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 مقذمٍ -1

ثٝ ٚیژٜ وطٛضٞبی تٛسؼٝ یبفتٝ است ٚ حدٓ ٚ  ٞبأطٚظٜ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔٙبثغ ثٛزخٝ اوثط زِٚت

ضٛز ٚ ٘مغٝ لٛت  ٔت التػبزی حىٛٔت ضٙبذتٝ ٔیالٔیعاٖ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض لسٕت ٔٙبثغ ثٛزخٝ، ٔؼطف س

. ثبضس ٔیٔت ٘ظبْ التػبزی اظ عطیك اتىب ثٝ ٔٙبثغ ٚ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی السیستٓ التػبزی ٞط وطٛضی، ضفبفیت ٚ س

یىی اظ ٔسبئُ پیچیسٜ زض ٔجحث ٔبِیبت  .زٞس لبثُ تٛخٟی اظ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی ضا تطىیُ ٔیثرص  ٞب ضطوتٔبِیبت 

ٞب ثب سٛز  ضطوت (ظیبٖ) ٚ ٌعاضضٍطی ٔبِی ایٗ است وٝ اغَٛ سٛز حسبثساضی ٌعاضش ضسٜ زض غٛضت سٛز

بِت ٔتحسٜ آٔطیىب ٕٞچٙیٗ یىی اظ ٔٛضٛػبت ٟٕٔی وٝ زض ایٔطَٕٛ ٔبِیبت ٔغبثك ثب لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ٔتفبٚت است. 

. حبٔیبٖ ایٗ ثحث استسالَ ثبضس ٔیا٘غجبق ثیٗ سٛز ٌعاضش ضسٜ ٚ زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت  ثبضس ٔیٔٛضز ثحث 

عّجی ٔسیطاٖ ثط ٌعاضضٍطی ٔبِی ٚ حسالُ ضسب٘سٖ  وٙٙس وٝ ا٘غجبق اضظش زفتطی ٔبِیبت ثبػث وبٞص زض فطغت ٔی

. ٕٞچٙیٗ ٔربِفبٖ ا٘غجبق اضظش زفتطی ٔبِیبت وٝ ٔٙدط ثٝ اظ زست ضفتٗ اعالػبت ثبضس ٔیٞبی ضطوت  ا٘غجبق ٞعیٙٝ

 .(2015، 3)ثطازِی ٚ ٕٞىبضاٖثبضس ٔیٞبی ٔبِی ٚ ٔطاخغ ٔبِیبتی  وٙٙسٌبٖ اظ غٛضت ٔبِی لبثُ تٛخٟی تٛسظ استفبزٜ

ضاٖ وٕتط ٔسیطیت زض تٛاٖ اذتیب ضا ٔی ثبضس ٔیٞبی اِٚیٝ وٝ زض حٕبیت ا٘غجبق اضظش زفتطی  یىی اظ استسالَ

ف ثیٗ الثٝ زِیُ ٚخٛز اذت( 2005، 5ٚ ٚیتبوط 2005، 4)زسبیثبضس ٔیٌعاضضٍطی ٚ زض ٘تیدٝ ٔسیطیت سٛز وٕتط 

 ٔجّغْ ضسٜ اظ سٛی ٔمبٔبت ٔبِیبتی، الاستب٘ساضزٞبی حسبثساضی ٚ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔبِیبتی ٚ ػسْ پصیطش ٔبِیبت اػ

ٞب  . ایٗ تفبٚتثبضس ٔیٔتفبٚت  (سٛز ٔبِیبتی)زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت  ٔجّغ اظ (سٛز حسبثساضی)سٛز لجُ اظ ٔبِیبت 

استب٘ساضزٞبی حسبثساضی ٚ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ثبضس. ثب تٛخٝ ثٝ  وٙٙسٌبٖ ٘بضی اظ تفبٚت زیسٌبٜ تسٚیٗتٛا٘س  ٔی

ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبی ف ثیٗ استب٘ساضزٞبی حسبثساضی ال، زض اذتاوثط وطٛضٞب زضٞبی حسبثساضی ٚ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی  تئٛضی

اظ آٖ خبیی وٝ تٟیٝ  .ز حسبثساضی ثب لٛا٘یٗ ٔبِیبتی حبوٓ ثط تؼییٗ سٛز ٔطَٕٛ ٔبِیبت ٚخٛز زاضزٛٔحبسجٝ س

یُ ٔرتّف الساْ ثٝ ٔسیطیت سٛز وٙس. اظ الغٛضت ٞبی ٔبِی ثٝ ػٟسٜ ٔسیطیت ٚاحس تدبضی است ٕٔىٗ است ثٝ ز

ضٚز ثیٗ سٛز ٔطَٕٛ ٔبِیبت ٚ  ٚ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ا٘تظبض ٔی زِیُ تفبٚت زض اغَٛ حسبثساضی سٛی زیٍط، اٌطچٝ ثٝ

سٛز حسبثساضی تفبٚت ٚ ٚاٌطایی ٚخٛز زاضتٝ ثبضس، أب ایٗ اثٟبْ ٚخٛز زاضز وٝ ٕٔىٗ است ایٗ تفبٚت ثٝ ضذساز 

 ٔٛضزیىی اظ ٔٛضٛػبت ٟٕٔی وٝ زض ایبِت ٔتحسٜ آٔطیىب ٞب وٕه وٙس.  ٔسبئّی اظ خّٕٝ ٔسیطیت سٛز زض ضطوت

وٙٙس وٝ ٔبِیبت  . حبٔیبٖ ایٗ ثحث استسالَ ٔیاستٚ زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت  ضسٜ ٌعاضشا٘غجبق ثیٗ سٛز  است ثحث

ٚ  استٞبی ضطوت  عّجی ٔسیطاٖ ثط ٌعاضضٍطی ٔبِی ٚ حسالُ ضسب٘سٖ ا٘غجبق ٞعیٙٝ زفتطی ثبػث وبٞص زض فطغت

ی تٛسظ تٛخٟ لبثُعالػبت ٔبِی ٔربِفبٖ ا٘غجبق اضظش زفتطی ٔبِیبت وٝ ٔٙدط ثٝ اظ زست ضفتٗ ا ٕٞچٙیٗ

ٞبی اِٚیٝ وٝ  یىی اظ استسالَ .(2015، 6)ثطازِی ٚ ٕٞىبضاٖاستٞبی ٔبِی ٚ ٔطاخغ ٔبِیبتی  وٙٙسٌبٖ اظ غٛضت استفبزٜ

تٛاٖ اذتیبضات وٕتط ٔسیطیت زض ٌعاضضٍطی ٚ زض ٘تیدٝ ٔسیطیت  ضا ٔی ثبضس ٔیزض حٕبیت ا٘غجبق اضظش زفتطی 
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 یٞب ٙٝیٌع ثب تؼٟسی حسبثساضی سیستٓ ٔسیطاٖ زض زیٍط سٛی اظ (8،2005ٚ ٚیتبوط 7،2005) زسبیثبضس ٔیسٛز وٕتط 

 ٞبیفطٚش ا٘دبْ عطیك اظ زضآٔس تطسطیغ تطریع خّٕٝ اظ ٞستٙس ضٚثطٚ ٘یع زضآٔس تطریع ظٔبٖ ٔٛضز زض ٔتفبٚتی

 ضٛز یٔ ٘بٔیسٜ سٛز ٔسیطیت سبزٜ ػجبضت ثٝ ٔسیطاٖ سٛی ػّٕىطز اظ ایٗ (.1998 ،9ٕٞىبضاٖ ٚ )تئٛ ثبضس ٔی٘سیٝ 

10ٕٞىبضاٖ ٚ خٛضج )زی
 ثٝ حػَٛ خٟت ٔسیطیت تٛسظ سٛز ٔػٙٛػی زستىبضی ٘ٛػی ضا ٔسیطیت سٛز (1999، 

 لجّی سٛزٞبی ضٚ٘س ثطآٚضز یب ٚ تحّیٍّطاٖ یٙیث صیپ خّٕٝ ذبظ)اظ ثطذی تػٕیٕبت ثطای سٛز ا٘تظبض ٔٛضز سغح

 تػٛض ٔسیطیت سٛز ٔسیطیت اغّی اٍ٘یعٜ ٚالغ زض ایطبٖ ٘ظط ثٝ .وٙٙس یٔ آتی( تؼطیف سٛزٞبی یٙیث صیپ ثطای

 ضٚ سٛز ٔسیطیت ٔتٟٛضا٘ٝ ٔبِی ٌعاضضٍطی اظ ٔٙظٛض حبضط تحمیك زض. است ٚاحس تدبضی ٔٛضز زض ٌصاضاٖٝ یسطٔب

 است ٕٔىٗ حسبثساضی ضسٜ طفتٝیپص ٔٛاظیٗ ٚ اغَٛ ٚ ٔبِیبتی ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ ثیٗ زِیُ اذتالف ثٝ است. ثبال ثٝ

 ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ٔبِیبتی لٛا٘یٗ زیسٌبٜ اظ اِعأبً ،ضٛز یٔ ٔحسٛة ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ٔمبغس حسبثساضی ثطای آ٘چٝ

 زیسٌبٜ اظ ٔبِی یٞب غٛضت تٟیٝ زض سٛز تؼییٗ اظ ٞسف وٝ ٕ٘ٛز اضبضٜ ستیثب یٔ ٍطیز ػجبضت ثٝ . ٍ٘طزز ٔحسٛة

 ثط ػالٜٚ است، ٔتفبٚت ٔبِیبتی لٛا٘یٗ زض ٔبِیبت ٔطَٕٛ زضآٔس تؼییٗ اظ ٞسف ثب حسبثساضی یا حطفٝٞبی ا٘دٕٗ

 ، ٕٔىٌٗطز٘س ضٙبسبیی ٔبِی زٚضٜ یه زض حسبثساضی ٔمبغس زیسٌبٜ اظ وٝ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس الالْ اظ ثطذی ایٗ ٔغّت

 ٔجب٘ی اضظضیبثی اسبسبً ایٙىٝ یب ضٛ٘س ضٙبسبیی ٔبِیبتی ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ زیسٌبٜ اظ زیٍط ٔبِی یٞب زٚضٜ زض است

 ضسٜ طفتٝیپص ٔٛاظیٗ ٚ اغَٛ عجك ثط تطریع ٔجب٘ی اظ ٔتفبٚت ٔبِیبتی ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ عجك الالْ اظ ثطذی

   .(1982 ،11ثبضس)ٞٙسضیىسٖٛ حسبثساضی

ٚ  زذُ ایٗ وٝ ظٔب٘ی ٚ وٙٙس تػطف ٚ زذُ سٛز، ٌعاضش زض وٙسٔی التضب ٔسیطاٖ عّجب٘ٝ فطغت ٕٞچٙیٗ ضفتبض

 ٔدسز اعالػبتی اضظیبثی ثٝ ٔدجٛض ٔبِی تحّیٍّطاٖ ،لطاضٌطفتٝ سؤاَ ٔٛضز ضطوت سٛز ویفیت ضٛز، وطف تػطف

 ثب ٚ تٛسظ ٔسیطیت ٔسیطیت سٛز است. ضسٜ ٌعاضش سٛز ٔسیطیت زستىبضی سٛز، اٞساف اظ یىی .ضٛ٘س یٔ ٔبِی

 ٔٛلغ اظ ظٚزتط ضٙبذت .طزیٌ یٔا٘دبْ  سٛز یٞب ٘ٛسبٖ اظ وبستٗ ثطای زض حسبثساضی ذبغی اثعاضٞبی اظ استفبزٜ

 زض ٚ تط یعٛال٘ یٞب زٚضٜ ثٝ ٞب ٙٝیٞعترػیع  ٚ آٖ وطزٖ ٞعیٙٝ یخب ثٝ خبضی وطزٖ ٔربضج یاٝ یسطٔب زضآٔسٞب،

 فٖٙٛ اظ ییٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اذتیبضی( ٔربضج ا٘دبْ یب ٚ فطٚش یه ا٘ساذتٗ تبذیط )ثٝ ٔبِی یٞب تیفؼبِ یثٙس ظٔبٖ ٟ٘بیت،

 ثٝ ػّت .ضٛز ا٘دبْ یىٙٛاذت یا ٌٛ٘ٝ ثٝ سٛز ضضس ضٛز یٔسؼی  آٖ زض وٝ است سٛز ٕٞٛاضسبظی ٚ ثبِمٜٛ ٔسیطیت

 ضا آٖ ٌصاضتٝ، طیتأث سبَ زیٍط ثٝ سبِی اظ ضسٜ ٌعاضش سٛز ثط سیستٕبتیه عٛض ثٝ تٛا٘س یٔ ٔسیط ی،طیپص ا٘ؼغبف ایٗ

 ٔٛخت ضا پیبٔسٞبیی ٌصاضتٝ، طیتأث ٌصاضاٖٝ یسطٔب ٕبتیثط تػٕ تٛا٘س یٔ پسیسٜ ٔسیطیت سٛز ثٙبثطایٗ، .ٕ٘بیس ٕٞٛاض

ضظ  است)زیچٛ ٚ ثطذٛضزاض ثیطتطی طیتأث ٚ زضخٝ إٞیت اظ سطٔبیٝ غیطوبضای زض ثبظاضٞبی وٝ ٔرػٛغبً ضٛز

( ٕٞىبضی لٛی ٔبِیبت ثط حسبثساضی 2014)14ٚ ٕٞىبضاٖ ( ٚ ٚاتطی2015ٗ) 13ٚ ٕٞىبضاٖ اذیطا، ثّی الن . 12(2005،
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زٞس وٝ ثب ا٘غجبق  ( ضٛاٞس ٔتضبزی ضا ٘طبٖ ٔی2015)15وٙٙس. ٕٞعٔبٖ، تبً٘ ٔبِی ضا ثب ٔسیطیت زضآٔس ثیطتط ٔتػُ ٔی

ثبال ثب سغٛح پبییٗ تط ٔسیطیت زضآٔس ٚ اختٙبة ٔبِیبتی ٕٞطاٜ است. زض ایٗ تحمیك ثیطتط ثٝ ثطضسی تأثیط ا٘غجبق 

ٔسیطیت زضآٔس ضا زض پبسد ثٝ وبٞص ٘طخ ٔبِیبت ضطوت زض ثیٗ   پطزاظیٓ. حسبثساضی ٔبِی ثب ٔسیطیت زضآٔس ٔی

وٙیٓ.  ی ذػٛغی زض اضٚپب تدعیٝ ٚ تحّیُ ٚ اثطثرطی ا٘غجبق حسبثساضی ٔبِی زض یه حٛظٜ ضا اضظیبثی ٔیبٞ ضطوت

وٙٙس تب  زضآٔس ذٛز ضا زض اعطاف چٙیٗ حٛازثی ٔسیطیت ٔی ٞب ضطوتزٞٙس وٝ  ٔغبِؼبت ٔتؼسز ضٛاٞسی اضائٝ ٔی

؛ ضٚثی ٚ 1998، 17ٚ ٕٞىبضاٖ ؛ ِٛپع1994، 16ٞبی ٔبِیبت ثبال ضا ثٝ ٔیعاٖ وٓ )ٔثال ٌب٘تط زضآٔسٞبی ٘بضی اظ زٚضٜ

ی ذػٛغی ثٝ عٛض ذبظ ثط اسبس اٍ٘یعٜ ٞب ضطوت( ثٝ زست آٚض٘س. زض تحمیمبت اذیط، 1998، 18ضیچبضزسٖٛ

 (.2012، ٚ ٕٞىبضاٖ ؛ ٚاتطی2014ٗ، 19ٚ ٕٞىبضاٖ وٙٙس )ِیٗ پیطٟٙبزی ػُٕ ٔی

)ِٛ ٚ  آتی زض اضتجبط است سٛزٞبی ٔبِیبتی ثب ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی ٔغبِؼبت ٌصضتٝ ٘طبٖ زازٜ است وٝ تفبٚت

تٛا٘س ٘بضی اظ  ٔبِیبتی غطفب ٔی ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی (. زض حبِی وٝ اضتجبط ثیٗ تفبٚت21،2005؛ ٞب20،2004ّٖٛ٘٘یسیٓ

ٞبی  ٔبِیبتی ثبضس ٚ ایٗ ثٝ ٔؼٙی ٚخٛز ٘مع زض ٘طخ ٚ زفتطی ثٙسی زضآٔسٞبی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ظٔبٖ ٘مع زض تفبٚت

ٞبی  ٔبِیبتی زضثطٌیط٘سٜ فؼبِیت ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی ( استسالَ وطز٘س وٝ تفبٚت2004تی است، ِٛ ٚ ٘یسیٓ)ٔٛثط ٔبِیب

ٞبی  ( اظٟبض زاضتٙس وٝ ٔسیطیت سٛز ٚ فطاض ٔبِیبتی زض تبثیط تفبٚت2012)22ِٛن ٚ ٕٞىبضاٖ ٔسیطیت سٛز است. ثّی

 ٞبی ثب اٞیت  تفبٚت ( ثیبٖ وطز وٝ ثطذی اظ 2011)23زائٕی ٔبِیبت زفتطی ثط پبیساضی سٛز ٔطبضوت زاض٘س. ٌٛئٙتط

ٞبی لب٘ٛ٘ی ضٚیسازٞبی ٘بپبیساضی است، وٝ ٍٞٙبٔی وٝ ثب تغییطات آتی زض  ٔبِیبتی ٔطثٛط ثٝ تفبٚت ٚ زفتطی زضآٔس

ٔبِیبتی  ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی ٞبی ٔبِی آضىبض است ٚ تفبٚت وٙٙسٌبٖ اظ غٛضت ضٛز، ثطای استفبزٜ سٛز ٔطتجظ ٔی

ِٛن ٚ  ( ٚ ثّی2004آٚضز. ثٝ ٔٙظٛض تٛسؼٝ ٔمبِٝ ِٛ٘یسیٓ) آتی فطاٞٓ ٔی سٛزٞبی ٟ٘بیی وٕتطی زضثبضٜاعالػبت 

 آتی، تغییطات زض ٚ سٛزٞبی ٔبِیبتی ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی ( ٚ اضائٝ زیسٌبٞی زض اضتجبط ثیٗ تفبٚت2012ٕٞىبضاٖ)

 ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی تمسیٓ ضسٜ ٚ تفبٚتٞبی ٔبِیبتی  سٛزٞبی ذبِع ثٝ زٚ خعسٛزٞبی لجُ اظ ٔبِیبت ٚ ٞعیٙٝ

ٔبِیبتی  ٚ زفتطی زضآٔس ٞبی ٔبِیبتی زض زٚ حبِت زائٕی ٚ ٔٛلت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. اٌط اخعای تفبٚت

ٞبی  ضٚز اضتجبعی ثیٗ اخعای تفبٚت ا٘تظبض ٔی زضثطٌیط٘سٜ اعالػبتی زضثبضٜ ػّٕىطز آتی التػبزی ٚاحس تدبضی ثبضس.

ٞبی زائٕی  ٚ تغییطات آتی زض سٛز لجُ اظ ٔبِیبت ٔطبٞسٜ ضٛز. ٞط چٙس وٝ اٌط افطازی تفبٚتزائٕی ٔبِیبت زفتطی 

ضٚز وٝ اضتجبعی ثیٗ  ٞبی ٔبِیبتی ٔٛثط آتی ثبضس، ا٘تظبض ٔی ٔبِیبت زفتطی زضثطٌیط٘سٜ اعالػبتی زض ذػٛظ ٘طخ
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ٞبی ٔٛلت  ٔطبٞسٜ ضٛز. تفبٚتٞبی ٔؼبٔالتی  ٞبی زائٕی ٔبِیبت زفتطی ٚ تغییطات آتی زض ٞعیٙٝ اخعای تفبٚت

ٞبی ظٔب٘ی  ضٛز وٝ حسبثساضی ٔبِی ٚ حسبثساضی ٔبِیبتی ضٚیسازٞبی التػبزی ضا زض زٚضٜ ٍٞٙبٔی وٝ ایدبز ٔی

ٞبی ٔٛلت تٛاظٖ ثیٗ  ضٛز. تفبٚت ٞبی ٔبِیبتی ٔؼٛق ٘طبٖ زازٜ ٔی ٔتفبٚت ٌعاضش وٙٙس، وٝ ثٝ غٛضت ٞعیٙٝ

زٞس.  ٞبی ٔبِیبتی ٚاحستدبضی ضا تغییط ٕ٘ی زٞس أب وُ ٞعیٙٝ ییط ٔیٞبی ٔبِیبتی ٔؼٛق ٚ خبضی ضا تغ ٞعیٙٝ

ٞب ثطوُ  ضٛ٘س. آٖ ٞبی زائٕی ضٚیسازٞبیی ٞستٙس وٝ ثطای اٞساف ٔبِی یب ٔبِیبتی ٚ ٘ٝ ٞط زٚ ضٙبسبیی ٔی تفبٚت

ٗ تحمیك ثٝ (. ثٙبثطایٗ زض ای2015، 24ٌصاض٘س)خىسٖٛ ٞبی ٔبِی تبثیط ٔی ٞبی ٔبِیبتی ٌعاضش ضسٜ زض غٛضت ٞعیٙٝ

چٝ  بتیسٛز لجُ اظ ٔبِ یآت طاتییٚ تغ یزفتط بتیٔبِ یزائٕ یٞب تفبٚت ٗیثز٘جبَ پبسد ثٝ ایٗ سٛاَ است وٝ 

سٛز لجُ اظ  یآت طاتییٚ تغ یزفتط بتیٔبِ یزائٕ یٞب تفبٚتای ٚخٛز زاضز؟ ٚ آیب ٔسیطیت سٛز ضاثغٝ ثیٗ  ضاثغٝ

 وٙس؟ ضا تؼسیُ ٔی بتیٔبِ

 چبرچًة وظری -2

 سُبم سًد

سٛز یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔجبحث ٔغطح زضٔسیطیت ٔبِیبست،ظیطاسٛز تمسیٕی ثیبٍ٘ط پطزاذتٟبی ٘مسی ػٕسٜ ضطوتٟبٚ 

یىی اظٟٕٔتطیٗ ٌعیٙٝ ٞب ٚتػٕیٕبت پیططٚ ٔسیطاٖ ثٝ ضٕبض ٔیطٚز. ٔسیط ثبیس تػٕیٓ ثٍیطز وٝ چٝ ٔیعاٖ 

مسیٕی ت ٌصاضی ضٛز. پطزاذت سٛز بیٝلبِت سٛزا٘جبضتٝ ٔدسزاً زض ضطوت سطٔ چٝ ٔیعاٖ زض ٚ اظسٛزضطوت تمسیٓ،

 ٞبی ضضس ضا فطغت ٌیطی اظ ثٝ ٔٙظٛض ثٟطٜ زا٘جبضت سٛ تٛا٘بیی ضطوت زض سبظز، ٔٙس ٔی ٔستمیٕبً سٟبٔساضاٖ ضا ثٟطٜ

ضا   وٝ سٛز سٟبْ آٖ وٙس ذطیساضی ٔی سٟبْ ضطوتی ضا تٛخٝ ثٝ ٘ٛع سّیمٝ، ٌصاض ثب زٞس. ٞط سطٔبیٝ تحت تأثیط لطاض ٔی

زا٘س. ٔیعاٖ سٛز سٟبْ پیطٟٙبزی تٛسظ ٞیئت ٔسیطٜ ٔؼٕٛالً حبٚی اعالػبتی زض ذػٛظ ا٘تظبضات  ٔغّٛة ٔی

 (.1393)ضحٕب٘ی ٚ اضثبثی ثٟبض، ٔٛضز سٛزآٚضی آیٙسٜ ضطوت است ٔسیطاٖ زض

 مبلیبت 

وطٛض  ٔبِیبت ثٝ ٔثبثٝ یه ٘ٛع ٞعیٙٝ اختٕبػی است وٝ آحبز یه ّٔت زض ضاستبی ثٟطٜ ٚضی اظ أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ یه

ٌطزز ظیطا  ٔی ٞبی خبیٍعیٙی ایٗ أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ فطاٞٓ ضٛز. ٔبِیبت زض ٚالغ ٔٛظفٙس آ٘طا پطزاذت ٕ٘بیٙس تب تٛا٘بئی

 .(2005)زسبی ، است اثعاض ٚ أىب٘بت زست یبثی ثٝ زضآٔس ٚ سٛزٞب ضا زِٚت فطاٞٓ سبذتٝ

 مذیریت سًد

سٛز تٛسظ ٔحممیٗ اضائٝ ضسٜ است. اضائٝ تؼبضیفی ٔٙبست زض ازثیبت حسبثساضی تؼبضیف ٔرتّفی زض ٔٛضز ٔسیطیت 

اظ ٔسیطیت سٛز ٔستّعْ ضٙبذت ٞسف ٚ اٍ٘یعٜ اظ ٔسیطیت سٛز ٚ وبضثطز آٖ است. ٔسیطیت سٛز ثٝ ػٙٛاٖ اذتیبض 

ٍ٘طز.  ٔحممبٖ ٔسیطیت ٞبی حسبثساضی ثطای زستیبثی ثٝ ثطذی اٞساف ذبظ ٔسیط، ٔی ضطوت زض ا٘تربة سیبست

ٞبی ٔطثٛط ثٝ سٛز یبثی ثٝ لسٕتی اظ پیص زاٚضی ٛاٖ زستىبضی سٛز تٛسظ ٔسیطیت ثٝ ٔٙظٛض زستسٛز ضا ثٝ ػٙ
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( ٔسیطیت سٛز ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػی زستىبضی ٔػٙٛػی 1999) 25وٙس. زی خٛضج ٚ ٕٞىبضاٖ ٔٛضز ا٘تظبض تؼطیف ٔی

ثیٙی  حػَٛ پیص سٛز تٛسظ ٔسیطیت خٟت حػَٛ ثٝ سغح ٔٛضز ا٘تظبض سٛز ثطای ثطذی ٔمبغس ذبظ )اظ خّٕٝ

ا٘س. پژٚٞطٍطاٖ ٔؼتمس٘س  ٞبی آتی( تؼطیف وطزٜثیٙی سٛز ٞبی لجّی ثطای پیص ٌطاٖ ٚ یب ثطآٚضز ضٚ٘س سٛزتحّیُ

ٞبی ضرػی ذٛز زض ٌعاضضٍطی ٔبِی استفبزٜ وٙٙس ٚ  زٞس وٝ ٔسیطاٖ اظ لضبٚتٔسیطیت سٛز ٍٞٙبٔی ضخ ٔی

ٕ٘بیٙس. ایٗ ٞسف یب ثٝ لػس ٌٕطاٜ ٕ٘ٛزٖ ثطذی اظ  ضی ٔیسبذتبض ٔؼبٔالت ضا خٟت تغییط ٌعاضضٍطی ٔبِی زستىب

ٌیطز، یب ثٝ ٔٙظٛض تأثیط ثط ٘تبیح لطاضزازٞبیی است  غبحجبٖ سٟبْ زض ذػٛظ ػّٕىطز التػبزی ضطوت غٛضت ٔی

 (.1390)زستٍیط ٚ ضستٍبض،  ثبضس ٔییبثی ثٝ سٛز ٔطرػی  وٝ ا٘ؼمبز آٟ٘ب ٔٙٛط ثٝ زست

 ٘مسی ٞبی خطیبٖ تؼٟسی ٚ الالْ سٛز، پبیساضی زض حسبثساضی -ٔبِیبتی ٞبی تفبٚت ٘مص ثطضسی ثٝ (2005) 26ٞبّ٘ٗ

 سٛز پبیساضی اظ ٌصاضاٖ سطٔبیٝ اضظیبثی تفبٚت ثط سغح آیب وٝ وطز ثطضسی ٕٞچٙیٗ اٚ. پطزاذت آتی سٛزٞبی ثطای

 -ٔبِیبتی ٞبی تفبٚت ثب ٞبی ضطوت – سبَ سٛز وٝ ایٗ است اظ حبوی ٞب ثطضسی ایٗ ٘تبیح. ٌصاضز ٔی اثط آتی

 ٌصاضاٖ سطٔبیٝ ٚ زاضز وٕتطی پبیساضی تط، وٛچه ٞبی تفبٚت ثب ٞبی ضطوت – سبَ ثب ٔمبیسٝ زض تط ثعضي حسبثساضی

 آتی وبٞص طٔبیٝس پبیساضی اظ ضا ا٘تظبضاتطبٖ ٚ وٙٙس ٔی تفسیط لطٔع چٓ پط ػٙٛاٖ ثٝ ضا ثعضي ٞبی ٔثجت تفبٚت

 .زٞٙس ٔی

ا٘غجبق اضظش زفتطی ٔبِیبت ٚ ٔسیطیت سٛز زض پبسد ثٝ وبٞص ٘طخ ٔبِیبت اضتجبط ( ثٝ ثطضسی ٔغبِؼٝ 2017)27ز٘یس

زٞس ثٝ ٔٙظٛض ثطآٚضز تبثیط  ٞب ضا وبٞص ٔی ٞبی ّٔی وٝ ٘طخ ٔبِیبت ثط ضطوت ٞبی اغالح پطزاظز. ٔدٕٛػٝ زازٜ ٔی

طای ٔسیطیت زضآٔس ضٚ ثٝ پبییٗ ٚخٛز زاضز، ا٘غجبق ثط ضٚ٘س ٔسیطیت زضآٔس ضطوت ثٝ ٍٞٙبٔی وٝ اٍ٘یعٜ ذبظ ث

ضٛ٘س ٚ  ٌیطی ٔسیطیت زضآٔس استفبزٜ ٔی الالْ تؼٟسی وُ ٚ اذتیبضی ثٝ ٔٙظٛض ا٘ساظٜ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز.

زٞٙس وٝ تغییطات زض  ضٛز. ٘تبیح ٘طبٖ ٔی ٌیطی ٔستٕط ثٝ ٔٙظٛض اضظیبثی سغح ا٘غجبق ٔبِیبت زفتطی استفبزٜ ٔی ا٘ساظٜ

ٞب زض  ٞب زض حٛظٜ ٞبی حمٛلی ٚ لضبیی ثب ا٘غبثك ٔبِیبت زفتطی ثیطتط ٘سجت ثٝ ضطوت ٔبِیبت لب٘ٛ٘ی ثٝ ضطوت٘طخ 

ٞبی حمٛلی ٚ لضبیی ثب ا٘غجبق ٔبِیبت زفتطی وٕتط تبثیط ثیطتطی زاض٘س. أب ٔسیطیت وّی زضآٔس ثیطتط ثٝ  حٛظٜ

ٞبی خبضی زض ٔٛضز  ٞب ٔٙدط ثٝ ثحث . ایٗ یبفتٝٞبی لضبیی ثب ا٘غجبق وٕتط ٔٙتست ضسٜ است ٞبیی زض حٛظٜ ضطوت

 ضٛ٘س. سغح ٔٙبست ا٘غجبق ٔبِیبت زفتطی ٔی

 پیطیىٍ تحقیق -3

ٔغبِؼبت ٌصضتٝ ٞبی زفتطی ٔبِیبت ٚ تغییطات آتی سٛز پطزاذتٙس.  ضاثغٝ تفبٚت( ثٝ ثطضسی 2015)28ٔبضن خىسٖٛ

سٛزٞبی آتی ٚ ثب پبیساضضی سٛز زض اضتجبط است. ثب تغییطات زض  ٞبی زضآٔس زفتطی ٚ ٔبِیبت ا٘س وٝ تفبٚت ٘طبٖ زازٜ

ٞبی ٔتؼسز  سبظی استسالَ ٔغبِؼبت تٛضیحبت ٔرتّفی ضا زض ذػٛظ ایٗ ضٚاثظ اضائٝ ٕ٘ٛز٘س. ثٝ ٔٙظٛض یىپبضچٝ

ٞبی  تفبٚت ثٙسی ٌطزیس ٚ فطؼ ضس وٝ ٞبی زضآٔس زفتطی ٚ ٔبِیبتی ثٝ زٚ عجمٝ زائٕی ٚ ٔٛلت تمسیٓ تفبٚت ٔٛخٛز
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اظ ٔبِیبت ضا  آتی زض سٛزٞبی لجُ ٞبی ٔؼٛق( تغییطات )ٔٙؼىس ضسٜ زض ٔبِیبت ٔبِیبتی ٔٛلت زضآٔس زفتطی ٚ

وٙٙس. ٘تبیح ثٝ زست  ثیٙی ٔی پیصٞبی ٔبِیبتی ضا  ٞبی زائٕی تغییطات زض ٞعیٙٝ وٙٙس، زض حبِی وٝ تفبٚت ثیٙی ٔی پیص

ٞب ثب ٔسیطیت سٛز ٚ  وٝ ٞط زٚ ٘ٛع تفبٚت ا٘س ٞبست. ٔغبِؼبت ٌصضتٝ ٕٞچٙبٖ ٘طبٖ زازٜ ٔسٜ زض تغبثك ایٗ فطضیٝآ

ٞبی ثٝ زست آٔسٜ ثیبٍ٘ط ایٗ ثٛز وٝ ٚاحسٞبی تدبضی زاضای فطاض ٔبِیبتی زاضای  فطاض ٔبِیبتی زض اضتجبط است. یبفتٝ

ٞبی زضآٔس زفتطی ٚ ٔبِیبتی ٚ تغییطات زض سٛز لجُ اظ ٔبِیبت ٚ تغییطات اظ ٞعیٙٝ ٔبِیبتی  تفبٚت اضتجبط ٔثجتی ثیٗ

تٛا٘س زض اضتجبط ایٗ   حبِی وٝ فطاض ٔبِیبتی ٚ ٔسیطیت سٛز ٔی ٞب ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ زض ٔدٕٛع یبفتٝ ٙس. زضٞست

تطی  ٞبی لٛی ٞب ٕٞچٙیٗ ٔحطنٖ آزضآٔس زفتطی ٚ ٔبِیبتی ٚ تغییطات سٛزٞبی آتی ٔطبضوت زاضتٝ ثبضٙس،   تفبٚت

 ثبضٙس. ثطای ایٗ اضتجبط ٘یع ٔی

ٞبی  وٙس. ٔسَ سٛز ضا ثطضسی ٔی ٔسیطیت ثب اثطاظی ٚ تطریػی ٔبِیبت تفبٚت ی ( ضاثغ1397ٝثٟبض) ضحٕب٘ی ٚ اضثبثی

 اظ ایٗ پژٚٞص،. است ِٛئع ٚ وبظ٘یه ضسٜ، تؼسیُ خٛ٘ع ٞبی ٔسَ ضبُٔ پژٚٞص ایٗ زض ضسٜ استفبزٜ سٛز ٔسیطیت

. است ضسٜ ا٘دبْ ضطوت - سبَ 311 ٔطبٞسٜ اظ استفبزٜ ثب وٝ است، تطویجی ٞبی زازٜ ثط ٔجتٙی ٕٞجستٍی ٔغبِؼٝ ٘ٛع

 تحت ٘تبیح ٚ زاضز ٔؼٙبزاضی ی ضاثغٝ ٔسیطیت سٛز ثب تطریػی ٚ اثطاظی ٔبِیبت تفبٚت وٝ است آٖ اظ حبوی ٘تبیح

 .ٌیطز ٕ٘ی لطاض سٛز ٔسیطیت ٔرتّف ٞبی ٔسَ تبثیط

ٞسف ایٗ  ٚ زضغسی پطزاذتٙس. ( ثٝ ثطضسی ضاثغٝ ٔسیطیت ٔبِیبت ثب الالْ تؼٟسی سٙتی1396ٚ لٙجطی) چطاغی

ٔغبِؼٝ ضاثغٝ ٔسیطیت ٔبِیبت ثب الالْ تؼٟسی سٙتی ٚ زضغسی است. ثسیٗ ٔٙظٛض زٚ فطضیٝ تسٚیٗ وٝ زض ایٗ 

ثبضس.  ٞب ثٝ تطتیت الالْ تؼٟسی زضغسی ٚ الالْ تؼٟسی سٙتی ٔتغیط ٚاثستٝ ٚ ٔسیطیت ٔبِیبتی ٔتغیط ٔستمُ ٔی فطضیٝ

 148س اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ضبُٔ ٞبی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛض خبٔؼٝ آٔبضی پژٚٞص ضطوت

است. ضٚش پژٚٞص اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٚ اظ ٘ظط اخطا  1394تب  1390ٞبی  ضطوت پصیطفتٝ ضسٜ عی سبَ

ٕٞجستٍی ٚ اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٚ اظضٚش ضٌطسیٛ٘ی ٚ  - پیٕبیطی ٚ اظ ٘ظط اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞب ػّی -تٛغیفی

 ٕٞچٙیٗ ٔسَ اثطات ثبثت استفبزٜ ضسٜ است.  ٞبی تبثّٛیی ٚ زازٜ

٘تبیح ٘طبٍ٘ط ایٗ است وٝ ٔسیطیت ٔبِیبتی ثب الالْ تؼٟسی سٙتی ٚ زضغسی ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی زاضز ٚ زض 

تٛاٖ  زٞٙس وٝ ٔسیطیت ٔبِیبتی ثب ویفیت الالْ تؼٟسی ضاثغٝ ٔؼٙبزاض زاضز. زض ٟ٘بیت ٔی ٞب ٘طبٖ ٔی ٔدٕٛع، یبفتٝ

تٛا٘س ٔٙدط ثٝ  ٞب ٔی ٌیطی ٌصاضی تىیٝ ٚاحس ثط ٔؼیبض سٛز زض تػٕیٓ ز وٝ زض استطاتژٞبی سطٔبیٝپیطٟٙبز ٕ٘ٛ

ٌصاضاٖ ٚ اظ زست ضفتٗ ٔٙبفغ زیٍط  ای اظ سطٔبیٝ ٞبی اضتجبٜ ٚ ثبِتجغ وست ثبظزٜ اضبفی ثطای ػسٜ ٌیطی تػٕیٓ

تفبٚت الالْ تؼٟسی ثب خطیب٘بت ٘مسی زضن  ٌصاضاٖ ضٛز. ثب ضٙبذت ٔبٞیت الالْ تؼٟسی زضغسی ٚ سٙتی ٚ سطٔبیٝ

٘بٞٙدبضی الالْ تؼٟسی ٚ ثبِتجغ وست ٔٙبفغ تٛسظ  تٛاٖ اظ اظ عطیك ٔؼیبض خسیس زضغس الالْ تؼٟسی، ٔی

 .ٌصضاٖ ٔغّغ)وست ثبظزٜ پٛضطی( خٌّٛیطی ثٝ ػُٕ آٚضز سطٔبیٝ

ثط الالْ تؼٟسی ٚ   سٛز ٔجتٙیٔسیطیت  ( ثٝ ثطضسی ضاثغٝ ثیٗ ٔسیطیت ٔبِیبتی 1395ٚاثطاٞیٕی ٚ احٕسی ٔمسْ)

ٔسیطیت سٛز ٚالؼی پطزاذتٙس. أطٚظٜ ٔمِٛٝ ٔسیطیت سٛز تٛخٝ ثسیبضی اظ ٔحممیٗ ضا ثٝ ذٛز خّت وطزٜ است، 
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ثبضٙس. یىی اظ زالیُ ٔسیطیت سٛز، ٘طخ  ٞبی ٔسیطیت سٛز ٔی ز٘جبَ زالیُ ٚ اٍ٘یعٜ وٝ ٔحممیٗ ثیطتط ثٝ عٛضی ثٝ

ٞسف اظ ایٗ پژٚٞص ثطضسی تأثیط ٘طخ ٔؤثط ٔبِیبتی ثط ٔسیطیت سٛز است.ثطای ایٗ است.  ٞب ضطوتٔبِیبت ثط زضآٔس 

 1392تب  1388ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض زٚضٜ ظٔب٘ی  ضطوت پصیطفتٝ 107ای ٔتطىُ اظ  ٔٙظٛض، ٕ٘ٛ٘ٝ

ضٛز. ٘تبیح پژٚٞص  سجٝ ٔیا٘س. ٘طخ ٔؤثط ٔبِیبتی اظ عطیك تمسیٓ ٞعیٙٝ ٔبِیبت ثط سٛز لجُ اظ ٔبِیبت ٔحب ثطضسی ضسٜ

ٞبی تبثّٛیی، ثیبٍ٘ط ضاثغٝ ٔثجتی ثیٗ ٘طخ ٔؤثط ٔبِیبتی ٚ  ٔتغیطٜ ٚ ضٚش زازٜ ثب استفبزٜ اظ اٍِٛی ضٌطسیٖٛ چٙس 

ٔسیطیت سٛز الالْ تؼٟسی اذتیبضی است. ٕٞچٙیٗ ثیٗ ٘طخ ٔؤثط ٔبِیبتی ٚ ٔسیطیت سٛز ٚالؼی ضاثغٝ ٔثجت ٚ 

 ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

ی ٞب ضطوتٞبی تدبضی زض  ( ثٝ ثطضسی ضاثغۀ ثیٗ ٔسیطیت ٔبِیبت ٚ ٔسیطیت سٛز زض ٌط1395ِٜٚساض )ٔطبیری ٚ ز

ٞبی تحمیك اظ اٍِٛی ضٌطسیٖٛ ذغی چٙس  پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس. ثطای آظٖٔٛ فطضیٝ

ضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عی ثبظٜ ظٔب٘ی ضطوت پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚ 126ٔتغیطٜ استفبزٜ ضسٜ است. ٘تیدۀ ثطضسی 

، حبوی اظ آٖ است وٝ ثیٗ ٔسیطیت سٛز ٚ ٔسیطیت ٔبِیبت، ضاثغۀ ٔٙفی ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز. 1393اِی  1387

ی ٔستمُ سٛزضبٖ ضا ثیطتط ٞب ضطوتٞبی تدبضی زض ٔمبیسٝ ثب  ی ػضٛ ٌطٜٚٞب ضطوتٞبی تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ  یبفتٝ

 وٙٙس.  ٔسیطیت ٔی

ی ٔستمُ ٔسیطیت سٛز ثیطتطی زاض٘س. ػالٜٚ ثط ایٗ، ثٝ ٘ظط ٞب ضطوتٞبی تدبضی ٔتٙٛع زض ٔمبیسٝ ثب  ٕٞچٙیٗ، ٌطٜٚ

ضسس ثب افعایص ٔبِىیت اغّی زض فطػی ٔسیطیت سٛز ثبالتطی اتفبق ذٛاٞس افتبز. زض ثرص اٍ٘یعٜ، ٘تبیح تحمیك  ٔی

ٞبی ٔبِیبتی است.  ٙٛع( زض پبسد ثٝ اٍ٘یعٜٞبی تدبضی )ٔتٙٛع ٚ غیط ٔت زٞس وٝ ٔسیطیت سٛز ضاٞجطزی ٌطٜٚ ٘طبٖ ٔی

ٞبی تدبضی ثٝ عٛض لبثُ تٛخٟی ثٝ ٘طخ  ی ػضٛ ٌطٜٚٞب ضطوتضسس وٝ الالْ تؼٟسی اذتیبضی  ثٛیژٜ، ثٝ ٘ظط ٔی

زٞس وٝ ٔسیطیت سٛز ثٝ عٛض ذبظ اظ عطیك ٔؼبٔالت زضٖٚ  ٔؤثط ٔبِیبتی ٚاثستٝ است. زض ٟ٘بیت، ٘تبیح ٘طبٖ ٔی

 ضٛز. ٌطٚٞی ا٘دبْ ٔی

( ثٝ ثطضسی تبثیط ٔسیطیت سٛز ٔطَٕٛ ٔبِیبت ثب اختٙبة اظ ٔبِیبت ٚ ٔحتٛای اعالػبتی 1395حسٙی ٚ زضٔیطی )  

ی ٔٙترت ثٛضس ٞب ضطوتی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثٛزٜ پطزاذتٙس. زض ایٗ ضاستب ٞب ضطوتزض

ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. اظ  1393تب  1389ظٔب٘ی اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٚاخس ضطایظ پیٛست ثٝ فؼبِیت زض عی ثبظٜ 

ضطوت ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تػبزفی تؼییٗ وٝ ثٝ ضٚش حصفی  115ٞب ثط ٔجٙبی فطَٔٛ ٔٙبست آٔبضی  ثیٗ ایٗ ضطوت

سیستٕبتیه ا٘تربة ٌطزیس٘س. ثطای ثطضسی فطضیبت پژٚٞص اظ ضٌطسیٖٛ ٚ ٕٞجستٍی استفبزٜ ضسٜ است. خٟت 

یبت تحمیك اظ ٘طْ افعاض ایٛیٛظ استفبزٜ ضسٜ است.ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ضٌطسیٖٛ،ٔسیطیت ٞب ٚ آظٖٔٛ فطض تحّیُ زازٜ

زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت ثط اختٙبة اظ ٔبِیبت آتی تبثیط ٔؼىٛس ٚ ٔؼٙبزاض زاضز.ٚ ٔسیطیت زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت ثط 

زض ٞط سٝ غٙؼت زاضای اثطات  ثٝ ػالٜٚ ٔسیطیت زضآٔس ٔطَٕٛ ٔبِیبت ٔحتٛای اعالػبتی تبثیط ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض زاضز.

لغؼبت زاضای ثیطتطیٗ ضطیت  ثبضٙس ٚغٙؼت ذٛزضٚ ٚ یىسبٖ ثط اختٙبة اظ ٔبِیبت آتی ٚ ٔحتٛای اعالػبتی ٕ٘ی

 تبثیط ٌصاضی زض ٔمبیسٝ ثب زٚ غٙؼت زیٍط است.
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ضسٜ زض ی پصیطفتٝ ٞب ضطوت( ثٝ ثطضسی تبثیط اختٙبة ٔبِیبتی ثط ٔسیطیت سٛز 1395فربضی ٚ عٟٕبسجی ذٛض٘ٝ)

تبثیط اختٙبة ٔبِیبتی ثط ٔسیطیت سٛز  تٟطاٖ پطزاذتٙس. ٞسف اغّی تحمیك حبضط ثطضسی ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض

. زض ٚالغ اختٙبة ٔبِیبتی سجت ٔیطٛز تب ٔحیظ ثبضس ٔیی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٞب ضطوت

آٚضز تب ٔسیطاٖ زست ثٝ ٔسیطیت سٛز  ضا فطاٞٓ ٔیأىبٖ  اعالػبتی ٔجٟٓ ضسٜ ٚ وبٞص ضفبفیت ٔحیظ اعالػبتی ایٗ

ٞبی ٔسیطیت سٛز تّمی ضٛز. ثط ٕٞیٗ اسبس تحمیك  تٛا٘س یىی اظ اٍ٘یعٜ عٛض ثبِمٜٛ ٔی ثع٘ٙس. ِصا اختٙبة ٔبِیبتی ثٝ

ٔطَٕٛ ٔبِیبت ٚ ٕٞچٙیٗ ٔسیطیت سٛز  حبضط ثب ٔحبسجٝ اختٙبة ٔبِیبتی اظ عطیك تفبٚت سٛز حسبثساضی ٚ سٛز

 104پطزاظز. ثطای ایٗ ٔٙظٛض، تؼساز  عطیك ٔسَ وبظ٘یه ثٝ ثطضسی تبثیط اختٙبة ٔبِیبتی ثط ٔسیطیت سٛز ٔی تؼٟسی اظ

ا٘تربة ضسٜ ٚ ثب استفبزٜ اظ ضٚش  1393تب  1389ی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض عی زٚضٜ ٞب ضطوتٕ٘ٛ٘ٝ اظ 

 ضٌطسیٖٛ تحّیّی تطویجی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ است. 

زاضز. ایٗ  ی ثٛضسیٞب ضطوتٞب ٘طبٖ ٔیسٞس وٝ اختٙبة ٔبِیبتی تبثیطی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ثط ٔسیطیت سٛز  یبفتٝ

ٌصاضاٖ اظ خٟت تجییٗ چٍٍٛ٘ی اضتجبط ثیٗ اختٙبة  ٞبی ٔبِیبتی ٚ سطٔبیٝ تٛا٘س ثطای ٔسیطاٖ اخطائی، ٔمبْ ٞب ٔی یبفتٝ

 ٔبِیبتی ٚ ٔسیطیت سٛز ٔفیس ثبضس

 ا٘س.ایٗ ی تفبٚت ٔبِیبت تطریػی ٚ اثطاظی ثب ٔسیطیت سٛز  پطزاذتٝ ( ثٝ ثطضسی ضاثغ1393ٝثٟبض) ضحٕب٘ی ٚ اضثبثی

 زض ضسٜ پصیطفتٝ یٞب ضطوتزض سٛز، ٔسیطیت ثب تطریػی ٚ اثطاظی ٔبِیبت تفبٚت ثیٗ ی ضاثغٝ ی ٔغبِؼٝ ثٝ پژٚٞص،

 ایٗ زض ضسٜ استفبزٜ سٛز ٞبی ٔسیطیت  ٔسَ پطزاظز. ٔی 1392 تب 1385 ٞبی سبَ ثیٗ تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضس

 ثط ٔجتٙی ٕٞجستٍی ٔغبِؼٝ ٘ٛع اظ ایٗ پژٚٞص، است. ِٛئع ٚ وبظ٘یه ضسٜ، تؼسیُ خٛ٘ع ٞبی  ٔسَ ضبُٔ پژٚٞص

 وٝ است آٖ اظ حبوی ٘تبیح است. ضسٜ ا٘دبْ ضطوت سبَ 360 ٔطبٞسٜ اظ استفبزٜ ثب وٝ است، تطویجی ٞبی  زازٜ

 ٔرتّف ٞبی  ٔسَ تبثیط تحت ٘تبیح ٚ زاضز ٔؼٙبزاضی ی ضاثغٝ ٔسیطیت سٛز ثب تطریػی ٚ اثطاظی ٔبِیبت تفبٚت

 ٌیطز. ٕ٘ی لطاض سٛز ٔسیطیت

 فرضیبت -4

 .زاضز ٚخٛز ٔؼٙبزاضی ٔثجت ضاثغٝ ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی تفبٚتٟبی ثیٗ -1

 .وٙس ٔی تؼسیُ ضا ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی ٞبی تفبٚت ثیٗ ضاثغٝ سٛز ٔسیطیت -2

 پژيَص متغیرَبی عملیبتی تعریف -5

 متغیر يابستٍ

 تغییطات آتی سٛز لجُ اظ ٔبِیبت

 آیس.اظ تغییطات سٛز لجُ اظ ٔبِیبت سبَ خبضی ٚ سبَ لجُ ثٝ زست ٔی

 متغیرَبی مستقل

 تفبٚتٟبی زائٕی ٔبِیبتی
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آیس. تفبٚت ٔبِیبتی زفتطی اظ تفبٚت سٛز ٞبی ٔٛلت ٔبِیبتی ثٝ زست ٔی تفبٚت اظ تفبٚت ٔبِیبتی زفتطی ٟٔٙبی

 آیس.ٞب ثٝ زست ٔیذبِع ٟٔٙبی سٛز ٔطَٕٛ ٔبِیبت تمسیٓ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ زاضایی

 ٔتغیط تؼسیٍّط

 مذیریت سًد.

ذغابی ٔاسَ    ثبضس ٚ خّٕٝ ٌطزز ٚ ثٝ ضطح ظیط ٔیثطای ٔحبسجٝ ٔسیطیت سٛز اظ ٔسَ خٛ٘ع تؼسیُ ضسٜ استفبزٜ ٔی

ٌیط٘اس ٚ زض غیاط   ثبضٙس ٚ ػسز یه ٔای ی ثبالی ٔیب٘ٝ زاضای ٔسیطیت سٛز ٔیٞب ضطوتضٛ٘س ظیط ثٝ تطتیت ٔطتت ٔی

 ٌیط٘س.غٛضت ػسز غفط ٔی ایٗ

TAccrt /Assetst-1 = α + β0 1/Assetst-1 + β1 ΔSalest + β2 PPEt+ β3 ROAt-1 + εt 
 ( اضایٝ ضسٜ است ٚ زضآٖ:1995ٚ ٕٞىبضاٖ ) ( است وٝ تٛسظ زچ1991ٛضسٜ خٛ٘ع ) ٔسَ تؼسیُ

: TAccrt /Assets t-1 ٞبی ػّٕیابتی   ٞبی ٘مس حبغُ اظ فؼبِیت ٚ خطیبٖ تفبٚت ٔیبٖ سٛز لجُ اظ الالْ غیطػبزی

 زض زٚضٜ خبضی

 Assetst-1ٞبی زض اثتسای زٚضٜ ٔبِی : خٕغ زاضایی 

 Δsaleتغییطات زض فطٚش : 

 PPEت: أٛاَ، تدٟیعات ٚ ٔبضیٗ آال 

ROA: ٞب  سٛز ذبِع تمسیٓ ثط ٔدٕٛع زاضایی 

 متغیر کىترلی: 

 اوذازٌ ضرکت: 

 .ٌطززثٙبثطایٗ، زض پژٚٞص حبضط، اظ ٍِبضیتٓ عجیؼی فطٚش ثطای سٙدص ا٘ساظٜ ضطوت استفبزٜ ٔی

 ببزدٌ دارایی ضرکت:

ROA = Net income/Assets  

Assetsوُ زاضایی : 

Net income :سٛز ذبِع 

ROA :سٛزآٚضی 

 بذَی ضرکت

 ٌطزز. ٌیطی ٔی ٞبی آٖ ضطوت ا٘ساظٜ ٞبی ضطوت ثٝ زاضایی اظ ٘سجت ثسٞی

Leverage = liab/asset 

liab: ثسٞی ضطوت 

asset: زاضایی ضطوت 

 ٌطزز. ی سٟبٔی استرطاج ٔیٞب ضطوتٞبی ٔبِی ا٘تطبض یبفتٝ  اظ غٛضتاٞطْ ٔبِی اعالػبت 
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 ريش تحقیق -6

 ِحابػ  اظ ٚ اسات  ضٚیسازی پس ٚ تٛغیفی ٘ٛع اظ ضٚش ٚ ٔبٞیت ِحبػ اظ ٚ وبضثطزی ٞسف، ٘ظط اظ حبضط پژٚٞص

 ٔتغییطٞبست ثیٗ ٔٛخٛز تبثیط ثطضسی ٞسف ٞب، پژٚٞص ٘ٛع ایٗ زض. ثبضس ٔی استمطایی ٚ لیبسی ٘ٛع اظ استسالَ ضیٜٛ

ٓ  زذبِات  ثسٖٚ وٝ ٌصضتٝ ٚلبیغ اظ یب ٚ ا٘س زاضتٝ ٚخٛز عجیؼی  ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وٝ ٔحیغی اظ ٞب زازٜ ٚ  پژٚٞطاٍط  ٔساتمی

 ضاسٜ  استفبزٜ زیتب پبُ٘ ٞبی زازٜ اظ تحمیك، ا٘دبْ ٔٙظٛض ثٝ. ضٛز ٔی ضسٜ تحّیُ ٚ تدعیٝ ٚ آٚضی خٕغ است، زازٜ ضخ

 ٘تابیح  ٚ ترٕیٗ ٞبی تىٙیه زازٖ ٌستطش ثطای ضا اعالػبت اظ غٙی ثسیبض ٔحیظ یه زیتب ضئیسٝ ٞیئت وٝ چطا است

 چٖٛ ٘یع ضطوتی تٙٛع ِحبػ اظ ٚ ظٔب٘ی ِحبػ اظ آٖ ٌستطٜ ٚ ٔطثٛعٝ ٔٛضٛع ذبعط ثٝ ٘یع ٚ .آٚضز ٔی فطاٞٓ تئٛضیه

 ایٗ زض وٝ است شوط ثٝ الظْ .ضٛز ٔی ٔحسٛة زازٜ ٘ٛع تطیٗ ٔٙبست زیتب پبُ٘ اظ استفبزٜ ِصا زاضز ٚخٛز ضطوتی تٙٛع

 است. ضسٜ استفبزٜ ٔتغییطٜ چٙس ذغی ضٌطسیٖٛ تحّیُ اظ ٔٛخٛز ٞبی فطضیٝ آظٖٔٛ ثطای تحمیك

 مذل پژيَص -7

 ٞب ٞبی ٔٛضز استفبزٜ ثطای آظٖٔٛ فطضیٝ ٔسَ

 PRETAX = β0 + β1PERM +  β2SIZE(                                                                   1ٔسَ)

+ β3 LEVERAGE +  ᵋ   
  + PRETAX = β0 + β1PERM + β2EM + β3EM*PERM(                            2ٔاسَ) 

β4SIZE + β5 LEVERAGE +  ᵋ   
ُ  ساٛز  آتی تغییطات ، PRETAX it، ػطؼ اظ ٔجسا؛ β0وٝ زض آٖ  َ  زض i ضاطوت  ٔبِیابت  اظ لجا ، t PERM ساب

، اٞاطْ ٔابِی    LEVERAGE it؛ tزض سابَ   i، ٔسیطیت ساٛز ضاطوت   EM؛ tزض سبَ  iتفبٚتٟبی زائٕی ضطوت 

 زض سبَ iضطوت ، خّٕٝ ذغب  ᵋ it؛ tزض سبَ  i، ا٘ساظٜ ضطوت  SIZE it؛ tزض سبَ  iضطوت 

 پژيَص تحلیل ي تجسیٍ ريش -8

افعاض ایٛیٛظ استفبزٜ ضسٜ  ثطای آظٖٔٛ فطضیبت اظ ٘طْ.ثبضس ٔی پبّ٘ی ٖٛیثٝ غٛضت ضٌطس كیتحم بتیٔسَ آظٖٔٛ فطض

 یما یتّف. زض غاٛضت  ضاٛز  یثٛزٖ اساتفبزٜ ٔا   ییتبثّٛ بی یمیٔطرع ضسٖ تّف یثطا ٕطیِ Fزض اثتسا اظ آظٖٔٛ  است. 

ٗ  آظٖٔٛ اثتسا ٞب ثٛزٖ زازٜ یی. زض غٛضت تبثٌّٛطزز یاستفبزٜ ٔ پبّ٘ی ٖٛیثٛزٖ اظ ٔسَ ضٌطس ٔطارع   ثاطای  ٞبسإ

. ثؼس اظ ٔطرع ضسٖ ٘ٛع ضٚاثظ اظ آظٔاٖٛ ٞبسإٗ اظ آظٔاٖٛ پٙاُ     ٌطزز یاستفبزٜ ٔ تیثبثت ضطا بی یوطزٖ تػبزف

 .ٌطزز یاسٙفبزٜ ٔ بتیسٙدص ٔسَ ٚ آظٖٔٛ فطض یثطا تبیز

 تجسیٍ ي تحلیل فرضیبت -9

 آمبر تًصیفی

 اضائٝ ضسٜ است.  1آٔبض تٛغیفی ٔتغیطٞبی پژٚٞص زض خسَٚ 
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 آمبر تًصیفی متغیرَبی تحقیق -1جذيل 

 ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط 
ا٘حطاف 

 ٔؼیبض
 ٔبوعیٕٓ ٔیٙیٕٓ وطیسٌی چٍِٛی

 اظ لجُ سٛز آتی تغییطات

 ٔبِیبت
PRETAX 183 151 39/1- 67/47 158- 108 

 PERM زایٕی ٔبِیبتی ٞبی تفبٚت
04/0 36/0 87/3 96/42 90/2- 34/3 

 EM ٔسیطیت سٛز
50/0 50/0 01/0- 0/1 00/0 00/1 

 SIZE 86/5 72/0 63/0 07/4 77/3 56/8 ا٘ساظٜ ضطوت

 LEVERAGE 69/0 33/0 71/2 79/15 10/0 06/3 اٞطْ ٔبِی

 مبوبیی پژيَص

آظٔٛزٖ ٔب٘بیی ٔتغیطٞب استفبزٜ ضسٜ است. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ سغح آظٖٔٛ ِٛیٗ، ِیٗ ٚ چٛ ثطای  زض ایٗ تحمیك اظ

ذغبی  اظ سغح ٞبی ِٛیٗ، ِیٗ ٚچٛ ٚ فیّیپس پطٖٚ ثطای ٕٞٝ ٔتغیطٞب وٕتط زاضی ثسست آٔسٜ ثطای آظٖٔٛ ٔؼٙی

ثٛزٖ ثٙبثطایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔب٘ب ثبضٙس،  تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ ٔتغیطٞبی تحمیك زض سغح ٔب٘ب ٔی ثبضس، ٔی ٔی 0.05

 (2ٔتغیطٞب  زض تحّیُ ضٌطسیٛ٘ی ٔطىُ ایدبز ضسٖ ضٌطسیٖٛ وبشة ٚخٛز ٘رٛاٞس زاضت )خسَٚ

 . آزمًن مبوبیی آزمًن لًیه، لیه يچ2ًجذيل

 ٔتغیط
 آظٖٔٛ ِٛیٗ، ِیٗ ٚچٛ

 زاضی سغح ٔؼٙی ٔمساض آٔبضٜ

PRETAX 468/25- 0000/0 

PERM 
395/23- 0000/0 

EM 
973/6- 0000/0 

EM*PERM 404/26- 0000/0 

SIZE 741/17- 0000/0 

LEVERAGE 458/25- 0000/0 

 لیمر ي َبسمه Fآزمًن 

ی زاض یٔؼٙٚ سغح  2٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. چٖٛ ٔمساض آٔبضٜ ثیطتط اظ  3٘تبیح حبغُ اظ ایٗ آظٖٔٛ زض خسَٚ 

 ضٛز یٔثٙبثطایٗ فطؼ غفط ایٗ آظٖٔٛ ضز   ثبضس ٔی 0.05سغح ذغبی  ٞبی تحمیك وٕتط اظ ِیٕط ثطای ٔسَ F آظٖٔٛ 

 زضی تحمیك ٞب ٔسَ یتػبزف ٚ ثبثت اثطات ٗیث ٙصیٌع یثطا ٞبسٕٗ آظٖٔٛ دٝی٘ت ثبضس. ٚ ضٚش پبّ٘ی ٔٙبست ٔی

 یٞبٔسَ یثطا ٞبسٕٗ آظٖٔٛ یزاضیٔؼٙ سغحٚ  2ٔمساض آٔبضٜ ثیطتط اظ  ٙىٝیا ثٝ تٛخٝ ثب .است ضسٜ آٚضزٜ 3 خسَٚ

  ٞبٔسَ ٗیا زض یتػبزف اثطات ثٛزٖ ٔٙبست ثط یٔجٙ غفط فطؼ ٗیثٙبثطا ثبضسیٔ 0.05ذغبی  تحمیك وٕتط اظ سغح

 ضٛز. یٔ استفبزٜ ثبثت اثطات ثب یپبّ٘ ضٚش اظ یٛ٘یضٌطس ٞبی ٔسَ ثطاٚضز یثطا ٚ ضٛز یٔ ضز
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 لیمر ي َبسمه  F . آزمًن 3جذيل 

 ٘تیدٝ آظٖٔٛ زاضی سغح ٔؼٙی ٔمساض آٔبضٜ   ٔسَ  آظٖٔٛ

 ِیٕط Fآظٖٔٛ 
 ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی 000/0 1711/2 1ٔسَ 

 ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی 000/0 1586/2 2ٔسَ 

 آظٖٔٛ  ٞبسٕٗ
 ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی ثب اثطات ثبثت 000/0 6252/23 1 ٔسَ

 ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی ثب اثطات ثبثت 0003/0 8936/24 2 ٔسَ

 آزمًن فرضیبت

 ٔبِیابت  زائٕای  ٞابی  تفابٚت  ضطیت ٔمساض: ٌفت تٛاٖ ٔی 4 خسَٚ اعالػبت اظ استفبزٜ ثب  فٛق فطضیٝ ثطضسی ثطای

  ذغبی سغح اظ وٕتط وٝ ٔتغیط ایٗ ضطیت زاضی ٔؼٙی سغح ثٝ تٛخٝ ثب.  ثبضس ٔی 096365/0 ثطاثط (PERMزفتطی )

ضاثغٝ ٔثجت  ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی ٞبی ثیٗ تفبٚت وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ثبضس، ٔی 05/0

 ٔبِیبت زائٕی ٞبی تفبٚت ثیٗ " یؼٙی فٛق فطضیٝ وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ضسٜ ٌفتٝ ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثطایٗ. زاضزٚخٛز 

 لاطاض  تبییاس  ٔٛضز زضغس 95 اعٕیٙبٖ ثب ".زاضز ٚخٛز ٔؼٙبزاضی ٔثجت ضاثغٝ ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی

 ٌیطز ٔی

 . تخمیه مذل ايل4جذيل 

PRETAX = β0 + β1PERM +  β2SIZE + β3 LEVERAGE +  ᵋ   

 ضٚش ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی ثب اثطات ثبثت

PRETAX  ٝٔتغیط ٚاثست 

 ی تحمیكطٞبیٔتغ ضطیت tآٔبضٜ  زاضی سغح ٔؼٙی سغح ذغب

048202/0 0000/0  179749/2  105067/0  C ٔمساض ثبثت 

003859/0 0000/0  97345/24 096365/0 PERM یذب٘ٛازٌ تیٔبِى 

006670/0 0191/0 351975/2 015688/0 SIZE ٜضطوت ا٘ساظ 

042549/0 8452/0 195406/0 008314/0 LEVERAGE ْیٔبِ اٞط  

 Fآٔبضٜ  080/5

 زاضی سغح ٔؼٙی 000/0

 آٔبضٜ زٚضثیٗ ٚاتسٖٛ  31/2

 ضطیت  تؼییٗ 44/0

 ضطیت تؼییٗ تؼسیُ ضسٜ 43/0

 ثطاثط (EM*PERM)ٔتغیط  ضطیت ٔمساض: ٌفت تٛاٖ ٔی 5 خسَٚ اعالػبت اظ استفبزٜ ثب  فٛق فطضیٝ ثطضسی ثطای

ٗ  ضاطیت  زاضی ٔؼٙای  سغح ثٝ تٛخٝ ثب. ثبضس ٔی -013189/0 ٝ  ٔتغیاط  ایا ٚ ثطاثاط   05/0  ذغابی  ساغح  اظ وٕتاط  وا

 ساٛز  آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی ٞبی تفبٚت ثیٗ ضاثغٝ سٛز ٔسیطیت وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ثبضس، ( ٔی0075/0)
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 ٔاسیطیت  "یؼٙای  فٛق فطضیٝ وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ضسٜ ٌفتٝ ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثطایٗ. وٙس ٔی تؼسیُ ضا ٔبِیبت اظ لجُ

 95 اعٕیٙبٖ ثب ".وٙس ٔی تؼسیُ ضا ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی ٞبی تفبٚت ثیٗ ضاثغٝ سٛز

 ٌیطز.  ٔی لطاض تبییس ٔٛضز زضغس

 .تخمیه مذل ديم5جذيل 

PRETAX = β0 + β1PERM + β2EM + β3EM*PERM +  β4SIZE + β5 LEVERAGE +  ᵋ   
 ضٚش ضٌطسیٖٛ پبّ٘ی ثب اثطات ثبثت

PRETAX  ٝٔتغیط ٚاثست 

 ی ٔستمُطٞبیٔتغ ضطیت tآٔبضٜ  زاضی سغح ٔؼٙی سغح ذغب

046061/0 0000/0 646347/2 121892/0 C
 ٔمساض ثبثت 

005081/0 0000/0 20465/21 107741/0 

PERM  ٔبِىیت

 ذب٘ٛازٌی

005845/0 0075/0 683453/2- 015685/0- 

EM ٙٝیٞع 

 یٙسٌیٕ٘ب

003072/0 0000/0 293046/4- 013189/0- EM*PERM  

006251/0 0113/0 543800/2 015902/0 SIZE ا٘ساظٜ ضطوت 

039469/0 9514/0  061015/0  002408/0  LEVERAGE اٞطْ ٔبِی 

 Fآٔبضٜ  86/4

 زاضی ٔؼٙیسغح  0000/0

 گیری ي پیطىُبدات وتیجٍ

ٗ  ضاطیت  زاضی ٔؼٙی سغح ثٝ تٛخٝ ثب ٝ  ٔتغیاط  ایا ٝ  ثبضاس،  ٔای  05/0ذغابی  ساغح  اظ وٕتاط  وا ٗ  ضاٛز  ٔای  ٘تیدا  ثای

ُ  ساٛز  آتای  تغییاطات  ٚ زفتاطی  ٔبِیابت  زائٕای ٞابی   تفبٚت ٗ . ضاثغاٝ ٔثجات ٚخاٛز زاضز    ٔبِیابت  اظ لجا  ثاب  ثٙابثطای

ٝ  ضسٜ ٌفتٝ ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ٝ  ضاٛز  ٔای  ٘تیدا ٝ  وا ٗ  "یؼٙای  فاٛق  فطضای  ٚ زفتاطی  ٔبِیابت  زائٕای  ٞابی  تفابٚت  ثای

ٝ  ٔبِیابت  اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٖ  ثاب  ".زاضز ٚخاٛز  ٔؼٙابزاضی  ٔثجات  ضاثغا  لاطاض  تبییاس  ٔاٛضز  زضغاس  95 اعٕیٙاب

( 2007)زیٍااطاٖ ٚ چااٗ ٚ( 2010) ٕٞىاابضاٖ ٚ وٕپااطیىس ٞاابی یبفتااٝ ثااب حبضااط پااژٚٞص ٞاابی . یبفتااٌٝیااطز ٔاای

 ٔثجاات ضاثغااٝ ٔبِیاابت اظ لجااُ سااٛز آتاای تغییااطات ٚ زفتااطی ٔبِیاابت زائٕاای ٞاابی تفاابٚت ثاایٗ .ثبضااس ٔاای ٕٞسااٛ

ٝ  ضاٛ٘س،  ٕ٘ای  ثطعاطف  ٞطٌاع  زائٕای  ٞابی  تفابٚت  .زاضز ٚخاٛز  ٔؼٙبزاضی ٗ  ثا ٖ  زض فماظ  ذابعط  ٕٞای  ی ثابظٜ  ٕٞاب

 ثااط ٔبِیاابت ٔااٛثط ٘ااطخ وااٝ اساات ایااٗ ٞااب آٖ تاابثیط تٟٙااب اٚلاابت اغّاات. ٌصاض٘ااس ٔاای تاابثیط ضاابٖ ٚلااٛع ظٔااب٘ی

ٝ  ثاط  ٔبِیابت  ٔٛثط ٘طخ اظ زفتطی ٞبی حسبة ٝ  ضاٛز  ٔای  .ضاٛز  ٔای  وٕتاط  یاب  ثیطاتط  ضاطوت  ٔبِیابتی  ی اظٟبض٘بٔا  وا

 سااٛز آتاای تغییااطات ٚ زفتااطی ٔبِیاابت زائٕاای ٞاابی تفاابٚت ثااٝ ضااطوت ٔااسیطاٖ ٚ سااٟبٔساضاٖ ٌااصاضاٖ، سااطٔبیٝ

 .ثبضٙس زاضتٝ تٛخٝ
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 وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ثبضس، ( ٔی00/0ٚ ثطاثط) 05/0 ذغبی اظسغح وٕتط وٝ ٔتغیط ایٗ ضطیت زاضی ٔؼٙی سغح ثٝ تٛخٝ ثب

. وٙس ٔی تؼسیُ ضا ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی ٞبی تفبٚت ثیٗ ضاثغٝ سٛز ٔسیطیت

 ٞبی تفبٚت ثیٗ ضاثغٝ سٛز ٔسیطیت " یؼٙی فٛق فطضیٝ وٝ ضٛز ٔی ٘تیدٝ ضسٜ ٌفتٝ ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثطایٗ

 لطاض تبییس ٔٛضز زضغس 95 اعٕیٙبٖ ثب ".وٙس ٔی تؼسیُ ضا ٔبِیبت اظ لجُ سٛز آتی تغییطات ٚ زفتطی ٔبِیبت زائٕی

 زِساض ٚ ، ٔطبیری(2012)ٕٞىبضاٖ ٚ چٗ ،(2015) ٕٞىبضاٖ ٚ ضِٛیٗ ٞبی یبفتٝ ثب حبضط پژٚٞص ٘تبیح ٌیطز. ٔی

ٚ  یزفتط بتیٔبِ یزائٕ یٞب تفبٚت ٗیسٛز ضاثغٝ ث تیطیٔس. ثبضس ٔی ٕٞسٛ( 1395) زضٔیطی ٚ حسٙی(1395)

ضطوت ثٝ  طاٖیسٟبٔساضاٖ ٚ ٔس ٌصاضاٖ،ٝ یوٝ سطٔب ضٛز یٔ طٟٙبزی. پوٙس یٔ ُیضا تؼس بتیسٛز لجُ اظ ٔبِ یآت طاتییتغ

 سٛز ثط آٟ٘ب تٛخٝ زاضتٝ ثبضٙس. تیطیٔس طیسٛز ٚ تبث یآت طاتییٚ تغ یزفتط بتیٔبِ یزائٕ یٞب تفبٚت
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 مىببع

 الالْ ثط  ٔجتٙی سٛز ٚ ٔسیطیت ٔبِیبتی ٔسیطیت ثیٗ ضاثغٝ ثطضسی( 1395)ٔمسْ ٔٙػٛض احٕسی اثطاٞیٕی، سیسوبظٓ ٚ

 . 13، ضٕبض4ٜٞبی ٔبِی ٚ التػبزی، زٚضٜ  ٚالؼی. فػّٙبٔٝ سیبست سٛز ٔسیطیت ٚ تؼٟسی

ٔغبِؼٝ ضاثغٝ ٔسیطیت ٔبِیبت ثب الالْ تؼٟسی سٙتی ٚ زضغسی، وٙفطا٘س  (1396) ٟٔطزاز ،احسبٖ ٚ لٙجطی، چطاغی

 .التػبز ٚ ػّْٛ ا٘سب٘ی، وبظضٖٚ، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس وبظضٖٚ ٞبی ٘ٛیٗ زض ٔسیطیت، ّٔی پژٚٞص

ثطضسی اضتجبط ثیٗ ٔسیطیت سٛز ٔطَٕٛ ٔبِیبت ثب اختٙبة اظ ٔبِیبت ٚ  (1395)ٔطضیٝ ،ٔحسٗ ٚ زضٔیطی، حسٙی

إِّّی حسبثساضی ٚ ٔسیطیت ثب ضٚیىطز ػّْٛ  تٛای اعالػبتی آٖ ثٝ تفىیه غٙؼت، چٟبضٔیٗ وٙفطا٘س ثیٗٔح

 .پژٚٞطی ٘ٛیٗ، تٟطاٖ، ضطوت اضتجبط اضغٛاٖ ایطا٘یبٖ

ا٘ساظٜ الالْ تؼٟاسی ٚ ثبظزٜ  )پبیساضی سٛز( ( ثطضسی ضاثغٝ ثیٗ ویفیت سٛز1390)ٟٔسیضستٍبض،  ٔحسٗ ٚزستٍیط، 

 . 38-20 ، غع1ٞبی حسبثساضی ٔبِی،  سٟبْ ثب ویفیت الالْ تؼٟسی. پژٚٞص

فػّٙبٔٝ ػّٕی  "سٛز تیطیثب ٔس یٚ اثطاظ یػیتطر بتیتفبٚت ٔبِ ی ضاثغٝ (1393) ظٞطا، ثٟبض یاضثبث ی؛ػّ ی،ضحٕب٘

   . 83-61 غع ،4، ضٕبضٜ 3، زٚضٜ 1 ٔمبِٝ ٞبی تدطثی حسبثساضی، پژٚٞطی پژٚٞص

ی پصیطفتٝ ٞب ضطوتثطضسی تبثیط اختٙبة ٔبِیبتی ثط ٔسیطیت سٛز  (.1395)سؼیس ،حسیٗ ٚ عٟٕبسجی ذٛض٘ٝ، فربضی

 .إِّّی ٔسیطیت ٚ حسبثساضی، تٟطاٖ، ٔٛسسٝ آٔٛظش ػبِی ٘یىبٖ تٟطاٖ، وٙفطا٘س ثیٗ ضسٜ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض

 زٚضٜ ،2 تدبضی. ٔمبِٝ ٞبی ٌطٜٚ زض سٛز ٔسیطیت ٚ ٔبِیبت سیطیتٔ ( اضتجبط1395ٔطبیری، ثیتب ٚ زِساض، ٔػغفی)

 .58-33 غع ،26 ضٕبضٜ ،7
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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the effect of earnings management on the 

relationship between permanent differences in book tax and future changes in 

earnings of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical 

population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock 

Exchange. After removing the restrictions, 106 companies were selected as a 

statistical sample. The financial period of the present study is between 1394 and 

1398. Ivy software and panel regression method were used to test the hypotheses. 

The results of the study show that there is a significant positive relationship between 

permanent differences in book tax and future changes in pre-tax profit. And earnings 

management adjusts the relationship between permanent differences in book tax 

and future changes in pre-tax earnings. 

Keyword: Permanent differences, book tax, future earnings changes, earnings 

management 

 

      

                   

                                                 
29 - faculty and library of accounting , Islamic Azad University of Ardabil , Iran 
30 - Graduate , Accounting , Islamic Azad University of Ardabil , Iran 


