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ی پزیشفتهِ ؿهذُ دس   ّا تتَػط ؿشک ای دٍسُ هیاىی هالی ّا تی باصاس ػشهایِ کاسا، اسائِ بِ هَقغ كَسّا ییکی اص ٍیظگ

دس گضاسؿهرشی بهِ هَقهغ ایهي     ػهضایی  ِ َاًهذ ًشهؾ به   ت ههی ی ههالکیتی ٍ ههذیشیتی ؿهشکت    ّها  یایي بهاصاس اػهتو ٍیظگه   
 تهثییش ی ساّبهشی ؿهشکتی بهش    ّها  مهکهاًیض  تهثییش  ی هالی داؿتِ باؿهذو بٌهابشایي، ّهذی ایهي ت شیهس ؿٌاػهایی      ّا تكَس

 ّهای   بهَسع اٍسا  بْهاداس تْهشاى سهی ػها       ی پزیشفتهِ ؿهذُ دس  ّها  تؿهؾ هاّهِ ؿهشک    ای دٍسُ هیاىهالی  گضاسؿرشی
هذیشُ، ًفهَر   ّیثتسّای توشکض هالکیت، هالکیت ػْاهذاساى ًْادی، اًذاصُ اؿذو بشای ایي هٌظَس، هؼیاب هی 1931-1931

ًتایح ایهي ت شیهس کهاکی     واًذِ هذیشُ خْت ػٌدؾ ساّبشی ؿشکتی هَسد اػتفادُ قشاس گشفت ّیثتهذیشػاهل ٍ اػتشال  
ِ  یّها  تدس گضاسؿرشی هالی ؿهشک  تثییشی ساّبشی ؿشکتی بش ّا ماص آى اػت کِ دس دٍسُ ت شیس، هکاًیض ؿهذُ   پزیشفته

داؿهتِ، هتغیهش    تهثییش  ّها  تگضاسؿهرشی ایهي ؿهشک    تثییشی ًذاسًذو تٌْا هتغیشی کِ بش تثییش دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى
 اؿذوب هیي ایش هٌفی ایِ کٌتشلی اًذاصُ ؿشکت بَدُ ک

 

  JEL :G1; G2بٌذی  سبشِ

 تثییش ،ای دٍسُ هیاى یهال یّا تكَس ،یگضاسؿرش ،یؿشکت یساّبشّای کلیذی:  ٍاطُ

  

                                                           
 16/71/39تاسیخ پزیشؽ:   13/11/39دسیافت: تاسیخ 
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 . ممدم1ٍ

ِ  ّها  تؿشک یساّبش ًظام   تیه کاکو" ٍ "یؿهشکت  تیه کاکو" ػٌهَاى  ت هت  هها  کـهَس  دس که

 هطلهَ   اداسُ ٍ تیشیههذ  بها  استبها   دس هْهن  اسیبؼه  یّا ِهشَل اص اهشٍصُ ؿذُ، تشخوِ ّن "یػْاه

ِ  اػهت  یهْوه  هَضَػات اص یکی یؿشکت یساّبش ب ث(و 1936، یؿاّشی) اػت ّا تؿشک  دس که

ِ  اػهت  لیه دل بهذاى  يیاو اػت کشدُ هـغَ  یَد بِ سا تَػؼِ کا  دس یکـَسّا ش،یای ػا  چٌذ  که

و ؼهتٌذ یً بشیهَسداس  هَضَع يیا بِ پشدایتي یبشا یقَ یهال یًْادّا ٍ ّا تشػاییص اص کـَسّا يیا

ِ  تهش  آػهاى  سا ِیػهشها  خز  یَ  یؿشکت یساّبش   َدؿه  ههی  ػهْن  اسصؽ ؾیافهضا  باػهث  ٍ ػهایت

  و(1773، 1)هک خی

ُ  چٌذ ب ث کی یؿشکت یساّبش ِ  اػهت  یا کهَص ُ  دس که  کشهَ ،  چهَى  یهختلفه  ػلهَم  کهَص

 یساّبهش  ًظهام  چهاسچَ  و داسد قشاس یتخلل ب ث ٍ تَخِ هَسد یاػیػ ػلَم ٍ تیشیهذ اقتلاد،

 ػولکهشد،  ،یههال  تیه هَقؼ هاًٌهذ  ؿهشکت  ػوذُ هؼائل هَسد دس حیك  ٍ هَقغِ ب یآؿکاسػاص ذیبا

 َاىته  ههی  ؿهذُ  رکهش  ههَاسد  بِ تَخِ با سٍ، يیا اصو آٍسد فشاّن سا تؿشک تیشیهذ ٍ ػْام تیهالک

ِ  ذیبا کِ اػت تیشیهذ کَصُ دس یاػاػ هَضَػات اص یکی یؿشکت یساّبش گفت  یفشاسٍاًه  تَخه

ِ  اػهت  ایُ اصاًهذ  ِ ب خْاى دس یؿشکت یساّبش تیاّوو ؿَد آى بِ ِ  ِهؤػؼه  که  اػهتاًذاسد  یبٌهذ  ستبه

ُ  یهؼشفه  یؿهشکت  یساّبهش  تیٍضهؼ  ػهٌدؾ  یبهشا  سا شیه ص چٌذگاًِ یاسّایهؼ اًذپَسص  اػهت  کهشد

ُ  ٍ ػهایتاس  ،یههال  ًفؼهاى  یر سٍابهط  ت،یهالک ػایتاس .(1933 ،یگَدسص ٍ فشد یلیٍک)  ػوهل  ً هَ

 (واسالػات یافـا ٍ تیؿفاف) ییپاػخرَ ٍ شُ،یهذ ّیثت

ِ  ّؼهتٌذ  یهْوه  ػَاههل  اص اسالػات یافـا ٍ تیؿفاف ذ،یٌک هی هالکظِ کِ گًَِ ّواى  ت هت  که

و اػهت  یههال  یگضاسؿهرش  هْهن  اسیبؼه  یّا هؤلفِ اص یکی تیؿفافو شًذیگ هی قشاس یؿشکت یساّبش ثییشت

ِ  ذیبا ّا تؿشک ِ  یاسالػهات  ّشگًَه ِ  یگهزاس ِ یػهشها  واتیتلهو  بهش  اػهت  هوکهي  که  اىگهزاس  ػهشهای

                                                           
1. McGee 
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ِ  یگضاسؿهرش  ،یههال  اسالػات تیؿفاف یّاِ خٌب اص یکیو ٌذیًوا افـا سا بَدُ گزاستثییش  اػهت  هَقهغ  به

 و(1773ک خی، )ه

 سا شاىیه گ نیتلهو  کِ اػت یهْو ػَاهل اص یکی یهال یّا تكَس یگضاسؿرش بَدى هَقغ بِ 

 یالولله  بیي یاػتاًذاسدّا ّیثتو ػاًذس هی یاسی یگزاس ػشهایِ واتیتلو ایز ٍ غیٍقا بیٌی پیؾ دس

 ًظههش دس یهههال یگضاسؿههرش یاػاػهه یّههاِ خٌبهه اص یکههی ػٌههَاى بههِ سا بههَدى هَقههغ بههِ یکؼههابذاس

 بَدُ یکؼابذاس یفیک یّا یظگیٍ اص یکی بَدى هَقغ بِ ي،یا بش ػالٍُ و(1773)هک خی، شدیگ هی

 .ذیآ هی ؿواس بِ یهال اسالػات یگضاسؿرش بَدى هشبَ  یاكل اسکاى اص ٍ

 ٍ کاههل  سقابهت  طیؿهشا  دادیا دس گزاستثییش ػَاهل اص یکی ِیػشها باصاس دس یاسالػات تیؿفاف

ٍ  دادیا با یاسالػات تیؿفافو اػت باصاس يیا دس بشابش یّا تفشك دادیا ُ  ّها  تفشكه  دس یتؼها  اخهاص

ِ  یٍاقؼه  یهشٍت  ایه  ػهَد  دهاد یا بِ ًؼبت یگزاس ػشهایِ ٍ کاس یبشا یـتشیب یّاُ ضیاًر تا ّذد هی  به

ٍ  دس ِیػهشها  بهاصاس  تیؿفاف(و 1937رشاى،ید ٍ یًلشالْ) ذیآ ٍخَد ِ  ٍ دسػهت  یگضاسؿهرش  گهش  به

 بهش  یؿشکت یساّبش یّا مضیهکاً تثییش یبشسػ يیبٌابشاو اػت باصاس دس ؿذُ شفتِیپز یّا تؿشک هَقغ

ِ و باؿذ یکؼابذاس اسالػات یفیک یظگیٍ يیا بْبَد دس هْن یػاهل َاًذت هی هَقغ بِ یگضاسؿرش  به

 و اػت یکؼابذاس اسالػات هْن یّا یظگیٍ اص یکی یهال یگضاسؿرش بَدى هَقغ

 ػباست بِو ّؼتٌذ اسصؽ فاقذ یهال ٍ یاقتلاد یاّ یگیش تلوین دس کٌِْ، یکؼابذاس اسالػات

 داسًهذ،  یـتشیب یاتکا ذتشیخذ اسالػات بِ ،یهال یّا یگیش تلوین ٌّرام دس اىگزاس ػشهایِ رش،ید

ِ  ػهْام  وهت یق بهش  سا یهَد  تهثییش  کٌِْ ٍ گزؿتِ اسالػات کِ هؼتشذًذ شایص ِ  يیه ا پهغ  گزاؿهت  گًَه

ِ  تهش  غیػهش  یابیدػت يیبٌابشاو ؿذ ًخَاّذ ػَد کؼب بِ هٌدش اسالػات  دس ،یکؼهابذاس  اسالػهات  به

ِ  اػهت  لیدل يیّو بِو ّذد هی ؾیافضا سا ػَد کؼب اهکاى ٍ داؿتِ هثبت ایش ٌِیبْ یگیش تلوین  که

 دس ؿهذُ  شفتِیپز یّا تؿشک بش اسالػات اًتـاس یبشا سا یضَابط ٍ هششسات ِیػشها یباصاسّا اغلب

 (و 1931 ،یاسه وذی ٍ یاػتواد) اًذُ کشد هؼلَم ِیػشها باصاس آى

ِ  یگیش تلوین یهبٌا ي،یا بش ػالٍُ ِ  اػهت  یاسالػهات  ِ،یػهشها  بهاصاس  دس اىگهزاس  ػهشهای  دس که

 اسالػهات  يیا اهاو شددگ هی هٌتـش ِیػشها باصاس دس ّا تؿشک یػَ اص ؿذُ هـخق یصهاً یّاُ دٍس
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ِ و ؿهًَذ  گهضاسؽ  هٌاػهب  صهاى دس کِ ّؼتٌذ یوش هثوش یصهاً  ٍ یههال  یّها  نیتلهو  رهش، ید یاًیه ب به

ِ  یههال  یّها  ؽگضاس کٌٌذگاى اػتفادُ یاقتلاد َ  به  یصههاً  اسصؽ تهثییش  ت هت  ایِ هالکظه  قابهل  ً ه

ِ  ٍ داسد ِیػهشها  یباصاسّا یبشا یاتیک تیاّو بَدى، هَقغ بِو داسد قشاس اسالػات  اص یکه ی ػٌهَاى  به

 (و1931 رشاى،ید ٍ یاػذ) َدؿ هی ه ؼَ  کاسا ِیػشها باصاس یاكل یاخضا

 ٍ بهاصاس  بهش  ًهارش  ًْهاد  یاكهل  یّها  اػهت یػ ٍ ّاِ یَاػت اص یکی کاسایی ت شس رش،ید یسشف اص

َ  اص ّها  ؿشکت هٌتـشُ ایُ دٍس اسالػات بِ کؼاىی ٍ ّوضهاى یدػتشػو اػت آى اىیهتَل  توهام  یػه

ِ  یاكهل  یّها ِ اصدغذغه  باصاس فؼاالى ٍ ّا تؿشک ، اىگزاس ػشهایِ  ّهای  بشسػهی و ذیه آ ههی  کؼها   به

 فهَ   طیؿهشا  هٌاػهب  ت شهس  ػهذم  اص یکهاک  اییهش  ّهای  ػها   یسه  تْشاى عبَس دس گشفتِ كَست

 ػْاهذاساى يیب ًابشابش طیؿشا ّا تؿشک ای دٍسُ هیاى گضاسؿات ٍ اسالػات اًتـاس دس تثییشو اؿذب هی

 (و1937هَکذ، یـویابش) ّذد هی گؼتشؽ سا خضء اىگزاس ػشهایِ ٍ ػوذُ

ِ  اػهت  يیه ا نیتّؼ سٍبشٍ آى با سیت ش يیا دس کِ یالؤػ يیبٌابشا  یساّبهش  یّها  مضیهکهاً  تهثییش  که

ِ  ای دٍسُ هیهاى  یههال  یّا تكَس یگضاسؿرش صهاى دس تثییش بش یؿشکت ِ  دس اػهت   چرًَه  دس ٍ اداهه

 سا سیه ت ش ٌِیـه یپ ػهَم،  بخهؾ  دسو شدیگ هی قشاس یبشسػ ٍ ب ث هَسد سیت ش یًظش یهباً دٍم، بخؾ

 ٍ یبشسػ سا سیت ش یؿٌاػ سٍؽ چْاسم بخؾ دسو ًَذؿ هی هطشح سیت ش یّاِ یفشض ػپغ کشدُ، اىیب

 وشدیپز یه اًدام ب ث ٍ یشیگ دِیًت ضیً اىیپا دسو شددگ هی اسائِ ّاِ یفشض آصهَى پٌدن بخؾ دس

 . مباوی وظری تحمیك2

 بهش  یؿهشکت  تیه کاکو یّها  مضیهکهاً  تهثییش  ییؿٌاػا سیت ش يیا ّذی ؿذ، اىیب کِ گًَِ ّواى

ِ  با قؼوت يیا دس يیبٌابشاو اػت ای دٍسُ هیاى یهال یّا تكَس یگضاسؿرش صهاى دس تثییش ِ  تَخه  به

 اىیه ب سا یههال  یّا تكَس ٍ یگضاسؿرش ،یؿشکت تیکاکو نیهفاّ ابتذا شفتِ،یپز كَست هطالؼات

 یبشسػ هَسد سا اػت هَقغ بِ یگضاسؿرش تثییش ت ت یَد کِ باصاس ییکاسا ب ث، اداهِ دس ٍ کشدُ

 ونیّد هی قشاس
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 حاکمیت ضرکتی .2-1

ای اػت کهِ دس کهَصُ ػلهَم هختلفهی چهَى کشهَ ،        کاکویت ؿشکتی یک ب ث چٌذ کَصُ

اقتلاد ٍ هذیشیت ٍ ػلَم ػیاػی هَسد تَخِ ٍ ب ث تخللی قشاس داسدو ایي هؼهللِ ٍ گؼهتشدگی   

ات هؤػؼه هَضَع آى یکی اص دالیل ٍخَد تؼاسیف هتؼذد ٍ هتٌَع اػت کِ تَػط افشاد هتفهاٍت،  

ّای هختلف اسائِ ؿهذُ اػهتو ّشکهذام اص     لیي ٍ دػت اًذسکاساى کَصُی ٍ هتخلالولل بیيهلی ٍ 

ای اػت کهِ تؼهاسیف    ّا ٍ ػالیس دس خاهؼِ ّای ه یطی ٍ ػایتاس یگایي تؼاسیف دس بشگیشًذُ ٍیظ

ای اػهت کهِ    کَصُ تخللی ًَیؼٌذُ دٌّذُ ًـاىّا اسائِ ؿذُ اػت ٍ یا دس بشیی اص هتَى  بشای آى

ػاصهاى ) پَؿی کشدُ اػت ب ث گؼتشدُ اص ابؼاد دیرش آى چـنیي هدس توشکض بش بخؾ یاكی اص ا

ّهای   ّها ٍ فشایٌهذ   کاکویت ؿشکتی دس هفْهَم کلهی بهِ ػهایتاس     و(1779ّوکاسی تَػؼِ اقتلادی، 

پشداصدو ّهذی اص اػوها  کاکویهت ؿهشکتی      ی، پاػخرَیی ٍ سفتاس دس كذس ػاصهاى هیگیش تلوین

تَاصى هٌاػبی بیي آصادی ػول ههذیشیت، پاػهخرَیی ٍ   اسویٌاى یافتي اص ٍخَد چاسچَبی اػت کِ 

 آٍسدو  ًفؼاى هختلف فشاّن هی هٌافغ ری

ی ّهذ کهِ ّهیع تؼشیهف ههَسد تهَافشی دس ههَسد بها ساّبهش         د هیبشسػی هطالؼات هَخَد ًـاى 

ّههای هَخههَد اص ساّبههشی ؿههشکتی دس یههک سیههف قههشاس داسًههذو دس  ؿههشکتی ٍخههَد ًههذاسدو تؼشیههف

َدو دس آى ػهَی  ؿه  هیی ؿشکتی بِ سابطِ ؿشکت ٍ ػْاهذاساى ه ذٍد ی ه ذٍد، ساّبشّاُ دیذگا

اص سٍابهط دس ًظهش گشفهت کهِ ًهِ تٌْها هیهاى         ایِ َاى بِ كَست ؿبکت هیسیف، ساّبشی ؿشکتی سا 

ًفؼهاى ًظیهش کاسکٌهاى،     ػْاهذاساى( بلکِ هیاى ؿشکت ٍ تؼذاد صیهادی اص ری ) ؿشکت ٍ هالکاى آًْا

ٍسا  قشضِ ٍخَد داسدو دس یک تؼشیف کلی، کاکویت ؿهشکتی  هـتشیاى، فشٍؿٌذگاى، داسًذگاى ا

ٍ  ّیثتبِ هدوَػِ سٍابط هیاى هذیشیت اخشایی،  ّهای هشبهَ  دس    ػهایش سهشی   هذیشُ، ػهْاهذاساى 

ٍ      ؿ هییک ؿشکت گفتِ  بْبهَد کهاسایی    َد ٍ دٍ ّهذی اػاػهی کهاّؾ سیؼهک بٌرهاُ اقتلهادی 

 ّیهثت یح اص سشیهس اػاهای هؼهتشل    ٌذو اػوا  کاکویهت ؿهشکتی كه    ک هیدساصهذت آى سا دًبا  

دّی ههذیشیت   س ًْایت با استشای ؿفافیت ٍ پاػخی ت ت ًظش آًْا ػیٌیت یافتِ ٍ دّاِ هذیشُ ٍ کویت

 (و1933سػائیاى ٍ کاؿاًی پَس، ) َدؿ هیاخشایی، بِ اّذای یَد ًایل 
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  بازار ي يظیفٍ وُاد واظر کارایی. 2-2

ِ ٍ ًاؿشاى اٍسا  بْهاداس پز  یهال یاِّ ٍاػط ،یهال یدّاکِ تَػط ًْا یاسالػات  ؿهذُ دس   یشفته

اسالػات  یيا یصهاً اػتو یهال یفؼاالى باصاس ّا یگیش تلویندس ٍاقغ اػاع  َدؿ هیبَسع هٌتـش 

 و ػهذم هشبَ ،کاهل ٍ قابهل فْهن باؿهٌذ    بِ هَقغ، کِ یشدقشاس گ یحك  یگیش تلوین یَاًذ هبٌات هی

ّ ؿ هیث فَ  باػ یّا ییظگاسالػات اص ٍ یبشیَسداس دس  یوهت ٍکهاس کـهف ق   ػهاص  یهت َد کهِ ها

 یتًِ تٌْا ؿفاف یدِو دس ًتیشدهطلَ  اًدام ًر ایُ یَاٍسا  بِ ؿ یگزاس یوتا  سٍد ٍ قؤػ یشباصاس ص

ِ  یبهشا  یهض ً ّا تیوق یسًٍذ آت بیٌی پیؾٍد بلکِ س هیا  ؤػ یشٍ ػادالًِ بَدى باصاس ص  اىگهزاس  ػهشهای

اسالػهات   یافـها  یّذی اكل یهال یدس باصاس ّا یـتشب ییکاساٍ یتؿفاف یدادا دؿَاس یَاّذ ؿذو

اسالػهات هَخهب بْبهَد     یهشد، افـهای  اًدهام گ  یاگش هؼاهالت بِ كَست کاَس هخلَكاً اػتو

ِ بْ یگهزاس  یوتق یدٍِ دس ًت یوتػاصٍکاس کـف ق سًٍهذ   یهٌطشه  بیٌهی  پهیؾ اهکهاى   یؾٍ افهضا  یٌه

 شددو گ هیباصاس هطشح  کاساییدس ایٌدا ب ث  وَدؿ هی ّا تیوق

 تهثییش  باصاس کاسا باصاسی اػت کهِ دس آى اسالػهات هَخهَد بالفاكهلِ بهش قیوهت اٍسا  بْهاداس       

هَخهب تؼیهیي ػادالًهِ     کهاسایی ایهي   باصاس ػشهایِ دس ایي اػهت کهِ اٍالً   کاساییزاسدو اّویت گ هی

اص اًهَاع  ػشهایِ بِ سَس بْیٌِ تخلیق یابهذو یکهی   َد تا ؿ هیباػث  قیوت اٍسا  بْاداس ؿذُ ٍ یاًیاً

یهشد ٍ اسالػهات بهِ    گ هییؼٌی اسالػات دس ایتیاس ّوراى قشاس  اؿذوب هیاسالػاتی  کاسایی، کاسایی

 (و13-13: ف1933تْشاًی، ) یَاّذ گزاؿت تثییش ػشػت بش قیوت اٍسا  بْاداس

یکی اص هؼیاسّای اكلی بهشای کهاسایی تلهویوات دس تخلهیق هٌهابغ ٍ سؿهذ اقتلهادی، دس         

ّهذ کهِ اسالػهات دس    د ههی ات اػتو قَاًیي ٍ هششسات بِ سهَس کلهی اسویٌهاى    دػتشع بَدى اسالػ

دػتشع ّوراى قشاس داسد، ٍلی قابلیت دػتشػی بِ اسالػات اص ابؼاد هْن دػتیابی بِ ؿفافیت اػتو 

دّهی، دس   ا تؼهْیل ًوایٌهذو سبهس ًظشیهِ ػالههت     َاًٌذ خشیاى دػتشػی بِ اسالػهات س ت هی ّا تؿشک

سائِ اسالػات دسباسُ ػولکشدؿاى یَدداسی ًوایٌذ، باصاس چٌهیي ػولهی سا   اص ا ّا تكَستی کِ ؿشک

اص  ّها  تّذو بٌابشایي ؿشکد هیٌذ ٍ قیوت ػْام آى ؿشکت سا کاّؾ ک هیبِ كَست ایباس بذ تؼبیش 

اًریضُ کافی بشای اًتـاس اسالػات بشیَسداس ّؼتٌذو یکی اص ؿشٍ  سقابت کاهل، ؿفافیت اسالػات 
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شددو ّشقهذس اص خاهؼهِ ػهٌتی بهِ سهشی خاهؼهِ ههذسى        گه  هیث پیذایؾ ساًت اػت ٍ فشذاى آى باػ

ِ  ی اى ػذم ؿفافیت اسالػات افضایؾ هیٌین، هیضک هیکشکت  تهش   ابذ صیشا ّشقذس یک خاهؼهِ پیـهشفت

باؿذ، تشؼین کاس ٍ تخلیق ًیض بیـتش یَاّذ ؿذو تٌَع تَلیذات ٍ افضایؾ تخلق ٍ تشؼین کاس، 

سالػات تَػط هتخللیي ٍ ًذاؿتي ایي اسالػات تَػط دیرشاى( سا داؿتي ا) ػذم تشاسى اسالػات

 (و99ق: ك1933بِ ًشل اص ابشیـوی،  دٍاًی ٍ هؼیٌی) ّذد هیافضایؾ 

 ای ديرٌ میانمباوی گسارضگری مالی . 2-3

تش اص ػا  هالی سا  ی کَتاُّاُ ی هالی ّؼتٌذ کِ دٍسّا ؽ، گضاسای دٍسُ هیاىی هالی ّا ؽگضاس 

 ّها  تی ػِ هاِّ ٍ دس بشیی اص ؿهشک ّاُ بشای دٍس ّا ؽتشیي ًَع ایي گضاس هتذاٍ  ٌّذود هیپَؿؾ 

َاًٌهذ بهِ ػٌهَاى ابهضاسی بهشای سٍصآههذ       ت هی ّا ؽَدو ایي گضاسؿ هیی ؿؾ هاِّ تْیِ ّاُ بشای دٍس

ًتایح آتی هَسد اػتفادُ ٍاقغ  بیٌی پیؾی هالی ػاالًِ ٍ ّا تکشدى اسالػات آیشیي هدوَػِ كَس

بادآٍسًٌْذی بِ ) دس بیـتش کـَسّای خْاى ػابشِ داسد ای دٍسُ هیاىی هالی ّا ؽس گضاسؿًَذو اًتـا

ههذیشُ یها ػهایش     ّیهثت بها   ای دٍسُ هیاى(و هؼلَلیت تْیِ ٍ اسائِ گضاسؽ هالی 1933ًشل اص ابشیـوی، 

دٍ  ای دٍسُ هیهاى کٌٌذُ ٍاکذ تداسی اػتو دس سابطِ با ً َُ تْیِ ٍ اسائِ گهضاسؽ ههالی    اسکاى اداسُ

 دیذگاُ ٍخَد داسد:

ٌٌهذ ٍ بهِ ّوهیي دلیهل     ک ههی ّش دٍسُ هیاًی سا بِ ػٌَاى یک دٍسُ هالی هؼهتشل تلشهی    ایُ الف( ػذ

 هـهابِ بها دٍسُ ههالی ػهاالًِ تؼیهیي ؿهَدو        هؼتشذًذ کِ ػولکشد هالی ّش دٍسُ هیاًی بایهذ اػاػهاً  

ٍسدّا دس پایاى دٍسُ هیاًی، اص ٍ اًدام بشآ ّاِ بش اػاع ایي ًظشیِ، بشای ؿٌاػایی دسآهذّا ٍ ّضیٌ

 "سٍؽ هٌفلل"َدو ایي سٍؽ، ؿ هیی هالی ػاالًِ اػتفادُ ّاُ ّواى اكَ  قابل اػوا  بشای دٍس

 َدو ؿ هیًاهیذُ 

 ٌٌهذو  ک ههی  ( گشٍّی دیرش، ّش دٍسُ هیاًی سا بِ ػٌَاى بخهؾ الیٌفهک دٍسُ ههالی ػهاالًِ تلشهی      

ٍ اًدام بشآٍسدّا دس پایاى دٍسُ هیاًی، با تَخِ  ّاِ بش اػاع ایي ًظشیِ، ؿٌاػایی دسآهذّا ٍ ّضیٌ

سٍؽ "یهشدو ایهي سٍؽ،   گ ههی ػولکشد هالی بشای هابشی دٍسُ هالی ػهاالًِ كهَست    بیٌی پیؾبِ 

 َدو ؿ هیًاهیذُ  "هتلل
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ّواًٌههذ اّههذای گههضاسؽ ػههاالًِ اػههتو گههضاسؽ هههالی   ای دٍسُ هیههاىاّههذای گههضاسؽ هههالی 

ػاصد  ی بشای اتخار تلویوات اقتلادی اػت ایي اهکاى سا فشاّن هیهبٌایی اػاػ ، غالباًای دٍسُ هیاى

تش اتخار ؿَدو بٌابشایي، الضاهات اسائِ اسالػات هالی  لویواتی بش اػاع اسالػات بِ هَقغکِ چٌیي ت

تا کذٍد صیادی هـابِ الضاهات اسائِ اسالػات ههالی ػهاالًِ اػهت، اگشچهِ تهَاصى بهیي        ای دٍسُ هیاى

، بها دس ًظهش   ای دٍسُ هیهاى اسالػهات ههالی    "بِ هَقهغ بهَدى  "ٍ  "بل اتکا بَدىقا"یلَكیات کیفی 

 ای دٍسُ هیهاى ، هوکي اػت هتفاٍت باؿذو گهضاسؽ ههالی   ّاِ گشفتي ه ذٍدیت فضًٍی هٌافغ بش ّضیٌ

بایذ کذاقل ؿاهل تشاصًاهِ، كَست ػَد ٍ صیاى، كَست ػَد ٍ صیاى خاهغ، كَست خشیاى ٍخهَُ  

  (و11ذاسد کؼابذاسی ؿواسًُاػتا) ی تَضی ی باؿذّا تاؿاص یادد ایُ ًشذ ٍ گضیذ

 پیطیىٍ پژيَص. 3

 تحمیمات خارجی .3-1

 ای دٍسُ هیهاى ی هالی ّا تبش گضاسؿرشی بِ هَقغ كَس هؤیشت شیشات فشاٍاًی دس صهیٌِ ػَاهل 

ی بش ی ساّبشی ؿشکتّا مهکاًیض تثییش ٍ ساّبشی ؿشکتی بِ سَس خذاگاًِ اًدام ؿذُ، اها دس استبا  با

، کاس چٌذاى صیادی اًدام ًـذُ اػهتو دس اداههِ   ای دٍسُ هیاىی هالی ّا تگضاسؿرشی بِ هَقغ كَس

دس ( 1779) 1پهشداصینو اػهواػیل ٍ چٌهذلش    شیشات اًدام ؿذُ دس ایهي صهیٌهِ ههی   بِ هشٍس بشیی اص ت 

ٍ   ّا تؿشک ای دٍسُ هیاىت شیشی بِ بشسػی صهاى گضاسؿرشی هالی  سا  ی پزیشفتهِ ؿهذُ دس بهَسع ا

اًهذاصُ ؿهشکت،   ) ی ؿشکتیّا یآًْا بشای ایي هٌظَس، سابطِ بیي ٍیظگ وبْاداس کَاالالهپَس پشدایتٌذ

سا ههَسد   ّها  تایي ؿهشک  ای دٍسُ هیاىػَدآٍسی، سؿذ ٍ ػایتاس ػشهایِ( ٍ صهاى گضاسؿرشی هالی 

 آصهَى قشاس دادًذو 

ی ّها  یگضاسؿرشی ٍ ٍیظگه ًتایح ایي ت شیس کاکی اص آى اػت کِ استبا  هؼٌاداسی بیي صهاى 

گضاسؿرشی هالی ػاالًِ بِ "دس ت شیشی با ػٌَاى ( 1776) 1اٍػا آًؼِ ٍ لًَتیغ ؿشکتی ٍخَد داسدو

                                                           
1. Ismail and Chandler 

2. Owusu-Ansah and Leventis 
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ؿهشکت غیشههالی    39ی هالی ّا تبش گضاسؿرشی بِ هَقغ ػاالًِ كَس هؤیش، ػَاهل "هَقغ دس یًَاى

ػَاهل ؿشکتی ٍ کؼابشػهی   یشتثی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس آتي سا ؿٌاػایی کشدًذو آًْا

 ی ههالی ػهٌدیذًذو آًْها ّونٌهیي بهِ ایهي ًتیدهِ سػهیذًذ کهِ          ّا تسا بش گضاسؿرشی بِ هَقغ كَس

  .ٌٌذک هیگضاسؽ  تثییشی هالی یَد سا با ّا ت، كَسّا تدسكذ ایي ؿشک 9

آیا گضاسؿرشی بِ هَقغ استبهاسی بها ػولکهشد    "دس ت شیشی با ػٌَاى  ٍ دیرشاى( 1771) 1دٍغاى

هثهل ایبهاس یهَ  ٍ بهذ،     ) اص هتغیشّای تَضهی ی  ایِ بِ بشسػی استبا  بیي هدوَػ "شکت داسد ؿ

ی ههالی پشدایتٌهذو ًتهایح ایهي     ّا تسیؼک هالی، اًذاصُ ٍ كٌؼت( ٍ صهاى گضاسؿرشی ػاالًِ كَس

ػهَدآٍسی اػهتو آًْها     تهثییش  ی ههالی ت هت  ّها  تت شیس ًـاى داد کِ گضاسؿرشی بِ هَقهغ كهَس  

تهش   ی یهَد سا ػهشیغ  ّها  ؽیی کِ با ایباس یَ  هَاخِ ّؼهتٌذ گهضاس  ّا تًذ ؿشکّونٌیي ًـاى داد

 تهثییش  ی ههالی ت هت  ّا تٌٌذو ػالٍُ بش ایي، آًْا بِ ایي ًتیدِ سػیذًذ گضاسؿرشی كَسک هیهٌتـش 

  .یشدگ هیاًذاصُ ؿشکت ًیض قشاس 

دس ی سٍػهی کهِ   ّها  تدس ت شیشی بِ بشسػی صهاى گضاسؿرشی ههالی ؿهشک  ( 1771) 1ام ػی گی

ی سٍػهی ًؼهبت بهِ    ّها  تي ًتیدِ دػت یافت کِ ؿهشک ایِ كٌؼت استباسات فؼا  بَدًذ، پشدایتو اٍ ب

اٍ ّونٌیي ًـاى داد  ٌٌذوک هیبیـتشی هٌتـش  تثییشی هالی یَد سا با ّا ؽی غیشسٍػی، گضاسّا تؿشک

هها  ٌٌهذ، ا ک هیی کَچک، اسالػات یَد سا ػشیؼتش افـا ّا تی بضسگ سٍػی ًؼبت بِ ؿشکّا تؿشک

یکی اص دالیلی کِ باػث ؿهذ تها اٍ ایهي كهٌؼت سا اًتخها       ت هؼٌاداسی دس ایي اهش ٍخَد ًذاسدو تفاٍ

ی یههاسخی دس ایههي كهٌؼت بههَدو ًتهایح ایههي ت شیهس ًـههاى داد کههِ    گهزاس  ػههشهایِکٌهذ، کدههن بهاالی   

 بیـتشی ّوشاُ اػتو تثییشی غیشسٍػی با ّا تی سٍػی دس هشایؼِ با ؿشکّا تگضاسؿرشی ؿشک

 تهثییش  بهِ بشسػهی   "ساّبهشی ؿهشکتی ٍ گضاسؿهرشی ههالی    "دس ت شیشی با ػٌهَاى  ( 1711) 9بابا

پشدایهتو ًتهایح ایهي     ایِ ی تَلیذی ًیدشیّا تبش کیفیت گضاسؿرشی هالی ؿشک ّا تػایتاس ؿشک

                                                           
1. Dogan 

2. McGee 

3. Baba 
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ت شیس کاکی اص آى اػت کِ استبا  قَی ٍ هؼتشیوی بیي ػهایتاس ؿهشکت ٍ کیفیهت گضاسؿهرشی     

  .سدٍخَد دا ّا تهالی ایي ؿشک

دس ت شیشی بِ بشسػی سابطِ بیي ساّبشی ؿشکتی ٍ بِ هَقهغ بهَدى گضاسؿهرشی    ( 1711) 1آکل

پشدایهتو   1333-1771ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس هلش بهیي ػها  ّهای   ّا تهالی ؿشک

ػالٍُ بش ساّبشی ؿشکتی، اٍ سابطِ بیي اًذاصُ ؿشکت، اّشم، کیفیت ػهَد، ههذیشیت ػهَد، افـهای     

ی ٍ ًظش کؼابشع ٍ گضاسؿرشی بِ هَقغ سا ّن هَسد بشسػی قشاس دادو ًتهایح ایهي ت شیهس    الکتشًٍیک

ی ػْاهی ػهام هلهشی، بها بکهاسگیشی اكهَ  کاکویهت ؿهشکتی،        ّا تکاکی اص آى اػت کِ ؿشک

 وی هالی یَد سا کاّؾ داًذّا تدس گضاسؿرشی كَس تثییش

ّای ؿشکت سا دس بِ  کتی ٍ ٍیظگیّوضهاى هتغیشّای کاکویت ؿش تثییش (1711) 1ػبادیي ٍ دیرشاى

ؿهشکتی اص   171هَقغ بَدى گضاسؿات هالی دس بَسع ًیدشیِ سا هطالؼِ کشدًذو ایي هطالؼِ بش سٍی خاهؼهِ  

سهَس هتَػهط   ِ بشسػهی ٍ به   1711ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع ًیدشیِ اًدام ؿذو گضاسؿات ػها   ّا تؿشک

هَػذ هششس ٍ قاًًَی اسائِ گضاسؿات هـهاّذُ   دس اسائِ گضاسؿات کؼابشػی ؿذُ ًؼبت بِ تثییشسٍص  139

ُ ّیهثت ههذیشُ، اًهذاصُ ؿهشکت، اّهشم،      ت ههذیشُ، اًهذاص  تغیشّهای هؼهتشلی ّونهَى اػهتشال  ّیهث     ؿذو ه

ٍسی ٍ اًذاصُ ؿشکت کؼابشػی دس استبا  با هتغیش ٍابؼهتِ بوَقهغ بهَدى بشسػهی ؿهذو ت لیهل چٌهذ        ػَدآ

 ٌاداس با هتغیش ٍابؼتِ ت شیس داسدو  هؼهتغیشُ ًـاى داد کِ اًذاصُ ؿشکت کؼابشػی استبا

اًذاصُ، ػابشِ ٍ اّشم( بش گضاسؿرشی ) ی ؿشکتّاِ هـخل تثییش بِ بشسػی( 1719) 9ا  ساّات

ٍ  ّاِ هؼٌاداسی بیي ایي هـخل تثییش هالی بوَقغ دس بَسع اسدى پشدایت ٍ ایي ًتیدِ کاكل ؿذ کِ

 گضاسؿرشی هالی ٍخَد داسدو

  

                                                           
1. Akle 

2. Ibadin et al 

3. AL-Tahat 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 26

http://qjfep.ir/article-1-695-en.html


 713    ... ای دوره ی راهبری شرکتی بر تأخیر گزارشگری هالی هیاىها تأثیر هکانیزم

 تحمیمات داخلی. 3-2

 ای دٍسُ هیهاى بش گضاسؿرشی  هؤیشدس ت شیشی بِ بشسػی ػَاهل  (1931) توادی ٍ یاسه وذیاػ

ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى پشدایتٌهذو آًْها دس ایهي ت شیهس     ّا تبِ هَقغ دس ؿشک

ّفت ػاهل، ؿاهل: اًذاصُ ؿشکت، ػَدآٍسی، پینیذگی ػولکشد، ػوهش ؿهشکت دس بهَسع اٍسا     

هیضاى هؼاهالت ػْام، تشکیب هالکیت ٍ ٍخَد یا ػذم ٍخَد ًظهام کؼهابذاسی بْهای     بْاداس تْشاى،

اًتخا  ٍ بهش اػهاع    ای دٍسُ هیاىبش ػشػت گضاسؿرشی  هؤیشتوام ؿذُ هطلَ  سا بِ ػٌَاى ػَاهل 

دِ سػیذًذ کِ اص هیهاى ػَاههل ههزکَس، فشهط هیهضاى      یآى ّفت فشضیِ تذٍیي کشدًذو آًْا بِ ایي ًت

  وداؿتِ اػت تثییش بش ػشػت گضاسؿرشی ّا تشکهؼاهالت ػْام ؿ

بش ػشػت گضاسؿرشی هالی  هؤیشدس ت شیشی بِ بشسػی ػَاهل  (1933) هْذٍی ٍ خوالیاى پَس

پشدایتٌذو آًْها   1913-1931ؿشکت پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى سی ػا  ّای  116

َ  گزاس ػشهایِاص هتغیشّای اًذاصُ ؿشکت ٍ ًؼبت  بهش   ههؤیش د خهاسی بهِ ػٌهَاى ػَاههل     ی هدهذد ػه

ی ههالی ٍ  ّها  تػشػت گضاسؿرشی اػتفادُ ًوَدًذو ًتایح ایي ت شیس ًـاى داد کِ با اػتفادُ اص ًؼهب 

 وػشػت گضاسؿرشی هالی دػت یافت بیٌی پیؾّای هؼٌاداسی بشای  َاى بِ هذ ت هیغیشهالی 

ی ؿهشکت ٍ بهِ   ّها  یظگه بشسػی سابطهِ بهیي ٍی  "دس ت شیشی با ػٌَاى  (1931) اػذی ٍ دیرشاى

َ    ّها  یسابطهِ بهیي ٍیظگه    "ای دٍسُ هیهاى هَقغ بهَدى گضاسؿهرشی ههالی     دى ی ؿهشکت ٍ بهِ هَقهغ به

ؿهشکت غیشههالی پزیشفتهِ ؿهذُ دس      161ؿاهل  ایِ اػتفادُ اص ًوًَ با ای دٍسُ هیاىگضاسؿرشی هالی 

ی ههَسد  ّا یظگسا هَسد بشسػی قشاس دادًذو ٍی1939-1933بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى بیي ػا  ّای 

بشسػی ؿاهل اًذاصُ ؿشکت، قذهت، ػَدآٍسی، سؿذ، اّشم ٍ کدن هؼاهالت ػْام بَدو آًْا بِ ایي 

ًتیدِ سػیذًذ کِ اًذاصُ ؿشکت ٍ ػَدآٍسی سابطِ هؼکَع هؼٌاداسی با فاكلِ صهاًی گضاسؿهرشی  

  و با فاكلِ صهاًی گضاسؿرشی ًذاؿت ایِ داسًذو ػایش هتغیشّا ًیض سابط

گضاسؿهرشی ههالی    تهثییش بهش   هؤیشدس ت شیشی بِ بشسػی ػَاهل  (1931) ٍ دیرشاى یذاهشادی

ّفت ػاهل ایشگزاس بش  تثییش ی بَسػی پشدایتٌذو آًاى بشای ایي هٌظَس، هیضاىّا تؿشک ای دٍسُ هیاى

ؿاهل قذهت بَسػی، كٌؼت، اًذاصُ، ػایتاس ػهشهایِ، سؿهذ، ػهَدآٍسی ٍ کدهن هؼهاهالت       تثییش
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ّذ کِ دس دٍسُ ت شیس اص بیي ّفت هتغیش د هیّا ًـاى  اس دادًذو ًتایح ت لیلی قشػْام سا هَسد بشسػ

ّهای   دس اًتـهاس گهضاسؽ   تهثییش هؼتشل هَسد بشسػی، سابطِ هؼکَع هؼٌاداسی بیي قذهت بَسػی با 

َدو ایي بذاى هؼٌاػت کِ ّش چِ قذهت بَسػی ؿشکت بیـهتش باؿهذ   ؿ هیای هـاّذُ  دٍسُ هالی هیاى

و ػهایش هتغیشّها استبها     اًهذ ُ کوتشی ًؼبت بِ هْلت هشهشس اسائهِ ؿهذ    تثییشکت با گضاسؿات آى ؿش

 واًذِ دس اًتـاس گضاسؿات ًذاؿت تثییشهؼٌاداسی با 

 دس ههالی  گضاسؿهرشی  بَدى هَقغ بِ بش ایشگزاس ػَاهل بشسػی بِ (1939) بیات ٍ ػلی اکوذی

ّوبؼهتری   -بی ٍ اص ًَع تَكهیفی شسٍؽ اًدام ت شیس ؿبِ تد وپشدایتٌذ تْشاى بْاداس اٍسا  بَسع

ی ت شیس اص هذ  ّای سگشػیًَی چٌذ هتغیشُ اػتفادُ گشدیهذو ًتهایح   ّاِ باؿذو بشای آصهَى فشضی هی

ایي پظٍّؾ ًـاى هی دّذ کِ دس دٍسُ هَسد بشسػی، بیي اًذاصُ ؿشکت، ارْاس ًظش کؼابشع، تغییش 

 وی ٍخَد داسدییش کؼابشػی سابطِ هٌفثذیشیت، ٍ دسكذ هالکیت ًْادی با ته

 تهثییش دسهاًهذگی ههالی بهش     تهثییش  بشسػهی بهِ   (1939) کیویاى ٍ ّوکهاساى دس ت شیشی دیرش س

 بهِ هٌظهَس  و پشدایتٌهذ ی پزیشفتِ ؿهذُ دس بهَسع اٍسا  بْهاداس تْهشاى     ّا تگضاسؽ کؼابشػی ؿشک

ٍ اص سگشػهیَى یطهی اػهتفادُ    ی ت شیهس  ّها ِ آصهَى فشضی  تهثییش  ًتهایح پهظٍّؾ بیهاًرش ػهذم     ؿهذ 

ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى ّا تگضاسؽ کؼابشػی ؿشک تثییشذگی هالی بش دسهاً

 وبَدُ اػت

 ّای ؿشکت دس ػاالًِ هالی ضاسؿرشیگ هیٌّرا بِ با هشتبط ػَاهل (1939) هشادی ٍ ّوکاساى

ٍ   1931-1933 ّهای  ػها   یهال   تْشاى سا دس بْاداس اٍسا  بَسع ِ  تکٌیهک  بهش اػهاع د  ّهای  ؿهبک

 هتغیشّهای  تشتیب بِ کاکی اص ایي اػت کِ ًتایحو بشسػی ًوَدًذ تلوین دسیت ٍ لٌَػیه ػلبی

 ارْهاسًظش  بهضسگ،  کؼهابشع  كهٌؼت،  ػوهذُ،  ػهْاهذاساى  تؼذاد ًْادی، ػْاهذاساى هالکیت ًؼبت

 بش سا ایش بیـتشیي ٍیظُ اسصؽ باصدُ ٍ تلفیشی گضاسؽ هذیشُ، ّیثت غیشهَرف اػاای ًؼبت هشبَ ،

 وذاسًدهی ٌّرا بِ

ٌیذ بیـهتش ت شیشهات اًدهام ؿهذُ دس صهیٌهِ گضاسؿهرشی بهِ هَقهغ         ک هیکِ هالکظِ  گًَِ ّواى

کیهذ داؿهتِ یها ایٌکهِ     ی ؿشکتی بش صهاى گضاسؿهرشی تث ّا یٍیظگ تثییش بش ی هالی، ػوذتاًّا تكَس
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ی ّها  مهکهاًیض  تهثییش  و بٌهابشایي اًهذ ِ ی دٍ کـَس هَسد هشایؼِ قشاس گشفته ّا تصهاى گضاسؿرشی ؿشک

شی ؿشکتی بش گضاسؿرشی بِ هَقغ بِ ًذست هَسد بشسػی قهشاس گشفتهِ اػهتو اص سشفهی دیرهش      ساّب

بش گضاسؿرشی  ت شیشاتی کِ دس صهیٌِ ساّبشی ؿشکتی ٍ گضاسؿرشی هالی كَست پزیشفتِ، هؼوَالً

 ػاالًِ توشکض داؿتٌذ کِ دس ایي ت شیس توشکض ها بش گضاسؿرشی هالی هیاى دٍسُ یَاّذ بَدو

 تحمیك یَاٍ فرضی. 4

ی ساّبهشی ؿهشکتی بهش    ّا مهکاًیض تثییش بیاى ؿذ، ّذی ایي ت شیس ؿٌاػایی کِ قبالً گًَِ ّواى

ی پزیشفتهِ ؿهذُ دس بهَسع    ّها  تؿهشک  ای دٍسُ هیهاى ی ههالی  ّا تدس صهاى گضاسؿرشی كَس تثییش

اٍسا  بْاداس تْشاى اػتو بش ایي اػاع ٍ بش هبٌای ت شیشاتی کِ دس صهیٌِ ساّبهشی ؿهشکتی كهَست    

 پزیشفتِ، یک فشضیِ اكلی ٍ پٌح فشضیِ فشػی صیش بشای ایي ت شیس هطشح ؿذُ اػتو 

ی ّها  تؿهشک  ای دٍسُ هیهاى ی ههالی  ّها  تگضاسؿرشی كَس تثییشفشضیِ اكلی: ساّبشی ؿشکتی بش 

 گزاس اػتوتثییش پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع تْشاى

 ی فشػی:ّاِ فشضی

 اٍسا  بَسع دس ؿذُ پزیشفتِ یّا تؿشک ایُ دٍس هیاى هالی گضاسؿرشی تثییش بش توشکض هالکیت -

 واػت گزاستثییش تْشاى بْاداس

ِ  یّها  تؿهشک  ای دٍسُ هیهاى  هالی گضاسؿرشی تثییش بش دسكذ هالکیت ػْاهذاساى ًْادی -  پزیشفته

 واػت گزاستثییش تْشاى بَسع دس ؿذُ

ِ  یّا تؿشک ای دٍسُ هیاى هالی گضاسؿرشی تثییش بش هذیشُ ّیثتاًذاصُ  -  بهَسع  دس ؿهذُ  پزیشفته

 واػت گزاستثییش تْشاى بْاداس اٍسا 

 بهَسع  دس ؿذُ پزیشفتِ یّا تؿشک ای دٍسُ هیاى هالی گضاسؿرشی تثییش بش هذیشُ ّیثتاػتشال   -

 واػت گزاستثییش تْشاى بْاداس اٍسا 

 اٍسا  بَسع دس ؿذُ پزیشفتِ یّا تؿشک ای دٍسُ هیاى هالی گضاسؿرشی تثییش بش هذیشػاهل ًفَر -

 اػتو گزاستثییش تْشاى اداسبْ
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 ضىاسی تحمیك ريش. 5

ّوبؼتری اػهتو خاهؼهِ آههاسی     -ایي ت شیس اص ًظش ّذی کاسبشدی ٍ اص ًظش سٍؽ، تَكیفی

ّهای   س تْهشاى سهی ػها    ی پزیشفتهِ ؿهذُ دس بهَسع اٍسا  بْهادا    ّا تایي پظٍّؾ ؿاهل کلیِ ؿشک

 اؿذ کِ داسای ؿشایط صیش باؿٌذ:ب هی 1931-1931

 دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى پزیشفتِ ؿذُ باؿٌذو 1931 قبل اص ػا  -

 ی ًباؿٌذوگزاس ػشهایِ، لیضیٌگ ٍ ایِ سؿت ػاَی اص كٌایغ باًکی، بیوِ ٍ باصًـؼتری، چٌذ -

 اسالػات هَسد ًیاص آًْا دس دٍسُ هَسد بشسػی هَخَد باؿذو -

ایط رکش ؿهذُ بهَدُ،   یی کِ داسای ؿشّا تشکؿ هیگیشی اًدام ًـذُ ٍ توا دس ایي ت شیس ًوًَِ

ؿشکت خْت گهشدآٍسی   161هَسد بشسػی قشاس گشفتٌذو بٌابشایي با تَخِ بِ ؿشایط هزکَس، تؼذاد 

 :اًذُ ٍ اسالػات هَسد ًیاص ت شیس اص هٌابغ صیش اػتخشاج ؿذ ّاُ دادُ اًتخا  ؿذًذو داد

 : بشای ًراسؽ ادبیات ٍ پیـیٌِ ت شیسوایِ هٌابغ کتابخاً -

 و ّاِ ی ت شیس خْت آصهَى فشضیّاُ بشای اػتخشاج دادسٍؽ اػٌادکاٍی:  -

هتغیش هؼتشل ایي ت شیس ساّبشی ؿشکتی اػت کهِ بها اػهتفادُ اص پهٌح هؼیهاس توشکهض هالکیهت،        

ُ ههذیش  ّیهثت ههذیشُ ٍ اػهتشال     ّیهثت دسكذ هالکیت ػْاهذاساى ًْادی، ًفَر ههذیشػاهل، اًهذاصُ   

 : اًذُ ل اًتخا  ؿذَدو ایي پٌح هؼیاس بِ دٍ دلیؿ هیگیشی  اصُاًذ 

فتِ، اص دس بیـتش ت شیشاتی کِ دس صهیٌِ ساّبشی ؿشکتی چِ دس دایل ٍ چِ دس یاسج كَست پزیش و1

  اػتو گیشی ساّبشی ؿشکتی اػتفادُ ؿذُ ایي هؼیاسّا بشای اًذاصُ

 ی ساّبشی ؿشکتی، ایي هؼیاسّا با ه یط کؼب ٍ کاس ایشاى ػاصگاسی داسدو ّا ماص هیاى هکاًیض و1

، اػهذی ٍ  1931اػتوهادی ٍ یاسه وهذی،   ) اًهذ ُ صیش تؼاسیف ػولیاتی ایي هؼیاسّا بیاى ؿهذ  دس

 (و1937، ابشیـوی،1931ّوکاساى، 

دسكهذ ػهْام    9توشکض هالکیت: ػباست اػت اص هدوَع دسكذ تولک ػهْاهذاساًی کهِ کهذاقل     -

 ؿشکت سا دس ایتیاس داسًذو
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سكهذ ػهْام ؿهشکت کهِ تَػهط ًْادّهای       دسكذ هالکیت ػْاهذاساى ًْادی: ػبهاست اػهت اص د   -

 ًَذ بِ کل ػْام هٌتـش ؿذُ دس دػت ػْاهذاساىو ؿ هیی ػوذُ ًرْذاسی گزاس ػشهایِ

، دس غیش ایٌلَست ػهذد كهفش   1هذیشُ باؿذ ػذد  ّیثتًفَر هذیشػاهل: چٌاًنِ هذیشػاهل ػاَ  -

 یشینوگ هیسا دس ًظش 

 هذیشُ ؿشکتو تّیثهذیشُ: ػباست اػت اص تؼذاد اػاای  ّیثتاًذاصُ  -

هذیشُ  ّیثتهؼتشل( دس تشکیب ) هذیشُ: ػباست اػت اص تؼذاد اػاای غیشهَرف ّیثتاػتشال   -

 هذیشُو ّیثتتشؼین بش تؼذاد کل اػاای 

ػبهاست اص   تهثییش اػتو  ای دٍسُ هیاىی هالی ّا ؽدس اسائِ گضاس تثییشهتغیش ٍابؼتِ ایي ت شیس  

کؼابشػهی   ای دٍسُ هیهاى ههالی   یّها تا صهاى اسائِ گضاسؽ فاكلِ صهاًی بیي پایاى هْلت هششس بَسع

ّش ؿشکت دس گضاسؿرشی بهش اػهاع هفهاد بٌهذ چْهاس       تثییشهیضاى و اؿذب هی ؿشکت بِ بَسعؿذُ 

 هادُ ّفت دػتَسالؼول اخشائی افـا ه اػبِ ؿذُ اػتو

س ػِ هتغیش اًذاصُ ؿشکت، ًشذیٌری ٍ اّهشم ههالی ّهن بهِ ػٌهَاى هتغیشّهای کٌتهش  ایهي ت شیه         

و دلیل اًتخا  ایي دٍ هتغیش ایي اػت کِ دس بیـتش ت شیشات اص ایي دٍ هتغیش بِ ػٌَاى اًذُ اًتخا  ؿذ

 هتغیشّای کٌتشلی اػتفادُ ؿذُ اػتو

 ی ؿشکت دس تاسیخ پایاى دٍسُ هالیوّا یاًذاصُ ؿشکت: ػباست اػت اص لراسیتن هدوَع داسای -

ی ّا یسا  بْاداس قابل هؼاهلِ تشؼین بش هدوَع داسایًشذیٌری: بشابش اػت با هدوَع ٍخَُ ًشذ ٍ اٍ -

 ؿشکتو

 اّشم هالی: ػباست اػت اص ًؼبت کل بذّی بِ کشَ  كاکباى ػْام دس پایاى دٍسُ هالی ّش ػا و -

ِ  ت شیهس  ّهذی  گشفتي دسًظش با  تهثییش  بهش  ؿهشکتی  ساّبهشی  تهثییش  تؼیهیي  ٍ بشسػهی  ّوهاى  که

ِ  سگشػهیَى  سٍؽ اص اػهت،  ای دٍسُ هیهاى ی هالی ّا تگضاسؿرشی كَس ِ  چٌذگاًه  صیهش  كهَست  به

 :اػت ؿذُ اػتفادُ

 دٌّذ: سٍابط صیش ً َُ تلشیح هذ  هَسد ًظش سا ًـاى هی

DEL= β+β1*Ownership Concentration+β1*Institutional  (1)  
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Ownership+β9*Board Size+β9*Board Independency   (1)  

ٍ سٍؽ پاًل دیتها اػهتفادُ ؿهذُ     EViewsضاس اف ی ت شیس اص ًشمّاِ بشای تدضیِ ٍ ت لیل فشضی

 دُ اص آصهَىااػتو دس ابتذا با اػتفادُ اص آصهَى دیکی فَلش پایایی هتغیشّا بشسػی ؿذ، ػپغ با اػتف

F ّا ٍ هشاسغ هَسد آصهَى قشاس گشفتهِ اػهتو دس ًْایهت بهشای      لیوش ٍ ّاػوي ٍخَد ایشات بیي ػا

 پاًل دیتا اػتفادُ ؿذُ اػتو اص آصهَى سگشػیَى بِ ؿیَُ ّاِ بشسػی فشضی

 َاٍ ي آزمًن فرضی َاٌ تجسیٍ ي تحلیل داد. 6

ػهالِ   9با تَخِ بِ ایٌکِ دس ایي هشالِ اص سٍؽ پاًل دیتا اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ ّونٌیي دٍسُ صههاًی  

تـهکیل یَاٌّهذ داد، تؼهذاد کهل      9 × 199ؿشکت هَسد هطالؼهِ یهک ههاتشیغ     199ت شیس ٍ تؼذاد 

سبس قایِ کهذ هشکهضی، ایهي     ّاُ یَاّذ بَدو بٌابشایي، بِ دلیل باال بَدى تؼذاد داد 1117 بشابش با ّاُ داد

 هتغیشّا کتی اگش ًشها  ّن ًباؿٌذ سفتاسی ًشها  یَاٌّذ داؿت ٍ ًشهها  بهَدى یها ًبهَدى ایهي هتغیشّها      

الصم ی دس ًتیدِ سگشػیَى ًخَاّذ داؿتو قبل اص آًکِ بِ آصهَى فشضیات ت شیس پشدایتهِ ؿهَد   تثییش

اسالع کاكل ؿَدو اص ایهي سٍ هیهاًریي ٍ اً هشای هؼیهاس ّهش       ّا تی تَكیفی ؿشکّا یاػت اص ٍیظگ

 اػتو اسائِ ؿذُ 1کذام اص هتغیشّای ت شیس دس کل دٍسُ پٌح ػالِ ت شیس دس خذٍ  
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 . آمار تًصیفی1 جديل

 اَرم شاخص

اودازٌ 

 َیأت

 مدیرٌ

اودازٌ 

 شرکت

استقالل 

 َیأت

 مدیرٌ

 وقدیىگی
مداران سُا

 وُادی
 تأخیر

تمرکس 

 مالکیت

 72/0 091/0 739/0 161/0 682/0 89/5 083/5 208/1 میاوگیه

 767/0 043/0 832/0 08/0 712/0 841/5 5 130/1 میاوٍ

 1 961/0 1 95/0 1 056/8 7 6/5 ماکسیمم

 0 0 0 0 0 009/4 1 - 9/8 میىیمم

 211/0 127/0 261/0 254/0 205/0 653/0 453/0 240/5 اوحراف معیار

 1270 1270 1270 1267 1270 1266 1268 1261 تعداد

 - 36/1 4/1 - 96/0 74/1 25/1 5/0 2/1 423/1 چًلگی

 53/1 7/4 23/1 6/2 8/2 7/0 95/2 254/5 کشیدگی

 ی ت شیسّاِ هثیز: یافت

 ًفهش  9کذٍد  ّا تهذیشُ دس ؿشک ّیثتٌیذ، هتَػط تؼذاد اػاای ک هیکِ هالکظِ  گًَِ ّواى

غلبِ اػاای غیشهَرف بش اػاای هَرهف   دٌّذُ ًـاىهذیشُ  ّیثتّؼتٌذو کویت هتَػط اػتشال  

ی خاهؼِ بها تَخهِ بهِ کویهت اً هشای هؼیهاس اػهتو        ّا تٍ ؿباّت صیاد ایي پذیذُ دس تواهی ؿشک

کویت هتَػط هالکیت ػْاهذاساى ًْادی ٍ توشکض هالکیت ًیض کاکی اص غلبِ ػْاهذاساى کشَقی بش 

با تَخِ بِ کویهت اً هشای    ّا تػت ٍ ایي اهش دس تواهی ؿشکّا تى کشیشی دس ایي ؿشکػْاهذاسا

 هؼیاس هلذا  داسدو

ی هـهشٍ  بهِ   بهشآٍسد ی اًدهام ّشگًَهِ   ػهٌد ی هؼوهَ  اقتلاد ّها  سٍؽآصهَى پایایی هتغیشّا: دس 

 بهَدى  تلهادفی  ػبهاستی  بِ یا هتغیشّا ًاهاًایی باؿذو ػوذتاً یهیشّا هتغیایی پایٌاى اص اسوکلَ  

بهشای بشسػهی پایهایی     ؿهَدو  یهه  یبهشآٍسد  سگشػیَى ؿذى کار  بِ هٌدش هتغیشّا صهاًی یػش

 ( هتغیشّهای Prob≤79/7) هتغیشّا اص آصهَى دیکی فَلش اػتفادُ ؿذُ اػهتو بها تَخهِ بهِ هشهذاس     

پایها   دس گضاسؽ هالی دس ػطح تثییشهذیشُ، ًشذیٌری، ػْاهذاساى ًْادی ٍ  ّیثتاّشم، اػتشال  

ههذیشُ ٍ توشکهض هالکیهت     ّیثتاًذاصُ ؿشکت، اػتشال   هذیشُ، ّیثتاها هتغیشّای اًذاصُ بَدُ، 

 دس تفاضل هشتبِ اٍ  پایا ؿذًذو
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 ٍ بهشآٍسد  تهَسؽ  هشهاسغ،  دس ًهاّورٌی  کشدى ل اظ با تشکیبی ّای دادُ سٍؽ لیوش: دس fآصهَى 

 دس ّونٌیي دّذو یه افضایؾ سا تغییشپزیشی ٍ آصادی دسخِ کاسایی، ٍ یابذ هی کاّؾ یطی ّن

ٍ  تـهخیق  بْتهش  ایهشات،  ٍ اػهت  بشسػهی  قابهل  تهشی  پینیذُ ّای هذ  تشکیبی ّای دادُ سٍؽ

 گشفهتو  لیوش کوهک  Fاص تَاى هی ٍاکذّا ًاّورٌی هؼللِ اًتخا  ؿًَذو بشای هی گیشی اًذاصُ

 يای غیش دس ٍ ؿَد هی بشآٍسد پاًل ّای دادُ سشیس اص الرَ ًاّورٌی ٍاکذّا، تثییذ كَست دس

 بیهاًرش  ایي آصههَى  ًتایح .ؿَد هی بشآٍسد Pooling Dataیا  هؼوَلی OLSسٍؽ  بِ كَست

 .باؿذ هی ّاِ بشآٍسد فشضی بشای دیتا پاًل سٍؽ بَدى هٌاػب

ِ  ایهي  اص بؼهذ  بشسػهی ایهشات بهیي هتغیشّها:      ٍ داسد ٍخهَد  هشهاسغ  دس ًهاّورٌی  ؿهذ  هـهخق  که

 اػت، هٌاػب بشآٍسد بشای تشکیبی ایّ دادُ سٍؽ ٍ کشدى اػت ل اظ قابل فشدی ّای تفاٍت

 سخ صهاى سی دس کِ ایي یا اػت هشاسغ دس اص تغییش ًاؿی تخویي، یطای کِ ؿَد هـخق بایذ

ِ  تلهادفی  ایهش  ٍ یابهت  ایهش  دٍ یطاّهایی بها   چٌهیي  گهشفتي  ًظش دس ً َُ دس واػت دادُ  هَاخه

ِ  وؿهَد  یهه  تلادفی اػتفادُ ٍ یابت ایش ؿذى هـخق بشای ّاػوي آصهَى اص وؿَین هی  فشضهی

1ّاػوي آصهَى كفش دس
 هبذأ اص ػشم بِ هشبَ  ایال  خضء بیي استباسی ّیع "کِ اػت ایي 

ِ  و"ّؼتٌذ یکذیرش اص هؼتشل ّا آى ٍ ًذاسد ٍخَد تَضی ی یشّایهتغ ٍ  دس دیرهش،  ػبهاست  به

 سٍؽ ٍ ػاصگاس یابت ایشات سٍؽ ؿَد، پزیشفتِ هشابل فشضیِ ٍ سد كفش فشضیِ کِ كَستی

با تَخِ بِ ًتایح ایهي   .کٌین اػتفادُ یابت ایشات سٍؽ اص بایذ ٍ اػت ًاػاصگاس ادفیتل ایشات

 کٌینو بشای بشسػی سٍابط سگشػیًَی هتغیشّا اص ایشات یابت اػتفادُ هی ،(Prob≤79و7) آصهَى

 اسائِ ؿذُ اػتو 1ًتایح آصهَى فشضیات پظٍّؾ: ًتایح آصهَى فشضیات دس خذٍ 

  

                                                           
1. Hausman Test 
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 یات. وتایج آزمًن فرض2جديل

 تأخیرمتغیر يابستٍ 

 گسارشگری مالی

ضرایب 

 رگرسیًوی
 tآمارٌ 

سطح 

 داری معىی
 وتیجٍ

 ویست دار معىی 094/0 67/1 066/0 تمرکس مالکیت

 ویست دار معىی 705/0 378/0 208/0 مالکیت سُامداران وُادی

 ویست دار معىی 641/0 467/0 97/0 مدیرٌ َیأتاستقالل 

 ویست دار معىی 938/0 078/0 001/0 مدیرٌ َیأتاودازٌ 

 ویست دار معىی 789/0 268/0 166/0 اَرم

 است دار معىی 0086/0 -634/2 559/0 اودازٌ شرکت

 ویست دار معىی 511/0 657/0 123/0 وقدیىگی

C 11/0 683/2 007/0 است دار معىی 

f 69/3آمارٌ  565/0 ضریب تعییه  

 412/0 ضریب تعییه تعدیل شدٌ
ی دار سطح معىی

 fآمارٌ 
000/0  

52/2 آمارٌ ديربیه ياتسًن  

 ی ت شیسّاِ هثیز: یافت

باؿهذو   یهه ( هؼادلِ سگشػیَى دس کل هؼٌهاداس  ˂79/7 F) Fبا تَخِ بِ خذٍ  باال اکتوا  آهاسُ 

دسكهذ اص تغییهشات    91دّهذ   یهه باؿهذ، کهِ ًـهاى     یهه  91/7 ههذ  بشابهش   ؿهذُ ضشیب تؼییي تؼذیل 

باؿذ ٍ بشیِ تغییشات هتغیش ٍابؼهتِ، ًاؿهی اص    یهتغییشات هتغیشّای هؼتشل هتغیشٍابؼتِ، قابل اػتٌاد بِ 

بهیي   یداس هؼٌهی  و با تَخِ بِ ػطح ٍاًذ ؿذُباؿذ کِ دس ایٌدا ًادیذُ گشفتِ  یهتغییشات ػایش ػَاهل 

گهضاسؽ ههالی    دس تهثییش هتغیش اًذاصُ ؿشکت بهش هتغیهش ٍابؼهتِ     تثییش هتغیشّای هؼتشل ٍ ٍابؼتِ تٌْا

 تهثییش  َاى گفهت کهِ اًهذاصُ ؿهشکت    ته  هیاؿذو بش اػاع ضشیب سگشػیًَی ایي هتغیش ب هی سدا هؼٌی

 گضاسؽ هالی داسدو دس تثییشهؼکَػی بش 

گضاسؿهرشی ههالی    تهثییش توشکهض هالکیهت بهش    " فشضیِ اٍ  بهِ ایهي كهَست ًراؿهتِ ؿهذُ اػهت :      

ی داس هؼٌهی ا کِ ػهطح  ، اص آًد1با تَخِ بِ اسالػات خذٍ   "هؼٌاداسی داسدو تثییش ای دٍسُ هیاى
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 تهثییش َاى گفت کِ توشکض هالکیت بش ت هیدسكذ اسویٌاى  39اػت، پغ با  73/7 آصهَى هؼاد 

 َدو ؿ ویً اؿتِ ٍ دس ًْایت ایي فشضیِ تثییذی ًذداس هؼٌی تثییش ای دٍسُ هیاىگضاسؿرشی هالی 

گضاسؿهرشی   شتهثیی هالکیت ػهْاهذاساى ًْهادی بهش    " فشضیِ دٍم بِ ایي كَست تذٍیي ؿذُ اػت: 

اص آًدها کهِ ػهطح     1بها تَخهِ بهِ اسالػهات خهذٍ        "هؼٌهاداسی داسدو  تهثییش  ای دٍسُ هیهاى هالی 

َاى گفهت کهِ هالکیهت    ته  ههی دسكهذ اسویٌهاى    39اػت پهغ بها    71/7ی آصهَى هؼاد  داس هؼٌی

ًذاؿهتِ ٍ دس ًْایهت    ای دٍسُ هیهاى گضاسؿرشی هالی  تثییشی بش داس هؼٌی تثییش ػْاهذاساى ًْادی

 َدو ؿ هیفشضیِ ًیض سد  ایي

 تهثییش  ای دٍسُ هیهاى گضاسؿهرشی ههالی    تهثییش ههذیشُ بهش    ّیهثت اًهذاصُ  " فشضیِ ػَم ػباستؼهت اص:  

 69/7ی آصهَى هؼاد  داس هؼٌیکویت ػطح  1سبس اسالػات هَخَد دس خذٍ   "هؼٌاداسی داسدو

داسی  هؼٌهی  تهثییش  ای دٍسُ هیهاى گضاسؿهرشی ههالی    تثییشهذیشُ بش  ّیثتبَدُ ٍ دس ًْایت اًذاصُ 

 َدو ؿ ویً ًذاؿتِ ٍ فشضیِ تثییذ

 ای دٍسُ هیهاى گضاسؿهرشی ههالی    تثییشهذیشُ بش  ّیثتاػتشال  " فشضیِ چْاسم ت شیس ػباستؼت اص:

ههذیشُ بهش    ّیهثت ّهذ کهِ اػهتشال     د ههی ًـاى  1دس خذٍ   393/7کویت  "هؼٌاداسی داسدو تثییش

 َدو ؿ ویً تثییذی ًذاؿتِ ٍ دس ًتیدِ فشضیِ داس یهؼٌ تثییش ای دٍسُ هیاىگضاسؿرشی هالی  تثییش

گضاسؿهرشی ههالی    تهثییش ی هتغیشّای هؼهتشل بها هتغیهش ٍابؼهتِ     داس هؼٌیبٌابشایي بش اػاع ػطح 

 تههثییشی بههش داس هؼٌههی تههثییش َاى گفههت تٌْهها هتغیههش کٌتشلههی اًههذاصُ ؿههشکتتهه هههی ای دٍسُ هیههاى

ِ   داسد ٍ چَى ضشیب سگشػه  ای دٍسُ هیاىگضاسؿرشی هالی   تهثییش  یًَی آى هٌفهی اػهت دس ًتیده

تههش ٍ  کت بضسگتههش باؿههذ، ػههاص ٍ کههاس هٌاػههبهٌفههی بههش ایههي هتغیههش داسدو دس ٍاقههغ ّههش چههِ ؿههش

 ًوایذو غ بِ ًْادّای ریشبط فشاّن هیکاسآهذتشی سا بشای اهَس گضاسؿرشی بوَق

َ   ّا تدس گضاسؿرشی هالی ؿشک تثییش: بیي هیاًریي 9فشضیِ ٍ  ر داسدی کِ هذیش ػاههل دس آًْها ًفه

 ًفَر ًذاسد تفاٍت هؼٌاداسی ٍخَد داسدو
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 . آمار تًصیفی مقایسٍ میاوگیه3جديل 

 مدیر عامل اوحراف معیار میاوگیه تعداد

 وفًذ دارد 13/0 091/0 1046

 وفًذ ودارد 114/0 091/0 222

 ی ت شیسّاِ هثیز: یافت

 

 اسائِ ؿذُ اػتو 9س خذٍ  ی هؼتشل دّاِ ًوًَ tی هؼتشل: ًتایح آصهَى ّاِ ًوًَ tآصهَى 

 

 ی مستقلَا ومًوٍ t. آزمًن 4جديل

 

( Levene) آزمًن لًیه

 َا برای تسايی ياریاوس
 مستقل tآزمًن 

 Fآمارٌ 
 یدار معىی

(Sig) 
 tآمارٌ 

 یدار معىی

(Sig) 

تفايت 

 َا میاوگیه

تسايی 

 َا ياریاوس
231/2 136/0 06/0 952/0 00056/0 

عدم تسايی 

 َا ياریاوس
  065/0 948/0 00056/0 

 ی ت شیسّاِ هثیز: یافت 

 

َد دس ًتیدهِ اص  ؿه  ههی ّها پزیشفتهِ    دس خذٍ  فَ  بش اػاع ًتایح آصهَى لَیي تؼاٍی ٍاسیاًغ

ٌینو با تَخهِ بهِ ػهطح    ک هیهؼتشل اػتفادُ  tّا بشای آصهَى  ًتایح سدیف هشبَ  بِ تؼاٍی ٍاسیاًغ

گهضاسؽ ههالی    تهثییش ػذم ًفَر هذیش ػاهل دس  یي ًفَر ٍَاى گفت کِ بت هیی ایي آصهَى داس هؼٌی

هذیشُ  فَر هذیشػاهل ایي اػت کِ سئیغ ّیلتهٌظَس اص ً ی ٍخَد ًذاسدوداس هؼٌیّا تفاٍت  ؿشکت

َاًهذ بهش ػهاص ٍ کهاس     ت وهی بِ ػٌَاى هذیشػاهل ؿشکت هٌلَ  ؿَدو ایي هَضَع بِ سهَس هؼهتشین ً  

 گزاس باؿذو تثییش گضاسؿرشی بوَقغ بِ ًْادّای ریشبط
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 گیری وتیجٍ. 7

باصاس  کاساییکؼابشػی ؿذُ بش کیفیت گضاسؿات ٍ  ای دٍسُ هیاىبِ هَقغ بَدى گضاسؿات هالی 

ی ّها  ؽاسائِ گهضاس  تثییشدس  هؤیشتذاٍم ت شیشات دس یلَف ػَاهل  کوک بؼیاسی یَاّذ کشدو

بهَسع   دس باصاسَاًذ بِ تَػؼِ ٍ سؿذ ًظشیات دس ایي صهیٌِ هْن دس باصاسّای هالی بِ ٍیظُ ت هیهالی 

ی اخشائی ٍ پظٍّـی کوک کٌذو ّهذی ایهي   ّاُ بِ کاسبشد ًتایح دس کَص اٍسا  تْشاى هٌدش ؿذُ ٍ

ؿهؾ   ای دٍسُ هیهاى ههالی   گضاسؿهرشی  تثییشی ساّبشی ؿشکتی بش ّا مهکاًیض تثییش ت شیس ؿٌاػایی

بهَدو ًتهایح    1931-1931ّای  بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى سی ػا  ی پزیشفتِ ؿذُ دسّا تهاِّ ؿشک

دس  تهثییش ی ساّبهشی ؿهشکتی بهش    ّها  مایي ت شیس کاکی اص آى اػهت کهِ دس دٍسُ ت شیهس، هکهاًیض    

و اهها اص  اًهذ ِ ی ًذاؿهت تثییش ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاىّا تگضاسؿرشی هالی ؿشک

ِ، اًهذاصُ  داؿهت  تهثییش  ّها  تگضاسؿهرشی ایهي ؿهشک    تثییشهیاى هتغیشّای کٌتشلی، تٌْا هتغیشی کِ بش 

 اؿذو ب هیي ایش هٌفی ایِ ؿشکت بَدُ ک

(، دٍغهاى دس ػها    1771ی ایي ت شیس با ًتایح کاكهل اص ت شیشهات ام ػهی گهی دس ػها       ّاِ یافت

ػهاصگاس اػهتو دس ایهي ت شیشهات سابطهِ هؼٌهاداس ٍ هؼکهَع         1937ٍ اػذی ٍ دیرشاى دس ػا   1771

ی ت شیس کاضش با ًتهایح ت شیشهات   ّاِ ّونٌیي یافتؿذُ بَدو  تثییذدس گضاسؿرشی هالی  تثییشاًذاصُ ٍ 

ًاػهاصگاس اػهتو دس ایهي     1931ٍ یذاهشادی ٍ ابشیـوی دس ػا   1931اػتوادی ٍ یاسه وذی دس ػا  

ِ دس گضاسؿرشی هالی هـاّذُ ًـذُ بهَدو   تثییش دٍ ت شیس استباسی بیي اًذاصُ ؿشکت ٍ  کاضهش  هطالؼه

 و شددگ هیپیـٌْاد هَاسد صیش  ت شیس ایي تذاٍم ٍ تکویل بشایو اؿذب ویً ّا یکاػت ٍ اؿکا  اص یالی

َاى بهِ ه هذٍدیت صههاًی دس    ته  ههی ی ت شیس: بِ ػٌَاى هْوتهشیي ه هذٍدیت ت شیهس    ّا ته ذٍدی

تشی سا بهشای   َاى دس ت شیشات آتی باصُ سَالًیت هیآٍسی اسالػات اؿاسُ ًوَدو اص ایي سٍ  خوغ

 هذ ًظش قشاس دادو ّا تت لیل ؿشک

هتغیشّا ٍ ػَاهل هختلف بش گضاسؿرشی هالی بشسػی ؿذُ اػت،  تثییش ٍسی ت شیس: تاکٌَىخٌبِ ًَآ

ًـذُ اػهتو لهزا دس پهظٍّؾ خهاسی      اها دس کَصُ کاکویت ؿشکتی ت شیشی بِ ایي هٌظَس اًدام

 بشای اٍلیي باس ایي هَضَع با اػتفادُ اص آصهَى ّای آهاسی هَسد بشسػی ٍ ت لیل قشاس گشفتو
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دس صههاى افـها    تهثییش بیي اًذاصُ ؿشکت بها   داس هؼٌیاستبا   دٌّذُ ًـاىشدی: ًتیدِ ت شیس پیـٌْادات کاسب

تؼهشیغ دس ت شهس   َد هتَلیاى ٍ ًارشاى بهاصاس بهِ هٌظهَس    ؿ هیاػتو پیـٌْاد  ای دٍسُ هیاىاسالػات هالی 

 وی هختلفی بِ ؿشح ریل سا اتخار ٍ پیریشی ًوایٌذّا تػیاػ ّا تدّی ؿشک ؿشایط هطلَ  گضاسؽ

ی اسالػهاتی ٍ ػولیهاتی   ّها  نی الصم دس یلَف قابلیهت اسویٌهاًی ٍتهَاى ػیؼهت    ّا یاًدام بشسػ -

 ی هتشاضی پزیشؽ دس بَسعوّا تؿشک

ی پزیشفتِ ّا تبٌذی ؿشک ی هشبَ  بِ ستبِّاِ ًاه یا آییي ّا ؽدس سٍ ّا تتؼذیل ػاهل اًذاصُ ؿشک -

ی کهِ بها اًهذاصُ    یّها  تتـَیس بِ ؿهشک ؿذُ اص کیث ػاهل افـا بِ ایي هؼٌی کِ ضشایب ٍصًی یا 

یها افهضایؾ بهِ هَقهغ بهَدى دس گضاسؿهرشی        تثییشکَچکتش اص سؿذ ٍ بْبَد بیـتشی دس کاّؾ 

 ، تؼلس گیشدواًذِ داؿت ای دٍسُ هیاى

 تؼشیغ دس اخشای کاهل ًظام کاکویت ٍ ساّبشی ؿشکتیو  -

دسكهذی بهشای   91فشهط ػهْن   با تَخِ بِ ًتیدِ ت لیل سگشػیَى چٌذگاًِ کِ  پیـٌْادات پظٍّـی:

لزا هَضَػات صیش بهِ   ،هتغیشّای هؼتشل ت شیس دس تبییي ٍ تَضیح سفتاس هتغیش ٍابؼتِ قائل اػت

 َدوؿ هیپیـٌْاد  ت شیشات آتی ػٌَاى

 وتثییشًَع كٌؼت اص کیث پینیذگی ٍ ػایش هَضَػات دس استبا  با  تثییش تش ػی دقیسبشس -

 وتثییشتلفیشی بش کیث تلفیشی ٍ غیش ی هالی اصّا تًَع كَس تثییش بشسػی -

 وتثییشی تابؼِ ٍ ٍابؼتِ بش ّا تًَع ٍ تؼذاد ؿشک تثییش بشسػی -

 وتثییشِ کؼابشػی دس هؤػؼبشسػی دس یلَف تفکیک ػْن ؿشکت ٍ  -

 وتثییشآى بش  تثییش تش ػاهل ساّبشی ؿشکتی ٍ ػایتاس هالکیتی ٍ بشسػی دقیس -
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 مىابع

 یّها  تكهَس  گضاسؿهرشی  تثییش بش ؿشکتی ػَاهل تثییش بشسػی" ،(1937) مُدی مًحد، ابریطمی

 وؿاّذ داًـراُ اسؿذ، کاسؿٌاػی ًاهِ پایاى ،"هالی

ی ّها  یبشسػهی سابطهِ بهیي ٍیظگه    "(، 1931) کاامراوی جًاد اسدی، غالمحسیه، باغًمیان، رافیک ي 

، ابذاسی هالیفللٌاهِ هطالؼات تدشبی کؼ، "ای دٍسُ هیاىؿشکت ٍ بِ هَقغ بَدى گضاسؿرشی هالی 

 و113-196، كق 99ػا  دّن، ؿواسُ

بهِ   ای دٍسُ هیهاى بش گضاسؿرشی  هؤیشبشسػی ػَاهل "(، 1931) یارمحمدی ي اکرم اعتمادی، حسیه

هدلهِ ػلهَم اختوهاػی ٍ اًؼهاًی     ، "ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاىّا تهَقغ دس ؿشک
 و 31-33، دٍسُ ًَصدّن، ؿواسُ دٍم، كقداًـراُ ؿیشاص

ِ  ٍ کؼابشػی تاییش" ،(1939) احمدی علی ي سعید علی ،بیات ، "ههالی  گضاسؿهرشی  بهَدى  هَقهغ  به

 و111-31(، كق 11) 6، کؼابشػی ٍ هالی کؼابذاسی یّا ؾپظٍّ

 وتْشاى داًؾ، ًراُ اًتـاسات هالی، هذیشیت ،(1933) رضا تُراوی،

 تهثییش بهش   ههؤیش  شسػهی ػَاههل  ب "(،1931) ابریطمیمُدی محمد جًاد ي  ؛ ضیخ،خدامرادی، سعید

ّ  ، "(بَسع اٍسا  بْاداس تْهشاى هطالؼِ تدشبی: ) ای دٍسُ هیاى یهال گضاسؿرشی ی ّها  ؾًـهشیِ پهظٍ
 و1، دٍسُ چْاسم، ؿواسُتدشبی کؼابذاسی

 تهثییش  ٍ ههالی  دسهاًهذگی "(و 1939) لربااوی محماًد  ویا. اساماعیل ي   تًکل ؛الدیه رحیمیان. وظام

 و11-91(، كق 1) 1، ذاسی هالیداًؾ کؼاب، "کؼابشػی گضاسؽ

ًـهشیِ کاسآفشیٌهاى   ، "کاکویهت ؿهشکتی ٍ کٌتهش    "(، 1933) کاضااوی پاًر  محماد  رسائیان، امیر ي 
 و13-11، كق91، ؿواسُاهیشکبیش

 ، ایشاىوایُ گضاسؿرشی هالی هیاًذٍس، 11(، اػتاًذاسد کؼابذاسی ؿواس1933ُ) سازمان حسابرسی

 (، اكَ  کاکویت ؿشکتی، تشخوِ هْؼا سّبشی یشاصیو1779) سازمان َمکاری ي تًسعٍ التصادی

 ،33، ؿهواسُ  هدلهِ باًهک ٍ اقتلهاد   ، "ّها  تاكَ  ًظام ساّبشی ؿشک"(، 1936) ضاَرخی، غالمرضا

 و19-91كق 
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ِ  بهش  ههؤیش  ػَاههل  بشسػهی "(و 1939) باالری  ي مصاطفی  مارضک. مجتبی سلیماوی ؛مرادی. مُدی  به

، "تلوین دسیت ٍ هلٌَػی ػلبی ّای ؿبکِ ّای ٌیکتک اص اػتفادُ با هالی گضاسؿرشی ٌّراهی

 و191-113(، كق 1) 9، ی تدشبی کؼابذاسیّا ؾپظٍّ

بش ػشػت گضاسؿرشی هالی  هؤیشبشسػی ػَاهل  "(،1933) جمالیان پًرمظفر يی، غالمحسیه ي دمُ

ّ  ، "ی پزیشفتِ ؿذُ دس بَسع اٍسا  بْهاداس تْهشاى  ّا تؿشک ، ی کؼهابذاسی ههالی  ّها  ؾهدلهِ پهظٍ

 و33-173دٍم، ؿواسُ چْاسم، كق  ػا 

بشسػی استبها  بهیي کیفیهت کاکویهت     "(، 1937) رئیسیمُیه عارف مىص، زَرٌ ي  ؛وصرالُی، زَرا

هدلِ چـن اًهذاص ههذیشیت ههالی ٍ    ، "ؿشکتی ٍ ػذم تشاسى اسالػات دس بَسع اٍسا  بْاداس تْشاى
  و3-13، كق 1، ؿواسُکؼابذاسی

، هدلِ کؼهابشع ، "ّا ساّبشی ؿشکتی دس باًک"(، 1933) گًدرزیاحمد يکیلی فرد، حمیدرضا ي 

 و36-171، كق 99-99ؿواسُ 
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