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بزرسی ارتباط سَد تلفیقی با قیوت سْام قبل ٍ بعد اس تجدید ًظز در 

 18استاًدارد حسابداری ضوارُ 

 

 داًطیار گزٍُ حسابداری داًطگاُ هاسًدراى – دکتز احود احودپَر

 استادیار گزٍُ حسابداری داًطگاُ عالهِ طباطبایی  - َلَبدکتز قاسن 

 ضد داًطگاُ آساد اراکداًطجَی کارضٌاسی ار – سعید غالهی هْزآبادی

 چکیدُ

 

 ثطضسی اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض ثِ حبضط، تحمیك   

ٍ اضظیبثی سَزهٌسی ٍ اثط ثرطی تغییطات افوبل ضسُ زض استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  تْطاى

ی فطضیبت خْت ثطضس .پطزاذتِ استزض خْت تبثیط ثط تػوین گیطی استفبزُ وٌٌسگبى  18

آى اظ آظهَى ّبی ّوجستگی آهبضی ٍ ضگطسیَى استفبزُ ضسُ است ٍ زازُ ّبی هَضز ًیبظ 

تْیِ  ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ی پصیطفتِ ضسُ زضاظ غَضت ّبی هبلی ضطوت ّبًیع تحمیك 

 . است گطزیسُ

 اضتجبط آىوِ ثیي سَز تلفیمی ّط سْن ثب لیوت  ًطبى هی زّسًتبیح حبغل اظ پژٍّص    

ّوچٌیي تغییطات افوبل ضسُ زض استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ . هثجت ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز
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سَزهٌس ٍ اثطثرص ثَزُ ٍ هَخت ثْجَز اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضسُ  18

 .است

 کلید ٍاصُ ّا

 18، استبًساضز حسبثساضی ضوبضُثَضس اٍضاق ثْبزاض، لیوت سْبم، سَز ّط سْن، سَزتلفیمی

 قدهِه

. اهطٍظُ ثطای ضضس ٍ تَسقِ التػبزی اظ تطویت ٍاحسّبی تدبضی استفبزُ هی ضَز   

، افعایص سغح تَلیس اظ عطیك زهَخَ هسیطیت ظاستفبزُ اظ ضٍش تطویت، استفبزُ ثْیٌِ ا

استفبزُ اظ ؽطفیت ثال استفبزُ سبیط ٍاحسّبی فضَ گطٍُ، وبضائی ثیطتط، استفبزُ اظ 

استفبزُ اظ تسْیالت  ،ض ٍاحسّبی فضَ گطٍُ، تٌَؿ تَلیسترػیع هٌبثـ ٍ ًیطٍی وب

ٍاحسّبی فضَ گطٍُ، ّعیٌِ تَلیس ووتط، هعایبی هبلیبتی، وبّص ضیسه، غطفِ خَیی زض 

ٍ فَایس هتقسزی وِ اظ  ّعیٌِ ّب، حدن فطٍش ثبالتط ثب تَخِ ثِ تسلظ ثط ثبظاض، ّوِ ایي هعایب

ز ٍ ثبظزُ سطهبیِ گصاضی ضا افعایص ، سَسهی ضًَ عطیك تطویت ٍاحسّبی تدبضی تحػیل

 .هی زٌّس

وٌتطل ًیست ، اىاضظش ثبظاض ضطوت اغلی، تٌْب تحت تبثیط زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی  

ضطوت اغلی ثط ضطوت ّبی فطفی، زض تقییي فَایس آتی ضطوت اغلی ٍ زض ًتیدِ سَز 
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هطتجظ ثب  اعالفبت هطثَط ثِ سبذتبض زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی. زاضزسْبم آى ًمص اسبسی 

سطهبیِ گصاضی غَضت گطفتِ تَسظ ضطوت اغلی وِ زض غَضت ّبی هبلی تلفیمی ًطبى 

اظ  .زازُ هی ضَز، هی تَاًس اعالفبت ثب اضظش تطی ضا زض اذتیبض تػوین گیطًسگبى لطاض زّس

وِ ّیچىس ًوی تَاًس تَسظ هقبهلِ ثط هجٌبی وبضا  ًؾط تئَضیه، زض یه ثبظاض سْبم 

ظزُ غیط فبزی ثسست آٍضز ، لیوت ّبی سْبم تبثـ ٍ ثبظًوَزی اظ اعالفبت فوَهی  ثب

ایي اهط هَیس ایي هغلت است وِ ثبظاض سْبم . تغییطات زض همساض سَز ضطوت ذَاٌّس ثَز

تغییطات سَز ضا لجل اظ ایي وِ ثِ فوَم افالم ضَز ثِ عَض غحیح پیص ثیٌی هی وٌس ٍ ایي 

ثط ایي ضطوت ّبیی وِ زض سبل خبضی ثب هَضَؿ ضٍی لیوت سْبم تبثیط هی گصاضز؛ ثٌب

وبّص زض سَز ذَز هَاخِ ّستٌس، زض فبغلِ ظهبًی چٌس ضٍظ لجل اظ افالم سَز، ثب وبّص 

سَز هجتٌی ثط ایي   -ظیطثٌبی هسل ّبی اضظضیبثی لیوت. ضبى هَاخِ هی ضًَس زض لیوت سْبم

آتی ّستٌس ٍ  فطؼ است وِ سَزّب ثِ عَض هَثط، فالهت ٍ ًطبًِ ای اظ خطیبًبت ًمسی

هغبلقبت هتقسزی اظ خولِ  .لیوت ّبی سْبم تحت اًتؾبضات فمالیی تقییي هی ضَز

زازُ اًس وِ لیوت اٍضاق ثْبزاض ّوسَ ثب ًَسبًبت سَز  ًطبى 2ٍ چطی1تحمیمبت ثبل ٍ ثطاٍى

 . حسبثساضی تغییط هی وٌس

                                                           
1 Ray Ball & Philip Brown 
2 Chare 
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ی ثیطتط ثبضس، اظ ًؾط تئَضیه، اًتؾبض هٌغمی ایي است وِ ّطچِ سَز تلفیمی ضطوت اغل   

گصاضاى ثِ غَضت آضىبض سَز تلفیمی گعاضش لیوت سْبم آى ًیع افعایص یبثس ٍ سطهبیِ

ضبیس یىی اظ فَاهل هْن تبثیط سَز تلفیمی ثط . ّب ضا هَضز تَخِ لطاض زٌّسضسُ ضطوت

ثیٌی ضسُ ثِ سْبهساضاى ووه وِ سَز هَضز گعاضش ٍ سَز پیص است لیوت سْبم ایي

س ثط اسبس آى، سَز تمسیوی آیٌسُ ضا وِ یىی اظ فبوتَضّبی هَثط زض تقییي وٌس تب ثتَاًٌهی

لصا اگط سَزّبی تلفیمی، اضتجبط ًعزیىی ثب لیوت . ثیٌی وٌٌسثبضس، پیصلیوت سْبم هی

گصاضی یب تَاًٌس ضبذع هٌبسجی ثطای اضظشسْبم یب تغییطات لیوت سْبم زاضتِ ثبضٌس، هی

 .تغییط زض اضظش سْبم ثبضٌس

تَخِ ثِ اّویت غَضت ّبی هبلی تلفیمی، تسٍیي استبًساضز ّبی حسبثساضی زض هَضز ثب 

استبًساضز . اضائِ غَضت ّبی هبلی تلفیمی هَضز تَخِ هطاخـ شیػالح لطاض گطفتِ است

هَضز تدسیس ًؾط لطاض گطفت، تْیِ  1385حسبثساضی ایطاى ًیع وِ زض سبل  18ضوبضُ 

ثب تَخِ ثِ هغبلت ..  اغلی ضا العاهی سبذتِ است غَضتْبی هبلی تلفیمی تَسظ ضطوت ّبی

 : فَق سَاالت اسبسی ظیط هغطح است وِ

آیب ثیي سَز تلفیمی گعاضش ضسُ ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی اضتجبط هثجت ٍ هقٌب    

سَال ثقسی ایي  ثبضس، هثجتزاضی ٍخَز زاضز یب ذیط؟ زض غَضتی وِ پبسد سَال فَق 

 :است وِ 
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، هَخت ثْجَز اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضسُ 18ؾط زض استبًساضز آیب تدسیس ً   

  یب ذیط؟ ،است

 حقیقتپیطیٌِ 

تغییطات سَز، پیص ثیٌی تحلیل "زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى  ]14[ 1ًیسض ّبفط ٍ ضیگبى

، غس ضطوت حبضط زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض ًیَیَضن ضا زض زٍضُ "گطاى ٍ لیوت سْبم

پٌدبُ ضطوت اظ ایي ًوًَِ غس تبیی، ثْتطیي . هَضز ثطضسی لطاض زازًس 1969 -1970ظهبًی 

فولىطز ٍ ثیطتطیي تغییطات هثجت زض لیوت ٍ پٌدبُ ضطوت هبثمی، ثستطیي فولىطز ٍ 

ًتبیح تحمیك آى ّب ًطبى زاز وِ ضاثغِ لَی  .ثیطتطیي تغییطات هٌفی زض لیوت ضا زاضا ثَزًس

ّوچٌیي . ٍ سَز ٍالقی ثب تغییطات لیوت سْبم ٍخَز زاضزثیي تغییطات سَز پیص ثیٌی ضسُ 

تمطیجب ّوِ ضطوت ّبی ضقیف سَز ّط سْن ذَز ضا ثیطتط اظ حس ٍالقی پیص ثیٌی وطزُ ٍ 

ضطوت ّبی ثب فولىطز لَی، پیص ثیٌی هتقبزل تط ٍ ًعزیه تطی اظ سَز ّط سْن ذَز 

بی ثب فولىطز ضقیف هی زاضتِ اًس ٍ ذغبی پیص ثیٌی زض ایي ضطوت ّب ووتط اظ ضطوت ّ

 .ثبضس

                                                           
1 Victor Niederhoffer & Patrick  J.Regan 
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ثِ ثطضسی سَزهٌسی اعالفبت غَضت ّبی هبلی  ]10[ 1وطیستیٌب آثبز ٍ سبیط ّوىبضاًص   

ضطوت  474آى ّب فطضیبت ذَز ضا اظ عطیك گطزآٍضی ضَاّس اظ تقساز . تلفیمی پطزاذتٌس

بل اًتطبض س) 1991غیط هبلی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض هبزضیس اسپبًیب عی سبلْبی 

هَضز آظهَى  EBO، ٍ ثب استفبزُ اظ هسل اضظضیبثی 1997تب ( غَضت ّبی هبلی تلفیمی

ًتبیح تحمیك آًبى ثیبًگط آى است وِ ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم . آهبضی لطاض زازًس

ضطوت ّبی اغلی،  ضاثغِ ای لَی  ٍ هثجت ٍخَز زاضز ٍ اعالفبت غَضت ّبی هبلی 

 . اعالفبت غَضت ّبی هبلی ضطوت اغلی سَزهٌستط هی ثبضستلفیمی زض همبیسِ ثب 

، ثِ ثطضسی تدطثی سَزهٌسی ول اضلبم سَزّبی ]13[ 2ًیىَالئَس ٍ سبیط ّوىبضاًص   

تلفیمی گعاضش ضسُ ٍ همبیسِ آى ّب ثب سَز ضطوت ّبی فطفی ترػیع زازُ ضسُ ثِ 

ٍ (  EBOاظ خولِ)ایي هَضَؿ ثب استفبزُ اظ هسل ّبی هرتلفی . ضطوت اغلی پطزاذتٌس

ًتبیح . هَضز آظهَى لطاض گطفت 94،93ٍ95زازُ ّبی ثَضس اٍضاق ثْبزاض آتي عی سبل ّبی 

تحمیك آى ّب ًطبى زاز، زض غَضت فسم ٍخَز تَضم، ول سَزّبی تلفیمی گعاضش ضسُ ثب 

لیوت سْبم ضطوت اغلی هطتجظ ثَزُ ٍ خْت تػوین گیطی ّبی التػبزی استفبزُ 

ثبضس، لیىي سَزهٌسی ایي سَزّب اظ سَزّبی گعاضش ضسُ ضطوت وٌٌسگبى سَزهٌس هی 

هحممیي ایي اهط ضا ًبضی اظ آى هی زاًٌس وِ سَزّبی تلفیمی حبغل خوـ . اغلی ووتط است

                                                           
1 Cristina  Abad  &  etal  
2 Nickolaos  Iriotis  &  etal 
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یه هدوَفِ اظ سَزّبی ًبّوگي هی ثبضس، زض ًتیدِ استفبزُ اظ ایي زازُ ّب تَاى تجییي هسل 

 .   ّبی اضظضیبثی ضا ثْجَز ًوی ثرطس

، ثِ ثطضسی اّویت اعالفبت حسبثساضی تلفیمی ٍ غیط ]12[ 1ضیس ٍ سبیط ّوىبضاًصّب   

زض ایي تحمیك آى ّب . تلفیمی خْت پیص ثیٌی لیوت سْبم زض ضطوت ّبی آلوبًی پطزاذتٌس

ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ ثیي سَز تلفیمی ٍ غیط تلفیمی ثب لیوت سْبم اضتجبط هثجت ٍ 

وِ هجتٌی ثط لبًَى ( ضطوت اغلی)لبم سَز غیط تلفیمی هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ّوچٌیي اض

تدبضت لسین است، زض همبیسِ ثب سَز تلفیمی خْت پیص ثیٌی اضظش ثبظاض ضطوت ّب 

 .سَزهٌستط هی ثبضٌس

، ثِ ثطضسی ًمص سَز ٍ اضظش زفتطی زض اضظیبثی لیوت سْبم ]11[ 2وطیستیي تي   

اضظش زفتطی ٍ سَز ثب لیوت سْبم ٍ زض ایي تحمیك ثب تبویس ثط هطثَط ثَزى . پطزاذت

اٍ ثِ . اضظش ضطوت، ثط ًمص هتفبٍت آى ّب زض تجییي سالهت هبلی ضطوت ّب پطزاذتِ ضس

ایي ًتیدِ ضسیس وِ اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ٍ اضظش ضطوت، ثیص اظ اضظش 

 ّوچٌیي اضظش زفتطی تلفیمی فبهل هطثَط تطی زض ضطوت ّبی ثب. زفتطی هی ثبضس

 . ٍضقیت فبزی، ًسجت ثِ ضطوت ّبی ٍضضىستِ است

                                                           
1 Harris  T.S. And etal 
2 Chistine  Tan 
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تبثیط سَز ثط تغییطات لیوت سْبم زض ثَضس  "زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى  ]8[ذَضسٌس   

ضاثغِ ثیي سَز ّط سْن ٍ سَز تمسیوی ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی  "اٍضاق ثْبزاض تْطاى

زض ایي ضاستب یه . ازپصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضا هَضز ثطضسی لطاض ز

ًتبیح حبغل اظ تحمیك . فطضیِ اغلی ٍ سِ فطضیِ فطفی، عطاحی ٍ هَضز آظهَى لطاض گطفت

 ،سَز افالم زض غَضت . وِ ثطٍت سْبهساضاى ضبهل سَز ٍ لیوت ثبظاض سْبم است ًطبى زاز

لجل ٍ ثقس اظ  اىثِ ّوبى اًساظُ لیوت سْبم وبّص هی یبثس، ثِ عَضی وِ ثطٍت سْبهساض

 .تغیط ًوی وٌسفالم سَز ا

ثطضسی اثطات افالم سَز ثط لیوت سْبم زض  "زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى ]6[حدبظی   

ضطوت  50ضاثغِ ثیي سَز حسبثساضی ٍ لیوت سْبم ضا ثطای  "ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى

ًتبیح ایي تحمیك ًطبى زاز وِ . هَضز ثطضسی لطاض زازُ است 1368 -1373عی سبل ّبی 

بی هطثَط ثِ سَز حسبثساضی زاضای ثبض اعالفبتی هفیس ثَزُ ٍ زض تػوین گیطی گعاضش ّ

. ّوچٌیي افالم سَز ثبفث تغییط زض لیوت سْبم هی ضَز. استفبزُ وٌٌسگبى هَثط است

اظ عطفی افالم . چٌبًچِ تغییطات سَز هٌفی ثبضس، عجیقتب ثبیس ثبفث وبّص لیوت سْبم ضَز

ٍسیـ ضٍی لیوت ّب ضسُ ٍ ثبظزُ غیط فبزی زض ّفتِ سَز ثبفث اًقىبس اثط آى ثِ عَض 

 .افالم سَز ثطاثط ثب غفط است
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ثطضسی اضتجبط ثیي سَز ٍ لیوت سْبم ضطوت "زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى  ]2[ثیبتی   

ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي هتغیطّبی فَق  "ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى

ك اظ ضطیت ّوجستگی ثیي تغییطات زض لیوت سْبم خْت آظهَى فطضیِ ایي تحمی. پطزاذت

لیوت ٍ سَز  ًتبیح ثسست آهسُ ًطبى زاز وِ ثیي زٍ هتغیط. زًوٍَ تغییطات زض سَز استفبزُ 

 . ، اضتجبط ثسیبض لَی ٍخَز زاضزسْبم

ثطضسی هیعاى اضتجبط سَز "زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى  ]3[اهیس پَض حیسضی ٍ ّوىبضاى   

ضظش ثبظاض سْبم ضطوت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض ٍ اضظش زفتطی ثب ا

هحتَای اعالفبتی سَز ذبلع ٍ اضظش زفتطی ضطوت ضا اظ عطیك ثطضسی هیعاى  "تْطاى

تب پبیبى  1375اضتجبط سَز ّط سْن ٍ اضظش زفتطی ّط سْن ثب لیوت سْبم ثیي سبلْبی 

بى زاز وِ اٍال، ّوجستگی ًسجتب ًتبیح تحمیمبت آى ّب ًط. هَضز ثطضسی لطاض زازًس 1383

ٍخَز زاضز ٍ ثرص لبثل تَخْی اظ %( 7/70)لَی ثیي سَز ّط سْن ثب لیوت ّطسْن 

ثبًیب، فوسُ لسضت تَضیح زٌّسگی . تغییطات اضظش ضطوت ثِ ٍسیلِ سَز تجییي هی ضَز

ثبلثب، اضظش زفتطی ضطوت اظ . هدوَؿ سَز ٍ اضظش زفتطی ضطوت ثِ ذبعط سَز است

ح زٌّسگی هٌبسجی زض همبیسِ ثب سَز ّط سْن ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ ضطیت تقییي لسضت تَضی

ثطای ایي هتغیط، ثِ ٍیژُ ضطیت تقییي تفبضلی ثیبًگط لسضت تَضیح زٌّسگی  ثسست اهسُ

 .ضقیف ایي هتغیط زض تَضیح ًَسبى اضظش ضطوت است
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ز ٍ لیوت ثطضسی اضتجبط ثیي سَ"زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى  ]4[هْسی خَاّطی وبهل   

 "1379 -1384سْبم زض ضطوت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض عی سبل ّبی 

ًتبیح  .اضتجبط ثیي سَز ٍ لیوت سْبم زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض ضا هَضز ثطضسی لطاض زاز

حبغل اظ پژٍّص غَضت گطفتِ حبوی اظ آى ثَز وِ ثیي سَز پیص ثیٌی ضسُ ٍ سَز 

اضتجبط هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ اوثط ضطوت ّب سَز ذَز ضا ٍالقی ّط سْن ثب لیوت سْبم 

 .ثیطتط اظ حس ٍالقی پیص ثیٌی هی وٌٌس

 فزضیِ ّای تحقیق

ثب فٌبیت ثِ هجبًی ًؾطی ٍ تحمیمبت هغطح ضسُ، فطضیِ ّبی تحمیك ثِ ضطح ظیط ثیبى هی 

 :ضَز

ثیي سَز تلفیمی گعاضش ضسُ ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی اضتجبط هثجت ٍ  .1

 .ب زاضی ٍخَز زاضزهقٌ

هَخت لَیتط ضسى ضاثغِ ثیي سَز  18تدسیسًؾط زض استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  .2

 .تلفیمی ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی ضسُ است

 رٍش تحقیق

ثب تَخِ ثِ ّسف ایي تحمیك وِ ثطضسی اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم زض ثَضس    

  -ؾط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًؾط ضیَُ تَغیفیاٍضاق ثْبزاض هی ثبضس، ًَؿ تحمیك اظ ً
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 ]5[.ّوجستگی هی ثبضس وِ ثطای ثطضسی زلیك تط هتغیطّب اظ ضگطسیَى استفبزُ ضسُ است

ثطای تبییس یب ضز فطضیِ . ایي تحمیك، زض زٍ هطحلِ ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب هی پطزاظز

ساض تغییط زض ؛ ثسیي غَضت وِ همًرست، اظ ضٍش ّوجستگی آهبضی استفبزُ ضسُ است

ضٍظ لجل اظ  20ثِ فٌَاى هتغیط هستمل ٍ هیبًگیي لیوت  1386تب   1383سَز تلفیمی سبلْبی 

 . ثِ فٌَاى هتغیط ٍاثستِ هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است 1387تب  1384هدوـ سبلْبی

ضطیت ّوجستگی گطتبٍضی پیطسَى وِ اظ فطهَل ظیط  اظ  ضطیت ّوجستگی ، ثطای هحبسجِ

 :استفبزُ ضسُ است ضَزهحبسجِ هی 

                      (1)                                                                                  

= rx,y ضطیت ّوجستگی ،x ;اًحطاف ّط ًوطُ اظ هیبًگیيx ّب ،Y ; اًحطاف ّط ًوطُ اظ

  هدوَؿ; ∑،ّبyهیبًگیي 

 اظ ، حبضط ّبی پژٍّص زازُ تحلیل ثطای یت ّوجستگی پیطسَىپس اظ هحبسجِ ضط   

 ضطیت آهسُ اظ زست ثِ) ضسُ تقسیل تقییي ضطیت ٍ هتغیطُ ته آهبضی ضگطسیَى

وِ اظ  ضسُ است استفبزُ( زضغس 5ذغبی ) زضغس  95زض سغح اعویٌبى ( پیطسَى ّوجستگی

 :ذَاّس ثَزهحبسجِ لبثل فطهَل ظیط عطیك 

Pt=α+β epsc+ξ                               (2)  
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Pt : ، لیوت ثبظاضα : ،همساض ثبثت هسلβ :   ،ضطیت هتغیط هسلepsc:  سَز ّط سْن تلفیمی

  همساض ذغبی هسل :t ،ξزض ظهبى 

هتغیطّبی هَضز استفبزُ زض هسل تحمیك ٍ هٌجـ خوـ آٍضی اعالفبت ٍ چگًَگی هحبسجِ ّط 

 :یه زض خسٍل ظیط اضائِ ضسُ است

 

 هتغیطّبی تحمیك ٍ ًحَُ اًساظُ گیطی آًْب. 1خسٍل 

 ًحَُ هحبسجِ هٌجـ ًَؿ هتغیط فٌَاى هتغیط

سَز ّط سْن 

 سَز ذبلع تلفیمی ضطوت اغلی غَضتْبی هبلی هستمل تلفیمی

 تقساز سْبم غبزضُ ضطوت اغلی تلفیمی  

 لیوت سْبم

 

 ٍاثستِ

 

 تبثلَی ثَضس

 

        ضٍظ لجل اظ                   20هیبًگیي لیوت 

 تبضید هدوـ

 

ثِ هٌؾَض ثطضسی فطضیِ زٍم، اثتسا ثب استفبزُ اظ آظهَى ضطیت ّوجستگی  زض هطحلِ ثقس ٍ   

پیطسَى، اضتجبط ثیي ّط یه اظ خفت هتغیطّب ضا زض فبغلِ ظهبًی زٍ سبل لجل ٍ زٍ سبل ثقس 

سِ ضطایت سٌدیسُ ٍ سپس ثب همبی 18ضسُ ضوبضُ  تدسیسًؾطاظ العام ثِ ضفبیت استبًساضز 

زض ذبتوِ . ّوجستگی هحبسجِ ضسُ، هیعاى اضتجبط ثیي آى ّب ضا ثب یىسیگط همبیسِ هی وٌین

خْت اًدبم تحلیل زلیك تط، اظ تدعیِ ٍ تحلیل ضگطسیَى ٍ ضطیت تقییي تقسیل ضسُ 

 .استفبزُ هی ضَز
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 جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری

ّبی پصیطفتِ ضسُ زض خبهقِ آهبضی هَضز ًؾط زض ایي تحمیك فجبضت است اظ ولیِ ضطوت 

) ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى وِ زض عی سبل ّبی هَضز ثطضسی ، غَضت ّبی هبلی تلفیمی 

ثب تَخِ ثِ هقیبض فَق تقساز ضطوت . تْیِ ًوَزُ اًس( 18عجك استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ 

ثِ فلت ًبلع ثَزى اعالفبت ٍ . ضطوت هی ثبضس 168ضبهل  (خبهقِ آهبضی )ّبی هَخَز 

ثطذی ًبّوبٌّگی ّب هیبى افضب خبهقِ، ضطایظ ظیط ثطای اًتربة ًوًَِ آهبضی لطاض  ٍخَز

ضطایظ یبز ضسُ . زازُ ضس ٍ اظ ایي ضٍ ًوًَِ آهبضی ثِ ضٍش حصف سیستوبتیه اًتربة ضس

 :فجبضتٌس اظ

تبضید ثطگعاضی هدوـ فوَهی فبزی آًْب، زض هبُ ّبی اضزیجْطت، ذطزاز ٍ تیط  .1

 .هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌس هبُ ّط سبل هی ثبضس ثَزُ ٍ سبل هبلی آى ّب 

زض عَل سبلْبی هَضز ثطضسی زض ثَضس، زاضای ضًٍس فقبلیتی هستوطثَزُ ٍ حسالل  .2

ضٍظ لجل اظ ثطگعاضی هدوـ فوَهی فبزی سبالًِ، سْبم آى ّب هَضز هقبهلِ  20

 .لطاض گطفتِ ثبضس

 .ضساًتربة بضی ایي تحمیك ضطوت ثِ فٌَاى ًوًَِ آه 40 تقساز تَخِ ثِ ضطایظ یبز ضسُ،ثب 

 یافتِ ّای پضٍّص
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زازُ ّبی هطثَط ثِ ًوًَِ آهبضی تحمیك، اظ ثبًه ّبی اعالفبتی هَخَز استرطاج ٍ ثِ    

آهبض تَغیفی زازُ ّبی خوـ آٍضی . هٌتمل ضس Spssٍ ًطم افعاض  Excelغفحِ گستطزُ 

آٍضزُ ضسُ ( 1) ضسُ وِ ضبهل سَز تلفیمی ٍ لیوت ّط سْن هی ثبضس، زض ًگبضُ ضوبضُ

ضطوت اغلی ٍ )سَز تلفیمی ّط سْن ثِ زلیل ظیبًسّی تقسازی اظ گطٍُ ضطوت ّب . است

 . ، زض ثطذی اظ سبل ّبی هَضز ثطضسی هٌفی ثَزُ است(ضطوت ّبی تبثقِ

 آهار تَصیفی دادُ ّای تحقیق. 1ًگارُ 

 حداقل هتغیز
 چارک 

 اٍل
 هیاًِ

 چارک

 سَم 
 هد هیاًگیي حداکثز

 اًحزاف

 ارهعی 

 5410 1700 5823 28924 8317 4007 1807 438 قیوت ّز سْن

-45/750 سَد تلفیقی ّز سْن  87/498  83/883  7/1482  8/5966  95/1222  1354 98/1127  

 

زض ایٌدب یه ثبض زیگط، فطضیِ اٍل تحمیك ضا ثیبى هی وٌین ٍ سپس ثِ  تدعیِ ٍ تحلیل    

 .یبفتِ ّب هی پطزاظین

ثیي سَز تلفیمی گعاضش ضسُ ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی اضتجبط هثجت : فطضیِ اٍل   

 :ثطای سٌدص ایي فطضیِ، اظ آظهَى آهبضی ظیط استفبزُ ضسُ است.ٍ هقٌب زاضی ٍخَز زاضز

   H0:ρ≤0                         ّوجستگی هثجت ٍ هقٌی زاضی ٍخَز ًساضز 

   H1:ρ>0                          ّوجستگی هثجت ٍ هقٌی زاضی ٍخَز زاضز  
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وِ ثیبًگط هحبسجِ ضطیت ّوجستگی ثیي سَز تلفیمی ّط سْن ( 2)ثب تَخِ ثِ ًگبضُ ضوبضُ    

ضطوت هی ثبضس،  40ضٍظ لجل اظ هدوـ زض یه ًوًَِ هتطىل اظ  20ٍ هیبًگیي لیوت 

بى زٌّسُ ّوجستگی ثبال است وِ ًط% 7/76ضطیت ّوجستگی ثیي هتغیطّبی هصوَض، ثطاثط ثب 

، ًطبًِ ّوجستگی 5/0الظم ثِ شوط است وِ ضطیت ّوجستگی ثبالی . ثیي زٍ هتغیط هی ثبضس

زض ایٌدب الظم است، هدسزا یبزآٍضی گطزز وِ ایي ضلن، هیعاى . ًسجتب ثبال ثیي زٍ هتغیط است

بًگط فالهت هثجت ضطیت ّوجستگی، ثی. ّوجستگی ذغی زٍ هتغیط هصوَض ضا ًطبى هی زّس

ّن خْت ثَزى تغییطات زٍ هتغیط است؛ ثِ فجبضت زیگط، افعایص زض سَز، ثب افعایص زض 

 . لیوت ٍ وبّص زض سَز، ثب وبّص زض لیوت ّوطاُ هی ثبضس

 ضطیت ّوجستگی ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم. 2ًگبضُ 

  

1 .767**

. .000

160 160

.767** 1

.000 .

160 160

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

قيمت سهام

سًد تلفيقي

قيمت سهام سًد تلفيقي

Correlation  is significant at the  0.01 leve l

(2-tai le d).

** . 
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عم اًدبم تستْبی اظ سَی زیگط افتجبض ثرطی ثِ ًتبیح ثسست آهسُ اظ فولیبت تحمیك هستل    

هب ًیع خْت تست ًتبیح تحمیك اظ تىٌیه ّبی آهبضی استفبزُ وطزُ این ٍ ثب . آهبضی است

هحبسجِ ضسُ وِ ثِ ووه زازُ ّبی حبغل اظ ًوًَِ اًتربثی ثسست آهسُ  rاستفبزُ اظ 

 .است، السام ثِ هحبسجِ آهبضُ آظهَى ًوَزُ این

    t= r        

767 ;/r   

          40;n    

T  هی ثبضس وِ هی ثبیست ثب 36/7هحبسجِ ضسُ ثب استفبزُ اظ فطهَل فَق، ثطاثطt   خسٍل - t 

ضز ٍ  H0 خسٍل ثعضگتط ثبضس، فطؼ tهحبسجِ ضسُ اظ  tچٌبًچِ . استیَزًت همبیسِ گطزز

ثِ هقٌی ٍخَز اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاض ثیي  H0ضز ضسى فطؼ . پصیطفتِ هی ضَز H1 فطضیِ

لصا ثب تَخِ ثِ . ز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی زض ول خبهقِ آهبضی هی ثبضسسَ

ثعضگتط هی ثبضس، فطؼ ( =02/2t/025,38)ثسست آهسُ اظ خسٍل  tهحبسجِ ضسُ، اظ  tایٌىِ 

H0  هی تَاى ازفب ًوَز وِ ثیي زٍ هتغیط هصوَض اضتجبط هثجت ٍ %  95ضز ٍ ثب اعویٌبى

 . هقٌبزاضی ٍخَز زاضز

 هفزٍضات رگزسیَى خطی
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هحمك ظهبًی هی تَاًس اظ ضٍش ضگطسیَى ذغی استفبزُ ًوبیس ٍ ثط ًتبیح حبغل اظ آى اتىب 

 :وٌس وِ ضطایظ ظیط ٍخَز زاضتِ ثبضس

 اخعای ذغب زض هسل ثطاظش ضسُ )ٍخَز ًساضتِ ثبضس ّوجستگی ثیي ذغبّبی هسل

تسَى استفبزُ هی ثطای آظهَى ایي هغلت اظ آهبضُ زٍضثیي ـ ٍا  ؛(هستمل ثبضٌس

ثبضس، هی تَاى ثط ایي هغلت غحِ گصاضت  5/2تب  5/1اگط ایي آهبضُ ثیي . . ضَز

وِ اخعای ذغب زض ایي هسل ّوجستگی هقٌی زاضی ثب یىسیگط ًساضتِ ٍ ضفتبضی 

هالحؾِ هی ضَز ایي ( 3)ّوبى گًَِ وِ زض ًگبضُ ضوبضُ . هستمل اظ ّن زاضًس

ثبظُ هَضز ًؾط لطاض هی گیطز، ثٌبثطایي استمالل است وِ زض  078/2آهبضُ ثِ هیعاى 

 .اخعای ذغب زض هسل ثطاظش ضسُ ضگطسیَى زض ایي تحمیك تبییس هی ضَز

 ٍاتسَى -ًتبیح حبغل اظ آظهَى زٍضثیي. 3ًگبضُ 

/767 /588 /585 /55 2/078

مذل

1

ضريب

همبستگي
ضريب تعييه

ضريب تعييه

تعذيل شذٌ

خطاي معيار

خميه ت
ديربيه - ياتسًن

 
 

 ثطای ایي هٌؾَض هٌحٌی اخعای ذغب  ،تَظیـ ذغبّب ثبیس ًطهبل ثب هیبًگیي غفط ثبضس

هطبّسُ ( 1)ًوَزاض ضوبضُ  ّوبى عَض وِ زض  .زض هسل ضگطسیَى ضسن هی گطزز

 .غحِ ای ثط ًطهبل ثَزى آى هی گصاضزضىل ؽبّطی زض ایي تَظیـ ، هی ضَز
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 هٌحٌی تَسیع ًزهال اجشا خطای هدل رگزسیَى. 1ًوَدار

Regression Standardized Residual

3.50
3.00

2.50
2.00

1.50
1.00

.500.00
-.50-1.00

-1.50
-2.00

-2.50
-3.00

Histogram

Dependent Variable: stock price

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

Std. Dev = 1.00  

Mean = 0.00

N = 160.00

 
                       

 ضٍش ضگطسیَى اّویت ثِ  هغلت ثقسی وِ تَخِ ثِ آى زض ٌّگبم استفبزُ اظ

، ثطای سعایی زاضز، ًطهبل ثَزى تَظیـ زازُ ّبی ٍاثستِ زض هسل ثطاظش ضسُ است 

اسویطًف ٍ ًوَزاض احتوبل  -اظهَى ًطهبل ثَزى زازُ ّب اظ آظهَى ولوَگطف

ًتبیح حبغل اظ آظهَى ًطبى زٌّسُ ًطهبل ًجَزى . استفبزُ ضس( P-P.plot)ًطهبل 

هتغیطّب ثِ خبی ذَز هتغیطّب   Lagاظ عطیك ثىبضگیطی تَظیـ ثَز، وِ ایي هطىل

ثیطتط اظ   sig، ثِ زلیل ایي وِ(4)زض ًتیدِ ثب تَخِ ثِ ًگبضُ ضوبضُ . هطتفـ گطزیس

 .زضغس است، ازفبی ًطهبل ثَزى هتغیط ٍاثستِ ًیع پصیطفتِ  هی ضَز 5

 فاسویطً -ًتبیح حبغل اظ آظهَى ولوَگَضٍف. 4ًگبضُ 
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، چٌبًچِ زازُ ّبی (2)ًیع ّوبًٌس ًوَزاض ضوبضُ ( P-P.plot)حتوبل ًطهبل زض ًوَزاض ا    

 .زضخِ هتوطوع ثبضس، گَیبی تَظیـ ًطهبل زازُ ّبست 45هطبّسُ ضسُ حَل ذظ 

 P-P.plotتَظیـ احتوبل ًطهبل . 2ًوَزاض

Normal P-P Plot of stock PRICE
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ض پس اظ اظهَى ٍ تبییس توبم هفطٍضبت ضگطسیَى، ثْتط است لجل اظ تقییي ضاثغـِ آى، ًوـَزا   

ثِ ووه ایي ًوـَزاض ًـَؿ ضاثغـِ ٍ پطاوٌـسگی زازُ ّـب ثـِ       . پطاوٌص زٍ هتغیط ضا ضسن وٌین

 .ذَثی لبثل تطریع است

 ًوَزاض پطاوٌص ٍ ضگطسیَى ذغی سبزُ. 3ًوَزاض
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price  = 3.54 + 0.71 * eps

R-S quare  = 0.59

Linear Regression

 

، ًطبى زٌّسُ ذغی است وِ  Pt=α+β epsc+ξهقبزلِ ولی ذظ ضگطسیَى ثِ غَضت     

حبل . هطبّسُ ضسُ ًسجت ثِ آى هی ًیون ثبضس اظ ٍسظ تَزُ ًمبط گصضتِ ٍ اًحطاف همبزیط

اگط ولیِ ًمبط ثب هرتػبت هصوَض ضا زض غفحِ هرتػبت ضسن وٌین، ضطایت ذظ 

 :ضگطسیَى هطثَط ،  ثِ غَضت ظیط لبثل هحبسجِ ذَاّس ثَز

 

 

/706      (1)هقبزلِ epsc+ ξ Pt= 54/3  + 
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 ًتبیح تحلیل ضگطسیَى. 5ًگبضُ 

  

اظ ضگطسیَى  ًتبیح حبغلًىتِ ضطٍضی است وِ  ایيزض ثطضسی ضاثغِ یبز ضسُ، تَخِ ثِ 

فطضیِ ّبی . ظهبًی لبثل اتىب است وِ هسل ضگطسیَى ثطاظش ضسُ، زض ول هقٌی زاض ثبضس

 :آهبضی آظهَى هقٌی زاضی ول هسل ضگطسیَى ثِ غَضت ظیط هی ثبضس

    H0:ضاثغِ ذغی ثیي زٍ هتغیط ٍخَز ًساضز 

    H1: ضاثغِ ذغی ثیي زٍ هتغیط ٍخَز زاضز  

وَچىتط است ثٌبثطایي ٍخَز % 5آهبضُ فیطط اظ حسٍز ذغبی  اظ آًدب وِ سغح هقٌی زاضی 

ًیع، سغح هقٌی  epscزض ضاثغِ ثب همساض ثبثت ٍ هتغیط . ضاثغِ ذغی ٍ هقٌبزاض هحطظ است

وَچه تط است ثٌبثطایي هقٌی زاضی ایي زٍ % 5استیَزًت اظ حسٍز ذغبی  -tزاضی آهبضُ 

تقسیل ضسُ R2 آهسُ سغح( 5)ضوبضُ  ّوبى عَض وِ زض ًگبضُ. هَلفِ ًیع هَضز تبییس است

است وِ ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ضا ًطبى هی زّس ٍ تفسیط ایي ضلن ثسیي غَضت % 5/58ثطاثط ثب 

417/222;  آهبضُ فیطط      p-value= 000/0  

طیت هتغیطض هتغیط تَضیحی  t ُآهبض p-value ًِتید 

54/3 همساض ثبثت  956/10  000/0  هقٌبزاض 

epsc 706/  914/14  000/0  هقٌبزاض 

= 585/ /R2 R2 = 588 تقسیل ضسُ  078/2;ٍاتسَى -آهبضُ زٍضثیي   
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تَسظ  "ضٍظ لجل اظ هدوـ 20هیبًگیي لیوت  "اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ یقٌی% 5/58است وِ 

 .ثیبى هی گطزز "سَز تلفیمی ّط سْن"هتغیط هستمل یقٌی

ي هی تَاى چٌیي ًتیدِ گیطی وطز وِ ثیي سَز تلفیمی ّط سْن ثب لیوت آى ضاثغِ ثٌبثطای    

ذغی ٍ هثجت ٍخَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى ضطیت یبز ضسُ، ثِ ًؾط هی ضسس 

 . وِ زض سغح ثبالیی ثبضس

هَخت لَیتط ضسى ضاثغِ ثیي  18تدسیسًؾط زض استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ : فطضیِ زٍم 

 .َز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی ضسُ استس

ثطای آظهَى فطضیِ زٍم، اثتسا ثب استفبزُ اظ آظهَى ضطیت ّوجستگی پیطسَى، اضتجبط ثیي   

 سٌدیسُ ٍ سپس ثب همبیسِ 86-87ٍ 84-85ّط یه اظ خفت هتغیطّب ضا زض فبغلِ ظهبًی 

خْت . یىسیگط همبیسِ هی وٌین ضطایت ّوجستگی هحبسجِ ضسُ، هیعاى اضتجبط ثیي آًْب ضا ثب

 :اًدبم ایي آظهَى، اظ فطضیِ ظیط استفبزُ ضس

H0: ≤       

H1: >                            

، ضطیت ّوجستگی ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم (7)ٍ ( 6)ثب تَخِ ثِ ًگبضُ ّبی ضوبضُ  

، ثعضگتط اظ ضطیت (18زٍ سبل ثقس اظ تدسیس ًؾط زض استبًساضز )  86-87ظهبًی زض فبغلِ

ٍ هقبزل ( 18زٍ سبل لجل اظ تدسیس ًؾط زض استبًساضز )  84-85ّوجستگی زض فبغلِ ظهبًی 
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ّوچٌیي اظ آًدبیی وِ . تبییس هی ضَز H1ضز ٍ  0Hاست؛ ایي ثساى هقٌبست وِ % 9/78

زضغس هی ثبضس، ًطبى زٌّسُ هقٌی زاض ثَزى  5ظ سغح هقٌی زاضی ثسست آهسُ ووتط ا

 ضطایت ّوجستگی ثسست آهسُ اظ لحبػ آهبضی هی ثبضس

 (84-85)ضطیت ّوجستگی سبل ّبی . 6ًگبضُ 

1 .745**

. .000

80 80

.745** 1

.000 .

80 80

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

قيمت سهام

(84-85)

سًد تلفيقي

(83-84)

قيمت سهام

(84-85)

سًد تلفيقي

(83-84)

Correlation is sign ifican t a t th e 0.01  leve l (2-tai le d).** . 

 
 

 (86-87)ضطیت ّوجستگی سبل ّبی . 7ًگبضُ 

1 .789**

. .000

80 80

.789** 1

.000 .

80 80

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

ضريب همبستگي پيرسًن

S ig. (2-tai le d)

ٌ ها تعذاد داد

قيمت سهام

(86-87)

سًد تلفيقي

(85-86)

قيمت سهام

(86-87)

سًد تلفيقي

(85-86)

Correlation is sign ifican t a t th e 0.01  leve l (2-tai le d).** . 
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هدسزا خْت اًدبم تحلیل خعئی تط ٍ زلیك تط زضثبضُ فطضیِ زٍم، اظ تدعیِ ٍ تحلیل 

 :طیت تقییي استفبزُ ضسُ است وِ زض ظیط ثِ آى اضبضُ هی وٌینضگطسیَى ٍ ض

لجل اظ اضائِ ًتبیح آظهَى فطضیِ زٍم تحمیك، آظهَى ّبی هطثَط ثِ فطضیِ ّبی ضگطسیَى    

ثطضسی ّبی اًدبم ضسُ حبوی اظ تحمك توبم پیص فطؼ ّبی افتجبض هسل . اًدبم ضس

 .ضگطسیَى هَضز استفبزُ ثَز

بی اًدبم ضسُ ًطبى زاز وِ توبم پیص ضطط ّبی آظهَى ضگطسیَى پس اظ ایٌىِ ثطضسی ّ 

 :ثطلطاض است هقبزالت ذظ ضگطسیَى هطثَط، ثِ غَضت ظیط ثسست هی آیس

 

(84-85)ًتبیح تحلیل ضگطسیَى سبل ّبی . 8ًگبضُ   

 

 

 (2)هقبزلِ
    

 625/ epsc+ ξ Pt= 113/4  + 

;آهبضُ فیطط   289/97     p-value= 000/0  

 ًتیدِ p-value آهبضُ t ضطیت هتغیط هتغیط تَضیحی

113/4 همساض ثبثت  343/9  000/0  هقٌبزاض 

epsc 625/  864/9  000/0  هقٌبزاض 

= 549/ /R2 R2 = 555 تقسیل ضسُ  806/1;ٍاتسَى -آهبضُ زٍضثیي   
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 (86-87)ًتبیح تحلیل ضگطسیَى سبل ّبی . 9ًگبضُ 

 

 

 ضطیت سَز تلفیمی ّط سْن ٍ سغح ّن چٌبى وِ همبیسِ زٍ ًگبضُ یبز ضسُ ًطبى هی زّس، 

R2  ًُسجت ثِ سبل ( 86-87) هطثَط ثِ اضتجبط ثیي زٍ هتغیط، زض فبغلِ ظهبًی تقسیل ضس

ثٌبثطایي هی تَاى چٌیي ًتیدِ گیطی وطز وِ اضتجبط ثیي سَز . ثیطتط است( 84-85)ّبی 

َز یبفتِ ٍ لَی ، ثْج18تلفیمی ثب لیوت سْبم پس اظ ثبظًگطی زض استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ 

 .  تط ضسُ است

 یجِ گیزیًت 

ایي تحمیك ثب استفبزُ اظ هسل ضگطسیًَی هجتٌی ثط ضٍیىطز اضظضیبثی لیوت سْبم ٍ اظهَى 

ّوجستگی آهبضی، اضتجبط ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ٍ تبثیط تغییطات افوبل ضسُ زض 

تجبط ضا هَضز ثطضسی لطاض زض خْت ثْجَز یب تضقیف ایي اض 18استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ 

 (3)هقبزلِ
    

 801/ epsc+ ξ Pt= 892/2  + 

;آهبضُ فیطط   372/125     p-value= 000/0  

 ًتیدِ p-value آهبضُ t ضطیت هتغیط هتغیط تَضیحی

892/2 همساض ثبثت  031/6  000/0  هقٌبزاض 

epsc 801/  197/11  000/0  هقٌبزاض 

= 618/ /R2 R2 = 623 تقسیل ضسُ  95/1;ٍاتسَى -آهبضُ زٍضثیي   
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یبفتِ ّب ٍ ضَاّس ًطبى هی زّسوِ ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضطوت ّبی اغلی . زاز

ضاثغِ ذغی ٍ هثجت ٍخَز زاضز ٍ ایي اضتجبط پس اظ ثبظًگطی زض استبًساضز حسبثساضی 

ّبفط ٍ ایي یبفتِ ثب ًتبیح حبغل اظ هغبلقبت ًیسض. ثْجَز یبفتِ ٍ لَی تط ضسُ است 18ضوبضُ 

تغییطات سَز،  "ٍ  ثب فٌَاى  1972ثِ فٌَاى الگَی اغلی ایي تحمیك وِ زض سبل ضیگبى 

ٍ ًتبیح آى ًطبى زٌّسُ ٍخَز اضتجبط لَی  اًدبم ضس "پیص ثیٌی تحلیل گطاى ٍ لیوت سْبم

ٍ هغبلقبت ثسیبض زیگطی زض زاذل ٍ ذبضج اظ ثیي تغییطات سَز ثب تغییطات لیوت سْبم ثَز 

ٌَاى ًوًَِ تحمیمبت ثبل ٍ ثطاٍى، ضبهی ٍ وبیس، ثگیٌسىی، حسي ثیبتی، هْسی ثِ ف)وطَض 

ثب تَخِ ثِ تبییس فطضیبت تحمیك هی تَاى گفت وِ . هغبثمت زاضز......( خَاّطی وبهل ٍ 

زض ایطاى، سَز تلفیمی ّط سْن زض تقییي لیوت سْبم ٍ اضظش ضطوت ّبی اغلی اظ اّویت 

زیگط، سَز تلفیمی زاضای هحتَای اعالفبتی ثَزُ ٍ ًمص ثِ فجبضت . ظیبزی ثطذَضزاض است

اظ سَی زیگط ّوبى عَض وِ اظ . اسبسی زض تقییي اضظش ضطوت ّبی اغلی ایفب هی وٌس

. ًتبیح تحمیك هطرع است، ّوجستگی ثیي سَز تلفیمی ٍ لیوت اٍضاق ثْبزاض وبهل ًیست

اعالفبت، زض همبیسِ ثب زلیل اٍل ثطای فمساى ّوجستگی وبهل، ثىبضگیطی عیف ٍسیقی اظ 

زلیل زیگط ثطای ًجَز ّوجستگی وبهل ایي است وِ . سَز تلفیمی، تَسظ ثبظاض سطهبیِ است

ًَسبًبت سَز تلفیمی ثقضب ثِ زلیل ضٍضْب ٍ لَافس حسبثساضی است وِ آثبض التػبزی فَضی 

  .ضا زض ثط ًساضز
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 پیطٌْادّا

ًبؽطاى ثَضس اٍضاق ثِ وت ّب، ثب تَخِ ثِ ضاثغِ ثیي سَز تلفیمی ثب لیوت سْبم ضط .1

ثب حوبیت هبلی ٍ غیط هبلی اظ تحلیل گطاى هبلی، ظهیٌِ  پیطٌْبز هی ضَز وِ  ثْبزاض

ضا ثطای پیص ثیٌی سَز تلفیمی آتی ضطوت ّب تَسظ ایي گطٍُ ثِ غَضت ضسوی 

ٍ ثب اًتطبض فوَهی ایي گعاضش ّب فطاّن ًوبیٌس وِ ایي اهط اٍال هَخت ضفبفیت 

هی گطزز ٍ ثبًیب ثب هىبًیعهی فبضك اظ هالحؾبت هسیطیتی، ثبظاض هی ثیطتط ثبظاض 

 .تَاًس حطوت وٌس

ثب تَخِ ثِ ًتبیدی وِ اظ ایي تحمیك حبغل گطزیسُ است، ثِ تحلیل گطاى ٍ  .2

سطهبیِ گصاضاى پیطٌْبز هی گطزز زض تػویوبت هطثَط ثِ سطهبیِ گصاضی، 

 .ًؾط لطاض زٌّسغَضت ّبی هبلی تلفیمی ٍ سَز تلفیمی ّط سْن ضا هس 

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تسٍیي استبًساضزّبی حسبثساضی ًیبظهٌس تحمیمبت گستطزُ ای زض  .3

ذػَظ وبضثطز آى هی ثبضس، ثٌبثطایي ثِ هطاخـ تسٍیي استبًساضزّبی حسبثساضی 

پیطٌْبز هی گطزز لجل اظ تسٍیي ٍ اًتطبض استبًساضزّبی حسبثساضی اظ اّویت آى 

 . ضت ّبی هبلی اعویٌبى حبغل ًوبیٌسخْت استفبزُ وٌٌسگبى اظ غَ

 هحدٍدیت ّای تحقیق
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ثِ لحبػ زض ًؾط گطفتي زٍضُ ظهبًی ذبظ، ًتبیح تحمیك اظ لغقیت الظم ثطای ّوِ  .1

 .زٍضُ ّب ثطذَضزاض ًیست

ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى خبهقِ آهبضی، تسطی ًتبیح ثِ سبیط ضطوت ّب ثبیستی ثب  .2

 .احتیبط اًدبم ضَز

ثط زیگط ثط لیوت سْبم، ضبهل فَاهل والى التػبزی، ًطخ ثبثت گطفتي فَاهل هَ .3
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