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بزرسی رابطِ بیي توزکش هشتزی ٍ ّشیٌِ حقَق صاحباى سْام
(هطالعِ هَردی :شزکت ّای پذیزفتِ شدُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى)
هزین فدائی ،1فاطوِ صزاف ،*2حسي ّوتی

2

 1واسضٌاس اسضذ حساتذاسی ،داًطىذُ حساتذاسی ،هَسسِ آهَصش ػالی سخاء
 2استادیاس ،گشٍُ حساتذاسی ،داًطىذُ حساتذاسی ،هَسسِ آهَصش ػالی سخاء

چکیدُ
ّذف اصلی ایي تحمیك تشسسی ساتطِ ی تیي توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام هی تاضذ .خاهؼِ آهاسی تحمیك
حاضش ضشوت ّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى طی سال ّای  1383تا  1392تَدُ وِ حدن ًوًَِ تا تَخِ تِ
سٍش غشتالگشی ضاهل  118ضشوت است .دس ایي تحمیك سیسه توشوض هطتشی تِ ػٌَاى هتغیش هستمل دس ًظش گشفتِ ضذُ تا
تاثیش آى تش ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت ّا هَسد تشسسی لشاس گیشد .تشای ایي هٌظَس ،اص دادُ ّای تلفیمی ٍ پاًل تا اثشات
ثاتت استفادُ ضذ ٍ ًتایح حاصل اص تدضیِ ٍ تحلیل د ادُ ّای ضشوت ّا تا استفادُ اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ دس سطح اطویٌاى
ً % 95طاى هی دّذ وِ تیي سیسه توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام استثاط هستمین هؼٌاداس ٍخَد داسد.
ٍاصُّای کلیدی :سیسه توشوض هطتشیّ ،ضیٌِ حمَق صاحثاى سْامّ ،ضیٌِ تذّی
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 .1هقدهِ
اهشٍصُ دس هحیط وسة ٍ واس ،خلة سضایت هطتشی ،دس دستیاتی ساصهاى ّا تِ اّذاف ضاىً ،مطی هْن ٍ اساسی داسد .ساصهاى ّا
دسیافتِ اًذ وِ هطتشیاى ،هْن تشیي داسایی آى ّا هحسَب هی ضًَذ ٍ تٌاتشایي استثاط تا هطتشیاى سا تؼاهلی سَدهٌذ تِ ضواس هی-
آٍسًذ (پالوًَاوی.)2005 ،1
ٍاتستگی تِ یه ه طتشی ػوذُ اص دٍ خٌثِ تشای ضشوت سیسه تِ ّوشاُ داسد تؼذ اٍل ایٌىِ دس صَستی وِ ضشوت هطتشی،
دیگش توایلی تِ اداهِ ّوىاسی ًذاضتِ یا ٍسضىست ضَد ضشوت تا سیسه اص دست دادى فشٍش ػوذُ آتی هَاخِ هی ضَد .ػالٍُ
تش ایي هَضَع ػذم تَاًایی هالی هطتشی ًیض هی تَاًذ دس ّش صهاى وِ تَخَد هیآیذ هطىالتی سا تشای ضشوت ایداد ًوایذ ٍ ثاًیاً
دس صَستی وِ ضشوت هطتشی اص ًظش هالی ٍسضىست گشدد ضشوت تأهیي وٌٌذُ تا سیسه ًمذ وشدى حساب ّای دسیافتٌی
هَاخِ خَاّذ تَد (دّالی ٍال ٍ ّوىاساى.)2015 ،2
سیسه ّای تداسی هٌطؼة اص یه هذل تداسی ضشوت تَدُ ٍ هحیط ػولیاتی یىی اص تؼییي گشّای هْن ّضیٌِ حمَق صاحثاى
سْام هی تاضذ (هَدیلیاًی ٍ هَلش .) 1958 ،یىی اص ٍیژگی ّایی وِ لاًَى گزاساى ،هحمماى ٍ فؼاالى دس اسصیاتی سیسه خشیاى
ًمذی آتی ٍ خاسی هْن هی اًگاسًذ توشوض تش هطتشی هیتاضذ .تشای هثال تیاًیِ  131استاًذاسد ّای حساتذاسی هالی اهشیىا،3
ضشوت ّا سا هلضم تِ افطای اطالػات دس هَسد هطتشیاى ػوذُ هی ًوایذ صیشا ایي هطتشیاى تیاى گش سیسه توشوض هؼٌاداس هی
تاضٌذ (دّالی ٍال ٍ ّوىاساى.)2015 ،
ػالٍُ تش ایي ،هفَْم ّضیٌِ هالىاًِ ضشوت اّویت تسیاسی دس حساتذاسی ٍ تحمیمات هالی داسد .ایي هَضَع تِ صَست پیَستِ
دس تشآٍسد صشف سیسه ،اسصش گزاسی ضشوت ،تَدخِ تٌذی سشهایِ ٍ سٍیِ ّای هذیشیت سشهایِ گزاسی استفادُ هی ضَد.
ّضیٌِ هالىاًِ ضشوت تِ تٌیاى ّای التصادی ضشوت ،هحشن ّای صٌؼت ٍ ضشایط ولی التصادی وطَس تستگی داسد .تحمیمات
پیطیي ًطاى دادُ است وِ ٍیژگی ّا ی ّضیٌِ هالىاًِ ضاهل اًذاصُ ،اّشم هالی ،لذست هالی ،هیضاى افطاءٍ ٍ ،ضؼیت ولی سیسه
ضشوت هی ضَد (وَالی ٍ ّوىاساى.)2015 ،4
گیل ٍ ّوىاساى ( )2016تحمیمی سا تا ػٌَاى «تشسسی ػَاهل هَثش تش ػولىشد هالی وسة ٍ واسّای وَچه ٍ هتَسط تایَاى»
اًدام دادً .تایح پژٍّص حاضش ًطاى هی دّذ وِ ػَاهل ولیذی صیادی تش ػولىشد هالی وسة ٍ واسّای وَچه ٍ هتَسط
تا یَاى اثشگزاس هی تاضذ وِ اص هْن تشیي آى ّا هی تَاى تِ هطتشی هذاسی ٍ فشٌّگ هذیشیت استثاط تا هطتشی اضاسُ ًوَد.
آدلش ٍ ّوىاساى ( )2016تحمیمی سا تا ػٌَاى «سفتاس هصشف وٌٌذُ ،لذست خشدُ فشٍش ٍ ػولىشد تاصاس دس صٌایغ واالّای
هصشفی» اًدام دادً .تایح پژٍّص حاضش ًطاى هی دّذ وِ دس خایی وِ لذست خشدُ فشٍش تاالستً ،شخ تاصدُ تَلیذوٌٌذُ ،تِ
ٍاسطِ لذست چاًِ صًی پاییي ،ون خَاّذ تَد .دٍتیطی ٍ ّوىاساى ( )2016تحمیمی سا تا ػٌَاى «تشسسی استثاط هطتشی هذاسی
تا ػولىشد هالی» تِ اًدام سساًذُ اًذ .دس ایي هطالؼِ ساتطِ تیي ویفیت استثاط تا هطتشی ٍ ػولىشد هالی تشسسی ضذُ است.
یافتِ ّای ایي تحمیك ًطاى داد وِ اتؼاد ویفیت استثاط تا هطتشی ًیض ساتطِ هؼٌاداسی تا ػولىشد هالی داسد .چي ٍ ّوىاساى
( ،)2015پژٍّطی تا ػٌَاى «تشسسی تأثیش توشوض هطتشی تش ػولىشد ساصهاًی ضشوت ّای خَدسٍیی دس وطَس فشاًسِ» اًدام
دادًذ .هحممیي تش ایي تاٍسًذ وِ ػلت هَفمیت ضشوت ّای خَدسٍیی دس وطَس فشاًسِ ضٌاخت ٍ دسن واهل خَاستِ ّا ٍ
ًیاصّای هطتشیاى تَدُ ٍ ًتایح پژٍّص حاضش ًطاى داد وِ چَى ضشوت ّای خَدسٍیی فشاًسَی تش توشوض هطتشی هتوشوضًذ،
ػولىشد ساصهاًی آى ّا افضایص یافتِ است .تٌاتشایي هی تَاى ادػا ًوَد وِ توشوض هطتشی تش ػولىشد ساصهاًی ضشوت ّای
خَدسٍیی دس وطَس فشاًسِ تاثیش هؼٌی داسی داسد .استَى ( )2013پژٍّطی تا ػٌَاى «ًمص هطالؼِ ٍ توشوض تش هطتشی تش سٍی
ػولىشد ضشوت ّای تیوِ اًیطَسوَ آهشیىا» اًدام دادً .تایح پژٍّص حاضش ًطاى داد وِ هطالؼِ ٍ توشوض تش هطتشی هی تَاًذ
ضشایطی سا فشاّن آٍسد وِ ػولىشد ضشوت ّای تیوِ اًیطَسوَ آهشیىا استماء یاتٌذ.
1

Plakvnaky
Dehali Wall et al.
3
Statement of Financial Accounting Standards - SFAS
4
Cowlay et al
2

187

هطالؼات التصاد ،هذیشیت هالی ٍ حساتذاسی
دٍسُ  ،2ضواسُ  ،3پاییض  ،1395صفحات 186 -193

پاتاتَواس )2012( 1تحمیك تا ػٌَاى «توشوض هطتشی :هفَْهی تشای ػولىشد ضشوت ٍ تاصاسّای سشهایِ» است وِ ًتایح تحمیك
تیاًگش آى است وِ ساتطِ هثثتی تیي توشوض هطتشی ٍ هؼیاسّای اسصیاتی ػولىشد هالی اص لثیل تاصدُ داساییّا ،تاصدُ حمَق
صاحثاى سْام ،تؼذاد دفؼات گشدش داسایی ،حاضیِ سَد ٍیژُ ،حاضیِ سَد ػولیاتی ٍ ٍ ...خَد داسد .اص طشفی ًتـایح تحمیك
ًطاى هیدّذ وِ افضایص توشوض هطتشی تا واّص لاتل تَخِ دس ّضیٌِّای اداسی ،ػوَهی ٍ تَصیغ ٍ فشٍش ّوشاُ است .وَالی
ٍ ّوىاساى ( ) 2015دس پژٍّطی استثاط هٌفی تیي تاصدُ سْام تا اػالم ّایی وِ دس آى هطتشی اػالم ٍسضىستگی هیوٌذ سا
تأییذ وشدُ اًذ.
ضایذ تتَاى یىی اص سیسه ّای ه َثش تش ّضیٌِ سشهایِ ضشوت سا سیسه توشوض تش هطتشی داًست .تا تؼشیف توشوض ضشوت تش
هطتشیاى ػوذُ تِ ػٌَاى سیسه توشوض تش هطتشی  ،تِ ًظش هی سسذ وِ ضشوت ّایی وِ تشای لسوت اػظوی اص دسآهذ ّای خَد
تِ یه هطتشی ػوذُ ٍاتستِ است داسای خطشات خشیاى ًمذیٌگی تیطتشی است وِ ایي اهش تایذ هٌدش تِ ّضیٌِ سشهایِ تیطتش
ضَد .تِ ٍیژُ ،ضشوت ّایی وِ داسای توشوض هطتشی است داسای خشیاى ّای ًمذیٌگی پشخطش تشی است چَى اص دست سفتي
فشٍش اص سَی ّش وذام اص هطتشیاى ػوذُ هی تَاًذ هٌدش تِ ضشسّای التصادی ػوذُ ضَد .اٍال یه هطتشی ػوذُ هی تَاًذ اص
ًظش هالی دس ضشایط تٌگذستی لشاس تگیشد ٍ ٍسضىستگی خَد سا اػالم وٌذ وِ ًِ تٌْا تاػث اص دست سفتي فشٍش ّای آتی
هی ضَد تلىِ تاػث افضایص صَست حساب ّای غیش لاتل ٍصَل ّن هی ضَد .ثاًیا ،یه ضشوت دس صَستی فشٍش خَد سا هی
تَاًذ اص دست دّذ وِ یه هطتشی ػوذُ اص یه ػشضِ وٌٌذُ دیگش خشیذ وٌذ یا تصوین تگیشد وِ خَدش هحصَالت سا تَسؼِ
دّذ ،وِ ّش دٍی ایي هَاسد هی تَاًذ هٌدش تِ ضشسّای تسیاس ٍ پیچیذُ ضَد .الثتِ ایي اهش ٍلتی ٍالغ هی ضَد وِ ػالئن تغییش
هؼشف هطىالت دسًٍی ػشضِ وٌٌذُ دس حفظ هطتشی تاضذ .اص ایي سٍ سیسه توشوض تش هطتشیاى دس لالة توشوض ضشوت تش
هطتشیاى ػوذُ هی تَاًذ ّضیٌِ ّای سشهایِ ضشوت سا تحت تاثیش خَد لشاس دّذ (الهثشت ٍ ّوىاساى.)2007 ،
دس حالی وِ ایي هطالة ًطاى هی دّذ وِ توشوض تش هطتشی هی تَاًذ سیسه ضشوت تأهیي وٌٌذُ سا افضایص دّذ ٍلی ایي
هَضَع وِ آیا ایي سیسه دس ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت اػوال هی ضَد هَضَػی است وِ تشای سٍضي ضذى ًیاص تِ
آصهَى تدشتی داسد.
 .2رٍش شٌاسی
سٍش پژٍّص ایي تحمیك اص ًظش هاّیت ٍ هحتَا اص ًَع ّوثستگی تَدُ ،وِ تا استفادُ اص دادُ ّای ثاًَیِ هستخشج اص صَست
ّای هالی ضشوت ّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى تِ تحلیل ساتطِی ّوثستگی هیپشداصد .خاهؼِ ی تحمیك
حاضش ،ضاهل ولیِ ضشوت ّای هٌتخة پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى طی سال ّای  1383تا  1392تَدُ وِ حدن
ًوًَِ ًْایی تا تَخِ تِ سٍش غشتال گشی ٍ تش اساس هؼیاسّای فَق  118ضشوت هی تاضذ .دس ایي تحمیك سیسه توشوض هطتشی
تِ ػٌَاى هتغیش هستمل دس ًظش گشفتِ ضذُ تا تاثیش آى تش ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت ّا هَسد تشسسی لشاس گیشد .تشای
ایي هٌظَس ،اص دادُ ّای تلفیمی ٍ پاًل تا اثشات ثاتت استفادُ ضذ ٍ ًتایح حاصل اص تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای ضشوت ّا تا
استفادُ اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ضذُ است.
ً .3تایج
آسهَى ًزهال بَدى تَسیع هتغیزّا
تشای تشسسی ًشهال تَدى تَصیغ هتغیشّای ٍاتستِ اص آصهَى وَلوَگشٍف اسویشًَف استفادُ ضذُ است .خذٍل خشٍخی آصهَى K-

 Sدس ًشمافضاس  SPSSتشای ایي هتغیش تِ ضشح خذٍل  ،1است .تا تَخِ تِ خذٍل فَق ٍ آهاسُ  Zوَلوَگشٍف اسویشًَف اص آًدائی-
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وِ سطح هؼٌاداسی تشای هتغیشّای ٍاتستِ تیطتش اص  0/05است فشضیِ  H0تاییذ ضذُ لزا تا اطویٌاى  %95هی تَاى گفت هتغیش
هضتَس دس هذل ّای فَق اص تَصیغ ًشهال تشخَسداسًذ.
جدٍل  ،1آسهَى کَلوَگزٍف اسویزًَف
ًام هتغیش

وَلوَگشٍف
اسویشًَف

سطح هؼٌاداسی

ًتیدِ

rg/s

ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام -هذل
گثْاست ٍ ّوىاساى ()2001

0.909

0.337

تَصیغ ًشهال است

rct

ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام  -هذل
والص ٍ تَهاس ()2001

0.945

0.324

تَصیغ ًشهال است

rgm

ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام  -هذل
گَد ٍ هَّاًشام ()2003

0.983

0.312

تَصیغ ًشهال است

rpeg

ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام -هذل
ایستَى ()2004

1.023

0.300

تَصیغ ًشهال است

آسهَى فزضیِ

" ت یي توشوض هطتش ی ٍ ّض یٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد " .
ًحَُ داٍسی :دس صَستی وِ همذاس  sigهحاسثِ ضذُ تَسط ًشم افضاس ووتش اص سطح اطویٌاى دس ًظش گشفتِ ضذُ (دس ایي پژٍّص
هؼادل  )%5تاضذ ،هؼٌی داسی هتغیش هَسد ًظش تاییذ ضذُ ٍ فشضیِ هشتثط تا آى تاییذ هیگشددّ .ن چٌیي تا تَخِ تِ همذاس آهاسُ
ً ،tیض اگش ایي آهاسُ اص همذاس هؼادل آى دس خذٍل  tاستیَدًت تا ّواى سطح اطویٌاى ( )%5تیطتش تاضذ ،فشضیِ هشتثط تا آى
تاییذ هیگشدد.
 آصهَى فشضیِ اصلی تش هثٌای هذل گثْاست ٍ ّوىاساى ()2001ًتیدِ آصهَى :هطاتك تا خذٍل  ،2سطح هؼٌیداسی ( )sigهتغیش توشوض هطتشی ضشوت ( )0/0136ووتش اص سطح هؼٌیداسی دس
ًظش گشفتِ ضذُ دس پژٍّص حاضش ( )%5است؛ ّن چٌیي لذسهطلك آهاسُ  tهشتَط تِ ایي هتغیش( )3/057تضسگتش اص آهاسُ t
تذست آهذُ اص خذٍل تا ّواى دسخِ آصادی است .لزا فشضیِ  H0دس سطح اطویٌاى  %95سد ضذُ ٍ  H1هثٌی تش ایي وِ تیي
توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد ،تاییذ هی گشدد .اص طشفی تا تَخِ تِ ػالهت ضشیة
تذست آهذُ ( ) β1;0/723هی تَاى گفت وِ ساتطِ هثثت ٍخَد داسد .تذیي هؼٌی وِ ضشوت ّایی وِ اص توشوض هطتشی تاالیی
تشخَسداسًذّ ،ضیٌِ حمَق صاحثاى سْام تاالتشی سا تدشتِ هی وٌٌذّ .ن چٌیي تَخِ تِ آهاسُ  ٍ Fسطح هؼٌی داسی آىً ،طاًگش
هؼٌی داسی ولی هذل سگشسیَى است .ضشیة تؼییي ًطاى دٌّذُ هیضاًی اص تغییشات هتغیش ٍاتستِ است وِ تَسط هتغیش
هستمل تثییي هی ضَد ٍ ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ تذیي هؼٌا است وِ هتغیش ّای هستمل  0/288اص تغییشات هتغیش ّای
ٍاتستِ سا تَضیح هی دٌّذ .آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى ًیض ًطاى دٌّذُ ی ػذم خَد ّوثستگی است.
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جدٍل ً ،2تایج حاصل اس بزاسش هعادلِ رگزسیَى
ًام هتغیش

ضشیة
هتغیش

همذاس ضشیة

آهاسُ t

سطح هؼٌی
داسی

ػذد ثاتت

0β

109.0

909.2

0143.0

CC

توشوض هطتشی

1β

723.0

057.3

0136.0

SIZE

اًذاصُ ضشوت

2β

-0.337

-3.213

0129.0

GRO

فشصت سضذ

3β

-0.352

-3.377

0123.0

ضشیة تؼییي

0/332

آهاسُ F

10/121

هؼٌیداسی()P-Value

0/0034

ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ

0/288
آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى

1/811

 آصهَى فشضیِ اٍل تش هثٌای هذل والص ٍ تَهاس ()2001ًتیدِ آصهَى :هطاتك تا خذٍل  ،2سطح هؼٌیداسی ( )sigهتغیش توشوض هطتشی ضشوت ( )0/0106ووتش اص سطح هؼٌیداسی دس
ًظش گشفتِ ضذُ دس پژٍّص حاضش ( )%5است؛ ّن چٌیي لذسهطلك آهاسُ  tهشتَط تِ ایي هتغیش( )2/921تضسگتش اص آهاسُ  tتذست
آهذُ اص خذٍل تا ّواى دسخِ آصادی است .لزا فشضیِ  H0دس سطح اطویٌاى  %95سد ضذُ ٍ  H1هثٌی تش ایي وِ تیي توشوض
هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد  ،تاییذ هی گشددّ .ن چٌیي ػالهت ضشیة توشوض هطتشی
( )β1;0/798تذیي هؼٌی است وِ ضشوت ّایی وِ اص توشوض هطتشی تاالیی تشخَسداسًذّ ،ضیٌِ حمَق صاحثاى سْام تاالتشی سا
تدشتِ هی وٌٌذ ،یؼٌی ساتطِ ی ایي دٍ هتغیش ،هستمین است .تَخِ تِ آهاسُ  ٍ Fسطح هؼٌی داسی آىً ،طاًگش هؼٌی داسی ولی
هذل سگشسیَى است .ضشیة تؼییي ًطاى دٌّذُ هیضاًی اص تغییشات هتغیش ٍاتستِ است وِ تَسط هتغیش هستمل تثییي هی ضَد
ٍ ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ تذیي هؼٌا است وِ هتغیش ّای هستمل  0/256اص تغییشات هتغیش ّای ٍاتستِ سا تَضیح هی دٌّذ.
آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى ًیض تیاًگش استمالل خطاّا اص یىذیگش است.
جدٍل ً ،3تایج حاصل اس بزاسش هعادلِ رگزسیَى
ًام هتغیش

ضشیة
هتغیش

همذاس ضشیة

آهاسُ t

سطح هؼٌی
داسی

ػذد ثاتت

0β

217.0

731.3

0.0087
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CC

توشوض هطتشی

1β

798.0

921.2

0106.0

SIZE

اًذاصُ ضشوت

2β

-0.414

121.-3

0101.0

GRO

فشصت سضذ

3β

-0.130

331.-3

0096.0

ضشیة تؼییي

0/298

آهاسُ F

9/323

هؼٌیداسی()P-Value

0/0064

ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ

0/256
آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى

1/765

 آصهَى فشضیِ اٍل تش هثٌای هذل گَد ٍ هَّاًشام ()2003ًتیدِ آصهَى :هطاتك تا خذٍل  ،3سطح هؼٌیداسی ( )sigهتغیش توشوض هطتشی ضشوت ( )0/0135ووتش اص سطح هؼٌیداسی دس
ًظش گشفتِ ضذُ دس پژٍّص حاضش ( )%5است؛ ّن چٌیي لذسهطلك آهاسُ  tهشتَط تِ ایي هتغیش( )3/088تضسگتش اص آهاسُ  tتذست
آهذُ اص خذٍل تا ّواى دسخِ آصادی است .لزا فشضیِ  H0دس سطح اطویٌاى  %95سد ضذُ ٍ  H1هثٌی تش ایي وِ تیي توشوض
هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد ،تاییذ هی گشدد .ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ تیاًگش ایي هَضَع
است ،وِ تِ طَس هتَسط حذٍد  32دسصذ اص تغییشات هتغیش ٍاتستِ تَسط هتغیش هستمل تثییي هی ضَد .آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى
تیاًگش استمالل خطاّا اص یىذیگش است.
جدٍل ً ،4تایج حاصل اس بزاسش هعادلِ رگزسیَى
ضشیة
هتغیش

ًام هتغیش

همذاس ضشیة

آهاسُ t

سطح هؼٌی
داسی

β0

0.677

2.938

0.0142

CC

توشوض هطتشی

β1

0.690

3.088

0.0135

SIZE

اًذاصُ ضشوت

β2

-0.704

-3.245

0.0128

GRO

فشصت سضذ

β3

-0.718

-3.411

0.0122

ػذد ثاتت

ضشیة تؼییي

 0/366آهاسُ F

ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ

 0/329هؼٌیداسی()P-Value
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آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى

1/967

 آصهَى فشضیِ اٍل تش هثٌای هذل ایستَى ()2004ًتیدِ آصهَى :هطاتك تا خذٍل  ،4سطح هؼٌیداسی ( )sigهتغیش توشوض هطتشی ضشوت ( )0/0105ووتش اص سطح هؼٌیداسی دس
ًظش گشفتِ ضذُ دس پژٍّص حاضش ( )%5است؛ ّن چٌیي لذسهطلك آهاسُ  tهشتَط تِ ایي هتغیش( )3/960تضسگتش اص آهاسُ  tتذست
آهذُ اص خذٍل تا ّواى دسخِ آصادی است .لزا فشضیِ  H0دس سطح اطویٌاى  %95سد ضذُ ٍ  H1هثٌی تش ایي وِ تیي توشوض
هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد  ،تاییذ هی گشدد .هؼٌاداسی آهاسُ  Fتیاًگش هؼٌاداسی ول هذل
سگشسیَى است .استمالل خطا ًیض دس هذل ٍخَد داسد ،صیشا ػذد هشتَط تِ آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى تیي  1/5تا  2/5است.
جدٍل ً ،5تایج حاصل اس بزاسش هعادلِ رگزسیَى
ضشیة
هتغیش

ًام هتغیش

همذاس ضشیة

آهاسُ t

سطح هؼٌی
داسی

β0

0.747

3.768

0.0110

CC

توشوض هطتشی

β1

0.562

3.960

0.0105

SIZE

اًذاصُ ضشوت

β2

-0.377

-4.162

0.0100

GRO

فشصت سضذ

β3

-0.492

-4.374

0.0095

ػذد ثاتت

ضشیة تؼییي

 0/318آهاسُ F

هؼٌیداسی()P-Value
ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ

7/543
0/0098

0/276
آهاسُ دٍستیي ٍاتسَى

2/127

 .4بحث ٍ ًتیجِ گیزی
هطاتك تا خذاٍل  2تا  5سطح هؼٌیداسی ( )sigهتغیش توشوض هطتشی ووتش اص سطح هؼٌیداسی دس ًظش گشفتِ ضذُ دس پژٍّص
حاضش ( )%5است؛ ّن چٌیي لذسهطلك آهاسُ  tهشتَط تِ ایي هتغیش تضسگتش اص آهاسُ  tتذست آهذُ اص خذٍل تا ّواى دسخِ آصادی
است .لزا فشضیِ  H0دس سطح اطویٌاى  %95سد ضذُ ٍ فشضیِ اصلی هثٌی تش ایي وِ تیي توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى
سْام ضشوت استثاط ٍخَد داسد ،تاییذ هی گشدد .وِ تا تَخِ تِ ػالهت هثثت ضشیة توشوض هطتشی هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ
تیي توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت استثاط هستمین ٍخَد داسد .ایي ًتایح ّوگام تا ًتایح تحمیمات سحیوی
ٍ وشدستاًی ( )1389هی تاضذ .وشدستاًی ٍ سحیوی ( )1389دس تحمیمی تا ػٌَاى تشسسی ساتطِ تیي ویفیت حساتشسی تا ّضیٌِ
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-سشهایِ سْام ػادی ٍ هذیشیت سَد تِ تشسسی اثش ویفیت حساتشسی تش ّضیٌِ سشهایِ ٍ هذیشیت سَد تِ تشسسی اطالػات صَست
. پشداختٌذ1386  تا1378  ضشوت پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى طی دٍسُ صهاًی101 ّای هالی ٍ لیوتّای سْام
تحمیك آًْا اص ضاخِ تحمیمات ضثِ تدشتی ٍ ًَع پس سٍیذادی (تا استفادُ اص اطالػات گزضتِ) است وِ تشاساس اطالػات ٍالؼی
 یافتِّای حاصل اص آصهَى.تاصاس سْام ٍ صَستّای هالی ضشوتْای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى اًدام گشفتِ است
.فشضیِّا ساتطِ تیي ویفیت حساتشسی تا ّضیٌِ سشهایِ سْام ػادی ٍ هذیشیت سَد سا تاییذ ًویوٌذ
ِتش اساس ًتایح فشضیِ اٍل تحمیك هثٌی تش استثاط هستمین تیي سیسه توشوض هطتشی ٍ ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام تِ سشهای
گزاساى ٍ تحلیل گشاى هالی پیطٌْاد هی گشدد دس ٌّگام اتخار تصویوات سشهایِ گزاسی دس خصَظ اًتخاب پَستفَی تْیٌِ اص
سْام ٍ تصوین گیشی دس خصَظ ػَاهل هَثش تش ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام تِ ػاهل سیسه توشوض هطتشی ٍ استثاط هستمین
.آى تا ّضیٌِ حمَق صاحثاى سْام تَخِ ٍیژُ هثزٍل داسًذ
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