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 چکيدُ
اػتػْبمثبصدُگزاساىػشهبیِهذًؾشفبهلتشیيهْن حبكلولیِثشداسًذُدسػْبمثبصدُ. ػْبمداسیًگِاصفَایذ
اػتایػشهبیِػَدفالٍُثِ داسًذػشهبیِثبصاسدسگزاساىػشهبیِسٍایياص. دسساخَداًذاصّبیپغػقی

.ثبؿذداؿتِساثبصدّیثیـتشیيوِوٌٌذكشفّبییگزاسیػشهبیِ تأثیش پظٍّؾهغبلقِ ایي ّذف وویتِاػتمالل
پزیشفتِؿذُدسّبیػْبماػت.جبهقِآهبسیپظٍّؾؿشوتثبصدُهبلیٍّبیكَستهمبیؼِلبثلیتساثغِثشحؼبثشع

ؿبهل ًوًَِهَسدهغبلقِ، تْشاىٍ 1395ّبیؿشوتپزیشفتِؿذُعیػبل139ثَسعاٍساقثْبداس اػت.1399تب
وبسثشدیّذفًؾشاصٍّوجؼتگیاػت-پیوبیـیٍاصًؾشاستجبطثیيهتغیشّبتشویجیاصفلی-تَكیفیپظٍّؾسٍؽ
اػت سٍؽثشایپشداصؽٍآصهَىفشضیِ. اػتفبدُؿذُّبیتبثلَییٍّوچٌیيهذلاثشاتثبثتسگشػیًَیٍدادُاص

ًتبیجثِ ٍتحلیلفشضیًِـبىدادوِاػتماللوویتِحؼبثشػیثشساثغِثیيلبثلیتدػتآهذُحبكلاصتجضیِاػت.
ٍاحذّبیتجبسیذیشاىهّبیهبلیٍثبصدُػْبمتأثیشهثجتٍهقٌبداسیداسدثبتَجِثًِتبیجپظٍّؾثِهمبیؼِكَست

ثِّب،ؿشوتفولىشداسصیبثیگزاساىدسػشهبیِثِووهثشایؿَدهیپیـٌْبدحؼبثذاسیاػتبًذاسدّبیوٌٌذگبىتذٍیيٍ
.وٌٌذتَجِهبلیّبیكَستهمبیؼِلبثلیتثْجَد

 .ّبیهبلی،ثبصدُػْبماػتماللوویتِحؼبثشع،لبثلیتهمبیؼِكَستکليدی: ٍاشگاى



 هقدهِ

یثشاؿذُيییثذػتآهذُثبتَجِثِاّذافاصلجلتقیهحبػجِثبصدّ،یٍاحذتجبسهیگبمدسػٌجؾفولىشديیًخؼت
هیاػت،لزاذُیهغشحگشدیتجبسیٍاحذّبیفٌَاىّذفاكلثشٍتػْبهذاساىثِؾیوِافضایی.اصآًجبثبؿذیآىه

تجبس گًَِذیثبیٍاحذ وؼتثبصدیاثِ ثب وِ وٌذ افضاُفول سا فشاؾیهٌبػتثشٍتػْبهذاساى دس ثبصدُ ٌذیدّذ.
.ثبصدُؿَدیهحؼَةهگزاساىِیػشهبیثشایٍپبداؿوٌذیهضُیاًگجبدیاػتوِایهحشویشٍیفٌَاىًثِیگزاسِیػشهب
وؼتثبصدُهٌؾَسثِدسٍالـیگزاسِیػشهبتیفقبلشا،یاػت،صتیحبئضاّوگزاساىِیػشهبیثشایگزاسِیاصػشهبیًبؿ

(.1395)دػتگیشٍّوىبساى،شدیگیكَسته
فوَهیدسیىپبسچگیاعالفبتهٌتـش(هَجتًگشاًی1چَى،اًشٍى،ٍسدوبمٍتبیىَّبیثضسي)ّنسػَاییاخیشؿشوت

فشایٌذ اخاللیدس ػشهبیٍِفولىشد ثبصاس دس ثشایؿذُ اػت. لَاًیيجذیذیسفـایيًگشاًیگضاسؿگشیهبلیؿذُ ّب
اػت،وِایدسًیبصّبیحبوویتؿشوتیٍثْجَدویفیتگضاسؿگشیهبلیؿذُگؼتشدُّبیتغییشایجبدؿذوِهَجت

                                                           
1
 Enron & WorldCom & Tycho 
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ایيتغییش ػبختبسحبوویتؿشوتیؿشوتّبییىیاص حؼبثشػیدس وویتِ ضشٍسیٍجَد هیاػبػیٍ ثبؿذّب وویتِ.
ػبختبساثشثخؾوٌتشلداخلیؿشوتّبیفشفیاصّیئتهذیشٍُجضئیضشٍسیاصوویتِفٌَاىیىیاصحؼبثشػیثِ

ّنثِ ٍ عشفحؼبةآهذُ اّویتیاص ثب حؼبثشػیچٌیيٍؽیفِ گضاسؿگشیهبلیٍ فشایٌذ ػْبهذاساىجْتًؾبستثش
(.1390)افتوبدیٍؿفبخجیشی،حؼبثشػیهؼتملداسدچٌیيداخلیٍّن

هبلگضاسؽ ؼتیبثیّبی اسصاعالفبتی ثشای ثٌیهبلتیٍضقیبثیالصم اسصالتلبدیِیٍ تَاىیبثیثٌگبُ، ٍ فولىشد
اًجبمٍتیشیهجبؿشتهذتیهؼئَلفبییایچگًَگیبثیاسصٍهلشفٍجًَُمذ،یهبليیهأتیچگًَگیبثیاسصػَدآٍسی،

فشاّنوشدىاعالفبتهىولیلبًًَفیتىبل اعالفبتهبلثشایٍ پیدسنثْتش ٍ سایآتتیٍضقیٌیثؾیاسائِؿذُ
ًتذیفشاّنًوب دس تحمكاّذافییثؼضاتیاّوّبگضاسؽيیاجِی. داسًذٍبدیدس هآىتیفیوؾیافضاؿذُ تَاًذیّب

ثَدى هٌبثـؿشوتگزاسیِیػشهبهَجتوبساتش تَػقِ ٍ حفؼ ٍ پظٍّؾّبآىّب هشیّبیاخگشدد. وِ،یاؽْبس داسد
.ساثِّوشاُداؿتِثبؿذگزاسیِیػشهبییوبساؾیافضاشیًؾیهْوالتلبدیبهذّبییتَاًذپیهیگضاسؿگشیهبلؾیافضا

اعالفبتولیویفیتٍوویتًتیجِ،دسٍوبّؾساپشداصؽاعالفبتٍوؼتّضیٌِهبلیّبیكَستهمبیؼِلبثلیت
ویفیتحؼبثشػیٍهبلیّبیكَستهمبیؼِلبثلیتثیيوِاػتایيثشاًتؾبسسٍ،ایياص.دّذهیافضایؾسادػتشعدس
اصداؿتٍِجَدهثجتاستجبطًیض ثیـتشهمبیؼِلبثلیتتَاىهیػَ،یهثبؿذ. هشتجظكٌقتثِهشثَطاعالفبتثِسا

دستَاًذهیهمبیؼِلبثلیتدیگش،ػَیاصٍؿَدهیتقشیفكٌقتدسیهفقبلّبیؿشوتثباستجبطدسصیشا،داًؼت؛
اًجبمثبّبآى.ًوبیذووهگزاساىػشهبیِثِثیـتش،ؿشوتخبفاعالفبتًتیجِ،وؼتدسٍّبثْتشولیِؿشوتهمبیؼِ
آتیػَدّبیاعالفبتٍؿشوتاعالفبتخبفاًقىبعثِهبلیّبیكَستهمبیؼِلبثلیتوِدسیبفتٌذایهغبلقِ
(.1،2006ٍّوىبساىالهجشتوٌذ)هیووهػْبمجبسیلیوتدسؿشوتخبف

.ّشیهثبؿذیهذیشیتهیّبیًگشاًاصیػشهبیِیىبةیثِهٌبثـوویبثیدػت،یتجبسظیثبٍجَدسلبثتسٍصافضٍىدسهح
ٌبىیلزاّشچِلذسوِفذماعوًوبیٌذ؛یاًذهغبلجِهپزیشفتِوِیهتٌبػتثبسیؼىیوٌٌذگبىهٌبثـػشهبیِ،ثبصدّيیهأاصت

خَاّذيیهأتـتشیگزاسافضایؾخَاّذیبفتٍػشهبیِثبّضیٌِثهَسداًتؾبسػشهبیِثبصدُثبؿذـتشیًؼجتثِیهؿشوتث
اػتفبدُلشاسهَسدگزاسٍجلتافتوبدػشهبیٌِبىیوبّؾفذماعویثشایضهیفٌَاىهىبًثِیهبلیگضاسؿگشحبل.گشدیذ

ثشفولىشدهذیشٍجَدًذاسدٍنیهؼتمًؾبستاهىبىتیهذیشیتاصهبلىیجذایلیاػتوِثِدلی.ایيدسحبلشدیگیه
داساًٍِجَدداسد.لزاخذهبتجبًتیهختلفاحتوبلگضاسؿگشیّبگشٍُبىیٍتضبدهٌبفـهیفذمتمبسىاعالفبتلیدلثِ

گضاسؿگشیًبؽشفٌَاىثِیهؼتملحؼبثشػ ًَؿ هذیشیتٍ فولىشد ًحَُ ثش هىبًِثیٍیهؼتمل یثشایضهیهٌؾَس
اعووبّؾ هشثَطثَدىكَستتیافضایؾلبثليیچٌٍّنٌبىیایيفذم ٍ هاػتفبدُهَسدیهبلیّباتىب .شدیگیلشاس

 (.1394اثشاّیویٍّوىبساى،)

اصیهػَّبیهبلیثشثبصدُػْبمّبیوویتِحؼبثشػیٍلبثلیتهمبیؼِكَستٍیظگیاّویتهَضَؿٍچگًَگیتأثیش
حبضشهؼألِاكلیپظٍّؾدیگشاًگیضُاكلیاًجبمایيپظٍّؾاػت.ّبیخبسجیٍداخلیاصػَیپظٍّؾٍووجَد

تأثیشگزاسّبیهبلیٍثبصدُػْبمتبچِاًذاصُاػتماللوویتِحؼبثشػیثشساثغِثیيلبثلیتهمبیؼِكَستایياػتوِ
اػت؟



 هباًی ًظری پصٍّص

 حسابرسی کويتِ استقالل

                                                           
1
 Lambert & et al 
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وویتِحؼبثشػیهؼئَلاجشایًؾبستثشوبسحؼبثشػبىداخلیٍهؼتمل،پیـٌْبدحؼبثشػبىهؼتملثِهجوـفوَهی
دسیبفتگضاسؽالضحوٍِفضلحؼبثشػبىهؼتمل،ثشسػیدفقبتحؼبثشػی،كبحجبىػْبمثِهٌؾَساًتلبة،تقییيحك

الذام اًجبم وؼتاعویٌبىاص ًیض كحیحتَػظهذیشیتثشایوٌتشلضقفكالحیثِاّبیحؼبثشػیٍ ٍهَلـٍ ّب
افضبیؿذُاصػَیحؼبثشػبىاػت.ّب،لَاًیيٍهمشساتٍػبیشهـىالتؿٌبػبییّب،فذمتغبثكثبػیبػتوبػتی

هٌلَةهی افضبیوویتِحؼبثشػیدسوویتِحؼبثشػیتَػظّیبتهذیشُ تقذاد سیبػتٍ هٌـَس»چبسچَةؿًَذ.
االجشایساّجشیؿشوتیثَسعٍػبیشؿًَذ.وویتِهٌـَسخبفخَدساداؿتِوِهغبثكثبلَاًیيالصمتقییيهی«وویتِ

آییي همشساتٍ هثبؿذّبیهشثَعِهیًبهِلَاًیي، ایيهٌـَس ّوچٌیيؿشایظفضَیتدسأ. ٍ ٍؽبیفوویتِ هَسیتٍ
هشاحلالصمثشایًلتٍفضلافضبیوویتِ،ػبختبسوویتًٍِحَُفولىشدٍگضاسؽ ثِّیبتهذیشُسادّیوویتِ،

(.1393)اثشاّیویٍّوىبساى،وٌذتقییيهی
ٌّگبمهذیشیتاصحؼبثشػبىاػتماللافضایؾهَجتاخیش،ّبیػبلدسپیـشفتِوـَسّبیدسؿذُایجبدتغییشّبی
فبهلفٌَاىثِّبوویتِایي.اػتّبؿشوتدسحؼبثشػیّبیوویتِاصاػتفبدُتغییشّب،ایياصیىی.اػتؿذُحؼبثشػی

فٌَاىثِحؼبثشػیوویتٍِهذیشُّیئتاّویتثشًیضحؼبثذاسیادثیبت.وٌٌذهیفولهبلیگضاسؿگشیفشایٌذثشًؾبست
هْویاثضاسثِتجذیلّبؿشوتدسحؼبثشػیوویتِسٍ،پیؾوـَسّبیدس.داسدتأویذّبؿشوتثخؾاعویٌبىفَاهل
وٌٌذًؾبستساهبلیگضاسؿگشیسًٍذافتوبدلبثلیتتباًذؿذُ سًٍذدسوٌٌذُتقییيفبهلیفٌَاىثِحؼبثشػیوویتِ.

وٌٌذهیفولهبلیگضاسؿگشی ؿذُحؼبثشػیهبلیّبیكَستافتجبسافضایؾهَجتاثشثخؾ،حؼبثشػیّبیوویتِ.
ًؾبستاهشایيدسًٍوَدُّوىبسیاػتػْبهذاساىهٌبفـحفؼهؼئَلوِهذیشُّیئتثبآىافضبیٍؿَدهیػبالًِ

ایفبدسهذیشیتثِهبلیگضاسؿگشیفشایٌذٍداخلیوٌتشلحؼبثشػی،حؼبثذاسی،هبلی،ّبیكَستهغلَثیتٍویفیتثش
(.1381یگبًٍِحؼیٌی،سػبًذ)حؼبعهییبسیخَدّبیهؼئَلیت

 

 هالی ّای صَرت هقایسِ قابليت
ًحَُاػتبًذاسدحؼبثذاسییهوِهَاسدیدسجضثِثبؿذلجلدٍسُایهمبیؼِالالمثشگیشًذُدسثبیذهبلیّبیكَست
ثبؿذوشدُالضاهییبهجبصسادیگشیفول دسنجْتوِؿَدافـبثبیذجبییتبتـشیحیایهمبیؼِاعالفبت.

)گشجیتلمیهشثَطجبسیدٍسُهبلیّبیكَست گشدد هَاسدی1389صادُ، دس دسؿذُاسائِتـشیحیاعالفبت،(.
ًتیجِوِحمَلیدفَاییهجضئیبت،ًوًَِثشای.اػتهشثَطًیضجبسیهبلیدٍسُثِلجلّبیدٍسُهبلیّبیكَست

اعالفبتاسائِ.ؿَدهیافـبجبسیدٍسُدس،اػتًـذُفللٍحلتبوٌَىًٍجَدُهـخقلجلیتشاصًبهِتبسیخدسآى
ثشایّب،آىاثْبمسفـجْتجبسیدٍسُعیؿذُاًجبمالذاهبتٍلجلیتشاصًبهِتبسیخدسهَجَداثْبهبتثِهشثَط
اكالحهبلیّبیكَستدسالالمثٌذیعجمِیباسائًِحَُوِدسهَاسدی.اػتهفیذهبلیّبیكَستوٌٌذگبىاػتفبدُ

هگشؿَدثٌذیعجمِتجذیذثبیذایهمبیؼِهجبلغ،هبلیّبیكَستالالمهمبیؼِلبثلیتاصاعویٌبىهٌؾَسثِؿَد،هی
هجبلغثٌذیعجمِتجذیذّشگبُ.ؿَدافـبثبیذثٌذیعجمِتجذیذدلیلٍهجلغ،هبّیتّوچٌیي.ًجبؿذهوىياهشایيایٌىِ

تجذیذكَستدسوِساتغییشاتیهبّیتٍثٌذیعجمِتجذیذفذمدلیلثبیذتجبسیٍاحذًجبؿذ،فولیایهمبیؼِ
(.1392)اػتبًذاسدحؼبثذاسیایشاى، وٌذافـبؿذ،هیایجبدثٌذیعجمِ

 

 بازدُ سْام
یهوٌذوِهیثیبىًؼجتایيٍالـدسوٌذهیثیبىساػْبهذاساىثشایخبلقػَدخلكدسؿشوت،یهوبساییهیضاى
فشآیٌذدسوٌذثبصدُهیوؼتّبآىثشایخبلقػَدهیضاىچِثِػْبهذاساىگزاسیػشهبیٍِاحذیهّشاصایثِؿشوت

http://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/manshore%20komite%20hesabresi.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/manshore%20komite%20hesabresi.pdf
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اصًبؿیثبصدُ.ؿَدهیهحؼَةگزاساىػشهبیِثشایپبداؿیٍوٌذهیاًگیضُایجبدوِاػتهحشویًیشٍیگزاسیػشهبیِ
ثبصدُوؼتهٌؾَسثِگزاسیػشهبیِثبصیتوبهیوِایيثشایاػت،اّویتحبئضگزساىػشهبیِثشایگزاسیػشهبیِ
گیشدهیكَست سیؼهاسصیبثیاصلجل)هٌغمیساُتٌْبثبصدُاصاسصیبثییه. ثشایتَاًٌذهیگزساىػشهبیِوِاػت(
دٌّذاًجبمّناصهتفبٍتٍجبیگضیيّبیگزاسیػشهبیِهمبیؼِ گیشیاًذاصُگزاسی،ػشهبیِفولىشدثْتشدسنثشای.
داسدصیبدیًمؾآتیّبیثبصدُثیٌیپیؾٍتخویيدسگزؿتِثِثبصدُثشسػیوِایيخلَفثِ.اػتالصمٍالقیثبصدُ

(.1390)احوذپَس،
گزاساى،ّذفهذیشیتثبیذدسساػتبیثِحذاوثشسػبًیذىاسصؽؿشوتعجكتئَسیًوبیٌذگیٍثبتَجِثِهیلػشهبیِ

ایياهشصهبًیتحمكهی تأهیيهبلیٍتمؼینػَدثِگزاسی،ّبیػشهبیِّبیهذیشیتدسصهیٌِیبثذوِتلوینثبؿذ.
سٍدهٌبفـیبثشٍتػْبهذاسًیضوِدسٍالـهبلهثخـیاصؿشوتاػتكَستثْیٌِاتخبرؿَد.دسایيٌّگبماًتؾبسهی

اهبهقیبسیوِثشایتـخیقثِحذاوثشسػیذىثشٍتدسًؾشگشفتِهی ثِثِحذاوثشثشػذ. عَسؿَدثؼیبسهْناػت.
ّبیاًتفبفیٍغیشاًتفبفی،هذیشیتٍػْبهذاساىٍحتیػْبهذاساىثضسيٍوَچهٍجَدثیيؿشوتّبییعجیقیتفبٍت

ّبثبفثؿذُتبهقیبسّبیهختلفیهبًٌذحذاوثشؿذىػَددسیبفتیػْبهذاساى،هیضاىخذهبتاجتوبفیداسد.ایيتفبٍت
 حذاوثشؿذىلیوتثبصاسػْنٍحذاوثشؿذىفبیذیثِفالٍُ حذاوثشؿذىلیوتثبصاسػْنثِؿشوت، فٌَاىهقیبس

(.1392ثشٍتػْبهذاساىهَسدتَجِلشاسگیشد)سػبئیبىٍغفبسی،


 پيطيٌِ پصٍّص
آىشیٍتأثتَػقٍِكیتحمٌِیٍّضیاجتوبفیشیپزتیهؼئَليیاستجبطثیثِثشسػ(،دسپظٍّـی2018)1ٍَّّوىبساى

دسیاجتوبفیشیپزتیهؼئَلیگضاسؿگشٍاصآىاػتوِفولىشدهثجتیپظٍّؾآًبىحبوجیثشثبصدُػْبمپشداختٌذ.ًتب
ؿشوت،هٌجشیاخاللشیثْجَدتلَكیٍاصعشگشددیهیتجبسیاسصؽٍثبصدُػْبمٍاحذّبؾیثبفثافضايیثَسعچ

ػغحؾیآًبىًـبىدادًذثبافضايی.افضٍىثشاؿَدیٍتَػقِهكیتحمیّبثِپشٍطًُؼجتگزاسىِیثِجلتافتوبدػشهب
ؿشوتٍفولىشدٍتَػقِثشكیتحمٌِیّضیافـبشیاثشگزاس،تأثضمیهىبًهیفٌَاىثِیاجتوبفیشیپزتیهؼئَلیافـب

.بثذییهؾیثبصدُػْبمافضا
جیًتبپشداختٌذ.ػْبمیػَدٍثبصدُتجوقیپشاوٌذگيیساثغِثیثشسػثِیدسپظٍّـ(،2017)2ٍّوىبساىٌؼيیجَسج

ػَدثبالتشثبیپشاوٌذگشایػَدٍجَدداسدصیػْبمٍپشاوٌذگیتجوقثبصدُيیثیدٌّذوِاستجبطهقٌبداسٍهثجتیًـبىه
ػَدآٍسییػْبمٍپشاوٌذگیثبصدُتجوقيیاصآىاػتوِثیحبوجیًتبيیّوچٌ.ثبصدُهَسداًتؾبسثبالتشهشتجظاػت

ٍجَدداسد.یهٌفاستجبطهقٌبداسٍیآت
دّذیّبًـبىههغبلقِآىجیًتبپشداختٌذٍػَدٍثبصدُػْبميیاستجبطثیثشسػ(،دسپظٍّـیث2017ِ)3لینٍپبسن

ّشيیؿَدّوچٌیػَدثبثبصدُػْبمهَىیسگشػيییتقتیدسثبصدُػْبمثبفثوبّؾهَلتضشییًبسػبؾیوِافضا
ؿَد.یػَدٍثبصدُػْبمهيیثاستجبطدسثبصدُػْبمثبفثوبّؾییسػَدًٍبسػبدییدًٍبسػب

پشداختٌذٍِحؼبثشػیثشهحیظاعالفبتیؿشوت(،دسپظٍّـیثِثشسػیتأثیشوویت1397ًَئی)فخبسیٍسضبییپیتِ
وویتِتـىیلثِالذام1391ػبلدسداخلیّبیوٌتشلدػتَسالقولتلَیتاصثقذوِؿشوت41ثشسػیاصحبكلًتبیج

ٍجَدثیيهقٌبداسیٍهثجتساثغِوِاػتآىثیبًگشتبثلَیی،سٍؽثِتشویجیّبیدادُعشیكاصاًذ،وشدُحؼبثشػی

                                                           
1
 Ho & et al 

2
 Jorgensen & et el 

3
 Lim & Park 
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داسدٍجَدؿشوتاعالفبتیهحیظٍحؼبثشػیوویتِ هحیظّبؿشوتدسحؼبثشػیوویتِاػتمشاسثبدیگشثقجبستی.
.اػتیبفتِافضایؾؿبخقهمذاسٍؿذُتشؿفبفّبآىاعالفبتی

ٍكیتحمٌِیّضیافـبيیثیثشساثغِیاجتوبفیشیپزتیهؼئَلشیتأث(،دسپظٍّـیثِثشسػی1396وبهیبثیٍكبثشی)
تَػقٍٍِكیتحمٌِیّضیافـبيیاصآىاػتوِثیحبویآهبسلیٍتحلِیتجضجیًتبپشداختٌذٍتَػقٍِثبصدُػْبم

یشیپزتیهؼئَلؾیوِثبافضادّذیهًـبىپظٍّؾجیًتبي،یٍجَدداسد.فالٍُثشایهثجتهقٌبداسیثبصدُػْبمساثغِ
.بثذییهؾیثبصدُػْبمافضاٍٍتَػقِكیتحمٌِیّضیافـبيیؿذتاستجبطثیاجتوبف

ثَطهْشاًی) ثشسػیٍیظگی1396وبهیبثیٍ پظٍّـیثِ دس هؤؽفغیشًؼجتٍافـبویفیتحؼبثشػی،وویتِّبی(،
تلذیهذتٍتجشثِیقٌیحؼبثشػیوویتٍِیظگیدٍثیيدّذهیًـبىپظٍّؾهذیشُپشداختٌذًٍتبیجّیأتافضبی
اًذاصٍُتخلقثیيوِدسحبلیداسدٍجَدهقٌبداسیٍهثجتیساثغِّبؿشوتافـبویفیتثبحؼبثشػیوویتِافضبی
اصحبویپظٍّؾایيّبییبفتِایي،ثشفالٍُ.ًگشدیذهـبّذُهقٌبداسیهثجتیساثغِافـبویفیتثبحؼبثشػیوویتِ

هثجتتأثیشافـبویفیتٍحؼبثشػیوویتِافضبیتجشثِثیيیساثغِثشهذیشُّیأتافضبیغیشهؤؽفًؼجتاػتآى
.ًذاسدوٌٌذُتقذیلاثشّبؿشوتافـبویفیتٍحؼبثشػیوویتِّبیٍیظگیػبیشثیيیساثغِثشاهبداسدهقٌبداسیٍ

هبلیپشداختٌذّبیكَستاسائِتجذیذٍحؼبثشػیوویتِّبی(،دسپظٍّـیثِثشسػیٍیظگی1396سضبصادٍُّوىبساى)
ٍجَدهقٌبداسیٍهٌفیساثغِاسائِتجذیذثبحؼبثشػیوویتۀافضبیتخلقٍاػتماللثیيدّذهیًـبىّبٍیبفتِ
پظٍّؾؿَاّذخالكِ،عَسثِ.ًذاسدٍجَدهقٌبداسیساثغِاسائِتجذیذٍحؼبثشػیوویتِاًذاصُثیيوِ،حبلیدسداسد،
تَاًذهیحؼبثشػیوویتٍِّؼتٌذتأثیشگزاسهبلیّبیكَستاسائۀتجذیذثشحؼبثشػیوویتِّبیٍیظگیدادًـبى
ٍػیلۀثِساهؼتملحؼبثشػیاثشثخـیٍهذیشُّیئتًؾبستیهؼئَلیتٍوٌذتمَیتساؿشوتداخلیوٌتشلػبختبس
دّذ.افضایؾًبدسػتاسائٍِلَؿاحتوبلوبّؾ



 پصٍّص  فرضيِ
.گشددیاسائِهریلِیثِاّذاففَق،فشضیبثیهٌؾَسدػتثِيیٍّوچٌپظٍّؾٍپیـیٌِیًؾشیثبتَجِثِهجبً

ٍثبصدُػْبمتأثیشهقٌبداسیداسد.یهبلیّبكَستؼِیهمبتیلبثليیثشساثغِثحؼبثشعفشضیِ:اػتماللوویتِ
ؿذُاًتخبةّبفشضیِآصهَىاًجبمثشایصیشهذلاٍلٍدٍمثٌبثشایي،.اػتهتغیشُچٌذسگشػیَىًَؿاصپظٍّؾالگَی
اػت:

(.1هقبدلِ)
Rit = β0   β1 ACIit   β2 Acompit   β3 ACIit*Acompit   β4 Sizeit   β5 LEVit        

فَقثِتشتیت:وِدسهقبدلِ
R:ؿبخقثبصدُػْبمؿشوتiدسػبلt؛

ACI:ؿبخقاػتماللوویتِحؼبثشػیؿشوتiدسػبلt؛
Acomp:ّبیهبلیؿشوتؿبخقلبثلیتهمبیؼِكَستiدسػبلt؛

Size:اًذاصُؿشوتؿشوتiدسػبلt؛
LEV:اّشمهبلیؿشوتiدسػبلt؛

(اػت:1ؿشحجذٍل)گیشیهتغیشّبثًِحَُاًذاصُ
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 گيری هتغيرّای پصٍّص ًحَُ اًدازُ (:1جدٍل )

گیشیًحَُاًذاصًَُؿهتغیشًبمهتغیش

حؼبثشػیوویتِدسغیشهؤؽفیبهؼتملافضبیًؼجتگشتقذیلاػتماللوویتِحؼبثشػی
حؼبثشػیوویتِافضبیولتقذادثِ

ّبیلبثلیتهمبیؼِكَست
هبلی

هؼتمل


/ػْبمجبیضُ+حكتمذم+ػَدتمؼیوی+)لیوت لیوتپبیٍِاثؼتِثبصدُػْبم

 سٍص+لیوتپبیِ(

(ػْبملیوت×ػْبمتقذاد)Lnوٌتشلیاًذاصُؿشوت

ّب/ثذّیجبسیولداساییوٌتشلیاّشمهبلی



 رٍش ضٌاسی پصٍّص
ّبیفقبالىگـبیتلوینتَاًذساُّبیٍالقیثَدًٍُتبیجآىهیّبهشثَطثِاعالفبتؿشوتثبتَجِثِایيوِدادُ

گشدد.اصعشفدیگشثِدلیلایيوِساثغِفلیٍهقلَلیثبصاسػشهبیِلشاسگیشداصایيسٍپظٍّؾوبسثشدیهحؼَةهی
ثیيهتغیشّبیهؼتملٍٍاثؼتِپظٍّؾهَسد اصلحبػاًجبم،فلیپغاصٍلَؿاػت. لزا اصثشسػیلشاسخَاّذگشفت،

ّبدادُآٍسیٍاصًَؿجوـاػت.ّوجؼتگی-پیوبیـیٍاصلحبػاستجبطثیيهتغیشّباصًَؿفلی-تَكیفیًحَُاجشالحبػ
اػتمشاییهیّبیوویٍاصلحبػصهبىاجشاگزؿتِاصًَؿپظٍّؾ گیشیهمیبعاًذاصُثبؿذ.ًگشٍّوچٌیيهٌغكاجشا

ای،تشتیجیٍاػویّبیفبكلِّبیهمیبعآٍسیؿذُ،همیبعًؼجیاػت.همیبعًؼجیداسایولیٍِیظگیّبیجوـدادُ
ایدسثبؿذ.یقٌیًمغِگیشیاػت.ایيهمیبعداسایاسصؽكفشحمیمیهیتشیيهمیبعاًذاصُاػت.همیبعًؼجی،دلیك
.گیشیاػتاىوبهلٍیظگیهَسداًذاصُهمیبعوًِوبیبًگشفمذ

وِثبلغ1399تب1395ػبلیصهبًدسثبصُؿذُدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىشفتِیپزیّبجبهقِپظٍّؾحبضشؿشوت
ّباػتفبدُؿذُدسایيپظٍّؾاصحزفػیؼتوبتیهجْتاًتخبةًوًَِدسًؾشگشفتِؿذُاػت.ؿشوتاػت،762ثش

اػت.
 یپظٍّؾهَسداػتفبدُلشاسگشفتٌذ.ؿشوتثِفٌَاىًو139ًَِّبثِهحذٍدیتثبتَجِ

ایٍاػٌبدػبصهبًیگشدآٍسیؿذُاػت.ّبیایيپظٍّؾثباػتفبدُاصدٍسٍؽوتبثخبًِعَسولیاعالفبتٍدادُثِ

 

 ّای پصٍّص یافتِ
ّبیپظٍّؾاػتوِگضاسؽٍتحلیلدادُّبیپظٍّؾدسثخؾتجضیِتَكیفاعالفبتگشدآٍسیؿذُیىیاصفشآیٌذ

ثٌذیؿذُاػت.ثباػتفبدُاصهٌبثـاعالفبتیدػتدٍمگشدآٍسیٍدػتِّبیپظٍّؾآًْبدسپظٍّؾ،هْناػت.دادُ
گشدد.ثٌبثشایيدسایيثخؾدسهَسدگیشیاًتخبةهیّبیاًذاصُّبیآهبسیثبتَجِثِهمیبعتَكیفاعالفبتٍدادُ

ّبیهبلیافضبیًوًَِآهبسیثحثٍثشسػیكَستگشفتِكَستّبیهشثَطثِبیًوًَِآهبسیٍؿبخقٍّیظگی
 اػتوِدساداهِثِآًْبدسدٍثخؾجذاگبًِپشداختِؿذُاػت.

سٍؽثِ ولی، ثِعَس وِ آىّبییسا هیٍػیلِ آهبستَاىاعالفبتجوـّب ًوَد، خالكِ ٍ پشداصؽوشدُ سا آٍسیؿذُ
هیت دادَُكیفی حزف پغاص وِ اػت روش ثِ الصم هشتتًبهٌذ. ٍ پشت دادُّبی ؿشوتػبصی تقذاد ّبیػبل-ّب،

هتغیشّبیپظٍّؾثباًذویوبّؾهَاجِؿذُاػت.
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 هتغيرّای هَرد هطالعِ ّای تَصيفی ضاخص (:6جدٍل )
اًحشافهیبًِهیبًگیيتقذادًوبدهتغیشّبیپظٍّؾ

هقیبس
حذاللحذاوثش

ACI 695 733/0702/0263/0000/1224/0اػتماللوویتِحؼبثشػی

-Acomp 695 219/0205/0114/0279/0146/0لبثلیتهمبیؼِكَستهبلی

R 695397/0376/0159/0235/1018/0ثبصدُػْبم

LEV 695361/0346/0122/0764/0076/0اّشمهبلی

SIZE 69556/1139/11690/012/14187/5اًذاصُؿشوت

-1395ّبیتبثلَییاػت.ایيسٍؽتلفیمیاصاعالفبتػشیصهبًی)دسهغبلقِحبضشسٍؽثشآٍسدهذلثشاػبعدادُ
ثبؿذ.توبهیاسلبمهحبػجِؿذُثشایّشؿشوتپزیشفتِؿذُدسثَسعاٍساقثْبداس(هی139ّبیهمغقی(ٍداد1399ُ

 یسافضاًشمثشًبهِ،پظٍّؾيیادساػتفبدُهَسدیسافضاًشمیثشًبهِثبؿذ.هیلیَىسیبلهییهاصهتغیشّبیهذلثشحؼت
ّبیسگشػیَىچٌذهتغیشُاسائِّبیاسائِؿذُثِكَستهذلّبیثشآٍسدؿذُثبتَجِثِفشضیِ.هذلثبؿذیه 9ایَیَص
اًذ.ؿذُ

 

 آزهَى فرضيِ 
گشدد:ؿشحصیشاػتفبدُهیثِاصهذلپظٍّؾثشایآصهَىفشضیِاٍل

.داسدهقٌبداسیّبیهبلیٍثبصدُػْبمتأثیشاػتماللوویتِحؼبثشػیثشساثغِثیيلبثلیتهمبیؼِكَست
ؿشحصیشاػت:هذلسگشػیًَیثشایفشضیِثِ

Rit =β0  β1ACIit   β2 Acompit  β3 ACIit*Acompit  β4 Sizeit  β5 LEVit   €  

ثبؿذ:(صیشهی3ؿشحجذٍل)آصهَىثًِتبیجحبكلاص
 اٍل فرضيِ آزهَى ًتایج (:3جدٍل )

 .t Probآهبسُاًحشافهقیبسضشیت ًوبدهتغیشًبمهتغیش

C 490/0124/0930/30000/0همذاسثبثت

1β 647/0200/0229/30063/0(ACI)اػتماللوویتِحؼبثشػی

2β 894/0302/0961/20001/0(Acomp)لبثلیتهمبیؼِكَستهبلی

3β 296/0131/0253/20357/0(ACI*Acomp)اػتماللوویتِ*لبثلیتهمبیؼِ

4β099/0047/0070/20001/0 (SIZE)اًذاصُؿشوت

5β 251/0-103/0426/2-0045/0(LEV)اّشمهبلی

Fآهبسُ

(.Probداسی)ػغحهقٌب
502/19

(000/0)

 962/1آهبسُدٍسثیيٍاتؼَى

(R2ضشیتتقییي)
(AdjR2ضشیتتقییيتقذیلؿذُ)

548/0
520/0

(ووتشاصػغحخغبثَدٍُولهذلسگشػیًَی000/0) Fداسیآهبسُب،ػغحهقٌهذلپظٍّؾثبتَجِثًِتبیجآصهَى
آهبسُدٍسثیيٍاتؼَى)بهقٌ ثیياجضایخغبیلشاسداسدثٌبثشایيّوجؼتگی5/2تب5/1(دسفبكلِثیي962/1داساػت.

ًتبیجآصهَى3تیاصػغحخغبیهَسدپزیشؽثشایضش t(آهبسP-Valueُثَدى)پبییيثبتَجِثِهذلٍجَدًذاسد.
هی ًـبى هثجتٍػْبمثبصدٍُهبلیّبیكَستهمبیؼِلبثلیتثیيساثغِثشحؼبثشػیوویتِاػتماللدّذ تأثیش

اصػغح tآهبسُدسكذسدوشد.ّوچٌیيػغحهقٌبداسی5تَاىدسػغحخغبیهیپظٍّؾسا H0هقٌبداسیداسد،ثٌبثشایي
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دّذهتغیشوٌتشلیاًذاصُؿشوتثبثبصدُػْبمساثغِهثجتًٍتبیجآصهَىًـبىهی4βتیخغبیهَسدپزیشؽثشایضش
دّذهتغیشهَىًـبىهیًتبیجآصβ 5تیاصػغحخغبیهَسدپزیشؽثشایضش tآهبسُهقٌبداسیداسدٍػغحهقٌبداسی

دّذوٌتشلیاّشمهبلیثبثبصدُػْبمساثغِهٌفیٍهقٌبداسیداسد.ضشیتتقییيٍضشیتتقییيتقذیلؿذًُیضًـبىهی
دسكذاصهتغیشّبیهتغیشٍاثؼتِساتَضیحدٌّذ.52اًذوِهتغیشّبیٍاسدؿذُدسسگشػیَىتَاًؼتِ

 

 گيری کلی ًتيجِ
ساگزاساىػشهبیِثشایدسدػتشعاعالفبتویفیتٍوویتوِاػتهبلیگضاسؿگشیّبیٍیظگیاصیىیهمبیؼِلبثلیت
گزؿتِاسصیبثیعشیكاصدّذهیاهىبىّبآىثٍِدّذهیافضایؾ ثیـتشیدلتثبساآتیفولىشدؿشوت،فولىشد
ثیيساثغِتأثیشاػتماللوویتِحؼبثشػیثشحبضشهغبلقِپظٍّؾثگیشًذ.ّذفتلوینآىهجٌبیثشٍوٌٌذثیٌیپیؾ

كَست همبیؼِ ٍلبثلیت هبلی ّبی ػْبم ثَسعؿشوتثبصدُ دس ؿذُ پزیشفتِ ّبی اػت. گشفتِ آهبسیاًجبم جبهقِ
ثبهتغیشّبثبؿذ.تأثیشهی1399الی1395ّبیپزیشفتِؿذُدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىدسثبصُصهبًیپظٍّؾؿشوت

اػتفبدُاصًشمّبؿشوتدسّبیتبثلَییٍسٍؽاثشاتثبثتاصدادُاػتفبدُ .ثشسػیؿذُاػتافضاسّبیالتلبدػٌجیثب
ًـبىدادوِاػتماللوویتِحؼبثشػیثشساثغِثیيلبثلیتهمبیؼٍِتحلیلفشضیِدػتآهذُحبكلاصتجضیًِتبیجثِ
تجییيایيًتیجِثبیذثیبىًوَدوِهذیشاًیوِاستجبطّبیهبلیٍثبصدُػْبمتأثیشهثجتٍهقٌبداسیكَست دس داسد.

ٍاحذالتلبدیثِگًَِآى ثب خذؿِایًیؼتوِثِاػتماللآىّب هبلیثبّب ایٍاسدؿَدٍّیچٍاثؼتگیؿخلییب
یتهخبلفتوٌذ.هذیشیتاجشاییًذاسًذ.ثٌبثشایيهوىياػتیهوویتِحؼبثشػیهؼتملدسهَسدثشخیهؼبئلثبهذیش

ثیـتشیثش ًفَر ثَد خَاٌّذ لبدس ثبؿٌذ، هذیشاىهؼتملتـىیلؿذُ اص حؼبثشػی افضبیوویتِ صهبًیوِ ثٌبثشایي
ّبیهبلیؿشوتٍدسدًجبلآىلبثلیتهمبیؼِكَستهذیشیتاجشاییداؿتِوًِتیجِآىافضایؾؿفبفیتاعالفبتیٍثِ

ْبمؿشوتاػت.ًْبیتافضایؾًمذؿًَذگیٍثبصدُػ
گشدد:ّبیپظٍّؾپیـٌْبدّبیصیشاسائِهیثبتَجِثِپیـیًٌِؾشیٍتجشثیٍیبفتِ

ایيهیپیـٌْبدپظٍّؾثِهذیشاىوویتِحؼبثشػیفشضیِآصهَىًتیجِثِتَجِثب خَدّبیتلویندسساًىتِؿَد،
اًؼبًیوویتِحؼبثشػیهؤػؼًِیشٍیوبساییفذمٍاعالفبتیّبیػیؼتندٌّذوِدسثقضیهَالـضقفلشاسهذًؾش
گشدد،ثٌبثشایيهذیشاىوویتِحؼبثشػیثبیذدلتفولالصمسادساػتخذامحؼبثشػبىٍ..وبّؾلیوتػْبمهیثبفث

ؿشوتثِ هذیشاى ّوچٌیي آٍسًذ. كالحیتفول اص وِ ًوبیٌذ اػتفبدُ حؼبثشػی اهَس اًجبم جْت حؼبثشػبًی اص ّب
 الصمدسػبصهبىحؼبثشػیثشخَسداسثبؿٌذ.ایحشفِ
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