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چکیده
الالْ تؼٟذی ٔطىالت ػذْ تغبثك  ٚصٔبٖ ثٙذی ٔٛخٛد دس الالْ ٘مذی سا حُ ٔی وٙٙذ .ثب ایٗ ٚخٛد دس ثسیبسی ٔٛاسد
ایٗ الالْ تٛسظ ٔذیشیت دستىبسی ٔی ض٘ٛذ٘ .یبص ثٔ ٝفشٚضبت  ٚا٘تخبة ٞبی ٔدبصی و ٝثشای ضٙبسبیی ایٗ الالْ ٚخٛد
داسدٔ ،ی تٛا٘ذ سجت ثشٚص خغب دس ا٘ذاصٌ ٜیشی آٖ ٞب ضٛدِ ،زا ایٗ الالْ ٘سجت ث ٝالالْ ٘مذی پبیذاسی وٕتشی داس٘ذ .ا٘تظبس
ٔی سٚد دس ضشوت ٞبی ثضسٌتشو ٝاعالػبت ثیطتشی اص آٖ ٞب ٔٛخٛد است  ٓٞ ٚچٙیٗ ضشوت ٞبیی ثب دسغذ ثیطتش
سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی  ،ث ٝتفبٚت ٔیبٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی تٛخ ٝثیطتشی ضذٔ ٚ ٜىب٘یضْ لیٕت ٌزاسی الالْ تؼٟذی غحیح تش
ثبضذ .ایٗ فشضیبت ثب استفبد اص ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ضشوت ٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس ،دس ٔحذٚد ٜسبِٟبی  1381-1385آصٔ ٖٛضذ.
ثشای ثشسسی فشضیبت تحمیك اص سٌشسی ٖٛچٙذ ٌب٘ ،ٝآصٔٚ Fٖٛآصٔ t ٖٛاستفبد ٜضذ ٚ ٜسبیش ػٛأُ اثش ٌزاس وٙتشَ ضذ٘ذ.
٘تید ٝتحمیك ٘طبٖ داد و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ضشوت ٞبی ثضسٌتش ایٗ تفبٚت سا ِحبػ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ِٚی سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی دس
تػٕیٓ ٌیشی خٛد ایٗ ٔسئّ ٝسا دس ٘ظش ٍ٘شفت ٝا٘ذ.
واصه های کلیدی :اقالم تعهدی ،اقالم نقدی ،سزهایه گذارى نهادی ،انداسه ضزکت ،هکانیشم قیوت
گذاری
هقدهه
أشٚص ٜتٛخ ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ث ٝسلٓ سٛد ثسیبس صیبد ضذ ٜاست .سٛدٞبی پیص ثیٙی ضذ ٜث ٝعٛسٌستشدٙٔ ٜتطش ٔی ض٘ٛذ.
اٌش سٛد ضشوتی وٕتش اص ٔیضاٖ ٔٛسد ا٘تظبس ضٛد ایٗ وبٞص ٔی تٛا٘ذ لیٕت سٟبْ ضشوت سا دچبس افت ضذیذی ٕ٘بیذٔ .تمبثال
دست یبثی ث ٝسٛدی ثیطتش اص سلٓ پیص ثیٙی ضذ ٜخجش خٛثی ٔحسٛة ٔی ٌشدد .تٕشوض ثش سٛد آ٘مذس صیبد ٌشدیذ ٜو ٝتػٛس
ٔی ضٛد سشٔبیٌ ٝزاساٖ ث ٝخبی تبویذ ثش ػّٕىشد ضشوت فمظ دسٌیش سٛد ضذ ٜا٘ذ .ضبیذ فشأٛش ضذ ٜاست و ٝسٛد خبِع
ٌضاسش ضذ٘ ٜتیدٟ٘ ٝبیی یه فشآیٙذ عٛال٘ی حسبثذاسی است  ٚتحت تبثیش سٚیٞ ٝبی حسبثذاسی ؤ ٝذیشیت ا٘تخبة وشدٜ
است ٔحبسجٔ ٝی ضٛد [4].تحمیمبت ٘طبٖ داد ٜاست و ٝاغّت ٔذیشاٖ ثشای سسیذٖ ثٙٔ ٝبفغ ضخػی خٛد دس فشآیٙذ ضٙبسبیی
سٛد ،آٖ سا دستىبسی ٔی وٙٙذ[17].
تٕشوض صیبد استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ث ٝسٛد تٛخ ٝث ٝویفیت آٖ سا ٘یض افضایص داد ٚ ٜحسبثذاسی تؼٟذی ث ٝػٛٙاٖ ضبخػی اص
ویفیت سٛد ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاستٚ .لتی سٛد حسبثذاسی اصخشیبٖ ٘مذ ٚسٚدی ضشوت ثیطتش ٔی ضٛدٔ ،بصاد حبغُ اص
عشیك ایدبد الالْ تؼٟذی ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاست .چٙیٗ سٟبٔی ثبصد ٜوٕتشی خٛاٞذ داضت صیشا ایٗ ٔبصادٞب اغّت ثب ضیغٙت ٞبی

ٔذیش ایدبد ضذ ٜا٘ذ] .[10اِجت ٝایٗ ٔسئّ ٝثٔ ٝف ْٟٛثیاػتجبس ثٛدٖ الالْ تؼٟذی ٘یست .ثسیبسی ٔٛالغ ایٗ الالْ ٘طبٍ٘ش فشغت
سضذٞبی آتی  ٚیب ػّٕىشد خٛة ضشوت دس ٌزضتٞ ٝستٙذ] .[24,28أب اص آٖ خبیی و ٝایٗ الالْ ثیطتش اص الالْ ٘مذی ٔٛسد
دستىبسی ٔذیشیت لشاس ٔیٌیش٘ذ ا٘تظبس ٔیسٚد و ٝثبصاس ثشای آٖ ٞب ٚصٖ وٕتشی لبئُ ضٛد .ایٗ ٔمبِ ٝث٘ ٝح ٜٛاسصضٍزاسی
الالْ تؼٟذی ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔبِىیت  ٚا٘ذاص ٜضشوت پشداخت ٝاست.
ادبیات تحقیق
ٔفٞ 6 ْٟٛیبت استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٔبِی آٔشیىب دس پبساٌشاف  145حسبثذاسی تؼٟذی سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف وشدٜ
است:
" حسبثذاسی تؼٟذی الالْ ٔؼٛق ،تؼٟذی  ٚسٚیٞٝبی ٔختّف تخػیع سا ثب ٞذف استجبط دادٖ دسآٔذٞبٞ ،ضیٞٝٙب ،سٛد  ٚصیبٖ
ٞب ث ٝدٚسٜٞبی ٔبِی ٔشثٛط ثٝوبس ٔیٌیش٘ذ .اص ایٗ عشیك ث ٝخبی ایٗ و ٝغشفب ٚسٚد  ٚخشٚج ٘مذ ثشای یه ضشوت ٌضاسش ضٛد،
ٔی تٛاٖ ػّٕىشد ٚاحذ التػبدی سا دس ع َٛیه دٚس ٜثٝخٛثی ٘طبٖ داد[19] ".
اص دیذٌب ٜدیچٞ )1994( ٛذف حسبثذاسی تؼٟذی سٙدص ثٟتش ػّٕىشد ضشوت است .اص آٖ خبییى ٝحسبثذاسی تؼٟذی
ٔطىالت صٔبٖ ثٙذی  ٚػذْ تغبثك ٔٛخٛد دس حسبثذاسی ٘مذی سا تب حذٚدی ٔشتفغ ٔی ٕ٘بیذ ،سٛد ث ٝدست آٔذ ٜدس
حسبثذاسی تؼٟذی دس ٔمبیس ٝثب خشیبٖ ٘مذی ػّٕیبتی سلٓ ٔشثٛط تشی است .أب ٚخٛد ا٘تخبة ٞبی ٔدبص ثشای ٔذیشاٖ  ٚثٝ
وبسٌیشی ٔفشٚضبت  ٚتخٕیٗ ٞبی و ٝالصٔ ٝحسبثذاسی تؼٟذی ٞستٙذ ،اغّت سجت خغبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ایٗ الالْ ضذٚ ٜتب
حذٚدی دست ٔذیشاٖ سا دس ضٙبسبیی الالْ تؼٟذی ثبص ٔی ٌزاس٘ذ[15].
ٔذیشاٖ ثب چٙذیٗ اٍ٘یضٔ ٜی تٛا٘ٙذ الالْ تؼٟذی سا دستىبسی وٙٙذ .اص دیذٌب ٜسفتبس فشغت عّجب٘ ٝتئٛسی اثجبتی
حسبثذاسیٔ ،ذیشاٖ ث ٝدالیُ ٔتفبٚتی چٔ ٖٛخفی ٍ٘ ٝداضتٗ ػّٕىشد ٘بٔٙبست خٛد یب ث ٝتبخیش ا٘ذاختٗ ػّٕىشد خٛة ثب
ٞذف افضایص پبداش ( فشضی ٝپبداش)  ،تغییش سٛد ث ٝدِیُ ٔحذٚدیت ٞبی لشاسدادٞبی ٚاْ ( فشضی ٝثذٞی)  ٚیب وٓ وشدٖ
ٞضیٞ ٝٙبی سیبسی ثشای ضشوت ٞبی ثضسٌتش( فشضیٞ ٝضیٞ ٝٙبی سیبسی) ث ٝدست وبسی سٛد ٔی پشداص٘ذ .اثضاس الصْ ثشای تٕبْ
ایٗ سفتبسٞبی فشغت عّجب٘ ،ٝالالْ تؼٟذی سٛد ث ٝعٛس ػبْ  ٚالالْ اختیبسی تؼٟذی ث ٝعٛس خبظ ٔی ثبضذ .اِجت ٝثبیذ تٛخٝ
داضت و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛسفتبسٞبی فشغت عّجب٘ ٝثشای ٔذت وٛتبٞی وبسسبص است  ٚچ ٝثسب دس ثّٙذٔذت ٘تیدٔ ٝؼىٛس داضتٝ
ثبضٙذ[16].
اص دیذٌب ٜوبسایی تئٛسی اثجبتی حسبثذاسی ٔذیشاٖ ثب دس اختیبس داضتٗ اعالػبت وبُٔ ٔ ٚحشٔب٘ ٝای و ٝاص ٚضؼیت
ضشوت داس٘ذ  ٚثب آصادی ػُٕ ٘سجی و ٝدس ضٙبسبیی الالْ تؼٟذی اختیبسی ٚخٛد داسد ،احتٕبال ٘طب٘ٞ ٝبی دسستی اص ٚضؼیت
آتی ضشوت ث ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ خٛاٙٞذ داد .ایٗ ٔسئّ ٝسجت ٔی ضٛد و ٝسٛد خبِع ٔمیبس لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚثٛٔ ٝلؼی اص
ػّٕىشد ضشوت ثبضذ[16, 26] .
دس ٔمبْ ٔمبیس ،ٝالالْ تؼٟذی ٘سجت ث ٝالالْ ٘مذی ثیطتش ٔٛسد دستىبسی ٔذیشیت لشاس ٔی ٌیش٘ذ .ث ٝدِیُ ایٗ دستىبسی
ٞب ٘ ٚیض ث ٝدِیُ خغبی ثشآٚسدٞب  ٚتخٕیٗ ٞبیی و ٝدس ضٙبسبیی ایٗ الالْ ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝی ضٛد ،پبیذاسی سٛد ثب حدٓ الالْ

تؼٟذی آٖ ساثغٔ ٝؼىٛس داسد .اخضای تؼٟذی سٛد پبیذاسی وٕتشی داضت ٚ ٝپبیذاسی  ٚویفیت سٛد ثب حدٓ الالْ تؼٟذی آٖ
ساثغ ٝػىس داسد] .[25أب ٔسئّ ٝایٗ است و ٝآیب سشٔبیٌ ٝزاساٖ ث ٝتفبٚت ٞبی الالْ تؼٟذی ٘ ٚمذی تٛخٔ ٝی وٙٙذ.
دس ٞش ضشوت تشویجی اصسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی  ٚغیش ٟ٘بدی ٚخٛد داسد] .[1سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی و ٝػٕٔٛب س ٟٓثبالیی
اص سٟبْ ضشوت سا ٔی خش٘ذ تشخیح ٔی دٙٞذ و ٝا٘تخبثطبٖ حبوٕیت ضشوتی ٔٙبسجی داضت ٝثبضذ تب اص ایٗ عشیك اص آسیت ٞبی
٘بضی اص تمّت یب ثی تٛخٟی ٔذیش ؤ ٝستمیٕب ث ٝآٖ ٞب صیبٖ ٔی سسب٘ذ پیطٍیشی وٙٙذ] .[22آٖ ٞب تٕبیُ داس٘ذ و ٝثب ایدبد
حبوٕیت ضشوتی ٔٙبست  ٚافطبٞبی ثب ویفیتٞ ،ضیٞ ٝٙبی ٘ظبستی  ٚسیبسی سا وبٞص دٙٞذ] .[13سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی وٝ
س ٟٓصیبدی دس سٟبْ ضشوت سا دس ٔبِىیت خٛد داس٘ذ ٔی دا٘ٙذ وٚ ٝاٌزاسی سٟبٔطبٖ صٔبٖ ثشٞ ،ضی ٝٙثش ٔ ٚطىُ است ِزا
سؼی ٔی وٙٙذ اص عشیك ثٟجٛد حبوٕیت ضشوت ٚضؼیت آٖ ضشوت سا ثٟجٛد ثخطٙذ .صیشا ضشوت ٞبیی ثب حبوٕیت ضشوتی
ثٟتش اسصش  ٚػّٕىشد ثٟتشی ٘یض داس٘ذ[22,13].
ساثغ ٔ ٝیبٖ حبوٕیت ضشوتی ٔٙبست  ٚس ٟٓسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی دس یه ضشوت یه ساثغ ٝدٚسٛی ٝاست .اص یه
عشف سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی دس ضشوت ٞبیی ثب حبوٕیت ضشوتی ٔٙبست سشٔبیٌ ٝزاسی ٔی وٙٙذ  ٚاص عشفی اٌش ایٗ سشٔبیٝ
ٌزاساٖ دس ضشوتی سشٔبیٌ ٝزاسی وٙٙذ سؼی دس ثٟجٛد حبوٕیت آٖ ٔی ٕ٘بیٙذِ .زا ػٕٔٛب ضشوت ٞبیی ثب ٔبِىیت ثیطتش ایٗ
سٟبٔذاساٖ ث ٝػٛٙاٖ ضشوت ٞبیی ثب حبوٕیت ضشوتی ٔٙبست دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ض٘ٛذ] .[27دس چٙیٗ ضشوتٟبیی ا٘تظبس ٔی
سٚد ثب ٚخٛد افطبٞبی ثب ویفیتی و ٝحبغُ حبوٕیت ضشوتی ٔٙبست استٔ ،ىب٘یضْ لیٕت ٌزاسی غحیح ثٛد ٚ ٜسشٔبیٝ
ٌزاساٖ ٟ٘بدی آٌبٞب٘ ٝتفبٚت اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد سا دسیبثٙذ] .[27دس تحمیمبت ٔشثٛط ث ٝالالْ تؼٟذی  ٚدس استجبط
ثب ساثغٚ ٝصٖ دٞی ث ٝالالْ تؼٟذی  ٚس ٟٓسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ،دیذٌب ٜدیٍشی ٘یض ٔغشح است .عجك ٘ظش ثشخی ٔحممبٖ
ویفیت الالْ تؼٟذی ثب ٔیضاٖ ٔبِىیت سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ساثغٔ ٝستمیٓ داسد .سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی و ٝس ٟٓصیبدی اص ٔبِىیت
ضشوت سا دس اختیبس داضت ٚ ٝث ٝدالیُ ٔطشٚح ٝثبال اٍ٘یضٞ ٜبی ٘ظبستی ثبالیی ٘یض داس٘ذٔ ،ذیشیت سا ضذیذا ٘ظبست ٔی وٙٙذ.
ایٗ ٘ظبست سجت ٔی ضٛد و ٝاص دستىبسیٟبی فشغت عّجب٘ ٝسٛد  ٚیب وٓ ضذٖ ویفیت الالْ تؼٟذی خٌّٛیشی ث ٝػُٕ آیذ .دس
ٚالغ ػٛأُ ٔختّفی ثش ویفیت الالْ تؼٟذی اثش ٌزاس ٞستٙذ و ٝحضٛس پشسً٘ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی دس یه ضشوت سجت
ثشٚص ایٗ ػٛأُ ٘ ٚتیدتب ویفیت ثبالی الالْ تؼٟذی خٛاٞذ ضذِ .زا فشضی ٝثؼذی ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛغشح ٔی ضٛد و ٝثب تٛخ ٝث ٝایٗ
و ٝحسبثذاسی تؼٟذی ٔؼیبس ٔٙبسجی اص اسصیبثی ػّٕىشد ضشوت است ،دس ضشوت ٞبیی و ٝس ٟٓسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ثیطتش است
اص تحشیفبت ٔذیشیت سٚی ایٗ الالْ ٘یض خٌّٛیشی ٔی ضٛد .ثٙبثشایٗ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ٚصٖ ثیطتشی ث ٝالالْ تؼٟذی وٝ
ضٙبسبیی آٖ ٞب تحت ٘ظبست خٛدضبٖ ثٛد ٜاست ٔی دٙٞذ]  .[27ث ٝػال ٜٚاص آٖ خبیی و ٝاغّت ضشوت ٞبی ثضسي ٔٛسد
تٛخ ٝتحّیُ ٌشاٖ ٘ ٚطشیبت ٔبِی ٞستٙذ  ٚسشٔبیٌ ٝزاساٖ آٖ ٞب اعالػبت ثیطتش  ٚثٟتشی ثشای تػٕیٓ ٌیشی داس٘ذ ،ا٘تظبس ٔی
سٚد و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ آٖ ٞب تفبٚت اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد سا دسیبفت ٚ ٝثتٛا٘ٙذ ٔیبٖ ایٗ اخضا تٕبیض لبیُ ض٘ٛذ].[11

پیطینه تحقیق

ثؼذ اص تػٛیت لب٘ ٖٛسبسثٙض آوسّی دس سبَ  ، 2002تٛخ ٝتحمیمبت دا٘طٍبٞی ثسیبس ٔؼغٛف ث ٝویفیت سٛد  ٚالالْ
تؼٟذی ضذ .سٚاج ایٗ ٌ ٝ٘ٛتحمیمبت ثب وبس اسّٛاٖ( )1996ضشٚع ضذٚ .ی ثشسسی وشد و ٝآیب لیٕت ٞبی سٟبْ ثب تٛخ ٝثٝ
اعالػبت ٔٛخٛد دس اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد ضىُ ٌشفت ٝا٘ذ  ٚیب فمظ حبغُ ٔجبدالت ثب تٛخ ٝث ٝسلٓ ٟ٘بیی سٛد ٞستٙذ.
ثشای پبیذاسی ػّٕىشد سٛد ٘سجت حدٓ اخضای تؼٟذی ٘ ٚمذی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ .ثش اسبس ٘تید ٝتحمیك ٚی خضء تؼٟذی سٛد
اص خضء سٛد ٘مذی پبیذاسی وٕتشی داضت ٚ ٝسغٛح ثبالتش الالْ تؼٟذی ٘طبٖ دٙٞذ ٜویفیت سٛد پبییٗ تش است .ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ
داد و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ث ٝاختالف ٔیبٖ د ٚاخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد تٛخٟی ٘ىشد ٚ ٜغشفب ث ٝوُ سلٓ سٛد ٚاوٙص ٘طبٖ
ٔی دٙٞذ .ث ٝػمیذ ٜاسّٛا ٖ ٕٞیطٕ٘ ٝی تٛاٖ اص ثٟتشیٗ استشاتژی  ٚثٟتشیٗ اعالػبت استفبد ٜوشد  ٚایٗ احتٕبَ ٚخٛد داسد وٝ
٘تبیح یبفت ٝضذ٘ ٜیض ث ٝدِیُ ٞضی ٝٙثش ثٛدٖ ایٗ اعالػبت  ٝ٘ ٚث ٝدِیُ ثیتٛخٟی سشٔبیٌ ٝزاساٖ ثبضذ .اص ٘ظش ٚی ٞشچ ٝساثغٝ
ٔیبٖ اخضای تؼٟذی  ٚاخضای آٖ ٔٙفی تش ثبضذ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٘بآٌبٞب٘ ٝتش ػُٕ وشد ٜا٘ذ].[25
دیچ ٚ ٛدیچ٘ ( 2002 ) ٛمص الالْ تؼٟذی سا دس خٟت ا٘ذاصٌ ٜیشی ثٟتش ػّٕىشد ضشوت ٞب دس یه سشی صٔب٘ی
ثشسسی وشد٘ذ٘ .تید ٝتحمیك آٖ ٞب ٘طبٖ داد و ٝث ٝدِیُ آٖ و ٝالالْ تؼٟذی ٘یبصٔٙذ ٔفشٚضبت  ٚپیص ثیٙی خشیبٖ ٞبی
٘مذی آتی است ،ویفیت الالْ تؼٟذی  ٚسٛد ثب افضایص دس خغبی پیص ثیٙی ٔمذاس الالْ تؼٟذی وبٞص ٔی یبثذ].[9
یىی اص حٛصٞ ٜبی ٔٛسد تٛخ ٝدس تحمیمبت ٔشثٛط ث ٝالالْ تؼٟذی ،ساثغ ٝویفیت ایٗ الالْ ثب ٔبِىیت ضشوت ثٛد ٜاست.
دس سبَ  1999ایٗ ٔٛضٛع تٛسظ آضیه ٕٞ ٚىبسا٘ص ثشسسی ضذ .ثشای ػّٕیبتی وشدٖ ٔیضاٖ آٌبٞی سشٔبیٌ ٝزاساٖ اص دٚ
ٔتغیش ث ٝػٛٙاٖ ٔمیبس ٔستمیٓ (د سغذ  ٚتؼذاد سٟبٔی و ٝآخشسبَ دس دست سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی است) ٚدٔ ٚتغیش ث ٝػٛٙاٖ
ٔؼیبس غیش ٔستمیٓ (ا٘ذاص ٚ ٜتؼذاد تحّیُ ٌشا٘ی و ٝفؼبِیتٟبی ایٗ ضشوت سا د٘جبَ ٔی وشد٘ذ) استفبد ٜضذٔ .حممبٖ ثب استفبد ٜاص
آصٔٞ ٖٛبی سٌشسی ،ٖٛآصٔ ٖٛآٔبسی  ٚ tآصٔٚ ٖٛیّىبوس ٖٛدسیبفتٙذ و ٝتٛا٘بیی الالْ تؼٟذی ثشای پیص ثیٙی سٛدٞبی آتی
٘ ٝتٟٙب ثشای ضشوت ٞبی ثضسٌتش  ٚضشوت ٞبیی و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ثیطتشی داس٘ذ وٛچىتش ٘یست ،ثّى ٝثضسٌتش ٘یض
ٞست .ث ٝػال ٜٚث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ و ٝتٛا٘بیی الالْ تؼٟذی ثشای پیص ثیٙی ٞبی سٛد آتی ث ٝلیٕت سٟبْ یب حدٓ ٔؼبٔالت
ٞیچ ٚاثستٍی ٘ذاسدٟ٘ .بیتب دس ایٗ تحمیك ثیبٖ ضذ و ٝث٘ ٝظش ٘ٛیسٙذٌبٖ ث٘ ٝظش ٕ٘ی سسذ و ٝتٛاٖ پیص ثیٙی وٙٙذٌی الالْ
تؼٟذی ثشای ثبصدٞ ٜبی آتی ٔشثٛط ث ٝػذْ تٛا٘بیی ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ ثبصاس دس دسن اعالػبت ٔشثٛط ثبضذ].[11,23
ٔغبِؼبت ثٛضی(ٔ ٚ )1998بتسٛٔٛت٘ )2002(ٛطبٖ داد و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی وٛتبٔ ٜذتی و ٝصٚدتش تشویت
پٛستفِٛیٛی خٛد سا ػٛؼ ٔی وٙٙذ ،ثسیبس ٔتىی ث ٝاخجبس سٛد ٞستٙذ .حضٛس ایٗ سٟبٔذاساٖ ثشای ٔذیشاٖ ایدبد اٍ٘یضٔ ٜی
وٙذ تب اص الالْ تؼٟذی و ٝاثش ٔٙفی ثش سٛد داس٘ذ اختٙبة ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ایٗ عشیك ث ٝا٘تظبسات ثبصاس دست یبفت ٚ ٝیب حتی ث ٝسلٓ
سٛد ثبالتشی ٘یض ثشسٙذ .تحمیمبت ثٛضی ٔ ٚبتسٛٔٛت ٛث ٝثشسسی چٍٍ٘ٛی سفتبس ٔذیشاٖ چٙیٗ ضشوتٟبیی دس استجبط ثب الالْ
تؼٟذی اختیبسی پشداخت٘ .تید٘ ٝطبٖ داد و ٝػٕٔٛب ایٗ ٔذیشاٖ دست ث ٝسفتبسٞبی فشغت عّجب٘ ٝصد ٚ ٜیب ٔخبسج تحمیك ٚ
تٛسؼ ٝسا ٔذیشیت ٔی وٙٙذ]٘ .[12,31تبیح تحمیمبت ثٛضی(ٌ ،)2008بسپش ٕٞ ٚىبساٖ( ،)2005چٗ ٕٞ ٚىبساٖ(ٚ )2006
ِی )2006(ٛحبوی اص ایٗ ثٛد و ٝسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ثّٙذ ٔذت فمظ ثش اسبس اخجبس سٛد ػُٕ ٘ىشد ٜثّى ٝث ٝاسصش ضشوت تٛخٝ
ٔی وٙٙذ .ایٗ سٟبٔذاساٖ صٔبٖ ٙٔ ٚبثغ ثیطتشی سا غشف ٘ظبست ثش ٔذیش ٔی ٕ٘بیٙذ .چ ٖٛعجك تحمیمبت لجّی الالْ تؼٟذی ثی

ویفیت دس ثّٙذ ٔذت سجت وبٞص اسصش ضشوت خٛاٞذ ضذِ ،زا سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ثّٙذ ٔذت اص دستىبسی ٔذیشیت دس ایٗ
الالْ خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ[13, 14, 20, 29].
ثبسِ ًٔٚ ٖٚیه) (2008سفتبس سشٔبیٌ ٝزاساٖ دس لیٕت ٌزاسی اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد سا ثشسسی وشد٘ذ .ثب ایٗ
تفبٚت و ٝثش خالف تحمیمبت لجّی 3خضء اص سٛد سا ث ٝعٛس خذاٌب٘ٛٔ ٝسد ثشسسی لشاس داد٘ذ )1 :اخضای تؼٟذی سٛد وٝ
ٔستمُ اص اخضای ٘مذی ٞستٙذ )2.اخضای ٘مذی ؤ ٝستمُ اص اخضای تؼٟذی ٞستٙذ )3.اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی و ٝثٔ ٓٞ ٝشتجظ
ٞستٙذ٘ .تید ٝتحمیك ایٗ ثٛد و ٝسشٔبیٌ ٝزاسا٘ی و ٝثب تؼبسیف ٔزوٛس دس آٖ تحمیك آٌب ٜتّمی ضذ ٜثٛد٘ذ  ٚا٘تظبس ٔی سفت
و ٝث ٝدسستی تفبٚت ٔیبٖ الالْ ٔختّف سٛد سا دسیبثٙذ ،دس لیٕت ٌزاسی اخضای ٘مذی  ٚتؼٟذی ٔشثٛط ث ٓٞ ٝاضتجب ٜوشد٘ذ.
اِجت ٝاضتجب ٜآ٘بٖ اص سبیش سشٔبیٌ ٝزاساٖ وٕتش ثٛد .ث ٝػال ٜٚثش خالف سبیش سشٔبیٌ ٝزاساٖ ،سشٔبیٌ ٝزساٖ آٌب ٜاخضای ٘مذی
ٔستمُ اص اخضای تؼٟذی سا دسست لیٕت ٌزاسی وشد٘ذ  ٚایٗ دس حبِی است وٞ ٝیچ وذاْ اص سشٔبیٌ ٝزاساٖ دس استجبط ثب
اخضای ٘مذی اضتجب٘ ٜىشد ٜثٛد٘ذ[18,21].
دس ایشاٖ ٘یض الالْ تؼٟذی سٛد دس تحمیمبت ٔٛسد تٛخ ٝثٛد ٜاست .ثمفی  ٚوشدستب٘ی )  ( 1383ثب ثشسسی  50ضشوت
دس ثیٗ سبَ ٞبی  70-81اص س ٝتؼشیف ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ویفیت سٛد ضشوت ٞب استفبد ٜوشد٘ذ :ساثغ ٝخشیبٖ ٘مذی
ػّٕیبتی  ٚسٛد  ٚاخضای سٛد ،لبثّیت پیص ثیٙی سٛد  ٚپبیذاسی سٛدٞبی ٌضاسش ضذ .ٜآٖ ٞب ثش ٔجٙبی تؼشیف ا٘ َٚطبٖ
داد٘ذ وٚ ٝاوٙص ثبصاس ث ٝافضایص سٛد ٘مذی ضشوت ٞب ثش خالف پیص ثیٙی ٔثجت است  .ثش ٔجٙبی تؼشیف د ْٚاص ویفیت
سٛد ٚاوٙص ثبصاس ث ٝوبٞص سٛد ٘مذی ضشوت ٞب ٔغبثك ثب پیص ثیٙی ٔثجت  ٚثش ٔجٙبی تؼشیف س ْٛثبصد ٜغیش ػبدی
)ا٘جبضت(ٝسٟبْ ثب افضایص)وبٞص( سٛد ٘مذی  ٚسٛد غیش ٔٙتظش ٜافضایص)وبٞص( ٔی یبثذ].[4
٘تبیح تحمیك ٔطبیخی ٕٞ ٚىبساٖ حبوی اص ایٗ ٔغّت ثٛد و ٝؤ ٝذیشیت ٍٙٞبْ وبٞص ٚخ٘ ٜٛمذ حبغُ اص ػّٕیبت
و ٝثیبٍ٘ش ػّٕىشد ضؼیف ٚاحذ تدبسی است ،ثٙٔ ٝظٛس خجشاٖ ایٗ ٔٛضٛع الذاْ ث ٝافضایص سٛد اص عشیك افضایص الالْ تؼٟذی
اختیبسی ٔی وٙذ ]٘ .[6تبیح تحمیك ٘ٛسٚش ٕٞ ٚىبساٖ ٘طبٖ داد و ٝسغح ثبالی الالْ تؼٟذی ثبػث وبٞص ویفیت سٛد الالْ
تؼٟذی ٔی ضٛد .افضایص دس ٔیضاٖ الالْ تؼٟذی ٔطىالت ثیطتشی سا دس صٔبٖ ثٙذی  ٚتغبثك الالْ ٘مذی ایدبد ٔی وٙذ  .ثٙبثشایٗ
ث ٝسغٓ ایٗ و ٝالالْ تؼٟذی تالش دس ثٟجٛد ایٗ أش ٔی ٕ٘بیٙذ أب ایٗ ٔٙبفغ ث ٝلیٕت خغبی ثشآٚسدی است .ثٙبثشایٗ الالْ
تؼٟذی ثیطتش ثٔ ٝؼٙبی ویفیت  ٚپبیذاسی وٕتشسٛد است] .[9وشدستب٘ی  ٚسٚد٘طیٗ ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ و ٝاخضای ٘مذی
سٛد حسبثذاسی ث ٝاسصش ضشوت ٔشثٛط تش ثٛدٚ ٜایٗ الالْ ٘سجت ث ٝالالْ تؼٟذی اص سٛدٔٙذی ثیطتشی ثشخٛس داس٘ذ ].[5
٘تبیح تحمیمبت ٔیذسی دس استجبط ثب ساثغ ٝسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ثب ػّٕىشد ضشوت حبوی اص ایٗ است و ٝدس ثبصاس اٚساق ثٟبداس
تٟشاٖ ٘یض سٟبٔذاساٖ خضء ٔ ٚبِىیت خشد ٔٙدش ث ٝػّٕىشد ثذتش ٔیطٛد] .[8أب چٍٍ٘ٛی ٚصٖ دٞی ثبصاس ث ٝالالْ تؼٟذی ثب
تٛخ ٝث ٝس ٟٓسٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی  ٚا٘ذاص ٜضشوت تب و ٖٛٙثشسسی ٘طذ ٜوٛٔ ٝضٛع ٔمبِ ٝحبضش است.
فزضیه های پضوهص
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝالالْ تؼٟذی پبیذاسی وٕتشی ٘سجت ث ٝالالْ ٘مذی داضت ٚ ٝاغّت ٔٛسد ٔذیشیت  ٚدستىبسی ٔذیشیت
لشاس ٔی ٌیشد ،ا٘تظبس ٔی سٚد و ٝدس ضشوت ٞبیی و ٝدسغذ ثیطتشی اصسٟبٔطبٖ دس دستشس سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی است  ٚضشوت

ٞبی ثضسٌتش و ٝثیطتش ٔٛسد تٛخ ٝتحّیُ ٌشاٖ لشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝدالیُ وست ٔطشٚػیت افطبی ثیطتشی ٔی وٙٙذٔ ،ىب٘یضْ لیٕت
ٌزاسی ایٗ الالْ دسست ثبضذِ .زا فشضیبت ٔٛسد آصٔ ٖٛایٗ تحمیك ث ٝضشح صیش است:
فشضی ٝا :َٚتٛا٘بیی الالْ تؼٟذی ثشای پیص ثیٙی ثبصد ٜثب ا٘ذاص ٜضشوت ساثغٔ ٝؼىٛس داسد.
فشضی ٝد: ْٚتٛا٘بیی الالْ تؼٟذی ثشای پیص ثیٙی ثبصد ٜثب س ٟٓسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ساثغٔ ٝؼىٛس داسد.
روش تحقیق
ایٗ تحمیك اص ٘ظش عجم ٝثٙذی ثش ٔجٙبی ٞذف ،تحمیمی وبسثشدی ٚاص ٘ظش عجم ٝثٙذی ثش حست سٚش تٛغیفی است .ثب
تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝدسایٗ تحمیك اص اعالػبت تبسیخی ضشوت ٞب استفبد ٜضذ ٜاست اص ٘ظش ٔحیظ پژٞٚص اص ٘ٛع ضج ٝآصٔبیطی ٔی
ثبضذ .فشضی ٝتحمیك ثب استفبد ٜاصتحّیُ سٌشسی ،ٖٛآصٕٔٞ ٖٛجستٍی ،آصٔ t ٚF ٖٛدس سغح اعٕیٙبٖ 95دسغذ آصٔ ٖٛضذ.
اعالػبت الصْ ثشای تحمیك اص غٛست ٞبی ٔبِی  ٚیبدداضتٟبی ٕٞشا ٜضشوت ٞب ٘ ٚشْ افضاس س ٜآٚسد ٘ٛیٗ ثذست آٔذ ٜاست.
٘شْ افضاس آٔبسی ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ تحمیك ٘شْ افضاسٔ spssی ثبضذ.
جاهعه آهاری ،نوونه و روش نوونه گیزی و قلوزو سهانی تحقیق
لّٕش ٚصٔب٘ی تحمیك ثبص ٜصٔب٘ی  1381-1385است .خبٔؼ ٝآٔبسی تحمیك حبضش سا وّی ٝضشوت ٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس
ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ و ٝسبَ ٔبِی آٖ ٞب  12/29ثٛد ،ٜتغییش سبَ ٔبِی ٘ذاضت ٝثبضٙذ ،تِٛیذی ثبضٙذ ،صیبٖ د٘ ٜجبضٙذ  ٚسٟبْ
آٖ ٞب حذالُ ٔبٞی یه ٔؼبّٔ ٝدس ثٛسس داضت ٝثبضذ تطىیُ ٔی دٞذ .ثشای ٔطخع وشدٖ تؼذاد ٕ٘ ٝ٘ٛدس تحمیمبت اغّت اص
فشٔ)2 َٛ

Z  x
2

(  n استفبدٔ ٜی ضٛد .أب ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس ٔغبِؼ ٝحبضش ٚاسیب٘س خبٔؼٔ ٝطخع ٘یست  ،ایٗ سٚیىشد


لبثُ استفبدٕ٘ ٜی ثبضذ.

وبظٓ ایضدی( )1371ثیبٖ ٔی وٙذ و ٝدس اوثش خٛأغ ٔؼٕٛال ٕ٘ ٝ٘ٛای ثب حدٓ تمشیجی ٚ 50احذ ،تٛصیغ ٘شٔبَ داسد].[3
ِزا دس ایٗ پژٞٚص دس ٞش سبَ ث ٝعٛس تػبدفی 50ضشوت ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٚ ٜدس ٔدٕٛع  250سبَ/ضشوت
ثشسسی ضذ.
هنطق به کار گزفته ضده در تحقیق
ٔحممبٖ دس تحمیمبت خٛد ٘طبٖ داد ٜا٘ذ و ٝتؼذادی اص ٔتغیشٞب ثب ثبصد ٜآتی سٟبْ ساثغ ٝداس٘ذ .ثبس، (1997)ٛ
سٚتٙجشي ٕٞ ٚىبسا٘ص) (1984دسیبفتٙذ ؤ ٝمیبس ٞبی ٘سجی اص خّٕ٘ ٝسجت اسصش دفتشی ث ٝاسصش ثبصاس ٘ ٚسجت سٛد ثٝ
لیٕت ضبخع ٞبی خٛثی ثشای پیص ثیٙی ثبصد ٜآتی ٞستٙذ .ایٗ ٘ظشیبت تٛسظ تحمیمبت فبٔب  ٚفش٘چ )ٚ (1992,1995
الو٘ٛیطٛن  ٚضیفش ٚ ٚیطٙی )٘ (1994یض تبییذ ضذ .تئٛسی ٔذسٖ پٛستفٛی ٘یض یه ساثغٔ ٝیبٖ سیسه سیستٕبتیه  ٚثبصدٜ
ٔٛسد ا٘تظبس سا پیص ثیٙی وشد ٜاست .ایٗ ػٛأُ سٚی ثبصد ٜآتی اثش ٔی ٌزاس٘ذ ،ثٙبثشایٗ ثشای ایٗ و ٝاثش الالْ تؼٟذی سا سٚی

ثبصد ٜآتی دسیبثیٓ ثبیذ اثش ػٛأُ ٔزوٛس سا وٙتشَ ٕ٘بییٓ .دس تحمیك حبضش ایٗ ٔتغیشٞب وٙتشَ ضذٔ ٚ ٜذِی ث ٝوبسٌشفت ٝضذ
و ٝدس تحمیمبت ٔطبث ٝاص خّٕ ٝتحمیك اسّ ٚ ٖٛآضیه ٕٞ ٚىبسا٘ص استفبد ٜضذ ٜاست .سبیش ػٛأُ ٘یض اص عشیك ایٗ ٔذَ
وٙتشَ ٔی ض٘ٛذ[11].
R t 1  a 0  a 1 Accruals t  a 2 Book / Mkt t  a 3 Beta t  a 4 EP t  e

و ٝدس ایٗ ٔذَ:
Accrual:الالْ تؼٟذی
٘ Book/Mkt:سجت اسصش دفتشی ث ٝاسصش ثبصاس سٟبْ ػبدی
 : Betaضشیت ثتب
ٔ EP:ؼىٛس سٛد ٞش سٟٓ
ثب تٛخ ٝث ٝتٛضیحبت فٛق دس ٔذَ ثبال ٔتغیشٞبی ثبصد ٚ ٜالالْ تؼٟذی ٔتغیشٞبی اغّی ثٛد ٚ ٜثتبٔ ،ؼىٛس سٛد ٞش سٚ ٟٓ
٘سجت اسصش دفتشی ث ٝاسصش ثبصاس ٔتغیشٞبی وٙتشِی ٞستٙذ.
ٔسئّٛٔ ٝسد ثشسسی چٍٍ ٘ٛی اسصیبثی الالْ تؼٟذی ثب تٛخ ٝث ٝتؼذاد  ٚدسغذ سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی  ٚا٘ذاص ٜضشوت استِ .زا
دسٔٛسد ٞش یه اص ٔتغیشٞبی تؼذاد سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ،دسغذ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی  ٚا٘ذاص ٜضشوت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب سا ث ٝتشتیت
غؼٛدی( اص وٕتشیٗ دسغذ تب ثیطتشیٗ دسغذ) ث ٝچٟبس لسٕت ٔسبٚی تمسیٓ ٕ٘ٛدیٓ .پس اص ایٙى ٝدس ٞش لسٕت ٕٞجستٍی
ثبصد ٚ ٜالالْ تؼٟذی سا ثذست آٚسدیٓ ،ایٗ ٕٞجستٍی سا دس چبسوٟبی ٔختّف ثب ٔ ٓٞمبیسٕٛ٘ ٝدیٓٔ .مبیسٕٞ ٝجستٍی ٔیبٖ
ثبصد ٚ ٜالالْ تؼٟذی دس چبسوٟبی ٔختّف ،تبثیش ا٘ذاص ٜضشوت  ٚس ٟٓسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی سا دس چٍٍ٘ٛی اسصیبثی ایٗ
سشٔبیٌ ٝزاساٖ اص الالْ تؼٟذی ٘طبٖ ٔی دٞذٟ٘ .بیتب اص عشیك آصٔٔ t ٖٛؼٙبداسی اختالف ٚصٖ دٞی ث ٝالالْ تؼٟذی ٔیبٖ
چبسوٟبی ٔتفبٚت ثشسسی ضذ تب اختالفبتی ؤ ٝؼٙبداس ٘یستٙذ ٘تید ٝسا ث ٝغّظ تحت تبثیش لشاس ٘ذٙٞذ.

هتغیزهای تحقیق
باسده سهام :ثبصد ٜسٟبْ دس عی یه دٚس ٜدس ثشٌیش٘ذ ٜتٕبْ ٔضایبیی است و ٝث ٝغبحت سٟبْ تؼّك ٔی ٌیشد .ثبصدٜ
ضبُٔ تفبٚت لیٕت سٟبْ دس اثتذا  ٚپبیبٖ دٚس ،ٜسٛد ٘مذی ٞش سٔ ٚ ٟٓضایبی ٘بضی اص افضایص سشٔبی ٝث ٝغٛست حك تمذْ
خشیذ سٟبْ  ٚسٛد سٕٟی  ٚیب سٟبْ خبیض ٜاست[1].
هالکیت نهادیٔ :بِىیت ٔٛسسبت سشٔبیٌ ٝزاسی ،غٙذٚق ٞبی ثبص٘طستٍی  ٚسبیش ٟ٘بد ٞب دس یه ضشوت سا
ٔبِىیت ٟ٘بدی ٌٛیٙذ .ایٗ ٔتغیش اص عشیك دسغذ  ٚتؼذاد سٟبٔی و ٝآخش سبَ ٔبِی تحت ٔبِىیت ایٗ ٟ٘بدٞبست سٙدیذٔ ٜی
ضٛد.

اقالم تعهدی :تفبٚت ٔیبٖ سٛد ػّٕیبتی ٚ ٚخ٘ ٝمذ حبغُ اص فؼبِیتٟبی ػّٕیبتی استِ .زا ٔی تٛاٖ الالْ تؼٟذی سا ثٝ
غٛست صیش ٘ٛضت:
ساثغ)1(ٝ

Accruals = OI – CFO

سٛد ػّٕیبتی اص غٛست سٛد  ٚصیبٖ ضشوت ٞب ٚ ٚخ٘ ٝمذ حبغُ اص ػّٕیبت اص غٛست ٌشدش ٚخ٘ ٝمذ ضشوت ٞبی
ٔٛسد ثشسسی ثذست آٔذ ٜاست].[11
اقالم نقدی :تفبٚت ٔیبٖ سٛد ػّٕیبتی  ٚالالْ تؼٟذی استِ .زا ٔی تٛاٖ الالْ ٘مذی سا ث ٝغٛست صیش ٘ٛضت:
ساثغ)2(ٝ

Cash Flow = OI – Accruals

سٛد ػّٕیبتی اص غٛست سٛد  ٚصیبٖ ضشوتٟب ثذست آٔذ ٚ ٜالالْ تؼٟذی اص ساثغ (1)ٝلبثُ ٔحبسج ٝاست.
انداسه ضزکت ٔ :غبثك تحمیمبت ٔطبث ٝاص خّٕ ٝتحمیك آضیه ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)2001ا٘ذاص ٜضشوت اص عشیك اسصش
ثبصاسسٟبْ ػبدی و ٝآخش سبَ دس دست سٟبٔذاساٖ است ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی ضٛد.
ضزیب بتا  :ضبخػی ثشای تؼییٗ تغییشات لیٕت سٟبْ یه ضشوت ٘سجت ث ٝضبخع لیٕت وُ ثبصاس ثٛد ٚ ٜیىی اص
ٔؼیبسٞبی ٔ ٟٓسیسه سیستٕبتیه است .ایٗ ضبخع اص ٘شْ افضاس س ٜآٚسد ٘ٛیٗ استخشاج ضذ ٜاست.
هعکوط سود هز سهن :سٛد ٞش س ٟٓاص ٘شْ افضاس س ٜآٚسد ٘ٛیٗ استخشاج ضذ ٚ ٜثب ٔؼىٛس وشدٖ آٖ سٛد ٞش سٟٓ
ثذست ٔی آیذ.
بزرسی پیص ضزط های السم بزای استفاده اس هدل رگزسیوى
ثشای استفبد ٜاص سٌشسی ٖٛخغی ثبیذ ساثغ ٝخغی ٔیبٖ ٔتغیش ٔستمُ ٔ ٚتغیش ٚاثستٚ ٝخٛد داضت ٝثبضذ و ٝاص عشیك خذاَٚ
تحّیُ ٚاسیب٘س لبثُ ثشسسی است  .سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜوٕتش اص  5دسغذ دس ایٗ خذ٘ َٚطبٍ٘ش ثشلشاسی ساثغ ٝخغی
است .دس تٕبٔی سٌشسیٞ ٖٛبیی و ٝدس ادأٔ ٝی آیٙذ ایٗ پیص ضشط ثشلشاس ثٛد ٜو٘ ٝطبٍ٘ش ٚخٛد ساثغ ٝخغی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی
ٔستمُ ٚ ٚاثست ٝاست.
ػال ٜٚثش ٚخٛد ساثغ ٝخغی ثبیذ پیص ضشط ٞبی صیش ٘یض ثشلشاس ثبضٙذ .ضشایظ ٔٛسد ٘یبص ثذیٗ ضشح است:
-1تٛصیغ خغبٞب داسای تٛصیغ ٘شٔبَ ثبضذ .ایٗ ضشط ثب سسٓ ٕ٘ٛداس خغبٞب ٔ ٚمبیس ٝآٖ ثب ٕ٘ٛداس تٛصیغ ٘شٔبَ ثشسسی ٔی
ضٛد و٘ ٝتبیح ثیبٍ٘ش ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ خغبٞب ثٛد.
 -2ثیٗ خغبٞبی ٔذَ ٕٞجستٍی ٚخٛد ٘ذاضت ٝثبضذ .ایٗ ٔسئّ ٝثب استفبد ٜاص آصٔ ٖٛدٚسثیٗٚ -اتس ٖٛلبثُ ثشسسی است.
چٙب٘چ ٝآٔبس ٜآصٔ ٖٛدٚسثیٗٚ -اتس ٖٛدس ثبص 1/5 ٜیب  2/5لشاس ٌیشد فشؼ غفش و ٝػذْ ٕٞجستٍی ثیٗ خغبٞبست پزیشفتٝ
ضذ ٚ ٜایٗ پیص ضشط ثشلشاس است .ثب تٛخ ٝث ٝخذا 5ٚ4ٚ3 َٚایٗ پیص ضشط ٚخٛد داضت ٝاست.
ٔ -3تغیش ٚاثست ٝداسای تٛصیغ ٘شٔبَ ثبضذ .ایٗ پیص ضشط سا ثب آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف -اسٕیش٘ٛف ثشسسی ٔی ٕ٘بیٓ .ثب
تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خذ 1 َٚاص آٖ خبیی و ٝسغٛح إٞیت ثذست آٔذ ٜثیطتش اص پٙح دسغذ است ایٗ پیص ضشط ٘یض ثشلشاس است.

 -4ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔستمُ ٕٞجستٍی ٚخٛد ٘ذاضت ٝثبضذ( داسای  ٓٞخغی ٘جبضذ)٘ .تبیح آصٔ ٓٞ ٖٛخغی دس خذ٘ 1 َٚطبٖ
داد ٜضذ ٜاست .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝمبدیش ٚیژ٘ ٜضدیه غفش  ٚضبخع ٚضؼیت ثضسٌتش اص  ( 30ػالئٓ احتٕبَ ٚخٛد ٓٞ
خغی) ٔیبٖ ٘تبیح ٚخٛد ٘ذاسد ،ایٗ پیص ضشط ٘یض ٚخٛد داضت ٝاست[2].
خذ َٚضٕبس :1ٜثشسسی پیص ضشط ٞبی استفبد ٜاص سٌشسیٖٛ
آٔبس ٜآصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف-

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜدس

اسٕیش٘ٛف

آصٔ ٖٛوٌِٕٛٛشٚف-اسٕیش٘ٛف

81

1/472

0/123

2/405

82

1/099

0/168

1/009

1/543

83

1/456

0/097

0/887

1/647

84

1/341

0/102

0/506

2/179

85

0/798

0/742

0/193

3/531

سبَ

ٔمبدیش ٚیژٜ

ضبخع ٚضؼیت
1/000

ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛد تٕبْ پیص ضشط ٞبی الصْ ثشای استفبد ٜاص سٌشسی ٖٛخغی ،أىبٖ استفبد ٜاص ایٗ سٌشسیٚ ٖٛخٛد داسد.
پس اص اسائ ٝآٔبس تٛغیفی٘ ،تبیح سٌشسیٞ ٖٛبی ثذست آٔذ٘ ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست.
یافته های تحقیق
دس خذ َٚضٕبس )2(ٜآٔبسٞ ٜبی تٛغیفی تحمیك ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست.

خذ َٚضٕبس :2ٜآٔبس تٛغیفی
حذاوثش

حذالُ

4238696000000

-8216344000000

ا٘حشاف ٔؼیبس
×8.44294

ٔیب٘ٝ

ٔیبٍ٘یٗ

12254842152

43334370953

تؼذاد

ٔتغیش

250

الالْ تؼٟذی

9092645000000

-1034573000000

1/11

-1/11

0/29

26/99

-39/28

4/27

0/42

0/41

-1/32

0/184

0/14

0/14

18279000000000

13580000000

216660000000

900905659888

0/62

0

0/39

0/34

14394176/50

267923887/18

×1.06682

18559594532

188778928410.01

0/15

0/28

250

0/63

250
250

250

الالْ ٘مذی
٘سجت اسصش دفتشی
ث ٝاسصش ثبصاس سٟبْ
ػبدی

23783760000

×2.31809

0.825147

1931311840

0

250

250

250

ضشیت ثتب
ٔؼىٛس سٛد ٞش
سٟٓ
اسصش ثبصاس سٟبْ
ػبدی
دسغذ سٟبٔذاساٖ
ٟ٘بدی
تؼذاد سٟبٔذاساٖ
ٟ٘بدی

اعالػبت ٍ٘بس٘ )1(ٜطبٖ ٔی دٞذ و ٝدسایٗ تحمیك  250ضشوت ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت ٝو ٝدس آٖ دسغذ سٟبٔذاساٖ
ٟ٘بدی اص غفش تب  62دسغذ ،تؼذاد سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی اصغفش تبٞ23783760ضاس سٟبْ  ٚاسصش ثبصاس سٟبْ ػبدی اص 13580
ٔیّی ٖٛتب ٔ 18279یّیبسد سیبَ دس تغییش ثٛد ٜاستٔ .یبٍ٘یٗٔ ،یب٘ ،ٝا٘حشاف ٔؼیبس ،وٕتشیٗ  ٚثیطتشیٗ تٕبْ ٔتغیشٞبی تحمیك ٘یض
دس ایٗ خذ٘ َٚطبٖ داد ٜضذ ٜاست.
دس ادأ٘ ٝتبیح حبغُ اص سٌشسی ٖٛآٚسد ٜضذ ٜاست:

خذ َٚضٕبس :3ٜا٘ذاص ٜضشوت ( ػّٕیبتی ضذ ٜثب اسصش ثبصاس ضشوت)

R t 1  a 0  a 1 Accruals t  a 2 Book / Mkt t  a 3 Beta t  a 4 EP t  e

دٚسثیٗٚ-اتسٖٛ

ضشیت تؼییٗ

ٔؼىٛس سٛد

تؼذیُ ضذٜ

ٞش سٟٓ

ثتب

اسصش دفتشی/اسصش ثبصاس

ضشیت
الالْ تؼٟذی

ٔمذاس ثبثت

ا٘ذاص ٜضشوت

2/103

0/450

0/364

0/153

4/13

-0/635

-6/413

چبسن اَٚ

2/320

0/163

0/069

-0/105

-0/078

-0/045

0/977

چبسن دْٚ

1/982

0/023

0/224

-0/072

0/122

-0/123

-0/658

چبسن سْٛ

1/919

0/019

0/197

0/027

-0/002

0/821

چبسن چٟبسْ
تفبضُ چبسن چٟبسْ ثب ٔیبٍ٘یٗ

-0/383

چبسن ا ٚ َٚد ٚ ْٚسْٛ
سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

0/019
-0/494

تفبضُ چبسن چٟبسْ  ٚاَٚ

0/002

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

دس تٕبْ سٌشسیٞ ٖٛبی ثبال ساثغٔ ٝیبٖ الالْ تؼٟذی  ٚثبصدٙٔ ٜفی است( . )-0/002،-0/123،-0/045،-0/635ایٗ ٘تیدٝ
ٔغبثك ثب تحمیك اسّ )1996(ٖٛثٛد٘ ٚ ٜطبٖ ٔید ٞذ و ٝسغح الالْ تؼٟذی ثب ثبصد ٜآتی سٟبْ ساثغ ٝػىس داسد .دس خذ َٚثبال
ؤ ٝتغیشا٘ذاص ٜضشوت ثشسسی ضذ ٜاست ثب افضایص ا٘ذاص ٜضشوت ایٗ ضشایت س ٚث ٝوبٞص ٔی ٌزاسد(،0/635
٘ .)0/002 ،0/123،0/045تبیح آصٔ t ٖٛثشای ثشسسی ٔؼٙبداس ثٛدٖ تفبٚتٟب٘ ،طبٍ٘ش ٔؼٙبداس ثٛدٖ ایٗ اختالفٟبست صیشا وٝ
سغٛح إٞیت ثذست آٔذ (0/002ٚ0/019) ٜاص پٙح دس غذ وٕتش ٞستٙذ[2].
خذ َٚضٕبس :4ٜدسغذ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی
R t 1  a 0  a 1 Accruals t  a 2 Book / Mkt t  a 3 Beta t  a 4 EP t  e

ضشیت تؼییٗ

ٔؼىٛس سٛد

تؼذیُ ضذٜ

ٞش سٟٓ

1/575

0/042

0/087

0/206

1/709

0/442

0/3

-0/017

-0/248

1/828

0/081

0/504

-0/061

-0/361

-0/018

2/282

0/136

-0/165

-0/132

0/410

-0/023

دٚسثیٗٚ-اتسٖٛ

ضشیت الالْ

ثتب

اسصش دفتشی/اسصش ثبصاس
-0/134

-0/016
-0/681

571/13
-7/203

چبسن سْٛ

15/235

چبسن چٟبسْ

تؼٟذی

-0/184

ٔمذاس ثبثت

دسغذ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی

449/14

چبسن اَٚ
چبسن دْٚ

تفبضُ چبسن چٟبسْ ثب ٔیبٍ٘یٗ
چبسن ا ٚ َٚد ٚ ْٚسْٛ

0/276

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

-0/115

تفبضُ چبسن چٟبسْ  ٚاَٚ

0/931

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

دس سٌشسیٞ ٖٛبی ثبال ٘یض ساثغٔ ٝیبٖ الالْ تؼٟذی  ٚثبصدٙٔ ٜفی است أب ثب افضایص دسغذ سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ایٗ ضشایت
س٘ٚذی سا ٘طبٖ ٕ٘ی دٙٞذ(٘ .)0/023 ،0/018 ،0/681 ،0/016تبیح آصٔ٘ t ٖٛیض ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝتغییشات ٔطبٞذ ٜضذٜ
ٔؼٙبداس ٘یست.

خذ َٚضٕبس :5ٜتؼذاد سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی
R t 1  a 0  a 1 Accruals t  a 2 Book / Mkt t  a 3 Beta t  a 4 EP t  e

ضشیت تؼییٗ

ٔؼىٛس سٛد

تؼذیُ ضذٜ

ٞش سٟٓ

2/329

0/015

-0/128

-0/077

2/322

0/062

0/289

-0/227

-0/416

2/907

0/024

0/237

0/051

-0/203

-0/032

2/220

0/428

0/083

-0/052

-0/079

-0/692

دٚسثیٗٚ-اتسٖٛ

ضشیت الالْ

ثتب

اسصش دفتشی/اسصش ثبصاس
0/358

-0/037
-0/107

0/586
-6/093

چبسن سْٛ

13/426

چبسن چٟبسْ

تؼٟذی

-0/462

ٔمذاس ثبثت

تؼذاد سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی

8/802

چبسن اَٚ
چبسن دْٚ

تفبضُ چبسن چٟبسْ ثب ٔیبٍ٘یٗ
چبسن ا ٚ َٚد ٚ ْٚسْٛ

0/005

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

-0/203

تفبضُ چبسن چٟبسْ  ٚاَٚ

0/234

سغح إٞیت ثذست آٔذ ٜآصٔt ٖٛ

 ٓٞچٛٔ ٖٛاسد لجّی دس تٕبْ سٌشسیٞ ٖٛبی خذ٘ 5 َٚیض ساثغٔ ٝیبٖ الالْ تؼٟذی  ٚثبصدٙٔ ٜفی است و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ
و ٝسغح الالْ تؼٟذی ثب ثبصد ٜآتی سٟبْ ساثغ ٝػىس داسدٔ .طبٞذٔ ٜی ضٛد و ٝثب افضایص تؼذاد سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ایٗ
ضشایت س ٚث ٝافضایص ٔی ٌزاس٘ذ( )0/692،0/032،0/107 ،0/037و٘ ٝتبیح آصٔ٘ t ٖٛطبٖ ٔی دٞذ و ٝافضایص
ٔطبٞذ ٜضذٔ ٜؼٙبداس ٘یست.
ثب تٛخ ٝثب ٘تبیح خذا ٚ 5ٚ4ٚ3 َٚثب تٛخ ٝث ٝوبٞص ٚصٖ دٞی ث ٝالالْ تؼٟذی ثب افضایص ا٘ذاص ٜضشوتٔ ،ؼٙبداس ثٛدٖ ایٗ
تفبٚت ٞب  ٚػذْ ٔطبٞذ ٜتفبٚت ٔؼٙبداس دس ٔٛسد ٔتغیش تؼذاد  ٚدسغذ سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی فشضی ٝد ْٚتحمیك سد ضذِٚ ٜی
فشضی ٝا َٚپزیشفتٔ ٝی ضٛد.
نتیجه گیزی
٘تبیح آصٔ ٖٛفشضیبت ٘طبٖ داد و ٝدس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسسی تٛا٘بیی الالْ تؼٟذی ثشای پیص ثیٙی ثبصدٔ ٜستمُ اص دسغذ ٚ
تؼذاد ٔبِىیت سشٔبیٌ ٝزساٖ ٟ٘بدی ثٛدِٚ ٜی ث ٝعٛس ٔٙفی ثب ا٘ذاص ٜضشوت ساثغ ٝداسد .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝثذست آٔذ ٜدس
ضشوت ٞبی ثضسٌتش و ٝػٕٔٛب ٔٛسد تٛخ ٝتحّیٍّشاٖ ٘ ٚطشیبت ٔبِی ٞستٙذ  ٚاغّت اعالػبت ضفبفی دس استجبط ثب آٖ ٞب
ٚخٛد داسد ،سشٔبیٌ ٝزاساٖ تفبٚت ٔیبٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد سا دسیبفت ٚ ٝسفتبس ٔؼبٔالتی خٛد سا ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تفبٚتٟب
تؼذیُ ٔی ٕ٘بیٙذِٚ .ی ٘تبیح آٔبسی حبوی اص ایٗ است و ٝدس ضشوت ٞبیی و ٝدسغذ ثیطتشی اص سٟبٔطبٖ دس اختیبس ٔبِىیت
ٟ٘بدی است ،حضٛس سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی سجت ٔىب٘یضْ غحیح لیٕت ٌزاسی اص دیذٌب ٜایدبد تٕبیض ٔیبٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی
٘طذ ٜاست .ایٗ فشضی ٝو ٝدس ضشوت ٞبیی ثب ٔبِىیت ثیطتش سٟبٔذاساٖ ٟ٘بدی ث ٝدِیُ ٘ظبست ثیطتش ثش ضٙبسبیی الالْ تؼٟذی،

ایٗ سٟبٔذاساٖ ثش الالْ تؼٟذی و ٝدس ٔمبیس ٝثب الالْ ٘مذی ٔؼیبس ٔٙبست تشی اص اسصیبثی ػّٕىشد ضشوت است ،تىی ٝثیطتشی
ٔی وٙٙذ ٘یض پزیشفت٘ ٝطذ.
ایٗ احتٕبَ ٚخٛد داسد و ٝسفتبس ٘بآٌبٞب٘ ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ث ٝایٗ دِیُ ثبضذ و ٝثیطتش سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ٔٛلت
ثٛد ٜا٘ذٔ .غبِؼبت ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝثشای ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٟبٔذاساٖ سٛدآٚسی وٛتبٔ ٜذت ثشای آٖ ٞب دس دسخ٘ ٝخست اِٛٚیت
لشاس داضت ٝاست]ِ .[31,12زا ثشای تحمیمبت آتی آصٔٔ ٖٛدذد فشضیبت ایٗ تحمیك ثب تٛخ ٝث ٝدائٓ ٛٔ ٚلت ثٛدٖ ٔبِىیت
سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی پیطٟٙبد ٔی ضٛد.
هحدودیت های تحقیق
تحمیك حبضش ٘یض ٔب٘ٙذ  ٕٝٞتحمیك ٞب داسای ٔحذٚدیت ٞبیی ثٛد٘ ٚ ٜتیدٌ ٝیشی ٞب ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔحذٚدیت ٞب ثٛدٜ
است و ٝث ٝعٛس اخٕبَ ث ٝایٗ ضشح ٔی ثبضٙذ:
 اسلبْ سٛد ،چ ٝسٛد ػّٕیبتی  ٚچ ٝسبیش الالْ ،تٟٙب ػبُٔ ضىُ دٙٞذ ٜتػٕیٓ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٘جٛد ٚ ٜلغؼب ػٛأُدیٍشی ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ دس تػٕیٓ ٌیشی سشٔبیٌ ٝزاساٖ اثش ٌزاس ثبضٙذ و ٝایٗ ػٛأُ دس ایٗ تحمیك ثبثت فشؼ ضذ ٜا٘ذ.
 ٘تبیح ثذست آٔذ ٜدس تحمیك حبضش دس دٚس ٜصٔب٘ی ٔطخع ،1381-1385عجك ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسسی استٕٔ .ىٗ است ثبتغییش ثبص ٜصٔب٘ی ٘تبیح تحمیك ٘یض تغییش وٙذ.
پیطنهادهای حاصل اس نتیجه تحقیق
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی تحمیك سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی تٛخ ٝچٙذا٘ی ث ٝتفبٚت ٔیبٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی ٘ذاضت ٝا٘ذ .ایٗ ػذْ
تٛخٔ ٝی تٛا٘ذ ث ٝایٗ دِیُ ثبضذ و ٝایٗ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٌضاسضٟبی ٔبِی سا ػٕیمب ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٕ٘ی دٙٞذ  ٚاحتٕبال ثب
افضایص دسغذ ٔبِىیت ،اعالػبت الصْ سا اص ٔٙبثؼی غیش اص ٌضاسضبت ٔبِی ثذست ٔی آٚس٘ذ .ثٟجٛد ویفیت اعالػبت
حسبثذاسی ٔی تٛا٘ذ استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ایٗ اعالػبت سا افضایص داد ٚ ٜایٗ فؼبِیت سا ٞشچ ٝثیطتش ثٞ ٝذف غبیی خٛد ٘ضدیه
ٕ٘بیذ .ث ٝػال ٜٚآٔٛصش سشٔبیٌ ٝزاساٖ دس ٔٛسد اسلبْ حسبثذاسی ث ٝعٛس ػبْ  ٚدساستجبط الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی  ٚتفبٚت ٞبی
ٔیبٖ ایٗ الالْ ث ٝعٛس خبظ ،اسصش ایٗ اعالػبت سا ٞشچ ٝثیطتش ثشای آٖ ٞب سٚضٗ خٛاٞذ ٕ٘ٛد .ایٗ آٔٛصضٟب ٔی تٛا٘ذ اص
عشق ٔختّفی اص خّٕ ٝاص عشیك ٔمبال ت ٔبِی و ٝدس ٘طشیبت پشخٛا٘ٙذٙٔ ٜتطش ٔی ض٘ٛذ ا٘تمبَ یبثٙذ.
 ٓٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثب اِضأی ٕ٘ٛدٖ افطبی ٔیضاٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی سٛد ،تٛخ ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ سا ٞش چ ٝثیطتش ث ٝایٗ
الالْ خّت ٕ٘ٛد  ٚتب حذی اص تػٕیٕبتی و ٝغشفب ثش اسبس سلٓ ٟ٘بیی سٛد اتخبر ٔی ض٘ٛذ خٌّٛیشی وشدٌ .ستشش
سٚصافض ٖٚاعالػبت ٔبِی  ٚحسبثذاسی تٟٙب دس غٛستی ٔی تٛا٘ذ سجت تخػیع ثٟجٙٔ ٝٙبثغ ضٛد و ٝایٗ اسلبْ ث ٝدسستی تٛسظ
استفبد ٜوٙٙذٌبٖ دسن ضذ ٚ ٜث ٝعٛس غحیح ٘یض ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌیشد.

پیطنهاد بزای تحقیقات آتی
 ثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝتحمیك حبضش ثشای دٚس ٜصٔب٘ی ٔطخػی ا٘دبْ ضذ ٜاست ،ا٘دبْ ایٗ تحمیك دس دٚسٞ ٜبی صٔب٘یدیٍش ٘یض پیطٟٙبد ٔی ٌشدد.
 دس تحمیك حبضش ث ٝثشسسی الالْ تؼٟذی ٘ ٚمذی ث ٝعٛس ػبْ پشداخت ٝضذ .پیطٟٙبد ٔی ضٛد دس تحمیك دیٍشی الالْتؼٟذی اختیبسی  ٚغیش اختیبسی ث ٝتفىیه ٘یض ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیش٘ذ.
 دس تحمیك حبضش ث ٝثشسسی ٚاوٙص سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ث ٝالالْ تؼٟذی پشداخت ٝضذ .اص آ٘دبییى ٝایٗ احتٕبَٚخٛد داسد و٘ ٝبدیذٌ ٜشفتٗ ٚصٖ الالْ ٘مذی  ٚتؼٟذی دس ٘تید ٝوٛتبٔ ٜذت ثٛدٖ سشٔبیٌ ٝزاساٖ ٟ٘بدی ثبضذ ،ثشای
تحمیمبت آتی ثشسسی ٔدذد فشضیبت ثب تٛخ ٝث ٝوٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙذ ٔذت ثٛدٖ ایٗ سشٔبیٌ ٝزاساٖ پیطٟٙبد ٔی ضٛد.
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