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هاالی اثاز    بحازاى ، ًطاى داد کِ ٍ تصادفی ّای تابلَیی با اثزات ثابت دادٍُ رٍش 

 کااری ضازطی   هحافظِسَد ٍ  ارتباط ارسضیسَد،  ّوَارساسیهٌهی ٍ هعٌاداری بز 

 کاری غیزضزطی یافت ًطد. با هحافظِ هالی بحزاىداری بیي  -لی ارتباط هعٌاٍ ،دارد

 .کاری تباط ارسضی سَد، هحافظِار ّوَارساسی سَد،هالی،  بحزاىٕ: ذ٘کلٕ ّا ٍاشُ

 هقذهِ

کُُغگاف ةػػا  ؿػػث جػػا اؿػػحكادقّا قؼکثًػػاوی   اةػػؽاری ةػػؼای اَحنػػاؿ ا  ؼػػات ،صـػػاةغاری

قغق  رك، اؼغاد ك ارماـ ارائِ ایٍآكرَغ. از دؿث جنٌیٌات ظٓد را ةِاجعاذ  گیؼی از آف جٓاَایی ةْؼق

ای اؿػث  زیػؼا ا  ؼػات صـػاةغاری  كیژقاز ًسؼای ؿیـحي ا  ؼاجی صـاةغاری دارای اٌّیث 

ّا، ًیػؽاف ًاویػات ك  جٓزیػػ ًُػاةػ، جعنػیل ؿػؼًایِ ،ّای امحنادی )ةؼای ًذاؿ در اجعاذ جنٌیي

جٓاَػغ در ةْیُگػی جعنػیل  رك، ا  ؼات صـاةغاری ةا کیكیث ًی ایٍؿایؼ ًُاةػ( ًؤدؼ ّـحُغ. از

صـاةغاری، ؿٓد صـػاةغاری اؿػث کػِ  جؼیٍ اؼغاد ك ًضٓری جؼیٍ ًْيًُاةػ ًؤدؼ ةاقغ. یکی از 

جٓاف ؿٓد صـاةغاری را یکػی از  گیؼی ًاوی اؿث. در كامػ، ًی ًتُای ةـیاری از اوگّٓای جنٌیي

گػػار صـاةغاری ّؼ كاصغ امحنادی داَـث. ًٓضٓع ؿٓد جػا صػغی جیدیؼ ًضنٓالت امىی َغاـ

کػؼد.  اةغاری ًكػاّغقگَِٓ ةضخ ك اعْارَغؼ صـػجٓاف ؿٓد را در ًؼکؽیث ّؼ ةٓدق اؿث کِ ًی

کػاـ  آقؼیُػغ ك ةػِ اؿػث کػِ کیٌیػای صـػاةغاری آف را ًیای  ًؽسػٓف َْػایی ،ةا ایٍ صاؿ، ؿٓد

اوتحػِ، گػاّی ًٌکػٍ اؿػث ٌّػیٍ ؿػٓد  (.1392 زٌاویاف پٓر ك دنكی،ریؽد ) کُُغگاف ًی اؿحكادق

کُُغگاف  کِ ةػِ اؿػحكادقك ةِ زای آَ َتاقغٓؼی از کیكیث الزـ ةؼظٓردار صـاةغاری ةِ دالیه ًحُ

  یکی از دالیػه ًٌْػی. آكرد قؼاّي، ًٓزتات گٌؼاّی آَاف را ٌَایغّای ًاوی کٌک  از مٓرت

ی ًػاوی اؿػث کػِ اظیػؼا  ّػا ةضؼاف، قػٓدصـاةغاری  کیكیث ؿٓد ؿتب جـییؼ در ًٌکٍ اؿث کِ

 آكردق اؿث. قؼاّيقغق ك ًكک ت زیادی را ةؼای آَاف  ی ةـیاریّا قؼکثگیؼ َگؼیتا

ةضؼاف  جیدیؼدر کكٓرّای جضث  .گػار اؿث جیدیؼةضؼاف ًاوی ةؼ ارزش ا  ؼات صـاةغاری 

 ةضػؼاف ةػِ  ػٓر ماةػه جػٓزْی کػاّف یاقحػِ اؿػث ةًاوی، ًضحٓای ا  ؼاجی ؿٓد در  ػٓؿ دكر
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ًاوی اظیؼ، ا ٌیُاف ك اؼحٌاد  ّای در پی رؿٓاییك  ٌّیٍ اؿاس . ةؼ(1395ؼاّیٌی ك ٌّکاراف، ةا)

گؼی ًاوی ضؽیف قغق ك کیكیث ؿٓد ةِ ؼُٓاف یک ؼاًه ًْػي  گػاراف ةِ ؿیـحي گؽارش ؿؼًایِ

ؿػسادی ك ًضٌػغی، ) در جؽییٍ اؼحتار ك ماةىیث اؼحٌاد ارمػاـ گػؽارش قػغق پغیػغار قػغق اؿػث

1389). 

قغق ك ٌّچُیٍ، ةا جٓزِ ةػِ ایػٍ کػِ کػاّف کیكیػث ؿػٓد ًٓزػب  ةیافةا جٓزِ ةِ ًطاوب 

قػٓد ك در  جؼیٍ ًُتػ ا  ؼاجی صـػاةغاری ًی کُُغگاف از ایٍ ًْي ّای َادرؿث اؿحكادق ةؼداقث

گؼدد، در ایٍ پژكّف ؿؽی قغق اؿػث ةػِ ایػٍ  َْایث، ةاؼخ اجعاذ جنٌیٌات َادرؿث آَاف ًی

جـییػؼ  آَْػاچار ةضؼاف ًاوی ّـحُغ، کیكیث ؿػٓد ّایی کِ د ًٓضٓع پؼداظحِ قٓد کِ آیا قؼکث

گػؼدد  در كامػػ در  ًی آَْػاٌَایغ ك ایٍ جـییؼ ؿتب ؼغـ اجکاء پػیؼی ةِ ؿٓد گػؽارش قػغق  ًی

ّا را ةػؼ کیكیػث  ایٍ پژكّف ؿؽی قغق اؿػث کػِ ادػؼ ةضػؼاف ًػاوی ًٓزػٓد در ةؼظػی قػؼکث

 ؿٓدقاف ًٓرد ةؼرؿی مؼار دّیي.

 ًظرٕ پصٍّص هثاًٖ

 گسارضگرٕ هالٍٖ ک٘ف٘ت  هالٖ تحراى

ی اظیؼ در صػاوی ؿػیؼی قػغ کػِ زْػاف در ؼؼمػا امحنػادی، قػاّغ كرقکـػحگی ّا ؿاؿ

ك ایػؼ،  كؿ، ؿػٓیؾ کؼكؿػیُ،، راةػؼت ًکػؾ کاـ، گىٓةػاؿ ی ؼغیي َغیؼ اَؼكف، كروغّا  قؼکث

ك َؽدیػػک ةػػِ  ّا قػػؼکثایػػٍ در اكاظػػؼ ؼٌػػؼ َكػػاف داد  ّػػا پژكّفقىیػػه ّػػٓوؽًٍ ةػػٓد. َحػػایر 

 ّا قػؼکثٍ از کیكیث الزـ ةؼظٓردار َتٓدق ك ای ّا قؼکثگؽارقگؼی در ایٍ قاف،  كرقکـحگی

. از  ؼقی کیكیث ؿػٓد َیػؽ ةعػف ًٌْػی از اَغ یُی از کیكیث گؽارقگؼی مؼار داقحِؿطش پایدر 

جٓزِ زیادی ةػِ ًنػغار  گػاراف( )ؿؼًایِ کِ ؿْاًغاراف ةاوكؽه ك ةاونٓق اؿثکیكیث گؽارقگؼی 

 (.2007، 1ك قؼقادقؼ ًُؽي) ؿٓد گؽارش قغق دارَغ
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ّای ًْي کیكیث ؿػٓد  کاری کِ از كیژگی ٌّٓارؿازی ؿٓد، ارجتاط ارزقی ؿٓد ك ًضاقغِ

كزٓد ةضػؼاف ًػاوی ًٌکػٍ  جیدیؼ ًـحنیٌی ةؼ کیكیث گؽارقگؼی ًاوی دارَغ. آیغ، ًی ةِ صـاب

اؿث ؿتب جـییؼاجی در ّؼ یػک از ایػٍ ؿػِ قػاظل َػاًتؼدق قػٓد کػِ ةاؼػخ کػاّف کیكیػث 

ّای ًػاوی  کُُغگاف از مػٓرت ظٓد ًٓزتات گٌؼاّی اؿحكادق ایٍقٓد کِ  گؽارقگؼی ًاوی ًی

گػاری ةِ دویه ؼغـ جعنیل ةْیُا ًُاةػ قػغق ك  آكردق ك ةاؼخ اقؽایف ریـک ؿؼًایِ قؼاّيرا 

 (.2015، 2پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾقٓد ) در َْایث ًُسؼ ةِ کاّف دؼكت ؿْاًغاراف ًی

کػػِ كضػػؽیث ًػػاوی قػػؼکث َػػاًطىٓب ةػػٓدق ك  ّایی ؿػػاؿاَگیػػؽق ةػػؼای ًػػغیؼیث ؿػػٓد در 

قػٓد، ةػِ ًُغػٓر پُْػاف ٌَػٓدف  از صؼکث ةِ ؿٌث ةضؼاف ًاوی ةؼای ًغیؼ پغیغار ًی ّایی َكاَِ

جػؼیٍ  ةِ ایٍ دویػه، ارزش ؿػٓد ةػِ ؼُػٓاف یکػی از ًْي .یاةغ اقؽایف ًی قؼکثؼٌىکؼد ضؽیف 

جػػؼیٍ اّػػغاؼ  اّػػغاؼ گؽارقػػگؼی ؼٌىکػػؼد ك جؽیػػیٍ ارزش قػػؼکث کػػِ در صنینػػث ًْي

قػؼد ك  فیػعؼ) ؿػازد اؼحتػار آف را ًعػغكش ًی، ًػٓرد جؼدیػغ كامػػ قػغق ك اؿثگؽارقگؼی 

 (.1387ٌّکاراف، 

کاری صـاةغاری کِ یکی از ًكاّیي ةُیادی در صـػاةغاری اؿػث، در  ػٓؿ ةضػؼاف  ًضاقغِ

رؿغ کِ در ًٓامػ ةضػؼاف ًػاوی، ًػغیؼاف  زیؼا ایٍ  ٓر ةِ َغؼ ًی ،گیؼد ًاوی ًٓرد جٓزِ مؼار ًی

كاصغّای جساری ًایه ةِ اَحناؿ ا  ؼات ك اظتار ظٓب ةِ ةازار ؿؼًایِ ّـحُغ جا ةغیٍ كؿػیىِ، از 

کاّف ارزش قؼکث، زىٓگیؼی ٌَایُغ. از  ؼقی دیگؼ، ةؼظی َغؼیِ پؼدازاف ةؼ ایٍ ةاكرَغ کػِ 

ؼیل ةِ جػیظیؼ اَػغاظحٍ قػُاظث اظتػار ظػٓب ًاَُػغ ؿػٓد، رقحػار کاری صـاةغاری، از   ًضاقغِ

 (.1390 اؿ ًی ةیگغوی ك ٌّکاراف،کُغ ) ًغیؼ را در قُاؿایی ؿٓد ظُذی ًی ازاَتغاراَ

گیؼَغگاف، ةػِ ؿػٓد ةیكػحؼ از ّػؼ ًؽیػار  دّغ کِ جنػٌیي ًحؽغد َكاف ًی ّای پژكّفَحیسا 

ةیُػی گػؼدش  کُُغ. اٌّیث مٓرت ؿٓد ك زیػاف در آف اؿػث کػِ اًکػاف پیف دیگؼی اجکاء ًی

کُغ. از  ؼقی ةایػغ ةػِ ایػٍ  ًی قؼاّيكزٓق َنغ در آیُغق ك ٌّچُیٍ ارزیاةی ؼٌىکؼد ًغیؼیث را 
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جػؼیٍ ًُتػػ ا  ؼػاجی، ًػُؽکؾ کُُػغة  ؼُٓاف ًْي ؿػٓد ةػِ اًکػاف داردَکحِ َیؽ جٓزِ قػٓد کػِ 

ّا ك ًغیؼیث آَاف َتاقغ، زیؼا ةِ دویه ماةىیث اَؽطاؼ ذاجی اؿػحاَغاردّای  ؼٌىکؼد كامؽی قؼکث

ّػای صـػاةغاری در ةـػیاری از ًػٓارد جػاةػ موػاكت ك  صـاةغاری، جكـیؼ ك ةِ کػارگیؼی ركش

(. ةِ ٌّیٍ ؼىث، ؼػ كق ةػؼ کٌیػث 1386ظٓش  یُث ك اؿٌاؼیىی، قٓد ) اؼٌاؿ َغؼ ًغیؼاف ًی

ؿٓد، ةایغ ةِ کیكیث آف َیؽ جٓزِ قٓد. در مػٓرجی کػِ ؿػٓد از کیكیػث الزـ ةؼظػٓردار َتاقػغ، 

ةیُی ك ةؼآكرد زؼیاَات َنغی آجػی  گػاراف )اؼي از ؿْاًغاراف ك اؼحتاردُّغگاف( در پیف ؿؼًایِ

گػاراف از اكراؽ ةْادار قؼکث ك ارائػِ اؼحتػار ةػِ قػؼکث جىنػی  ؼًایِکِ پایِ ك اؿاس ارزیاةی ؿ

قٓد، ةا اةْاـ ًٓازِ ظٓاُّغ قغ. ةا اقؽایف اةْاـ در ًٓرد آیُغق، یا ةػِ جؽتیػؼی دیگػؼ اقػؽایف  ًی

گػاراف )اؼػي از ؿػْاًغاراف ك اؼحتاردُّػغگاف(  گػاری در قؼکث، جٌایه ؿؼًایِ ریـک ؿؼًایِ

جٓاَػغ در ةىُغًػغت ًٓزػب  جغاكـ ایٍ اًؼ ًی .جٓاَغ کاّف یاةغ ث ًیگػاری در قؼک ةِ ؿؼًایِ

ایساد ًكک ت ًاوی ةؼای قؼکث قٓد ك ایساد ًكک ت ًاوی در ّػؼ قػؼکحی در مػٓرجی کػِ 

جٓاَغ یؼآؿاز اقؽایف ًواؼف ریـک قؼکث ك اقؽایف ًكک ت در جیًیٍ ًاوی  جغاكـ یاةغ، ًی

 [ةضؼاف ًاوی ك در َْایػث]ق ك قؼکث را در ًـیؼ ةؼای ةازپؼداظث امه ك ةْؼق دیٓف قؼکث قغ

 (.1391دؿحگیؼ ك ٌّکاراف، كرقکـحگی مؼار دّغ )

 پ٘طٌ٘ٔ تجرتٖ پصٍّص

 «کیكیػث ؿػٓد جضػث ةضػؼاف ًػاوی»ةِ پژكّكی ةػا ؼُػٓاف  (2015پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ )

-ؿػاؿ 137091کكٓر جٓؿػؽِ یاقحػِ ك  18ّای ًؽحتؼ از  ةا پژكّف ةؼ ركی قؼکث آَْاپؼداظحُغ. 

ّا را  قؼکث آَْاّا ًٓرد ةؼرؿی مؼار دادَغ.  را ركی قؼکث 2008قؼکث، ادؼ ةضؼاف ًاوی ؿاؿ 

ّایی از کكٓرّای ةا امحناد ظارزی مٓی ك ؿیـحي  قؼکث ،دؿحا اكؿةِ ؿِ دؿحِ جنـیي ٌَٓدَغ: 

ّایی از کكػٓرّای ًحکػی ةػِ امحنػاد داظىػی ك ؿیـػحي  قػؼکث ،دؿػحا دكـمٓی ازؼای مٓاَیٍ. 

ّایی از کكٓرّای ًحکػی ةػِ امحنػاد داظىػی ةػا ؿیـػحي  قؼکث ،ؿٓـ اظٓب ازؼای مٓاَیٍ. دؿح
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ضؽیف ازؼای مٓاَیٍ. َحایر َكاف داد در  ی ةضؼاف ًػاوی، ارجتػاط ارزقػی ك ٌّٓارؿػازی ؿػٓد 

دؿػحا َـتث ةِ  دؿحا اكؿکاری  ؼ اؿث، اًا ًیؽاف ًضاقغِك ؿٓـ ةیكح دؿحا دكـَـتث ةِ  دؿحا اكؿ

ٌّٓارؿػازی ؿػٓد، ارجتػاط ارزقػی  کىی در  ی ةضؼاف ًاوی  ٓر ك ؿٓـ کٌحؼ اؿث، كوی ةِ دكـ

 یاةغ. ًیَیؽ ةِ ؿتب آف کاّف  کیكیث ؿٓدیاةغ ك کاری قؼ ی کاّف ًی اقغِؿٓد ك ًض

ّا را  ك ارزش قػؼکث پػیؼی ریـکدر  ی پژكّكی راةطا ةیٍ کیكیث ؿٓد،  (2012) 3وٓك

ّای ةا کیكیث ؿػٓد  ًٓرد ةؼرؿی مؼار داد ك دریاقث قؼکث 2008مته ك ةؽغ از ةضؼاف ًاوی ؿاؿ 

جؼی َیػؽ ّـػحُغ،  جؼ )کیكیث ام ـ جؽْغی ةاالجؼ( کِ َكاف دُّغة کیكیث گؽارقػگؼی پػاییٍ پاییٍ

 پػیؼی ریـػکی دارَػغ ك پػؾ از دكراف ةضػؼاف ًػاوی َیػؽ ٌّچُػاف ةػاالجؼ پػیؼی ریـکدرزا 

ةیُػػی  در پژكّكػػی ةػػِ َنػػف کیكیػػث ؿػػٓد در پیف (1395دوعػػٓش ك ًاوػػک ) ةیكػػحؼی دارَػػغ.

ّای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف پؼداظحُغ. ةؼای ایػٍ ًُغػٓر  كرقکـحگی قؼکث

 1392جػا  1387ّای  یؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف در ؿاؿقؼکث پػ 122از ا  ؼات 

ؿػُسف  ةػِ ًُغػٓرقؼاَـػیؾ ك  اوگػٓیؿػُسف کیكیػث ؿػٓد از  ةػِ ًُغػٓراؿحكادق قغق اؿث. 

ّای پػژكّف صػاکی از  آوحٌٍ اؿحكادق قغق اؿػث. َحػایر آزًػٓف قؼضػیِ اوگٓیكرقکـحگی از 

 ّا اؿث. ةیُی كرقکـحگی قؼکث جٓاَایی کیكیث ؿٓد در پیف

ٌّٓارؿازی ؿٓد ك ؼٌىکؼد میٌػث ؿػْاـ در »پژكّكی ةا ؼُٓاف  (1394اؼحٌادی ك ؼتغوی )

ّای ةػغكف ةضػؼاف  ی از آف ةػٓد کػِ در قػؼکثّای پژكّف صاک . یاقحِاَساـ دادَغ «ةضؼاف ًاوی

 ًُكػی ك ًؽُػاداری دارد، در اًاوی، ٌّٓارؿازی ؿٓد ةا ةازدة ؿْاـ ك ةازدة ؿیؼ ؼادی ؿْاـ راةطػ

ّای دارای ةضػؼاف ًػاوی ٌّٓارؿػازی ؿػٓد ةػا ةػازدة ؿػْاـ راةطػا ًذتػث ك  کِ در قػؼکث صاوی

 (1392كوػی پػٓر ك ٌّکػاراف ) ی َػغارد.رراةطا ًؽُادااًا ةا ةازدة ؿیؼؼادی ؿْاـ  ،ًؽُاداری دارد

ّای دارای ةضػؼاف ًػاوی  در پژكّكی ةِ ةؼرؿػی جػیدیؼ ًػغیؼیث ؿػٓد ةػؼ کیكیػث ؿػٓد قػؼکث

 1383ّای  قؼکث دیگػؼ در  ػٓؿ ؿػاؿ 82قؼکث دارای ةضؼاف ًاوی ك  32ّای  پؼداظحُغ. دادق
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ّای دارای ةضؼاف ًػاوی قػٌٓؿ ًػادق  قُاؿایی قؼکثًٓرد ةؼرؿی مؼار گؼقث. ًؽیار  1388اوی 

کاری ًكػؼكط  آزًػٓف ًضاقغػِدر د کػِ اّای پػژكّف َكػاف د مآَف جسارت اؿػث. یاقحػِ 141

. ةُاةؼایٍ، کاراَِ اؿحكادق ٌَٓدَغ ةغاری ؿیؼًضاقغِّای صـا ةؼظ ؼ اَحغار، ّؼ دك گؼكق از ركش

گیػؼی  ی ةضؼاف ًاوی، کیكیث ؿٓد اَغازقّای دارا ةا كزٓد اؼٌاؿ ةیكحؼ ًغیؼیث ؿٓد در قؼکث

 .قثکاری ًكؼكط در ّؼ دك گؼكق یکـاف ةٓدق ك جكاكجی َغا قغق ةا ًؽیار ًضاقغِ

کاری ك  ام ـ جؽْػغی ؿیؼًُحغػؼق، اَضػؼاؼ ًضاقغػِةؼرؿی ةِ  (1392پٓر ك دنكی ) زٌاویاف

د کػِ در اکذػؼ ًػٓارد راةطػا ةضػؼاف ًػاوی ةػا َكػاف دا آَػاف ةضؼاف ًاوی پؼداظحُغ. َحایر پژكّف

 ًػػکٓراؿث. پػژكّف  ی داقحًِؽُادار اراةطّای کیكی ؿٓد  ّای ةؼآًغق از كیژگی ظنٓمیث

ایٍ َحیسػِ  ّای ًعحىف در چْار پؼجكٓی ةؼ صـب ًیؽاف ؿػ ًث ًػاوی ةػِ ةا جنـیي ةُغی قؼکث

وي از ًُغػؼ ةضػؼاف ًػاوی( ةػِ ّای َاؿػا رؿیغ کِ در اکذؼ ًٓارد، ارجتاط در پؼجكٓی آظؼ )قؼکث

 ّا اؿث. ّای ًٓزٓد در ؿایؼ پؼجكٓی ًؼاجب دارای ًؽُاداری ةیكحؼ َـتث ةِ قؼکث

ؿػػٓد ك  ارجتػػاط ةػػیٍ ٌّٓارؿػػازی ةؼرؿػػی ةػػِ (1388کُگؼوػػٓیی ك ٌّکػػاراف ) زتػػارزادق

َكاف داد ةػیٍ  پژكّف آَاف ّا در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف پؼداظحُغ. َحایر كرقکـحگی قؼکث

ّا در ًؼصىِ َْكحگی ارجتاط ًؽُاداری كزٓد َػغارد، اًػا  ٌّٓارؿازی ؿٓد ك كرقکـحگی قؼکث

َنػػغ ك ؼػػغـ مػػغرت  ّا در ًؼصىػػِ کـػػؼی كزِ ؿػػازی ؿػػٓد ك كرقکـػػحگی قػػؼکثةػػیٍ ٌّٓار

ك پؼداظث دیٓف ًاوی ك جساری ارجتاط ًؽُاداری كزٓد دارد ك ٌّچُػیٍ ةػیٍ ٌّٓارؿػازی ؿػٓد 

ارجتاط  ،ّا در ًؼصىا ؼغـ مغرت پؼداظث دیٓف کاًه )كرقکـحگی کاًه( كرقکـحگی قؼکث

 ًؽُاداری كزٓد دارد.

 ّإ پصٍّص فرضِ٘

 اَغ: ّای پژكّف ةِ قؼح زیؼ جغكیٍ قغق آف، قؼضیَِغؼی پژكّف ك پیكیُا ةا جٓزِ ةِ ًتاَی

 ًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد دارد.ةضؼاف ًاوی ادؼ :قؼضیا اكؿ
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 ةؼ ارجتاط ارزقی ؿٓد دارد.ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری : قؼضیا دكـ

 کاری قؼ ی دارد. ةؼ ًضاقغِةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری : قؼضیا ؿٓـ

 کاری ؿیؼقؼ ی دارد. ةؼ ًضاقغِةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری : قؼضیا چْارـ

 رٍش تحق٘ق

آكری  كرد َٓیٍ ك ؿػایث کػغاؿ زٌػػآ از وٓح قكؼدق رقپژكّف صاضؼّای ًٓرد َیاز  دادق

 زاًؽػا آًػاری اَساـ قػغق اؿػث.ایٓیٓ ز اقؽارّا ةا اؿحكادق از َؼـ  قغق اؿث. جسؽیِ ك جضىیه دادق

 1393جػا  1381ّای  ّای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْػؼاف  ػی ؿػاؿ پژكّف، قؼکث

ًؽیارّای اؼٌػاؿ  اـ قغق اؿث.اَسا اؿحكادق از ركش صػقی گیؼی ة ّـحُغ. در ایٍ پژكّف، ٌََِٓ

 .اؿثةٓدق  1 ةقٌار زغكؿقغق ةِ ًُغٓر اَحعاب ٌََِٓ ك ٌّچُیٍ ٌََِٓ َْایی پژكّف ةِ قؼح 
 . رٍش اًتخاب ًو1ًَِجذٍل ضوارٓ 

 اق جؽغاد قؼکث  ردیف

 481 ةٓدَغؼوٓ ةٓرس  1393ّایی کِ جا پایاف ؿاؿ  که قؼکث 1

2 
 ًؽاً جی اَغ ك یا دارای كمكِ ةٓرس صػؼ قغقاز  1381-1393ّایی کِ  ی ؿاؿ  قؼکث

  ٓالَی ةٓدَغ
188 

گؼی ًاوی كاؿطِّای  قؼکث 3  84 

ٓدق اؿثپایاف اؿكُغ ًاق َت آَْاّایی کِ دكرة ًاوی  قؼکث 4  67 

( جـییؼ ؿاؿ ًاوی داقحُغ1393-1381ّایی کِ در  ی دكرة ةؼرؿی ) قؼکث 5  10 

اؿثتٓدق دؿحؼس َدر  آَْاّایی کِ ا  ؼات ًاوی  قؼکث 6  42 

 90 جؽغاد ٌََِٓ اَحعاب قغق 

ك در  اؿػثةٓدق قؼکث  90ّای اَحعاةی  ّای قٓؽ، جؽغاد قؼکث پؾ از اؼٌاؿ ًضغكدیث

 ؿاؿ قؼکث ًٓرد ةؼرؿی مؼار گؼقحِ اؿث. 1170ًسٌٓع جؽغاد 

 پصٍّص الگَّإ

پؼؿاکیؾ ك ةِ پیؼكی از جضنیل  قؼضیِ ّای پژكّف اوگّٓای پژكّف کِ ةِ ًُغٓر آزًٓف

 :اؿثةِ قؼح زیؼ جغكیٍ قغق اؿث  (2015ایاجؼیغیؾ )
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(1) ESit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit 

 

(2) Pit = α0+ α1CRISISit+ α2Eit + α3BVit +α4Eit*CRISISit +α2OLEVit +α3SIZEit 

+α4SALEit +α5CFOit+ εit 
 

(3) EXCOit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit 

 

(4) ANCOit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit 

 

اّؼـ ًػاوی،  OLEV: ةضؼاف ًاوی، :CRISIS، ٌّٓارؿازی ؿٓد ES: ،ّای قٓؽ کِ در راةطِ

:SIZE  ،اَغازة قؼکثSALE:  ،رقغ قؼكشCFO:  ،كزِ َنغ ؼٌىیاجیε:  ،زػؽء ظطػاP:  میٌػث

گؼ،  ًحـیؼ جؽػغیه :Eit*CRISIS ارزش دقحؼی ّؼ ؿْي، :BVؿٓد ّؼ ؿْي، E:پایاف ؿاؿ ؿْاـ ك 

EXCO: ِکاری قؼ ی ك  ًضاقغANCO: ِاؿثکاری ؿیؼقؼ ی  ًضاقغ  . 

 گ٘رٕ هتغ٘رّإ تحق٘ق اًذازُ ًٓحَ
 هتغ٘ر هستقل تحق٘ق

در ایٍ جضنیل ًؽیار كزٓد ةضؼاف ًاوی در یک قؼکث قاًه ؿِ ًػٓرد  (:CRISISتحراى هالٖ )

 :(1394ؼتغوی، ك  اؼحٌادیزیؼ اؿث )

، 4زاَحػاد اف اَتاقػحِ( )یػا زیػاف ظػاول یػ، زیاجیػاف ؼٌىیػاف )زیػز یـب ؿِ ؿاؿ ًحٓاوک .1

2006 ) 

درمػغ کػاّف پیػغا کػؼدق ةاقػغ  40ؿٓد جنـیٌی ّؼ ؿػاؿ َـػتث ةػِ ؿػاؿ متػه ةػیف از  .2

 ( 2006زاَحاد ، )

درمػغ ؿػؼًایا  50 ّػای كاردق صػغامه مآَف جسارت ةاقغ )ةؼ ادػؼ زیاف 141ًكٌٓؿ ًادة  .3

 قؼکث از ًیاف رقحِ ةاقغ(.

قػٓد. ةػِ  چُاَچِ قؼکحی یکی از ایٍ ؿِ قؼط را داقػحِ ةاقػغ، دارای ةضػؼاف ًضـػٓب ًی

 .دادق قغق اؿث 0ّا ًنغار  ك ةنیِ قؼکث 1ّایی کِ دارای ةضؼاف ًاوی ّـحُغ ًنغار  قؼکث
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 ضرکت( تحراى هالٖ -. پراکٌذگٖ هطاّذات )سال2جذٍل ضوارٓ 
 قؼکث -ؿاؿ  ردیف

)زیاف ؼٌىیاجی، زیاف ظاول یا زیاف اَتاقحِ(کـب ؿِ ؿاؿ ًحٓاوی زیاف  1  37 

درمغ کاّف پیغا کؼدق ةاقغ40ّؼ ؿاؿ َـتث ةِ ؿاؿ مته ةیف از  ؿٓد جنـیٌی 2  218 

مآَف جسارت ةاقغ 141ًكٌٓؿ ًادق  3  9 

(41) ًكاّغات ًكحؼؾ در ةیٍ ؿِ قؼط 4  

 223 ًسٌٓع ًكاّغات ةضؼاَی ًاوی 

 هتغ٘رّإ ٍاتستِ

اؿػحكادق  (2003ك ٌّکػاراف ) 5زٓوئػ اوگػٓیةؼای ؿُسف ٌّٓارؿازی ؿٓد از  :ٌّٓارؿازی ؿٓد

 گؼدد: ٌّٓارؿازی ؿٓد ةِ مٓرت زیؼ ًضاؿتِ ًی اوگٓقغق اؿث. ةؼ اؿاس ایٍ 

(4) 
          

                        

                         
 

َنغ ؼٌىیػاجی   كزِ       اَضؼاؼ ًؽیار       ٌّٓارؿازی ؿٓد :        کِ در آف  

 ةؿػٓد ظػاول دكر        ّای اةحػغای ؿػاؿ   زٌػ دارایی :               زاری   ةدكر

 زاری اؿث.

 .اؿػث ف ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد در قؼضػیا دكـ پػژكّفًُغٓر آزًٓةِ ًحـیؼ كاةـحِ  :ث ؿْاـٌمی

 .اؿثؿْاـ در ؿاؿ ًٓرد َغؼ ًُغٓر از میٌث ؿْاـ،آظؼیٍ میٌث 

اؿػحكادق  (1997ةاؿػٓ ) اوگػٓی کاری قػؼ ی از گیؼی ًضاقغػِ ةؼای اَغازق :کاری قؼ ی ًضاقغِ

چػِ ًیػؽاف ك ّؼ اؿث کاری قؼ ی ًضاقغِ درزا َكاف دُّغة   ضؼیب  اوگٓقغق اؿث. در ایٍ 

 کاری قؼ ی ظٓاّغ ةٓد. ةیكحؼ ةاقغ، ةِ ًؽُای ةؽرگحؼ ةٓدف درزا ًضاقغِ   
(5)    

     

                           

 :D ك َؼخ ةػازدة ؿػْاـ قػؼکث  :Rؿٓد ّؼ ؿْي   :Eمیٌث پایاف ؿاؿ ؿْاـ   :Pکِ در آف  

در مٓرجی کِ ةازدّی ًذتث ةاقغ ایٍ ًحـیػؼ مػكؼ اؿػث ك در مػٓرجی  کِ ًسازی اؿث ًحـیؼی

 کِ ةازدّی ًُكی ةاقغ، یک اؿث.
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 6ةیػٓر ك ریػاف اوگػٓی کاری ؿیؼقػؼ ی از گیؼی ًضاقغػِ ةػؼای اَػغازق :کاری ؿیؼقؼ ی ًضاقغِ

 کِ ةِ مٓرت زیؼ اؿث: اؿحكادق قغق اؿث (2000)

(6)      
    

    

 

ارزش ةازار ّؼ ؿػْي در  :    ارزش دقحؼی ّؼ ؿْي در ؿاؿ زاری  ك  :     کِ در آف  

 ؿاؿ زاری اؿث.
 هتغ٘رّإ کٌترلٖ تحق٘ق

دّغ کػِ اّػؼـ ًػاوی ةػاال ةػِ  ػٓر ةػاونٓق ةاؼػخ  َحایر جضنینات پیكیٍ َكاف ًی :(OLEVاّؼـ )

گػؼدد.  ؿػٓد ًی ةّای صـػاةغاری اقػؽایف دُّػغ جؽْغی ك ؿایؼ اَحعاب اقؽایف اؿحكادق از ام ـ

از  ػؼؼ  .اؿػثگیػؼی از جعىػف ًكػاد مؼاردادّػای ةػغّی  دویه ایٍ کار ج ش در زْث پػیف

ًغیؼاف ةاؼخ کػاّف ًػغیؼیث  ا ىتاَ اقؽایف اّؼـ ًاوی ةا کاّف ًیؽاف رقحارّای قؼمث ،دیگؼ

ایػٍ َـػتث از جنـػیي  (.1394اصٌػغی ًنػغـ، گػؼدد ) ؿٓد ك در َحیسِ اقؽایف کیكیػث ؿػٓد ًی

 (.2015پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ، گؼدد ) ّا ًضاؿتِ ًی ّای ةىُغ ًغت ةؼ زٌػ دارایی ةغّی

ا  ؼػات  ةػٓدف دؿػحؼس در ًیػؽاف از قاکحٓری ؼُٓاف ةِ قؼکث ةاَغاز: (SIZE) قؼکث ةاَغاز

ّای  ّای ةػؽر  ةػیف از قػؼکث ةِ ایٍ ًؽُا کػِ ا  ؼػات قػؼکث .گیؼد ًٓرد اؿحكادق مؼار ًی

گیؼد ك ایٍ ًٓضٓع ةاؼخ کاّف ؼغـ جنارف ا  ؼػاجی در  کٓچک در دؿحؼس ٌّگاف مؼار ًی

ّای ةػؽر  ةػِ دویػه کػاّف  ِ قؼکثدّغ ک ّا َكاف ًی پژكّف .گؼدد ّای ةؽر  ًی قؼکث

ّای کٓچک ةؼای ازحُاب از زیاف جٌایه ةِ اؿحكادق از ام ـ جؽْػغی  ّای ؿیاؿی ك قؼکث ّؽیُِ

ایٍ َـتث از  ؼیل وگاریحي قؼكش قػؼکث  (.1390اصٌغپٓر ك ًُحغؼی، ك ًغیؼیث ؿٓد دارَغ )

 (.2015اکیؾ ك ایاجؼیغیؾ، پؼؿقٓد ) ؿُسیغق ًی

ّا رقغ قؼكش ك ؿٓدآكری  یکی از ًؽیارّای ًٓرد جٓزِ ًاوکاف قؼکث: (SALE) رقغ قؼكش

ةِ رقغ قػؼكش ًُاؿػتی دؿػث یاةُػغ ةػؼای  اَغ َحٓاَـحِّایی کِ در ؿاؿ زاری  قؼکث ،وػا .اؿث
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زىٓگیؼی از َارضایحی ؿْاًغاراف ك ازحُاب از کاّف ؿٓد امغاـ ةِ دؿحکاری ك اقؽایف ؿػٓد از 

ایػٍ َـػتث ةػؼ اؿػاس جـییػؼات  (.2015پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ، ٌَایُغ )  ؼیل ام ـ جؽْغی ًی

 (.1395 ،اةؼاّیٌی ك ٌّکارافآیغ ) دؿث ًی قؼكش ؿاؿ زاری َـتث ةِ ؿاؿ مته ةِ

ّای  ّػای ؼٌىیػاجی، یکػی قػاظل ّػای َاقػی از قؽاویث ًتىػؾ زؼیاف: (CFO) كزِ َنغ ؼٌىیاجی

َنػغ  ّػای كزِ امىی ارزیاةی ایٍ ًٓضٓع اؿث کِ ؼٌىیات كاصغ جساری جا چػِ ًیػؽاف ةػِ زؼیاف

ّا، َگْغاقث جٓاف ؼٌىیاجی كاصغ جساری ك پؼداظث ؿٓد ؿػْاـ،  ةازپؼداظث كاـ ةِ ًُغٓرکاقی 

ک ةِ ًُػاةػ ظػار  از كاصػغ جسػاری، ّای زغیغ را ةغكف جٌـ گػاری ًُسؼ قغق ك اَساـ ؿؼًایِ

پاییٍ ٌّچُیٍ ةا جٓزِ ةِ ایُکِ  (1395صـاةغاری،  اؿحاَغاردّای جغكیٍ اکٌیحًیـؼ کؼدق اؿث )

ّای درًاَػغگی ًػاوی  ّای َنغی ؼٌىیػاجی ك یػا ًُكػی ةػٓدف آف یکػی از َكػاَِ ةٓدف ًتىؾ زؼیاف

ّای َنغی ةؼ اؿحكادق از ام ـ جؽْغی اظحیاری ك  ، وػا ایٍ اَحغار كزٓد دارد کِ ًیؽاف زؼیافاؿث

ایػٍ َـػتث از جنـػیي كزػِ َنػغ  (.2015پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ، کیكیث ؿٓد جادیؼگػار ةاقغ )

 (.2015پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ، گؼدد ) ّا ًضاؿتِ ًی ؼٌىیاجی ةِ زٌػ دارایی

ّای کیكیػث ؿػٓد ّـػحُغ، وػػا  ةِ دویه ایٍ کػِ جٌػاـ ًحـیؼّػای كاةـػحِ پػژكّف، قػاظل

 ّای رگؼؿیَٓی قتیِ یکغیگؼ ّـحُغ. اوگًٓحـیؼّای کُحؼوی 

 ّإ پصٍّص ٗافتِ
 آهار تَص٘فٖ ٍ ّوثستگٖ هتغ٘رّا

ةِ ًُغٓر کـب قػُاظث ةیكػحؼ درةػارة ٌََٓػا آًػاری ك ًحـیؼّػای ًػٓرد ًطاوؽػِ، ظ مػِ 

ٌَػایی کىػی از  3 قػٌارة كضؽیث آًار جٓمیكی ًحـیؼّای جضنیل ًضاؿتِ گؼدیغق اؿث. زػغكؿ

 دّغ. آًار جٓمیكی ًحـیؼّا را َكاف ًی
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اَچِ ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای ًـحنه زیاد ةاقغ، ًٌکػٍ اؿػث رگؼؿیٓف چُ اوگٓیدر یک 

 50/0ًُسؼ ةِ ًعغكش قغف َحایر قٓد. ًُغٓر از ٌّتـحگی ةاال، ٌّتـحگی قغیغ یؽُی ةػیف از 

 كزٓد َغارد. 50/0قٓد، ٌّتـحگی ةیكحؼ از  ًكاّغق ًی 5. ٌّاَگَِٓ کِ در زغكؿ قٌارة اؿث
 ّا دادُ 8ٍ ٗا پَل تَدى 7آزهَى پٌل

ّا جكػعیل دّػیي. ةػؼای ایػٍ کػار از  ّا اةحغا ةایغ پُه ك یا پٓؿ ةٓدف دادق ةؼای آزًٓف دادق

ّا پُه )جػاةىٓیی(  ةاقغ دادق 05/0آف کٌحؼ از  قٓد. اگؼ ؿطش ًؽُاداری ویٌؼ اؿحكادق ًی Fآزًٓف 

ّػا ةایػغ ادػؼات  ّـحُغ ك در ؿیؼ ایٍ مٓرت پٓؿ )جؼکیتی( ّـحُغ. ةؽغ از ًكعل قغف َٓع دادق

قػٓد، در  ّاؿٌٍ اؿحكادق ًی آزًٓفداةث ك جنادقی ةٓدف آَْا را ًكعل ٌَٓد. ةؼای ایٍ کار از 

ادؼات داةحُػغ ك در ؿیػؼ ایػٍ مػٓرت ادػؼات  ،ةاقغ 05/0ایٍ آزًٓف اگؼ ؿطػ ًؽُاداری کٌحؼ از 

 جنادقی ّـحُغ.
 . آهار تَص٘فٖ هتغ٘رّإ پصٍّص3جذٍل ضوارٓ 

 اَضؼاؼ ًؽیار صغامه صغاکذؼ ًیاَِ ًیاَگیٍ َاـ ًحـیؼ

ES 50/1  13/1  69/19  02/0  32/1  

CRISIS 19/0  00/0  00/1  00/0  39/0  

OLEV 10/0  05/0  10/1  00/0  16/0  

SIZE 53/8  28/8  20/15  20/4  80/1  

SALE 25/0  18/0  41/4  93/0-  46/0  

CFO 83/0  10/0  09/191  96/67-  90/8  
P 1/841  429 12208 35 1/1205  

BV 99/202  182 1272 2823-  05/231  

E 26/891  593 9204 7293-  4/1340  

EXCO 02/0  06/0  72/3  20/8-  44/0  

R 23/0  05/0-  83/32  00/1-  41/1  

ANCO 50/0  40/0  97/4  12/3-  65/0  

MV 5/831  440 10816 35 7/1146  
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ةؼای ةؼرؿی پایایی ًحـیؼّا، از آزًٓف وٓیٍ وػیٍ چػٓ ك قیكػؼ کػای اؿػکٓار اؿػحكادق قػغق 

جػٓاف گكػث  درمػغ ًی95ّػا، در ؿػطش  اؿث. ةا جٓزػِ ةػِ ؿػطش ًؽُػاداری ّػؼ یػک از آزًٓف

 اَغ. ًحـیؼّای ًـحنه ك کُحؼوی  ی دكرة ًٓرد پژكّف پایا ةٓدق
 ًتاٗج آزهَى هاًاٖٗ .4 ضوارٓ جذٍل

ّا آزًٓف اَحیس آًارق قیكؼ کای اؿکٓار آًارق وٓیٍ ویٍ چٓ َاـ ًحـیؼ  

ES 000/0  414/31-  000/0  92/423  ًاَا 

OLEV 000/0  013/9-  000/0  37/330  ًاَا 

SIZE 000/0  673/8-  000/0  63/362  ًاَا 
SALE 000/0  871/13-  000/0  90/821  ًاَا 

P 000/0  528/74-  000/0  68/563  ًاَا 

BV 000/0  5/1619-  000/0  40/355  ًاَا 

E 000/0  93/124-  000/0  61/373  ًاَا 

EXCO 000/0  410/4-  000/0  58/443  ًاَا 
R 000/0  250/17-  000/0  76/819  ًاَا 

ANCO 000/0  344/9-  000/0  94/361  ًاَا 

MV 000/0  10/74-  000/0  96/543  ًاَا 

BV 000/0  5/1619-  000/0  40/355  ًاَا 

 ایٍ آًار قنط ةؼای ًحـیؼّای پیٓؿحِ )ؿیؼ مكؼ ك یک( ةیاف قغق اؿث.* 

رگؼؿیٓف چُاَچِ ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای ًـحنه زیاد ةاقغ، ًٌکػٍ اؿػث  اوگٓیدر یک 

 50/0ًُسؼ ةِ ًعغكش قغف َحایر قٓد. ًُغٓر از ٌّتـحگی ةاال، ٌّتـحگی قغیغ یؽُی ةػیف از 

 كزٓد َغارد. 50/0قٓد، ٌّتـحگی ةیكحؼ از  ًكاّغق ًی 5. ٌّاَگَِٓ کِ در زغكؿ ؿثا
 ّإ تحق٘ق آزهَى فرضِ٘

 دارد.اوف. قؼضیا اكؿ: ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد 

 َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا اكؿ جضنیل ةػِ قػؼح زػغكؿ

ؿػطش  ةػِ جٓزػِ گؼدد. ةػا اؿحكادق ًی Fآًارة  از که اوگٓ ًؽُاداری ةؼرؿی اؿث. ةؼای 7 قٌارة
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گػؼدد  ( ًكػعل ًی000/0)ًؽُاداری اوگػٓ  5زغكؿ قٌارة  در قغق ًضاؿتِ Fآًارة  ًؽُاداری

 اؿػث. ةػؼای مػكؼ ًعػاوف اوگٓی رگؼؿػیَٓی ضؼایب از یکی صغامه ك ةٓدق ًؽُادار کِ اوگٓ

 آزًٓف از رگؼؿیَٓی، ًؽادوا از صامه َحایر در ظٓد ٌّتـحگی ؼغـ قؼض ةٓدف ةؼمؼار ةؼرؿی

اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ  914/1ةؼاةؼ ةا  كاجـٓف دكرةیٍ ًنغار گؼدیغ. اؿحكادق كاجـٓف دكرةیٍ

 اكؿ َػٓع ٌّتـػحگی ظػٓد ّا ةامیٌاَػغق ةػیٍ کِ اؿث ًٓضٓع ایٍ ةیاَگؼ كاجـٓفًنادیؼ دكرةیٍ 

َغارد. َحایر اوگٓ َكاف دُّغة آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ةضػؼاف ًػاوی ةػا ًحـیػؼ كاةـػحِ  كزٓد

آًغق ةؼای ًحـیؼ  دؿثِ ٌّٓارؿازی ؿٓد راةطا ًؽُاداری كزٓد دارد. ٌّچُیٍ ةاجٓزِ ةِ ضؼیب ة

جٓاف َحیسِ گؼقث کِ یک راةطا ًُكی ةػیٍ ًحـیػؼ ًـػحنه ك كاةـػحِ كزػٓد  ی( ً-376/0ًـحنه )

یاةغ، ةُاةؼایٍ قؼضیا اكؿ جضنیل جیییػغ  ٌّٓارؿازی ؿٓد کاّف ًی ،دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی

 اوگٓی رگؼؿیَٓی قؼضیا جضنیل قغة ةؼآكرد َحایر در جؽییٍ جؽغیه قغق ضؼیب قٓد. ًنغار ًی

كاةـػحِ  ًحـیػؼ رقحػار %23صػغكد  کػِ اؿػث ایٍ ًنغار ةیاَگؼ ایٍ ًطىػب اؿث کِ 227/0ةا  ةؼاةؼ

 قٓد. ًی دادق جٓضیش ًـحنه ك کُحؼوی جٓؿط ًحـیؼّای
 هتغ٘رّإ هستقل ٍ کٌترلٖ . ًتاٗج ّوثستگٖ ت٘ي5جذٍل ضوارٓ 

 CRISIS LEV SIZE SALE CFO 

CRISIS 00/1      

LEV 26/0  00/1     

SIZE 08/0-  12/0-  00/1    

SALE 23/0-  04/0  10/0-  00/1   

CFO 15/0  31/0  13/0-  04/0-  00/1  

 ؿٓد دارد. ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ارجتاط ارزقیب. قؼضیا دكـ: ةضؼاف 

 8 قػٌارة َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا دكـ ةِ قؼح زغكؿ

آًػارة  اصحٌاؿ ةِ جٓزِ . ةاگؼدد یًاؿحكادق   Fآًارة از اوگٓ که ًؽُاداری ةؼرؿی کِ ةؼای اؿث

F ِگػؼدد کػِ اوگػٓ  ( ًكػعل ًی000/0)ؿطش ًؽُاداری اوگػٓ  8 قٌارة زغكؿ در قغق ًضاؿت
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 ةؼرؿػی اؿػث. ةػؼای مػكؼ ًعػاوف اوگٓی رگؼؿػیَٓی ضؼایب از یکی صغامه ك ةٓدق ًؽُادار

 دكرةیٍ آزًٓف از رگؼؿیَٓی، ًؽادوِ از صامه َحایر در ظٓد ٌّتـحگی ؼغـ قؼض ةٓدف ةؼمؼار

اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ ًنػادیؼ  307/2ةا ةؼاةؼ  كاجـٓف دكرةیٍ ًنغار گؼدیغ. اؿحكادق كاجـٓف

 كزػٓد اكؿ َػٓع ٌّتـػحگی ظػٓد ّا ةامیٌاَػغق ةػیٍ کِ اؿث ًٓضٓع ایٍ ةیاَگؼ دكرةیٍ كاجـٓف

آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًحـیػؼ ارجتػاط ارزقػی  ةَغارد. َحایر اوگٓ َكاف دُّغ

دؿث آًػغق ةػؼای ًحـیػؼ ِ ٌّچُیٍ ةا جٓزِ ةِ ایٍ کِ ضؼیب ة  راةطا ًؽُاداری كزٓد دارد ،ؿٓد

ًُكی ةیٍ ًحـیػؼ ًـػحنه ك كاةـػحِ كزػٓد  اجٓاف َحیسِ گؼقث کِ یک راةط ًی ،(-396/0ًـحنه )

یاةػغ، ةُػاةؼایٍ قؼضػیا دكـ  دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی ًیؽاف ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد کػاّف ًی

اوگػٓی رگؼؿػیَٓی  قغق ةؼآكرد َحایر در جؽغیه قغق جؽییٍ ضؼیب قٓد. ًنغار جضنیل جیییغ ًی

 رقحػار %60صػغكد  کػِ اؿػث کِ ایٍ ًنغار ةیاَگؼ ایٍ ًطىػب اؿث 5993/0ةا  ةؼاةؼ قؼضیا دكـ

 ارجتػاط اًػؼ ةیػاَگؼ ایٍ کِ قٓد، ًی دادق جٓضیش ًـحنه ك کُحؼوی كاةـحِ جٓؿط ًحـیؼّای ًحـیؼ

 کُحؼوی اؿث.كاةـحِ ك  ًحـیؼ ةا ًـحنه ًحـیؼّای ةاالی

 کاری قؼ ی دارد.  . قؼضیا ؿٓـ: ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِ

 9َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا ؿٓـ ةِ قؼح زغكؿ قػٌارة 

)ؿػطش ًؽُػاداری اوگػٓ  9زػغكؿ قػٌارة  در قػغق ًضاؿػتِ Fآًارة  اصحٌاؿ ةِ جٓزِ کِ ةا اؿث

 اوگػٓی رگؼؿػیَٓی ضػؼایب از یکی صغامه ك ةٓدق ًؽُادار گؼدد کِ اوگٓ ًكعل ًی( 000/0

 از صامػه َحػایر در ظػٓد ٌّتـػحگی ؼػغـ قؼض ةٓدف ةؼمؼار ةؼرؿی اؿث. ةؼای مكؼ ًعاوف

ةؼاةػؼ ةػا  كاجـػٓف دكرةػیٍ ًنػغار گؼدیػغ. اؿحكادق كاجـٓف دكرةیٍ آزًٓف از رگؼؿیَٓی، ًؽادوِ

 کػِ ةػیٍ اؿػث ًٓضػٓع ایػٍ ةیػاَگؼ ؿ ًنادیؼ دكرةیٍ كاجـػٓفاؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغك 127/2

آف اؿث کِ ةػیٍ ًحـیػؼ  ةَغارد. َحایر اوگٓ َكاف دُّغ كزٓد اكؿ َٓع ٌّتـحگی ظٓد ّا ةامیٌاَغق

کاری قؼ ی راةطا ًؽُاداری كزػٓد دارد، ٌّچُػیٍ ةػا  ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًحـیؼ كاةـحِ ًضاقغِ
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جٓاف َحیسِ گؼقث کِ یػک  ( ًی-071/0ةؼای ًحـیؼ ًـحنه )دؿث آًغق ِ جٓزِ ةِ ایُکِ ضؼیب ة

کاری کػاّف  ًُكی ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ك كاةـحِ كزٓد دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی ًضاقغػِ اراةط

 َحػایر در جؽیػیٍ جؽػغیه قػغق ضػؼیب قٓد. ًنغار یاةغ، ةُاةؼایٍ قؼضیا ؿٓـ جضنیل جیییغ ًی ًی

کػِ ایػٍ ًنػغار ةیػاَگؼ ایػٍ  اؿػث 2444/0ةػا  ةؼاةػؼ اوگٓی رگؼؿیَٓی قؼضیا ؿٓـ قغق ةؼآكرد

 دادق جٓضػیش ًـػحنه ك کُحؼوػی كاةـحِ جٓؿط ًحـیؼّای ًحـیؼ رقحار %24صغكد  کِ اؿث ًطىب

 قٓد. ًی

 ل٘ور ٍ ّاسوي -. ًتاٗج آزهَى اف6جذٍل ضوارُ 

 قؼضیِ
 َحایر آزًٓف ّاؿٌٍ ویٌؼ -َحایر آزًٓف اؼ

 َحیسِ اصحٌاؿ آًارق َحیسِ اصحٌاؿ آًارق

 ادؼات جنادقی 3578/0 501/5 جاةىٓیی 0000/0 366/4 قؼضیا اكؿ جضنیل

 ادؼات داةث 0000/0 11/51 جاةىٓیی 0000/0 997/1 قؼضیا دكـ جضنیل

 ادؼات داةث 0000/0 39/42 جاةىٓیی 0000/0 403/3 قؼضیا ؿٓـ جضنیل

 ادؼات داةث 0011/0 32/20 جاةىٓیی 0000/0 137/2 قؼضیا چْارـ جضنیل
 . ًتاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ اٍل7جذٍل ضوارٓ 

ESit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit 

 ؿطش ًؽُاداری tآًارة  ضؼیب ًحـیؼ ًحـیؼّا

 410/4 325/6 000/0 (α0) ًنغار داةث اوگٓ

 376/0- 772/3- 000/0 (CRISIS) ةضؼاف ًاوی

 167/0- 442/0- 658/0 (LEVاّؼـ )

 206/0- 010/4- 000/0 (SIZEاَغازة قؼکث )

 063/0- 807/0- 420/0 (SALEرقغ قؼكش )

 022/0- 893/0- 372/0 (CFOكزِ َنغ ؼٌىیاجی )

 000/0 اوگٓ ؿطش ًؽُاداری 291/0 ضؼیب جؽییٍ

 914/1 دكرةیٍ كاجـٓف 227/0 ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

 1094 جؽغاد ًكاّغات  
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 . ًتاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ دٍم8جذٍل ضوارٓ 

Pit = α0+ α1CRISISit+ α2Eit + α3BVit +α4Eit*CRISISit +α2OLEVit +α3SIZEit +α4SALEit 

+α5CFOit +eit 

 ؿطش ًؽُاداری tآًارة  ضؼیب ًحـیؼ ًحـیؼّا

 18/1112 691/1 091/0 (α0) ًنغار داةث اوگٓ

 15/173 558/2 011/0 (CRISIS) ةضؼاف ًاوی

 385/0 458/11 000/0 (Eؿٓد ّؼ ؿْي )

 241/0 292/1 197/0 (BVارزش دقحؼی ّؼ ؿْي )

E*CRISIS 396/0- 294/0 000/0 

 506/24- 071/0- 943/0 (LEVاّؼـ )

 892/58- 209/1- 227/0 (SIZEاَغازة قؼکث )

 248/45 771/0 441/0 (SALEرقغ قؼكش )

 807/11 707/0 480/0 (CFOكزِ َنغ ؼٌىیاجی )

 0000/0 ؿطش ًؽُاداری اوگٓ 6375/0 ضؼیب جؽییٍ

 307/2 دكرةیٍ كاجـٓف 5993/0 ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

 1030 جؽغاد ًكاّغات F 710/16آًارة 

 کاری ؿیؼقؼ ی دارد. د. قؼضیا چْارـ: ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِ

  قٌارة َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا چْارـ ةِ قؼح زغكؿ

 اوگٓ)ًؽُاداری  10 قٌارة زغكؿ در قغق ًضاؿتِ Fآًارة  اصحٌاؿ ةِ جٓزِ ةااؿث کِ  10

 رگؼؿیَٓی اوگٓی ضؼایب از یکی صغامه ك ةٓدق ًؽُادار اوگٓگؼدد کِ  ( ًكعل ًی000/0

 از صامه َحایر در ظٓد ٌّتـحگی ؼغـ قؼض ةٓدف ةؼمؼار ةؼرؿی اؿث. ةؼای مكؼ ًعاوف

ةؼاةؼ ةا  كاجـٓف دكرةیٍ ًنغار گؼدیغ. اؿحكادق كاجـٓف دكرةیٍ آزًٓف از رگؼؿیَٓی، اًؽادو

 کِ ةیٍ اؿث ًٓضٓع ایٍ ةیاَگؼ جٓزِ ةِ زغكؿ ًنادیؼ دكرةیٍ كاجـٓفاؿث کِ ةا  216/2

آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ  ةَكاف دُّغ اوگَٓغارد. َحایر  كزٓد اكؿ َٓع ٌّتـحگی ظٓد ّا ةامیٌاَغق

کاری ؿیؼقؼ ی راةطا ًؽُاداری كزٓد َغارد، دویه آف ّي ةغاف  ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًضاقغِ
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یؼقؼ ی قارغ از اظتار ةغ اؿث ك در ةازار ؿْاـ، ةضؼاف ًاوی کاری ؿ زْث اؿث کِ ًضاقغِ

 قٓد. قٓد، ةُاةؼایٍ قؼضیا چْارـ جضنیل جیییغ ٌَی َٓؼی ظتؼ ةغ جىنی ًی
 رگرسَ٘ى فرض٘ٔ سَم الگَٕ. ًتاٗج آزهَى هعٌادارٕ 9جذٍل ضوارٓ 

EXCOit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit 

 ؿطش ًؽُاداری tآًارة  ضؼیب ًحـیؼ ًحـیؼّا

 965/0 986/3 000/0 (α0) اوگًٓنغار داةث 

 071/0- 962/1- 050/0 (CRISIS) ةضؼاف ًاوی

 136/0- 942/0- 346/0 (LEVاّؼـ )

 069/0- 816/3- 000/0 (SIZEاَغازة قؼکث )

 023/0 724/0 469/0 (SALEرقغ قؼكش )

 001/0- 086/0- 932/0 (CFOكزِ َنغ ؼٌىیاجی )

 0000/0 اوگًٓؽُاداری ؿطش  3090/0 ضؼیب جؽییٍ

 127/2 دكرةیٍ كاجـٓف 2444/0 ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

 1099 جؽغاد ًكاّغات F 777/4آًارة 

 رگرسَ٘ى فرض٘ٔ چْارم الگَٕ. ًتاٗج آزهَى هعٌادارٕ 11 ٓجذٍل ضوار

ANCOit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit 

 ؿطش ًؽُاداری tآًارة  ضؼیب ًحـیؼ ًحـیؼّا

 086/0- 104/0- 917/0 (α0) اوگًٓنغار داةث 

 052/0- 151/1- 250/0 (CRISIS) ةضؼاف ًاوی

 291/1- 279/4- 000/0 (LEVاّؼـ )

 051/0 859/0 390/0 (SIZEاَغازة قؼکث )

 002/0- 183/0- 855/0 (SALEرقغ قؼكش )

 009/0- 635/0- 526/0 (CFOكزِ َنغ ؼٌىیاجی )

 0000/0 اوگًٓؽُاداری ؿطش  6911/0 ضؼیب جؽییٍ

 216/2 دكرةیٍ كاجـٓف 6600/0 ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

 1038 جؽغاد ًكاّغات F 187/22آًارة 
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 پصٍّص ّإگ٘رٕ ٍ پ٘طٌْاد ًت٘جِ

ةِ ةؼرؿی ادؼ ةضؼاف ًاوی ةػؼ ٌّٓارؿػازی ؿػٓد پؼداظحػِ اؿػث. َحػایر  پژكّفقؼضیا اكؿ 

جضنیل َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد دارد ك َٓع ادؼ آف ًُكػی اؿػث 

-یاةغ. ایٍ َحایر ةیاَگؼ ایٍ اؿث کِ زًػاَی ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی، ٌّٓارؿازی ؿٓد کاّف ًی

ّػای آجػی کػاّف  در دكرق آَْػاگؼدَغ، اؿحٌؼار ؿػٓدآكری  اوی ًیّا دچار ةضؼاف ً کِ قؼکث

قٓد، َٓؿاف ةِ كزٓد آًغق ؿتب از ةػیٍ ةػؼدف پایػغاری ؿػٓد در  یاةغ ك ؿٓد دچار َٓؿاف ًی ًی

اًکاف ٌّٓارؿػازی ؿػٓد  ،قٓد ك ًغیؼاف ةِ دویه اقؽایف َٓؿاَات قغیغ ؿٓد ّای آجی ًی دكرق

ی َغارَغ، اًا ًٌکٍ اؿث ةؼظی ًغیؼاف ةػا دؿػحکاری ةػیف ّای مته از ةضؼاف ًاو را ٌّاَُغ دكرق

از صغ ؿٓد زْث ٌّٓارؿازی آف در دكراف ةضػؼاف ًػاوی ةاؼػخ ةػِ كزػٓد آًػغف پغیػغة قػٓـ 

گػاراف از ایػٍ پغیػغق ًُسػؼ ةػِ  قَٓغ کِ در مٓرت آگاّی ؿػؼًایِ ًغیؼیث ؿٓد ًنُٓؼی ًی

ؿػؼاَساـ ًُسػؼ ةػِ کػاّف قػغیغ قٓد کػِ  گػاراف ًی ؼغـ ظؼیغ ایٍ َٓع ؿْاـ از ؿٓی ؿؼًایِ

پؼؿػاکیؾ ك اَسػاـ قػغق جٓؿػط  پػژكّفگؼدد. ایٍ َحایر ةػا  میٌث ؿْاـ قؼکث ًٓرد َغؼ ًی

 ًطاةنث دارد. (1388زتارزادق کُگؼوٓیی ك ٌّکاراف )ك  (2015ایاجؼیغیؾ )

ةِ ةؼرؿی ادؼ ةضؼاف ًاوی ةؼ ارجتاط ارزقی ؿٓد پؼداظحػِ اؿػث. َحػایر  پژكّفقؼضیا دكـ 

جضنیل َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد دارد ك َػٓع ادػؼ آف ًُكػی 

یاةغ. ایٍ َحایر ةیاَگؼ ایٍ اؿث کػِ  اؿث ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی، ارجتاط ارزقی ؿٓد کاّف ًی

گؼدَػغ، از ارجتػاط ةػیٍ ؿػٓد گػؽارش قػغق ك ؿػایؼ  ر ةضػؼاف ًػاوی ًیّا دچػا کِ قؼکث زًاَی

گػاراف ك ؿػایؼ اؿػحكادق کُُػغگاف َحٓاَُػغ جضىیػه  ا  ؼات گؽارش قغق کاؿحِ قػٓد ك ؿػؼًایِ

ّا  ةیُی ؼٌىیات آجی قػؼکث ك ظؼیػغ ك قػؼكش ؿػْاـ ایػٍ قػؼکث درؿحی َـتث ةِ مغرت پیف

ًطاةنػث  (2015پؼؿػاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ )جٓؿػط اَساـ قػغق  پژكّفداقحِ ةاقُغ. ایٍ َحایر ةا 

 دارد.



 161 /30/ پیاپی 1396 پاییز/ 3م/ ش طتدانص حسابداری/ دورۀ ه ۀمجل

 

کاری قػػؼ ی ك  ةػػِ ةؼرؿػػی ادػػؼ ةضػػؼاف ًػػاوی ةػػؼ ًضاقغػػِ پػػژكّفقؼضػػیا ؿػػٓـ ك چْػػارـ 

کاری  َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُػاداری ةػؼ ًضاقغػِ پژكّفؿیؼقؼ ی پؼداظحِ اؿث. َحایر 

کاری قػؼ ی  قؼ ی دارد ك َٓع ادؼ آف ًُكػی اؿػث ك ةػا اقػؽایف ةضػؼاف ًػاوی، ًیػؽاف ًضاقغػِ

کاری ؿیؼقؼ ی راةطا ًؽُاداری یاقث َكغ. ٌّاف  یاةغ. كوی ةیٍ ةضؼاف ًاوی ك ًضاقغِ کاّف ًی

یی کِ كضؽیث ًاوی قػؼکث ّا ؿاؿکاری در  اقغِ ٓر کِ ةیاف قغ اَگیؽق ةؼای کاّف ًیؽاف ًض

قٓد، ةِ ًُغػٓر  یی از صؼکث ةِ ؿٌث ةضؼاف ًاوی ةؼای ًغیؼ پغیغار ًیّا َكاََِاًطىٓب ةٓدق ك 

یاةغ. ایٍ َحػایر ةیػاَگؼ ایػٍ اؿػث کػِ ًػغیؼاف  اقؽایف ًی قؼکثپُْاف ٌَٓدف ؼٌىکؼد ضؽیف 

کػاّف ؿػٓدآكری ك در َحیسػِ کػاّف  دویػهِ اَغ، ةػ ّایی کِ ةا ةضؼاف ًاوی ًٓازِ قغق قؼکث

ّای ةاالیی ةؼای اؿحكادق از ام ـ جؽْغی اظحیاری ك دؿػحکاری  میٌث ؿْاـ ك پاداش ظٓد، اَگیؽق

کاری دارَغ، اَساـ چُیٍ اؼٌاوی ًُسؼ ةػِ کػاّف کیكیػث  ؿٓد ك در َحیسِ کاّف ًیؽاف ًضاقغِ

کاری ادػؼ ًُكػی ظٓاّػغ  قغػِگؼدد، وػا ایٍ اًؼ ةػؼ ًضا ؿٓد ك کاّف کیكیث ا  ؼات ًاوی ًی

ةػِ ؿیـػحي  گػارافِ یؿػؼًادر قؼایط ةضؼاف ًاوی ضؽیف قغف ا ٌیُاف ك اؼحٌاد  ،داقث. ةُاةؼایٍ

گؽارقگؼی ًاوی از زٌىِ پیاًغّای ةضؼاف ًػاوی اؿػث. َحػایر قؼضػیا ؿػٓـ پػژكّف ًطػاةل ةػا 

پػٓر ك  كویك ًعػاوف ةػا پػژكّف  (2015پؼؿػاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ )اَساـ قػغق جٓؿػط  پژكّف

 (2015پؼؿػػاکیؾ ك ایاجؼیػػغیؾ ) پػػژكّفاؿػػث ك َحیسػػا قؼضػػیا چْػػارـ ةػػا  (1392ٌّکػػاراف )

 ًطاةنث دارد.

کٌتٓد جضنینات ًكػاةِ داظىػی ك ظػارزی  ،جضنیل صاضؼ ّای جؼیٍ ًضغكدیث یکی از ًْي

ّای ظٓد ةا ًضغكدیث ًٓازِ ٌَٓدق  در ظنٓص ایٍ پژكّف اؿث کِ ًضنل را در ًنایـِ یاقحِ

 اؿث.

ةا جٓزِ ةِ ایُکِ در جضنیل صاضؼ راةطا ًُكی ةیٍ ةضؼاف ًاوی ةا ٌّٓارؿػازی ؿػٓد، ارجتػاط 

گؼاف  گػاراف ك جضىیػه ِ ؿػؼًایِکاری قؼ ی جیییغ قغق اؿػث، ةُػاةؼایٍ ةػ ارزقی ؿٓد ك ًضاقغِ
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ّایی کػِ دچػار ةضػؼاف ًػاوی  گؼدد جا در ُّگاـ ظؼیغ ك ارزیػاةی ؿػْاـ قػؼکث ًاوی جٓمیِ ًی

کاری  ةاقُغ، ةِ ایٍ ًٓضٓع جٓزِ ٌَایُغ کِ ٌّٓارؿازی ؿٓد، ارجتاط ارزقی ؿٓد ك ًضاقغػِ ًی

رزیاةی درؿحی َـػتث ةػِ جٓاف ا یاةغ ك ةؼ ًتُای ؿٓد دكرة زاری ٌَی ّا کاّف ًی در ایٍ قؼکث

ؿػػْاـ ًػػٓرد َغػػؼ داقػػث ك آف را ًػػٓرد ًؽاًىػػِ مػػؼار داد. در مػػٓرت اؿػػحكادق از ا  ؼػػات 

ًػٓرد ًؽاًىػِ مػؼاردادف ؿػْاـ ایػٍ گَٓػِ  ةِ ًُغٓرّای ًاوی ٌّچٓف ؿٓد گؽارش قغق  مٓرت

کُُغگاف قػؼاّي قػغق کػِ  ّای ةضؼاف زدة ًػاوی( ًٓزتػات گٌؼاّػی اؿػحكادق ّا )قؼکث قؼکث

گػاری ةِ دویه ؼغـ جعنیل ةْیُا ًُاةػ قغق ك در َْایث ًُسؼ ةػِ  اقؽایف ریـک ؿؼًایِ ةاؼخ

 قٓد. گػاراف ًی کاّف دؼكت ؿؼًایِ

 ّا ٗادداضت
1. Monem and Farshadfar 2. Persakis and Iatridis 

3. Lu    4. Jantadej 

5. Leuz   6. Beaver and Ryan 

7. Panel Data   8. Pool Data 

 هٌاتع

ًیٍ ًػاوی ةػا اَػٓاع ًػغیؼیث یةیٍ جنػٌیٌات جػ اراةط(. 1395ًنغـ، ًُنٓر. ) َـب، ؼىی  اصٌغی اةؼاّیٌی، ؿیغکاعي  ةْؼاًی

 .83-102(، 30)8، ّای صـاةغاری ًاوی ك صـاةؼؿی پژكّف. ؿٓد

قؼکث، ؿاظحار ًاوکیػث ك صاکٌیػث قػؼکحی ةػؼ  ةدیؼ اَغازیَٓع ًغیؼیث ؿٓد ك ج(. 1390اصٌغپٓر، اصٌغ  ًُغؼی، ّادی. )

 .1-35(، 2)3، ّای صـاةغاری پیكؼقث. آف

تاط ةیٍ ًضغكدیث در جیًیٍ ًاوی، جنٌیٌات جیًیٍ ًاوی ك ریـک زؼیػاف َنػغی (. ةؼرؿی ارج1394اصٌغی ًنغـ، ًُنٓر. )

 ، داَكگاق ؿٌُاف.پایاف َاًا کارقُاؿی ارقغآزاد ةا آَاع ًغیؼیث ؿٓد. 

کاری صـػاةغاری ك ةضػؼاف  (. ًضاقغػ1390ِاؿ ًی ةیگغوی، ؿ ًؼضا  َیکًٓؼاـ، ّاقي  ةُی ًْغ، ةٌٍْ  ًیؼؿیاؿی، َیىٓقؼ. )

 .146-125، 9، قٌارة داَف جضىیه اكراؽ ةْادارای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف، ّ ًاوی قؼکث

(، 25)7(. ٌّٓارؿازی ؿٓد ك ؼٌىکؼد میٌث ؿػْاـ در ةضػؼاف ًػاوی. صـػاةغاری ًػاوی، 1394اؼحٌادی، صـیٍ  ؼتغوی، وی . )

28-1. 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1130513/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1130513/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=174532
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=174532
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ةؼرؿػی ارجتػاط ةػیٍ ٌّٓارؿػازی (. 1388اصٌػغی، اکتػؼ. )زتارزادق کُگؼوٓیی، ؿؽیغ  ظغایار یگاَِ، ؿؽیغ  پٓررضا ؿىطاف 

 .60-80 (،2)1 ،صـاةغاری ًاوی .ّا در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف ؿٓد ك درًاَغگی ًاوی قؼکث

، داَػف صـػاةغاری. جؽْغی ؿیؼًُحغؼق، اَضؼاؼ پایغاری ؿٓد ك ةضػؼاف ًػاویام ـ (. 1392زٌاویاف پٓر، ًغكؼ  دنكی، ؼىی. )

4(12 ،)33-7. 

ًطاوؽػات  .ةیُػی ؿػٓد جٓؿػط ًػغیؼیث (. ارزیاةی ًحـیؼّای ًؤدؼ ةؼ اؼحتار پػیف1386. )ؼجویاکتؼی، ً ًضـٍ  یُث،  ظٓش
 .21-49 (،19)5، جسؼةی صـاةغاری ًاوی

ّای درًاَػغة  (. کیكیػث ؿػٓد در قػؼکث1391ادی، كوی  كاؼظ، ؿػیغؼىی. )زادق، ؼىی صـیٍ  ظغاد دؿحگیؼ، ًضـٍ  صـیٍ

 .1-16(، 1)4، ّای صـاةغاری ًاوی پژكّفًاوی. 

ؿػْاـ ك ؿػٓد جنـػیٌی  ةةیُػی ةػازد ّای جیًیٍ ًاوی در پیف َنف ام ـ جؽْغی قؽاویث (،1395دوعٓش، ًضٌغ  ًاوک، زّؼا. )

 .87-75 ،25، ّای ًغیؼیث ك صـاةغاری پژكّف(. جْؼافّای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار  )قؼکث

 . www.jit.blogfa.com.ّای ارزیاةی آف (. ًكْٓـ کیكیث ؿٓد ك ركش1389ؿسادی، ؿیغ صـیٍ  ًضٌغی، کاًؼاف. )

َاًػا  پایػاف. ّػای امحنػادی ایػؼاف قُاؿایی ك جضىیه ؼٓاًه ًؼجتط ةػا ارزیػاةی کیكیػث ؿػٓد ةُگػاق (.1387. )صٌغقؼد، ا عؼیف
 .، داَكگاق جْؼافکارقُاؿی ارقغ

 نغ. ؿازًاف صـاةؼؿی.صـاةغاری، مٓرت زؼیاف كزِ َ 2(. اؿحاَغارد قٌارة 1395جغكیٍ اؿحاَغاردّای صـاةغاری. ) اکٌیح

ّای دارای  ةؼرؿی جیدیؼ ًغیؼیث ؿٓد ةؼ کیكیث ؿػٓد قػؼکث(. 1392پٓر، ّاقي   اوب َیا، مغرت اهلل  زٓاٌَؼد، ؼىی. ) كوی

 .75-103(، 13)4، داَف صـاةغاری. ةضؼاف ًاوی
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