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 چکیذٌ
 کابسایی  ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی کویتِ کٌٌذگی تؼذیل ًقص ثِ پشداختي تحقیق ایي اًدبم اص ّذف

 اًدابم  ّوجساتیی  -تَغاییی  سٍش ثِ تحقیق ایي. است تْشاى ثْبداس اٍساق ثَسس ضذُ پزیشفتِ ضشکتْبی دس گزاسی سشهبیِ
 عی تْشاى ثْبداس اٍساق ثَسس دس ضذُ پزیشفتِ ّبی ضشکت کلیِ سا تحقیق آهبسی خبهؼِ. است کبسثشدی تحقیقبت ًَع اص ٍ ضذُ
 هاَسد  ٍ ثاَدُ  فؼابل  ثَسس ثبصاس دس تحقیق دٍسُ عَل توبم دس ضشکت 83 تؼذاد کِ دٌّذ هی تطکیل 1398 تب 1394 ّبی سبل

ِ  سگشسایًَی  ّبی هذل اص استیبدُ ثب ٍ گشدیذُ استخشاج ّب ضشکت هبلی ّبی غَست اص تحقیق ّبی دادُ. اًذ گشفتِ قشاس هغبلؼِ  ثا
ِ  داد ًطبى تحقیق ّبی یبفتِ. گشفت قشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد تشکیجی ّبی دادُ سٍش ِ  ثایي  کا  ٍ حسابثذاسی  کابسی  هحبفظا

 ٍ حسابثذاسی  کابسی  هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی، کویتِ ّوچٌیي ٍ داضتِ ٍخَد داسی هؼٌی ساثغِ گزاسی سشهبیِ کبسایی
 .ثبضذ ًوی گزاس تبثیش گزاسی سشهبیِ کبسایی

 .حسبثذاسی کبسی هحبفظِ گزاسی، سشهبیِ کبسایی حسبثشسی، کویتِ: ياصگان کلیذی

 

 مقذمٍ
 ثشخَسداس ای ٍیژُ اّویت حسبثشسی اص کویتِ ثضسگ، ّبی ضشکت سغح دس هبلی ضذیذ ّبی سسَایی اص پس اخیش، دِّ دٍ دس

 ایشاى دس. ضَد هی احسبس پیص اص ثیص حسبثشسی ثِ کویتِ ًیبص ضشکتی، حبکویت ًقص ضذى پشسًگ ثب اهشٍصُ ٍ است ضذُ
 اص خضئی ػٌَاى ثِ حسبثشسی کویتِ سشهبیِ، ثبصاس تَسؼِ ًیض ٍ دٍلتی ّبی ٍاگزاسی ضشکت ٍ سبصی خػَغی افضایص ثب ًیض

. دّذ افضایص هی سا ضذُ حسبثشسی هبلی ّبی غَست اػتجبس ٍ است هبلی گضاسضیشی سًٍذ دس کٌٌذُ تؼییي ساّجشی، ػبهلی اسکبى
 ضشکت، هٌبثغ اتالف اص سیسک، خلَگیشی ّوچَى ّبیی صهیٌِ ثش تش دقیق ًظبست ثشای سْبهذاساى ٍ ّب ضشکت دییش، عشف اص

 کویتِ ػضَ ّش. کٌٌذ هی اتکب حسبثشسی کویتِ اػضبی قضبٍتثش  هقشساتی، ٍ قبًًَی الضاهبت سػبیت ٍ هبلی گضاسضیشی غحت
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 ي حسابذاری کاری محافظٍ بیه رابطٍ بز حسابزسی کمیتٍ کىىذگی تعذیل وقص

تُزان بُادار ايراق بًرط ضذٌ پذیزفتٍ ضزکتُای در گذاری سزمایٍ کارایی  
 

 مُزضاد مزتضًی سیذی

داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی، هَسسِ آهَصش ػبلی سبسٍیِ، سبسی، ایشاى.   
 Meri_mortazavi@yahoo.com 

 عباط رمضان سادٌ سیذی
 گشٍُ حسبثذاسی، ٍاحذ ًکب، داًطیبُ آصاد اسالهی، ًکب، ایشاى. )ًَیسٌذُ هسئَل(.
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 الضاهبت سبیش ٍ کویتِ فؼبلیت هٌطَس ثِ تَخِ ثب خَد ٍظبیف آضکبس ٍ دسست ثِ ضٌبخت خَد ٍظبیف اًدبم ثشای حسبثشسی،
 تخػع استقالل ٍ دسثبسُ ثٌذّبیی ثْبداس، اٍساق ٍ ثَسس سبصهبى هػَة حسبثشسی کویتِ هٌطَس ًوًَِ، ثشای .داسد ًیبص قبًًَی

 (.1396داسد )ًػیشصادُ ٍ ّوکبساى،  کویتِ اػضبی
 حسبثشسی کویتِ ًظبستی گیشد، ًقص هی قشاس ًیزاساى قبًَ ٍ هحققبى تَخِ هَسد پیَستِ کِ حسبثشسی کویتِ ّبی ًقص اص یکی

 کِ ّوبًیًَِ ًوبیٌذگی، تئَسی چبسچَة دس. ثبضذ سَد هی هذیشیت اص ّب آى هوبًؼت ٍ ضذُ گضاسش سَدّبی کیییت ثش
 کویتِ سٍد هی اًتظبس است، ثشخَسداس حقَقی دػَی سیسک ٍ ّبی ًوبیٌذگی ّضیٌِ کبّص دس ثسضایی تأثیش کبسی هحبفظِ

حسبثذاسی  سٍیکشدّبی ٍ گیشد ًظش دس هبلی گضاسضیشی اص هغلَة ای خٌجِ ػٌَاى ثِ سا کبسی ًیض هحبفظِ اثشثخص حسبثشسی
 .(1396ثٌذد )ًػیشصادُ ٍ ّوکبساى،  کبس ثِ اتکب قبثل حسبثذاسی اعالػبت ثش تکیِ ثب سا کبساًِ هحبفظِ

 تحقق کِ ای گًَِ ثِ است؛ تَسؼِ اقتػبدی ثحث حبضش، ػػش هسبئل تشیي ثشاًییض چبلص ٍ تشیي تأهل قبثل اص اص عشفی یکی
(. اص 1375است )ػظیوی،  ضذُ تجذیل کطَسّب اقتػبدی ّبی گیشی ٍ تػوین ّب گزاسی سیبست اسبسی اّذاف اص یکی ثِ آى

 گزاسی سشهبیِ ثشای ٍاحذ اقتػبدی یک هٌظَس، ثذیي. است هؤثش گزاسی سشهبیِ اقتػبدی، پبیذاس تَسؼِ ٍ ػَاهل هَثش ثش سضذ
 دّذ )هذسس ٍ حػبسصادُ، قشاس تَخِ هَسد هٌبثغ، هحذٍدیت ثِ ثب تَخِ سا گزاسی سشهبیِ هیضاى یب حذ ثبیذ هختلف، ّبی عشح دس

 یب یک دس ایي سٍش، عجق. ضَد هی اًدبم خبلع فؼلی اسصش خولِ اص ّب، عشح اسصیبثی ّبی سٍش عشیق (. ایي اهش اص1387
 است ایي اغلی هسألِ ایٌشٍ، اص. ثبضذ هثجت ، آى عشح خبلع فؼلی اسصش کِ، گیشد هی اًدبم گزاسی سشهبیِ ٍقتی عشح چٌذ
 اسصش ثب ّبیی اص عشح کشدى ًظش غشف ٍ حذ اص ثیص گزاسی سشهبیِ ثِ هٌدش هٌیی، خبلع فؼلی ثب اسصش ّبیی عشح تقجل کِ

داضت  خَاّذ دًجبل ثِ سا گزاسی سشهبیِ ثَدى ثْیٌِ کِ ػذم ضَد هی حذ اص تش کن گزاسی سشهبیِ ثِ هٌدش هثجت، خبلع فؼلی
 کٌذ. آفشیٌی اسصش ضشکت ثشای کِ کٌٌذ گزاسی سشهبیِ ّبیی عشح دس ٍ ثْیٌِ غَست ثِ (؛ صیشا هذیشاى ثبیذ2006، 1)ٍسدی

 ضشکت آصاد ًقذ خشیبى. ضَد سد خبلع هٌیی، فؼلی اسصش ثب ّبیی عشح ٍ پزیشفتِ هثجت، خبلع فؼلی اسصش ثب ّبیی عشح یؼٌی
 هسبئلی آهذى است ٍ هَخت ثِ ٍخَد ضشکت سغح دس حذ اص ثیص گزاسی آهذى سشهبیِ ٍخَد ثِ دس اغلی دالیل خولِ اص ّب،

 سْبهذاساى هٌبفغ ثِ ضذت ثِ ٍ ضَد هی کالى ظبّشی اقتػبد تَسؼِ ٍ تَسم افضایص گزاسی، سشهبیِ کبسایی کبّص چَى
 ًقص ثِ تَخِ ثب. است کبسی هحبفظِ ثْیٌِ، گزاسی سشهبیِ ثش هؤثش (. یکی اص ػَاهل2008، 2سسبًذ )یبًگ ٍ خیبًگ هی آسیت

 عشیق اص هذیشیت گزاسی ّبی سشهبیِ تػوین ثش ًظبست ثْجَد هَخت کبسی هحبفظِ سسذ هی ًظش ثِ کبسی، اعالػبتی هحبفظِ
 تأهیي ثِ دستشسی تسْیل هَخت ٍ -داسًذ حذ اص ثیص گزاسی ثِ سشهبیِ توبیل هذیشاى کِ خبیی دس -گزاسی سشهبیِ کبّص

اص حذ داضتِ  تش کن گزاسی سشهبیِ هبیلٌذ هذیشاى کِ خبیی دس -گزاسی سشهبیِ افضایص عشیق اص قیوت -اسصاى خبسخی هبلی
 گزاسی سشهبیِ تَاًذ هی کِ داسد هْوی ًقص اعالػبتی کبسی هحبفظِ (. اصایٌشٍ،2010، 3ضَد )گبسسیب السا ٍ ّوکبساى ثبضٌذ هی

دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى ضذُ هسئلِ اغلی ایي تحقیق ایي . دّذ سا کبّص حذ اص ثیص گزاسی سشهبیِ ٍ حذ اص تش کن
 است کِ:

 «داسد؟ گزاسی سشهبیِ حسبثذاسی ٍ کبسایی کبسی ساثغِ ثیي هحبفظِ ثش کٌٌذگی تؼذیل ًقص حسبثشسی آیب کویتِ»
 

                                                           
1
 Verdi 

2
 Yang and Jiang 

3
 Garsia Lara 
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 تعاریف وظزی
  :سِ اص دس ایشاى هؼوَل عَس ثِ کِ است هذیشُ ّیئت اػضبی اص هتطکل ای کویتِ حسبثشسی، کویتِکویتِ حسبثشسی 

 هٌبفغ افضایص ٍ ضوبًت خْت دس (،تاستخذام ضشک دس ًِ ٍ ضشکت اخشایی هذیش ًِ )یؼٌی هَظف غیش هذیش ًیش پٌح تب

 تقبسى ػذم کبّص ّذف ثب کٌتشلی کبس سبصٍ یک ػٌَاى ثِ ّوچٌیي ٍ کشدُ ػول سشهبیِ گزساى ٍ سْبهذاساى

 (.1390 ضَد )تختبیی ٍ ّوکبساى، هی تطکیل ریٌیؼبى سبیش ٍ ثیي سْبهذساى اعالػبت

 ِضَد. ثٌبثشایي صهبًی  ّبی سضذ ضشکت فشؼ هی ػٌَاى تبثؼی اص فشغتگزاسی ثِ  گزاسی: سشهبیِ کبسایی سشهبی
گزاسی اًحشاف ثب اّویت هطبّذُ ًیشدد  ّبی ضشکت کبسا است کِ ثیي آى ٍ سغح هَسد اًتظبس سشهبیِ گزاسی سشهبیِ

 (.2009)ثیذل ٍ ّوکبساى، 

 ِگضاسش ضذُ اص عشیق ضٌبخت  کبسی حسبثذاسی: یک هیَْم حسبثذاسی است کِ هٌدش ثِ کبّص سَد اًجبضتِ هحبفظ
 .(2000، 1ضَد )گیَلی ٍ ّبیي دیشتش دسآهذ ٍ ضٌبخت سشیؼتش ّضیٌِ، اسصیبثی پبییي داسایی ٍ اسصیبثی ثبالی ثذّی هی

 

 پیطیىٍ تحقیك
دس  یحسبثذاس یکبس ٍ هحبفظِ یضشکت تیحبکو یّب ضمیهکبً يیاثغِ ث( دس پژٍّطی ثِ س2018هحوَد الٌػش ٍ کَلیي )

 یثب هحبفظِ کبساًِ حسبثذاس شُیهذ ئتیدّذ کِ استقالل ّ یپژٍّص ًطبى ه يیا یّب بفتِاًذ. ی هػش پشداختِی ّب ضشکت
 یکِ خذاسبص یاست، دس حبل یهٌی یٍ ًَع حسبثشس ثب هحبفظِ کبساًِ حسبثذاس شُیهذ ئتیداسد. دس هقبثل، اًذاصُ ّ یساثغِ هثجت

 ًذاسد. یداس یساثغِ هؼٌ یسبثذاسح یدس ساثغِ ثب هحبفظِ کبس شػبهلیٍ هذ سیًقص سئ

ضشکت  200گزاسی دس  ( ساثغِ ثیي استقالل کویتِ حسبثشسی ٍ اًتخبة حسبثشس سا ثب کبسایی سشهبی2018ًَِس ٍ ّوکبساى )
گزاسی  ثشتش ثَسس اٍساق ثْبداس کطَس هبلضی اًدبم دادًذ. ًتبیح ًطبى دادًذ استقالل کویتِ حسبثشسی، تبثیشی ثش کبسایی سشهبیِ

 گزاسی داسد. ًذاسد؛ اهب اًتخبة حسبثشس تبثیش هستقیوی ثش کبسایی سشهبیِ

تًَس  اص ضَاّذی: دسآهذ هذیشیت ٍ حسبثشسی کیییت حسبثشسی، کویتِ ( دس پژٍّطی ثِ اثشثخطی2016) 2صگبسًی ٍ ّوکبساى
 کبّص هٌظَس ثِ هَثش حسبثشسی کویتِ ٍ ثضسگ حسبثشس چْبس حضَس ثیي خبییضیي اثش یک ًطبى داد کِ پشداختٌذ. ًتبیح

 ثیي هکول استجبط یک. کٌذ هی ثجت هبلی ثْبداس اٍساق ثِ هشثَط 1995-96 ضوبسُ قبًَى اخشای اص قجل اختیبسی تؼْذی اقالم
ّب  یبفتِ ، ًْبیت دس ضذُ ٍ پیذا سَد هذیشیت کشدى هحذٍد ثشای حسبثشس غٌؼت تخػع ٍ حسبثشسی کویتِ اثشثخطی ًوشُ

 .دادُ است ًطبى سا قبًَى تػَیت اص پس حسبثشسی هذت ٍ حسبثشسی کویتِ کبسآیی ثیي هَثش استجبط
گزاسی پشداختٌذ. ًتبیح  سشهبیِ کبسایی ٍ ثذّی ّضیٌِ حسبثشسی، کویتِ ّبی ( دس پژٍّطی ثِ ٍیژگی1398صلقی ٍ ّوکبساى )

استقالل کویتِ حسبثشسی تبثیش هؼٌبداسی ثش ّبی هٌتخت کویتِ حسبثشسی دٍ هتغیش اًذاصُ ٍ  هَیذ ایي است کِ اص ثیي ٍیژگی
ثبضذ؛ ّوچٌیي ًتبیح  ّضیٌِ ثذّی ضشکت داسًذ ٍلی تبثیش تخػع هبلی اػضب کویتِ حسبثشسی ثش ّضیٌِ ثذّی هؼٌبداس ًوی

لی کِ گزاسی داسًذ دس حب هَیذ ایي است کِ هتغیشّبی اًذاصُ ٍ استقالل کویتِ حسبثشسی تبثیش هٌیی هؼٌبداسی ثش کبسایی سشهبیِ
 گزاسی داسد. تخػع هبلی کویتِ حسبثشسی تبثیش هثجت هؼٌبداس ثش کبسایی سشهبیِ

                                                           
1
 Givoly & Hayn 

2
 ZGARNI et al 
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 سَد دس کبسی هحبفظِ ٍ حسبثشسی کویتِ هبلی تخػع ثیي ساثغِ ( دس پژٍّطی ثِ ثشسسی1397هشادی ٍ ّوکبساى )
 ثبسَ سَد کبسی هحبفظِ هذل اسبس ثش ّب تْشاى پشداختٌذ. ًتبیح آصهَى فشضیِ ثْبداس اٍساق ثَسس دس ضذُ پزیشفتِ ّبی ضشکت
 تخػع تأثیش دسحبلیکِ ًذاسد؛ سَد کبسی ثش هحبفظِ هؼٌبداسی تأثیش حسبثشسی کویتِ اػضبء هبلی تخػع کِ هیذّذ ًطبى

 هؼٌبداس ٍ هثجت سَد کبسی هحبفظِ ثش کویتِ حسبثشسی اػضبء حسبثذاسی غیش تخػع ٍ حسبثشسی کویتِ اػضبء حسبثذاسی
 .است

 ّبی اًذ. یبفتِ ضشعی پشداختِ کبسی هحبفظِ ثش حسبثشسی کویتِ ّبی ٍیژگی ( دس پژٍّطی ثِ تأثیش1396ّوکبساى )ًػیشصادُ ٍ 
 است، کبسی هحبفظِ ٍ حسبثشسی کویتِ ٍیژگیِ چْبس ّش هیبى استجبط هؼٌبداس ٍخَد اص حبکی ضیَاکَهبس ٍ ثبل هذل دس پژٍّص

دییش  ثیي هؼٌبداسی ساثغِ ٍ ضذ هطبّذُ کبسی هحبفظِ ٍ حسبثشسی کویتِ اًذاصُ ثیي تٌْب استجبط هؼٌبداس ایي ثبسَ هذل دس اهب
 .ًطذ یبفت کبسی هحبفظِ ٍ حسبثشسی کویتِ ّبی ٍیژگی

 

  َای تحقیك فزضیٍ
 .داسد ٍخَد داسی هؼٌی ساثغِ گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي .1
 .گزاسد هی تبثیش گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی، کویتِ .2

 

 ريش پضيَص

 یّب هستخشج اص غَست یّب است، کِ ثب استیبدُ اص دادُ یٍ هحتَا اص ًَع ّوجستی تیاص ًظش هبّ قیتحق يیسٍش پژٍّص ا
پژٍّص دس  يیاًدبم ا. پشداصد یه یّوجستی ی ساثغِ لیضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ثِ تحل شفتِیپز ّبی ضشکت یهبل

 يیث یکطف سٍاثظ ّوجستی یخَاّذ گشفت. ػلت استیبدُ اص سٍش ّوجستی ستغَ استقشایی - یبسیچْبسچَة استذالل ق
 یشّبیهتغ يیث یاست. دس پژٍّص حبضش اثتذا ّوجستی یییتَغ قبتیاص اًَاع تحق یکی یّوجستی قیاست. تحق ّب شیهتغ

 یًَیسگشس ّبی لپژٍّص اقذام ثِ ثشآٍسد هذ یشّبیهتغ يیث یپژٍّص سا هَسد آصهَى قشاس دادُ ٍ دس غَست ٍخَد ّوجستی
 لیٍ تحل ِیتدض یثش هجٌب یؼٌی)ًیوِ تدشثی( است،  یذادیپژٍّص حبضش اص ًَع پس سٍ یشید یًوَد. اص سَ نیچٌذگبًِ خَاّ

ٍ  یکتبثخبًِ ا یپژٍّص اص ًَع هغبلؼِ ا يیا يی. ّوچٌشدیگ یّب( اًدبم ه ثبًک یهبل یّب اعالػبت گزضتِ ٍ تبسیخی )غَست
سٍش  ثیٍ اص ح یّذف کبسثشد ثی. پژٍّص اصحثبضذ یه ضی( ًتبی)پبًل د ییتبثلَ یدادُ ّب لیثش تحل یٌثَدُ ٍ هجت ػلی -یلیتحل
 .دضَ یقلوذاد ه یّوجستی -یییتَغ

 

 جامعٍ، ومًوٍ آماری ي ريش ومًوٍ گیزی 
آهبسی تحقیق حبضش سا کلیِ ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى تطکیل هی دٌّذ کِ عی دٍسُ خبهؼِ 
دس ثَسس فؼبلیت داضتِ اًذ. ثبتَخِ ثِ هحذٍدیت تؼذاد ایي ضشکت ّب خْت ًوًَِ گیشی تٌْب هحذٍدیت، اهکبى  1398تب  1394

ب، اػوبل هی گشدد ٍ توبهی ضشکت ّبیی کِ عی دٍسُ هغبلؼبتی دستشسی ثِ اعالػبت هبلی هَسد ًیبص خْت سٌدص هتغیشّ
 تحقیق دس ثَسس حضَس داضتِ ٍ اعالػبت هبلی هَسد ًیبص ثشای تحقیق اص اًْب دس دستشس ثبضذ هَسد هغبلؼِ قشاس خَاٌّذ گشفت.
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 اًتخبة ًوًَِ ضبهل: ثبضذ. لزا، ضشایظهی 1)غشثبلیشی( گیشی حزف سیستوبتیکٍش ًوًَِس
 .ثبضذ هبُ اسیٌذ پبیبى ثِ هٌتْی ّب ضشکت هبلی سبل پبیبى .1
 .ثبضٌذ داضتِ هستوش حضَس ثَسس دس 1398 تب 1394 سبلْبی عَل ّبدس ضشکت .2
 .ثبضذ ًذاضتِ هبلی سبل تغییش هغبلؼِ هَسد دٍسُ دس ّب ضشکت .3
 .ثبضذ دستشس دس هغبلؼِ هَسد دٍسُ دس ضشکت هبلی اعالػبت .4
 .ًجبضذ گزاسی سشهبیِ ٍ ثیوِ ّلذیٌگ، ّبی ضشکت خضء .5

 َا ضزکت: ريش ومًوٍ گیزی حذفی (0)جذيل 

ضزکت َای حذف  تعذاد محذيدیت ومًوٍ گیزی

 ضذٌ

 (5۳6کل )تعذاد 

 402 134 اسیٌذ هبُ ًجَدُ است 29هٌتْی ثِ  ّب آىدٍسُ هبلی 

 306 96 اًذ داضتِ( تغییش سبل هبلی 1398-1394عی دٍسُ هَسد ثشسسی )

 204 102 اًذ داضتِهبُ ٍقیِ هؼبهالتی  3ثیص اص 

 83 121 اعالػبت هَسد ًیبص دس ثخص تؼشیف هتغیشّب دس دستشس ًجَدُ است

 83 - ی هَسد هغبلؼِّب ضشکتتؼذاد 

 ضشکت هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتٌذ. 83دس ًْبیت پس اص اػوبل هحذٍدیت ّبی ًوًَِ گیشی، تؼذاد 

 

 ريش اوذاسٌ گیزی متغیزَا رگزسیًن آسمًن فزضیات يمذل 
                                                                   

                                                    
 

 ثِ عَسی کِ دس ایي هذل،
 هتغیش ٍاثستِ:

 ّوکبساى ٍ هحوذی اص پیشٍی ثِ پژٍّص ایي است. دس tدس سبل  iگزاسی ضشکت  هؼشف کبسایی سشهبیِ              =
کِ اص ثبقیوبًذُ  ضَد هی استیبدُ صیش ضشح ثِ گزاسی سشهبیِ کبسایی هحبسجِ ثشای( 2004) ّوکبساى ٍ گَدهي هذل اص( 1398)

 ضَد: هذل صیش هحبسجِ هی

                      
        
          

                                      

 کِ دس آى
ّبی ضشکت ثِ  ّبی ثبثت ٍ ًبهطَْد تقسین ثش کل داسایی گزاسی ضشکت کِ اص ًسجت خشیذ خبلع داسایی سشهبیِ :      

تَثیي کِ اص تقسین  q: هؼیبس  : خشیبى ًقذ ػولیبتی ضشکت؛    ّبی ضشکت؛  : ثشاثش هدوَع داسایی     آیذ؛  دست هی
 هؼشف سضذ داسایی ضشکت.:            آیذ؛  ّب ثِ دست هی دفتش داسایی ّب ثش اسصش هدوَع اسصش ثبصاس داسایی

 
                                                           
1
 Filtering 
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 هتغیش هستقل:
 (:2009ضَد )خبى ٍ ٍاتض،  کِ اص ساثغِ صیش هحبسجِ هی tدس سبل  iکبسی ضشکت  هؼشف هحبفظِ            =

                                           
     دسخِ اّشم هبلی ٍ  Levًسجت اسصش ثبصاس ثِ اسصش دفتشی حقَق غبحجبى سْبم،  MBاًذاصُ ضشکت،  sizeکِ دس آى 

 آیذ.  دست هی ثِ        کبسی  ثبضذ کِ اص ثبقیوبًذُ هذل فَق ضبخع هحبفظِ کبسی ضشکت هی هحبفظِ
 هتغیشّبی تؼذیلیش:

 ضًَذ: هتغیشّبی صیش ثِ ػٌَاى ضبخع ّبی کویتِ حسبثشسی دس ًظش گشفتِ هی
است. کِ ثشاثش ًسجت اػضبی داسای تخػع  tدس سبل  iهؼشف تخػع هبلی اػضبی کویتِ حسبثشسی ضشکت          =

 ثبضذ. هبلی ثِ کل اػضبی کویتِ حسبثشسی هی
است. کِ ثشاثش ًسجت اػضبی هستقل ثِ کل اػضبی کویتِ  tدس سبل  iهؼشف استقالل کویتِ حسبثشسی ضشکت          =
 ثبضذ. حسبثشسی هی
 ثبضذ. است. کِ ثشاثش تؼذاد اػضبی کویتِ حسبثشسی هی tدس سبل  iهؼشف اًذاصُ کویتِ حسبثشسی ضشکت           =

 هتغیشّبی کٌتشلی:
 ثبضذ. ّبی ضشکت هی ثبضذ کِ ثشاثش لیبسیتن عجیؼی هدوَع داسایی هی tدس سبل  iهؼشف اًذاصُ ضشکت  :      
ّبی کَتبُ هذت ثِ اضبفِ ثلٌذ هذت تقسین  ثبضذ کِ ثشاثش ًسجت ثذّی هی tدس سبل  iهؼشف اّشم هبلی ضشکت ضشکت  :     

 ثبضذ. ّبی ضشکت هی ثش کل داسایی
آالت ٍ تدْیضات ثِ کل  ثبضذ کِ ثشاثش ًسجت اهَال، هبضیي هی tدس سبل  iّبی هطَْد ضشکت  هؼشف داسایی :      

 ثبضذ. ّبی ضشکت هی داسایی
 

 َای پضيَص یافتٍ
ٍ  0.0003گزاسی ضشکت ثشاثش ثب  سشهبیِ ( هطبّذُ هی ضَد کِ هیبًییي کبسایی2ّبی اسائِ ضذُ دس خذٍل ) ثبتَخِ ثِ ضبخع

 کویتِ حسبثشسی، استقالل کویتِ هبلی ، هیبًییي تخػع-0.0000007ّب ثِ عَس هتَسظ ثشاثش ثب  کبسی ضشکت هحبفظِ
ضشکت ٍ اّشم هبلی ثِ   ثذست آهذُ است. اًذاصُ 1.76ٍ  0.34، 0.29حسبثشسی ًیض ثِ تشتیت ثشاثش  کویتِ حسبثشسی ٍ اًذاصُ

 ثِ دست آهذُ است.  0.16ّب ًیض ثشاثش ثب  ّبی هطَْد ضشکت ٍ داسایی 0.62ٍ  14.69عَس هتَسظ ثشاثش ثب 
 : آمار تًصیفی متغیزَای تحقیك(2) جذيل

 اًحشاف هؼیبس کویٌِ ثیطیٌِ هیبًِ هیبًییي ًوبد هتغیش

 INVESTMENT 0.0003 0.007- 0.82 0.55- 0.14 گزاسی کبسایی سشهبیِ

 CSCORE 0.0000007- 0.04- 0.88 0.84- 0.47 کبسی هحبفظِ

 ACAEX 0.29 0.33 1 0 0.32 تخػع هبلی کویتِ حسبثشسی

 ACIND 0.34 0 1 0 0.37 استقالل کویتِ حسبثشسی

 ACSIZE 1.76 3 5 0 1.72 اًذاصُ کویتِ حسبثشسی
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 SIZE 14.69 14.32 19.63 11.19 1.69 اًذاصُ ضشکت

 LEV 0.62 0.56 2.00 0.002 0.38 اّشم هبلی

 TANG 0.16 0.14 0.46 0.0007 0.10 ّبی هطَْد داسایی

 

 آسمًن ریطٍ ياحذ() كیتحقماوایی متغیزَای 
)ًَع فیطش( استیبدُ ضذُ است. ایي آصهَى فشضیِ  1ثِ هٌظَس ثشسسی هبًبیی هتغیشّبی تحقیق اص آصهَى دیکی فَلش تؼوین یبفتِ

دّذ. دس غَستی کِ فشضیِ غیش آصهَى هجٌی ثش ٍخَد سیطِ ٍاحذ دس  ٍخَد سیطِ ٍاحذ دس هقبدیش سشی سا هَسد آصهَى قشاس هی
ی چَى ّبی ّبی هَسد هغبلؼِ، هبًب ّستٌذ ٍ دس غیش ایي غَست ثبیذ اص سٍش تَاى پزیشفت کِ سشی هقبدیش سشی سد گشدد هی

اسائِ ضذُ  3تیبضل گیشی، سگشسیًَی ثش سٍی صهبى ٍ یب تجذیالت ثبکس ٍ کبکس استیبدُ ًوَد. ًتبیح ایي آصهَى دس خذٍل 
 است.

{
هبًب ًیست    

هبًب است    
 

 وتایج آسمًن ماوایی متغیزَای تحقیك (:۳)جذيل 
 سغح هؼٌبداسی آهبسُ دیکی فَلش ًوبد هتغیش

 INVESTMENT 16.33- 0.000 گزاسی کبسایی سشهبیِ

 CSCORE 19.67- 0.000 کبسی هحبفظِ

 ACAEX 9.52- 0.000 تخػع هبلی کویتِ حسبثشسی

 ACIND 6.96- 0.000 استقالل کویتِ حسبثشسی

 ACSIZE 7.84- 0.000 اًذاصُ کویتِ حسبثشسی

 SIZE 5.69- 0.000 اًذاصُ ضشکت

 LEV 9.54- 0.000 اّشم هبلی

 TANG 7.40- 0.000 ّبی هطَْد داسایی

تش ّستٌذ ٍ دس  کَچک 05/0ّبی هزکَس اص خغبی ًَع اٍل  دّذ، سغَح هؼٌبداسی توبهی آصهَى ًطبى هی 3ّوبًغَس کِ خذٍل 
ّبی هَسد هغبلؼِ دس ایي سغح  تَاى پزیشفت کِ سشی ًتیدِ فشضیِ غیش آهبسی آصهَى هجٌی ثش ٍخَد سیطِ ٍاحذ سد ضذُ ٍ هی

 هبى دستخَش تغییشات سًٍذداس ًخَاّذ ضذ.خغب هبًب ّستٌذ ٍ ثٌبثشایي، سفتبس هقبدیش هتغیشّب، دس عَل ص

 

 

 

 

                                                           
1
Augmented Dickey Fouler 
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 کاری وتایج آسمًن فزضیٍ مزبًط متغیز محافظٍ
هذل صیش ضبخع هحبفظِ کبسی سا پیذا کشدُ ٍ دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ   قجل اص اًدبم آصهَى فشضیبت تحقیق ثب استیبدُ اص ثبقیوبًذُ

 ضَد. ٍ ّبسوي اًتخبة هیّبی چبٍ  هذل اغلی پژٍّص آصهَى هَسد ًظش ثب تَخِ ثِ آصهَى
                                           

 
     دسخِ اّشم هبلی ٍ  Levًسجت اسصش ثبصاس ثِ اسصش دفتشی حقَق غبحجبى سْبم،  MBاًذاصُ ضشکت،  sizeکِ دس آى 

 آیذ.  دست هی ثِ        کبسی  ثبضذ کِ اص ثبقیوبًذُ هذل فَق ضبخع هحبفظِ کبسی  ضشکت هی هحبفظِ
 ًطبى دادُ ضذُ است: 4ًتبیح آصهَى هذل فَق دس خذٍل 

 کاری : وتایج آسمًن ايلیٍ بزای متغیز محافظٍ(4) جذيل

 Beta std. t-stat prob. VIF هتغیش هستقل

C 0.320328 0.213171 1.502680 0.1337 
1 

- 

SIZE 0.030396 0.014212 2.138758 0.0330 1.006147 

MB 0.000427- 0.001243 0.343324- 0.7315 1.029208 

LEV 0.057651 0.0684412 0.842698 .0.3999 1.027517 

Adjusted R-squared 0.305092 

F-statistic 17.06343 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.937436 

 
تحلیل ٍاسیبًس کوتش اص خغبی ًَع  Fثش اسبس ضبخع ّبی ًیکَیی ثشاصش هذل هطبّذُ هی ضَد کِ سغح هؼٌبداسی آهبسُ 

ثذست آهذُ ٍ ًطبى اص هؼٌبداسی هذل سگشسیًَی هَسد تخویي داسد. ّوچٌیي ضشیت تؼییي اغالح ضذُ هذل ًیض  05/0اٍل 
کبسی ضشکت ّب تَسظ هتغیشّبی هستقل ایي هذل تجییي هی  فظِدسغذ اص تغییشات هَخَد دس هحب 50/30ًطبى هی دّذ کِ 

 گشدد.
 

 گذاری وتایج آسمًن فزضیٍ مزبًط متغیز کارایی سزمایٍ
گزاسی سا پیذا کشدُ ٍ دس ًْبیت ثب  هذل صیش ضبخع کبسایی سشهبیِ  قجل اص اًدبم آصهَى فشضیبت تحقیق ثب استیبدُ اص ثبقیوبًذُ

 ضَد. ّبی چبٍ ٍ ّبسوي اًتخبة هی هَسد ًظش ثب تَخِ ثِ آصهَى تَخِ ثِ هذل اغلی پژٍّص آصهَى

                      
        
          

                                      

 کِ دس آى
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ّبی ضشکت ثِ  ّبی ثبثت ٍ ًبهطَْد تقسین ثش کل داسایی گزاسی ضشکت کِ اص ًسجت خشیذ خبلع داسایی سشهبیِ :      
تَثیي کِ اص تقسین  q: هؼیبس  خشیبى ًقذ ػولیبتی ضشکت؛  :   ّبی ضشکت؛  ثشاثش هدوَع داسایی :     آیذ؛  ست هید

 هؼشف سضذ داسایی ضشکت. :           آیذ؛  ّب ثِ دست هی ّب ثش اسصش دفتش داسایی هدوَع اسصش ثبصاس داسایی
 ًطبى دادُ ضذُ است: 5ًتبیح آصهَى هذل فَق دس خذٍل 

 گذاری : وتایج آسمًن ايلیٍ بزای متغیز کارایی سزمایٍ(5) جذيل

 Beta std. t-stat prob. VIF هتغیش هستقل

C 0.116511 0.015724 7.409596 0.0000 - 

Q(-1) 0.001684- 0.011835 0.917495- 0.3594 1.003602 

CFO(-1)/ASSET(-1) 0.323750- 0.150161 2.156019- 0.0317 1.034409 

ASSETGROWTH(-1) 0.005900 0.011627 0.507442 0.6121 1.028662 

INVEST(-1) 0.713320 0.035870 19.88625 0.0000 1.044825 

Adjusted R-squared 0.490659 

F-statistic 100.4631 

Prob(F-statistic) 0.00000 

Durbin-Watson stat 1.966247 

 
تحلیل ٍاسیبًس کوتش اص خغبی ًَع  Fثش اسبس ضبخع ّبی ًیکَیی ثشاصش هذل هطبّذُ هی ضَد کِ سغح هؼٌبداسی آهبسُ 

ثذست آهذُ ٍ ًطبى اص هؼٌبداسی هذل سگشسیًَی هَسد تخویي داسد. ّوچٌیي ضشیت تؼییي اغالح ضذُ هذل ًیض  05/0اٍل 
گزاسی ضشکت ّب تَسظ هتغیشّبی هستقل ایي هذل تجییي هی  بیِدسغذ اص تغییشات هَخَد دس سشه 06/49ًطبى هی دّذ کِ 

 گشدد.
 

 وتایج تخمیه مذل رگزسیًوی تحقیك
 دّذ. ّبی هذل تحقیق سا ًطبى هی ( خالغِ یبفت6ِخذٍل )

 .داسد ٍخَد داسی هؼٌی ساثغِ گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ًتیدِ آصهَى فشضیِ اٍل:
ٍ هقبیسِ  ضشکت گزاسی سشهبیِ کبسایی ثش حسبثذاسی کبسی هؼٌبداسی ثذست آهذُ ثشای سٌدص اثش هحبفظِثب تَخِ ثِ سغح 

 سشهبیِ کبساییتأثیش هثجت ٍ هؼٌبداسی ثش سٍی  حسبثذاسی کبسی ضَد کِ هحبفظِ ، هطبّذُ هی05/0آى ثب خغبی ًَع اٍل 
داضتِ ٍ  ٍخَد داسی هؼٌی ساثغِ گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ داضتِ است. اص ایي سٍ ثیي ّب ضشکتگزاسی 

 گیشد. هَسد تبییذ قشاس هی 05/0فشضیِ اٍل تحقیق دس سغح خغبی 
 .گزاسد هی تبثیش گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ  حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی، کویتِ ًتیدِ آصهَى فشضیِ دٍم:

 حسبثشسی ٍ اًذاصُ کویتِ حسبثشسی، استقالل کویتِ هبلی ثشای سٌدص اثشتخػعثب تَخِ ثِ سغح هؼٌبداسی ثذست آهذُ 
، 05/0ٍ هقبیسِ آى ثب خغبی ًَع اٍل  ضشکت گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی حسبثشسی ثش ساثغِ ثیي هحبفظِ کویتِ

 ًذاضتِ است. اص ایي سٍ کویتِ ّب ضشکتگزاسی  سشهبیِ کبساییتأثیش هؼٌبداسی ثش سٍی  ضَد کِ کویتِ حسبثشسی هطبّذُ هی
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گزاسد ٍ فشضیِ دٍم تحقیق دس  هؼٌبداسی ًوی تبثیش گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ  حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی،
 ضَد. سد هی 05/0سغح خغبی 

 وتایج تخمیه مذل رگزسیًوی تحقیك(: 6)جذيل 

                                                                   
                                                    

 احتوبل هؼٌبداسی tآهبسُ  اًحشاف استبًذاسد ضشیت سگشسیًَی هتغیش هستقل

 ثبثتهقذاس 

C 
0323778- 0.517269 0.625937- 0.5323 

 0.0377 2.095347 0.0154804 0.33114 کبسی هحبفظِ

 0.9282 0.090300 0.141006 -0.012733 کبسی تخػع هبلی کویتِ حسبثشسی* هحبفظِ

 0.4929 0.687254 0.128699 0.88449 کبسی استقالل کویتِ حسبثشسی* هحبفظِ

 0.6662 0.432184 0.034648 0.014975 کبسی هحبفظِاًذاصُ کویتِ حسبثشسی* 

 0.034203 0.036598 اًذاصُ ضشکت
0.034203 

1.070022 0.2863 

 0.8264 -0.219639 0.052325 -0.011493 اّشم هبلی

 0.0034 -2.977448 0.447265 -1.331707 ّبی هطَْد داسایی

 0.1909 -1.313525 0.202893 -0.266505 اتَسگشسیَ هشتجِ اٍل

 0.0005 -3.568029 0.159255 -0.568227 اتَسگشسیَ هشتجِ دٍم

 0.398271 ضشیت تؼییي تؼذیل ضذُ

 F 16.73973آهبسُ 

 F 0.0000احتوبل هؼٌبداسی آهبسُ 

 2.432610 آهبسُ دٍسثیي ٍاتسَى

تحلیل ٍاسیبًس کوتش اص خغبی ًَع  Fضَد کِ سغح هؼٌبداسی آهبسُ  ّبی ًیکَیی ثشاصش هذل هطبّذُ هی ثش اسبس ضبخع
هذل سگشسیًَی هَسد تخویي داسد. ّوچٌیي ضشیت تؼییي اغالح ضذُ هذل ًیض  هؼٌبداسیثذست آهذُ ٍ ًطبى اص  05/0اٍل 

تَسظ هتغیشّبی هستقل ایي هذل تجییي ضشکت  گزاسی دسغذ اص تغییشات هَخَد دس کبسایی سشهبیِ 82/39دّذ کِ  ًطبى هی
قشاس داسد لزا فشؼ استقالل خغبّب تبییذ  2.5تب  1.5اص آًدبیی کِ آهبسُ دٍسثیي ٍاتسَى ثیي هقذاس تدشثی  ّوچٌیي گشدد. هی
 ضَد. هی

 

 

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ

 فشضیِ اٍل
ثب سغح  حسبثذاسی کبسی ّب ًطبى داد کِ هحبفظِ ضشکت گزاسی سشهبیِ کبسایی ثش حسبثذاسی کبسی ًتبیح آصهَى اثش هحبفظِ

است. اص ایي سٍ  گزاسی ضشکت ّب داضتِ  سشهبیِ ٍ اثشگزاسی هستقین ٍ هؼٌبداسی ثش سٍی کبسایی 0.05کَچکتش اص هؼٌبداسی 
ثٌبثشایي فشضیِ اٍل  ّب ٍخَد داسد.  گزاسی ضشکت سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی ساثغِ هستقین ٍ هؼٌبداسی ثیي هحبفظِ

 کبسی، تَاى ثیبى کشد کِ هحبفظِ ّبی ایي فشضیِ هی ثب تَخِ ثِ یبفتِ  هَسد تبییذ قشاس گشفت. 0.05تحقیق دس سغح خغبی 
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 سشهبیِ کبسایی هَخت ًتیدِ دس ٍ حذ اص تش کن ٍ حذ اص ثیص گزاسی کبّص سشهبیِ هَخت کِ است اعالػبتی هٌبفغ داسای
 هَخت کبسی کِ هحبفظِ است ایي اهش ایي دلیل سسذ هی ثِ ًظش کبسی، هحبفظِ اعالػبتی ًقص ثِ تَخِ ثب .ضَد هی گزاسی
 سشهبیِ ثِ توبیل هذیشاى کِ خبیی دس گزاسی کبّص سشهبیِ عشیق اص هذیشیت گزاسی سشهبیِ تػویوبت ثش ًظبست ثْجَد

افضایص  عشیق اص قیوت اسصاى خبسخی هبلی تأهیي ثِ دستشسی تسْیل هَخت ٍ ّوچٌیي ضَد هی داسًذ، حذ اص ثیص گزاسی
 حسبثذاسی کبسی لزا هحبفظِ .ضَد هی ثبضٌذ، داضتِ حذ اص کوتش سشهبیِ گزاسی هبیلٌذ هذیشاى کِ خبیی دس گزاسی سشهبیِ

ّبی ضشکتی ٍ تَصیغ سشهبیِ دس ساستبی سشهبیِ گزاسی دس فؼبلیت ّبی تدبسی، اػغبی تسْیالت ٍ ... هی  ضشکت ّب دس فؼبلیت
استجبط هیبى ایي ػَاهل تبکیذ داضتِ اًذ، ثشخی دییش  سا افضایص دّذ. ثشخی اص تحقیقبت ثش ػذم ٍخَد گزاسی سشهبیِ تَاًذ کبسایی

ثِ ٍخَد ساثغِ هؼکَس ارػبى داضتِ ٍ ثشخی دییش ًیض ساثغِ هستقین هیبى ایي ضبخع ّب سا ًتیدِ گشفتِ اًذ. ًتبیح تحقیقبت 
 پیطیي دس ایي حَصُ، پیبهذّبی هتیبٍتی داضتِ است.

 فشضیِ دٍم
ّب ًطبى داد کِ کویتِ  ضشکت گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ِساثغ ثش ًتبیح آصهَى اثش کویتِ حسبثشسی

ٍ  0.05کویتِ حسبثشسی ثب سغح هؼٌبداسی ثضسگتش اص  کویتِ ٍ اًذاصُ هبلی، استقالل کِ ضبهل هتغیشّبی تخػع حسبثشسی
 است. اص ایي سٍ کویتِ ضشکت ّب ًذاضتِ  گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي اثشگزاسی هؼٌبداسی ثش ساثغِ

ثٌبثشایي فشضیِ دٍم تحقیق دس   .گزاسد ًوی تبثیش گزاسی سشهبیِ کبسایی ٍ حسبثذاسی کبسی هحبفظِ ثیي ساثغِ ثش حسبثشسی،
َد ثشخی اص تحقیقبت ثش ػذم ٍخَد استجبط هیبى ایي ػَاهل تبکیذ داضتِ اًذ، ثشخی دییش ثِ ٍخ  ضَد. سد هی 0.05سغح خغبی 

ساثغِ هؼکَس ارػبى داضتِ ٍ ثشخی دییش ًیض ساثغِ هستقین هیبى ایي ضبخع ّب سا ًتیدِ گشفتِ اًذ. ًتبیح تحقیقبت پیطیي دس 
 ایي حَصُ، پیبهذّبی هتیبٍتی داضتِ است.

 

 پیطىُادات کاربزدی پضيَص 
 ایي ًتبیح اص تَاًٌذ هی کٌٌذ، کوشًگ کبسی سا هحبفظِ تب ّستٌذ تالش دس کِ حسبثذاسی استبًذاسدّبی تذٍیي هسئَل هشاخغ

 کٌٌذ. استیبدُ ّبیطبى اسصیبثی دس پژٍّص
 خَد آگبّی افضایص خْت دس پژٍّص ًتبیح ایي اص تَاًٌذ هی تْشاى، ثْبداس اٍساق ثَسس دس ضذُ پزیشفتِ ّبی ضشکت هذیشاى
 ًوبیٌذ. استیبدُ

 کبسثشد هضایبی سبیش ًوَدى ضیبف هَخت ّبیی چٌیي پژٍّص اداهِ ثب تَاًٌذ هی هٌذاى، ػالقِ سبیش ٍ پژٍّطیشاى داًطدَیبى،
 .ضًَذ حسبثذاسی دس کبسی هحبفظِ

 

 پیطىُاد بزای تحقیقات آتی

ّش تحقیقی ّش چٌذ کِ ثِ غَست خبهغ فشؼ ضَد، ثِ لحبػ ثشخی هحذٍدیت ّبی هبَّی ٍ ضکلی اػن اص هَضَػی ٍ صهبًی، 
اص خٌجِ ّبی هختلف ثِ آى ثپشداصد. ایي تحقیق ًیض اص ایي قبػذُ هستثٌی ًجَدُ قبدس ًیست ثِ ّوِ اثؼبد هَضَع ًیشیستِ ٍ 

است، ثٌبثشایي ثشای اًدبم ثشخی تحقیقبت ّوسَ ثب ایي هَضَع ٍ ّوچٌیي تَسؼِ آى، پیطٌْبدّبیی ثِ ضشح ریل ثشای اًدبم 
 تحقیقبت ثؼذی ٍ پژٍّطیشاى آتی، اسائِ هی ضَد:
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 کبس ثِ ّبی هذل ثشسسی لزا .است ضذُ ثشآٍسد خب یک غَست ثِ غٌبیغ، توبم ثشای هغبلؼِ ایي سگشسیًَی هذل است گیتٌی -1
 ثبضذ داضتِ ّوشاُ ثِ سا ًتبیح هییذی تَاًذ هی ًیض تیکیک( )ثِ هختلف غٌبیغ دس هغبلؼِ ایي دس سفتِ

 دییش ٍ هؼیبسّبی اػتجبس ثشسسی ثِ ًیبص ّوچٌبى اهب است گشفتِ اًدبم ضذُ تؼذیل ثبصدُ هَسد دس ای گستشدُ هغبلؼبت گشچِ -2
 .ضَد هی احسبس ثَسسی ّبی ضشکت هیبى دس هؼیبسّب ایي سٍاثظ

 ّوچٌیي ٍ تْشاى ثْبداس اٍساق ثَسس دس ضذُ پزیشفتِ هبلی ًْبدّبی ٍ ّب ثبًک اص هغبلؼبت آتی، دس کِ ضَد هی پیطٌْبد -3
 .گشدد استیبدُ آهبسی خبهؼِ ػٌَاى ثِ ًیض فشاثَسس دس ضذُ ّبی پزیشفتِ ضشکت

 

 َای پضيَص  محذيدیت
ضَد. ثذیْی است ّش قذس  ّب آصهَى هی ّبی تحقیق ثب استیبدُ اص آى اسبس ٍ پبیِ ّش تحقیق اعالػبتی است کِ فشضیِ

تشی دس اختیبس هحقق قشاس گیشد، ًتبیح حبغل اص تحقیق ًیض قبثل اتکبتش است ٍ تحقیق اًدبم ضذُ  تش ٍ کبهل اعالػبت دقیق
 ثیطتشی خَاّذ داضت.اػتجبس 

 الف( هحذٍدیت ّبی دس کٌتشل هحقق:
 ّبی  ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى عی سبل آٍسی ضذُ دسایي تحقیق ضبهل ضشکت اعالػبت خوغ

خبیی کِ ثب افضایص اعالػبت ٍ تؼذاد هطبّذات ًتبیح آصهَى ٍ ثِ تجغ آى ًتیدِ  ثبضذ، اص آى هی 1398الی  1394
 یص دٍسُ صهبًی ًتبیح هتیبٍتی حبغل گشدد. گشدد، هوکي است ثب افضا تحقیق اص اػتجبس ثبالتشی ثشخَسداس هی

 ة( هحذٍدیت ّبی خبسج اص کٌتشل هحقق:

 ّبی تحقیق، ػذم اهکبى تؼوین هذل تحقیق ثِ توبهی ضشکت ّبی ثَسس ٍ ّوچٌیي ػذم اهکبى  یکی اص هحذٍدیت
 ثشسسی هذل خبهغ تش ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت صهبًی تحقیق ثَدُ است.
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