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 فاطوِ تلخابٖ

 دکتر ّاضن ً٘کَ هرام

 دکتر حو٘ذرضا ٍک٘لٖ فرد

 رهضاًعلٖ رٍٗاٖٗدکتر 

 چک٘ذُ
. شوًد ٓ متضاد مىافع، مٕان مدٔران ي سُامداران أجاد  ّمشکالت ومأىدگٓ در وتٕج

ارْ کارآمد براْ محوديد کوردن ایتٕوارات مودٔران در     َکرا ،حسابرسٓدر أه مٕان، 

ٓ َدف أه پژيَش، بررسٓ . شًدٓ مريابظ لراردادْ محسًب  السحموّ   حوك  چسونىدگ

ْ افسأشوٓ ي  َا تفايت، تعدٔالت مربًط بٍ حسابرسٓ()عدم تمارن در َسٔىٍ  حسابرسٓ

ٓ السحموّ   حوك بر اوحوراف  مالٕاتٓ رٔسک  تأثٕري کاَشٓ آن در بلىدمدت  از  حسابرسو

بًرس  شرکت عضً 241 َْا دادٌاز بٍ َمٕه مىظًر، . استالسحمٍ  حكاستاودارد  الگًْ
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. وتوأ   گٕردٓ مصًرت ترکٕنٓ  َْا دادٌرگرسًٕوٓ  الگًْپژيَش بٍ کمک  َاْ ٍٕفرض

ْ حسابرسٓ از ٔوک ريوود مشوتب تنعٕوت     َا السحمٍ حكکٍ چسنىدگٓ  دَدٓ موشان 

باعو    ٓمالٕوات  ىٕه، اجتىواب . َمچکىدٓ مىدمدت تغٕٕر زماوٓ بل َْا ديرٌي در  کىدٓ وم

ي دسوتمسدَاْ حسابرسوٓ را افوسأش     شًدٓ مالسحمٍ  استاودارد حك الگًْاوحراف از 

 .دَدٓ م

رٔسوک  ، حسابرسٓ السحمّ حكاستاودارد  الگًْ ،حسابرسٓالسحمّ  حكچسنىدگٓ  کل٘ذٕ: ّإُ ٍاش

 .مالٕاتٓ

 هقذهِ

 ،میٌث کاال یاا ظاغًات ةا اقؽایفکِ  قٓد یًایُگَِٓ جنٓر  ،ایؼان در ةاور اقکار ؼًٌٓی در

واقؽایف میٌث در ًنایـِ ةا کاّف میٌث، ؿؼؼث ةیكحؼی دارد کاِ  دیگؼ کاّف َعٓاّغ یاقث

(. ًطاوؽاات اَساام قاغه در 1994، 1ةاال و ًُکیآ) ؿاثا ّاا میٌثةارز ًكْآم سـاتُغ ی  ةٌََٓ

ًحُاؿاب ةاا  نااًیدمکاِ ارجتااط ةایٍ قاؼوش و طتناات ّؽیُاِ،  دّغ یًَكان  ،صـاةغاری ًغیؼیث

 دّاغ یًارخ  جؼ ػیؿاؼ ّا ُاِیّؽَٓؿاَات اقؽایكی یا کاّكی َیـث و اقؽایف ةِ ًؼاجب از کاّف 

 4ةاا سـاتُغ ی میٌاث 3(. ةایغ در َغؼ داقث کِ سـاتُغ ی ّؽیُا2003ِ و ٌّکاران،2اَغرؿٓن)

و ةاِ  ؼدیا  یًًٓرد ًطاوؽِ مؼار  ،ًحكاوت اؿث. سـتُغ ی ّؽیُِ در ادةیات صـاةغاری ًغیؼیث

 ةووای سـاتُغ ی میٌاث، در زًاؼ ،قآد یًماةه کُحؼل جٓؿط ًغیؼان اطالق  ةَٓؿات که ّؽیُ

ظاغًات صـاةؼؿای ةاا جٓاقال ًاغیؼ و صـااةؼس جؽیایٍ   اػاری میٌثث و ادةیات امحنادی اؿا

 .قٓد یً

ؼی ًاوی و اؼحٌاد ؿازی ةؼای اؿاحكاده کُُاغ ان قگرؿاوث صـاةؼؿی، اؼحتار ةعكی ةِ  ؽار

 قآد یًا ٍیجأًی ًاوی اؿث و در ًناةه، ًُاقػ امحنادی صـاةؼس از طؼیل دؿحٌؽد ّا مٓرتاز 

ظغًات صـاةؼؿی جٓؿط ظٓد صـاةؼؿاان   ػاری میٌث ؼًٌٓاً (.1394 ًىکیان و َیکؼوان قؼد،)

ًـحنه ةؼ ًتُای  ّؽیُة صـاةؼؿی. در مٓرت جؽییٍ قٓد یًاَسام قغه و ةِ ماصتکار اطالع داده 
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و ّاي صـاةؼؿاان  کُاغ یًای ًُطنی، ّي ماصتکار ةا رضایث ةیكحؼی ایاٍ ّؽیُاِ را متآل اوگٓی

ًـحنه، ًتاَی ًُاؿتی را در اظحیار دارَاغ و ةاا قاکه دّای م ااوت  ّؽیُة صـاةؼؿیةؼای جؽییٍ 

 کُُاغ یًاقااصف ظآدداری  یّاا جكاوتًـاحنه ةاا  ّؽیُاة صـاةؼؿایظٓد، از پیكُْاد  یا صؼقِ

 ّؽیُاة صـاةؼؿایکاِ  دّغ یًاَسام قغه َكان  یّا پژوّف(. َحایر 1394 پُاه، مكؼزاده و ةیگ)

ًـاحنه ةاِ طآر کاًاه ةاا  ّؽیُة صـاةؼؿیاًا جـییؼات  ؛ؼدیپػ یًجأدیؼًـحنه، از ؼٓاًه ًحؽغدی 

ّؽیُاة ، ًیؽان اقاؽایف در جؼ ؿاده. ةِ ةیان قٓد یٌَ، جتییٍ ّؽیُة صـاةؼؿیةؼ  ًؤدؼجـییؼ در ؼٓاًه 

ُّگاام ، ّؽیُاة صـاةؼؿای، ُّگام اَحغار اقؽایف در ّؽیُِ، ةیكحؼ از ًیاؽان کااّف در صـاةؼؿی

سـاتُغ ی ؼُآان  اَحغار کاّف در ّؽیُِ اؿاث کاِ در ادةیاات صـااةغاری از ایاٍ ًٓضآع ةاِ

 (2010) 7ّاای و َیکاه (.2014 و ٌّکااران،6ویىاؼس دی) قآد یًایااد  5اوؽصٌة صـاةؼؿای صل

کاالیی اؼحتاری، ةِ جضٌیه ّؽیُِ و زًاان ةیكاحؼ یاا  ةًكاّغه کؼدَغ کِ ًاّیث صـاةؼؿی ةِ ًُؽو

کیكیاث  ةغ. در ادةیاات امحناادی، ُّگااًی کاِ ًكااّقآد یًاکٌحؼ از صغ در صـاةؼؿی ًُسؼ 

اوؽصٌِ َیاؽ ًؽیااری از  صل ؛قٓد یً ؼقحِ ًؽیاری ةؼای کیكیث در َغؼ  اًکان پػیؼ َتاقغ، میٌث،

 ةةاؽر  صـاةؼؿای، صال اوؽصٌا ًؤؿـاتپؾ ةِ َغؼ ًُطنی اؿث کِ  اؿث،کیكیث صـاةؼؿی 

 (.1393 رقیغی ةاؿی،) آَان َیؽ ةاالجؼ ةاقغ ةیكحؼی را ًطاوتِ کُُغ و کیكیث صـاةؼؿی

ی ًاوی ةِ ؼُٓان ًٌْحؼیٍ ًُتػ اطالؼاجی ةؼای اَؽکاس َحاایر ؼٌىکاؼد و وضاؽیث ّا مٓرت

 ةَناغی واصاغّای جسااری قاُاظحِ قاغه اؿاث و ةاِ ٌّایٍ دویاه ًتااَی جْیا یّا ًاوی و زؼیان

ًاویات و داقحٍ اظحیار  ةپیچیغ ی ّؽیُ. اؿثی ًاوی از اٌّیث ةـیار ةاالیی ةؼظٓردار ّا مٓرت

ن و ی ةایٍ ًاغیؼاجدر ةؼآورد ةؼظی اماالم جؽْاغی، ؿاتب ةاِ وزآد آًاغن ؼاغم جناارن اطالؼاا

ًاویات ةاؼ ؼٌىکاؼد و  ةّؽیُ ةادةیات ًاوی، پیچیغ ی ًضاؿتدر . قٓد یًؿْاًغاران و صـاةؼؿان 

و مآاَیٍ و ًناؼرات ًعاحل ةاِ آن، از ؼٓاًاه  ّاا ثیًؽاقًحكاوت از ةؼظی قؼایط و  یؼّایجكـ

در  ؽارقاگؼی ًاویااجی،  ،ی ًااوی قُاؿاایی قاغه اؿاث. ةُااةؼایٍّا مآرتةاؼ جضؼیاف  ًاؤدؼ
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در ةااالجؼیٍ درزاِ ماؼارداد و ًاغت زًاان ًٌْای ةاؼای آن ماؼ   ،یا صؼقِم اوت  ةًضغود

طای پژوّكای  (2008) 8دیؼَاگ، ّااَىٍ و ًیاغو(. 1394 ،پٓرصیغری و  ه ًضٌاغی) قٓد یً

ازحُااب ًاویااجی را  آَْااًاغت ؿاُسیغَغ.  را در ةىُاغ ّا قؼکثًاویاجی(  ازحُاب ًاویاجی )َِ قؼار

را َؼخ   یؼی اَغازهجٓاَایی قؼکث ةؼای پؼداظث ًاویات کٌحؼ در ةىُغًغت ًؽؼقی کؼدَغ و ایٍ 

دؿحٌؽدّای صـاةؼؿی ، 9ریـک ًاویاجی دُّغ یًَكان  ّا پژوّف ًاویاجی ةىُغًغت َاًیغَغ. ًؤدؼ

 (.1394 ،و  ه ًضٌغیصیغری پٓر) دّغ یًرا اقؽایف 

 ػار ةاؼ دؿاحٌؽد صـاةؼؿای از اٌّیاث زیاادی ةؼظآردار  جأدیؼةِ طٓر کىی ةؼرؿی ؼٓاًه 

ظغًات صـاةؼؿی ةِ ؼُٓان کاالی ٌّگٍ و   ػاری میٌثاؿث، زیؼا ؼغم جٓزِ ةِ ایٍ ؼٓاًه و 

ًْؼاَای و ) ات ًُكای ةاؼ اؿاحنالل و کیكیاث کاار صـاةؼؿای ةگاػاردجاأدیؼ جٓاَاغ یًؿیؼ رماةحی 

و ةضاخ و  صـاةؼؿایاوؽصٌة  صلةا وزٓد ادةیات ًـحضکي در زًیُِ  (.1390 ایٓاَکی، زٌكیغی

ایاٍ کاار ةاا کاِ  كاث  جٓان یٌَزؽییات آن، ةؼ ًتُای ًُطنی و ماةه دقاع  ةةؼرؿی کاًىی درةار

ةاؼ ایاٍ اؿااس،  ؟اَساام قاغَی اؿاث یا ُِیّؽواصغ ًٓرد رؿیغ ی، ةا سِ  یّا یژ یوجٓزِ ةِ 

 اوؽصٌاة صلاؿاث کاِ آیاا سـاتُغ ی  ؿاؤالپژوّف صاضاؼ، ةاِ دَتاال یااقحٍ پاؿاعی ةاِ ایاٍ 

ازحُااب ؟ و آیاا ًحـیاؼ دّاغ یًاماؼار  جاأدیؼًیؽان صل اوؽصٌِ وامؽی را جضث ًـحنه،  صـاةؼؿی

ماؼار دّاغ و ا اؼ ایُگَٓاِ  جاأدیؼرا جضاث  ظغًات صـاةؼؿی ةسـتُغ ی ّؽیُ جٓاَغ یًًاویاجی، 

 ٓ  اؼقحٍ ازصاضؼ، ایٍ اؿث کِ ةاا اوگا ّغ  پژوّف ؟سگَِٓ ماةه جكـیؼ اؿث جأدیؼاؿث ایٍ 

(، ؼاغم 2013 و ٌّکااران،10ساٍ ؛2014 دیآیىؼس و ٌّکااران، ؛2003 اَغرؿٓن و ٌّکاران،)

ریـاک  جاأدیؼ (2014) 11داَاآّ و َکاهٌّچُایٍ ةاِ پیاؼوی از  صـاةؼؿی و یّا ُِیّؽرن در جنا

وؿاایىِ ةحٓاَااغ  آزًاآن کُااغ جااا ةااغیٍ ةااؼ سـااتُغ ی دؿااحٌؽدّا پیچیااغ ی ًاویاااجی قااؼکث را

 ٍیاا ة اداًدر ی ؿیؼ ماةه جٓضیش را صػ  ٌَٓده اَضؼاقات دؿحٌؽد را کاّف دّغ. ّا اوؽصٌِ صل
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 ّاا ، روش قُاؿی پژوّف، َحایر آزًٓن قؼضایِپیكیُة پژوّفپژوّف، ةِ جؼجیب ًتاَی َغؼی و 

 .قٓد یً یؼی جكؼیش  و َحیسِ ّا دادهو جسؽیِ و جضىیه 

 پ٘طٌ٘ٔ پصٍّصهباًٖ ًظرٕ ٍ هرٍرٕ بر 
 ّسٌٗٔ حسابرسٖبر  هؤثرعَاهل 

دی ویىاؼس و  پژوّكاگؼاَی ًاَُاغَناف دارَاغ.  ّؽیُاة صـاةؼؿایؼٓاًه ًحؽغدی در جؽییٍ 

 -صال اوگٓیزیؼ ةؼای  یؼّایًحـًغ َغؼ ّؼ قؼکث، از دؿحٌؽد ةؼای ةؼآورد  (2014) ٌّکاران،

 :اَغ کؼدهاؿحاَغارد اؿحكاده  ةاوؽصٌ 

 یّاا داراییزٌاػ  ّؼساِ یاؼی اؿاث و  ًتحُای ةاؼ ٌََٓاِ ،صـاةؼؿای ًااوی :اَغازة قاؼکث

ةِ ؼُآان  اَغازة قؼکث ،ةؽر حؼی ةؼای ةؼرؿی َیاز اؿث. وػا یّا ٌََِٓماصتکار ةیكحؼ ةاقغ، ةِ 

 (.1390 ٓاَکی،یا زٌكیغیًْؼاَی و ) قٓد یًًضـٓب  ّؽیُة صـاةؼؿی ػار ةؼ  جأدیؼؼاًىی 

 ؿااازوکارّای داقااحٍ ةااا یّا قااؼکث کااِ دارد یًا ةیااان ٌَایُااغ ی  ةَغؼیاا :ّااا داراییةاازدة 

 ّای یُاِّؽ ةآدن پااییٍ از َاقی را اًؼ ایٍ و ّـحُغ ةاالجؼی دارای ارزش ةْحؼ، قؼکحی صاکٌیث

و ساٍ  و (2012) ٌّکااران و12ًٓجیُْآ جٓؿاط  ػقاحِ یّاا پژوّف . َحاایرداَاغ یًٌَایُغ ی 

 راةطة ًـاحنیي ،ؿٓدآوری مغرت و اوؽصٌة صـاةؼؿی صل ةیٍ کِدّغ یًَكان  (2012)ٌّکاران 

 وزٓد دارد.

در مٓرجی کِ ریـک صـاةؼؿی در ؿطش ةاالیی ةؼآورد قٓد، صـاةؼس  :ریـک ماصتکار

کِ ایٍ اًؼ ًٓزاب  ةؼد یًظٓد را ةاال  یا صؼقِی ًاوی، ؿطش جؼدیغ ّا مٓرتةؼای رؿیغ ی ةِ 

و 13دو ااار) قاآد یً صـاةؼؿاای ّؽیُااة اقااؽایف ،صـاااةؼس و درَحیسااِ رؿاایغ ی صسااي  اقااؽایف

، از ًحـیؼّایی ًذاه زیاان، َـاتث ةاغّی، َـاتث زااری، ةاؼای ّا پژوّف(. در 2010 ٌّکاران،

( ؿاطش 2002، 14ؿایحاراًٍ و ٌّکاارانمتىی ) یّا پژوّف. قٓد یًریـک اؿحكاده   یؼی اَغازه

زیان ماصتکار ًٌکٍ اؿث در صغی ةاقغ کِ صـاةؼس در ًؽؼض ریـک َاقی از َاجٓاَی ًاوی 
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ده دارای ریـک صـاةؼؿای  ی زیانّا قؼکث ،(. ةُاةؼای1980ٍ ؿیٌَٓیک،ماصتکار مؼار  یؼد )

ةایٍ ایاٍ  رود یًا. ةؼ ایٍ اؿاس اَحغار قٓد یًصـاةؼؿی  دؿحٌؽدةاؼخ اقؽایف  کِةاالجؼی ةٓده 

 ةاّاؼم ًااوی َیاؽ، َكاان دُّاغ. ی وزٓد داقحِ ةاقاغراةطة ًـحنیٌ ،صـاةؼؿی اوؽصٌة صلًحـیؼ و 

ِ ةا ّاا داراییةاِ زٌاػ  ّا یةاغّجٓان پؼداظث ةغّی ةىُغ ًغت ماصتکار ةٓده و از جنـیي زٌاػ 

زیؼا  دّغ یًقؼکث را اقؽایف  ، اصحٌال ورقکـحگیدارایی. َـتث ةاالی ةغّی ةِ آیغ یًدؿث 

َـتث ةاالی ةغّی، ًٌکٍ اؿث ةا ریـک ةاالی قؼکث در ارجتاط ةٓده و َاقی از ؼغم ؿاالًث 

ًُساؼ ةاِ ًكاکالجی در ظنآص  جٓاَاغ یً کاًِاوی قؼکث، ؿآ  ًاغیؼیث و یاا جنىاب ةاقاغ 

صـاةؼؿان ًٌکٍ اؿث ةؼای کاّف دادن ایاٍ  ،َنغیُگی و جغاوم قؽاویث قؼکث قٓد. در َحیسِ

ًُساؼ ةاِ  کاِ ةیكحؼی را اَساام داده ّای یغ یرؿی ةا درزِ اّؼًی ةاالجؼ، ّا قؼکثریـک در 

َنغیُگی  ة(. ٌّچُیٍ َـتث زاری، َكان دُّغ1380 امالَی،صـاةؼؿی  ؼدد ) دؿحٌؽداقؽایف 

 جآان پؼداظاث  یؼی اَاغازه ةاؼای اةاؽار یٍجؼ ًحاغاول َـاتث ٍیاا اؿاث.کٓجاه ًاغت قاؼکث 

ةاا ریـاک ةااالی قاؼکث در ارجتااط  زاری ّای پاییٍ ةٓدن َـتث اؿث. ًغت ٓجاهک ّای یةغّ

 (.1385 اکتؼی،) قٓد یًاؿث و ةاؼخ اقؽایف ؿطش ریـک صـاةؼؿی 
 حسابرسٖ السحؤ حقچسبٌذگٖ 

، ُّگام اقؽایف ؿطش قؽاویث، ةیكاحؼ از ًیاؽان ّا یُِّؽًیؽان اقؽایف  دّغ یًَكان  ّا پژوّف

  ٓیُاغ  ّا یُاِّؽسـاتُغ ی  ،رقحاری سُیٍ ةِ .، ُّگام کاّف صسي قؽاویث اؿثّا یُِّؽکاّف 

دالیاه زیاؼ را  ّا یُاِّؽپیكایٍ در ًآرد سـاتُغ ی  یّاا پژوّف(. 2006 و ٌّکاران،15کاوسا )

 :کُُغ یًًطؼح 

را  ّا یُاِّؽجنٌیٌات ؿاُسیغه، سـاتُغ ی  ةًطاةل قؼضیکِ، اؿث  ییّا پژوّفاول،  ةدؿح

 (2003) اَغرؿآن و ٌّکااران. ًطاةل اؿاحغالل کُُغ یًًغیؼان ًؽؼقی  ةجنٌیٌات ؿُسیغ ةَحیس

ؼٌىیاجی را ةاِ  ّای یثقؽاوًُاةػ ًؼجتط ةا  ،کِ ًغیؼان دّغ یًةِ ایٍ ؼىث رخ  ّا یُِّؽسـتُغ ی 
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ةیُی کاؼده و اَحغاار  . زًاَی کِ ًغیؼان کاّف قؼوش را ًٓمحی پیفکُغ یًطٓر ؿُسیغه جؽغیه 

کااّف  ّای یُاِ ؽةاز كث قؼوش ةِ ؿطش متىی را دارَاغ،  َا ؽیؼَاغ، ةاؼای اَحعااب یکای از 

کاًاه از اقاؽایف  ةاؼداری ةیكاحؼ، ةاؼای ةْاؼه ّای یُاِّؽ، از طؼیل صػ  ًُاةػ یا جضٌه ّا یُِّؽ

، جناٌیٌات ّا یُاِّؽؼىاه سـاتُغ ی  جؼیٍ یاؿاؿاقؼوش آجی، جنٌیي  یؼی کُُاغ و یکای از 

ًاغت  ةیُای قاؼوش آجای، ؿآد را در ةىُاغ جٓزِ ةِ پایف ةا کٓقُغ یًًغیؼاَی اؿث کِ  ةؿُسیغ

 .(1391 کؼدؿحاَی و ًؼج ٓی،اقؽایف دُّغ )

 ّا یُاِّؽکِ ؼاًه اؼحٌاد ةیف از صغ ًغیؼیث را ؼىث سـتُغ ی  اَغ دوم، پژوّكگؼاَی ةدؿح

، ًٓزب کااّف قٓد یًکاّف قؼوش ًكاّغه  ةکِ در دور ّا یُِّؽ. سـتُغ ی کُُغ یًًؽؼقی 

کیاغ ةیكاحؼی ةاؼ أج ،ًاغیؼان دّغ یًَكان  ّا یُِّؽاًا ومٓع سـتُغ ی  ؛ ؼدد یًؿٓد یک دوره 

کااّف قاؼوش کاِ ةاِ ًُغآر  یّا دورهًُاةػ اضاقی در  ةًغت دارَغ. جضٌه ّؽیُ ؿٓدّای ةىُغ

کٌحاؼی در  ای یُاِّؽ، ًٓزاب جضٌاه ةاار قآد یًآًاد ی ةؼای اقؽایف قؼوش در آیُغه اَسام 

اقاؽایف قاؼوش در آیُاغه را از  یّا قؼمثجا  دّغ یًًغت قغه و ایٍ جٓاَایی را ةِ قؼکث  ةىُغ

 ،ًاغیؼانکااّف قاؼوش سُاَچاِ  یّاا دوره. در (2011 ٌّکااران،و 16یاؿآکاجا) دؿث َغُّاغ

 یاؼی از اقاؽایف جناضاا  ةیُی کُُغ، ًُاةػ ةیكحؼی را ةاؼای ةْاؼه اقؽایف قؼوش آجی را زیاد پیف

 (.2011 یاؿٓکاجاو ٌّکاران،) کُُغ یًصكظ 

ًاغیؼیحی، ًٌکاٍ اؿاث ةاؼای  ّاای یؽهاَگ، دّاغ یًکِ َكان  اؿث ییّا پژوّفؿٓم،  ةدؿح

اماغام کُُاغ یاا اَگیؽّاای قؼماث  ّا یُاِّؽةیُی قغه، ةِ کاّف سـتُغ ی  دؿحیاةی ةِ ؿٓد پیف

)سـاتُغ ی ّؽیُاِ(  ّا یُاِّؽطىتاَِ و مغرت طىتاَِ ًغیؼان ًٌکٍ اؿث ًٓزاب ؼاغم جناارن در 

 (.2012 و ٌّکاران،17دیؼَگ ) قٓد

ةؼ آن )سِ در زْاث اقاؽایف  ًؤدؼةا جٓزِ ةِ جـییؼ در ؼٓاًه  ّؽیُة صـاةؼؿی رود یًاَحغار 

ی ّا ل  ؿااّؽیُِ و سِ در زْث کاّف آن( ةِ درؿحی ةاؼآورد قآد، اًاا َحاایر پژوّكاگؼان در 
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ّؽیُاة ُّگاام اَحغاار اقاؽایف در  ّؽیُاة صـاةؼؿایاظیؼ ةیاَگؼ آن اؿاث کاِ ًیاؽان اقاؽایف در 

، ُّگااام اَحغااار کاااّف در آن اؿااث. ّؽیُااة صـاةؼؿاای، ةیكااحؼ از ًیااؽان کاااّف در صـاةؼؿاای

ةاِ ؿاؼؼث جـییاؼ  ّاا میٌث) قآد یًةازار )اطالؼات َامل( ةِ سـتُغ ی ًُسؼ  ّای یَاؿاز ار

یىاؼس دی و) کُغ یًدر طٓل زًان وادار  ّا میٌثرا ةِ کاّف  ّا قؼوقُغه(، اًا رماةث، کُُغ یٌَ

 (.2014 و ٌّکاران،

قٓد. دو طاؼ  ظؼیاغار و  کِ ًٓزب سـتُغ ی ًی ، ؼاًىی اؿث«مؼاردادّاًكعل  ةدور»

را ةا یک ؿطش از میٌث ًتادوِ کُُاغ،  ییًكعل، کاال ای ه یؼَغ ةؼای دور قؼوقُغه جنٌیي ًی

دّغ و ا ؼ قٓکی ّي در ةعف پٓوی ایساد قٓد، دیگاؼ  سـتُغ ی میٌحی رخ ًی ،در ایٍ صاوث

دؿحٌؽدّای صـاةؼؿای، ةاِ مآرت ماؼارداد ةایٍ  .جٓان میٌث کاال را جؽغیه و امالح کؼد ٌَی

 ةُاغّای ًؽٌآالً ،. ةا وزٓد ایاٍقٓد یًصـاةؼس و ماصتکار پیف از آؿاز کار صـاةؼؿی جؽییٍ 

اَساام کارّاای اضااقی و دریاقاث  ةکِ ةِ صـاةؼس ازااز قٓد یًه داظه مؼارداد  ُساَغ «قؼار»

را در وضؽیث ؿیؼ ماةه ًكاّغه، از زٌىِ وزآد ًكاکه جاغاوم قؽاویاث، یاا  ّا یکار اضاقِ ةّؽیُ

مؼاردادّاا و ؿاایؼ  ة(. ّؽیُا1988 ،18پااوٌؼوس) دّاغ یً را ةاؼ ریـاک صـاةؼؿای ًاؤدؼؼٓاًه 

و کٌحؼ قاّغ کااّف ًتىاؾ دؿاحٌؽد  قٓد یً اوؽصٌة صـاةؼؿی صل، اؿىب ؿتب اقؽایف ّا یُِّؽ

 ّـحیي کِ ٌّان ًكْٓم سـتُغ ی اؿث.

 کُُاغ یًایُگَٓاِ ةیاان  را ّؽیُة صـاةؼؿی، ؼاًه سـتُغ ی (2014) دی ویىؼس و ٌّکاران

و ریـاک صـاةؼؿای جؽیایٍ  ّا یغ یرؿارا ةاا جٓزاِ ةاِ ًیاؽان  ّؽیُاة صـاةؼؿایکِ صـاةؼس، 

، واػا قآد یًو ًیؽان رؿیغ ی و ریـک صـاةؼؿی در صیٍ اَسام صـاةؼؿای ًكاعل  کُغ یً

َغاؼ  ، ایٍ ًٓضٓع را ًاغّّؽیُة صـاةؼؿیزْث ازؼای کار و جؽییٍ  ریؽی ةؼَاًِصـاةؼس مته از 

ؼی کااّف . در ًٓاردی کِ ًیؽان رؿیغ ی و ریـک صـاةؼس ةِ ًیاؽان سكاٌگیدّغ یٌَمؼار 

در ؿال ًآرد رؿایغ ی  ّؽیُة صـاةؼؿی، ةا جٓزِ ةِ اَؽناد مؼارداد مته از قؼوع ةِ کار، یاةغ یً
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کِ ؼاًىی در زْاث  قٓد یًو در ؿال ًاوی ةؽغ قُاؿایی  یؼجأظو ایٍ جـییؼات ةا  یاةغ یٌَکاّف 

ًاغت داقاحِ  ی کٓجااهجاأدیؼایاٍ ًٓضآع  رود یًاؿث. اَحغار  ّؽیُة صـاةؼؿیایساد سـتُغ ی 

 (2003) اَغرؿآن و ٌّکاارانی آجی جٓؿاط صـااةؼس ًاغ َغاؼ ماؼار  یاؼد. ّا ل  ؿاةاقغ و در 

ایٍ ًؽُاا  ، ةِغکُ یًامالصات را کاًه  ةةىُغًغت )ةیكحؼ از یکـال( سؼظ یّا دورهًؽحنغَغ کِ 

اؿاث کاِ مااصتکاران در ةىُاغ . اَحغاار ةاؼ آن یاةغ یًةىُغ ًغت کاّف  ةکِ سـتُغ ی در دور

(، ةاِ ًطاوؽاِ و 2001، 19ًُآن و ویىیاامًغت، کاّف صل اوؽصٌِ را ًغیؼیث کُُغ. در پژوّف)

و ارجتاط آن ةا جـییاؼات ًضیطای، از زٌىاِ  صـاةؼؿی ؽصٌةاو صلةىُغ ًغت در  یروَغّاةؼرؿی 

 ِکااؿاث  یؼٓاًى از ،اوؽصٌة صـاةؼؿی صل . سـتُغه ةٓدنصـاةؼؿی پؼداظحِ قغ یاؿحاَغاردّا

 ًتىاؾ ةاؼآورد در اوگّٓا ضؽف و ةاؼخ َكغه وضاظ ّای  ػقحِ، ًؼةٓط ةِ پژوّف یاوگّٓا در

کِ اقؽایف دؿحٌؽد صـاةؼؿای در ًنایـاِ ةاا  قٓد یً. در پژوّف پیف رو قؼض قٓد یٌَ لیدم

 کاّف صل اوؽصٌِ، ؿؼؼث ةیكحؼی دارد.
 اجتٌاب از هال٘ات

 ًآرد در ةؼرؿای ةؼای امىی ساوف یک (،2010) 20ّیحؽًٍ و ّاَىٓن ةِ پژوّف جٓزِ ةا

 اؿاث. در ًاویاات از ازحُااب ةؼای قکه یک و قغه زْاَی پػیؼقحِ ؼغم جؽؼیف ًٓضٓع، ایٍ

 جٌامة دُّغ َكان جؽؼیف ّـحیي. ایٍ ًاویات مؼیش کاّف یؽُی زاًػ، جؽؼیف دَتال ةِ ایُسا ًا

 وامؽی کاِ ّای قؽاویث ةیٍ جٌایؽ ةغون دارد، قؼکث ًاویات جؽْغدر  جأدیؼی کِ اؿث ًؽاًالجی

 اَساام ًاویاات کااّف ةاؼای ظامای کاِ ّاای قؽاویاث و کُاغ ًی دریاقث ًطىٓةی ًاویاجی رقحار

 جعنال ةایٍ ارجتاط وزٓد ؼغم ًٓرد در قٓاّغی ،(2012) ٌّکاران و21 ٓایؼ ًک .قٓد ًی

 ظاص جعنل مُؽث ةارةدر سِ ا ؼ کؼدَغ، ارائِ از ًاویات ازحُاب ؿطش و صـاةؼس ًاویاجی

 َكاان ًٓضآع ایاٍ جضىیاه و جسؽیاِ ةاا آَْا .دارد وزٓد ًاوی ّای مٓرت کیكیث و صـاةؼس

 ةاؼدن ؿاطش ةااال ةاِ جٌایاه دارَغ، جعنل ًاویات در کِ صـاةؼؿی یّا قؼکث آیا کِ دادَغ
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 ظاغًات کاِ مااصتکاراَیدّاغ،  َكاان ًی آَْاا کُُغ؟ َحایر ظٓد ماصتکار ًاویات از ازحُاب

 کُُغ،  ؼایف دریاقث دارَغ، جعنل ًاویات در کِ ظارزی از صـاةؼؿان ًاویاجی ریؽی ةؼَاًِ

 آَْاا کُُاغ(. ؿا ؾ ازحُااب ًاویاات ةیكحؼ از دارَغ جٌایه( دارَغ زـٓراَِ ًاویات از ازحُاب ةِ

 َیؽ مُؽحی جعنلةىکِ  دارَغ، ًاویاجی جعنل کِ ایٍ ةؼ ؼالوه کِ، ةِ صـاةؼؿاَی را پژوّف

 صـاةؼؿاان کِ کِ ماصتکاراَی دّغ ًی َكان ّا ایٍ یاقحِ از صامه َحایر دادَغ.  ـحؼش دارَغ

 ًاویاات از از ازحُااب ةااالجؼی ؿاطٓح ًی  یؼَغ، کار ةِ مُؽحی جعنل و جعنل ًاویاجی ةا

 کاار ًای  یؼَاغ، ةاِ دارَاغ ًاویاات در ویاژه جُْا جعنل کِ صـاةؼؿاَی کِ کـاَی ةِ َـتث

 .دارَغ

 داقاحِ جعنال کُُاغ ًی صـاةؼؿای ؿاؽی یّا قؼکث کِ کُغ ًی جأییغ پژوّف ادةیات

 کاِ دادَاغ َكاان (2004، 22ًاای و دان) .ةاقاُغ ةااالجؼ ّای ّؽیُاِ دریاقاث ةاِ ماادر جاا ةاقاُغ

 از ةگػارَغ، جأدیؼ ظٓد ًاویات ماصتکاران از ازحُاب ؿطش ةؼ غ ُجٓاَ ًی صـاةؼؿی یّا قؼکث

مآاَیٍ  از اؿاحكاده ةاا ًاؼجتط ًـاحنیي و طآر ةاِ کااّف ّؽیُاة ًاویاات ةاؼای زـحسٓ کِ آَسا

 کاِ دادَاغ َكاان (2009) 23ؿاىٌؼود و ّااَىٓن ایٍ، ةؼ اؿث. ؼالوه ًاویاجی مٓاَیٍ و صـاةغاری

 رقاحٍ طكاؼه از ةاازار در ّا قاؼکثجاؼس  ةاؼخ جٓاَغ  ًی جُْا پیچیغه، َِ ةـیار ًاویاجی ًنؼرات

ًااوی  ّای مآرت ةجْیا ةاِ ًؼةآط ًناؼرات ةـاط و جٓؿاؽِ ةىکِ ًٓزاب قٓد، ًاویاجی مٓاَیٍ

 قٓد کِ اقؽایف دؿحٌؽد ّای صـاةؼؿی را در پی ظٓاّغ داقث. ًی

 پ٘طٌ٘ٔ پصٍّص

ةیان کؼدَغ کِ ةعكای از سـاتُغ ی َاقای از اطالؼاات  (2014) و ٌّکارانوؼس یدی و

قاُاظث کااقی  ،واکاُف ظؼیاغار در ةؼاةاؼ جـییاؼ میٌاثَامل اؿث. در ایٍ صاوث قؼوقاُغه از 

 ،َغارد. ةؼای ٌََِٓ، قُاظحی از ؼىث جـییؼ قؼوقُغه جٓؿط ظؼیغار َاغارد. ُّگااًی کاِ ظؼیاغار

کاِ  قآد یً، زیاؼا ًكاعل یاةاغ یً، ؼاغم مطؽیاث کااّف کُاغ یًزغیغی اَحعاب  ةقؼوقُغ
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اًااه قااکا  در ةااازار کااِ ؼاًااه منااغ جـییااؼ قؼوقااُغه را دارد. ةُاااةؼایٍ، یکاای از ؼٓ ،ظؼیااغار

ةاِ ؿاطش اَحغاار َؽدیکحاؼ  ّاا میٌثکاِ  رود یًاو اَحغار  قٓد یًسـتُغ ی میٌث اؿث، صػ  

 یّاا دارایی  اػاری میٌثرا ةاؼ  ّا قاؼکثوضاؽیث ًاویااجی  جاأدیؼ (2014) داَآّ و َکه قٓد.

 یاؼی  ةا در َغؼ ؼقحٍ جعنل مُؽث صـاةؼؿی ًآرد ةؼرؿای ماؼار دادَاغ و َحیساِ ای یِؿؼًا

وضؽیث ًاویاجی قؼکث واوؽاًات  ؽارقگؼی آن، کارةؼدّای زیاادی  ّای یچیغ یپکِ  کؼدَغ

زًاَی کِ وضاؽیث ، آَان ر پی دارد. ةؼ اؿاس َحایر پژوّفةؼای جنٌیٌات صـاةؼؿان ًـحنه د

. در ٌّایٍ راؿاحا قآد یًصـاةؼؿای ةیكاحؼی پؼداظاث حٌؽد دؿ ،ًاویاجی پؼ ریـک صاکي اؿث

ًاویاجی کٌحؼی )ازحُاب ًاویاجی  ًؤدؼَؼخ  کِ ییّا  -قؼکثآَان َكان داد کِ  ّای یةؼرؿَحایر 

 ،. در ضاٌٍکُُغ یًةیكحؼی پؼداظث  ةدرمغ صل اوؽصٌ 6ةیكحؼی( دارَغ ةِ طٓر ًحٓؿط صغود 

زًاَی کِ ؼغم قكاقیث ًاویاجی زیاد َتاقغ، اَسام ظغًات ًاویاجی ةؼای واصغ ًآرد رؿایغ ی ةاا 

. ٌّچُیٍ صـاةؼؿای کُغ یًًاویاجی را ًحؽادل  دؿحٌؽدایساد آ اّی از وضؽیث ًاویاجی، اقؽایف 

ةیكاحؼی در پای دارد کاِ ایاٍ ًٓضآع ارجتااطی ةاا وضاؽیث  ةجٓؿط قؼد ًحعنل، صل اوؽصٌا

 ًاویاجی قؼکث َغارد و ًـحنه اؿث.

، َكاان اوؽصٌاة  صـاةؼؿای صلاؿاحاَغارد  اوگٓیةا ةؼرؿی  (2006) 24ماش و الؿث  ارجٍ

ًاغت  اؿحاَغارد در صاوث ؿاالَِ کٌحاؼ از صاواث ةىُاغ اوگٓیدادَغ کِ مغرت جٓضیش دُّغ ی 

صـاةؼؿای ةاِ ؿاؼؼث و ایر ةیاَگؼ ایٍ اؿث کِ دؿاحٌؽد سُغؿاوِ( اؿث. ایٍ َح یّا دوره)ةؼای 

 ةیان کؼدَغ، (1395) ةضؼی داوخ و ٌّکاران .کُغ یٌَاؿحاَغارد جـییؼ  اوگٓیةیُی  ًُاؿب ةا پیف

 ًاویااجی ًاؤدؼ َاؼخ ةا ییّا قؼکثةؼای  ًـحنه صـاةؼؿیاوؽصٌة  صلو ًغیؼه ثئّیاؿحنالل  ةیٍ

 ةایٍ و َاغارد وزآد ًؽُااداری ةراةطا ،ًاویااجی ةیكاحؼ ًاؤدؼ َاؼخ ةاا ییّا قؼکث ةِ َـتث کٌحؼ

 ةاا ییّا قاؼکثةاؼای  اوؽصٌاة صـاةؼؿای صل و ًغیؼه ثئّی یؾئر و ًغیؼؼاًه َنف دو اَگی

 وزآد ًؽُااداری ةراةطا ،ةیكاحؼ ًاویاجی ًؤدؼ َؼخ ةا ییّا قؼکث ةِ َـتث کٌحؼ ًاویاجی ًؤدؼ َؼخ
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ًـااحنه در  ّؽیُااة صـاةؼؿاای، ةااِ ةؼرؿاای سـااتُغ ی (1394)پُاااه  مااكؼزاده و ةیگ .َااغارد

ًـحنه ةاِ طآر کاًاه ةاا  ّؽیُة صـاةؼؿیی ایؼاَی پؼداظحُغ. َحایر َكان داد، جـییؼات ّا قؼکث

ّؽیُاة . ٌّچُایٍ ًیاؽان اقاؽایف در قآد یٌَجتیایٍ  ّؽیُاة صـاةؼؿایةاؼ  ًاؤدؼجـییؼ در ؼٓاًاه 

، ُّگام اَحغاار ّؽیُة صـاةؼؿی، ُّگام اَحغار اقؽایف در آن، ةیكحؼ از ًیؽان کاّف در صـاةؼؿی

وامؽای ةاؼآوردی صـاةؼؿای ًـاحنه، ةاا  ػقاث زًاان  ةکاّف در آن اؿث و جكاوت ةیٍ ّؽیُ

 .یاةغ یًکاّف 

ریـاک ةاا وضاؽیث ًاویااجی  جاأدیؼدر پژوّكی  (1394قٓرکی)ًضٌغی   هو پٓرصیغری 

ًاویااجی کٌحاؼ ةاقاغ  ًؤدؼَؼخ  ّؼسِصـاةؼؿی را ؿُسیغَغ و ةیان کؼدَغ کِ  دؿحٌؽدقؼکث ةؼ 

 ةراةطا کاِ )ازحُاب ًاویاجی( ةیكحؼ اؿث. َحایر پژوّف َكان داد قؼکثریـک وضؽیث ًاویاجی 

اوؽصٌااة  صلًاویااات )ریـااک وضااؽیث ًاویاااجی( و  ًااؤدؼ)ًذتااث( و ًؽُاااداری ًیااان َااؼخ  ًُكاای

در پژوّكاای ةااِ ةؼرؿاای ةؼرؿاای سـااتُغ ی  ،(1393رقاایغی ةاااؿی) وزاآد دارد. صـاةؼؿاای

اوؽصٌاة  صل ی َحایر، ةیااَگؼ آن اؿاث کاِ سـاتُغ .پؼداظحِ اؿث ًـحنه اوؽصٌة صـاةؼؿی صل

سُاغ ؿااوِ جـییاؼ  یّاا دورهدیگاؼ در  ةیاان. ةاِ کُاغ یٌَاز یک روَغ ًكعل جتؽیث  صـاةؼؿی

( جـییاؼات ًكآْدی در صال اوؽصٌاِ یاک ؿااوِ ًؽٌآالًکٓجااه ًاغت ) یّا دورهو در  کُغ یً

ی ّا ل  ؿااصـاةؼؿای در  یّا ؿـاِؤًو ٌّچُیٍ َحایر صاکی از آن اؿاث کاِ   یؼد یٌَمٓرت 

ی ةؽغی ةا جٓزِ ةِ قاُاظحی ّا ل  ؿاووی در  ،دُّغ یٌَدرظٓاؿحی ظٓد را جـییؼ  ةاوویِ، صل اوؽصٌ

َكاان و درَْایث، َحایر  ٌَایُغ یًاوؽصٌِ  ، امغام ةِ جؽغیه صلآورَغ یًکِ از ماصتکار ةِ دؿث 

 .قٓد یًاؿحاَغارد  اوگٓیصـاةؼؿی ةِ  قغن دؿحٌؽدّای حؼیکَؽد، ؿتب کِ جـییؼ صـاةؼس داد

در  یصـاةؼؿاا دؿااحٌؽد ًتىااؾ ِکاا غَغیرؿاا سااِیَح ٍیااا ةااِ(1392) یگیآماااة و یؽظاااَیؼؽ

 و اؿاث صـااةؼس دورة جناغی ُاغهیآ یّا ل  ؿاا یدؿحٌؽد صـاةؼؿ از ةاالجؼ ٍیَعـح یصـاةؼؿ

ٌَاازی و  .ٌَٓدَاغ ؼیجكـ یث صـاةؼؿیكکی و صـاةؼس اؿحنالل ةؼ آن جأدیؼ ةِ جٓزِ ةا را اًؼ ٍیا
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 در یجایااؼٌى یّااا دارایی ؿااطش اّفکاا و هیجؽااغ ّای یُااِّؽ، ةیااان کؼدَااغ، (1389) پاآر دواَی

 را ظآد یاجیاؼٌى یّاا دارایی از ییةااال ةعاف ِکا ییّا قؼکث یةؼا درآًغ، اّفک یّا دوره

 ةاِ ةىُغًاغت یمؼاردادّاا ةِ مآرت را یاجیؼٌى ُانکارک از ییدرمغ ةاال و اَغ کؼده یغاریظؼ

 ةاا ًؼجتط ّای یُِّؽ ؼایز اؿث؛ كحؼیة ّا قؼکث ؼیؿا ةا ـِیًنا در ؛اَغ آورده درث کقؼ اؿحعغام

 ةاِ ًاغت ٓجااهک یمؼاردادّاا لیطؼ از ِک ،یاجیؼٌى ُانکارکو یاجیؼٌى یّا داراییؿطش  اّفک

قاغه  یغاریاظؼ ثکقؼ جٓؿط ّا دارایی یجٌاً ِک یحیوضؽ ةا ـِیًنا در ؛اَغ قغه ظغًث  ؼقحِ

 متاه دورة در کاِ ییّاا دوره در ّا یُِّؽ یسـتُغ  قغت ،دّغ یً َكان ریَحا .ٌحؼاؿثک ةاقغ،

 ییّا قؼکث یةؼا ّا یُِّؽ یسـتُغ  قغت ٍیٌّچُ اؿث. کٌحؼ داده، رخ درآًغ کاّف آن از

 .اؿث كحؼیة دارَغ، یجؼ ةؽر  قؼوش ةِ ّا دارایی زٌػ َـتث کِ

 پصٍّص ّإ ِ٘فرض

)ومحی کِ اَحغار اقؽایف وزٓد دارد( ةیكحؼ  ی صـاةؼؿیّا اوؽصٌِ صلاقؽایف جٌایه ةِ  :1 ةقؼضی

 ی صـاةؼؿی )ومحی کِ اَحغار کاّف وزٓد دارد( اؿث.ّا اوؽصٌِ صلاز کاّف در 

زًااَی  یّاا دورهدر  اوؽصٌاة صـاةؼؿای صلت اقؽایكای و کاّكای َاجكاوت ةیٍ َٓؿاا :2 ةقؼضی

 .قٓد یًًغت جؽغیه  ةىُغ

یی کاِ از پؼداظاث ّا قؼکثاؿحاَغارد در  اوگٓیاز  اوؽصٌة صـاةؼؿی صلجكاوت ةیٍ  :3 ةقؼضی

 ةیكحؼ اؿث. ،کُُغ یًًاویات ازحُاب 

 رٍش ضٌاسٖ پصٍّص

ّاغ   زیاؼا ،اؿث پژوّكی کارةؼدی ّغ ، ًتُای ةؼ ةُغی جنـیي دیغ اه ایٍ پژوّف از

 قٓد، َآؼی ًی اؿحكاده کِ روقی ةِ جٓزِ اؿث و ةا ظاص ةزًیُ در کارةؼدی داَف ةجٓؿؽ آن

َیااز کاِ از َآع  ًآرد اطالؼاات ةؼای  ؼدآوری .رود ًی قٌار ةِ ٌّتـحگی جٓمیكی پژوّف

 روش از ًتااَی َغاؼی، پژوّف و ٌّچُایٍ ّای قؼضیِ جاریعی و پؾ رویغادی اؿث و آزًٓن
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 آزًآن از ّاِ قؼضای ةؼرؿای (. ةاؼای1393 طتیتای و ٌّکااران،اؿث ) قغه اؿحكاده ای کحاةعاَِ

 ًؽُااداری ةؼرؿای ةاؼای قیكاؼ آزًٓن ، ازاوگٓ ٌّتـحگی ظٓد جكعیل واجـٓن، ةؼای دورةیٍ

 اؿاث. قاغه اؿاحكاده از آزًٓن زاک ةؼا ةؼای َؼًال ةٓدن ازؽای اظحالل ر ؼؿیٓنو  اوگٓ که

 واةـاحِ ًحـیاؼ ةاؼ ًـاحنه ًحـیؼّای و جأدیؼ ةؼآورد ةؼای ًُاؿب اوگٓی جؽییٍ ًُغٓر ةِ ٌّچُیٍ

ویٌاؼ  آزًآن قآد. از اَساام ًی ّاؿاٌٍ و پا ان پؼوش)ساو(،  ویٌؼ ی جكعینیّا آزًٓن اةحغا

ةاؼای ًكااّغاجی کاِ داةاث ) اداؼات اوگآیةؼاةؼ  در جىكینی داده ّای اوگٓی جؽییٍ ةؼای ))ساو

 ةاؼوش آزًآنو از  % ةاقغ، از روش جىكینی اؿحكاده قاغه اؿاث(5اصحٌال آزًٓن آَْا ةیكحؼ از 

قآد و  اؿاحكاده ًی ر ؼؿایٓن ظطای ّاای اوگٓدر  َاٌّـااَی واریااَؾ ةِ ًُغٓرآزًٓدن پا ان

را ةاِ ًناادیؼ ًحـیؼّاای  ر ؼؿایٓن ظطای دؿاث آًاغه از زٌالت پـٌاَغ ةِ واریاَؾ واةـحگی

 ةؼاةاؼ در داةاث اداؼات اوگآی جؽیایٍ ّاؿٌٍ ةؼای آزًٓنکُغ.  ، ةؼرؿی ًیاوگٓ ةجٓضیش دُّغ

ادؼات جنادقی ةؼای ًكاّغاجی کِ اصحٌاال آزًآن آَْاا  اوگٓیاَحعاب ) جنادقی ادؼات اوگٓی

 یااقحٍ و ّای پاژوّف قؼضایِ ةاِ پاؿاط ًُغآر ةاِ ٌّچُیٍ قٓد. اؿحكاده ًی % اؿث(5ةیكحؼ از 

 اؿاحكاده t ًؽُاداری آزًٓن ر ؼؿیٓن، جضىیه یّا آزًٓن از ًحـیؼّای زاًؽِ ًیان ظاص رواةط

 .اؿث قغه

 جاهعِ ٍ ًؤًَ آهارٕ

 اؿث جْؼان ةْادار اوراق ةٓرس در قغه پػیؼقحِ جٓویغی یّا قؼکث قاًه آًاری، زاًؽة

 قاغه پػیؼقحاِ یّا قؼکث ًیان ّا َاٌّاُّگی ةؼظی وزٓد و َیؽ پژوّف ًاّیث ةِ جٓزِ ةا کِ

 رو ایٍ از اؿث، قغه  ؼقحِ َغؼ پژوّف در ٌََٓة آًاری جؽییٍ ًُغٓر ةِ زیؼ قؼایط ةٓرس، در

اَحعااب  زیاؼ ویژ ای 4 ةاِ جٓزاِ ةاا ّا قاؼکث و ؿیـاحٌاجیک صاػ  روش ةاِ ٌََٓة آًااری

 :قَٓغ ًی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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 در1386 ؿاال از پایف ّا قاؼکث ةؼرؿای، ّای ؿاال در ٌََٓة آًاری قغن ٌّگٍ ًُغٓر ةِ. 1

 .ةاقُغ قغه جْؼان پػیؼقحِ ةْادار اوراق ةٓرس

 . ةاقغ ؿال ّؼ ًاه اؿكُغ 29 ةِ ًُحْی ّا قؼکث ًاوی ؿال پػیؼی، ًنایـِ ماةىیث رؼایث ةؼای .2

 . ةاقغ َغاقحِ ًاوی ؿال جـییؼ 1394 جا 1386 ّای ؿال طی قؼکث .3

 و ّاا ةاَک ویؽیُاگ،  ػاری، ؿاؼًایِ ًااوی،  ؼی واؿاطِ یّا قاؼکث قااًه ٌََٓة آًااری .4

 .اؿث ًحكاوت ًػکٓر یّا قؼکث زیؼا ًاّیث قٓد، ٌَی ةیٌِ یّا قؼکث

 َیااز ًآرد قؼکث ةِ ؼُآان ٌََٓاِ اَحعااب قاغَغ. اطالؼاات 142ةا جٓزِ ةِ قؼایط قٓق 

 و ةْاادار اوراق ةٓرس ةًاُّاً قغه، صـاةؼؿی ًاوی ّای مٓرت ةِ ًؼازؽِ طؼیل از ّا قؼکث

 و ةُاغی زٌاػ ةاا ؿا ؾ و قاغه  ؼدآوری َٓیٍ ره آورد اقؽار َؼم از اؿحكاده ةا و ؿایث کغال

. اؿاث قاغه آًااده جضىیاه و جسؽیِ اکـه ةؼای اقؽار  ـحؼده َؼم مكضِ در َیاز ًٓرد ًضاؿتات

 اَسام قغه اؿث. 8 جسؽیِ جضىیه َْایی جٓؿط َؼم اقؽار ایٓیٓز
 آى ٔهحاسب ٓهتغ٘رّإ پصٍّص ٍ ًحَ

 :اَغ قغهةِ مٓرت زیؼ جؽؼیف  پژوّفًٓرد اؿحكاده در ایٍ  یؼّایًحـ
 هتغ٘ر ٍابستِ

اؿااحكاده قااغه اؿااث  صـاةؼؿاایاوؽصٌااة  صل: وگاااریحي طتیؽاای (       ) صـاةؼؿاای  اوؽصٌااة صل

ّاای ٌّاؼاه  (. اطالؼات ًؼةٓط ةِ دؿحٌؽد صـاةؼؿای از یادداقاث2007و ٌّکاران، 25ّٓیحاش)

 اؿحعؼاج قغه اؿث. ّا یُِّؽاداری و ؼًٌٓی و ًؽیٍ ؿایؼ  ّای یُِّؽًاوی ةعف  یّا مٓرت
 هتغ٘رّإ هستقل

 .ّا قؼکث یّا داراییوگاریحي طتیؽی ًسٌٓع :  (      ) اَغازة قؼکث

 .ّا داراییزاری ةِ ًسٌٓع  یّا دارایی: َـتث (       ) َـتث زاری

 ّای یةاغّزااری )ةاِ اؿاحذُای ًٓزآدی کااال( ةاِ  یّا دارایی: َـتث (        ) َـتث آَی

 .ّا قؼکثزاری 
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 .ّا داراییةىُغًغت ةِ ًسٌٓع  ّای یةغّ: َـتث (     ) ةىُغ ًغت ّای یةغّ

 .ّا دارایی: ةؼاةؼ ةا َـتث ؿٓد مته از ةْؼه و ًاویات ةِ ًسٌٓع (       ) ّا داراییةازدة 

ًحـیؼ ًًّٓٓی اؿث کِ ا ؼ قؼکث در ؿال زاری، ؿال مته یاا دو ؿاال متاه، (:        ) زیان

 .  یؼد یًزیان داقحِ ةاقغ ؼغد یک و در ؿیؼ ایٍ مٓرت ؼغد مكؼ 

ةاؼآوردی ؿاال زااری  ةاوؽصٌا : وگاریحي طتیؽی صل(     /       ) ةؼآورد قغه ةاوؽصٌ صل

یاک پاژوّف  اوگآیاز  اوؽصٌاة صـاةؼؿای صلةِ دؿحٌؽد ةؼآوردی ؿاال متاه. ةاؼای ةاؼآورد 

 (.2014 دی ویىؼس و ٌّکاران،) قغه اؿثاؿحكاده 

ةؼآوردی ًُكی ةاقغ ًحـیؼ ًّٓآًی یاک، در : ا ؼ صل اوؽصٌِ (DECREASE) ًحـیؼ ًًّٓٓی

 ؿیؼ ایٍ مٓرت مكؼ اؿث.

وضؽیث ًاویاجی پؼریـک ةا ازحُااب ًاویااجی ةیكاحؼی ٌّاؼاه اؿاث و  (:ETRًاویاجی ) ًؤدؼَؼخ 

 و ٌّکااران26دیؼَاگًاویااجی اؿاث کاِ  ًاؤدؼارزیاةی ازحُاب ًاویااجی، َاؼخ  یارّایًؽیکی از 

ًؽؼقی کؼدَغ. ةؼای ًضاؿتِ ایٍ َؼخ، ةایغ از اطالؼاات ًاویااجی پؼداظاث قاغه و ؿآد  (2008)

ؿال اؿحكاده قٓد و ةا در َغؼ  ؼقحٍ وضؽیث امحنادی و جساری ایاؼان و ًاغت زًاان  5ةیف از 

ًیاؽان  ،(2008) دیؼَاگ و ٌّکااراندیگاؼ ةاِ ویاژه  پژوّكگؼان و جسؼةِ ّا یاتًاوزیاد ومٓل 

 :قٓد یًَیؽ از راةطِ زیؼ اؿحكاده ًاویات( در ایٍ پژوّف  ًؤدؼازحُاب ًاویاجی )َؼخ 

Long –run effective tax rate =
    
          

    
                

 

ؿال ةؼ ًسٌآع متاه از ًاویاات  6ًاویات از جنـیي ًاویات پؼداظحی طی  ًؤدؼدیگؼ، َؼخ  ةةِ  كح

کِ ًعؼج کـؼ، ؿٓد مته از ًاویاات ًاُؽکؾ  قٓد یً. یادآوری آیغ یًؿال ةِ دؿث  6طی آن 

ًاویاجی کي، ةِ ًُؽوِ ازحُاب ًاویاجی زیااد در  ی ٌََِٓ اؿث و َؼخ ًٓدؼّا قؼکثدر ؿٓد و زیان 

 .قٓد یً ؼقحِ  َغؼ
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، اَغرؿٓن و ٌّکااران؛ 1980،ؿیٌَٓیک)پژوّف ةِ پیؼوی از  یؼّایًحـةا جٓزِ ةِ جؽؼیف 

 اوگآیَغاؼ ّاؼ قاؼکث، از  ةؼای ةؼآورد صل اوؽصٌِ ًاغّ (2014 ،دیٓیىؼس و ٌّکاران؛ 2003

، اًکااان ةاؼآورد دمیال ّؽیُااِ اوگآاؿاحاَغارد اؿاحكاده قااغه اؿاث. ةاِ کااار یؼی ایاٍ  دؿاحٌؽد

ؿا ؾ جـییاؼات  ؛کُاغ یًسـاتُغ ی ّؽیُاِ قاؼاّي  اوگآیرا َـاتث ةاِ  صـاةؼؿای اوؽصٌة صل

. قآد یً، ةِ مٓرت کىی و َیؽ جكکیکی ًنایـِ اوگٓةیُی قغه  اوؽصٌِ وامؽی ةا جـییؼات پیف صل

 زیؼ اؿث: یؼّایًحـصـاةؼؿی جاةؽی از  دؿحٌؽد

(1)                                                          
                

 

(2) 
     (

   
     

)          (
    
      

)                   

    (
    
      

)       

ةا ًحـیؼ    ارجتاط  قٓد یً، پیف ةیُی 2 ةقٌار اوگٓیةا اؿحكاده از  قؼضیة اولةؼای ةؼرؿی 

ةاِ ةیااَی دیگاؼ،  دّاغ یًواةـحِ ًؽُادار ةاقغ و ایٍ جٌایه ةیكحؼ ةِ اقؽایف صل اوؽصٌاِ را َكاان 

روَاغ اقاؽایف داقاحِ ةاقاغ َاِ  ًؽٌآالًةا جٓزِ ةِ ًتاَی َغؼی دؿحٌؽد صـاةؼؿی  قٓد یًقؼض 

اقؽایف    . ضؼیب ةاقغ( یامالصات کاّكی کٌحؼ از امالصات اقؽایك رود یً)اَحغار  کاّف

کاااّف در دؿااحٌؽدّای    +  زًاااَی کااِ اَحغااار اقااؽایف وزاآد دارد و  ؿااثا دؿااحٌؽدّادر 

پػیؼقحاِ    ایاٍ قؼضایِ ةایاغ  جأییاغصـاةؼؿی اؿث زًاَی کِ اَحغار کاّف وزآد دارد. ةاؼای 

 ةؼای ةؼرؿی قؼضیِ، آزًٓن قؼض آًاری ةِ قؼح زیؼ اؿث:قٓد. 

   :   ≤      

   :   >      

 یّا اَااغازهاَآاع مااُایػ و در  ىااف دری ًعحّا قاؼکثًاآرد ًطاوؽااِ  ةاز آَساا کااِ زاًؽا

َـتحی و وگاریحٌی  یّا قاظلی کِ ًتحُی ةؼ اوگٓیةُاةؼایٍ اؿحكاده از  ،قٓد یًًحكاوت را قاًه 
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را اقؽایف دّغ و جكـیؼ ضؼایب  ّا قؼکثکِ ماةىیث ًنایـِ ًحـیؼّا در ًیان  قٓد یًاؿث ةاؼخ 

 در زًان اقؽایف دؿحٌؽدّا مكؼ اؿث، ةُاةؼایٍ D ةؼآورد قغه را ٌّـان کُغ. سٓن ارزش ًحـیؼ

را زًااَی کاِ اَحغاار اقاؽایف وزآد دارد، َكاان  اوؽصٌاة صـاةؼؿای صلدرمغ اقؽایف در     

در ُّگام کاّف صل اوؽصٌِ ةؼاةؼ یک اؿث، ةُاةؼایٍ ًسٌآع  D و از آَسایی کِ ًحـیؼ دّغ یً

. ا ؼ اؿث ،، زًاَی کِ اَحغار کاّف وزٓد داردّا اوؽصٌِ ةیاَگؼ درمغ کاّف در صل      

سـتُغه ةاقغ ةایغ درمغ اقؽایف ةیكحؼ از درمغ کاّف ةاقغ. ةِ ؼتاارت دؿحٌؽدّای صـاةؼؿی 

 ةاقغ.   <0و    >0ةایغ ،دیگؼ

(3)    (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      
 

(4)    (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      
   کِ ضاؼیب  قٓد یًةیُی  پیف 4 و 3 قٌارة اوگٓیةا اؿحكاده از  دومةؼای ةؼرؿی قؼضیِ 

 ی صال اوؽصٌاِ در طآل سـاتُغ دّغ یًن قٓد کِ َكا جؼ کٓسکی دوم، ؿٓم، و... ّا ل  ؿادر 

 ةؼای ةؼرؿی قؼضیِ، آزًٓن قؼض آًاری ةِ قؼح زیؼ اؿث: .اةغی یًزًان کاّف 
   =  >      

  =  ≤      
 

(5) 
   (

   
     

)          (
    
      

)                    (
    
      

)

                                   (
    
      

)       

ةاِ  .ٌَایاغ یًَنف جؽغیىی ازحُااب ًاویااجی، ةاؼ قاغت سـاتُغ ی را آزًآن  قؼضیة ؿٓم

 اوگٓی، از 1393صیغری، ؛ 2013،سٍ و ٌّکارانآزًٓن ایٍ قؼضیِ ةِ پیؼوی از پژوّف  ًُغٓر

ا اؼ  و ًُكی ةاقغ َكاان از وزآد سـاتُغ ی اؿاث  ا ؼ ضؼیب  اؿحكاده قغه اؿث. 5 ةقٌار
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َكااان از ایااٍ اؿااث ؼاًااه ازحُاااب ًاویاااجی ةاؼااخ اقااؽایف ًیااؽان ًُكاای ةاقااغ     ضااؼیب 

آزًآن قاؼض  .اؿحاَغارد صل اوؽصٌِ ظٓاّغ قغ اوگٓیی صـاةؼؿی و اَضؼا  از ّا اوؽصٌِ صل

 آًاری ةِ قؼح زیؼ اؿث:
   =            +   

  =           +   

 پصٍّص ّإ ٗافتِ
 آهار تَص٘فٖ ٍ تجسِٗ ٍ تحل٘ل آى

ًضاؿاتِ قااغه  پژوّفظاام، ًنغار ًحـیؼّای  ّای دادهدر ایٍ پژوّف، اةحغا ةاا اؿحكاده از 

کِ قاًه ًیاَگیٍ، ًیاَِ، صغاکذؼ، صاغامه  واةـحِجٓمیكی ًحـیؼّای ًـحنه و  ّای آًارهو ؿ ؾ 

ارائِ قاغه اؿاث. ًناادیؼ  1قٌارة  زغولًضاؿتِ و در  ،اؿث پژوّف ّای دادهو اَضؼا  ًؽیار 

 . ًیااَگیٍ دؿاحٌؽدکُُاغ ًیارائاِ  پاژوّف ّاای دادهًػکٓر، قاٌایی کىای از وضاؽیث جٓزیاػ 

ةاِ دؿاث  69/0و َـتث زاری  91/5 اَغازة قؼکث اؿث و ارزش ًیاَگیٍ 39/6صـاةؼؿی ةؼاةؼ 

جٓان ةاا اؿاحكاده از آن،  یاؿث کِ ً یاةؽار ّا داراییةِ که  یزار یّا داراییَـتث آًغه اؿث. 

)و َاِ  یزاار یّاا داراییٍ کاؼد کاِ قاؼکث وزآه ظآد را در اماالم یایرا جؽ یؽاَیا ًیصغود 

اؿاث کاِ در  یؼاجاییٍ َـاتث در  اؼو جـیاکؼده اؿث. ًنغار ا ی ػارِ یداةث( ؿؼًا یّا  دارایی

از قاؼکث یاکِ ًآرد َ یداةح یّا داراییؽان یٍ صال، ةِ ًیدّغ و در ؼ یرخ ً یزار یّا دارایی

ؿث کِ ةِ جاالش ا قؼکث زاری یّا داراییاز  یا ؼٌغهةعف  ،ةِ ةیان دیگؼ .دارد یاؿث ةـحگ

ةاازدة و ًیااَگیٍ  05/0ةىُغًاغت،  ّای یةغّو رؿیغ ی ةیكحؼ صـاةؼؿی َیازًُغ اؿث. ًیاَگیٍ 

َـاتحی اؿاث،  داَف ًاوی دراؿث. َـتث آَی  47/0و ارزش ًیاَگیٍ َـتث آَی  14/0 ّا دارایی

ی ةاا َناغیُگی ةـایار زیااد را ّاا داراییًاغت، ةاا اؿاحكاده از  کِ جٓاَایی اَساام جؽْاغات کٓجااه

 كث اَضاؼا  ًُطنای در جٓزیاػ ّاؼ  جٓان یً ّا یاًَِو  ّا یاَگیًٍ ةةا ًنایـ. کُغ  یؼی ًی اَغازه

 ًحـیؼ وزٓد دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 یؼی  ای را اَااغازه جآان درزاِ وؿایىِ آن ًی ٌّتـحگی، اةؽاری آًاری اؿث کِ ةِ  ةًطاوؽ

ة ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای راةطاقٓد.  کاؼدکِ یک ًحـیؼ ةِ ًحـیؼی دیگؼ از َغؼ ظطی ًؼجتاط ًی

یؼّاا از ضاؼیب ًحـ. ةاا جٓزاِ ةاِ ًنیااس ؿاُسف اؿاثائاِ قاغه ار 2پژوّف در زغول قٌارة 

ٌّتـحگی پیؼؿٓن اؿحكاده قغه اؿث. ضؼیب ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّاای ًـاحنه ةاِ کاار رقحاِ در 

یک اوگٓ َتایغ زیاد ةاقغ. زیؼا، ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای ًـحنه در یک اوگآ ًٓزاب ًعاغوش 

% کٌحاؼ ةاقاغ 5ٌّتـحگی ةیٍ دو ًحـیؼ از قٓد. سُاَچِ ؿطش ًؽُاداری  قغن َحایر ر ؼؿیٓن ًی

% کٌحؼ ةاقغ ٌّتـاحگی ةایٍ دو ًحـیاؼ در 1% ًؽُادار و ا ؼ از 5ٌّتـحگی ةیٍ دو ًحـیؼ در ؿطش 

 % ًؽُادار اؿث.1ؿطش 
 . آهارُ تَص٘ف1ٖجذٍل ضوارٓ

 زاری َـتث آَی َـتث ةىُغًغت ةغّی ّا  دارایی ةازدة زیان
 اَغازة

 قؼکث 

دؿحٌؽد 

 صـاةؼؿی
 ًحـیؼّا

000/0 140/0 050/0 470/0 690/0 910/5  398/6  ًیاَگیٍ 

 ًیاَِ 430/6 980/5 645/0 483/0 099/0 141/0 061/0

 صغاکذؼ 284/11 260/8 990/0 790/4 240/1 260/3 1

 صغامه  890/2 560/4 070/0 072/0 000/0 560/0 000/0

 اؿحاَغارداَضؼا   925/0 582/0 197/0 466/0 133/0 158/0 24/0

 جؽغاد ًكاّغات 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ        

ةاؼا -آزًآن زاارک دّغ، ةؼرؿی مؼار ًیکِ َؼًال ةٓدن زٌالت پـٌاَغ را ًٓرد  یآزًَٓ

 .قٓد یذیه جغویٍ ً یّا ةُاةؼایٍ در ایٍ آزًٓن، قؼض(. 1)قکه قٌارة  اؿث

 : H0جٓزیػ َؼًال اؿثزٌالت پـٌاَغ دارای 

 : H1زٌالت پـٌاَغ دارای جٓزیػ َؼًال َیـث

جاؼ  ةؽر  غویا( از ًناغار ةضؼاَای زاغول کاJ-Bةاؼا )-زارک ةا ؼ ًنادیؼ ًضاؿتاجی آًار

ٌََِٓ ةِ ًیاؽان کااقی  ةاًا زًاَی کِ اَغاز .قٓد یَتاقغ، َؼًال ةٓدن جٓزیػ زٌالت پـٌاَغ رد ٌَ
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ؽ ةؼمؼار ةاقاُغ، اَضاؼا  از قاؼض َؼًاال ةآدن ًؽٌآالً ةؽر  ةاقغ و ؿایؼ قؼوض کالؿیک َی

 اٌّیث و پیاًغّای آن َاسیؽ اؿث. ةی
 

 1بررسٖ الگَٕ ضوارٓ  -آهار استٌباطٖ

ارائِ  ؼدیغه اؿث. َحایر آًاری َكاان  3در زغول قٌارة  1َحایر صامه از جعٌیٍ اوگٓی 

واػا  ،درماغ اؿاث 5کٌحاؼ از  ROIو  DEجٌام ضؼایب ةؼآوردی ةِ ؿیؼ از  tدّغ کِ اصحٌال  ًی

ةاقُغ. ًحـیؼ واةـحِ در ایٍ اوگٓ، وگاریحي َـتث جـییؼات  ضؼایب قٓق از وضاظ آًاری ًؽُادار ًی

راةطاة ًؽکآس و ًؽُاادار و ؿاایؼ ًحـیؼّاا،  QUICKاوؽصٌة صـاةؼؿی اؿث کِ ًحـیؼّاای  صل

راةطة ًـحنیٌی ةا ًحـیؼ واةـحِ دارَغ. ضؼیب جؽییٍ ةیاَگؼ ًیؽان جٓضیش دُّغ ی جـییاؼات ًحـیاؼ 

اؿث. ًیؽان دورةیٍ واجـآن  9/0واةـحِ جٓؿط ًحـیؼّای ًـحنه اؿث کِ ًنغار آن در ایٍ اوگٓ 

اؿاث، واػا ظآد ٌّتـاحگی در اوگآ  5/2جاا  8/1اؿث. از آَساا کاِ ًناغار آن ةایٍ  12/2اوگٓ 

اؼحتاار  Fی اوگٓ( وزٓد َغارد و یا ًنغار آن کي اٌّیث اؿث. آًاارة ّا ٌاَغهیةام)ٌّتـحگی ةیٍ 

جآان َحیساِ  % اؿاث ًای5کٌحاؼ از  Fدّغ. از آَسایی کِ ؿطش ًؽُااداری  کىی اوگٓ را َكان ًی

 اؼحتار ةاالیی ةؼظٓردار اؿث.% ًؽُادار اؿث و از 95 ؼقث کِ ایٍ اوگٓ ةا اطٌیُان 

 2ضوارٓ  بررسٖ الگَٕ -فرض٘ٔ اٍل پصٍّص

قآد. ةاا  ةؼرؿای ًی 4در زاغول قاٌارة  2ةؼای ةؼرؿی قؼضیة اول، َحایر جعٌیٍ اوگآی 

% اؿاث در ایاٍ اوگآ از روش جىكینای اؿاحكاده 5ویٌاؼ ةیكاحؼ از  Fجٓزِ ةِ ایُکاِ َحاایر آزًآن 

ةا ًحـیؼ واةـحِ ًؽُادار ةاقغ و ایٍ جٌایاه ةیكاحؼ ةاِ اقاؽایف    قٓد ارجتاط  ةیُی ًی پیفقٓد.  ًی

اوؽصٌاة  قآد ةاا جٓزاِ ةاِ ًتااَی َغاؼی صل دیگؼ، قؼض ًی ةِ ةیان دّغ. اوؽصٌِ را َكان ًی صل

رود اماالصات کاّكای کٌحاؼ  )اَحغار ًی صـاةؼؿی ًؽٌٓالً روَغ اقؽایف داقحِ ةاقغ َِ کاّكی

ّا اؿث. زًاَی کِ اَحغار اقؽایف  اوؽصٌِ اقؽایف در صل     از امالصات اقؽایكی ةاقغ(. ضؼیب

ّای صـاةؼؿی اؿث زًاَی کِ اَحغار کااّف وزآد  اوؽصٌِ کاّف در صل   +  وزٓد دارد و 
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ا ؼ دؿحٌؽدّا سـتُغه ةاقغ ةایغ درمغ اقؽایف ةیكحؼ از درمغ کااّف ةاقاغ. ةاِ ؼتاارت دارد. 

ةاِ     ةؽر حاؼ ةآدن ضاؼیبدّاغ کاِ  َحایر آزًٓن َكاان ًیةاقغ.     <0و     >0دیگؼ، ةایغ 

(، ةیاَگؼ آن اؿث کاِ ًیاؽان اقاؽایف در دؿاحٌؽد 45/0< 51/0)   +   از ًسٌٓع 51/0ًنغار 

ّا اؿاث. ةاِ ؼتاارت  ٌاِاوؽص صـاةؼؿی زًاَی کِ اَحغار اقؽایف وزٓد دارد، ةیكحؼ از کاّف صل

حُغ و ةاا ٌّاان ؿاؼؼحی کاِ در صاال اقاؽایف ّای صـاةؼؿی رو ةِ ةاال سـتُغه ّـدیگؼ دؿحٌؽد

 .قٓد پػیؼقحِ ًی یاةُغ. پؾ قؼضیة اول ّـحُغ کاّف ٌَی

 . هاترٗس ّوبستگٖ ب٘ي هتغ٘رّإ پصٍّص2جذٍل ضوارٓ 

 زیان
ةازدة 

 ّا دارایی
 َـتث زاری َـتث آَی ةغّی ةىُغ ًغت

اَغازة 

 قؼکث

دؿحٌؽد 

 صـاةؼؿی
 ًحـیؼّا

 دؿحٌؽد صـاةؼؿی 1      

     1 34/0  

 اَغازة قؼکث 000/0 ---     

    1 181/0- 07/0-  

 َـتث زاری 005/0 000/0 ---    

   1 34/0 06/1 104/0  

 َـتث آَی 0002/0 031/0 000/0 ---   

  1 115/0 428/0- 031/0 003/0  

 ةغّی ةىُغ ًغت 899/0 259/0 000/0 000/0 ---  

 1 217/0 248/0 066/0 038/0 085/0  

 ّا ةازدة دارایی 002/0 167/0 017/0 000/0 000/0 --- 

1 411/0- 229/0 133/0 48/0- 113/0- 005/0  

 زیان 853/0 000/0 085/0 000/0 000/0 000/0 ---

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ
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 ًرهال بَدى جوالت پسواًذ .1ضوارٓ ضکل 

 
 . ًتاٗج تخو٘ي الگَٕ اٍل پصٍّص3جذٍل ضوارٓ 

                                                                  
      

 یؼّاًحـ ضؼیب ظطای اؿحاَغارد t ةآًار ؿطش ًؽُاداری

 اَغازة قؼکث  882/0 038/0 198/23 000/0

 َـتث زاری 267/0 08/0 335/3 0009/0

 َـتث آَی  -081/0 022/0 -589/3 0003/0

 ّای ةىُغ ًغت یةغّ 064/0 068/0 939/0 347/0

 ّا دارایی ةةازد 081/0 077/0 041/1 298/0

 زیان 132/0 033/0 887/3 0001/0

 ًتغأؼؼض از  036/1 243/0 252/4 000/0

000/0 367/16 027/0 444/0 AR(1) 

 ضؼیب جؽییٍ ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغه دورةیٍ واجـٓن

121/2 893/0 907/0 

 آزًٓن آًارة آزًٓن ؿطش ًؽُاداری

 Fآًارة  176/65 000/0

000/0 626/18  F  ساو( ویٌؼ( 

 ةؼوش پا ان 515/73 000/0

 ّاؿٌٍ 586/35 000/0

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ      
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 . ًتاٗج تخو٘ي الگَٕ دٍم پصٍّص4جذٍل ضوارٓ 

   (
   
     

)          (
    
      

)                       (
    
      

)       

t ؿطش ًؽُاداری ة آًار  ًحـیؼ ّا ضؼیب ظطای اؿحاَغارد 

000/0 254/108 005/0 515/0 LOG(EAF/EAF(-1)) 

000/0 149/10- 006/0 060/0- DECREASE_DUMMY 
*LOG(EAF/EAF(-1)) 

000/0 981/18 002/0 040/0 C 

 ضؼیب جؽییٍ ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغه دورةیٍ واجـٓن

805/1 962/0 962/0 

آزًٓن ةآًار ؿطش ًؽُاداری  آزًٓن 

 F ةآًار 40/14092 000/0

072/0 922/0 F  )ویٌؼ )ساو 

 ةؼوش پا ان 682/58 000/0

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ   

 3ضوارٓ  الگَٕ بررسٖ -فرض٘ٔ دٍم پصٍّص

. ةاؼای آورده قاغه اؿاث 5در زاغول قاٌارة  3قاٌارة  اوگٓیآزًٓن قؼضیة دوم،  َحایر

% ةاقغ از روش جىكینی اؿحكاده قغه اؿاث و 5آزًٓن آَْا ةیكحؼ از ی کِ ؿطش ًؽُاداری ًكاّغاج

اوگآ از روش % اؿاث، ةاؼای جعٌایٍ 5آزًٓن آَْا کٌحؼ از  ؿطش ًؽُاداریةؼای ًكاّغاجی کِ 

ادؼات »و « ادؼات جنادقی» اوگٓیاؿث. روش جاةىٓیی ظٓد ةا اؿحكاده از دو جاةىٓیی اؿحكاده قغه 

اؿاحكاده قآد از آزًآن ّاؿاٌٍ  اوگآؼای جؽیایٍ ایُکاِ از کاغام جٓاَغ اَسام  یؼد. ةا ًی« داةث

 اوگآی% اؿاث از 5آزًآن آَْاا کٌحاؼ از  ؿطش ًؽُاداری اؿحكاده  ؼدیغه اؿث. ًكاّغاجی کِ

اداؼات  اوگآی% اؿاث از 5آزًآن آَْاا ةیكاحؼ از  ؿاطش ًؽُااداریادؼات داةث و ًكاّغاجی کِ 

 اؿحكاده قغه اؿث.  اوگٓجنادقی ةؼای جعٌیٍ 
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 ضؼیب جؽییٍ ةیاَگؼ ًیؽان جٓضیش دُّغ ی جـییؼات ًحـیؼ واةـحِ جٓؿط ًحـیؼّاای ًـاحنه

از آَساا کاِ  .اؿث 78/1 اوگٓاؿث. ًیؽان دورةیٍ واجـٓن  96/0 اوگٓاؿث کِ ًنغار آن در ایٍ 

وزآد َاغارد و یاا ًناغار آن کاي  اوگآاؿث، وػا ظٓد ٌّتـاحگی در  5/2جا  8/1ًنغار آن ةیٍ 

َكان  4، در زغول قٌارة 2قٌارة  اوگٓیَحایر آًاری در قؼضیة اول ةا اؿحكاده از اٌّیث اؿث. 

(، ةیااَگؼ ایاٍ 45/0 <51/0)   +   از ًسٌآع 51/0ةِ ًناغار     ةؽر حؼ ةٓدن ضؼیبکِ داد 

کِ اَحغار اقؽایف وزآد دارد، ةیكاحؼ از  ًیؽان اقؽایف در دؿحٌؽدّای صـاةؼؿی زًاَی کِ اؿث

دؿاحٌؽد  ،. ةاِ ؼتاارت دیگاؼةاقاغ ًیا، زًاَی کِ اَحغار کاّف وزٓد دارد ّ اوؽصٌِ کاّف صل

 صـاةؼؿی سـتُغه ّـحُغ.
 . ًتاٗج تخو٘ي الگَٕ سَم پصٍّص5جذٍل ضوارٓ 

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)       

t ؿطش ًؽُاداری آًارة    یؼّاًحـ ضؼیب ظطای اؿحاَغارد 

000/0 395/93 005/0 523/0 LOG(EAF/EAF(-2)) 

000/0 89/5- 007/0 042/0- DECREASE_DUMMY 
*LOG(EAF/EAF(-2)) 

000/0 952/34 002/0 084/0 C 

 ضؼیب جؽییٍ ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغه دورةیٍ واجـٓن

782/1 962/0 968/0 

 آزًٓن آًارة آزًٓن ؿطش ًؽُاداری

 Fآًارة  226/178 000/0

029/0 261/1 F )ویٌؼ )ساو 

 آزًٓن ّاؿٌٍ 720/87 000/0

 ةؼوش پا ان 090/52 000/0

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ  
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 ،دوم ةةاؼای دور 3قٌارة  اوگٓیةؼای ةؼرؿی قؼضیة دوم پژوّف ةا جٓزِ ةِ َحایر آًاری 

قٓد کِ َٓؿاَات اقؽایكی و کاّكی َـتث ةاِ دوره متاه جؽاغیه قآد. ةاا جٓزاِ ةاِ  ةیُی ًی پیف

( 48/0<52/0)   +   از ًسٌآع 52/0ةاِ ًناغار     ، ةؽر حاؼ ةآدن ضاؼیب5زغول قاٌارة 

کِ اَحغار اقؽایف وزآد دارد، ةیكاحؼ  ةیاَگؼ ایٍ اؿث ًیؽان اقؽایف در دؿحٌؽد صـاةؼؿی زًاَی

ّا، زًاَی کِ اَحغار کاّف وزٓد دارد اؿث و دؿحٌؽد ّا سـاتُغه ّـاحُغ،  اوؽصٌِ صلاز کاّف 

ةاِ ًناادیؼ ًسٌآع     ووی ةا جٓزِ ةِ ایُکِ در دورة ةؽاغ َـاتث ةاِ دوره متاه ًناغار ضاؼایب

در  یو کاّكا یدّاغ کاِ َٓؿاات اقؽایكا در صال َؽدیکحؼ قغن اؿث، َكان ًی   +  ضؼایب 

اوؽصٌاِ َیاؽ در  ه در صال جؽغیه قغن اؿث و قاغت سـاتُغ ی صلدورة ةؽغ َـتث ةِ دوره مت

اوؽصٌاِ )زًااَی کاِ  ؿاؼؼث کااّف در صلجٓان  كث،  ًی ،ةِ ؼتارجی دیگؼ .صال کاّف اؿث

اوؽصٌاِ )زًااَی کاِ اَحغاار اقاؽایف وزآد  اَحغار کاّف وزٓد دارد( ةِ ؿؼؼث اقؽایف در صل

 یاةغ. در دورة ةؽغ کاّف ًی   دارد( در صال َؽدیکحؼ قغن اؿث و مغر ًطىل ضؼیب 

 4بررسٖ الگَٕ ضوارٓ 

 6در زاغول قاٌارة  4ةِ ًُغٓر ةؼرؿی قؼضایة دوم در دوره ؿآم، َحاایر جعٌایٍ اوگآی 

ضؼیب جؽییٍ ةیااَگؼ ًیاؽان جٓضایش دُّاغ ی جـییاؼات ًحـیاؼ واةـاحِ جٓؿاط  آورده قغه اؿث.

 94/1اوگآ  ًیؽان دورةیٍ واجـآناؿث.  97/0ًحـیؼّای ًـحنه اؿث کِ ًنغار آن در ایٍ اوگٓ 

وزآد َاغارد.  اوگآاؿاث، واػا ظآد ٌّتـاحگی در  5/2جاا  8/1اؿث. ازآَساکِ ًنغار آن ةایٍ 

( ةیااَگؼ سـاتُغ ی 49/0 <52/0)   +   از ًسٌآع 52/0ةاِ ًناغار     ةؽر حؼ ةٓدن ضاؼیب

ةاِ     متاه ًناغار ضاؼایب ةدؿحٌؽدّا اؿث. ووی ةا جٓزِ ةِ ایُکاِ در دورة ةؽاغ َـاتث ةاِ دور

دّغ کِ َٓؿات اقؽایكی و  در صال َؽدیکحؼ قغن اؿث، َكان ًی   +  ًنادیؼ ًسٌٓع ضؼایب 

کاّكاای در دورة ةؽااغ َـااتث ةااِ ؿااال متااه در صااال جؽااغیه قااغن اؿااث و قااغت سـااتُغ ی 

ؿاؼؼث کااّف در جآان  كاث،  اوؽصٌِ َیؽ در صال کااّف اؿاث. ةاِ ؼتاارت دیگاؼ، ًای صل
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ؿؼؼث اقاؽایف در دؿاحٌؽدّا )زًااَی کاِ  )زًاَی کِ اَحغار کاّف وزٓد دارد( ةِ ّا اوؽصٌِ صل

در ؿاال ؿآم َیاؽ    اَحغار اقؽایف وزٓد دارد( درصال َؽدیکحؼ قغن اؿث و مغرًطىل ضؼیب 

 کاّف یاقحِ اؿث.
 . ًتاٗج تخو٘ي الگَٕ چْارم پصٍّص6جذٍل ضوارٓ 

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      

   (
   
     

)          (
    
      

)                          (
    
      

)

      

t ؿطش ًؽُاداری آًارة    یؼّاًحـ ضؼیب ظطای اؿحاَغارد 

000/0 177/84 006/0 067/52 LOG(EAF/EAF(-3)) 

000/0 19/4- 007/0 032/0- DECREASE_DUMMY 

*LOG(EAF/EAF(-3)) 

000/0 205/41 003/0 127/0 C 

 ضؼیب جؽییٍ ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغه واجـٓندورةیٍ 

947/1 965/0 971/0 

 آزًٓن آًارة آزًٓن ؿطش ًؽُاداری

 Fآًارة  124/166 000/0

000/0 851/1 F )ویٌؼ )ساو 

 آزًٓن ّاؿٌٍ 954/162 000/0

 ةؼوش پا ان 477/44 000/0

 ّای پژوّف( ًُتػ: )یاقحِ     

 5بررسٖ الگَٕ ضوارٓ  -فرض٘ٔ سَم پصٍّص

آورده قاغه  7در زاغول قاٌارة  5ةِ ًُغٓر ةؼرؿی قؼضیة ؿآم ، َحاایر جعٌایٍ اوگآی 

% اؿاث در ایاٍ اوگآ از روش جىكینای 5ویٌاؼ ةیكاحؼ از  Fةا جٓزِ ةِ ایُکاِ َحاایر آزًآن  اؿث.

اؿحكاده قغه اؿث. ضؼیب جؽییٍ، ةیاَگؼ ًیؽان جٓضایش دُّاغ ی جـییاؼات ًحـیاؼ واةـاحِ جٓؿاط 

 34/2اؿث. ًیؽان دورةیٍ واجـآن اوگآ  99/0ًحـیؼّای ًـحنه اؿث کِ ًنغار آن در ایٍ اوگٓ 
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واػا ظآد ٌّتـاحگی در اوگآ وزآد َاغارد.  اؿاث، 5/2جا  8/1اؿث. از آَسا کِ ًنغار آن ةیٍ 

در ایاٍ آزًآن،  ( درمغ اؿث کاِ ةیااَگؼ وزآد سـاتُغ ی اؿاث.-091/0ًنغار )   ضؼیب

ووای از آَساایی کاِ  کاِ َكااَغُّغه کااّف قاغت سـاتُغ ی اؿاث، ًذتث اؿاث   ضؼیب 

(، ةیاَگؼ 53/0<45/0)یؽُی  اؿث    کٓسکحؼ از ضؼیب            ًسٌٓع ضؼایب 

ّای صـاةؼؿای و اَضاؼا  از  اوؽصٌاِ کِ ازحُاب از ًاویات، ةاؼاخ اقاؽایف ًیاؽان صل آن اؿث

پػیؼقحاِ  ؿآم یاةاغ. پاؾ قؼضایة اوؽصٌِ ظٓاّغ قغ و دؿحٌؽد اقاؽایف ًی اوگٓی اؿحاَغارد صل

 .قٓد ًی
 پصٍّص پٌجن. ًتاٗج تخو٘ي الگَٕ 7جذٍل ضوارٓ 

   (
   

     
)          (

    

      
)                 (

    

      
)          

                          (
    

      
)       

t ؿطش ًؽُاداری آًارة    یؼّاًحـ ضؼیب ظطای اؿحاَغارد 

000/0 575/100 005/0 534/0 LOG(EAF/EAF(-1)) 

000/0 552/22- 004/0 091/0- DECREASE 

*LOG(EAF/EAF(-1)) 

001/0 140/3- 007/0 023/0- ETR 

001/0 222/3 013/0 043/0 ETR*DECREASE 

LOG(EAF/EAF(-1)) 

000/0 796/24 001/0 042/0 C 

 ضؼیب جؽییٍ ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغه دورةیٍ واجـٓن

348/2 986/0 99/0 

 آزًٓن آًارة آزًٓن ؿطش ًؽُاداری

 Fآًارة  426/278 000/0

995/0 683/0 F )ویٌؼ )ساو 

 پؼوش پا ان 257/47 000/0
 

 ّای پژوّف( )یاقحًُِتػ:      
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 گ٘رٕ بحث ٍ ًت٘جِ

قؼضیة اول پژوّف ةیاَگؼ ایٍ اؿث کِ ؿؼؼث اقؽایف در دؿاحٌؽدّای صـاةؼؿای ةیكاحؼ از 

 پُااه ماكؼزاده و ةیگ و (1393) رقایغی ةااؿیّای  ؿؼؼث کاّف آن اؿث کِ ًُطتال ةاا یاقحاِ

ماغرت ظؼیاغ پآل و ، ةی اؼحٌاادی ةاِ ریاال دّغ ّای پژوّكگؼان َكان ًی یاقحِاؿث.  (1394)

ّا ٌّٓاره در امحنااد ایاؼان ًااَػ از آن ةآده اؿاث کاِ در کٓجااه ًاغت  سـتُغ ی میٌث ةؿاةن

ّا امالح قغه و ةؼ اؿاس ؼؼضِ و جناضای وامؽی َنطِ جؽادوی میٌاث در ةاازار ةاِ وزآد  میٌث

ّای اوویِ، دؿحٌؽدّای ظٓد  دّغ، ًؤؿـِ ّای صـاةؼؿی در ؿال ًی َحایر قؼضیة دوم َكان. آیغ

آورَاغ،  دؿث ًای ّای ةؽغی ةا جٓزِ ةِ قُاظحی کِ از ماصتکار ةِ دُّغ، اًا در ؿال را جـییؼ ٌَی

اوؽصٌااة صـاةؼؿای،  جـییاؼات ایسااد قاغه در ؼٓاًاه صال کُُغ و اوؽصٌِ امغام ًی ةِ جؽغیه صل

ظنآص جـییاؼات  قآد، ةاِ اوؽصٌااة صـاةؼؿاای ًُسااؼ ٌَی حناارنِ صالةِ جـییؼات ؿاؼیػ یاا ً

اقؽایكی ةیكحؼ از جـییؼات کاّكی اؿاث. جكاااوت ةاایٍ جـییااؼات اقؽایكاای و کاّكای در طآل 

اوؽصٌااة  ّای اوویااِ، صال ّاای صـاةؼؿای در ؿاال قٓد. ةاِ ةیان دیگاؼ، ًؤؿـاِ زًان جؽغیه ًی

ّای ةؽغی ةا جٓزِ ةِ قُاظحی کاِ از مااصتکار  ُغ، اًا در ؿالدّ درظٓاؿاحی ظآد را جـییاؼ ٌَی

ةٓدن  ّا ةیاَگؼ رماةحی کُُغ. کاّف ایٍ جكاوت امغام ًی دؿحٌؽد ّاآورَغ، ةاِ جؽاغیه  دؿث ًی ةِ

اوؽصٌااة  زیاؼا ةعكای از ایاٍ جؽاغیالت َاقای از قاُاظث صال ةازار ظغًات صـاةؼؿای اؿاث؛

 (2000) 28ّال، واوف و یااجیؾّای  َحایر ایٍ قؼضیِ ةا یاقحِ ّای رمیب اؿث. درظٓاؿحی ًؤؿـِ

 ًطاةنث دارد. (1393رقیغی ةاؿی )و 

ریـاک وضؽیث ًاویااجی یاا ازحُااب  حیسة ایٍ پژوّف،  ٓیای راةطة ًذتث و ًؽُادار ًیانَ

از  ّا قاؼکثاوؽصٌاة صـاةؼؿی اؿث. ةِ ةیان دیگااؼ، ّؼسااِ وضااؽیث ًاویااجی  ًاویاجی( و صال

اوؽصٌاة ةیكحؼی  ریـک ةیكاحؼی ةؼظآردار ةاقاغ، صـاةؼؿاان ةاؼای پٓقاف ایاٍ ریـاک صال

صااکی از ةؼماؼاری راةطاة ًُكای )ًذتاث( و  (2014َکه )َآّ و ادکُُغ. َحایر پژوّف  ًطاوتِ ًی
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ؼالوه  اوؽصٌاة صـاةؼؿی اؿث. ةِ ًؽُادار ةیٍ َؼخ ًؤدؼ ًاویات )ریـک وضؽیث ًاویاجی( ةا صال

َیؽ راةطة ًذتث و ًؽُاداری را ةیٍ ریـااک وضااؽیث  (2012ّاَىٍ و ٌّکاراَف )  َحایر پژوّف

جآان  كاث صـاةؼؿاان در  طٓر ظالمِ ًای . ةٌَِٓداوؽصٌاة صـاةؼؿی  ؽارش  ًاویااجی و صال

اوؽصٌاِ،  ّای اوویِ و در ًؼصىاة کـاب قاُاظث از قؽاویاث مااصتکار ةاؼای جؽیاایٍ صل ارزیاةی

 .کُُغ ًیرا ةؼرؿی  ّا قؼکثاَاغازة قاؼکث و وضاؽیث ًاویااجی 

 هحذٍدٗت پصٍّص

ّای  ّای ًكااوره در یادداقاث ّای ًااوی و ّؽیُاِ صـاةؼؿی ةا ّؽیُِ ّای ّؽیُِجىكیل قغن 

ّای ًآرد  ارائاِ آن ةاِ مآرت زغا اَاِ در ةؼظای از ؿاال ّای ًاوی و ؼاغم جٓضیضی مٓرت

 ّای ایٍ پژوّف ةٓده اؿث. پژوّف از ًضغودیث

 پ٘طٌْادّا

 جٓان ارائِ ٌَٓد: ّا پیكُْادّای زیؼ را ًی قؼضیِةا جٓزِ ةِ َحایر آزًٓن 

ّاا ةاِ  قآد )میٌث ّای ةازار )اطالؼات َامل( ةِ سـتُغ ی ًُساؼ ًی َاؿاز اریاز آَسا کِ  .1

ّاا در طآل زًاان وادار  ّا را ةاِ کااّف میٌث کُُغ(، اًا رماةث، قؼوقُغه ؿؼؼث جـییؼ ٌَی

ّاا  َغیؼ کاّف کیكیث، آزادؿاازی میٌث جعىكاجیّا ةؼای زىٓ یؼی از  یکی از راه کُغ. ًی

قٓد. از ؿٓیی دیگؼ، سآن  جٓؿط َْادّای ذیؼةط اؿث کِ ةاؼخ جنٓیث ؿازوکار ةازار ًی

  -وػا ةاِ ماآَن ،قٓد ّای صـاةؼؿی قاظنی ةؼای کیكیث صـاةؼؿی در َغؼ  ؼقحِ ًی ّؽیُِ

ی ًحؽاغد ّا ؼکثقاّای صـاةؼؿای را ةاؼای قٓد کف و ؿنف دؿحٌؽد پیكُْاد ًی  ػاران

جؽییٍ کُُغ جا صـاةؼؿان َحٓاَُاغ ةاا دریاقاث دؿاحٌؽد کٌحاؼ، کیكیاث صـاةؼؿای را کااّف 

 دُّغ.

 از اؿاحكاده َٓؼی ًاویات، از ازحُاب ت وسّا قؼکث از ًاویات ومٓل دووث، ًُاةػ از یکی. 2

 ًاویااجی  ازحُااب ازآَساکاِ اؿاث. ًاویاات  کااّف ةاؼای ًاویاجی  مٓاَیٍ در مآََی  ظألّای
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 ةاقاغ. دیاغ ًؽؼض در ًاویاجی قؼار از ةیكحؼ کِ رؿغ ًی َغؼ ةِ اؿث، مآََی عاّؼ ةِ قؽاویحی

مآرت، قاؼکث  ا ؼ ازحُاب ًاویاجی جٓؿط ًناًاات ًاویااجی جكاعیل داده قآد در ایاٍ

ّاای َناغی  قآد کاِ ةاؼاخ کااّف زؼیاان ّای اضاقی و زؼیٌاِ ًی  -ًستٓر ةِ پؼداظث

از  اؿاحكاده ةاا قآد پیكاُْاد ًی ّا قاؼکثقآد. ةاِ  ورودی و کاّف دؼوت ؿْاًغاران ًی

 و ًٌکاٍ صاغ جاا ًاویاات پؼداظاث اَغاظحٍ جؽٓیل ةِ ًؽُای ةِ ًاویاجی، ریؽی ةؼَاًِ راّتؼد

واماػ  کُُاغ. در زآیی ماؼقِ ًاویااجی ّؽیُاة پؼداظحای، در ّای ًاویات قؽىی ارزش کاّف

ایاٍ . قآد ًی ًُساؼ قؼکث در ّؽیُِ زٓیی مؼقِ و اَغاز پؾ جكٓیل ةِ ًاویاجی ریؽی ةؼَاًِ

 جـییاؼ یاا دووحای ةْادار اوراق در  ػاری ؿؼًایِ طؼیل از جٓاَغ ًی اَغاز پؾ و زٓیی مؼقِ

 از  یاؼد. ٌّچُایٍ ةؼظای کٌحاؼ اؿاث( اَساام آن )ًاویاات ًاویاجی پُاّگاه ةِ ًضه اماًث

 رقاغ و  ػاری ؿاؼًایِ  ّاای قؼماث ةاا ییّا قؼکث دّغ ًی َكان َیؽ ًاویاجی کكٓر مٓاَیٍ

 قَٓغ. ةؼظٓردار ةیكحؼی ًاویاجی از ًؽاقیث جٓاَُغ ًی ةیكحؼ،
 قٓد: یُغه ارائِ ًیّای آ پژوّفّای زیؼ ةِ ًُغٓر اَسام  جٓمیِ ،ةا جٓزِ ةِ َحایر ایٍ پژوّف

 .ّای صـاةؼؿی اوؽصٌِ صلادؼ پػیؼش اؿحاَغارّای ةیٍ اوٌىىی  ؽارقگؼی ًاوی ةؼ سـتُغ ی . 1

 ّای صـاةؼؿی. اوؽصٌِ سـتُغ ی صلةؼ  اوکیثجأدیؼ ؿاظحار ً .2

 ّا ٗادداضت
1. Ball and Mankiw   2. Anderson 

3. Cost stickiness    4. Price stickiness 

5. Audit Fee Stickiness   6. De Villiers 

7. Hay and Knechel   8. Dyreng and Hanlon and Maydew 

9. Tax Risk    10. Chen 

11. Donohoe and Knechel   12. Moutinho 

13. Doogar    14. Seetharam et al 

15. Calleja    16. Yasukata 

17. Dierynck    18. Palmaros 

19. Menon and Williams   20. Hanlon and Heitzman 

21. Mcguire    22. Dunn and Mayhe 

23. Hanlon and Slemrod   24. Ghosh and Lustgarten 

25. Hoitash    26. Dyreng 
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27. Hanlon    28. Hall , Walsh and Yates  

 هٌابع

 .129 َكؼیة ،صـاةؼؿی ؿازًان ًاوی، ّای مٓرت وجضىیه جسؽیِ (.1385)اهلل.  ق ه اکتؼی،

 دوم، ساا  ،صـاةؼؿای ؿازًان َغارت، جضث ةازارّای و آزاد ةازارّای در صـاةؼؿی امحنادی َنف (.1380)اًیؼ.  امالَی،

 .159قٌارة  َكؼیِ

 ةاؼ ًغیؼه ّیئث جؼکیب و زـٓراَِ ًاویاجی اؿحؼاجژی جأدیؼ(. 1395)اةؼاّیي.  زاده، ًغدی یؽنٓب؛ ةٌُْٓن، زٌال؛ داوخ، ةضؼی

 .13-26(، 20)5 ،ًغیؼیث صـاةؼؿی و صـاةغاری داَف. صـاةؼؿی  اوؽصٌة صل

. صـاةؼؿای اوؽصٌاة صل ةاؼ قاؼکث ًاویااجی وضاؽیث ریـک جأدیؼ(. 1394)ًضحتی.  قٓرکی، ًضٌغی اًیغ؛ ه پٓرصیغری،

 .301-318(،3)22 ،صـاةؼؿی و صـاةغاری ّای ةؼرؿی

-448 (،4)21 ،صـاةؼؿای و صـاةغاری ّای ةؼرؿی صـاةؼؿی. اوؽصٌة صل سـتُغ ی ةؼرؿی(. 1393)ًضـٍ.  ةاؿی، رقیغی

431. 

 جؽاغیىی َناف: ّؽیُاِ سـاتُغ ی ةؼ ًغیؼیث صغ از ةیف َكؾ ةِ اؼحٌاد رقحاری ؼاًه جأدیؼ ةؼرؿی (.1393) ًْغی. صیغری،

 .151-172 (،2)21 ،صـاةؼؿی و صـاةغاری ّای ةؼرؿی درآن. ٌَایُغ ی َغؼیِ ةؼ ًتحُی ؼٓاًه و امحنادی ؼٓاًه

 پژوّكای ؼىٌای ایؼاَای. ّای قؼکث در ًـحنه صـاةؼؿی ّؽیُة سـتُغ ی(.1394)ةْؽاد. پُاه، ةیگ ًضٌغصـیٍ؛ مكؼزاده،
 .53-76 (،27)7 ،ًاوی صـاةغاری

 ؼىٌای. ًناوِ و پژوّكی طؼح رؿاوِ، َاًِ، نپایا جغویٍ(. 1393) ةْؼام. دوگكایی؛ رضا؛ ًضٌغ ًىکی، اوغیٍ؛ ؿیغزٌال طتیتی،

 .15 -125 ،5 ،قؼودس اَحكارات

 صـاةؼؿای دورة جناغی آیُغه ؿُٓات و َعـحیٍ صـاةؼؿی اوؽصٌة صل ةؼرؿی(. 1392) زیُب. آماةیگی، ًـؽٓد؛ ؼؽیؽظاَی،

 .105-127 (،15)4 ،صـاةغاری داَف. جْؼان ةْادار اوراق ةٓرس در قغه پػیؼقحِ ّای قؼکث در

ّا،  (. ةؼرؿای جناٌیٌات ؿااُسیغه ًاغیؼان ةاؼ سـاتُغ ی ّؽیُاا1391ِکؼدؿاحاَی، ؿالًؼضاا؛ ًؼج آی، ؿاایغ ًؼج ای. )

 .90-73(، 67)19، ّای صـاةغاری و صـاةؼؿی ةؼرؿی

 پػیؼقحاِ ّای درقؼکث ًـحنه صـاةؼؿی دؿحٌؽد ةؼ َْادی ًاوکان جأدیؼ ةؼرؿی(. 1394) ةیحا. قؼد، َیکؼوان اؿكُغیار؛ ًىکیان،
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-78، 13 ،رؿاٌی صـااةغار صـاةؼؿی. ّای اوؽصٌِ صل ةؼ ًؤدؼ ؼٓاًه (.1390) کٓروش. ایٓاَکی، زٌكیغی ؿاؿان؛ ًْؼاَی،

60. 
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