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 چکيدٌ
ةررشی كیيث گذاری خدىات صصاةرشی از ىّضّؾات ىّرد ؾالكَ پژوُظگران صصاةرشی 

ةاطد جؿییً جادیرات صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةر ٌضّه جٍؼیو غّرت ُای  ىی

اىری در ٌحایر پژوُض ُاشث چانظی اشث.  ،ىانی ةَ ویژه شّد گزارش طده جّشط ىدیر

ض ةَ ةررشی جادیر صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةر ىدیریث شّد ىی در ایً پژوُ

پردازد کَ از ٌؼر ُدف، جضهیهی ُيتصحگی و از روش رگرشیّن چٍد ىحغیره اٌسام طده 

شانَ  7طرکث در ةّرس اوراق ةِادار جِران ظی یک دوره  -شال 406اشث و ةا ةررشی 

صصاةرشی را ةر ىدیریث شّد  جادیرات صق انزصيَ غیر ؾادی 1392جا  1386از شال 

نیير و ُاشيً، زِث -Fةررشی ٌيّد. در ایً پژوُض داده ُا ةا  اشحفاده از آزىّن 

اٌحخاب ىدل جػادفی ، آزىّن دورةیً واجصّن ةرای اشحلالل داده ُا و آزىّن 

ىّرد اشحفاده كرار گرفث. ٌحایر  ةّدن ٌرىال ةررشی زِث اشيیروٌّف کهيّگروف

صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةاؾخ ةیظحر طدن ىدیریث شّد  پژوُض ٌظان داد کَ

 گردد . ىی

صق انزصيَ صصاةرشی، صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی،  :يديکل ياشگان

 .ىدیریث شّد، اكالم جؿِدی اخحیاری

 

 

 

 
 

در 
ی 

رد
ارب

 ک
ی

 ها
ش

وه
پژ

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
ل(

 او
ال

)س
 

ره 
ما

ص
4 

ن  
ستا

زم
  /

59
31

 
ص 

 /
53

4
-

58
5
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 مقدمٍ
 وضؿیث ةیان گزارطگری ىانی، داریصصاة اغهی ُدف و اشحفاده کٍٍدگان اظالؾاجی خّاشحَ ُای و ٌیازُا از ةرخاشحَ صصاةداری اُداف

 اغهی اةزار اشث. شرىایَ گذاری و ىانی در جػيیيات آٌِا ةَ کيک زِث شازىاٌی ةرون اشحفاده کٍٍدگان ةرای جساری واصد ؾيهكرد و ىانی

 ىؿحلدٌد ای ؾده (.1392ان،ةاطد. ) ظانتی ٌیا و ُيكار زيهَ ركو شّد گزارش طده ىی از اشاشی ىانی غّرجِای ىزةّر اطخاص ةَ اظالؾات اٌحلال

 ىدیریث شّد ةَ اشث ىدیران ىيكً ٌحیسَ در طٌّد، كائم ىی ةیظحری ُصحٍد، ارزش داةث شّد دارای کَ ُایی طرکث گذاران ةرای شرىایَ کَ

ُای پس  داد و ةضرانآىریكا کَ ةازارُای شرىایَ شراشر زِان را جضث جادیر كرار 1998(. ةضران ىانی شال 1393آورٌد )اٌػاری و ُيكاران، روی

و ضرورت ةرخّرداری از اظالؾات زاىؽ، طفاف و دارای كاةهیث  ُای زدی را در ىّرد ىدیریث شّد ةَ وزّد آورد ، ٌگراٌی1از ىازرای طرکث اٌرون

 شایر و از دارایی ُا کارا اشحفاده و طرکث ؾيهیات ىی جّان ةا شّدآوری را شّد (. ىدیریث1392جر کرد)رصیيیان و ُيكاران، ىلایصَ را ةرزصحَ

طرکث ُای دارای شّدآوری ةاال ىؿيّال صق . ىیظّد دارایی ُا ةازده افزایض ةَ ىٍسر ىٍاةؽ، از داٌصث. ىؿيّال اشحفاده کارا ىرةّط آن ىٍاةؽ

 ( 2000انزصيَ ُای ةیظحری ىی پردازٌد)زّطی وانتصحاکی،

جظخػیع صق انزصيَ ُای ؾادی و غیر ؾادی اشث چرا کَ صق ىظكم اشاشی در ٌتّد ىدنی ؾهيی ةرای جؿییً غضیش صق انزصيَ و 

 انزصيَ ُای غیرؾادی ىی جّاٌد ةَ ىدیران اٌگیزه ی ىدیریث شّد را ةدُد.

ةا جّزَ ةَ ایٍكَ جاکٍّن جضلیلی در زىیٍَ ةررشی جادیر صق انزصيَ ُای غیرؾادی صصاةرشی ةر ىدیریث شّد اٌسام ٌظده نذا ایً جضلیق 

 گیرد. ر ایً ُا را ةرشی ٌيایدکَ در آن ىدیریث شّد از ظریق اكالم جؿِدی اخحیاری ىّرد ةررشی كرار ىیةر آن اشث جا جادی
  

 مباوی وظري پصيَص
 شرىایَ غاصتان3ٌيایٍدگی (. ةراشاس ٌؼری2010َ، 2جلاضا ةرای خدىات صصاةرشی ىصحلم ٌاطی از جضاد ىیان ىانكان و ىدیران اشث )ٌام

ةا اٌسام صصاةرشی و پرداخث صق انزصيَ ی  ذٍُی کَ اغحظاطات اشث ظرف دو ُر ٌفؽ ةَ کَ رشٍد ىی ٌحیسَ ایً ةَ آٌان ٌيایٍدگان و

  ةرای صصاةرشی انزصيَ (. صق1391یاةد )ىراد زاده و ُيكاران، صصاةرشی کاُض

 ىٍفؿث و اغم ُزیٍَ از جاةؿی غاصتكار،
ُا  ُزیٍَ ةر آن ىٍافؽ کَ رددا ىعهّةیث زایی جا کاالی جساری ُر ُياٌٍد خدىث ایً و اشث4

 شِاىداران، ( ىانی ُای کٍٍدگان غّرت اشحفاده كتال در خّد كاٌٌّی جؿِد خاظر ایفای ةَ غاصتكار فّق، رویكرد ظتق اگرچَ .ةاطد داطحَ فزوٌی

 (.89اشث)ٌیكتخث و جٍاٌی، صصاةرشی از ٌاگزیر ... ) و اؾحتاردٍُدگان

 صصاةرس کَ داٌصحَ اشث غرف ریصكی و طارژُا ٌرخ ضرةدر کارکرد شاؾات– صصاةرشی ُزیٍَ از را جاةؿی انزصيَ ( صق1980شایيٌّیک)

ُای صصاةرشی را ةَ دو ٌّع  گیرد. ىضللان ىؿيّال صق انزصيَ ٌؼر ىی غاصتكار در اصحيانی آجی ُای زیان و دادگاُی ظرح دؾاوی خعر خاظر ةَ

ُای ىّرد اٌحؼاری ُصحٍد کَ ىظحریان ةر اشاس  صق انزصيَ ؾادی: صق انزصيَکٍٍد.  صق انزصيَ ؾادی و صق انزصيَ غیر ؾادی جلصیو ىی

ی ىّرد اٌحؼار ىظحری ةراشاس ریصک، اٌدازه  کٍٍد. اخحالف ةیً صق انزصيَ واكؿی پرداخحی و صق انزصيَ اٌدازه، ریصک و پیچیدگی پرداخث ىی

 (. 5،2013ىظحری و پیچیدگی صق انزصيَ غیر ؾادی ُصحٍد )اطهيً و گّ

 ایً در ىضدودیث وزّد ؾدم یا فرض وزّد ةا صصاةداری اركام روی ىدیر ؾيم آزادی کارگیری ةَ را شّد ىدیریث (1986،)6زیيرىً و واجز

داٌٍد. ىدیر از ظریق دشحكاری اكالم جؿِدی اخحیاری ةَ جغییر اركام صصاةداری ىعاةق ةا ىیم خّد ىی پردازد)ونی پّر و  ىی زىیٍَ

 آٌِایی اخحیاری جؿِدی اكالم ةیان دیگر، ةَ کٍد؛ کٍحرل را آٌِا جّاٌد ىی کَ ىدیریث ُصحٍد اكالىی اخحیاری جؿِدی م(. اكال1392ُيكاران،

ٌياید )اؾحيادی و  جصریؽ را آٌِا طٍاشایی و دتث یا و کٍد صذف ةیاٌدازد، ةَ جأخیر را آٌِا جّاٌد ىی داطحَ، کٍحرل آٌِا ةر ىدیریث کَ ُصحٍد

 (. 1391ُيكاران،

 

 

                                                           
1
-Enoron 

2- Nam 

3 -Agency theory 

4- cost-benefit 

5- Eshleman& Guo 

6- Watts & Zimmerman  



 585-534، ص 5931، زمستان  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 َاي پيطيه مريري بر پصيَص

 پصيَطُاي خارجی
ارجتاط ةیً صق  "زِث ةررشی ُای غیر ؾادی صصاةرشی و کیفیث صصاةرشی، صق انزصيَ"( در پژوُظی ةا ؾٍّان 2013اطهيً و گّ )

جا  2000ُای  شالطرکث در آىریكا ةیً  –شال 4476ُای غیر ؾادی صصاةرشی و کیفیث کار صصاةرشان در خػّص اشحلالل صصاةرشان  انزصيَ

ٌظان دادٌد کَ یک راةعَ ىذتث ةیً صق انزصيَ خدىات صصاةرشی غیر ؾادی و کیفیث صصاةرشی وزّد دارد، ةدیً ىؿٍی کَ  ةررشی و 2011

 ةاطد.  ُای غیر ؾادی صصاةرشی ٌظاٌَ جالش ةیظحر صصاةرشان ىی صق انزصيَ

و ىدیریث شّد در جٌّس،اٌسام دادٌد کَ ةَ ةررشی جادیر کیفیث صصاةرشی ( پژوُظی ةا ؾٍّان کیفیث صصاةرشی 2012) 7ایٍام و ُيكاران 

ُا ٌظان  )اٌدازه صصاةرس، جخػع غٍؿث صصاةرس و دوره جػدی صصاةرس( و ىدیریث شّد ىتحٍی ةر اكالم جؿِدی پرداخحٍد. ٌحایر پژوُض آن

جر ىدیریث شّد ىتحٍی ةر اكالم جؿِدی ىرجتط  اییًىّشصَ ةزرگ صصاةرشی ةا شعّح پ 4دُد کَ صصاةرشان ىحخػع غٍؿث و صصاةرشان  ىی

ُا  ىّشصَ ةزرگ صصاةرشی و ىیزان ىدیریث واكؿی شّد راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری وزّد دارد. ةَ ؾالوه آن 4ُصحٍد. ُو چٍیً ةیً صصاةرشان 

 ةیظحر،ارجتاظی ٌدارد.دریافحٍد افزایض دوره جػدی صصاةرس ةا ىدیریث واكؿی شّد و ىدیریث شّد ىتحٍی ةر اكالم جؿِدی 

طرکث ، ةیً شال  97( كیيث گذاری خدىات صصاةرشی ، کیفیث شّد و اشحلالل ُیات ىدیره را ةرای 2010نٌّحیس و دیيیحروپّنّس )

را ةررشی کردٌد. ٌحایر ایً جضلیق ٌظان ىی دُد کَ راةعَ ىذتث ةیً اشحلالل صصاةرشی و كیيث گذاری خدىات صصاةرشی  2004جا  200ُای

  ّد دارد. ُو چٍیً راةعَ ىذتث ةیً كیيث گذاری و ىدیریث شّد وزّد دارد کَ ایً ٌحیسَ ةرای طرکث ُای ةا اٌدازه کّچک ىی ةاطد.وز

 

 پصيَطُاي داخلی

(در پژوُظی ةا ؾٍّان جادیر شعّح ىدیریث شّد ةر ُزیٍَ صصاةرشی در طرکث ُای پذیرفحَ طده در ةّرس جّراق 1391صضرجی و پِهّان)

پرداخحٍد. ٌحایر آٌِا ٌظان داد طرکث ُای ةا ىدیریث شّد ةاال صق انزصيَ ُای  1388جا  1382طرکث ةیً شال ُای  57جِران ةَ ةررشی  ةِادار

 ةیظحر ی پرداخحَ و طرکث ُای ةا شّد ةیظحر ٌیز صق انزصيَ ةیظحری پرداخث ىی کٍٍد.

 ةّرس در طده پذیرفحَ ُای در طرکث شّد ىدیریث و صصاةرشی کیفیث ةیً ةررشی راةعَ ةَ پژوُظی در (1390ُيكاران ) و ٌيازی

 ىدیریث ىٍؼّر ىضاشتَ ةَ و صصاةرس جػدی دوره و صصاةرس ىؿیار اٌدازه دو از صصاةرشی کیفیث جؿییً ةرای  .جِران پرداخث ةِادار اوراق

 ىذتث ونی راةعَ یک صصاةرس، اٌدازه و شّد یریثىد کَ ةیً اشث ایً ىتیً پژوُض از صاغم ٌحایر .طد زٌّز اشحفاده طده جؿدیم ىدل از شّد

 دارد.  وزّد دار ىؿٍی و ىذتث راةعَ صصاةرس دوره جػدی و شّد ىدیریث ةیً ُيچٍیً و دار ىؿٍی غیر

 ایً ٌحیسَ پرداخحٍد. جِران اوراق ةِادار  در ةّرس طده پذیرفحَ ُای طرکث در شّد ىدیریث ةررشی ةَ ( 1384 ) ُيكاران و ٌّروش

 در ُيچٍیً .کٍٍد اشحفاده ىی ُا طرکث ىانیات رشاٌدن صداكم ةَ ةرای جؿِدی اكالم از ةزرگ ُای ىدیران طرکث کَ دُد ىی ٌظان پژوُض

 شّد ىدیریث پژوُض ایً ُای یافحَ .ةّد خّاُد ةیظحر شّد ىدیریث ةَ جيایم ىدیران طرکث، ةدُی ةّدن زیاد و طرکث ةّدن ةزرگ غّرت

 .کٍد ىی یدجأی را ةّرشی ُای درطرکث

 

 َاي پصيَص فرضيٍ
انزصيَ غیرؾادی صصاةرشی و ىدیریث شّد در طرکحِای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار    جِران راةعَ : ةیً صقفرضيٍ اصلی

 ىصحلیو وزّد دارد.

 ةیً اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی ةا ىدیریث شّد راةعَ وزّد دارد. فرضيٍ فرعی ايل:

 طرکث ُای ةا طاخع رطد ةیظحر وزّد دارد.: َ غیر ؾادی ةیظحری درصق انزصيفرضيٍ فرعی ديم :

 صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةیظحری در طرکث ُای ةا رطد ةیظحر پرداخث ىی طّد.  :فرعی سًمفرضيٍ 

 

 

 

                                                           
7- Inaam  
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 ريش ضىاسی پصيَص
ُا ةررشی  اةعَ ؾهث و ىؿهّنی ىحغیرُای كیاشی و از ٌؼر ُدف، جضهیهی اشث کَ در آن ر ایً پژوُض از نضاظ ىٍعق ازرا از ٌّع پژوُض

گیرد؛  ٌياید كرار ىی ُای جسرةی و در گروه فرؾی ُيتصحگی کَ در آن وزّد راةعَ ةیً دو یا چٍد ىحغیر را ىظخع ىی طّد و در گروه پژوُض ىی

پژوُض ٌیز ٌحایر آن کارةردی ةاطد. از ٌؼر ٌحایر  ُو چٍیً از ٌؼر فرایٍد ازرا، کيی و از ٌؼر زىان ازرای پژوُض، ظّنی گذطحَ ٌگر ىی

 (.1393ةاطد)ظتیتی و ُيكاران،  ىی

 

  َا دادٌ گردآيري ريش
 از جضلیق، ی فرضیَ آزىّن ٌیاز ىّرد ُای داده. اشث طده اشحفاده ای کحاةخاٌَ روش از جضلیق، ٌؼری ىتاٌی اظالؾات گردآوری ةرای

 اٌسام ىضاشتات ىٍؼّر ةَ شپس، .اشث طده اشحخراج 58 ةِادار اوراق ةّرس شازىان اشالىی و ىعانؿات جّشؿَ پژوُض، ىدیریث ایٍحرٌحی شایث

 .اشث طده جضهیم اشحفاده و جسزیَ چٍیً ُو و جضلیق ایً در ٌیاز ىّرد اظالؾات و ُا داده فرآوری و

 اوراق ةّرس درطده  پذیرفحَ طرکحِای و ىدیریث شّد در غیر ؾادی صصاةرشی، کیفیث صصاةرشی كهيرو ىّضّؾی پژوُض، صق انزصيَ

 .طده اشث پرداخحَ جِران ةِادار

 .اشث گرفحَ طده ٌؼر ، در1392شال  پایان جا 1386 شال اةحدای از شانَ، 7 دوره یک صاضر پژوُض زىاٌی دورة

زیر ةا ُای  زاىؿة آىاری ایً پژوُض در ةرگیرٌدة کهیَ طرکحِای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران اشث. کَ ةا جّزَ ةَ ىالك

 ُا اٌحخاب طدٌد ةهكَ دالیم اٌحخاب ایً زاىؿَ ةَ طرح زیر اشث: روش صذف شاىاٌيٍد طرکث

 ( اظالؾات ىانی طرکث ةرای دوره زىاٌی جضلیق ىّزّد ةاطد.1

 ( ةَ ىٍؼّر افزایض جّان ُيصٍسی و ُيصان شازی طرایط طرکحِای اٌحخاةی، شال ىانی آٌِا ىٍحِی ةَ پایان اشفٍد ىاه ةاطد.2

( ةَ دنیم ایً کَ ىاُیث و ؾيهیات طرکحِای ىانی )طرکحِای شرىایَ گذاری و واشعَ گری ىانی و...( ةا شایر طرکحِا ىحفاوت اشث، ایً 3

 اٌد طرکث شرىایَ گذاری یا واشعَ گری ىانی و ةیيَ ٌتاطد.  ُا از ٌيٌَّ صذف طده طرکث

 ( در دوره ىّرد ةررشی جغییر دوره ىانی ٌداده ةاطٍد.4

 ىّرد پذیرش كرار گرفحَ ةاطٍد؛ 86ُای ىزةّر كتم از شال  رکث( ط5

 ُا ةاز ةاطد. ( ةرای صداكم طض ىاه از شال ةازده ىاُاٌَ داطحَ ةاطٍد و ٌياد آن6

و ةَ ىٍؼّر کاشحً از آدار  1380ةا جّزَ ةَ الزم االزرا طدن ٌخصحیً ىسيّؾة اشحاٌداردُای صصاةداری از اةحدای شال  ديرٌ زماوی:

ط ةَ ٌتّد کیفیث در اظالؾات ىانی ىّرد اشحفاده و آدار ٌاطی از جفاوت در رویَ ُای صصاةداری، اٌدازه گیری و طٍاخث رویدادُای ىانی، ىرةّ

 در ٌؼرگرفحَ طده اشث.1392جا پایان شال  1386دورة زىاٌی پژوُض صاضر یک دوره ُفث شانَ، از شال 

 

 تبييه ي اودازٌ گيري متغيرَاي پصيَص

 سًد مدیریت
 طاخع ؾٍّان ةَ جؿِدی اخحیاری اكالم از صّزه ایً پژوُظگران از جؿداد زیادی کَ اشث ایً ةیاٌگر شّد ىدیریث ةر ادةیات ىتحٍی ةررشی

ةَ  زٌّز ىدل طده جؿدیم ٌصخَ (، ازDAاخحیاری ) جؿِدی اكالم ةرآورد ( در ایً پژوُض ةرای2009اٌد )اشكات،  اشحفاده ٌيّده شّد ىدیریث

8کّجاری جّشط آن جؿدیم کَ یرز طرح
طّد. آن ُا ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ىدل زٌّز ةرای  اشحفاده ىی گرفحَ، اٌسام ( 2005ُيكاران ) و 

کٍٍد کَ کارایی طرکث ةر جخيیً اكالم جؿِدی اخحیاری ادر گذار اشث و ةَ ایً  واصدُای دارای ؾيهكرد خّب یا ضؿیف ىٍاشب ٌیصث و ةیان ىی

کَ ىدل زٌّز ةرای واصدُای دارای ؾيهكرد خّب یا ضؿیف ىٍاشب ٌیصث آن ُا انگّی زٌّز را ةا اضافَ کردن، ٌرخ ةازده دارایی ٌحیسَ رشیدٌد 

(ROA ةَ ؾٍّان کٍحرنی ةرای ادر غیر خعی کارایی طرکث ةر اكالم جؿِدی جؿدیم کردٌد و چّن ٌرخ ةازده دارایی ادر اكالم جؿِدی اخحیاری را ،)

 ُد آدار ىدیریث شّد را زودجر ٌظان ىی دُد در ایً پژوُض ةرای اٌدازه گیری ىدیریث شّد ةكار گرفحَ ىی طّد.ةِحر ٌظان ىی د

 

 

                                                           
8- Kothari et al 
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(1) 

 
 

  t -1در شال i ُای طرکث  کم دارایی

 t-1ٌصتث ةَ شال  tر شال د iجغییر در درآىد فروش طرکث :

 t-1ٌصتث ةَ شال  tدر شال  iُای دریافحٍی طرکث  جغییر در صصاب:

 i ةرای طرکث tآالت و جسِیزات ٌاخانع( در شال ُای داةث)اىّال، ىاطیً ارزش ٌاخانع دارایی:

ROAit  زوده طده اشثُا، ةَ ؾٍّان یک ىحغیر کٍحرنی ةَ ىدل اف: ةازده دارایی  

 طّد ةعّر ىلعؿی ٌاُيتصحَ و ةَ غّرت ٌرىال ةا ىیاٌگیً غفر جّزیؽ طده اشث. پصياٌد رگرشیّن کَ فرض ىی:

 

(2) 

 
 

 

 .طٌّدةَ طرح زیر ىضاشتَ ىی (DA) 9در ىرصهَ آخر، اكالم جؿِدی اخحیاری

 (3 )                                                                            

  
 

 حق السحمٍ غير عادي حسابرسی
( صق انزصيَ صصاةرشی را ةَ دو ةخض ؾادی و غیرؾادی جلصیو ٌيّدٌد. در ایً پژوُض ةرای ىضاشتَ صق 2004) 10الرکر و ریچاردشّن

( ةَ AAFEEق انزصيَ پرداخحی یا واكؿی )ُای ىانی، ىیزان ص ُای جّضیضی غّرت (، اةحدا از یاداطثABAFEEانزصيَ غیر ؾادی )

( کصر ىی طّد. صق انزصيَ ؾادی 4( ظتق ىؿادنَ )AFEEُای صصاةرشی را ةدشث آورده و از ىیزان صق انزصيَ ؾادی یا اشحاٌدارد ) طرکث

(AFEE( ٌَیز ظتق ىؿادن )ةدشث ىی آید. ؾّاىهی کَ ةر صق انزصيَ جادیر دارٌد و در ىضاشتَ صق انزصيَ ؾادی5 )  ،ىضاشتَ ىی طٌّد

ُای  طاىم:انف(اٌدازه طرکث کَ ىحغیر زيؽ دارایی و اٌدازه طرکث را ةرای آن ةكار ىی ةرٌد. ب(ریصک، ةرای کٍحرل آن ٌصتث زيؽ صصاب

ُای طرکث را نضاظ  دریافحٍی، رطد، ٌصتث ةازده،کصب و کار، خدىات غیر صصاةرشی ةكار ىی ةرٌد. ج(پیچیدگی صصاةرشی کَ جؿداد كصيث

 (.2014کٍٍد)کراب و ُيكاران، یى

 

 (4)  ABAFEE = AAFEE – AFEE                                                                                                         

 

(5) 

 

                                                           
9- Discretionary Accruals 

10- Larcker & Richardson 



 585-534، ص 5931، زمستان  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

= Log (AFEE) ىانی؛ُای انزصيَ صصاةرشی پرداخحی ةرای صصاةرشی غّرتنگاریحو ظتیؿی صق 

Log (ASSETS) = ةاطد.)رزتی  ُای طرکث در پایان شال ىانی؛ کَ طاخػی ةرای اٌدازه طرکث ىینگاریحو ظتیؿی زيؽ دارایی

 (1387خظّیی، 

INVREC  = ُای اةحدای دوره )ریصک صصاةرشی(ُای دریافحٍی و ىّزّدی کاال ةَ زيؽ داراییٌصتث زيؽ صصاب 

 GROWTH = ُای فروش شال زاری ٌصتث ةَ شال كتم؛رطد طرکث،جغییر در درآىد 

 ROA = ُای طرکث( ؛ُا )ٌصتث شّد خانع ةَ ىیاٌگیً زيؽ داراییةازدُی دارایی 

SEG = ُای کصب و کار طرکث زیادجر ةاطد ىیزان پیچیدگی ةیظحری دارد. اگرجؿداد  ُای کصب و کار، ُرچَ کَ جؿداد ةخض جؿداد ةخض

 گردد. و در غیر ایً غّرت غفر ىضاشتَ ىی 1ةاطد  ُای کصب وکار ةیظحر از یک ةخض ةخض

AUDITOP =  گزارش صصاةرشی، در ةررشی ایً ىحغیر اگر اػِار ٌؼر صصاةرس ىلتّل ةاطد ؾدد یک و در غیر ایً غّرت ؾدد غفر

 گردد. ، در غیر ایً غّرت، ىحغیر غفر جهلی ىی1طّد. چٍان چَ، اػِار ٌؼر صصاةرس ىلتّل ةاطد ىحغیر اخحػاص داده ىی

INITIAL =  صصاةرشی ٌخصحیً،در ةررشی ایً ىحغیر اگر صصاةرس ةرای ةار ٌخصث ةَ ؾٍّان صصاةرس اٌحخاب طده ةاطد، ؾدد یک و

 طّد؛در غیر ایً غّرت ؾدد غفر اخحػاص داده ىی

NAS = ُای ىانی  گر دز غّرتکٍٍد. ىاٌٍد ىظاوره ا خدىات غیر صصاةرشی،خدىاجی کَ صصاةرشان ىصحلم ؾالوه ةر صصاةرشی ارایَ ىی

 طّد. صق انزصيَ غیر صصاةرشی گزارش طده ةاطد یک، در غیر ایً غّرت غفر ىضاشتَ ىی

 

 متغيرَاي کىترلی
ُای ةیظحر در ىّشصات صصاةرشی ةزرگ، صق انزصيَ ی  جر و آىّزش ( ةدنیم ٌیروُای ةاجسرةBIGَىحغیر اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی)

ایً ىحغیر اگر طرکث جّشط شازىان صصاةرشی، صصاةرشی طده ةاطد ؾدد یک و در غیر ایً غّرت ؾدد  ةاالجری دریافث ىی کٍٍد. در ةررشی

 طّد؛ غفر اخحػاص داده ىی

(، GROWTH( کَ از ٌصتث شّد خانع ةَ ىیاٌگیً زيؽ دارایی ُای طرکث و رطد طرکث)ROAُا ) دو ىحغیر ٌصتث ةازده دارایی

َ شال كتم؛ ىضاشتَ ىیظٌّد کَ ةرای ایزونَ کردن جادیر ةانلّه رطد طرکث و شّدآوری طرکث ةر جغییر در درآىدُای فروش شال زاری ٌصتث ة

 اٌد. انزصيَ غیرؾادی صصاةرشی ىّرد اشحفاده كرار گرفحَصق

یک  ( ةرای کٍحرل جادیر ةانلّه رفحارُای ىدیریث شّد ةیً زیان و شــّد طرکث اشث.چٍاٌچَ طرکث زیان ده ةّده ؾددLOSSىحغیر زیان)

 طّد. و در غیر ایً غّرت غفر نضاظ ىی

انزصيَ غیرؾادی صصاةرشی ىّرد اشحفاده كرار گرفحَ اشث (، ةرای ارائَ جػّیری از جادیر شاخحار ىانی طرکث ةر صقLEVىحغیر اُرم ىانی)

 افزایض  ُای ةا اُرم ىانی ةاالجر جيایم و اٌگیزه ةیظحری ةرایو صاغم جلصیو کم ةدُی ةر کم دارایی اشث. طرکث

شّد گزارش طده خّد دارٌد ةَ ؾهث آٌكَ جؿِدات ةدُی و كراردادُای ةدُی زیاد خّد را کيحر در ىؿرض ٌيایض ةگذارٌد ) واجس و 

 (. 1986، 11زیيرىً

 

 ريش ي ابسار تجسیٍ تحليل دادٌ َا
ىیاٌَ، صداكم، صداکذر، اٌضراف ىؿیار، ضریب  ُای گردآوری طده ؾالوه ةر آىار جّغیفی )ىیاٌگیً، در ایً پژوُض ةرای جسزیَ و جضهیم داده

ُای پژوُض و آزىّن ىاٌایی زِث چگٌّگی شاکً  چّنگی و ضریب کظیدگی( از آزىّن کهيّگروف اشيیروٌّف زِث ةررشی ٌرىال ةّدن ىحغیر

 ُا كتم از ةررشی فرضیات اشحفاده طد. پذیری ىحغیر

یا داةث ةا جّزَ ةَ جاةهّیی داده ُا، رگرشیّن چٍدگاٌَ اشحفاده ىی گردد.  نیير و ُاشيً، زِث اٌحخاب ىدل جػادفی-Fُای  از آزىّن

 آزىّن دورةیً واجصّن ةرای اشحلالل ةاكی ىاٌده ُا اشحفاده طده اشث.

                                                           
11- Watts & Zimmerman 
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ةاطد. ةرای ةررشی  ُای پاراىحری ىاٌٍد آزىّن رگرشیّن خعی جتؿیث ىظاُدات از جّزیؽ ٌرىال ىی یكی از فرض ُای زیر ةٍایی اکذر آزىّن

 -جریً آٌِا، آزىّن کهيّگروف ایً فرض روطِای ٌيّدار و ىتحٍی ةر آزىّن زیادی وزّد دارد کَ از زيهَ ىرشّم جریً و پرکارةردی

 ةاطد:ُای ایً آزىّن ةَ غّرت زیر ىیاشث. فرضی12َاشيیرٌّف

ىلدار ایً ضرایب در واكؽ ىظخع کٍٍده کٍد.  ضریب جؿییً ىؿیاری اشث کَ كّت راةعَ ىیان ىحغیر ىصحلم و ىحغیر واةصحَ را جظریش ىی

طّد. ىلدار آن اشث کَ چٍد درغد از جغییرات ىحغیر واةصحَ جّشط ىحغیر ىصحلم جّضیش داده ىی
2R طّد )کیاٌیان، از راةعَ زیر جؿییً ىی. 

1370) 

 

(6) 

 

 

 کَ در آن: 

شحفاده كرار ىی گیرد. در یک ىدل رگرشیّن چٍدگاٌَ چٍاٌچَ راةعَ ای ةیً ىّرد ا Fةرای ةررشی ىؿٍادار ةّدن رگرشیّن آزىّن آىاره 

جّاٌیو ىؿٍادار ةّدن رگرشیّن را  ىحغیر واةصحَ و ىحغیر ىصحلم وزّد ٌداطحَ ةاطد، جيام ضرایب ىحغیرُای ىصحلم غفر ىی طّد. ةدیً جرجیب ىی

 آزىّن ٌياییو. 

 

 وتایج آماري
ّغیفی روٌد جغییرات ىرةّط ةَ ىحغیرُا ةرای دوره زىاٌی در ٌؼر گرفحَ طده ایً جضلیق یؿٍی شال (، ةیان کٍٍده آىار ج1زدول طياره )

 ( ارایَ طده اٌد.2ةاطد، انتحَ ىحغیرُای اشيی ةعّر زداگاٌَ و در زدول ) ىی 1392انی  1386

 

 آمار تًصيفی متغيرَاي پصيَص -1 -جديل ضمارٌ

 اُرم ىانی
 

 ث صصاةرشیکیفی ٌصتث ةازده دارایی ُا رطد
 صق انزصيَ غیر ؾادی

 سصصاةر
 ٌام ىحغیر ىدیریث شّد

LEV GROWTH ROA NDA ABAFEE DA ٌياد  

 جؿداد ىظاُدات 406 406 406 406 406 406

 ىیاٌگیً 105/0 000/0 92/0 075/0 121/0 32/0

 ىیاٌَ 048/0 05/0 97/0 08/0 04/0 30/0

 صداكم 003/0 -39/2 -088/0 -64/2 -89/0 012/0

 صداکذر 30/1 85/1 79/0 39/3 23/4 99/0

 اٌضراف ىؿیار 111/0 51/0 17/0 58/0 50/0 23/0

 ضریب چّنگی 18/0 34/0 -21/0 12/0 51/0 87/0

 ضریب کظیدگی 06/0 09/1 22/1 30/1 89/1 38/0

 

 

 

 

                                                           
12- Kolmogorov-Smirnov Test 
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 َاي اسمی آمار تًصيفی براي متغير -2 -جديل ضمارٌ

 فراواٌی
 ىد

 ىحغیر ٌياد
1 0 

406 43 363 SIZE اٌدازه صصاةرس 

 شّد خانع كتم از ىانیات  47 359 406

ُر ىحغیر در ایً شری  ةرای غیره و ىظاُدات جؿداد ىیاٌگیً، کظیدگی، چّنگی، طاىم: ُای جّغیفی آىاری ىرةّط ةَ ةازه ىذکّر ویژگی

 ر ةّده و صداکذر ٌظان دٍُده صداكم ٌظان دٍُده کيحریً ىلدار داده ىرةّط ةَ ىحغیر ىّرد ٌؼ .ىی ةاطد زىاٌی

دُدچّنگی و کظیدگی طاخع جلارن  ُا را ٌظان ىی ةاطد. ىلدار ىیاٌگیً، ىحّشط داده ةیظحریً ىلدار داده ىرةّط ةَ ىحغیر ىّرد ٌؼر ىی

ُای طكم جّزیؽ، چّنگی جریً طاخعدُد. یكی از ىِو ای طكم را ٌظان ىی ُا ٌصتث ةَ جّزیؽ ٌرىال یا زٌگّنَ ُا و ٌظان دٍُده وضؿیث آن داده

جریً دُد. ىِوُا اشث و ؾدم جلارن جّزیؽ را ٌصتث ةَ طاخػی ىؿیً )ىؿيّال ٌصتث ةَ ىیاٌگیً( ٌظان ىیةاطد. چّنگی طاخع جلارن دادهىی

 طاخع چّنگی، ضریب چّنگی )گظحاوری( اشث.

دُد. صدود  / ةرای ىحغیر اُرم ىانی ٌظان ىی87رشی ةَ ةرای ىحغیرکیفیث صصاة  -/21آىار جّغیفی داىٍَ یا صدود چّنگی را از  -1زدول 

دُد. کيحریً ىلدار چّنگی و کظیدگی )ٌزدیک ةَ غفر( کَ  ةرای ىحغیر رطد ٌظان ىی 89/1ةَ  / ةرای ىحغیر ىدیریث شّد06کظیدگی را از 

ر چّنگی و کظیدگی کَ صاکی از یک جّزیؽ طّد در صانیكَ ةیظحریً ىلدا صاکی از یک جّزیؽ ٌرىال اشث ةرای ىحغیر ىدیریث شّد ىظاُده ىی

 طّد. رطد ىظاُده ىی غیر ٌرىال اشث ةرای ىحغیر

 

 اسميريوًف -وتایج آزمًن کلمًگريف
 اسميروًف(-آزمًن ورمال بًدن متغيرَا )کلمًگريف -3جديل

 ٌام ىحغیر
 ىدیریث

 شّد

 صق انزصيَ

غیر ؾادی 

 صصاةرس

ٌصتث ةازده 

 دارایی ُا
 رطد

اُرم 

 ىانی

 اٌدازه

صاةرسص  

شّد خانع كتم از 

 ىانیات

 0.066 0.083 0.076 0.059 0.081 0.063 0.074 شعش ىؿٍاداری

–کّنيّگروف  آىاره ىلدار

 اشيیرٌّف
0.629 0.553 0.352 0.243 0.348 0.258 0.193 

ةاطد و ایً ةدان % ىی5ُای جضلیق ةیظحر از در جيام شال KSجّان ىظاُده کرد شعش ىؿٍاداری آىاره ُياٌعّر کَ در زدول فّق ىی

جّان ٌحیسَ گرفث طّد از ایً رو ىی% جایید ىی95ىؿٍاشث کَ فرض غفر ایً آزىّن )ىتحٍی ةر ٌرىال ةّدن جّزیؽ ىحغیر ُا( در شعش اظيیٍان 

 ُا دارای جّزیؽ ٌرىال ُصحٍد. دادهکَ در خط رگرشیّن ٌیز دارای جّزیؽ ٌرىانی ُصحٍد و 
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 ليمر ي َاسمه-Fاي َ وتایج آزمًن -4جديل 

 ىیزان

 نیير-Fآزىّن 

 ٌحیسَ

 نیير-Fآزىّن 
 ٌّع جضهیم

 

 ىیزان

 ازىّن ُاشيً

 ٌحیسَ آزىّن

 ُاشيً
 ىدل اٌحخاةی

53/2 05/0 P< 05/0 43/5 ُای جاةهّئی اشحفاده از روش داده P< داةث 

ُای جاةهّئی در  اشث کَ ةرجری اشحفاده از روش داده 05/0کّچكحر از  F  ٌظان داده و ىلدار ىؿٍاداری آىاره 53/2نیير را  Fٌحایر آىاره 

 05/0ىرةؽ آن کّچكحر از  و ىلدار ىؿٍاداری آىاره کای 43/5دُد. ٌحیسَ صاغم از آزىّن ُاشيً آن ُای ادغام طده را ٌظان ىی ةراةر روش داده

 ُای جاةهّئی ادرات داةث اشث. دٍُده ىرزش ةّدن اشحفاده از روش داده اشث کَ ٌظان

 

 تایج حاصل از آزمًن فرضياتو

 طّد: ةرای ةررشی پژوُض از ىدل زیر اشحفاده ىی

ار انزصيَ غیرؾادی صصاةرشی و ىدیریث شّد )اكالم جؿِدی اخحیاری( در طرکحِای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادةیً صق فرضيٍ:

 جِران راةعَ ىصحلیو وزّد دارد.
 

= + + + + +                  (7)  

 

 َا جُت آزمًن فرضيٍوتایج تجسیٍ ي تحليل دادٌ -14-4جديل

= +  + + + +  

 ٌياد ىحغیر ةرآورد ضریب حاٌداردخعای اش tآىاره  اصحيال

 طاخع آىاری     

    ىحغیر

007/0 84/2 77/1 025/1 C ىلدار داةث 

 صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرس  12/0 00/0 44/2 048/0

016/0 21/2 22/0 02/1 BIG اٌدازه صصاةرس 

 ٌصتث ةازده دارایی ُا  14/2 43/0 02/3 028/0

 رطد  06/1 47/0 66/2 008/0

 شّد خانع كتم از ىانیات  -06/0 51/1 -70/2 033/0
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 اُرم ىانی  14/2 61/2 62/2 055/0

047/0 01/4 99/1 01/2  ؾرض از ىتدأ 

813146/1 D.W 

(   ضریب جؿییً )001/0) 62/38ال( : )اصحي Fآىاره 
2R :)71/0     ( ضریب جؿییً جؿدیم طده

2RAdjusted :)

530/0 

 

، فیظر Fىلدار شعش ىؿٍاداری ىرةّط ةَ آىاره  طّد کَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر صاغم از آزىّن ىدل رگرشیّن ةَ طرح زدول فّق، ىظاُده ىی

درغد  95آن اشث کَ ىدل در شعش اظيیٍان  درغد (و صاکی از 5ةّده )کيحر از  001/0کَ ةیاٌگر ىؿٍی دار ةّدن کم رگرشیّن اشث، ةراةر 

 .ىؿٍادار ىی ةاطد

ر،  فیظ Fىلدار شعش ىؿٍاداری ىرةّط ةَ آىاره  ةا جّزَ ةَ ٌحایر صاغم از آزىّن ىدل رگرشیّن ةَ طرح زدول فّق، ىظاُده ىی طّد کَ

درغد  95آن اشث کَ ىدل درشعش اظيیٍان  درغد (و صاکی از 5ةّده )کيحر از  001/0کَ ةیاٌگر ىؿٍی دار ةّدن کم رگرشیّن اشث، ةراةر 

% از جغییرات ىحغیر واةصحَ ةا ىحغیرُای 53ةّده و ةیاٌگر ایً ىعهب اشث کَ جلریتاً  53/0ىؿٍادار ىی ةاطد. ضریب جؿییً جؿدیم طده  ةراةر 

اشث، کَ ٌظان دٍُده ؾدم  500/2جا  50/1ىی ةاطد، کَ ایً ىلدار ةیً  81/1م ىدل كاةم جتییً اشث. و ُيچٍیً آىاره  دورةیً واجصّن ىصحل

 خّد ُيتصحگی ةیً ىحغیرُا ىی ةاطد.

ّده و صكایث از درغد کيحر ة 5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  048/0ىلدار اصحيال ىحغیر صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةراةر ةا 

ىذکّر  t آن دارد کَ ایً ىحغیر ةا ىحغیر واةصحَ کَ ُيان ىدیریث شّد اشث راةعَ ىؿٍاداری دارد. ةا جّزَ ةَ ؾالىث ضریب ىحغیر و ىلدار آىاره 

 جّان اشحدالل ٌيّد کَ ایً ىحغیر ةا ىدیریث شّد راةعَ ىذتث)ىصحلیو( دارد. ( ٌیز چٍیً ىی44/2)

درغد کيحر ةّده و صكایث از آن دارد کَ ةیً   5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  026/0ٌدازه صصاةرس ةراةر ةا ىلدار اصحيال ىحغیر ا

-ىی ةاطد راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار ىظاُده ىی  02/3کَ ةراةر  t ایً ىحغیر ةا ىحغیر واةصحَ کَ ُيان ىدیریث شّد اشث  ةا جّزَ ةَ ىلدار آىاره

 طّد..

جر ةّده و صكایث از آن دارد  درغد پاییً 5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  007/0ٌصتث ةازده دارایی ُا ةراةر ةا ىلدار اصحيال ىحغیر 

کَ   t کَ ایً ىحغیر ةا ىحغیر واةصحَ )ىدیریث شّد( از نضاظ آىاری راةعَ ىؿٍاداری دارد. ةا جّزَ ةَ ؾالىث ضریب ىحغیر ىذکّر و ىلدار آىاره

جّان اشحدالل ٌيّد کَ ایً ىحغیر ةا شعش ىدیریث شّد راةعَ ىذتث دارد. ةَ گٌَّ ای کَ ةا افزایض واصدی در ىحغیر  چٍیً ىیٌیز   66/2ةراةر ةا  

یاةد. ُيان ظّر کَ از نضاظ ٌؼری اٌحؼار  واصد افزایض ىی 06/2ٌصتث ةازده دارایی ُا و ةا داةث ةّدن شایر طرایط، ىدیریث شّد ةَ ىیزان 

 طّد.   ٌصتث ةازده دارایی ُا و ىدیریث شّد راةعَ ىؿٍادار وزّد داطحَ ةاطد، ایً راةعَ از نضاظ جسرةی ٌیز جایید ىیرفث ةیً ىحغیر  ىی

درغد کيحر ةّده و صكایث از آن دارد کَ ایً ىحغیر ةا ىحغیر  5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  033/0ىلدار اصحيال ىحغیر رطد ةراةر ةا 

طّد. ةا جّزَ ةَ ؾالىث ضریب % ( ىظاُده ىی95شّد در طرکث ُاشث  ارجتاط ىذتث و ىؿٍا دار ) در شعش اظيیٍان واةصحَ کَ ُيان ىدیریث 

 جّان اشحدالل ٌيّد کَ ایً ىحغیر ةا ىدیریث شّد  راةعَ ىذتث دارد. ٌیز چٍیً ىی 70/2کَ ةراةر ةا    t ىحغیر ىذکّر  و ىلدار آىاره

جر ةّده و صكایث از آن  درغد پاییً 5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  055/0از ىانیات ةراةر ةا ىلدار اصحيال ىحغیر شّد خانع كتم 

  t ر آىارهدارد کَ ایً ىحغیر ةا ىحغیر واةصحَ )ىدیریث شّد  ( از نضاظ آىاری راةعَ ىؿٍاداری دارد. ةا جّزَ ةَ ؾالىث ضریب ىحغیر ىذکّر  و ىلدا

راةعَ ىٍفی دارد. ُيان ظّر کَ از نضاظ ٌؼری اٌحؼار ىحغیر ةا ىدیریث شّد در طرکث ُا  ل ٌيّد کَ ایًجّان اشحدال ( ٌیز چٍیً ىی- 62/2)

رفث ةیً ىحغیر شّد خانع كتم از ىانیات و ىدیریث شّد  راةعَ ىؿٍادار و ىؿكّس وزّد داطحَ ةاطد، ایً راةعَ از نضاظ جسرةی ٌیز جایید  ىی

 طّد. ىی
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درغد کيحر ةّده و صكایث از آن دارد کَ ةیً  ایً  5اشث کَ ایً ىلدار از شعش خعای  027/0نی ةراةر ةا ىلدار اصحيال ىحغیر اُرم ىا

 طّدىی ةاطد راةعَ ىصحلیو و ىؿٍی دار ىظاُده ىی 37/2کَ ةراةر  t ىحغیر ةا ىحغیر واةصحَ کَ ُيان ىدیریث شّد اشث  ةا جّزَ ةَ ىلدار آىاره

 راةعَ ی داده ُا :

 

(8) 

  = 1.02545+1.02743*    +0.12420*    +2.14927*  +1.06370*   - 

0.06240*   + 2.141203*   + 2.010768* ] 
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 وتایج فرضيات

 انزصيَ غیرؾادی صصاةرشی و ىدیریث شّد )اكالم جؿِدی اخحیاری( راةعَ ىصحلیو وزّد دارد.ةیً صق اصلی:فرضيٍ 

ُای پذیرفحَ طده در  ای ىصحلیو ةیً صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی و ىدیریث شّد در طرکث ٌحایر پژوُض ةیاٌگر آن اشث کَ راةعَ

( 91( در یٌّان و ٌحایر صضرجی و پِهّان )2010ایر پژوُض ةا ٌحایر نٌّحیس و دیيیحروپّنّس)ةّرس ةّرس اوراق ةِادار جِران وزّد دارد. کَ ٌح

 ةاطد. کَ ةَ راةعَ ىذتث ةیً صق انزصيَ و ىدیریث شّد رشیدٌد ُو راشحا ىی

کٍٍد و  پیدا ىی کٍٍد ظتق دیدگاه پیٌّد اكحػادی واةصحگی ةیظحری ةَ ىدیران صصاةرشاٌی کَ صق انزصيَ غیر ؾادی ةیظحری دریافث ىی

دٍُد و در ایً ةیً اكالم جؿِدی اخحیاری ةیظحر در اخحیار ىدیر ةّده، اكالم  ةرای صفغ کار خّد ازازه ةكارگیری روطِای ىخحهف صصاةداری را ىی

ةا پرداخث ةیظحر  ه كرار گیرٌد کَجّاٌٍد فرغث ظهتاٌَ جّشط ىدیر ةَ ىٍؼّر پٍِان کردن ؾيهكرد ضؿیف طرکث ىّرد اشحفاد جؿِدی اخحیاری ىی

 گیرد. ُای غیر ؾادی، ىدیر ٌیز ةا افزایض ىدیریث شّد اكالم جؿِدی اخحیاری ةیظحری را ةكار ىی صق انزصيَ

 ةیً اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی ةا ىدیریث شّد راةعَ وزّد دارد. فرضيٍ فرعی ايل:

ذتث وىؿٍا داری وزّد دارد و ٌظان از جایید فرضیَ اشث ٌحایر آن ٌظان ىی دُد کَ ةیً اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی و ىدیریث شّد راةعَ ى

 ( در یک راشحا ىی ةاطد.1384( و ٌّروش و ُيكاران)1391کَ ةا ٌحایر صضرجی و پِهّان )

 طرکث ُای ةا طاخع رطد ةیظحر وزّد دارد.: صق انزصيَ غیر ؾادی ةیظحری درفرضيٍ فرعی ديم :

َ دارایی طرکث ةیظحر ةاطد ان طرکث جيایم ةَ پرداخث ةیظحر صق انزصيَ غیرؾادی دارد ٌحایر پژوُض ٌظان از جایید ان ىی ةاطد و ُرچ

 کَ ةا ٌحایر صضرجی و پِهّان ٌیز در راشحا ىی ةاطد.

صق انزصيَ غیر ؾادی صصاةرشی ةیظحری در طرکث ُای ةا رطد ةیظحر پرداخث ىی طّد. ٌحایر ٌظان از جایید ایً  فرضيٍ فرعی سًم: 

 فرضیَ ىی ةاطد.

 

 َاي پصيَص محديدیت
در ایً جضلیق، ةرای شٍسض ىدیریث شّد از اكالم جؿِدی اخحیاری اشحفاده طده اشث ىيكً اشث اشحفاده از دیگر ىؿیارُا، ٌحایر -1

 ىحفاوجی ةَ دٌتال داطحَ ةاطد. 

ُای ىّرد اشحفاده در جضلیق د دادهطُّا کَ ةاؾخ ىیٌتّد یک پایگاه اظالؾاجی ىٍؼو و شازىان یافحَ زِث دشحیاةی ةَ اظالؾات طرکث-2

 ىّرد طک و جردید كرار گیرد.
 

 پيطىُاد ارائٍ

 کاربردي پيطىُادَاي
ُای صصاةرشی و  شرىایَ گذاران و جضهیم گران ىانی کَ ةَ دٌتال صداکذر رشاٌدن دروت خّد ُصحٍد، ةا ةررشی ىیزان صق انزصيَ -1

 ر اصحيال دشحكاری و ىدیریث شّد ارزیاةی و جػيیيات ىٍاشب جری را اخذ ٌيایٍد. طٍاخث از ىلدار صق انزصيَ ی ىٍاشب ادرات آن را د

ُای اشحاٌداردگذار ةاید در جدویً اشحاٌداردُایی ةرای ىیزان صق انزصيَ اُحيام ٌيایٍد و ةَ ایً ىّضّع ٌیز جّزَ داطحَ ةاطٍد، کَ ٌِاد -2

انزصيَ صصاةرشی اشث. در غّرجی کَ ُدف ٌِادُای شیاشث گذار جالش در راشحای  کٍد، ىیزان صقیكی از ؾّاىهی کَ ىدیریث شّد را ایساد ىی

ای اشحاٌداردگذاری طّد کَ ىیزان صق انزصيَ ةا جّزَ ةَ ٌّع ُر غٍؿث و ىیزان شاؾات کاری از جدویً اشحاٌدارُای خاص ةاطد، ةاید ةَ گٌَّ

 یک شلف ىؿیً جساوز ٌكٍد. 

ث صق انزصيَ غیر ؾادی ةر افزایض ىدیریث شّد ، ةَ شرىایَ گذاران و جضهیم گران ةازار شرىایَ ٌِادی ةا جّزَ ةَ جأدیر ىؿٍادار و ىذت -3

ُا اصحيال ةیظحری ةر زاةسا ٌيّدن  طّد ةَ اركام صق انزصيَ جّزَ ٌيّده و زاٌب اصحیاط را رؾایث ٌيایٍد: چرا کَ در ایً طرکث پیظٍِاد ىی

 ُای ىانی، وزّد دارد. اركام غّرت
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