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 چکیده

. مذیزیت حسابذاری، یکی اس باضذ میبز کاَص حسابذاری حائش اَمیت  تأکیذدر مفًُم يیژٌ اقتصاد در حال رضذ، 

بٍ اوتخاب  تًان میآن  ياسطٍ بٍ کٍ باضذ میویل بٍ مًفقیت مالی ي عملکزد ساسماوی در باسار رقابتی  َای سمیىٍ تزیه راَبزدی

مىابعی کٍ در راٌ  ضذٌ تمامبُای  گیزی اوذاسٌدر مذیزیت حسابذاری،  .یافت دستبزای ضزکت  درآمذسامسیز ي استزاتژی  بُتزیه

، تعییه کارایی ي اثزبخطی کىىذ میوایجاد  افشيدٌ ارسشاصلی، تطخیص ي حذف اقالمی اس حسابذاری کٍ  َای فعالیتاوجام 

عملکزد آیىذٌ ساسمان را  تًاوذ میجذیذ کٍ  َای فعالیتادی، تطخیص ي ارسیابی در ياحذَای اقتص ضذٌ اوجاماصلی  َای فعالیت

بز مبىای ي َمچىیه  باضذ می. ريش تحقیق بز مبىای َذف تًصیفی باضىذ میبُبًد بخطذ، در راستای بُبًد عملکزد مذوظز 

پس با استفادٌ اس تحلیل در ایه مًرد تذيیه ضذوذ ي س َایی فزضیٍ. باضذ میَمبستگی  َای ريش ي ماَیت جشء پژيَص

پزداختٍ ضذٌ است بزای بزرسی َمبستگی بیه متغیزَا اس ريش رگزسیًن استفادٌ ضذٌ  َا دادٌَمبستگی بٍ تجشیٍ ي تحلیل 

پژيَص مًرد تجشیٍ ي تحلیل قزار  َای فزضیٍاسمیزوًف ي آسمًن ديربیه ياتسًن -گزيفکلمًبا استفادٌ اس آسمًن  ؛ ياست

، یعىی رابطٍ معىاداری بیه حذف ضًد میاس پژيَص حاکی اس آن است کٍ تمامی فزضیات پذیزفتٍ  آمذٌ دست بٍگزفتىذ. وتایج 

 ي با عملکزد مالی مًسسٍ غیزثابت حسابذاریثابت در راستای درآمذَا ي کاَص  حسابذاری، بُیىٍ کزدن افشيدٌ ارسشاقالم بابت 

 .دارد يجًد مًسسٍ مالی عملکزد با اقتصادی َایياحذ در اصلی َای فعالیت اثزبخطی ي کارایی تقًیت بیه

 

 مالی ضزکت، َشیىٍ کىتزل، حسابذاری، مذیزیتهاي كلیدي:  واشه
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