
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                                                                       2318 ، پاییز22 ، شماره2دوره 

                                          
 

801 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 نظام و اقتصاد در اصالحات انجام براي کشورها از بسياري در دولتها که است حقوقي و مالي اجرايي، فرآيندي سازي خصوصي

 اجتماايي  و اقتصادي مالي، حوزه سه در سازي خصوصي هدف سازي، خصوصي ادبيات طبق .آورند مي در اجرا به کشور اداري

 بازار گسترش خصوصي، بخش توانمندسازي دولت، سازي کوچک درآمد، مناسب توزيع ها، بنگاه کارايي افزايش شامل سياسي

 باه  دولتاي  اقتصاادي  هااي  بنگاه مديريت و مالکيت واگذاري طريق از کنندگان مصرف منافع تأمين رقابت، افزايش سرمايه،

 ايران در هاشرکت مالي يملکرد برسود تقسيمي و سازي خصوصي تاثير است شده سعي پژوهش اين در است، غيردولتي بخش

 باور   ساازمان  از 8931 تا 8930 ساله هفت پژوهشي دوره در شده انجام معامالت اطاليات از پس .گيرد قرار بررسي مورد

 16 بار  مشاتمل  آماري نمونه که است شده استفاده سيستماتيک حذف روش از تحقيق اين در. گرديد آوري جمع بهادار اوراق

 آنهاا  ساهام  %00از کمتار  شارکت،  98 تعاداد  و شده سازي خصوصي آنها سهام %00 از بيشتر شرکت، 98 که باشد مي شرکت

 شاده  اساتفاده  زوجاي  t آزماون  روش و SPSS افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه براي همچنين است، شده سازي خصوصي

 مالي يملکرد يانگينم که است اين کرد، ينوان ميتوان تحقيق هاي فرضيه آزمون کلي گيري نتيجه و بندي جمع در آنچه .است
تفااوت   سازي     شرکتها بعد از خصوصيو سود تقسيمي سازي با ميانگين يملکرد مالي  ها قبل از خصوصيشرکت و سود تقسيمي

 .معني داري وجود دارد

 .سازي، سود تقسيمي خصوصي مالي، يملکرد کلیدی: واژگان

 

 مقدمه
 و اقتصااد  در اصاالحات  انجاام  براي کشورها از بسياري در ها دولت که است حقوقي و مالي اجرايي، فرآيندي سازي خصوصي
 و اقتصاادي  ماالي،  حاوزه  ساه  در سازي خصوصي هدف سازي، خصوصي ادبيات طبق .آورند مي در اجرا به کشور اداري نظام

 خصوصاي،  بخاش  توانمندساازي  دولات،  سازي کوچک درآمد، مناسب توزيع ها، بنگاه کارايي افزايش شامل سياسي اجتمايي
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 هااي  بنگااه  ماديريت  و مالکيات  واگذاري طريق از ... و کنندگان مصرف منافع تأمين رقابت، افزايش سرمايه، بازار گسترش

 (.8913 همکاران، و نجات) است غيردولتي بخش به دولتي اقتصادي
 نيز و ايران اقتصاد ساختار اصالح در آن نقش و سازي خصوصي اهميت بر گذاري، سياست و يلمي محافل در اخير هاي سال در

 کاه  يافات  را کشوري توان مي دشواري به امروزه واقع در .است شده تأکيد بسيار مختلف هاي بخش در اقتصادي رشد افزايش

 در خصوصاي  بخاش  کاردن  ساهيم  و خصوصاي  بخاش  به دولتي هاي شرکت از بخشي يا تمام واگذاري براي را هايي برنامه

 چارا  اسات،  رسيده اثبات به کامال سازي خصوصي ضرورت. باشد نگرفته پيش در ها، شرکت اين مالي امور و مالکيت مديريت،

 باه  ،روناد  ماي  شمار به ناکارآمدي و ده زيان واحدهاي مجموع در و نيستند برخوردار مناسبي يملکرد از دولتي هاي شرکت که

 دولات  که آنجا از همچنين .ندارد خوبي کيفيت زياد، هاي هزينه صرف وجود با آنها از بعضي توليدي خدمات و کاال که طوري

 گذشاته  ايان  از. اناد  شاده  گرفتاار  اضافي کار نيروي معضل به دولتي هاي شرکت کند، مي تالش اشتغال حفظ يا و ايجاد براي

 بايا   اين و گزينند مي بر خود محصوالت براي پاييني هاي قيمت رقابتي غير فضاي در کردن کار دليل به دولتي هاي شرکت

 (8939محمدي، )اسکندري و ميرزا شود مي مالي هنگفت هاي زيان

 آن انجام به قادر خصوصي بخش که خدماتي ساير و يمومي بخش خدمات سنگين بار از رهايي براي نيز ها دولت از بسياري

 کاالها توليد سازي خصوصي در. آوردند روي سازيخصوصي اقدامات به دولت، هاي فعاليت ي بدنه کردن سبک جهت در و است

 جريان به سازي خصوصي چنين ( هم8311، 8استيو و )هانک يابد مي انتقال خصوصي بخش به دولتي بخش از خدمات ارائه و

 باا  کشورهاي به نسبت کمتر اقتصادي رشد هاي نرخ با يافته توسعه کمتر کشورهاي از بسياري که شده تبديل اقداماتي اصلي

 (.8311، 6پيتر و فرسن) کنند تجربه را آن مايلند آزاد، بازار اقتصاد

 

 بیان مسئله
 باه  حتاي  باود،  خواهد خصوصي مالکيت از کارآمدتر ذاتانا دولتي مالکيت که دهند مي نشان مختلف داليل ارائه با اقتصاددانان

 دنباال  شادت  باه  کشاورها  در ساازي  خصوصاي  روند اخير دهه چند در دليل اين به باشد، خيرخواه دولتي مالکيت آنکه فرض

 بخش به سطحي هر در دولتي بخش تأسيسات و وظايف آن طي که است فرآيندي ظاهري، شکل در سازي خصوصي .شود مي

 که ميشود اطالق جامعه، سطوح کليه در فرهنگي اشايه به حقيقي مفهوم در سازي خصوصي اما .شود مي داده انتقال خصوصي

 ماردم  يعناي  ،واگذاشت مردم به بايد را مردم کار که کنند باور کشور آحاد تمامي و مجريه و قضائيه قواي قانونگذاري، دستگاه

 از را آنها تواند نمي قدرتي و نهادي هيچ و هستند خود جامعه به مربوط مسئوليتهاي و وظايف انجام به ملزم دولت دخالت بدون
 (.8913 خزايي، و صمصامي) دارد باز هايشان مسئوليت انجام
 انساني، نيروي از و است برخوردار سود کسب و تالش و کار براي بااليي انگيزه از خصوصي بخش اقتصادي، تئوري اسا  بر

 نسبت بيشتري سودآوري و بازدهي و کمتر توليد هاي هزينه بخش اين .کند مي را استفاده حداکثر توليد يوامل ساير و سرمايه

 اساتفاده  نظار  از يافته، سامان سودآوري اصل اسا  بر که آن، درآمدهاي و ها هزينه بر حاکم سيستم و دارد يمومي بخش به

 توساعه  باا  نهايات  در .آورد ماي  ارمغاان  باه  اقتصاد براي را مناسبتري اثربخشي و کارايي تا داشته خاصي توجه منابع از بهينه

                                                           
1
 Hank & Steve 
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 و همتي) است بيشتر سودآوري آن دهنده سوق يامل مهمترين که شود مي پرداخته مصرفي الگوي اصالح به سازي خصوصي
 .(8930 همکاران،

 ،8310 دهاه  در هاا  فعاليات  دامناه  گساترش  با اما بود، اثربخش و مطلوب بسيار ها دولت اقتصادي هاي فعاليت 8300 دهه در
 وجود يدم کارا، هاي حمايت يدم يملياتي، اهداف تعدد کارکنان، در انگيزه وجود يدم مديريت، سيستم ضعف :نظير مشکالتي

 تحقاق  در آنهاا  موفقيات  يادم  موجب و گذاشت مخرب تأثير ها دولت اقتصادي هاي فعاليت بر… و مناسب حسابرسي سيستم

 از ها شرکت حمايت حذف: نظير اقداماتي با ها دولت تا شد باي  گرفت، را ها دولت که گريبان مشکالتي اين .گرديد اهدافشان

 ايجااد  ارزان، تساهيالت  باه  شارکتها  دساتيابي  امکاان  بردن بين از شرکتها، غيرتجاري اهداف حذف خارجي، و داخلي رقابت

 آنهاا  وري بهره و کارايي افزايش به دولتي هاي بنگاه مديريت و مالکيت انتقال بدون  ...و شرکتها اداره و مديريت در استقالل

 اساتقالل  تضمين کارايي، افزايش دولتي، هاي سازمان در زيرا شد، مواجه شکست با سياست اين کشورها اکثر در اما .بپردازند

 مقررات آزادسازي، هاي سياست انجام سوي به گرايش نتيجه در. است سخت بسيار کاري مالي انضباط بکارگيري به مديريت

 طاور  باه  کاارايي،  افازايش  و اقتصادي مشکالت با مقابله جهت مديريت و مالکيت واگذاري با همراه سازي، خصوصي و زدايي
 دولت تصدي حجم کاهش و ها فعاليت کارايي ارتقاء منظور به ايران در. گرفت قرار دنيا سرتاسر هاي دولت توجه مورد گسترده

 8919 ساال  در کشاور  امکانات از بهينه استفاده و اقتصادي تعادل ايجاد نيز و غيرضروري خدماتي و اقتصادي هاي فعاليت در

 سياست موفقيت کنون تا زمان آن از اما شد، تصويب دولتي هاي شرکت و ها سازمان و دولت به متعلق سهام واگذاري سياست

 و کاارا  نحو به حاضر حال در و شده تبديل مديران اقتصادي هاي دغدغه ترين پيچيده از يکي آن به اجراي و سازي خصوصي
 ساازي  خصوصاي  اهاداف  بنادي  تقسايم  باه  خاصي ابعاد از هرکدام سازي خصوصي نظران صاحب .است نشده اجرا اثربخش

 دارد: مي بيان زير موارد در را سازي خصوصي اهداف 9گيبون هنري نمونه براي .اند پرداخته

 کنندگان مصرف نفع به خدمات و کاالها بيشتر چه هر کردن رقابتي طريق از کارايي افزايش .8

 جامعه در مالکيت گسترش و افزايش .6

 فروشد مي را آن دولت که خدماتي يا کاال مورد در ارزش باالترين به دستيابي .9
 شاود  ماي  ادياا  کاه  اسات  ايان  ايران، در سازي خصوصي برانگيز چالش مباح  از يکي گرديد، ارائه که آنچه بر ينايت با حال

 .است داشته متفاوتي اثرات اگذاري و مشمول بنگاههاي متغيرهاي ديگر و سودآوري و بازار ارزش يملکرد، بر سازي خصوصي
 آياا  کاه  اسات  ساوال  ايان  باه  پاسخگويي دنبال به پژوهشگر تحقيق اين در سازي خصوصي ويژه اهميت به توجه با بنابراين

 .نه؟ يا است داشته تأثير خصوصي بخش به شده واگذار هاي شرکت باقيمانده سود و يملکرد بر سازي خصوصي

 

 پیشینه تحقیق
 و غالم توسط پاکستان کشور در سازي خصوصي و جداسازي تجربه :سيمان صنعت وري بهره و کارايي ينوان با پژوهشي در

 ايجااد  اخيارا  کاه  ويلسون و وبالگ و ديگران و وي چهارم پارامتريک نا غيرشرطي برآوردگر از استفاده با که (6080) 4جفري

 و تجاري چرخه پنج الي چهار حداقل مطالعه اين .نمودند برآورد را پاکستان سيمان صنعت در کارايي و وري بهره سطح شده،
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 Gibbon، Henty 
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 سار  پشات  کاه  اصاالحي  دوره در پاکساتان  سيمان صنعت که گرفتند نتيجه آنها .دهد مي قرار پوشش تحت را دولت چندين

 کاارايي  ماورد  در را بهباود  ايان  البتاه  که است نموده تجربه را وري بهره در بهبود خود مالکيت طبقات تمامي بين در گذاشته

 6001-88331 هاي سال طول در وري بهره در بهبود. است شده حاصل فني رشد دليل به وري بهره در بهبود .گفت تواننمي

 بود. ترملمو  کالن اقتصاد محيط در رشد يک سبب به
 باه  دولات  از شارکتها  کنترل انتقال آيا که پرداختند مهم اين آزمون به چيني، شرکت 861 بررسي با ،(6081) وانگ و هوانگ

 و واقعاي  خروجاي  در اي مالحظاه  قابال  افازايش  نتاايج،  .بخشاد  ماي  بهبود را يملياتي کارايي و سودآوري خصوصي، بخش

 قابل نتيجه به يملياتي کارايي و اهرم مورد در آنها اما. کرد مي بيان را کارکنان تعداد در اي مالحظه قابل کاهش و سودآوري

 بايد دولت شده، واگذار هاي شرکت يملياتي و مالي کارايي در افزايش منظور به که يافتند در آنها و. نيافتند دست اي مالحظه

 .دهد انتقال خصوصي بخش به را کنترل و کند کم آنها بر را خود کنترل
 6080تاا   6086کاه در فاصاله ساالهاي     (6081) 0 در پژوهشي با ينوان يملکرد شرکتهاي چيني توسط چاناگ و همکااران  

 انااد. در اياان تحقيااق شاخصااهاي مربااوط بااه رفاااه اجتمااايي و        ورد مطالعااه قاارار داده انااد، ماا  دهخصوصااي شاا 

خصوصاي   6086 سال در که شرکت 0981تحقيق  است. در اينگرفته  يملکردي شرکتهاي خصوصي شده مورد ارزيابي قرار
ساازي بايا  کااهش     خصوصاي  اند. نتايج تحقياق نشاان داده کاه    شده بودند به ينوان گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفته

مي تحقيق نشان داده که وضاعيت اساتخدا   هاي همچنين يافته وري نيروي کار شده است. هاي مديريتي و افزايش بهره هزينه
حالي است که خصوصي شدن باي  ثبات بيشتر در وضعيت  شرکتها پس از خصوصي شدن تغيير چنداني نداشته است. اين در

 .شرکتها در بلند مدت شده است
جمهاوري چاک    ساازي در  رده خصوصيها در برنامه گسته مطالعه اثر مالکيت بر يملکرد شرکتب (6081) 1وسندا و اسوجنارک

بررسي قرار دادند. متغيرهاايي کاه    انواع مختلف مالکيت و ميزان تمرکز مالکيت را در دوره بعد از واگذاري موردپرداختند و اثر 
کار، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام. نتايج  مورد بررسي قرار گرفتند يبارتند از: سود يملياتي، درآمد فروش، هزينه نيروي

الکيت خصوصي نسبت به مالکيت دولتي باه يملکارد بااالتر دسات     م از واگذاري،تحقيق آنها بيانگر آن است که در دوره بعد 
بهتر و يا در برخي موارد يملکرد همسان در مقايسه با مالکيت متمرکز در دست  يابد. به يبارتي مالکيت خصوصي يملکرد مي

 .دولت دارد
و حسانلو   تهاي دولتاي توساط رساتم خااني    سازي بر يملکرد مالي شارک سي و برآورد تأثير خصوصيدر پژوهش با ينوان برر

ساازي از   تاأثير خصوصاي   ،قبل و بعد از واگاذاري  ،و بررسي مقايسهاي يملکرد شرکتها که در اين پژوهش با مطالعه (8931)
اطالياات واقعاي ماورد نيااز از      ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. باراي ايان منظاور    طريق يملکرد مالي اين دسته از شرکت

اطاليات مربوط باه چهاار متغيار ماالي اصالي       شرکت مشمول اين دوره استخراج گرديده و سپس 88 مالي ساالنه صورتهاي
ها به ينوان  رشد سود خالص و نسبت فروش به کل دارايي شامل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ رشد فروش خالص، نرخ

تقل مورد اساتفاده قارار   اي مورد بررسي( به ينوان متغير مسه زمان )سال سازي و روند رشد در طول متغير وابسته و خصوصي
ساازي، باازده حقاوق صااحبان      دهد که بعد از خصوصي آزمون رگرسيون با متغير انديکاتور نشان مي نتايج حاصل از گرفت. به

                                                           
5
 Chong et al 

6
 Kocenda & Svejnar 
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 تفااوت چناداني  ها کاهش يافته و نرخ رشد فروش خالص  نرخ رشد سود خالص و نسبت فروش به کل دارايي سهام افزايش و
 نداشته است. 

 تغييارات  . در ايان تحقياق  پرداخات  سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شرکتها بررسي تأثير خصوصي( به 8931آقاجاني )
. نتايج حاصل از اين تحقيق است، مورد مطالعه قرار گرفته استنسبتهاي مالي که بيان گر تأثير يملکرد مديريت بر ابعاد مالي 

نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفااوت زياادي    سازي د از خصوصيهاي بررسي شده بع دهد که متوسط نسبت نشان مي
 .شرکتهاي خصوصي شده در بور  اوراق بهادار تهران نشده است اند. يعني خصوصي سازي باي  بهبود ابعاد مالي نداشته

بررساي و   وري و مصرف بهينه مناابع باه   سازي بر بهره وهشي با ينوان بررسي تأثير خصوصي( در پژ8930همتي و همکاران )
گيري مقدار تأثير  اندازه وري، همچنينسرمايه( و بهره ،سازي بر مصرف بهينه منابع )نيروي کار گيري مقدار تأثير خصوصي اندازه

ساازي و   خصوصاي  دهد که ارتباط معنااداري باين  سازي بر توليد ناخالص داخلي پرداختند. نتايج اين مقاله نشان مي خصوصي
باي  مصرف بهينه منابع و رشد شاخص  افزايش توليد ناخالص داخلي و همچنين افزايش اشتغال زايي وجود دارد که درنهايت

 .وري در سطح ملي خواهد شد بهره

 

 تحقیق سواالت
 :که است سوال اين به پاسخگويي درصدد حاضر تحقيق
 دارد؟  هاي پذيرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران شرکت يملکردچه تاثيري بر سود تقسيمي و  سازي خصوصي

 

 تحقیق هایهفرضی
 :گردد مي بيان زير شرح به تحقيق هاي فرضيه

 .دارد داري ته شده در بور  اوراق بهادار تهران ارتباط معناهاي پذيرف شرکتيملکرد مالي  و سازي خصوصي بين

 .دارد ارتباط معناداري وجود هاي پذيرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران شرکت تقسيمي سود و سازي خصوصيبين 

 

 اهداف تحقیق
 ها شرکت مالي يملکردسود تقسيمي و  بر سازي خصوصي تأثير بررسي

 

 جامعه و نمونه پژوهش
 و اسات  گرديده واگذار بهادار اوراق بور  طريق از که خصوصي بخش به شده واگذار هاي شرکت کليه تحقيق آماري جامعه
 اساتفاده  آمااري  گياري  نموناه  از پاژوهش  ايان  در. باشد مي 31-30 هاي سال بين شده واگذار شرکتهاي کليه انتخايي نمونه
 جامعاه  شاد،  خواهاد  انتخااب  حاذفي  روش به مطالعه مورد نمونه و شده داده قرار نمونه انتخاب براي زير شرايط اما ،شود نمي
 :است شده تعديل زير شرايط از استفاده با آماري

 باشند( اسفند 63) تقويمي سال پايان به منتهي مالي سال داراي نمونه شرکتهاي . 

 باشد دسترسي قابل موردنظر هاي شرکت براي تحقيق هاي داده . 
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 باشد شده واگذار خصوصي بخش به آنها درصد 60 حداقل. 

 

 شناسی پژوهشروش 
 ساايت  از آنهاا  تااري  واگاذاري   و ماوردنظر  هااي  شرکت ابتدا. باشد مي کاربردي تحقيقات جمله از هدف نظر از تحقيق اين

 نوين اورد ره اطالياتي بانک از مالي نسبتهاي به مربوط اطاليات دريافت منظور به سپس و استخراج سازي خصوصي سازمان
 از بعد سال چهار و قبل سال چهار شرکتها مالي نسبت و گرديد استفادهکدال( ) ناشران رساني اطالع جامع سيستم و سه نسخه

 .است گرفته قرار ارزيابي مورد SPSS افزار نرم با و محاسبه Excel افزار نرم استفاده با سازي خصوصي

 

 یافته های پژوهش

 فرضیه اول
 .دارد داري تهران ارتباط معناهاي پذيرفته شده در بور  اوراق بهادار  يملکرد مالي شرکت و سازي خصوصي بين

 

 نتایج آمار توصیفی: (2)جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 13113/11 1096/11 800 از خصوصي سازيها قبل  بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکت 

 06001/808 80/800 800 ها بعد از خصوصي سازي بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکت 

 
حقاوق   باازده  800سازي  خصوصياز  بعد و سرمايه شرکتها قبل ق صاحباندرجدول توصيفي باال، اندازه نمونه براي بازده حقو

ساازي   خصوصيبعد از و ميانگين بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکتها 10/11سازي  خصوصي حبان سرمايه شرکتها قبل ازصا
 .دهد نشان مي 80/800

 ماره تی زوجیآنتایج : (2)جدول
 نتيجه آزمون سطح معني دار بودن tآماره  تفاوت ميانگين نسبت

بازده حقوق صاحبان سرمايه قبل از  -بعد از خصوصي سازي
 خصوصي سازي

 تاييد فرضيه 008/0 -646/9 -4419/96

 
را ارايه کرده است. از  هاي پايين و باال همراه اطالياتي در مورد ميانگين ها را به آزمون فرضيه ميانگين نسبت نتايجفوق  دولج

باشد بر اسا  اين  آماري معني دار مي لحاظفوق ازاست لذا ارتباط  00/0زوجي کمتر از  tآنجايي که سطح معني داري آزمون 
حبان سارمايه شارکتها بعاد از    سازي کمتار از باازده حقاوق صاا     آزمون بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکتها قبل از خصوصي

اين نتيجه حاصال گردياد    30/0و سطح اطمينان  008/0در سطح معني داري  سازي مورد بررسي قرار گرفته است و خصوصي
سازي با ميانگين بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکتها ها قبل از خصوصي صاحبان سرمايه شرکت ميانگين بازده حقوق که بين
 اري وجود دارد. دسازي تفاوت معني خصوصيبعد از
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 نتایج آمار توصیفی : (3)جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 63403/0 9601/0 800 بازده سرمايه قبل از خصوصي سازي

 60149/0 6183/0 800 بازده سرمايه بعد از خصوصي سازي

سارمايه شارکتها قبال از     باازده 800راي بازده سرمايه شرکتها قبل و بعد خصوصي سازي ه بدرجدول توصيفي باال، اندازه نمون
 .دهد نشان مي 6183/0سازي  خصوصي و ميانگين بازده حقوق صاحبان سرمايه شرکتها بعد از 9601/0سازي  خصوصي

 

 نتایج اماره تی زوجی: (4)جدول 
 نتيجه آزمون سطح معني دار بودن tآماره  تفاوت ميانگين نسبت

بازده سرمايه قبل از خصوصي  -بعد از خصوصي سازي
 سازي

 تاييد فرضيه 041/0 330/8 01914/0

 
را ارايه کرده است.  همراه اطالياتي در مورد ميانگين هاي پايين و باالنتايج آزمون فرضيه ميانگين نسبت ها را به فوق جدول 

باشد بر اساا    لحاظ آماري معني دار مي است لذا ارتباط فوق از 00/0زوجي کمتر از  t از آنجايي که سطح معني داري آزمون
عد از خصوصي سازي مورد بررسي قرار بازده سرمايه شرکتها ب سازي بيشتر از ازده سرمايه شرکتها قبل از خصوصياين آزمون ب

ازده سرمايه شرکتها اين نتيجه حاصل گرديد که بين ميانگين ب30/0سطح اطمينان  و041/0گرفته است و در سطح معني داري 
 معني داري وجود دارد.سازي تفاوت  انگين بازده سرمايه بعد از خصوصيمي سازي با قبل از خصوصي

 

 نتایج آمار توصیفی: (5)جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 31118/0 -0131/0 800 رشد سود هر سهم شرکت ها قبل از خصوصي سازي

 11866/0 0040/0 800 رشد سود هر سهم شرکت ها بعد از خصوصي سازي

 
سود هر سهم شرکتها  رشد 800سازي  د هر سهم شرکتها قبل و بعد خصوصيدرجدول توصيفي باال، اندازه نمونه براي رشد سو

 .دهد مينشان 004/0سازي  خصوصي و ميانگين رشد سود هر سهم شرکتها بعد از-0131/0سازي  قبل از خصوصي
 

 نتایج اماره تی زوجی: (6)جدول

 نتيجه آزمون سطح معني دار بودن t آماره تفاوت ميانگين نسبت

رشد سود هر سهم قبل از خصوصي  -بعد از خصوصي سازي
 سازي

 فرضيه رد 411/0 -186/0 -/01918
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باال را ارايه کرده است.  فرضيه ميانگين نسبت ها را به همراه اطالياتي در مورد ميانگين هاي پايين ونتايج آزمون جدول فوق 
 باشد بنابراين از لحاظ آماري معني دار نمي است لذا ارتباط فوق 00/0زوجي بيشتر از  tاز آنجايي که سطح معني داري آزمون 

 سازي با ميانگين سود هر سهم شرکتها قبل از خصوصي گين رشداين نتيجه حاصل گرديد که بين ميان 30/0با اطمينان 
 تفاوت معني داري وجود ندارد. سازي سود هر سهم شرکتها بعد از خصوصيرشد

 

 نتایج آمار توصیفی : (7)جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 81010/0 8416/0 800 قبل از خصوصي سازيها شرکت ها  نرخ بازده فروش شرکت

 64811/0 6803/0 800 ها شرکت ها بعد از خصوصي سازي نرخ بازده فروش شرکت

بازده فروش شرکتها  نرخ 800سازي  زده فروش شرکتها قبل و بعد خصوصيجدول توصيفي باال، اندازه نمونه براي نرخ با در
 .دهد نشان مي 6803/0 سازي  خصوصي و ميانگين نرخ بازده فروش شرکتها بعد از 8416/0سازي  قبل از خصوصي

 نتایج اماره تی زوجی: (8)جدول 

 نتيجه آزمون سطح معني دار بودن tآماره  تفاوت ميانگين نسبت

نرخ بازده فروش قبل از خصوصي  -بعد از خصوصي سازي
 سازي

 تاييدفرضيه 000/0 -111/6 -01118/0

 
باال را ارايه کرده است. از آنجاايي   تايج آزمون فرضيه ميانگين نسبت ها را به همراه اطالياتي در مورد ميانگين هاي پايين ون

باشد بر اسا  اين آزمون  دار مي لحاظ آماري معني است لذا ارتباط فوق از 00/0زوجي کمتر از  tکه سطح معني داري آزمون 
ساازي ماورد بررساي قارار      بازده فروش شرکتها بعد از خصوصي از نرخ سازي کمتر بازده فروش شرکتها قبل از خصوصي نرخ

اين نتيجه حاصل گرديد که بين ميانگين نرخ باازده فاروش   30/0و سطح اطمينان  000/0 ست و در سطح معني داريگرفته ا
 .سازي تفاوت معني داري وجود دارد بازده فروش شرکتها بعد از خصوصي سازي با ميانگين نرخ خصوصي شرکتها قبل از

 

 فرضیه دوم
 .دارد شده در بور  اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري وجود هاي پذيرفته شرکت تقسيمي سود بر سازي بين خصوصي

 

 نتایج آمار توصیفی: (1)جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 609/19433 1104/3 800 ها قبل از خصوصي سازي شرکتتقسيمي سود 

 9311100/8 968900/8 800 سازي خصوصي از قبل هابعد شرکتتقسيمي  سود
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يمانده شرکتها سود باق 800درجدول توصيفي باال، اندازه نمونه براي سود باقيمانده شرکتها شرکتها قبل و بعد خصوصي سازي 
 .دهد نشان مي 896890خصوصي سازي  و ميانگين سود باقيمانده شرکتها شرکتها بعد از 31100 قبل از خصوصي سازي

 
 نتایج اماره تی زوجی: (21جدول )

 نتيجه آزمون سطح معني دار بودن  tمارهآ ميانگينوت اتف نسبت

سود تقسيمي  ،بعد از خصوصي سازي

 ها قبل از خصوصي سازي شرکت

 تاييد فرضيه 000/0 -111/6 -0964604/9

 
باال را ارايه کرده است.  نتايج آزمون فرضيه ميانگين نسبت ها را به همراه اطالياتي در مورد ميانگين هاي پايين وفوق جدول 

 باشد بار اساا    دار مي لحاظ آماري معني است لذا ارتباط فوق از 00/0زوجي کمتر از t از آنجايي که سطح معني داري آزمون 
ساازي   انده شرکتها شرکتها بعد از خصوصيکمتر از سود باقيم سازيانده شرکتها شرکتها قبل از خصوصياين آزمون سود باقيم

اين نتيجه حاصل گرديد که باين مياانگين    30/0و سطح اطمينان 000/0معني داري  قرار گرفته است و در سطحمورد بررسي 
 شرکتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين سود باقيمانده شرکتها شرکتها بعد از خصوصي سازي تفاوت سود باقيمانده شرکتها

 .شود رد ميH0 داري وجود دارد. بنابراين فرض معني

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
 .دارد داري هاي پذيرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران ارتباط معنا يملکرد مالي شرکت و سازي خصوصي فرضيه اول: بين 
تفااوت معناي    يملکرد مالي شرکتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين يملکرد مالي شرکتها بعد از خصوصي ساازي  يانگينم

ه اين نتيجه رسيديم که باين مياانگين   ب انجام شد،زوجي tا توجه به آزمونها و تحليل هايي که از راه آزمون ب داري وجود دارد
ا ميانگين بازده حقوق صاحبان ب شرکتها قبل از خصوصي سازيفروش  بازده سرمايه، ، نرخ بازده بازده حقوق صاحبان سرمايه،
شرکتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد، لذا اين فرضيه در حالت  رخ بازده فروشسرمايه، بازده سرمايه، ، ن

سازي  وري صنعت سيمان: تجربه جداسازي و خصوصي پذيرش قرار مي گيرد، در پژوهشي با ينوان کارايي و بهره کلي مورد
ديگاران و  چهاارم وي و   پارامترياک که با استفاده از برآوردگار غيرشارطي نا  ( 6080)در کشور پاکستان توسط غالم و جفري 

پاکساتان را بارآورد نمودناد. ايان مطالعاه       سيمانوري و کارايي در صنعت  ايجاد شده، سطح بهره اًوبالگ و ويلسون که اخير
دهد. آنها نتيجه گرفتند که صنعت سيمان پاکستان قرار مي حداقل چهار الي پنج چرخه تجاري و چندين دولت را تحت پوشش

وري را تجربه نموده اسات کاه البتاه     تمامي طبقات مالکيت خود بهبود در بهره الحي که پشت سر گذاشته در بيندر دوره اص
 ي به دليل رشد فني حاصل شده است.ورتوان گفت. بهبود در بهره نمي اين بهبود را در مورد کارايي

 اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري وجودهاي پذيرفته شده در بور   شرکت تقسيمي سود سازي و بين خصوصي :فرضيه دوم

 .دارد
ساازي تفااوت معناي     خصوصاي  شرکتها بعد از تقسيميسازي با ميانگين سود  شرکتها قبل از خصوصي تقسيميميانگين سود 
بين ميانگين  زوجي انجام شد، به اين نتيجه رسيديم کهt ها و تحليل هايي که از راه آزمون  با توجه به آزمون. داري وجود دارد
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سازي تفاوت معني داري وجاود   بعد از خصوصي شرکتها تقسيمي سازي با ميانگين سود خصوصي شرکتها قبل از تقسيميسود 
وهشاي باا يناوان    ( در پژ8930گيرد، همتاي و همکااران )   پذيرش قرار مي و فرضيه مورد شود رد مي H0دارد. بنابراين فرض 
و مصرف بهينه منابع به بررسي و اندازه گيري مقدار تأثير خصوصي سازي بر مصرف  وري بهره سازي بر بررسي تأثير خصوصي

 ساازي بار تولياد ناخاالص داخلاي      ن اندازه گيري مقدار تأثير خصوصاي وري، همچني سرمايه( و بهره ،کار نيروي) بهينه منابع
کار و توليد ناخالص  متغير مستقل و نيروي سازي به ينوان سال اخير کشور از نظر خصوصي 81 پرداختند. در اين تحقيق از آمار

ه دهد کا  شود. نتايج اين مقاله نشان مي مي وري مورد توجه واقع داخلي به ينوان متغير وابسته و در نهايت محاسبه سرانه بهره
کاه در  ناخالص داخلي و همچنين افزايش اشتغال زاياي وجاود دارد    سازي و افزايش توليد ارتباط معناداري بين رشد خصوصي

ي باا نتاايج پاژوهش حاضار     وري در سطح ملي خواهد شد. که تا حدود شاخص بهره نهايت باي  مصرف بهينه منابع و رشد
 د.باش سازگار مي
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