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 چکیده

طی دو دهه اخیر، خصوصی سازی از مهمترین برنامه دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت گذر از اقتصاد 

دولتی به اقتصااد خصاوصی بودا استد در ایران نیخ خصوصی سازی به واوان ی ی از سیاست های اقتصادی مهج جهت رسی ن 

ه ف این پژوهش، بررسای تاییر خصوصی سازی بر ومک رد باااههای  التر در اقتصااد مورد توجه قرار گرفته اساتدبه کارآیی با

 38با استفادا از معیارهای نوین ارزیابی ومک رد می باش د نمونه آماری پژوهش شامل  8731-8731اقتصاادی طی ساال های 

پژوهش، ومک رد به واوان متغیر وابسااته و خصوصی سازی باشا د در این شا ا طی دورا زمانی پژوهش میشارکت خصاوصای

)درصا  ساهاش شاااوره به واوان متغیر مساترل در نرر گرفته شا ا استد برای ارزیابی ومک رد از سه معیار نوین ارزو افخودا 

های ویژگی ها ورضیهها به تااسب نوع فاقتصادی، ارزو افخودا بازار و نسبت کیوتوبین بهرا گرفته ش ا استد برای آزمون فرضیه

سازی استفادا ها در دو دورا سه ساله قبل و بع  از خصوصیزوجی برای مرایسه ومک رد شرکت tمتغیرهای مورد نرر از آزمون 

سازی بر ارزو افخودا اقتصادی، ارزو افخودا بازار و نسبت کیوتوبین های پژوهش نشاان می ده  خصاوصاییافته شا ا اساتد

 تاییر مثبت و معاادار داشته استدباااههای اقتصادی 

 

 خصوصی سازی، ومک رد، معیارهای نویند :واژه های کلیدی
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 مقدمه .1
با  تصویب و برای تصویب نهایی به مراش  5را در  44سایاست های ککی اصل  8717مجمع تشایی  مصاک ت نراش در ساال 

و  44با  الف: شااامل م  ود سااازی دولت به اصاال  معرج رهبری ارائه کردد این ساایاساات ها شااامل با های زیر می باشااا :

 با  د: شامل سیاست -با  ج: شامل خصوصی سازی اقتصادی -با  ب: شامل سیاست های توسعه تعاونی -آزادسازی اقتصادی 

 با  ا: شامل سیاست های اومال حاکمیتد -های ککی واگذاری

های تعاونی و خصوصی توسط رهبر ی با توجه ویژا به بیشقانون اسااسا 44های اصال ابالغیه با  ج سایاسات 15در تیر ماا 

 های اقتصادی کشور به شمار می آی دگامی بخرگ برای ورود مردش در ورصه 44انرالب صادر ش د باابراین ابالغیه با  ج اصل 

  برای افخایش تولیی اول ان یشه اقتصادی و سیاسی و به واوان راه اری پذیرفتای ، بسوی جبهه2به این ترتیب خصوصی سازی

تولی  بیش خصوصی در سطح  11و دساتیابی به رشا  اقتصاادی در کشاورهای کمتر توسعه یافته حرکت کردا استد در دهه 

عالی ی رش  و تیافته این افخایش بطور گستردا ای ماع س کاا اجهانی افخایش یافته اسات و در بسایاری از کشورهای توسعه

 هد8313،  7) برگ، الیوتاقتصادی این کشورها بودا است

ها نیخ برای رهایی از بار ساااین خ مات بیش ومومی و ساایر خ ماتی که بیش خصاوصی قادر به انجاش آن بسایاری از دولت

سازی تولی  کاالها سازی روی آوردن د در خصوصیهای دولت، به اق امات خصوصیی فعالیتاسات و در جهت سب  کردن ب نه

سازی به جریان هد هج چاین خصوصی8313،  4دولتی به بیش خصوصی انترال می یاب  )هان  و استیو و ارائه خ مات از بیش

های رش  اقتصادی کمتر نسبت به کشورهای با یافته با نرخاصاکی اق اماتی تب یل شا ا که بسایاری از کشاورهای کمتر توسعه

 هد1383، 5اقتصاد بازار آزاد، مایکا  آن را تجربه کاا  )فرسن و پیتر

خصاوصای سازی فرایا  اقتصادی انترال دارایی های بیش ومومی )دولتیه به بیش خصوصی استد از ل ات تئوری، خصوصی 

 هد8715سازی به استررار بازار آزاد و افخایش رقابت در اقتصاد یاری می رسان  )رحیمی بروجردی، 

 :آم ا است 8414در سا  چشج ان از جمهوری اسالمی ایران در افق 

بیش یافته با جایااا اول اقتصادی، وکمی و فااوری در سطح ماطره، با هویت اسالمی و انرالبی، الهاشایران کشوری است توسعه"

  "دالمکلبین روابط ش و با تعامل سازن ا و مثیر در در جهان اسال

و مجمع تشیی  مصک ت نراش، قانون اسااسی به رسسای قوا های مجریه، مرااه و قاائیه  44ابالغ سایاسات های ککی اصال 

ی ی از اق امات بسایار مهج و اسااسی مراش معرج رهبری است که می توان  تاییر بسخایی در ت ول اقتصاد کشور و به دنبال آن 

که  خصوصاً با  جکارشااسان مسایل اقتصادی بر این باورن  که این ابالغیه د دساترسای به اه اف ساا  چشج ان از داشته باش 

 ها وهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتدربارا توسعه بیشساازی وگساترو مال یت ومومی است، خصاوصای مربوط به

  هد8711)پیری ، فصل نویای را در زمیاه بیش خصوصی و نسبت دولت با آن خواه  گشودو  استمتمرکخ های دولتی باااا

مال یت و م یریت مستریج باااا به نرارت و سیاست گذاری باابراین می توان گفت که خصاوصی سازی و تغییر نرش دولت از 

 .در جهت دستیابی به اه اف سا  چشج ان از بیست ساله، از اهمیت ویژا ای برخوردار است

                                                            
2Privatization 
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برای نمونه هاری د صااحب نرران خصاوصای ساازی هرک اش از ابعاد خاصی به ترسیج با ی اه اف خصوصی سازی پرداخته ان 

 :اه اف خصوصی سازی را در موارد زیر بیان می دارد  1گیبون

 افخایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کاالها وخ مات به نفع مصرف کاا گان د  8

 افخایش و گسترو مال یت در جامعه د  2

 ددستیابی به باالترین ارزو در مورد کاال یا خ ماتی که دولت آن را می فروش د  7

ها به ی ی از مهمترین مسااائل و گیری ومک رد شاارکتمال یت از م یریت و ایجاد تااااد ماافع، ارزیابی و ان ازا با ج ا شاا ن

تعریف و ومکیاتی کردن مفهوش ومک رد شرکت امری پیچی ا بودا و معموالًبرای انجاش آن از  دموضاووات مالی تب یل شا ا است

توان به معیارهای نریر توبیاخ کیو، نسبت قیمت بازار به ارزو دفتری، سود برای نمونه مید شودهای میتکفی استفادا میساجه

ها، بازدا حروق صاحبان سهاش، حاشیه سودناخال ، حاشیه سودومکیاتی، حاشیه سودخال ، ارزو افخودا هرساهج، بازدا دارایی

 د اقتصادی و ارزو افخودا بازار اشارا کرد

کیل گران حوزا مالی در جست و جوی یافتن ساجه ومک ردی هستا  که از سوی سال های متمادی است که پژوهشاران و ت 

ساجش هد 8717مشاییی، د )آن بتوانا  با نخدی  ترین ترریب، بازدا و تغییرات آن را برای ساهاش ی  شارکت پیش بیای کاا 

موضووات حوزا مالی و اقتصادی  ومک رد در فرایا  تصامیج گیری با توجه به توساعه و اهمیت نرش بازار سارمایه از مهج ترین

ن از مهج ترید است، باابراین کارکردهای معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی ومک رد باااا ها ی  ضرورت به شمار می آی 

اتیاذ تصمیمات د اه اف باااا های اقتصاادی، کساب ساود در کوتاا م ت و افخایش یروت اقتصاادی مال ان در بکا م ت اسات

طه مستریج با ارزیابی ومک رد باااا اقتصادی دارد و ارزیابی ومک رد باااا های اقتصادی نیخ نیازما  شااخت معیارها ماطری راب

 د و شاخ  ها است

 داصاوال معیارهای ارزیابی ومک رد شارکت ها در بازار سارمایه به دو دسااته معیارهای ساتی و معیارهای نوین ترسیج می شون 

تی ارزیابی نریر وای ات شارکت ها، سود هر سهج، بازدا حروق صاحبان سهاش، بازدا دارایی ها، بازدا اساتفادا از معیارهای ساا

فروو و نرایر آن به مارور ارزیابی ومک رد و کارایی شرکت ها تا سال های پیش مرسوش بودا است تا ایا ه معیارهای مبتای بر 

ابی ومک رد به روو سااتی فرط به سود حساب اری توجه می شود در ارزید ارزو برای ارزیابی ومک رد شارکت ها مطر  شا ن 

)مه وی و قربانی،  که به دلیل در نرر نارفتن هخیاه های تامین ماابع ساارمایه شاارکت ها روو مطکوبی م سااوب نمی شااون 

 هد8738

افخایش کارایی و رقابت بسایاری از م رران و پژوهشااران حوزا مالی، ه ف اصاکی خصوصی سازی را بهبود ومک رد اقتصادی، 

به همین مارور بسیاری از کشورها این سیاست را انتیاب نمودا ان  تا بتوانا  بر بسیاری از مش الت د پذیری باااا ها می دانا 

خود نریر بی اری، زیان ا بودن شاارکت های دولتی و ناکارآم ی این شاارکت ها و کسااری بودجه غکبه کاا  و از این طریق به 

 هد8711)ویوضکو،  عه دست یابا رش  و توس

ی ی از مهج ترین انترارات از خصوصی سازی ارترای کارایی و ایربیشی باااا های  44بر اساا  ابالغ با  ج سیاست های اصل 

 دتجاری می باش 

پیش  باابراین بررسای خصاوصای سازی از این جهت حائخ اهمیت است که آیا جمهوری اسالمی ایران، در دستیابی به اه اف از

 تعیین ش ا واگذاری شرکت ها به بیش خصوصی موفق بودا است؟ 

                                                            
6Gibbon ، Henty 
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حال با واایت بر آنچه که ارائه گردی ، ی ی از مباحث چالش برانایخ خصااوصاای سااازی در ایران، این اساات که ادوا می شااود 

اییر برای ارزیابی ت دیار ایا ه در این ت ریراتد خصااوصاای سااازی بر ومک رد باااا های اقتصااادی ایرات متفاوتی داشااته اساات

خصاوصی سازی بر ومک رد شرکت ها از معیارهای ساتی چون بازدا دارایی ها، بازدا حروق صاحبان سهاش، بازدا فروو و سود 

ومکیاتی قبل از بهرا و مالیات اساتفادا شا ا است و اهمیت و ضرورت پژوهشی که به مارور بررسی و نشان دادن ایر خصوصی 

ها از معیارهای نوین و مبتای بر ارزو ارزیابی ومک رد همچون ارزو افخودا اقتصااادی، ارزو افخودا سااازی بر ومک رد شاارکت 

 د بازار و کیوتوبین استفادا کا ، کامال احسا  می شود که در این ت ریق به آن پرداخته می شود

  
 

 ی پژوهشپیشینه .2
های خصاوصای شا ا )اغکب خطوط هواپیمایی و شرکتشارکت بخرگ  82ه، ومک رد 8332)3جالل، جونخ، تا ون و جکساان  

کاا  با ومک رد پیش بیای ش ا برای این خ مات شهری ت ت نرارته را که در بریتانیا، شیکی، مالخی و م خی  فعااااالیت می

از  مورد 88دها  که دستاوردهای رفاهی کاا د نشان میمان ن ، مرایسه میشارکت ها در صاورتی که همچاان دولتی باقی می

یابا  که وضعیت کا د موردی را نمیهای پیش از واگذاری شرکت برابری میدرص  فروو 21شرکت به طور متوسط با  82این 

 .ها در ابعاد قابل توجهی بهبود یافته استکارگران ب تر ش ا باش  و حتی در سه مورد وضعیت آن

 81شااارکت در  18در پژوهشااای ومک رد مالی و ومکیاتی  ه،8334) 1ویکیاش مایاساااون، رابرت نش و ماتیا  ون ران ن بورگ

صاعت که خصوصی ش ا بودن ، را مورد بررسی قرار دادن د در این  72کشور صاعتیه و در  82کشور در حال توسعه و  1کشور)

تد ودا اساادار ویک اکسااون بت ریق ابخار مالی مورد اسااتفادا جهت تجخیه و ت کیل ومک رد و نتیجه گیری، آزمون رتبه والمت

 گذاری و کاهش چشمایر ق رت بودا استدهای این ت ریق حاکی از افخایش قابل توجه در سودآوری، کارآیی، سرمایهیافته

های دولتی با انترال کاترل از دولت به بیش خصاوصی ساازی شارکته، نشاان دادن  که خصاوصای8331بوی و و هم ارانش )

 ها می گرددموجب بهبود ومک رد شرکت

 8332های شرکت در چ  و اسکواکی که در خالل سال 311ای متش ل از ه، با استفادا از نمونه8333)3و پل سن، جان وف ککی

 q  گیری از شاخکاا ا بهبود ومک رد پرداختا د با بهراان ، به بررسی وااصار تعیینبه بیش خصوصاای واگذار ش ا 8335تا 

بیش  یا را بهبود می qتوبین بررسی کردن  که آیا حاور کاترل کاا ا بیرونی )بان  یا صا وق سرمایه گذاریه بیشتر شاخ  

های خصاوصای ش ا، بیش از هر چیخ به دلیل ساختار مال یتی متمرکخی که ایجاد ها دریافتا  که شارکتمال یت پراکا اد آن

سااازی متمرکختر باشاا ، رمی یابا  که هر چه ساااختار مال یتی پس از خصااوصاایشااون د دکاا ، موجب افخایش یروت میمی

 هاییاب د به ویژا، وجود بیش بخرگی از سهاش شرکت در دست صا وقساودآوری شارکت و ارزو بازاری آن بیشتر افخایش می

 دبیش گذاران استراتژی ، ارزو آن را ارتراء میمورد حمایت بان  و سرمایه

                                                            
7Galal, Jones, Tandon And Vogelsong 

8Willim Magginson & Robert Nash & Mathias Van Randenborg                         

9Pohl, Anderson, Claessens And Djankov 
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کشور در حال توسعه را انتیاب کردن  و ومک رد  28شرکت از بین  33ه، در پژوهشی 8331ژان ککود کاست ) نرجس بوباکری و

های مورد بررسی قراردادن د یافته 8311-8332سازی و طی دورا زمانی ها در سه سال قبل و بع  از خصوصیمالی و ومکیاتی آن

 ها نیخ افخایش یافته استدی آنها سوددهت ریق بیانار آن است که با خصوصی ش ن شرکت

های فعال در پردازن  و نمونه آن ها شرکتسازی در کت دوواغ میمورد خصاوصی 18ه به ت کیل 8331)81جونخ، جمال و گوکور

های کشااااورزی، صااااایع های رقابتی بالروا یا بالفعل در بیشهای فعال در م یطخ مات برق در بیش زیرباایی و شااارکت

ه 2یاب ؛ )سازی بهبود میها پس از خصااوصیه ومک رد شارکت8یابا  که: )ها درمیگیردد آنات را در بر میو خ م 88کشااورزی

 ؛ و کاامان ن ، بهتر ومل میها در شرایط ج ی  در مرایسه با وضعیتی که در آن همچاان ت ت مال یت دولت باقی میشارکت

درص   25آن معادل  82کا  و مخایای رفاهی خال  سالیانهی ایفا میای در ایجاد رفاا اقتصادساازی نرش سازن اه خصاوصای7)

 ها استدواگذاری

کشور  25شاارکت فعال در صاعت میابرات و ارتباطات را در  78ه، ومک رد مالی و ومکیاتی 2111برناردو بورتولوتی و هم اران)

ساله مورد بررسی قرار دادا ان د معیارهای های هفت و در دورا 8318-8331های توساعه یافته و در حال توساعه در طی ساال

سازی بودا استد گذاری در سااه سااال قبل و بع  از خصااوصاایهای ساودآوری، کارایی ومکیاتی و ساارمایهبررسای نیخ شااخ 

ا های خصاوصای ش های ذکر شا ا در شارکتهای این ت ریق نیخ به مانا  ت ریرات قبکی، حاکی از بهبود ککیه شااخ یافته

ها های مهج این پژوهش ح ایت از آن دارد که بهبود در سااودآوری، بیشااتر ناشاای از کاهش وم ا در هخیاهاز یافتهاسااتد ی ی 

 ها و نیخ افخایش کارایی، ناشی از بهبود در انایخا کارکاان و بهرا وری استدبودا است تا افخایش قیمت

شرکت ساااپوری را که در فاصکه سال  78الی و اجرایی سازی ومک رد مکاا  که آیا خصوصیه، بررسی می2112سان و تان  )

ان ، بهبود بیشاای ا اساات یا خیرد با اسااتفادا از روو آزمون از طریق ورضااه ومومی سااهاش واگذار شاا ا 8331تا  8335های 

کاا د نمیمایاسون، نش و ون ران نبورگ تغییر چشمایری را در هیچ  اش از متغیرها به جخ )افخایش چشمایره تولی  مشاه ا 

کاا  تا نشاان دها  که اگرچه تولی  و میخان ق رت افخایش یافته، اما وضعیت کارآیی ساسس از ت کیل رگرسایونی اساتفادا می

گیرن  که پس از تغییر مال یت پیشرفت ناچیخی در زمیاه بهبود ساازی ب تر شا ا استد در پایان، نتیجه میپس از خصاوصای

 ش ن دااههای دولتی ساااپور قبل از واگذاری نیخ به خوبی م یریت میومک رد ب ست آم ا است، زیرا با

ان  و در بازار پردازد که به صورت بیشی خصوصی ش اشارکت می 121ه ، به بررسای سااختار مال یت و کاترل 2112)87تیان 

رابطه ساختار مال یت و ومک رد  تابین به آزمون qان  و با استفادا از معیار حاور داشته 8331تا  8334های سهاش چین در سال

ان  را در اختیار دارد و یاب  که دولت بیش بخرگی از سهاش شرکت هایی که به صورت بیشی واگذار ش اپردازدد درمیشرکت می

درص ، ارزو شرکت  71تا  1ش ل استد همراا با افخایش میخان سهاش دولت بین  uرابطه بین سهام اری دولت و ارزو شرکت 

 یاب دتابین افخایش میq یاب  اما پس از آن همراا با افخایش میخان سهاش دولت، یکاهش م

پردازن  که از طریق ورضه شرکت آفریرایی می 81سازی ه، به بررسی ومک رد پیش و پس از خصوصی2117بوب ری و کاسات )

ها اگرچه افخایش چشمایری را آن ان د ت ریقبه بیش خصوصی واگذار ش ا 8331تا  8313های ومومی ساهاش در خالل ساال

                                                            
10Jonse, Jammal And Gokgur 
11Agro-Industries  

12Annual Net Welfare Benefits  

13Tian 
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های خصوصی ش ا نشان می ده ، اما در سودآوری، کارآیی، برون اد و میخان ق رت در این گذاری در شارکتدر میخان سارمایه

 سازددها تغییر ناچیخی را نمایان میشرکت

در مصر پرداخت  8331-8334ساله  4های تازا خصوصی ش ا  در دورا ای ومک رد شرکته ، به بررسای مرایسه2114ومران )

 های ب هی بوددهای سودآوری و اما کاهش سطح اشتغال کارکاان و کاهش نسبتو نتایج ت ریق وی حاکی از افخایش نسبت

 های مربوطه را ازها شرکتای پرداختا  و آنهای ترکیهسازی بر کارایی شرکته، به بررسی تاییر خصوصی2111)84اکتن و آرین

ها می شااود )تاییر مال یت ه و دوش ایا ه سااازی باوث تغییر در اه اف شاارکتهخصااوصاای8رد بررساای قرار دارن  دو جهت مو

 هایها در یافتا  که برای بهبود کارایی شاارکتسااازی باوث تغییر در ساااختار بازار می گردد )تاییر م یطیه، آنخصااوصاای

 خصوصی ش ا تاها تاییر مال یت کافی است د

شارکت از سراسر جهان که از  817ساازی بر ومک رد مالی و ومکیاتی ه به بررسای ایر خصاوصای2113)85یجیت ماتور و بانچاو

ده  که طریق ورضااه ومومی سااهاش خصااوصاای شاا ن  پرداختا ، نتایج تجربی ب ساات آم ا از آزمون ویک اکسااون نشااان می

ای، پرداخت سود سهاش و هج چاین ساارمایهساازی افخایش قابل مالحره ای در ساودآوری، کارایی ومکیاتی، میارج خصاوصای

 کاهش در اهرش و اشتغال را به همراا داشته استد

های دولتی از دولت یا به وبارتی کاهش کاترل دولت بر ه، نشاان دادن  که ج اسازی شرکت2113ه و وان  )2115)81آیوازیان 

 ها گردددها، می توان  ماجر به بهبود ومک رد شرکتشرکت

ه پژوهشای به مارور م لساازی معیارهای ومک رد مبتای بر ارزو و حساب اری جهت تبیین 2113) 83هم اران مادی تیاو  و

بازدا سااهاش شاارکت ها در بازار ساارمایه یونان انجاش دادن د معیارهای ومک ردی مبتای بر ارزو ماتیب در این پژوهش ارزو 

تای بر دادا های حسااب اری، ساود هر سهج، نرخ بازدا دارایی ها و افخودا اقتصاادی و ارزو افخودا بازار و معیارهای ومک رد مب

نرخ بازدا حروق صااحبان ساهاش بودا و نتایج ت ریق وی حاکی از این بود که توان سود هر سهج در توضیح بازدا سهاش بیش از 

 ا اطالواتی این معیارها ارزو افخودا اقتصااادی و سااایر معیارهای ساااتی مورد بررساای بودد همچاین در ت کیل م توای فخایا

مشای  گردی  ورود همخمان ساود هر ساهج و ارزو افخودا اقتصادی در م ل رگرسیون چا  متغیرا توان توضی ی م ل را به 

 طور چشمایری افخایش می ده د

دولت به  ها ازشارکت چیای، به آزمون این مهج پرداختا  که آیا انترال کاترل شرکت 823ه، با بررسای 2188هوان  و وان  )

بیش خصوصی، سودآوری و کارایی ومکیاتی را بهبود می بیش د نتایج، افخایش قابل مالحره ای در خروجی واقعی و سودآوری 

و کااهش قابل مالحره ای در تع اد کارکاان را بیان می کردد  اما آن ها در مورد اهرش و کارایی ومکیاتی به نتیجه قابل مالحره 

 های واگذار ش ا ، دولت بای  کاترلا در یافتا  که به مارور افخایش در کارایی مالی و ومکیاتی  شرکتای دست نیافتا د و آن ه

 خود را بر آنها کج کا  و کاترل را به بیش خصوصی انترال ده د

                                                            
14Okten And Arin 

15Mathur&Banchuenvijit 

16Aivazian Et Al 

17 Maditinos , et al. 



 

7 
 

 ت ریری با واوان بررسی مرایسه ای ومک رد شرکتهای واگذار ش ا به بیش خصوصی قبل و بع  8734مه ی رفیعی در ساال 

از واگذاری انجاش دادا و برای ساجش ومک رد از نسبت های مالی و ارزو افخودا اقتصادی استفادا کردا استد نتایج نشان دادا 

 ان  که ومک رد شرکتهایی که به بیش خصوصی واگذار ش ا ان  بع  از واگذاری، مطکوب تر از قبل از واگذاری بودا استد

ه بین نوع مال یت و ومک رد مالی را بررساای نمودا استد در این ت ریق ی  نمونه ، رابط8733م م  رضاا سایکواری در ساال 

صااعت )خودرو ساازی، سارمایه گذاری مالی، کانی غیر فکخی، غذایی، شیمیایی و الستی  و  1شارکت از بین  12مشاتمل بر 

مال یت، موجب بهبود  پالسااتی ه انتیاب شاا ا اسااتد ه ف این پژوهش آن اساات که مشاای  نمای  آیا تغییرات در درصاا 

این شرکت ها مورد بررسی قرار  31و 33شاخ  های ومک رد مالی ش ا است یا خیر؟ در این راستا نسبت های مالی سال های 

گرفته اساتد نتیجه ککی ب ست آم ا حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مال یت )دولتی یا خصوصیه رابطه ای با تغییرات 

  ردددر نسبت های مالی ن ا
، تأییر خصاوصی سازی بر ومک رد مالی شرکت های پذیرفته ش ا در بور  تهران را مورد 8718م م  رضاا الماسای در ساال 

بررسای قرار دادا اساتد در این ت ریق با اساتفادا از ساه نسابت مالی درآم  هر سهج ، بازدا دارایی ها و بازدا حروق صاحبان 

به بیش خصوصی  8731تا  8713شرکت  که طی سالهای  42بل و بع  از واگذاری ساهاش به بررسای ومک رد مالی پاج سال ق

واگذار ش ا ان ، پرداخته ش ا استد شرکت های خصوصی ش ا در قالب صاایع میتکف و به گونه ای ککی ارزیابی ش ا ان د نتایج 

داری ن اشته استد لذا اجرای حاصال از ت ریق نشاان می ده  که پس از خصاوصای سازی ومک رد مالی شرکت ها تغییر معاا

سایاسات خصوصی سازی نتوانسته است به اه اف آن یعای بهبود کارایی و بهرا وری دست یاب د الماسی وم ا ترین دلیل و ش 

 کامیابی سیاست خصوصی سازی را شرایط نامساو  ایران و فر ان بسترهای مااسب جهت دستیابی به این اه اف می دان د

به بررسای تاییرخصاوصای سازی بر بازدا سهاش شرکت های پذیرفته ش ا در بور  اوراق 8714در ساال  طالب نیا وم م زادا

بهادار تهران پرداختا  و آن ها در یافتا  که خصاوصای ساازی هیا تاییر معااداری بر بازدا سهاش شرکت های پذیرفته ش ا در 

 بور  اوراق بهادار تهران ن اشته است د

 21به بررسی تاییر خصوصی سازی بر ومک رد شرکتهای واگذار ش ا پرداخته استد در این ت ریق  8731وکی رضائیان در سال 

و ویک اکسون برای آزمون فرضیات استفادا ش ا استد  tبه واوان نمونه انتیاب و از آزمون  15شارکت خصاوصی ش ا در سال 

ی دو معیار فروو و بازدا بازار و و ش تایی  مثبت این نتایج این ت ریق حاکی از تاییر مثبت خصاوصی سازی بر ومک رد بر مباا

پ ی ا برمباای شااخ  های حاشایه ساود ومکیاتی، حاشیه سود خال ، بازدا کل دارایی ها و بازدا حروق صاحبان سهاش بودا 

 استد

ارزیابی ومک رد مالی ه در پژوهشای به بررسی مرایسه ای نرش شاخ  های نوین و ساتی نر یاای در 8738مه وی و قربانی )

شرکت طی بازا زمانی  34شارکت های پذیرفته شا ا در بور  اوراق بهادار تهران پرداختا د نمونه آماری پژوهش آنان شااامل 

بودد نتایج پژوهش آنان نشااان داد که به طور ککی، شاااخ  های نوین نر یاای در ارزیابی ومک رد  8711 -8731یازدا ساااله 

ری نساابت به شاااخ  های ساااتی نر یاای به اسااتفادا کاا گان از اطالوات مالی در جهت اخذ شاارکت ها تصااویر دقیق ت

 تصمیمات بهیاه ارائه می دها د

 

 های پژوهشفرضیه .3
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جهت حصااول به اه اف پژوهش حاضاار، سااه فرضاایه به شاار  زیر مطر  و مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن مورد تجخیه و 

 تد فرضیات مذکور وبارتا  از:ت کیل و تفسیر قرار خواه  گرف

 

 باااههای اقتصادی تاییر داردد  (EVA)خصوصی سازی بر ارزو افخودا اقتصادی د8

 خصوصی سازی بر نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی تاییر داردد د2

 باااههای اقتصادی تاییر داردد  (MVA)خصوصی سازی بر ارزو افخودا بازار  د7

 

 پژوهش روش .4
 ادیروی  پس و وکی ت ریق طر  ل ات از و ت کیکی و توصیفی استاتاج روو جهت از کاربردی، ه ف نرر از پژوهش ککی روو

 دباش  میه گذشته اطالوات از استفادا طریق از)

 و  پرداز ت بیر افخار نرش تهران، بهادار اوراق بور  اطالواتی بان های از پژوهش این انجاش جهت نیاز مورد اطالوات ککیه ی

جهت جمع آوری دادا ها و انجاش م اسبات مربوط  EXCELش ا استد در این پژوهش از نرش افخار  آوری جمع بور  نشریات

 برای آزمون فرضیات استفادا ش ا استد SPSSبه متغیرهای پژوهش و از نرش افخار 

 

 جامعه آماری و نمونه پژوهش .5

می باش  که سهاش آن ها  8713تا  8718جامعه آماری پژوهش، ککیه شرکت های واگذار ش ا به بیش خصوصی در بازا زمانی �

 از طریق بور  اوراق بهادار تهران به فروو رفته استد 

 :ککیه شرکت های جامعه آماری برای قرارگرفتن در نمونه با توجه به م  ودیت های زیر بررسی می شون �

 تغییر سال مالی ن ادا باشا د  31تا  31های  بین سال د8

    اسفا  هر سال باش د 23سال مالی آنها ماتهی به  د2

 .وقفه ومکیاتی ن اشته باشا  31تا  31بین سال های مالی  د7

 .اطالوات مورد نیاز آن ها در دستر  باش  د4

 .سهاش شرکت از طریق بور  ورضه ش ا باش  د5

 ری مالی نباشا دجخو شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گ د1

به این ترتیب اطالوات مورد نیاز شارکت های واگذارش ا به بیش خصوصی از طریق بور  در سه سال قبل و بع  از خصوصی �

ستیراج و مورد ه ا8731با توجه به لخوش دساترسای به اطالوات سه سال بع  تا سال)  8731 تا 8731ساازی در فاصاکه زمانی 

شاارکت در بازا زمانی مربوطه حائخ شاارایط گردی ن  و مورد  38باابراین با توجه به م  ودیت های فوق دآزمون قرار می گیرن 

 .بررسی قرار گرفتا 

� 

 . متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها�6

 : شون  می با ی ترسیج زیر ترتیب به دسته 7 به متغیرها پژوهش این در

 مستقل متغیر -6-1
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 دیاری، متغیرهای یا و برمتغیر را آن رابطه یا تأییر تا شود؛می انتیاب یا و کاریدست گیری،ان ازا گرپژوهش توسط که متغیری

 ش ا، انجاش مطالعات اسا  بر و ت ریق اصکی پرسش به توجه باهد 8714 دالور) شاودمی نامی ا متغیرمساترل کا ، گیریان ازا

 ان ازا ایبر مارور ب یند می شود ساجی ا وابسته متغیرهای بر آن تاییر که بودا حاضارخصاوصی سازی ت ریق مساترل متغیر

 انبی زیر صورت به آن تعریف که نمودیج استفادا آزاد شااور سهاش درص  واوان ت ت پروکسی ی  از ساازی خصاوصای گیری

 :است گردی ا

  آزاد شناور سهام

 و اصکی مال ان تمک  در که شودمی اطالق بورسی هایشرکت سهاش از درص ی یا تع اد به Free Float یا آزاد شاااور ساهاش

 د دارد وجود نخدی  ایآیا ا در آن معامکه انترار و نبودا هاشرکت وم ا

 ست  و داد هفتای یا روزانه طور به که بودا گذارانسرمایه از میتکفی افراد دستان در که اسات ساهاش از میخانی دیار وبارتی به

 توسااط م یریتی اه اف با و بودا معامکه قابل بازار در که دانساات شاارکت ی  سااهاش از نساابتی را آن توان می یا و شااود می

 اشسه ضریبد باش  می ماتشرا سهاش کل از استراتژی  سهام اران ساهاش کسار برابر و نشاود ناه اری اساتراتژی  ساهام اران

 دشود می بیان درص  صورت به معموال که است شرکت سهاش کل به مخبور سهاش نسبت برابر نیخ آزاد شااور

 وابسته متغیر  -6-2

 ور،دال) شود مشای  و معکوش آن بر مساترل متغیر تأییر تا شاود؛می گیریان ازا یا مشااه ا که اسات متغیری وابساته، متغیر

 مطالعه و وقف تعریف به توجه باد گیردمی قرار مسترل متغیر تأییر ت ت که است متغیری وابسته، متغیر دیار وبارت به ،ه8714

 دشود می ارزیابی سه معیار زیر از استفادا با که باش  می شرکت ومک رد ت ریق، وابسته متغیر ت ریق، ادبیات

 اقتصادی افزوده ارزش

 یا کاهش او ش ا بیای پیش ومک رد به نسبت شرکت واقعی ومک رد ده  می نشان که اسات معیاری اقتصاادی افخودا ارزو

 به ساارمایه هخیاه گرفتن نرر در با شاارکت ارزو که اساات معای این به مثبت اقتصااادی افخودا ارزود اساات داشااته افخایش

 داست یافته افخایش ش ا کارگرفته

 سا ا برد دارد تاکی  سهام اران برای یروت افخایش و شرکت برای ارزو ایجاد و ماابع بهیاه تیصی  بر اقتصادی افخودا ارزو

 ددارد بستای شرکت ش ا گرفته کار به سرمایه هخیاه و بازدا به شرکت ارزو معیار، این
EVA = NOPAT- (WACC.CAPITAL   (1)) 

EVA = (r-WACC).CAPITAL   (2) 

 دباش  می اقتصادی سرمایه معرف CAPITAL و اقتصادی سود معرف NOPAT اقتصادی، افخودا ارزو م اسبه در

 ش ا گرفته کار به سرمایه CAPITAL و سرمایه هخیاه موزون میاناین WACC گذاری، سرمایه بازدا نرخ r فوق، معادله در

 داست

 نسبت کیوتوبین

 دهاست ب هی ماهای ها دارایی دفتری ارزو به سهاش بازار در شرکت ارزو نسبت کیوتوبین
Tobin,s Q = MV/(BV-Debt)   (3)� 

 شرکت ب هی ،Debt و ها دارایی دفتری ارزو ،BV ،ه سهاش قیمت*  شرکت سهاش تع اد) شرکت بازار ارزو ،MV آن در که

 دباش  می

 بازار افزوده ارزش
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 ارزو بین تفاوت حاصل ش  معرفی سهام اران برای آفریای ارزو ارزیابی جهت استوارت توساط 8331 ساال در که معیار این

 در خود سااهاش فروو از سااهام اران که اساات پولی تفاوت کاا ا بیان و اساات آن اقتصااادی دفتری ارزو با شاارکت ی  بازار

 د آورن  می دست به ان  کردا گذاری سرمایه که مبکغی با مرایسه

 وادی سهام اران وسیکه به ش ا ورضه سرمایه -وادی سهاش صاحبان حروق بازار ارزو= بازار افخودا ارزو

 داست سرمایه های معادل و وادی سهاش صاحبان حروق دفتری ارزو شامل وادی سهام اران وسیکه به ش ا ورضه سرمایه

 

 

 

 کنترلی متغیر -6-3

 شرکت اندازه

 می آن دتع ا بر ترسیج و گردی ا م اسبه نمونه در حاضر های شرکت های دارایی طبیعی لااریتج متغیر، این گیری ان ازا برای

 خرگب ها آن های دارایی ارزو طبیعی لااریتج که هایی شرکت گاا آند آی  دسات به ها دارایی ارزو لااریتج میاناین تا شاود

 دشون  می گرفته نرر در کوچ  های شرکت واوان به ها شرکت سایر و بخرگ های شرکت واوان به بود میاناین از تر

 ها و نتایج حاصلهآزمون فرضیه .7
 آزمون فرضیه اول-7-1

 باااههای اقتصادی تاییر داردد   (EVA)خصوصی سازی بر ارزو افخودا اقتصادیفرضیه اول: 
باااههای اقتصادی در دو دورا سه ساله قبل و بع  از   (EVA)ه به ایا ه تاییر خصوصی سازی بر ارزو افخودا اقتصادیتوج با

های آماری های زوجی استفادا نماییجد در این آزمون ابت ا شاخ برای نمونه tشود لذا بای  از آزمون خصوصی سازی مرایسه می

سااله قبل و بع  از خصاوصای سازی مرایسه و سسس آزمون وجود همبستای بین این دو متغیر مورد بررسای در دو دورا ساه 

  (EVA)ارزو افخودا اقتصادیکای  میاناین آم ا اساتد همانطور که مشاه ا می 8شاود که نتایج در ج ول حالت انجاش می

و ان راف استان ارد  212171صی سازی در شرکت های پذیرفته ش ا در بور  اوراق بهادار تهران در دورا سه ساله قبل از خصو

در شرکت های پذیرفته ش ا در بور  اوراق بهادار تهران در دورا سه   (EVA)ارزو افخودا اقتصادیو میاناین  331712آن 

استد مر ار سطح معای داری آزمون همبستای ارزو  2838111و ان راف استان ارد آن  171333 ساله بع  از خصوصی سازی

اساات که نشااان دها ا وجود  0/000باااههای اقتصااادی قبل و بع  از خصااوصاای سااازی برابر با   (EVA)صااادیافخودا اقت

 استد 17133استد ضمااٌ ضریب همبستای نمونه بین این دو حالت  %35همبستای با اطمیاان 

 

بنگاههای اقتصادی در دو دوره سه ساله قبل و بعد از خصوصی   (EVA)های آماری ارزش افزوده اقتصادی(: شاخص1جدول )

 سازی

ارزش افزوده 

   (EVA)اقتصادی

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

خطای انحراف 

 از میانگین

ضرررر رر  

 همبستگی

سطح معنی 

 داری
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 62266 006392 262632 213 قبل از خصوصی سازی
97200 0/000 

 192000 2101669 632000 213 بعد خصوصی سازی

 

آم ا اسااتد در این ج ول میاناین اختالف زوجها  2ها ام ان پذیر اساات که نتایج در ج ول با تایی  همبسااتای، آزمون نمونه

 1715و کوچ تر از  0/000اساتد ضمااٌ مر ار سطح معای داری  8717334با ان راف معیار   - 731741مافی و برابر مر اری 

باااههای اقتصادی با   (EVA)بودا و نشان دها ا این است که فرض صفر و ش تاییر خصوصی سازی بر ارزو افخودا اقتصادی

باااههای   (EVA)شود یعای خصوصی سازی بر ارزو افخودا اقتصادیگرددد لذا فرضیه پژوهش تائی  میرد می %35اطمیاان 

 داردداقتصادی تاییر معای داری 

بنگاه های اقتصادی قبل و   (EVA)همبسته برای بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی t(: آزمون 2جدول)

 بعد از خصوصی سازی

 

 آزمون فرضیه دوم -7-2

 خصوصی سازی بر نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی تاییر داردد فرضیه دوش: 
ه به ایا ه تاییر خصوصی سازی بر نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی در دو دورا سه ساله قبل و بع  از خصوصی سازی با توج

های آماری متغیر مورد های زوجی اسااتفادا نماییجد در این آزمون ابت ا شاخ برای نمونه tشاود لذا بای  از آزمون مرایساه می

ز خصاوصای سازی مرایسه و سسس آزمون وجود همبستای بین این دو حالت انجاش بررسای در دو دورا ساه سااله قبل و بع  ا

در شاارکت های پذیرفته ش ا در کیوتوبین کای  میاناین آم ا اساتد همانطور که مشااه ا می 7شاود که نتایج در ج ول می

در کیوتوبین و میاناین  2773ن و ان راف استان ارد آ 2733 بور  اوراق بهادار تهران در دورا ساه سااله قبل از خصوصی سازی

استد مر ار سطح معای  2711 شارکت های پذیرفته شا ا در بور  اوراق بهادار تهران در دورا سه ساله بع  از خصوصی سازی

است که نشان دها ا  0/000داری آزمون همبستای نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی قبل و بع  از خصوصی سازی برابر با 

 استد 17241استد ضمااٌ ضریب همبستای نمونه بین این دو حالت  %35با اطمیاان وجود همبستای 

 

 های آماری نسبت کیوتوبین بنگاههای اقتصادی در دو دوره سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی(: شاخص3جدول )

 تفاضل زوجها   (EVA)ارزش افزوده اقتصادی

انحراف  میانگین

 معیار

 
t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 0/000 212 -37060 1323009 -306399 بعد از خصوصی سازی –قبل از خصوصی سازی 
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انررحررراف  میانگین تعداد نسبت کیوتوبین

 معیار

خطای انحراف از 

 میانگین

ضرررر ر  

 همبستگی

معنی سطح 

 داری

 9716 2730 2700 213 قبل از خصوصی سازی
97299 0/000 

 9711 1766 2796 213 بعد از خصوصی سازی

آم ا اسااتد در این ج ول میاناین اختالف زوجها  4ها ام ان پذیر اساات که نتایج در ج ول همبسااتای، آزمون نمونهبا تایی  

بودا و  1715و کوچ تر از  0/000اساتد ضماٌا مر ار سطح معای داری   27554با ان راف معیار   17385مر اری مثبت و برابر 

رد  %35ی سازی بر نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی با اطمیاان نشاان دها ا این اسات که فرض صافر و ش تاییر خصاوص

 شود یعای خصوصی سازی بر نسبت کیوتوبین باااههای اقتصادی تاییر معای داری دارددگرددد لذا فرضیه پژوهش تائی  میمی

 

قتصادی قبل و بعد از همبسته برای بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نسبت کیوتوبین بنگاه های ا t(: آزمون 9جدول )

 خصوصی سازی

 

 آزمون فرضیه سوم -0-3

 باااههای اقتصادی تاییر داردد (MVA)خصوصی سازی بر ارزو افخودا بازار فرضیه سوش: 
باااههای اقتصاادی در دو دورا سه ساله قبل و بع  از  (MVA)ه به ایا ه تاییر خصاوصای ساازی بر ارزو افخودا بازار با توج

های آماری های زوجی استفادا نماییجد در این آزمون ابت ا شاخ برای نمونه tشود لذا بای  از آزمون خصوصی سازی مرایسه می

تغیر مورد بررسای در دو دورا ساه سااله قبل و بع  از خصاوصای سازی مرایسه و سسس آزمون وجود همبستای بین این دو م

در  (MVA)ارزو افخودا بازار کای  میاناین آم ا اسااتد همانطور که مشاااه ا می 5شااود که نتایج در ج ول حالت انجاش می

و ان راف استان ارد  8773411ن در دورا سه ساله قبل از خصوصی سازی شارکت های پذیرفته ش ا در بور  اوراق بهادار تهرا

در شارکت های پذیرفته شا ا در بور  اوراق بهادار تهران در دورا سه   (MVA)ارزو افخودا بازار و میاناین  4251752آن 

ی آزمون همبستای استد مر ار سطح معای دار 84518337و ان راف استان ارد آن  4811117 سااله بع  از خصاوصای سازی

اساات که نشااان دها ا وجود  0/000باااههای اقتصااادی قبل و بع  از خصااوصاای سااازی برابر با  (MVA)ارزو افخودا بازار 

 استد 17331استد ضمااٌ ضریب همبستای نمونه بین این دو حالت  %35همبستای با اطمیاان 

 

 تفاضل زوجها نسبت کیوتوبین

انررحررراف  میانگین

 معیار

 
t 

درجررره 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 0/000 212 67231 27669 97016 بعد از خصوصی سازی –قبل از خصوصی سازی 
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بنگاههای اقتصادی در دو دوره سه ساله قبل و بعد از خصوصی  (MVA)های آماری ارزش افزوده بازار (: شاخص6جدول )

 سازی

ارزش افررزوده بررازار 
(MVA) 

خطررای انحراف  انحراف معیار میانگین تعداد

 از میانگین

ضرررر رر  

 همبستگی

سطح معنی 

 داری

 201699 9266362 1330962 213 قبل از خصوصی سازی
97002 0/000 

 000126 19621003 9126223 213 بعد از خصوصی سازی

آم ا اسااتد در این ج ول میاناین اختالف زوجها  1ها ام ان پذیر اساات که نتایج در ج ول با تایی  همبسااتای، آزمون نمونه

 1715و کوچ تر از  0/000استد ضمااٌ مر ار سطح معای داری  81453324با ان راف معیار  -2143485مر اری مافی و برابر 

باااههای اقتصادی با  (MVA)بودا و نشاان دها ا این اسات که فرض صافر و ش تاییر خصوصی سازی بر ارزو افخودا بازار 

باااههای  (MVA)شاودد یعای خصاوصی سازی بر ارزو افخودا بازار گرددد لذا فرضایه پژوهش تائی  میرد می %35اطمیاان 

 دداقتصادی تاییر معای داری دار

 

 قبل و بعد از خصوصی سازی (MVA)همبسته برای بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده بازار  t(: آزمون 6جدول )

 

 بحث و نتیجه گیری .8
ارزو افخودا اقتصادی، ارزو افخودا بازار و نسبت کیوتوبین  نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می ده  که خصوصی سازی بر

 لذا اجرای سیاست خصوصی سازی توانسته است به اه اف باااا های اقتصادی واگذار ش ا تاییر مثبت و معااداری داشته استد

ه؛ مایاساااون، نش و ون 8332نتایج حاصااال با نتایا پژوهش جالل، جونخ ) آن یعای بهبود کاارایی و بهرا وری دسااات یاب د

ه؛ 2111ه؛ بورتولوتی و هم اران)8331ه؛ بوباکری و کاست)8331ه؛ جونخ و هم اران)8331ه؛ بوی و و هم اران)8334ران نبورگ)

ه در رابطه با 8731و رضاااائیان) ه 8734رفیعی)ه ؛ 2188ه؛ هوان  و وان  )2113ه؛ بانچاویجیت)2114ه؛ ومران)2112تیان )

ه؛ 2117ه؛ بوباکری و کاساات )2118بهبود ومک رد بع  از خصااوصاای سااازی شاارکتها همسااو اساات ولی با نتایج سااان و تان )

 ه میالف استد8714ه و طالب نیا و م م زادا)8733سیکواری)

 تفاضل زوجها (MVA)ارزش افزوده بازار 

انررحررراف  میانگین

 معیار

 
t 

درجررره 

 آزادی

ح  ط سرر

مررعررنی 

 داری

 0/000 212 -37009 19960029 -2290916 بعد از خصوصی سازی –قبل از خصوصی سازی 
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شاخ  ترین و مهمترین دلیل خصوصی سازی، ومک رد ضعیف شرکت های دولتی در بر اسا  مبانی نرری و پیشیاه ت ریق، 

مرایساه با بیش خصاوصای استد به طور معمول مشاه ا ش ا است که که شرکت های دولتی به سبب پایین بودن بهرا وری، 

راین ی ی از راا های مثیر هخیااه های سااااایای را بر بودجه دولت ت میل می کاا  و بار مالی دولت را افخایش می دها د بااب

کاهش کساری بودجه دولت، کاهش این هخیاه ها به وسایکه خصاوصای سازی شرکت های دولتی استد با خصوصی سازی می 

گیرن  و یا از بین می رون  و ه ر توان کارایی آن دساته از دارایی ها را که در بیش دولتی به طور بهیاه مورد استفادا قرار نمی

داد و با جکوگیری از اتالف ماابع مکی برای شااارکت ارزو آفریای نمودد و در نتیجه، م یریت ماابع مکی را  می شاااون ، افخایش

افخایش دادد بای  خاطر نشاان کرد که خصوصی سازی، به تاهایی ی  ه ف نیست، بک ه وسیکه ای است برای رسی ن به اه افی 

ن می توان انترار داشاات که خصااوصاای سااازی باوث افخایش کارآیی، از قبیل: افخایش کارایی و رشاا  سااریع اقتصااادید  باابرای

سودآوری و بهبود ومک رد شرکت ها گردد و نتایج پژوهش حاضر که بیانار تاییر خصوصی سازی بر ومک رد بر اسا  معیارهای 

 نوین است تا ح ود زیادی با مبانی نرری ت ریق مطابرت داردد

 

 پیشنهادات .9
 نتا ج پژوهشپیشنهادات مبتنی بر  -0-1

براسا  ادبیات موضووی در اکثر کشورهای دنیا و حتی در کشورهای جهان سوش، صاایع وم ا و زیرباایی، از قبیل میابرات  -1

و ارتباطات، راا آهن، خطوط هوایی، تولی  انرژی و صااایع بخرگ به بیش خصااوصاای واگذار می شود، اما در ایران شرکت های 

ردا صاااایع متوسااط و کوچ  قرار دارن  و با توجه به نتایج ت ریق که حاکی از افخایش کارآیی و مشاامول واگذاری بیشااتر در 

بهبود ومک رد شرکت ها پس از خصوصی سازی است، پیشاهاد می شود تا رون  واگذاری شرکت ها بیصوص شرکت های بخرگ 

 ری بیشتر گردددبا سروت و ج یت بیشتری انجاش گیرد، تا تمایل بیش خصوصی برای سرمایه گذا

با توجه به ایا ه نتایج پژوهش حاکی از تاییر معاادار خصوصی سازی بر ومک رد باااهها بر اسا  معیارهای نوین می باش ،  -2

 لذا پیشاهاد می شود در بررسی تاییر خصوصی سازی بر ومک رد، از معیارهای نوین هج استفادا شودد 
 

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی -0-2

با توجه به تاییر معاادار متغیرهای کاترلی بر نتایج پژوهش، پیشاااهاد می گردد که در پژوهش های آتی مرتبط با موضااوع،  -8

 متغیرهای دیار نریر ومر شرکت ل ات گرددد

 پیشااهاد می گردد در ت ریرات آتی مرتبط با پژوهش، تاییر خصاوصی سازی بر ومک رد شرکت ها در ایران با ی ی دیار از -2

 کشورهای جهان سوش به صورت مرایسه ای انجاش گیردد

پیشاااهاد می گردد در پژوهش های آتی مرتبط با موضااوع، ومک رد قبل و بع  ی  نمونه کاترلی)تماماً شاارکتهای دولتی  -7

ا با باشاا ه از شارکتهای دولتی مورد آزمون قرار گیرد تا اسات  اش آزمون های انجاش گرفته در مورد شاارکتهای خصااوصی ش 

 اوتماد بیشتر تایی  گرددد
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