗٞطإ(ٛ )1393ظط ث ٠تأییس زضخ٘١ ٠جؿتِی  ٝیٌؿب ٙثٞز ٙتوطیجی ٛتبیح ٛؿر٠
١بی ٗتلبٝت  Qتٞثی،ٚاظ ٛؿجت  Qتٞثی ٚؾبز ٟثط اؾبؼ ضاثُ٢ی ٓی ٝای ٓ ٝ ٚثبزضٛت ()1997ث ٠قطح ظیط
اؾتلبزٗ ٟیقٞز:
〖〖Tobins'Q〗_(i,t)=(〖MVCS〗_(i,t)+〖BVLTD〗_(i,t)+〖BVCD〗_(i,t))⁄
)BVTA〗_(i,t
ً ٠زض ٗسّ ٗعثٞض زاضیٖ:
〖 :)MVCS〗_(i,tاضظـ ثبظاض ؾ٢بٕ ػبزی قطًت iزض پبیب ٙؾبّ  :)〖BVCD〗_(i,t ،tاضظـ زكتطی
ثس١ی ١بی خبضی قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ  : )〖BVTA〗_(i,t ،tاضظـ زكتطی ٗد٘ٞع زاضایی٢بی قطًت i
زض پبیب ٙؾبّ .t
ٛؿجت ٛ( P/Eؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾ)ٖ٢
ٛؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾٛ ٖ٢ؿجت (ٛ ،)P/Eكب ٙزٜ١س ٟای ٚاؾت ً ٠ؾطٗبیِ٢صاض ثطای ١ط یي ٝاحس ؾٞز
ؾ٢بٕ ،حبيط اؾت چٗ ٠جٔـی ضا پطزاذت ٘ٛبیس .ایٛ ٚؿجت اظ َطین ضاثُ ٠ظیط ٗحبؾجٗ ٠ی ُطزز:
〖)P⁄E〗_(i,t)=P_(i,t)/〖EPS〗_(i,t
 :)P_(i,tهی٘ت ١ط ؾ ٖ٢قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ t
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〖 :)EPS〗_(i,tؾٞز ١ط ؾ ٖ٢قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ t
ٗتـیط١بی ًٜتطٓی
زض ای ٚپػ١ٝف ثب تٞخ ٠ث ٠پػ١ٝف ١بی ٗطتجٍ اٛدبٕ قس ٟتٞؾٍ ضازظیبٗ ٟح٘ٞز ٌ٘١ ٝبضا ، )2009(ٙضؾت٘یبٙ
ٌ٘١ ٝبضاٛ )1390( ٙیٌٗٞطإ ٌ٘١ ٝبضا ٠ً)1393(ٙزض ضاؾتبی ثطضؾی پػ١ٝف ١بی ذٞز زض ای ٚظٗی ٠ٜاهسإ ث٠
ًٜتطّ ٗتـیط١بی تأثیطُصاضٞ٘ٛزٛس اظ ٗتـیط١بی ًٜتطٓی اٛساظ ٟقطًتٛ ،ؿجت ا١طٗی ،ضقس قطًت ُ ٝعاضـ
ظیب ٙتٞؾٍ قطًت (ٗتـیط ٗدبظی)اؾتلبز ٟقس ٟاؾت .اٛساظ ٟقطًت (〖 :))Size〗_(i,tاٛساض ٟقطًت  iزض
پبیب ٙؾبّ ٗ ،tتـیطاٛساظ ٟقطًت اظ ِٓبضیتٖ َجیؼی ٗد٘ٞع زاضایی٢ب زض پبیب ٙزٝض ٟث ٠زؾت ٗی آیس .ا١طٕ ٗبٓی
(〖ٛ :))LEV〗_(i,tؿجت ا١طٕ ٗبٓی قطًت  iزض پبیب ٙؾبّ  ،tزض هبٓت ٛؿجت اضظـ زكتطی ثس١ی٢بی ثٜٔسٗست
ث ٠اضظـ زكتطی خ٘غ زاضایی٢ب زض پبیب١ ٙط ؾبُّ .عاضـ ظیبُ:))Loss〗_(i,t〖( ٙعاضـ ظیب ٙتٞؾٍ قطًت i
زض پبیب ٙؾبّ ٗ ،tتـیط ٝيؼیت ؾٞز آٝضی یب ظیب ٙز١ی ،یي ٗتـیطًیلی ُؿؿت ٠اؾت ً ٠زض نٞضتی ً ٠یي
قطًت ظیب ٙز ٟثبقسٗ ،ؼبزّ  ٝ 1زض ؿیط ای ٚنٞضتٗ ،ؼبزّ 0زض ٛظط ُطكتٗ ٠ی قٞز .ضقس قطًت(〖Growth
ُٗ :))〗_(i,tبثن ثب پػ١ٝف ١بی نٞضت ُطكت ٠تٞؾٍ (حبخی٢ب ٌ٘١ ٝبضا1391 ،ٙ؛ ضازظیبٗ ٟح٘ٞزٝ 2009 ،
ضؾت٘یبٌ٘١ ٝ ٙبضاٛ)1390،ٙطخ ضقس كطٝـ ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜس ٟای ثطای ضقس قطًت اؾت.
یافتٍَای پژيَش
آمار تًصیفی
ثب ٗطاخؼ ٠ثِٛ ٠بضٗ 6 ٟالحظٗ ٠یقٞز ًٗ ٠یبِٛی١ ٚعی ٠ٜؾطٗبی ٠حسٝز ٗ 0.37یثبقس ًٗ ٠یتٞا ٙاظ٢بض زاقت
ٗتٞؾٍ ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبی ٠ثطای قطًت١بی پػ١ٝف ثَٞ ٠ض ٗتٞؾٍ زض حسٝز ٗ %37یثبقس زض ثیٗ ٚتـیط١بی
پػ١ٝفٗ ،تـیط ٛؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾ ٖ٢اٛحطاف ٗؼیبضی زض حسٝز  33.5ضا زاضا ثٞزٛ ٠ً ٟكب ٙزٜ١س ٟثیكتطیٚ
اٛحطاف حٗ ّٞیبِٛی ٚاؾت.
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ٛبٕ ٗتـیط ٗیبِٛیٗ ٚیب٠ٛ

اٛحطاف اؾتبٛساضز يطیت تـییطات

چِٓٞی ًكیسُی خبضى

احت٘بّ تؼساز ٗكب١سات
ًیلیت ؾٞز

0.098578

2.324 0.22914

0.061671

11.74706

960 0.0001 169.710
١عی ٠ٜؾطٗبی٠

0.372634

1.428049

0.264172

3.832

0.909721

960 0.0001 16.0391
0.111453

ثبظز ٟزاضایی٢ب(
0.772885
قبذم

تٞثیٚ

0.086429

0.131893

1.1834

960 0.0001 5.05809

1.466103

0.746318 1.24081

0.509

3.645246

960 0.0001 25.2076
اضظـ اكعٝز ٟثبظاض 1.169016

3.963570 0.73529

3.390

-10.1330

960 0.0001 186.521
ٛؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز 7.990

5.628046

33.55101

4.199

12.1232-

960 0.0001 354.18
ضقس كطٝـ

2.396

0.471933 0.17599 0.19691

0.44951-

40.9267

960 0.0001
اٛساظٟ

13.57490

113.3506

0.109 1.48614

960 0.0001
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ا١طٕ ٗبٓی 0.658708

0.661980

0.209167

0.317

0.816310

960 0.0001 7.75627
ُعاضـ ظیبٙ

ٗدبظی *

*

*

*

*

960 0.0001

آمار استىباطی
زض آِ١ٞبی تطًیجی هجْ اظ تدعی ٝ ٠تحٔیْ زاز١¬ٟبی تحوین ،ثبیس پبیبیی(ٗبٛبی ) ٗتـیط١بی پػ١ٝف ٗٞضز
ثطضؾی هطاض ُیطز .پبیبیی ٗتـیط١بی پػ١ٝف ،ثٗ ٠ؼٜی ثبثت ثٞزٗ ٙیبِٛیٝ ٝ ٚاضیبٛؽ ٗتـیط١ب زض َ ّٞظٗبٝ ٙ
ًٞاضیبٛؽ ٗتـیط١ب ثی ٚؾبّ¬١بی ٗرتٔق اؾت .زض ٛتید ٠اؾتلبز ٟاظ ایٗ ٚتـیط١ب زض ٗسّ ،ثبػث ثٞخٞز آٗسٙ
ضُطؾیً ٙٞبشة ٘ٛیقٞز .ثسیٜٗ ٚظٞض اظ آظٗ١ٙٞبی ضیكٝ ٠احس اظ ٞٛع آظٗ١¬ٙٞبی «ٓیٓ ،ٚی ،ٙٞچب«، »ٝایٖ،
پؿطا،ٙقی«ٝ»ٚای زی اف كیكط» اؾتلبز ٟقسٛ ٠ً ٟتبیح ای ٚآظٗ١ٙٞب ٛكبٗ ٙیز١س ً ٠احت٘بّ آٗبض ٟثطای ت٘بٗی
ٗتـیط١ب زض ؾُح ( )levelث ٠اؾتثٜبی ٗتـیط١بی ثبظز ٟزاضایی١ب ًٝی ٞتٞثی ٚاظ  5زضنس ً٘تط اؾت ،ثٜبثطای ٚثب
تٞخ ٠ثٛ ٠بٗبٛب ثٞز ٙایٗ ٚتـیط١ب ٛیبظ ث ٠ثطضؾی ٗبٛبیی ثٜٔسٗست(ٖ١خ٘ؼی) ٗتـیط١بی تحوین زض ٗسٓ٢بی ٗطث٠َٞ
ٗیثبقس .ثٜٗ ٠ظٞض ثطضؾی ضاثُ ٠تؼبزٓی ٖ١ ٝخ٘ؼی ثٜٔس ٗست ثیٗ ٚتـیط١ب اظ آظٖٗ١ ٙٞخ٘ؼی ًبئ ٞث٢طُ ٟطكت٠
قس ٟاؾتٛ ٠ً .تبیح آ ٙحبًی اظ ثطهطاضی یي ضاثُ ٠تؼبزٓی ثٜٔس ٗست ثیٗ ٚتـیط١ب زض ٗسٓ٢بی ٗطثٗ ٠َٞی ثبقس.
ِٜ١بٕ اؾتلبز ٟاظ آِٞی زاز١ٟبی تطًیجی ثطای تر٘ی ٝ ٚآظٗ ٙٞكطيی١٠بی پػ١ٝف ،ثطای تكریم ٞٛع ضٝـ ٝ
ٛح ٟٞثطآٝضز ٗسّ ٛیبظ ث ٠اٛدبٕ آظٗ١ٙٞبی چب ٝتؿت(ٓ Fی٘ط) ١ ٝبؾ٘ٗ ٚیثبقس.
هجْ اظ آظٗ٢ٛ ٙٞبیی كطيی١¬٠بی تحوین ،ثطضؾی ٘١رُی ثیٗ ٚتـیط١بی ٗؿتوْٛ ،ب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب  ٝذٞز
٘١جؿتِی ٗسّ١بی َطاحی قس ،ٟیٌی اظ ٗطاحْ كطآیٜس آظٗ ٙٞپ ْٜزیتب اؾت .ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜت٘بٕ ٗتـیط١بی
ای ٚپػ١ٝف اظ تٞظیغ ؿیط ٛطٗبّ پیطٝی ٗیًٜٜس زض ٛتید ٠اظ ٘١جؿتِی اؾپیطٗ ٚثطای ثطضؾی ٘١جؿتِی ثیٚ
ٗتـیط١بی ٗؿتوْ اؾتلبز ٟقس ٟاؾتٛ .تید ٠آظٗ٘١ ٙٞجؿتِی ثیٗ ٚتـیط١بی ٗؿتوْ ٛكبٗ ٙیز١س ً١ ٠یچ
٘١جؿتِی خسی ثیٗ ٚتـیطای ٗؿتوْ ٝخٞز ٛساضز(ً٘تط اظ ٓ ،)%85صا ٗسّ١بی َطاحی قس ٟثطای آظٗٙٞ
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كطيی١٠ب ،اظ ایٛ ٚظط ُٗٔٞة ١ؿتٜس .كطو نلط آظٗٛ ٙٞب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب (ٗ )LRTestجٜی ثط ػسٕ ٝخٞز
ٛب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب ٘١ ٝچٜی ٚكطو نلط آظٗ ٙٞذٞز٘١جؿتِی ٓٝسضیح ٗجٜی ثط ػسٕ ٝخٞز ذٞز٘١جؿتِی
ٗطتج ٠ا ّٝزض ت٘بٗی كطيیبت پٜح ُبٞٗ ٠ٛضز ثطضؾی هطاض ُطكت .ثب ثطضؾی ٛتبیح ای ٚز ٝآظٗ ٙٞپی ٗی¬ثطیٖ ً٠
١ط پٜح كطيی ٠زاضای ٗكٌْ ٛب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب ٗیثبقٜس .ثطای ایٗ ٠ٌٜیعا ٙاحت٘بّ آٗبضً٘ LR Chi2 ٟتط اظ
 5زضنس ؾُح اَ٘یٜب ٙاؾت زض ٛتید ٠ثطای ضكغ ٛب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب ،ثبیؿتی اظ ضٝـ حساهْ ٗطثؼبت تؼ٘یٖ
یبكت )EGLS( ٠اؾتلبز ٟقٞزٛ .تبیح ٘١چٜیٛ ٚكبٗ ٙی¬ز١س ً ٠كطيی١٠بی ؾ ،ٕٞچ٢بضٕ ،زاضای ٗكٌْ ذٞز
٘١جؿتِی ٗی¬ثبقس ثطای ایٗ ٠ٌٜیعا ٙاحت٘بّ آٗبضً٘ F ٟتط اظ  5زضنس ؾُح اَ٘یٜب ٙاؾت زض ٛتید ٠ثطای ضكغ
ٝخٞز ذٞز ٘١جؿتِی ،ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜای ٚكطيی١ ٠ب زاضای آِٞی زاز١¬ٟبی پبٔٛی ث ٠قٌْ اثطات ثبثت یب
تٔلیوی ٗیثبقٜس ،ثبیؿتی پبضاٗتط  )AR(1ثٗ ٠سّ ٢ٛبیی آ ٙايبك ٠قٞز.
ٛتبیح آظٗ ٙٞكطيی ٠اٛ ّٝكبٗ ٙیز١س ً ٠ثیً ٚیلیت ؾٞز ثطاؾبؼ ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی خبضی (ثب تٞخ ٠احت٘بّ
آٗبض ٝt ٟيطیت ٗثجت ًیلیت اهالٕ تؼ٢سی) ١ ٝعی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبی ٠ضاثُٜٗ ٠لی ٗؼٜبزاض ٝخٞز زاضز٘١ ،چٜی ٚثب
تٞخ ٠ث ٠احت٘بّ آٗبضٗ F ٟیتٞاُ ٙلت ًٗ ٠سّ َطاحی قس ٟثطای آظٗ ٙٞكطيی ٠زض حبٓت ًٔی ٗؼٜیزاض ثٞزٟ
اؾت ٝ .يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٛ ٟكبٗ ٙیز١س ً ٠حسٝز  8زضنس تـییطات ٗتـیط ٝاثؿت ٠تٞؾٍ ٗتـیط ٗؿتوْ ٝ
ٗتـیط١بی ًٜتطٓی تٞيیح زازٗ ٟیقٞز ٝ .زض ثٞضؼ قطًت١بی ضقسی ثب ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبی ٠ثیكتطی ضٝث ٠ضٝ
١ؿتٜس  ٝقطًت١بی ًُ ٠عاضـ ظیب ٙزاقتٜس اظ ٛطخ ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض پبیی ٚتط  ٝثب ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبیً٘ ٠تطی
ض ٝث ٠ض ٝثٞزٟاٛس.

ٗتـیط

يطیت آٗبض t ٟاحت٘بّ آٗبضt ٟ

ًیلیت ؾٞز

0.595238

3.084232

0.0021

ضقس قطًت

0.712981

7.516377

0.0001

ا١طٕ ٗبٓی -203516.

-0.835569

0.4036
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ُعاضـ ظیبٙ

-0.432838

-2.597531

0.0095

اٛساظ ٟقطًت

-0.051287

-1.57111

0.1167

ػطو اظ ٗجسأ

1.046219

2.326994

0.0202

0.088574

يطیت تؼییٚ
يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ

0.083797

آٗبض ٟزٝضثیٝ ٚاتؿٙٞ

1.967367

آٗبضF ٟ
احت٘بّ آٗبضF ٟ

18.54231
0.00001

ٛتبیح آظٗ ٙٞكطيی ٠زٛ ٕٝكبٗ ٙیز١س ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠احت٘بّ آٗبضٗ F ٟسّ َطاحی قس ٟزض حبٓت ًٔی( زض
ؾُح اَ٘یٜبٗ )%99 ٙؼٜیزاض اؾت ٝ .يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٛ ٟكبٗ ٙیز١س ً ٠حسٝز  80زضنس تـییطات ٗتـیط
ٝاثؿت ٠تٞؾٍ ٗتـیط ٗؿتوْ ٗ ٝتـیط١بی ًٜتطٓی تٞيیح زازٗ ٟیقٞز ٝ .ثب تٞخ ٠ث ٠احت٘بّ آٗبضٗ t ٟیتٞاُ ٙلت
زٓیٔی ثط ضز كطيی ٠نلط ٗجٜی ثط ػسٕ ٝخٞز ضاثُٗ ٠ؼٜیزاض ثیً ٚیلیت ؾٞز ٛ ٝطخ ثبظز ٟزاضایی١ب ٝخٞز ٛساضز.
ٛتبیح آظٗ ٙٞكطيی ٠حبًی اظ آ ٙاؾت ً ٠قطًت١بی ثب كطنت٢بی ضقسی اظ ػٌ٘ٔطز ُٗٔٞثتطی اظ ٓحبِ ث٠
ًبضُیطی زاضایی ١بی زض اذتیبض(ثبظز ٟزاضایی ١ب) ثطذٞضزاض ثٞزٛس .اٗب ثی ٚاٛساظ ٟقطًت،ا١طٕ ٗبٓی ُ ٝعاضـ
ظیب ٙثب ثبظز ٟزاضایی١ب ضاثُٜٗ ٠لی ٗكب١س ٟقس.
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ٗتـیط

يطیت آٗبض t ٟاحت٘بّ آٗبضt ٟ

ًیلیت ؾٞز

0.008135

- 1.107784

0.2683

ضقس قطًت

0.041626

10.27510

0.0001

ا١طٕ ٗبٓی - 0.237204

-18.00303

0.0001

ُعاضـ ظیبٙ

-0.099800

-16.8778

0.0001

اٛساظ ٟقطًت

-0.014978

-5.073009

0.0001

ػطو اظ ٗجسأ

0.471803

11.71837

0.0001

0.829332

يطیت تؼیٚ
يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ

0.809464

آٗبض ٟزٝضثیٝ ٚاتؿٙٞ

1.536792

آٗبضF ٟ
احت٘بّ آٗبضF ٟ

41.74162
0.00001

ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبیح آظٗ ٙٞث ٠ػْ٘ آٗس ٟاظ ٗسّ ضُطؾیٛٞی كطيی 3 ٠زض حبٓت ٗسّ اثطات ثبثت  ٝث ٠ضٝـ حساهْ
ٗطثؼبت تؼ٘یٖ یبكت (٠ث ٠ػٔت ٝخٞز ٗكٌْ ٛب ٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب) ٘١ ٝچٜی ٚثب ايبكً ٠طز ٙپبضاٗتط )AR(1
ثؼٔت ٝخٞز ذٞز ٘١جؿتِی ٗسّ َطاحی قس ٟزض حبٓت ًٔی ٗؼٜیزاض اؾت( احت٘بّ آٗبضً٘ F ٟتط اظ ) 0.05
٘١چٜی ٚثب ٗالحظ ٠احت٘بّ آٗبضِٛt ٟبضٗ 9-4 ٟكب١سٗ ٟیقٞز ً ٠ثیٗ ٚتـیط ٗؿتوْ ًیلیت ؾٞز  ٝقبذم Q
تٞثی ٚثب تٞخ ٠ث ٠يطیت ٜٗلی آ ٙضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜیزاضی ٝخٞز زاضز  ٝثیٗ 3 ٚتـیط ًٜتطٓی؛ ضقس قطًت،
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اٛساظ ٝ ٟا١طٕ ٗبٓی قطًت ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜی زاضی ثب قبذم Qتٞثی ٚیبكت قس .يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ
ٛكبٗ ٙیز١س ً ٠حسٝز  %68تـییطات ٗتـیط ٝاثؿت ٠تٞؾٍ ٗتـیط١بی ًٜتطٓی ٗ ٝؿتوْ تٞيیح زازٗ ٟیقٞز.

ٛبٕ ٗتـیط يطیت آٗبض t ٟاحت٘بّ آٗبضt ٟ
ًیلیت ؾٞز

-0.089942

-2.765090

0.0058

ضقس قطًت

0.025505

2.001078

0.0457

ا١طٕ ٗبٓی 0.275527

3.583701

0.0004

ُعاضـ ظیبٙ

0.019864

0.874786

0.3820

اٛساظ ٟقطًت

0.221955

6.978832

0.0001

ػطو اظ ٗجسأ

-1.828353

4.256726

0.0001

)0.449080 AR(1

19.24408

يطیت تؼییٚ

0.722367

0.0001

يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ

0.685568

آٗبض ٟزٝضثیٝ ٚاتؿٙٞ

1.946391

آٗبضF ٟ
احت٘بّ آٗبضF ٟ

19.63001
0.0001
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ٛتبیح آظٗ ٙٞكطيی ٠چ٢بضٕ ،هبثْ ٗكب١س ٟزض ِٛبض 5 ٟ؛ حبًی اظ ٗؼٜیزاض ثٞز ( ٙزض ؾُح اَ٘یٜبٗ )%99 ٙسّ
َطاحی قس ٟزض حبٓت ًٔی اؾت ٝ .ثب تٞخ ٠ث ٠يطیت ٜٗلی ًیلیت ؾٞز (ٗوساض ًٞچٌتط اٛحطاف ٗؼیبض ذُبی
ٗسّ زیچ ٝ ٞزچ٘١ ٝ )ٞچٜی ٚاحت٘بّ آٗبض t ٟضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜیزاض ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝاضظـ اكعٝز ٟثبظاض،
ٗؼیبض ٗجتٜی ثط ضٝیٌطز اهتهبزی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٗكب١س ٟقسٗ .سّ ضُطؾیٛٞی ای ٚكطيی ٠زض حبٓت اثطات ثبثت
 ٝث ٠ضٝـ حساهْ ٗطثؼبت تؼ٘یٖ یبكت ٠ثؼٔت ٛب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ  ٝثب ايبكً ٠طز ٙپبضاٗتط  )AR(1ث ٠خ٢ت ضكغ
ذٞز ٘١جؿتِی ٗٞضز آظٗ ٙٞهطاض ُطكت٘١ .چٜیٛ ٚتبیح آظٗ ٙٞحبًی اظ ٝخٞز ضاثُٗ ٠ثجت ٗ ٝؼٜیزاض ثیٚ
ٗتـیط١بی اٛساظ ،ٟضقس كطٝـ قطًت ُ ٝعاضـ ظیب ٙثب اضظـ اكعٝز ٟثبظاض ٗیثبقس .زض تٞخی ٠ضاثُٗ ٠ثجت ثیٚ
ُعاضـ ظیب ٝ ٙاضظـ اكعٝز ٟثبظاضٗ ،یتٞا ٙث ٠تأثیط ُصاضی ثیكتط ُعاضـ ظیب ٙثط اضظـ زكتطی حوٞم نبحجبٙ
ؾ٢بٕ( ثؿت ٠قس ٙظیب ٙث ٠ظیب ٙاٛجبقت ٠اظ اهالٕ حوٞم نبحجب ٙؾ٢بٕ) ٛؿجت ث ٠اضظـ ثبظاض ؾ٢بٕ قطًت  ٝضٝـ
ٗحبؾج ٠اضظـ اكعٝز ٟثبظاض اقبضً ٟطز .يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قس )%61(ٟحبًی اظ ثطاظـ  ٝتٞيیح ٜٗبؾت ٗتـیط
ٝاثؿت ٠تٞؾٍ ٗتـیط ٗؿتوْ ٗ ٝتـیط١بی ًٜتطٓی اؾت.

ٛبٕ ٗتـیط يطیت آٗبض t ٟاحت٘بّ آٗبضt ٟ
ًیلیت ؾٞز

-0.433583

-4.089633

0.0001

ضقس قطًت

0.162592

2.629306

0.0087

ا١طٕ ٗبٓی -0.468883

-1.489377

0.1368

ُعاضـ ظیبٙ

0.553010

4.264590

0.0001

اٛساظ ٟقطًت

0.583040

5.309261

0.0001

ػطو اظ ٗجسأ

-6.826877

-4.556107

0.0001

)0.352806 AR(1

12.57652

0.0001
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0.658944

يطیت تؼییٚ
يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ

0.613739

آٗبض ٟزٝضثیٝ ٚاتؿٙٞ

1.946090

آٗبضF ٟ

14.57663

احت٘بّ آٗبضF ٟ

0.0001

ٗسّ ضُطؾیٛٞی ٗطث ٌٞث ٠كطيی ٠پٜدٖ ای ٚپػ١ٝف زض حبٓت تٔلیوی(پٓٞس)  ٝث ٠ضٝـ حساهْ ٗطثؼبت
تؼ٘یٖیبكت (٠ثؼٔت ٝخٞز ٗكٌْ ٛب٘١ؿبٛی ٝاضیبٛؽ١ب) ٗٞضز آظٗ ٙٞهطاض زاز ٟقسٛ .تبیح آظٗٗ ٙٞطث ٠َٞزض ِٛبضٟ
 11-4هبثْ ٗكب١س ٟاؾتٛ .تبیح ٛكبٗ ٙیز١س ًٗ ٠سّ َطاحی قس ٟثطای آظٗ ٙٞكطيی ٠زض حبٓت ًٔی  ٝزض
ؾُح اَ٘یٜبٗ %99 ٙؼٜیزاض اؾت ،ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜاحت٘بّ آٗبضٗ t ٟطث ٌٞثً ٠یلیت ؾٞز ثیكتط اظ ؾُح
ٗؼٜیزاضی  5زضنس اؾتٗ ،یتٞاُ ٙلت زٓیٔی ثط ضز كطيی ٠نلط پػ١ٝف ٗجٜی ثط ػسٕ تأثیط پصیطی ٛؿجت هی٘ت
ث ٠ؾٞز ١ط ؾ ٖ٢اظ ًیلیت ؾٞز یبكت ٛكس ،ث ٠ػجبضت زیِط ضاثُٗ ٠ؼٜیزاضی ثیً ٚیلیت ؾٞز ٛ ٝؿجت هی٘ت ث٠
ؾٞز ١ط ؾٗ ٖ٢كب١سٛ ٟكس٘١ .چٜی ٚضاثُٜٗ ٠لی قسیس(يطیت ٗ ٝ )-7.21ؼٜبزاضی ثیُ ٚعاضـ ظیب ٙتٞؾٍ
قطًتٛ ٝ ،ؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾٗ ٖ٢كب١سٗ ٟیقٞز٘١ ،چٜی ٚقطًت١بی ا١طٗی ٛؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز
ثبالتطی ضا تدطثً ٠طزٟاٛس اظ ؾٞی زیِط ضاثُٜٗ ٠لی ثی ٚاٛساظ ٟقطًت ٛ ٝؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾ ٖ٢اظ
ٗؼیبض١بی تٔلیوی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٗكب١س ٟقس.

ٗتـیط

يطیت آٗبض t ٟاحت٘بّ آٗبضt ٟ

ًیلیت ؾٞز

0.232856

0.7345 0.33219

ضقس قطًت

-0.409085

-1.088423

0.2767
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ا١طٕ ٗبٓی 4.701875

6.049105

0.0001

ُعاضـ ظیبٙ

-7.219581

-7.851972

0.0001

اٛساظ ٟقطًت

-0.472909

-5.248074

0.0001

ػطو اظ ٗجسأ

10.39024

7.844672

0.0001

0.107993

يطیت تؼیٚ
يطیت تؼیی ٚتؼسیْ قسٟ

0.103318

آٗبض ٟزٝضثیٝ ٚاتؿٙٞ

1.580571

آٗبضF ٟ
احت٘بّ آٗبضF ٟ

23.09972
0.00001

وتیجٍگیزی کلی
زض ٗد٘ٞع ٗیتٞاُ ٙلت ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طاً ،ٙیلیت ؾٞز ضا ٘ٛبیٜسٟای اظ ضیؿي اَالػبتی تٔوی ًطزٟ
 ٝاضظـ ثبظذٞضزی ای ٚزضى ،ث ٠نٞضت ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبیً٘ ٠تط ثطای قطًت١بی ثب ًیلیت ؾٞز ثبالتط ذٞز
ضا ٛكبٗ ٙیز١س٘١ ،چٜی ٚقطًت١بی ُعاضـ زٜ١سٟی ؾٞز١بی زاضای ًیلیت ثبال ،اظ ػٌ٘ٔطز ث٢تطی زض ثبظاض
ؾطٗبی ٠ایطا ٙثطذٞضزاضٛس ً ٝیلیت ؾٞز اظ هسضت تٞيیحی الظٕ( ٗحتٞای اَالػبتی اكعایٜس )ٟزض اضتجبٌ ثب
ٝيؼیت اهتهبزی  ٝػٌ٘ٔطز ٝاهؼی قطًت١ب زض ثبظاض ؾطٗبی ٠ایطا ٙثطذٞضزاض ٗیثبقس .اظ ؾٞی زیِط ثبظاض
ؾطٗبی ٠ایطا ٙحبيط ث ٠اضظقِصای ًیلیت ؾٞز  ٝپطزاذت ٗجٔـی ٗبظاز ث ٠اظای ؾٞز ثب ًیلیت ٘ٛیثبقس ،چطا ً٠
ضاثُٗ ٠ؼٜیزاضی ثیً ٚیلیت ؾٞز ٛ ٝؿجت هی٘ت ث ٠ؾٞز ١ط ؾٗ ٖ٢كب١سٛ ٟكس.
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پیك٢ٜبز١بی پػ١ٝف
پیك٢ٜبز١بی پػ١ٝف زض هبٓت ز ٝثرف پیك٢ٜبز١بی ٗجتٜی ثط ٛتبیح  ٝپیك٢ٜبز١بیی ثطای پػ١ٝف ١بی آتی ث٠
قطح ظیط اضائٗ ٠ی¬ُطزز.

پیشىُادَایی مبتىی بز وتایج پژيَش
ثب تٞخ ٠ث ٠ضاثُٗ ٠ؼٜیزاض ثیً ٚیلیت ؾٞز ٗ ٝؼیبض١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز قبْٗ ١عی ٠ٜتأٗی ٚؾطٗبیٛ(٠طخ ثبظزٟ
ٗٞضز اٛتظبض ؾ٢بٗساضاٛ ،)ٙؿجت  Qتٞثی ٝ ٚاضظـ اكعٝز ٟثبظاض ،تٞنیٗ ٠یقٞز ًٗ ٠سیطا ٙقطًت١ب ،زض خ٢ـت
ًب١ف ١عی ٠ٜؾطٗبی ٝ ٠تأٗیٜٗ ٚبثغ ٗبٓی اضظا ٝ ٙآؾبٙتط ،زهت ً ٝیلیت اَالػبت حؿبثساضی اضائ ٝ ٠اككبء قسٟ
ضا ثیكتط ٗٞضز تٞخ ٠هطاض زٜ١س .چطا ً ٠ؾطٗبیُ٠صاضاً ٙیلیت ؾٞز ضا ٘ٛبیٜسٟای اظ ضیؿي اَالػبت زاٛؿتٝ ٠
ثٞاؾُ ٠تٞاظ ٙضیؿي  ٝثبظز ،ٟذٞا١ب ٙثبظز ٟايبكی زض تٞخی ٠ضیؿي اَالػبتی ٘١طا ٟثب ُعاضـ ؾٞز١بی ثسٙٝ
ًیلیت ٗیثبقٜس .اظ ؾٞی زیِط ًیلیت ؾٞز ثٞاؾُ ٠تٞيیح ػٌ٘ٔطز ٝاهؼی قطًت  ٝضاثُٗ ٠ؼٜیزاض آ ٙثب
ٗؼیبض١بی اهتهبزی(اضظـ اكعٝز ٟثبظاض)  ٝتٔلیوی( ٛؿجت ًی ٞتٞثی )ٚاضظیبثی ػٌ٘ٔطز ،زاضای ٗحتٞای اَالػبتی
زض تٞيیح ٝاهؼیت اهتهبزی  ٝػٌ٘ٔطزی قطًت زض ثبظاض ؾطٗبی ٠ایطا ٙاؾتٓ ،صا ث ٠ؾطٗبیُ٠صاضا ٝ ٙاػتجبض
زٜ١سُب ٙتٞنیٗ ٠یقٞز زض خ٢ت ترهیم ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ  ٝاضظیبثی نحیح ػٌ٘ٔطز قطًت١بً ،یلیت ؾٞز١بی
ُعاضـ قس ٟقطًت ضا زض ًٜبض ً٘یت آٞٗ ٙضز تٞخ ٠هطاض زٜ١س٘١ .چٜی ٚؾبظٗب١ٙبی ٗتٓٞی زض اٗط ٛظبضت ثط
ثبظاض١بی اٝضام ث٢بزاض الظٕ اؾت تب زض خ٢ت ایدبز ثبظاض١بی ؾطٗبی٠ای ًبضآٗس ،قطًت١ب ضا ٗٔعٕ ث ٠اضائ٠
اَالػبت زهین  ٝثب ًیلیت ٘ٛبیٜس .ای ٚاٗط اظَطین ًبٛبّ١بی تسٝی ٚاؾتبٛساضز١بی حؿبثساضی ثب ًیلیت،
آییٛٚبٗ١٠ب  ٝزؾتٞضآؼْ٘١بی اككبی اَالػبت ٗیؿط  ٝاخطائی ذٞا١س ثٞز.
پیشىُادَایی بزای پژيَش َای آتی
ثطای پػ١ٝف١بی آتی پیك٢ٜبز١بی ظیط اضائٗ ٠یُطزز:
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 -1تجییٗ ٝ ٚوبیؿ ٠زهت  ٝهسضت تٞيیحی ضٝیٌطز١بی چ٢بضُب ٠ٛاضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض پیفثیٜی ثبظز ٟؾ٢بٕ
قطًت١ب.
 -2اٛدبٕ پػ١ٝكی ٗكبث ٠ثب پػ١ٝف حبيط  ٝاؾتلبز ٟاظ ؾبیط ٗؼیبض١بی اٛساظُٟیطی ًیلیت ؾٞز.
 -3ثطضؾی تأثیط ًیلیت ؾٞز ثط ٗحتٞای اَالػبتی ؾٞز(٘ٛبیٜس ٟضاثُ ٠ؾٞز -ثبظز )ٟزض ثبظاض ؾطٗبی ٠ایطا.ٙ
 -4ثطضؾی اضتجبٌ ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝػٌ٘ٔطز قطًت زض ثبظاض١بی ثب ح٘بیت هٞی اظ ؾ٢بٕ زاضا ٙزض ٗوبیؿ ٠ثب
ثبظاض١بی ثب ؾبظًٝبض١بی هبٛٞٛی يؼیق.
 -5اٛدبٕ پػ١ٝف ٗكبث ٠ثب پػ١ٝف حبيط زض نٜبیغ ٗرتٔق.
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مىابع فارسی
آشضثبیدبٛیً ،طیٖ؛ ؾطٝـ یبض ،اكؿب٠ٛ؛ یبضثبًٞ ٙیبئی ،ؾ٘ب .)1390( ٠ٛخؿتدٞی ث٢تطیٗ ٚؼیبض ػٌ٘ٔطز ٗبٓی.
حؿبثطؼ ،ق٘بض.52 ٟ
اػت٘بزی ،حؿیٚ؛ ای٘بٛی ثطٛسمٗ ،ح٘س (  . )1386ثطضؾی ضاثُ ٠ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝثبظز ٟؾ٢بٕ قطًت١بی
پصیطكت ٠قس ٟثٞضؼ ت٢طا .ٙزاٛكٞض : ،ؾبّ چ٢بضز ،ٖ١ق٘بض.26 ٟ
ث ،ٞٓٞهبؾٖ؛ حؿٜی آوبضٗ ،ؿؼٞز ( .)1393اضتجبٌ ٗیبً ٙیلیت ؾٞز ،ػسٕ توبض ٙاَالػبتی ١ ٝعی ٠ٜحوٞم نبحجبٙ
ؾ٢بٕ .زاٛف حؿبثساضی ،ؾبّ پٜدٖ ،ق٘بض.75 - 49 ،17 ٟ
حیسضپٞض ،كطظا ٠ٛ؛ حبخی٢ب ،ظ١ط ٟ؛ هیٗٞیٝ ،حیس ( .)1391ضاثُ ٠ثیٝ ٚیػُی١بی ًیلی ؾٞز  ٝػٌ٘ٔطز
قطًت١ب .ز٘١ی٘١ ٚبیف ٗٔی حؿبثساضی ایطا ،ٙت٢طا.ٙ
ذٔیْ ظازٗ ،ٟح٘س؛ ؾطزاضی،ضٝظث٠؛ ذٔیْ ظاز ،ٟاحس ( .)1392ثطضؾی تأثیط پیفثیٜی ،اضظـ ثبظذٞضز ٝ
پبیساضی ؾٞز ثط ػٌ٘ٔطز قطًت١بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا .ٙیبظز٘١ی٘١ ٚبیف ٗٔی
حؿبثساضی ایطاٗ ،ٙك٢س.
ذٞاخٞی ،قٌطاهلل؛ ٛبظ٘ی ،اٗی .)1384( ٚثطضؾی ضاثُ ٠ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝثبظز ٟؾ٢بٕ ثب تأًیس ثط ٛوف اضهبٕ
تؼ٢سی زض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا .ٙثطضؾی١بی حؿبثساضی  ٝحؿبثطؾی :ق٘بض.60-37 ،12 ٟ
ذٞـ َیٜتٗ ،حؿٚ؛ اؾ٘بػیٔی ،قب١پٞض (  .)1385ثطضؾی ضاثُ ٠ثیً ٚیلیت ؾٞز  ٝثبظز ٟؾ٢بُٕٗ .بٓؼبت
حؿبثساضی ،ق٘بض.56-27 ،13 ٟ
زٗٞضی ،زاضیٞـ؛ ػبضف ٜٗف ،ظ١ط ٟ؛ ػجبؾی ،ذٔیْ ( .)1390ثطضؾی ضاثُ ٠ثیٞ٘١ ٚاضؾبظی ؾٞزً ،یلیت ؾٞز
 ٝاضظـ قطًت زض قطًت١بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا .ٙپػ١ٝف١بی حؿبثساضی ٗبٓی ،ؾبّ
ؾ ،ٕٞق٘بض.54-39 ،7 ٟ
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ضؾبئیب ،ٙاٗیط.؛ حؿیٜیٝ ،حیس( .)1387ضاثًُ ٠یلیت اهالٕ تؼ٢سی ١ ٝعی ٠ٜؾطٗبی ٠زض ایطا .ٙثطضؾی١بی
حؿبثساضی  ٝحؿبثطؾی ،ق٘بض.82-67 ،15 ٟ
ضؾت٘یب ،ٙكطٝؽ؛ ٝآ ٠ظاهطازٗ ،ح٘س؛ حیسضٗ ،دتجی ( .)1390ضاثُٝ ٠یػُی١بی ًیلیت ؾٞز  ٝػٌ٘ٔطز.
پػ١ٝكٜبٗ ٠حؿبثساضی ٗبٓی  ٝحؿبثطؾی ،ؾبّ ؾ ،ٕٞق٘بض.111-79 ،12 ٟ
ضٜ٘١بی ضٝزپكتی ،كطیسٙٝ؛ ذب٘ٛح٘سیٗ ،ح٘س حبٗس« ،1390 :ثطضؾی ٗ ٝوبیؿ ٠تٞاٗ ٙؼیبض١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز
حؿبثساضی ثب ٗؼیبض١بی ٗجتٜی ثط اضظـ خ٢ت ثطآٝضز ٛطخ ثبظز ٟاهتهبزی قطًت١ب» .زاٛف ٗبٓی :ـ .10
ػطة ٗبظاض یعزیٗ ،ح٘س؛ َبٓجیبٗ ،ٙح٘س (ً .) 1388یلیت ُعاضقِطی اَالػبتی ١ ٝعی ٠ٜؾطٗبیُٗ .٠بٓؼبت
حؿبثساضی ،ق٘بض.21 ٟ
ًطزؾتبٛی ،ؿالٗطيب؛ ٗدسی ،يیبءآسی .)1386(ٚثطضؾی ضاثُ ٠ثیٝ ٚیػُی١بی ًیلی ؾٞز ١ ٝعی ٠ٜؾطٗبی ٠ؾ٢بٕ
ػبزی .ثطضؾی١بی حؿبثساضی  ٝحؿبثطؾی ،ق٘بض.104-85 ،14 ٟ
ًطزؾتبٛی ،ؿالٗطيب؛ تبتٔی ،ضقیس(ً .)1392یلیت ؾٞز ٝ ٝيؼیت ٗبٓی قطًت١ب .تحویوبت ٗبٓی ،زٝض،)1(15 ٟ
.94-75
ٗدت٢سظازٝ ،ٟیسا؛ حدبظی ،ضيٞاٙ؛ اثٜی ػكطی ،ح٘یس .)1393 ( ٟتدعی ٝ ٠تحٔیْ ٗؼیبض١بی ؾٜدف ًیلیت
اَالػبت حؿبثساضی اظ ثؼس زهت .تحویوبت حؿبثساضی  ٝحؿبثطؾی ،ؾبّ قكٖ ،ق٘بض.35-18 ،22 ٟ
ٗرتبضیٗ ،یٜب ( .)1392ثطضؾی ضاثُ ٠ثیٝ ٚیػُی١بی ًیلیت ؾٞز  ٝاضظـ اكعٝز ٟاهتهبزی  ٝاضظـ اكعٝز ٟثبظاض
قطًت١بی پصیطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا .ٙزٗٝیًٜ ٚلطاٛؽ ٗٔی حؿبثسایٗ ،سیطیت ٗبٓی ٝ
ؾطٗبیُ٠صاضی.
ٛیٌٗ ٞطإ١ ،بقٖ؛ توٞی٢ٗ ،سی  ٝاح٘س ظاز ،ٟح٘یس( .)1393پیبٗس١بی اهتهبزی ًیلیت اَالػبت حؿبثساضی ثب
ت٘طًع ثط ٗتـیط پبیساضی ؾٞز .حؿبثساضی ٗسیطیت :ؾبّ ١لتٖ ،ق٘بض.21 ٟ
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