بزرسی محتوای اطالعاتی افشاینده اقالم تعهدی خالف قاعده در مقایسه با
جزیانات نقدی عملیاتی
ضویذ ضمیمت  -استادیاس داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی (سُ)
هسؼَد تختیاسی  -واسضٌاسی اسضذ ضساتذاسی  ،داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی (سُ)
چکیده
دس ایي تطمیك ،هطتَای اعالػاتی افضایٌذُ الالم تؼْذی خالف لاػذُ ٍ خشیاًات ًمذی
ػولیاتی دس ضشوت ّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى ،هَسد تشسسی لشاس
گشفتِ است ٍ استثاط تاصدُ سْام تا اخضای سَد  ،تا استفادُ اص هذل ّای ستثِ ای عی دٍسُ
 1379تا  1386آصهَى ضذُ است .سٍش اًتخاتی تشای آصهَى فشضیات ،سٍش همغؼی است .
تِ ایي هٌظَس  ،الالم تؼْذی غیش ػادی تا دٍ سٍیىشد ول الالم تؼْذی ٍ الالم تؼْذی
سشهایِ دس گشدش تشآٍسد ضذُ است .
ًتیدِ تطمیك  ،ضاوی اص ٍخَد الالم تؼْذی خالف لاػذُ تٌْا دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی
هی تاضذ ً .تایح تطمیك ًطاى هی دّذ وِ دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی ،خشیاًات ًمذی
ػولیاتی  ،تَاى تَضیطی الالم تؼْذی غیش ػادی دس تاصدُ آتی سْام سا واّص ًوی دّذ.
اص سَی دیگش ،تشسسی ّای اًد ام ضذُ دس ایي هغالؼِ  ،ضاوی اص هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی
خشیاًات ًمذی ػولیاتی ٍ الالم تؼْذی غیش ػادی تش یىذیگش دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی
است ،دس ضالی وِ دس سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدشً ،تایح ضاوی اص آى است
وِ خشیاًات ًمذی ػولیاتی ٍ الالم تؼْذی غیش ػادی ًسثت تِ یىذیگش هطتَای افضایٌذُ
اعالػاتی ًذاسًذّ .وسٌیي ًتایح تطمیك ًطاى هی دّذ وِ تؼذ اص دس ًظشگشفتي خشیاًات
ًمذی ػولیاتی  ،سضذ فشٍش ٍ ًسثت اسصش دفتشی تِ اسصش تاصاس ضمَق غاضثاى سْام دس
زاسزَب یه سگشسیَى دس ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام  ،دس ّش
دٍ سٍیىشد  ،ساتغِ هؼٌاداس تالی هی هاًذ .

واصه های کلیدی
ول الالم تؼْذی  ،الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش  ،الالم تؼْذی خالف لاػذُ  ،خشیاًات
ًمذی ػولیاتی
مقدمه
یىی اص واسوشد ّایی وِ تشای ضساتذاسی تؼشیف ضذُ است  ،اسائِ اعالػات هفیذ ٍ
سَدهٌذ تشای سش هایِ گزاساى خْت تؼییي اسصش اٍساق تْاداس ٍ ووه تِ تػویوات
آگاّاًِ سشهایِ گزاسی هی تاضذ  .اص تیي اعالػات ضساتذاسی  ،سَد ضساتذاسی تِ ػٌَاى
هْوتشیي هٌثغ اعالػاتی دس تاسُ اسصیاتی تَاى سَد آٍسی ٍ خشیاى ّای ًمذی آتی هطسَب
هی ضَد  .تا دس ًظش گشفتي اّویت سَد ضساتذاسی ٍ ًمص ٍخَُ ًمذ تِ ػٌَاى یىی اص هٌاتغ
هْن ٍ ضیاتی ّش ٍاضذ التػادی ٍ استفادُ اص آى دس تسیاسی اص تػویوات هالی اص لثیل هذل
ّای اسصضیاتی اٍساق تْاداس  ،سَد ضساتذاسی تِ دٍ خضء ًمذی ٍ تؼْذی تفىیه ضذُ
است .سَد ضساتذاسی تش اساس هثٌای تؼْذی اًذاصُ گیشی هی ضَد ٍ اص ایٌشٍ تیي سَد
ضساتذاسی ٍ خشیاًات ًمذی ػولیاتی گضاسش ضذُ دس غَست خشیاى ٍخَُ ًمذ  ،تفاٍت
تَخَد هی آیذ :
خضء تؼْذی  +خضء ًمذی ; سَد ضساتذاسی
الالم تؼْذی  +خشیاًات ًمذی ػولیاتی ; سَد ضساتذاسی
الالم تؼْذی تِ ػٌَاى تفاٍت تیي سَد ضساتذاسی ٍ خشیاًات ًمذی ػولیاتی تؼشیف ضذُ
است  .هثٌای تؼْذی تِ ػٌَاى تخطی اص الگَی ًْایی ضساتذاسی اهشٍصی  ،ػلی سغن تْشُ
هٌذی اص هضایای هتؼذد داسای هطىالت هْوی ًیض هی تاضذ  .هْوتشیي ایشاد ٍاسد تش هثٌای
تؼْذی ،ػیٌی ًثَدى اػذاد ٍ اسلام – تخػَظ سلن سَد – دس همایسِ تا هثٌای ًمذی است .
دس ٍالغ تذلیل ٍخَد ػَاهلی هثل لضاٍت  ،تخػیع ٍ تشآٍسد  ،ػیٌی ًثَدى خضء
خذاًطذًی هثٌای تؼْذی تِ ضواس هی آیذ  .دسن خػَغیات الالم تؼْذی  ،تمشیثا یىی اص
هْوتشیي اّذاف تطمیمات ضساتذاسی هالی است ّ .ذف اٍلیِ ضساتذاسی هالی  ،فشاّن
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وشدى اعالػاتی است وِ تشای سشهایِ گزاساى هفیذ تاضذٍ ضساتذاسی تؼْذی  ،تَخَد
آهذُ تا سٍش پزیشفتِ ضذُ دستیاتی تِ ایي ّذف تاضذ .
بیان مساله و اهمیت آن
اهشٍصُ اعالػات هالی  ،اتضاس ساّثشدی هْن دستػوین گیشی التػادی هطسَب هی ضَد ٍ
تذٍى ضه ویفیت تػویوات ًیض تستگی تِ غطت ،دلت ٍ تِ ٌّگام تَدى اعالػات داسد.
دس تاصاس ّای هالی ،اعالػات هی تَاًذ تِ غَست ًطاًِ ّا ،ػالئن  ،اخثاس ٍ پیص تیٌی ّای
هختلف اص داخل یا خاسج ض شوت گضاسش ٍ دس دستشس سْاهذاساى لشاس گیشد ٍ هَخة
ایداد ٍاوٌص ٍ دس ًتیدِ تغییشاتی دس لیوت سْام ضَدٍ .اوٌص ّای تاصاس سْام تِ
اعالػات  ،هتفاٍت است  .دس تشخی هَاسد ٍاوٌص افشاد ػمالیی ًوی تاضذ ٍ تاػث
ًاٌّداسی ّایی اص خولِ افضایص یا واّص تیص اص ضذ لیوت ّا هی ضَدٍ .اوٌص تیص اص
اًذاصُ یا ووتش اص اًذاصُ ،صهاًی سظ هی دّذ وِ افشاد تا تَخِ تِ اعالػات خذیذ ،لیوت
سْام سا تیطتشیا ووتش اص اسصش راتی آى تؼییي هی وٌٌذ  .اگشزِ تاصاس پس اص گزضت صهاى
تِ اضتثاُ خَد پی تشدُ ٍ تِ ضالت تؼادل تش هی گشدد ،اها ایي سفتاس التػادیًَ ،ػی سفتاس
غیش ػمالیی دس تاصاس هطسَب هی ضَد وِ ضایذ تتَاى آى سا ًَػی ٍاوٌص هٌغمی ًسثت
تِ ػذم اعویٌاى سشهایِ گزاساى تلمی وشد .تطمیك ضاضش هی تَاًذ دس تػوین گیشی سشهایِ
گزاساى ٍ تشلیة آى ّا دس استفادُ اص ًظشات ٍ هطاٍسُ تطلیلگشاى هالی دس اهش تػوین
گیشی ساّگطا تاضذ .
استثاااط تاایي اخااضای سااَد ضساااتذاسی ٍ تاااصدُ  ،اص هَضااَػات هْاان دس تطمیمااات هااالی ٍ
ضساتذاسی هی تاضذ  .سَد ضساتذاسی تش هثٌاای تؼْاذی ضٌاساایی ٍ گاضاسش های ضاَد ٍ
هؼوَال استفادُ اص هثٌای تؼْذی هَخة هتفاٍت ضذى هیضاى سَد ػولیاتی گضاسش ضاذُ تاا
خشیاًات ًمذی ػولیاتی ٍ گضاسش یىسشی الالم تؼْذی دس غَستْای هالی خَاّاذ ضاذ .
اص عااشف دیگااش هطتااَای اعالػاااتی سااَد ٍ اخااضای آى  ،تااِ عااَس گسااتشدُ ای دس هتااَى
ضساتذاسی ٍ هالی هَسد آصهَى لشاس گشفتِ است  .تیطتش هغالؼات تش سٍی هطتَای افضایٌاذُ
اعالػاتی  ،سَد ّای ضساتذاسی سا تِ خشیاًاات ًماذی ػولیااتی  ،اخاضای تؼْاذی ػاادی ٍ
اخضای تؼْذی غیش ػادی تدضیِ ًوَدُ ٍ تاصدُ سْام سا تا ّشیه اص اخضاء هشتثظ هی ساصًذ.
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پیشٍ هغالؼات هزوَس  ،دس تطمیك ضاضش  ،ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیاش ػاادی ٍ تااصدُ آتای
سْام تا استفادُ اص هذل تؼذیل ضذُ خًَض ٍ سٍیىشد ّای هتفاٍتی ضاهل ول الاالم تؼْاذی
ٍ الال م تؼْذی سش هایِ دس گشدش خْت تشآٍسد الالم تؼْذی استفادُ ٍ هَسد آصهَى لشاس
گشفتِ است .
دس اتتذا  ،تِ آصهَى ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام پشداختِ ضذُ اسات.
سپس  ،تاثیش دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی تش ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیاش ػاادی ٍ
تاصدُ آتی سْام هَسد آصهَى لاشاس دادُ ضاذُ اسات ّ .وسٌایي دس اداهاِ  ،تاِ تشسسای ایاي
هَضَع پشداختِ ضذُ است وِ وذاهیه اص هتغیش ّای الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ خشیاًاات
ًمذی ػولیاتی  ،هطتَای اعالػاتی تیطتشی دس ساتغِ تا تَضیص سفتاس تاصدُ آتی سْام داسًذ.
دس ًْایت تاثیش دسًظش گشفتي هتغیشّای وٌتشلی دس زاسزَب یه سگشسیَى دس ساتغِ تایي
الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام هَسد آصهاَى لاشاس دادُ ضاذُ اسات  .هتغیاش ّاای
وٌتشلی یاد ضذُ ػثاستٌذ اص خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،سضذ فشٍش ٍ ًسثت اسصش دفتاشی تاِ
ضمَق غاضثاى سْام .
مزوری بز ادبیات تحقیق
تطمیمات صیادی دس ادتیات ضساتذاسی  ،تِ ساتغِ هٌفی تیي ول الالم تؼْذی ٍ تاصدُ آتی
سْام تِ ػٌَاى الالم تؼْذی خالف لاػذُ پشداختِ اًذ وِ اٍلیي آى ّا تَسیلِ اسلَى اًدام
ضذُ است] . [18اسلَى ایي ساتغِ هٌفی سا الالم تؼْذی خالف لاػذُ ًام ًْاد ٍ ػلت ایي
اهش سا ٍخَد سشهایِ گزاساى تی تدشتِ دس تاصاس داًست].[28]،[24] ، [23] ،[20]، [10
هفَْم الالم تؼْذی خالف لاػذُ آى است وِ سشهایِ گزاساى سَد ّای آتی سا تا تَخِ تِ
اعالػات گزضتِ تشآٍسد هی وٌٌذ ٍ صهاًی وِ سَد ّای آیٌذُ اػالم هی ضَد  ،هیضاى ایي
سَد ّا تا تَخِ تِ ضشوت هؼىَس الالم تؼْذی ًسثت تِ اًتظاسات سشهایِ گزاساى  ،پاییي
تش یا تاالتش خَاّذ تَد ٍ تِ ًَػی هَخة غافلگیشی سشهایِ گزاساى هی ضَد]. [15
ّوسٌیي  ،تطمیمات صیادی دس ادتیات هالی تِ تشسسی خضئی اص الالم تؼْذی وِ تِ ساتغِ
هٌفی تیي الالم تؼْذی ٍ تاصدُ آتی سْام ضذُ است ،پشداختِ ٍ تِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ
اخضای الالم تؼْذی استثاط هؼٌا داسی تا تاصدُ آتی سْام داسد ٍ تاصدُ ّای غیش ػادی دس
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الالم تؼْذی غیش ػادی تاالتش است ]  . [25] ،[ 17 ]، [16 ]، [13]، [8هغالؼات دیگشی تِ
تشسسی ساتغِ تیي الالم تؼْذ ی ٍ تاصدُ آتی سْام تا دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی
پشداختِ ٍ دسیافتِ اًذ وِ الالم تؼْذی تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی ،دیگش
ٍاتستِ تِ تاصدُ آتی سْام ًیست ٍ ایي یافتِ ضاوی اص آى است وِ تخطی اص الالم تؼْذی،
هشتثظ تا خشیاًات ًمذی ػولیاتی هی تاضذ وِ تِ الالم تؼْذی خالف لاػذُ هٌدش هی ضَد
] .[11صاذ ٍ ّوىاساى هؼتمذًذ وِ سشهایِ گزاساى تشای پایذاسی هتفاٍت الالم تؼْذی ٍ
خشیاًات ًمذی ػولیاتی دس ضشوت ّایی تا الالم تؼْذی تاال ٍ پاییي  ،تػویوات خَد سا تِ
گًَِ ای هٌاسة تؼذیل ًوی وٌٌذ] .[26دسای ٍ ّوىاساى عی تطمیمی دسیافتٌذ وِ الالم
تؼْذی خالف لاػذُ ،دس سغص ول الالم تؼْذی ،تٌْا تَسیلِ خشیاًات ًمذی ػولیاتی،
واّص دادُ هی ضَد] .[7یاًگ یَ زٌیي ًتیدِ گشفت وِ تؼذ اص وٌتشل خشیاًات ًمذی
ػولیاتی  ،الالم تؼْذی تِ غَست هثثت تا تاصدُ آتی سْام هشتثظ است ٍ .ی ًتیدِ هی
گیشد سشهایِ گزاساى تِ الالم تؼْذی ووتش اص ٍالغ ،ػىس الؼول ًطاى هی دٌّذ ٍ ایي دس
ضالی است وِ ایي ساتغِ هثثت ،ضؼیف تش اص ساتغِ هثثت تیي خشیاى ًمذی ػولیاتی ٍ تاصدُ
آتی سْام است ] . [12طائَیاًگ ٍ ّوىاساى عی تطمیمی دسیافتٌذ وِ ضتی تؼذ اص دس ًظش
گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی ،اخضای الالم تؼْذی استثاط هؼٌی داسی تا تاصدُ غیش ػادی
آتی ًوایص هی دٌّذ] . [25دسای ٍ ّوىاساى  ،تِ تشسسی ساتغِ تیي الالم تؼْذی ٍ تاصدُ
آتی سْام تا دس ًظش گشفتي سضذ فشٍش پشداختِ اًذ ٍ ًتیدِ گشفتِ اًذ وِ الالم تؼْذی
خالف لاػذُ  ،دس سغص ول الالم تؼْذی تا دس ًظش گشفتي سضذ فشٍش واّص دادُ ًوی
ضَد ّ .وسٌیي دسای ٍ ّوىاساى تطخیع دادًذ وِ الالم تؼْذی خالف لاػذُ ،تا دس ًظش
گشفتي ًسثت اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْام ،دس سغص ول الالم تالی هی هاًذ
] . [10طائَیاًگ ٍ ّوىاساى خاعش ًطاى وشدًذ وِ ضتی تؼذ اص دس ًظش گشفتي سضذ فشٍش
 ،اخضای الالم تؼْذی استثاط هؼٌی داسی تا تاصدُ غیش ػادی آتی ًوایص هی دٌّذ ].[25
هغالؼات دیگش تِ تشسسی ساتغِ تیي الالم تؼْذی ٍ تاصدُ آتی سْام تا دس ًظش گشفتي ًسثت
اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْام پشداختِ اًذ  .دس ایي هیاى  ،تشًاسد ٍ ّوىاساى،
ًتیدِ گشفتٌذ وِ تؼذ اص دس ًظش گشفتي ًسثت اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْام ،
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ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداسی تیي تاصدُ غیش ػادی سْام ٍ الالم تؼْذی ٍخَد داسد] . [7اص عشف
دیگش ،هغالؼات دیگش تِ تشسسی هطتَای اعالػاتی افضایٌذُ اخضای سَد ضساتذاسی پشداختِ
ضذُ است  .تشخی اص هطمماى تیاى وشدُ اًذ وِ ّش دٍ خشیاًات ًمذی ٍ تؼْذی ًسثت تِ
یىذیگش هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسًذ ٍ تِ گًَِ ای هتفاٍت تَسظ تاصاس اسصش گزاسی
هی ضًَذ] . [22]ٍ [21]، [12]،[6اص عشف دیگش  ،سایش هغالؼات ضَاّذ اًذوی اص ٍخَد
هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ّش خضء ًسثت تِ دیگشی یافتِ اًذ .دس هغالؼِ ای ساتشاهاًیام
هتَخِ ضذ وِ تاصاس تشای الالم تؼْذی اختیاسی  ،اسصش تیطتشی لائل است  ،صیشا اضتواال
اخضای اختیاسی سَد  ،تَاًایی سَد دس اًؼىاس لیوت پایِ سا افضایص هی دّذ] . [19ضی ٍ
ّوىاساى تِ تثییي الالم تؼْ ذی خالف لاػذُ تا تَخِ تِ فشضیِ تؼػة ًسثت تِ سَد
پشداختٌذ .فشضیِ تؼػة ًسثت تِ سَد پیطٌْاد هیوٌذ وِ الالم تؼْذی خالف لاػذُ
ًاضی اصتؼػة ًسثت تِ سَدّای گضاسش ضذُ تَسظ سشهایِگزاساى است ٍ تِ ایي ًتیدِ
سسیذًذ وِ ساتغِی هٌفی تیي الالمتؼْذی ٍ تاصدُ آتی تاػث ایداد تاصدُ غیش ػادی ضذُ وِ
هَخة هخذٍش ضذى واسایی تاصاس هی گشدد] .[27دس ایشاى ًیض  ،تطمیمات ػشب هاصاس
یضدی ًطاى داد وِ خشیاى ّای ًمذی داسای هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ًسثت تِ ول الالم
تؼْذی ًیست] . [2]ٍ[3هغالؼِ ًَسٍش ٍ هطایخی ًیض فمذاى تاس اعالػاتی افضایٌذُ دس دادُ
ّای ًمذی ًسثت تِ دادُ ّای تؼْذی سا تائیذ وشد].[4
فزضیه های تحقیق
دس ساستای دستیاتی تِ اّذاف تطمیك  ،تا استٌاد تِ ًتایح اسلَى ] ٍ [18طی ] ٍ [23تسیاسی
اص هغالؼات پس اص آى  ،تِ آصهَى ٍ تشسسی ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی
سْام پشداختِ ضذُ است :
فزضیه اول -تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام ساتغِ هٌفی ٍ هؼٌاداسی ٍخَد
داسد .
فشضیِ تؼذی تا تَخِ تِ هغالؼات دسای ٍ ّوىاساى ] ٍ [7طائَیاًگ ٍ ّوىاساى ][25
عشاضی ضذُ است تا تأثیش خضء ًمذی سَد یؼٌی خشیاًات ًمذی ػولیاتی وِ دس تسیاسی
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هَاسد هَسد تَخِ سشهایِ گزاساى دس تَسس اٍساق تْاداس هی تاضذ  ،تش ساتغِ تیي الالم
تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ضَد:
فزضیه دوم -تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،تیي الالم تؼْذی غیش ػادی
ٍ تاصدُ آتی سْام ساتغِ هؼٌاداسی ٍخَد داسد .
ًتایح هطتول یه هغالؼِ پیشاهَى هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی خشیاى ّای ًمذی ٍ تؼْذی تِ
غَست صیش هی تاضذ:
 -1خشیاًات ًمذی ػولیاتی ٍ الالم تؼْذی ّش دٍ اعالػات هْوی داسًذ ٍ ّش دٍ ًسثت تِ
یىذیگش هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسًذ .
 -2خشیاًات ًمذی ػولیاتی ٍ الال م تؼْذی ّش دٍ اعالػات هْوی داسًذ  ،اها ّیر یه
ًسثت تِ دیگشی هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ًذاسد .
 -3یىی اص هتغیش ّا ًسثت تِ هتغیش دیگش هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسد  ،اها ػىس آى
غادق ًیست .تٌاتشایي فشضیِ سَم تِ غَست صیش تیاى ضذُ است :
فزضیه سوم -الالم تؼْذی غیش ػادی ًسثت تِ خشیاًات ًمذی ػولیاتی ،دس ساتغِ تا
تَضیص سفتاس تاصدُ آتی سْام داسای هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی هی تاضذ .
فشضیِ تؼذی ًیض تا تَخِ تِ ًتایح تطمیمات دسای ٍ ّوىاساى ] ٍ[ 5طائَیاًگ ٍ
ّوىاساى] ،[ 23تأثیش هتغیش ّای خشیاًات ًمذی ػولیاتی ً ،سثت اسصش دفتشی تِ تاصاس
ضمَق غاضثاى سْام ٍ سضذ فشٍش دس زاسزَب یه هذل تش ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش
ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام ،هَسد هغالؼِ لشاس دادُ ضذُ است :
فزضیه

چهارم-

تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی ،سضذ فشٍش ٍ ًسثت

اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْا م  ،تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام
ساتغِ هؼٌاداسی ٍخَد داسد .
روش تحقیق
اًتخاب ًوًَِ تا ول ضشوت ّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى تِ ػٌَاى
خاهؼِ آهاسی تشای سال ّای  1379الی  1386آغاص ٍ تِ ػلت گستشدگی ضدن خاهؼِ
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آهاسی ٍ ٍخَد تشخی ًاّو گٌی ّا هیاى اػضای خاهؼِ آهاسی  ،ضشایظ صیش تشای اًتخاب
ًوًَِ آهاسی لشاس دادُ ضذُ است ٍ ًوًَِ آهاسی تِ سٍش ضزف سیستواتیه اًتخاب ضذُ
است :
 -1ضشوت ّایی وِ اص سال  1376الی  1386دس تَسس تْشاى ضضَس داضتِ تاضٌذ .
 -2ضشوت ّایی وِ پایاى سال هالی آى ّا  29اسفٌذ ّش سال تاضذ .
 -3ضشوت ّایی وِ  ،تغییش سال هالی ًذاضتِ تاضٌذ .
 - 4ضشوت ّایی وِ تَلف هؼاهالتی تیطتش اص سِ هاُ ًذاضتِ تاضٌذ .
 - 5ضشوت ّایی وِ دادُ ّای هَسد ًظش آى ّا دس دستشس تاضذ .
 -6ضشوت ّایی وِ خضء سشهایِگزاسی ٍ ٍاسغِ گشی ًثاضٌذ.
سٍیىشد تدضیِ ٍ تطلیل دادُ ّا  ،همغؼی است ٍ فشضیات تا استفادُ اص هذل ّای ستثِ ای
دس هَسد هتغیش ّای الالم تؼْذی غیش ػادی  ،خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،سضذ فشٍش ٍ ًسثت
اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْام دس ساتغِ تا تاصدُ آتی سْام هَسد آصهَى لشاس
گشفتِ است .دس هذل ّای ستثِ ای  ،هتغیش ّای تطمیك دس ّش سال دس  10دّه لشاس دادُ
ضذُ است ٍ تِ ّش دّه ػذد  0تا  9اختػاظ یافتِ است  .ػذد ّش دّه ًیض تش  9تمسین
ضذُ تا هطذٍدُ هتغیش ّا تیي  0تا  1هطخع ضَد ٍ خْت تش آٍسد الالم تؼْذی ػادی
( غیش اختیاسی ) ٍ غیش ػادی ( اختیاسی ) اص هذل تؼذیل ضذُ خًَض استفادُ ضذُ است ٍ
تشای تشآٍسد الالم تؼْذی غیش ػادی اص دٍ سٍیىشد ول الالم تؼْذی ٍ الالم تؼْذی
سشهایِ دس گشدش استفادُ ضذُ است :
الف -رویکزد کل اقالم تعهدی
ACC it /ATAit = α1[1 / ATAit]+α2[)∆REVit -∆RECit (]/ATAit
+ α3 <PPEit / ATAit =+εt

مدل () 1

NDACit = α1 [ 1 / ATAit ] + α2 [ ∆REVit -∆RECit ] / ATAit +
] α3 [ PPEit / ATAit

مدل () 2
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مدل ( ) 3

DACit = [ ACC it / ATAit] - NDACit

ب -رویکزد اقالم تعهدی سزمایه در گزدش
WCACC it / ATAit = α1 [ 1 / ATAit ] +α2 [ )∆REVit -∆RECit (] /
ATAit + α3 <PPEit / ATAit =+εt

مدل () 1

] NDWCACit = α1 [ 1 / ATAit ] + α2 [ ∆REVit -∆RECit / ATAit
مدل () 2

] + α3 [ PPEit / ATAit

مدل ( ) 3

DWCACit =[ ACC it / ATAit ] - NDWCACit

 :ACCول الالم تؼْذی : WCACC ،الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش:ATA ،
هیاًگیي داسایی ّای ضشوت  :∆REV،تغییشات دسآهذ فشٍش  :∆REC ،تغییشات ضساب
ّای دسیافتٌی :PPE ،داسایی ّای ثاتت هطَْد : NDAC،الالم تؼْذی ػادی تا سٍیىشد
ول الالم تؼْذی :DAC ،الالم تؼْذی غیش ػادی  : NDWCAC ،الالم تؼْذی ػادی
تا سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش  :DWCAC ،الالم تؼْذی غیش ػادی تا
سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش
یافته های پضوهص
هیاًگیي  ،هیاًِ ّا  ،اًدشاف هؼیاس ٍ ،اسیاًس ٍ داهٌِ تغییشات تشای هتغیش ّای سگشسیَى دس
ًگاسُ ضواسُ  2 ٍ 1آهذُ است  .دس ًگاسُ ّای یاد ضذُ  ،هیاًگیي ٍ هیاًِ ول الالم تؼْذی
(  ٍ )TACCالالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش) (WCACCهثثت ٍ هیاًگیي ٍ هیاًِ الالم
تؼْذی غیش ػادی ( )ABNTACCهٌفی است ،وِ هطاتِ تطمیمات هشتثظ است ]،[2
] .[19]ٍ[9هیاًگیي الالم تؼْذی غیش ػادی دس ًگاسُ ضواسُ  2هثثت است وِ هطاتِ تطمیك
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هشتثظ است ] . [14تا تَخِ تِ ًگاسُ 2 ٍ 1خشیاًات ًمذی ػولیاتی (ً ) OCFیض هیاًگیي ٍ
هیاًِ هثثت داسد.
ًگاسُ  -1آهاس تَغیفی هتغیشّا دس تشآٍسد الالم تؼْذی اختیاسی  -سٍیىشد ول الالم تؼْذی

داهٌِ

اًطشاف
هتغیش

تؼذاد

هیاًگیي

هؼیاس

ٍاسیاًس

هیاًِ

تغییشات

RET

666

0/04

0/16

0/02

0/02

2,4

B/M

666

0/44

0/33

0/11

0/36

1/5

SG

666

0/21

0/16

0/03

0/2

2/1

OCF/P

666

0/14

0/16

0/02

0/12

1/2

TACC/ATA

666

0/04

0/11

0/013

0/03

0/6

ABNTACC

666

-0/0002

0/11

0/013

-0/006

0/7

ًگاسُ  -2آهاس تَغیفی هتغیشّا دس تشآٍسد الالم تؼْذی اختیاسی  -سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش

داهٌِ

اًطشاف
هتغیش

تؼذاد

هیاًگیي

هؼیاس

ٍاسیاًس

هیاًِ

تغییشات

RET

641

0/05

0/23

0/05

0/02

3/6

B/M

641

0/43

0/32

0/1

0/37

1/4

SG

641

0/21

0/16

0/03

0/2

2,1

OCF/P

641

0/14

0/15

0/02

0/12

1/1

WCACC/ATA

641

0/07

0/11

0/01

0/06

0/6

ABNWCACC

641

0/0005

0/11

0/01

-0/006

0/66
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 :RETتاصدُ سْام تؼذیل ضذُ تش هثٌای اًذاصُ است وِ تشای یه دٍسُ  12هاِّ وِ آغاصآى
 4هاُ تؼذ اص پایاى سال هالی هی تاضذ  ،هطاسثِ ضذُ است .دس ایشاى ضشوت ّای پزیشفتِ
ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس  ،هَظف ّستٌذ ضذاوثش تا  4هاُ تؼذ اص پایاى سال هالی ،غَست
ّای هالی سا هٌتطش وٌٌذ  .تٌاتشایي تا افضایص دٍسُ صهاًی هَسد هطاسثِ تاصدُ هی تَاى
اعویٌاى یافت وِ اعالػات هالی ضشوت ّا تأثیش هَسد ًظش سا تش سٍی لیوت سْام ضشوت
ّا گزاضتِ است  .اًذاصُ ،خوغ ول داسایی ّای ضشوت دس ًظش گشفتِ ضذُ است : B/M .
اسصش دفتشی تِ تاصاس ضمَق غاضثاى سْام ضشوت  4هاُ تؼذ اص پایاى سال هالی : SG،
هیاًگیي سضذ فشٍش عی سِ سال لثل  : OCF/P ،خشیاًات ًمذی ػولیاتی وِ تا اسصش
تاصاس ضمَق غاضثاى سْام ضشوت  4هاُ تؼذ اص پایاى سال هالی تؼذیل ضذُ است،
:ABNTACCالالم تؼْذی اختیاسی دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی :ABNWCAC ،الالم
تؼْذی اختیاسی دس سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش.
نتایج آسمون فزضیه اول
تِ هٌظَس تشسسی ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ سْام  ،الالم تؼْذی غیش ػادی
دس ّش سال دس  10دّه لشاسدادُ ضذُ ٍ تِ ّش دّه ػذد  0تا  9اختػاظ ٍ ػذد ّش
دّه ًیض تش  9تمسین تا هطذٍدُ هتغیش ّا تیي  0تا  1تاضذ  .ستثِ ّا ًیض دس ػذد  -1ضشب
ضذُ است تا دس غَست ٍخَد ساتغِ هٌفی  ،ػالهت هَسد اًتظاس  ، β1هثثت تاضذ  .تا تَخِ
تِ ًگاسُ  ،3فشضیِ اٍل دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی( تا تَخِ تِ هثثت تَدى ضشیة الالم
تؼْذی غیش ػادی ) تأ ئیذ ٍ دس سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش سد هی ضَد .آهاسُ
دٍتیي ٍاتسَى ًیض دس ّش دٍ سٍیىشد ًضدیه تِ  2هی تاضذ وِ ضاوی اص آى است وِ
اخضای خغا دس ایي هذل ّوثستگی هؼٌا داسی تا یىذیگش ًذاضتِ ٍ سفتاسی هستمل اص ّن
داسًذ .
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ًگاسُ ً -3تایح آصهَى فشضیِ اٍل تا دٍ سٍیىشد
Returnt = β0+ β1(-Rank of Abnormal Accrualst) + εt
Returnt = β0+ β1(-Rank of WCAbnormal Accrualst) + εt
سٍیىشد ول الالم تؼْذی

سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش

ػشؼ اص هثذا

0,058

0,02

آهاسُ t

***() 4,714

-1,139

β1
آهاسُ t

0,035

-0,055

R2
دٍستیي ٍاتسَى

*

*

()1,672

()-1,881

0,004

0,006

1,932

1,876

*دس سغص ** ، %90دس سغص  *** ٍ %95دس سغص  %99اعویٌاى هؼٌا داس است.
نتایج آسمون فزضیه دوم
دس ًگاسُ  4تا دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ
تاصدُ سْام تشسسی ضذُ استً .تایح ًگاسُ  4ضاوی اص آى است وِ دس سٍیىشد ول الالم
تؼْذی  ،تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،الالم تؼْذی خالف لاػذُ تالی
هی هاًذ وِ ایي ًتایح هطاتِ تطمیمات لثلی است ] .[25]، [9ایي ًتایح دس سٍیىشد الالم
تؼْذی سشهایِ دس گشدش ضاوی اص آى است وِ تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات ًمذی
ػولیاتی ،الالم تؼْذی غیشػادی دیگش تِ عَس هؼٌا داسی هشتثظ تا تاصدُ سْام ًیست .تٌا
تشایي  ،فشضیِ دٍم دس سٍیىشد ول الالم تؼْذی ،تائیذ ٍ دس سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ
دس گشدش ،سد هی ضَد  .آهاسُ دٍتیي ٍاتسَى ًیض دس ّش دٍ سٍیىشد ضاوی اص آى است وِ
اخضای خغا دس ایي هذل ّوثستگی هؼٌا داسی تا یىذیگش ًذاضتِ ٍ سفتاسی هستمل اص ّن
داسًذ .
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ًگاسُ ً -4تایح آصهَى فشضیِ دٍم تا دس ًظش گشفتي هتغیش وٌتشلی خشیاًات ًمذی ػولیاتی
Returnt = β0+ β1(-Rank of Abnormal Accrualst) + β2( Rank of OCFt/P)+ εt
Returnt =β0+ β1(-Rank of wcAbnormal Accrualst)+ β2( Rank of OCFt/P)+ εt
سٍیىشد ول الالم تؼْذی

سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش

ػشؼ اص هثذا

0,103

0,059

آهاسُ t

***() 5,083

* ()-1,948

β1
آهاسُ t

0,061

-0,055

R2
دٍستیي ٍاتسَى

***

()-0,881

()2,703
0,02

0,01

1,908

2,204

*دس سغص ** ، %90دس سغص  *** ٍ %95دس سغص  %99اعویٌاى هؼٌا داس است.
نتایج آسمون فزضیه سوم
تشای تشسسی ایي هَضَع وِ وذاهیه اص هتغیش ّای هَسد هغالؼِ ،هطتَای اعالػاتی
تیطتشی ًسثت تِ دیگشی داساست  ،اص تدضیِ ٍ تطلیل لذس هغلك ضشایة سگشسیَى  ،سغص
هؼٌاداسی ٍ ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ استفادُ ضذُ است  .تشای همایسِ هؼٌاداس تَدى تفاٍت
ضشیة دٍ هؼادلِ ضاغل اص دٍ ًوًَِ آهاسی اص آهاسُ ٍالذ ( ) waldاستفادُ ضذُ است:
الف -رویکزد کل اقالم تعهدی
لذس هغلك ضشایة الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ خشیاًات ًمذی ػولیاتی دس سگشسیَى ته
هتغیشُ( ًگاسُ ً ٍ 5گاسُ  ) 3تِ تشتیة  0,038 ٍ 0,035هی تاضذ وِ تفاٍت لاتل هالضظِ
ای تا یىذیگش ًذاسًذ  .ػذم تفاٍت هؼٌاداس ضشایة دٍ هؼادلِ تا آهاسُ ٍالذ ًیض دس ًگاسُ 6
تائیذ ضذُ است  .اها اص آى خا وِ ٍسٍد اعالػات خشیاًات ًمذی ػولیاتی تِ هذل ،عثك
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ًگاسُ ، 4سثة افضایص  R2اص ( 0,004دس ًگاسُ  ) 3تِ  0,02ضذُ است  ،یؼٌی خشیاًات
ًمذی ػولیاتی ًسثت تِ الالم تؼْذی غیش ػادی هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسد .اص عشف
دیگش  ،اص آى خا وِ ٍسٍد اعالػات الالم تؼْذی غیش ػادی تِ هذل عثك ًگاسُ  ، 4سثة
افضایص  R2اص ( 0,005دس ًگاسُ  ) 5تِ  0,02ضذُ است  ،یؼٌی الالم تؼْذی غیش ػادی ًیض
ًسثت تِ خشیاًات ًمذی ػولیاتی هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسد  .آهاسُ دٍتیي ٍاتسَى ًیض
دس دٍ سٍیىشد ول الالم تؼْذی ٍ الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش تِ تشتیة ٍ 1,908
 2,201هی تاضذ ٍ ایي اهش ضاوی اص آى است وِ اخضای خغا دس ایي هذل ّوثستگی هؼٌا
داسی تا یىذیگش ًذاضتِ ٍ سفتاسی هستمل اص ّن داسًذ  .تٌا تشایي ّش دٍ خضء سَدً ،سثت تِ
ّن هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسًذ ٍ فشضیِ سَم سد هی ضَد  .ایي ًتایح هطاتِ تطمیمات
لثلی هی تاضذ ] . [22]ٍ [21 ] ، [12 ] ، [6
ًگاسُ ً -5تایح ساتغِ تیي خشیاًات ًمذی ػولیاتی تا تاصدُ سْام
Returnt = β0+ β1(Rank of OCFt/P) + εt
سٍیىشد ول الالم تؼْذی سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش
ػشؼ اص هثذا

0,06

0,08

آهاسُ t

***() 4,828

***() 4,668

β1
آهاسُ t

-0,038

-0,067

*

**

()-1,822
0,005

()-2,295
0,1

R2
*دس سغص ** ، %90دس سغص  *** ٍ %95دس سغص  %99اعویٌاى هؼٌا داس است.
نگاره ( -) 6نتایج آزمون والد -رویکرد کل اقالم تعهدی
آماره  waldمحاسبه شده

آماره نگاره

.00.0

00.6
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ب -رویکزد اقالم تعهدی سزمایه در گزدش
لذس هغلك ضشایة هتغیش ّای الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ خشیاًات ًمذی ػولیاتی دس
سگشسیَى ته هتغیشُ (ًگاسُ ً ٍ 5گاسُ  )4تِ تشتیة 0,067 ٍ 0,055هی تاضذ وِ تفاٍت
لاتل هالضظِ ای تا یىذیگش ًذاسًذ ٍ ایي هَضَع تا آهاسُ ٍالذ ًیض دس ًگاسُ  7تائیذ ضذُ
است ٍ .سٍد اعالػات خشیاًات ًمذی ػولیاتی تِ هذل(عثك ًگاسُ ) 4سثة افضایص  R2اص
 0,006تِ  0,01ضذُ است ٍ ساتغِ دیگش هؼٌاداس ًوی تاضذ  ،یؼٌی خشیاًات ًمذی ػولیاتی
ًسثت تِ الالم تؼْذی غیش ػادی هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ًذاسد .اص عشف دیگش  ،اص آى
خا وِ ٍسٍد اعالػات الالم تؼْذی غیش ػادی تِ هذل عثك ًگاسُ 4سثة واّص  R2اص
( 0,1دس ًگاسُ  )5تِ  0,01ضذُ است ٍ ساتغِ دیگش هؼٌاداس ًوی تاضذ ،یؼٌی الالم تؼْذی
غیش ػادی ًیض ًسثت تِ خشیاًات ًمذی ػولیاتی هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ًذاسد  .تٌاتشایي ،
فشضیِ سَم سد هی ضَد.
نگاره ( -) 7نتایج آزمون والد -رویکرد اقالم تعهدی سرمایه در گردش
آماره  waldمحاسبه شده

آماره نگاره

.02.0

00.6

نتایج آسمون فزضیه چهارم
دس ًگاسُ  ، 8تا دس ًظش گشفتي هتغیش ّای وٌتشلی دس یه هذل  ،ساتغِ تیي الالم تؼْذی غیش
ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ضذُ است ً .تایح آصهَى فشضیِ زْاسم تا
استفادُ اص دٍ سٍیىشد هَسد هغالؼِ  ،ضاوی اص آى است وِ تؼذ اص دس ًظش گشفتي خشیاًات
ًمذی ػولیاتی  ،سضذ فشٍش ٍ ًسثت اسصش دفتشی تِ تاصاسضمَق غاضثاى سْام  ،ساتغِ
هؼٌاداسی تیي الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ تاصدُ آتی سْام ٍخَد داسد .تٌاتشایي  ،فشضیِ
زْاسم دس ّش دٍ سٍیىشد تائیذ هی ضَد  .آهاسُ دٍتیي ٍاتسَى ًیض دس ّش دٍ سٍیىشد ضاوی
اص آى است وِ اخضای خغا دس ایي هذل ّوثستگی هؼٌا داسی تا یىذیگش ًذاضتِ ٍ سفتاسی
هستمل اص ّن داسًذ  .ایي ًتایح هطاتِ تا تطمیمات لثلی است].[9
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ًگاسُ ً -8تایح آصهَى فشضیِ زْاسم تا دس ًظش گشفتي ولیِ هتغیش ّای وٌتشلی
Returnt = β0 + β1(-Rank of Abnormal Accrualt)+ βn (Rank of Controln,t ) + εt
Returnt =β0 +β1(-Rank of wcAbnormal Accrualt)+ βn(Rank of Controln,t )+ εt
سٍیىشد ول الالم تؼْذی

سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش

ػشؼ اص هثذا

0,109

0,095

آهاسُ t

***() 5,364

***() 4,216

β1
آهاسُ t

0,04

-0,05

R2
دٍستیي ٍاتسَى

*

()1,948

* ()-1,721

0,05

0,05

1,934

2,092

*دس سغص ** ، %90دس سغص  *** ٍ %95دس سغص  %99اعویٌاى هؼٌا داس است.
نتیجه گیزی
یىی اص هَضَػات هْن دس تطمیمات ضساتذاسی ً ،مص سَد ضساتذاسی دس اسصضیاتی اٍساق
تْاداس هی تاضذ .اص آًدایی وِ سَد تا تاصدُ سْام ضشوت ّا دس استثاط است  ،دس ساتغِ تا
هفیذ تَدى اخضای تؼْذی سَد تشای اسصیاتی ضشوت  ،گضاسُ ّای هتؼذدی ٍخَد داسد .اص
یه عشف ّ ،یأت استاًذاسد ّای ضساتذاسی هالی هؼتمذ است وِ الالم تؼْذی تشای
اسصیاتی سْام سَدهٌذ ّستٌذ .اص عشف دیگش  ،تشخی اص تطلیل گشاى هالی لاتلیت اتىا ٍ
هشتَط تَدى سَد سا تِ دلیل اخضای تؼْذی آى هَسد پشسص لشاس هی دٌّذ .آى ّا ایي تطث
سا هغشش هی وٌٌذ وِ هذیشاى توایل داسًذ الالم تؼْذی سا تا تِ واسگیشی سٍش ّای
هختلف هداص تشای تؼذیل سَد ،دستىاسی وٌٌذ  .ایي دس ضالی است وِ دس فشآیٌذ تػوین
گیشی هالی ً ،مص ٍ اّویت خشیاًات ًمذی زٌاى آضىاس ضذُ است وِ تذٍى تَخِ تِ آى
تػویوات ًاواسآهذ ّستٌذ ٍ یا ایٌىِ دس اخشا تا هطىالتی هَاخِ خَاٌّذ ضذ.
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دس سٍش آصهَى فشضیات تا استفادُ اص سٍیىشد ول الالم تؼْذی ٍ ،خَد الالم تؼْذی
خالف لاػذُ اثثات ضذُ است .ایي ضَاّذ  ،هَیذ ًتایح تطمیمات لثلی هی تاضذ
]ٍ .[25]ٍ[17]،[13]،[8لی دس سٍیىشد الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش  ،ضَاّذ هثتٌی تش
ػذم ٍخَد الالم تؼْذی خالف لاػذُ هی تاضذّ .وسٌیي ًتایح ًطاى هی دّذ وِ دس
سٍیىشد ول الالم تؼْذی ،خشیاًات ًمذی ػولیاتی ،تَاى تَضیطی الالم تؼْذی غیش ػادی
دس تاصدُ آتی سْام سا ،واّص ًوی دّذ .ایي ًتایح هطاتِ تا تطمیمات لثلی است ].[25]،[9
ًتایح تطمیك دس هَسد هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی هتغیش ّای الالم تؼْذی خالف لاػذُ ٍ
خشیاًات ًمذی ػولیاتی ضاوی اص آى است وِ تا استفادُ اص سٍیىشد ول الالم تؼْذی ،
الالم تؼْذی غیش ػادی ٍ خشیاًات ًمذی ػولیاتی ّ ،ش دٍ اعالػات هْوی دس ساتغِ تا
تاصدُ آتی سْام داسًذ ٍ ّش دٍ ًیض ًسثت تِ یىذیگش هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی داسًذ وِ
ایي ًتایح هطاتِ تطمیمات هطاتِ هی تاضذ ] . [22]ٍ [21] ، [12] ، [6ایي ًتایح دس سٍیىشد
الالم تؼْذی سشهایِ دس گشدش ،ضَاّذ زٌذاًی اص ٍخَد هطتَای افضایٌذُ اعالػاتی ّش
خضء ًسثت تِ دیگشی یافت ًطذُ است .اص عشف دیگش ًتایح تطمیك ًطاى هی دّذ وِ تؼذ اص
دس ًظش گشفتي هتغیش ّای خشیاًات ًمذی ػولیاتی  ،سضذ فشٍش ً ،سثت اسصش دفتشی تِ
تاصاس ضمَق غاضثاى سْام دس زاسزَب یه سگشسیَى دس ساتغِ تیي الالم تؼْذی اختیاسی
ٍ تاصدُ آتی سْام ،تا استفادُ اصّش دٍ سٍیىشد هَسد هغالؼِ  ،ساتغِ ّوسٌاى هؼٌا داس تالی
هی هاًذ  .ایي ًتایح هطاتِ تا تطمیمات لثلی است ] . [ 9
محدودیت های تحقیق
دس ایي تطمیك هَاسد صیش تا ضذٍدی هی تَاًٌذ تؼوین پزیشی ًتایح سا تطت تاثیش لشاس دٌّذ:
 -1اثش تَسم ٍ سایش هتغیش ّای التػادی تش اسلام غَست ّای هالی هطاسثِ ضذُ
 -2اثشات ًاضی اص تفاٍت دس سٍش ّای ضساتذاسی دس اًذاصُ گیشی ٍ گضاسش سٍیذاد ّای
هالی ،هوىي است تش ًتایح اثش گزاسد وِ تؼذیلی اص ایي تاتت غَست ًگشفتِ است.
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