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 چکیده

سَد حساتذاری، یکی اس هؼیارّای اساسی در تصوین گیزی ّای التصادی است، اها ٍجَد تزآٍردّا ٍ رٍش ّای گًَاگَى در 

 اس ضزکت ػولکزد تز آى تأثیز ٍ ضزکتْا در سْام هالکیت تحث حساتذاری، اػتثار ٍ لاتلیت اتکای ایي سَد را هخذٍش هی کٌذ.

 ایٌکِ تِ تَجِ تا. است تَدُ هحمماى تَجِ هَرد دِّ چٌذیي کِ است ضزکتی حاکویت حَسُ در صپژٍّ لاتل هَضَػات جولِ

 کاّص هحزن اتشارّای اس یکی تؼٌَاى هالکیت ساختار لذا. ضَد هی سیادی تأکیذ هذیزیت اس هالکیت ساختي هجشا تز اهزٍسُ

ایي تحمیك تزای سٌجص سزهایِ فکزی اس هذل در  .ضَد هی هحسَب ضزکت ػولکزد ٍ ارسش افشایص تالتثغ ٍ ضزکت ّشیٌِ

ضزکت فؼال  133استفادُ ضذُ است. دادُ ّای هَرد ًیاس تحمیك اس اطالػات هالی  (VAIC)ضزیة ارسش افشٍدُ فکزی 

ضزکت  -سال  798گزدآٍری ضذُ است کِ در هجوَع  1394تا 1389در تاسُ سهاًی  پذیزفتِ ضذُ در تَرس اٍراق تْادار تْزاى

جْت آسهَى فزضیِ ّا استفادُ ضذُ است. در ایي تحمیك اس سِ هتغیز  Eviews 7 ًزم افشارسی لزار گزفتِ اًذ. اس هَرد تزر

سزهایِ ساختاری، حاکویت ضزکتی تِ ػٌَاى هَلفِ ّای ساختار سزهایِ فکزی )هتغیزّای هستمل( ٍ اس دٍ  ،هالکیت ًْادی

اس دٍ هتغیز کٌتزلی اّزم هالی ٍ اًذاسُ ضزکت استفادُ گزدیذ. تِ  ٍ ارسش ضزکت )هتغیز ّای ٍاتستِ( ٍ کیفیت سَدهتغیز 

فزضیِ طزاحی گزدیذ کِ تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اس هذل رگزسیًَی پٌل دیتا تا رٍش اثزات  9هٌظَر اًجام ایي تحمیك 

اس تیي  ی تَاى ادػا کزد کِ% ه95یافتِ ّای پژٍّص تیاًگز آى است کِ در سطح اطویٌاى ثاتت ٍ تصادفی استفادُ ضذُ است. 

تکار گزفتِ ضذُ تا کیفیت سَد ضزکت ّا ارتثاط  سزهایِ ساختاری، حاکویت ضزکتیهذل ّای تحمیك تٌْا هالکیت ًْادی، 

ٍ ارسش ضزکت ّا راتطِ  هؼٌاداری دارد. اس طزف دیگز تیي اًذاسُ ضزکت ٍ اّزم هالی تِ ػٌَاى هتغیزّای کٌتزلی تا کیفیت سَد

 حظِ ًگزدیذ.هؼٌاداری هال

 

 ،ًْادی هالکیت ساختاری، سزهایِ افشٍدُ ارسش اًساًی، سزهایِ افشٍدُ ارسش سَد، کیفیت ،ضزکتی حاکویتهای کلیدی:  واژه
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