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 مقدمه -1-1

ّبی ثبسص توذى ثطشی ظَْس سبصهبًْب ٍ ًْبدّبی اختوبػی ٍ گستشش  یىی اص خػیػِ 

ثبضذ وِ ثب هشٍس صهبى ٍ سلبثتی ضذى هحیظ ٍ تفىیه هذیشیت اص هبلىیت ٍ  سٍصافضٍى آًْب هی

، ای ٍ آگبُ ثِ هسبئل سٍص ٍ هبلی اهَس ضشوتْب، لضٍم استفبدُ اص هذیشاى حشفِ ی تخػػی ضذى  اداسُ

هذیشاى ثب هذیشیت غحیح هٌبثغ ٍ هػبسف سشهبیِ، ضشوت سا دس . ضَد ثیطتش اص ّش صهبى احسبع هی

 "ّشچٌذ ثِ دلیل ٍخَد تضبد هٌبفغ، هذیشاى لضٍهب. ًوبیٌذ خْت حػَل ثِ اّذاف اغلی یبسی هی

 .ثبضٌذ ّوَاسُ دس پی وست حذاوثش وشدى هٌبفغ ٍ ثشٍت هبلىبى ثِ ػٌَاى ّذف اغلی ضشوتْب ًوی

یىی اص اّن فؼبلیتْبی هذیشاى تْیِ ٍ تٌظین گضاسضبت هبلی خْت پبسخگَیی ثِ هبلىبى ٍ سبیش ًْبدّب 

ثبضذ اص خبیگبُ  ثبضذ وِ دس ایي ثیي غَست سَد ٍ صیبى وِ ثیبًگش سَد ضشوت هی ًفغ هی ٍ هجبدی ری

حسبثذاسی،  فشآیٌذ دس ٍالغ سَد ثِ ػٌَاى ًتیدِ ًْبیی فؼبلیتْبی التػبدی ٍ. ای ثشخَسداس است ٍیظُ

ثبضذ ٍ هذیشاى ضشوتْب ثِ دالیل  ّبی هتفبٍت اػوبل ضذُ اص سَی هذیشاى ضشوتْب هی ثش اص سٍیِأهت

وَضٌذ تب اص عشیك وبسثشد سٍضْبی گًَبگَى حسبثذاسی، سَدّبی هبلی خَد سا دس ساستبی  هتفبٍتی هی

  .(1389، ثْبسهمذم ٍ ّوىبساى)هیي سیبستْب ٍ اّذاف خَد تغییش دٌّذ أت

گشاى هبلی ثِ دلیل اػوبل سٍضْبی هتفبٍت حسبثذاسی ٍ احتوبل دستىبسی سَد ٍ  تحلیل

دس ٍالغ . داًٌذ ، سَد خبلع گضاسش ضذُ سا هتوبیض اص سَد ٍالؼی هییشاىهذیشیت سَد تَسظ هذ

هذیشیت سَد ّوبًٌذ چتشی، ثشای فؼبلیتْبی است وِ ثش سَد حسبثذاسی گضاسش ضذُ یب تفسیش آًْب 

ٍاسغِ   ضَد ٍ تب حذی سَد التػبدی ًْفتِ سا ثِ گزاسد وِ اص تػویوبت حسبثذاساى ضشٍع هی هی ستأثی

وٌذ ٍ غبیت آى  اًتخبة سفتبس حسبثذاسی ٍ اًذاصُ تؼْذات، دس صهبى تْیِ گضاسضبت هبلی هطخع هی

  .(2004ٍ ّوىبساى،  ثبتلش)گزاسد  ای اثش هی دس فؼبلیتْبی است وِ ثش تفسیش گضاسضْبی دٍسُ
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 بیان مسأله -2-1

گزاساى ثِ لحبػ دًیبی سلبثتی ٍ هحذٍدیت هٌبثغ هبلی ضشوتْب ٍ تأثیش ضبخع سَد ثش  سشهبیِ

ًوبیٌذ ٍ توشوض صیبد ثش سَد ثبػث  لیوت ٍ اسصش سْبم ضشوتْب، ثِ هجحث سَد تَخِ ثیطتشی هی

 اسّبییاص هغ ینیسَدّبی گضاسش ضذُ ّوَاسُ ثِ ػٌَاى  .افضایص تَخِ ثِ ویفیت سَد گشدیذُ است

ػبهل ثشخستِ  نیسَد سا ثِ ػٌَاى  "ػوَهب ،یهبل گشاى لیثَدُ است ٍ تحل هغشح یهبل سییي میتػن

 .دٌّذ یخَد هذًظش لشاس م لضبٍتْبی ّب ٍ یدس ثشسع

ثب ٍخَد  سیتئَسی فشاي نیًجَد  ت،یسیاص هذ تیهبله نیثب دس ًظش گشفتي تفه اص سَی دیگش 

 یثِ ثشخ ساىیاًحػبسی هذ یٍخَد تضبد هٌبفغ ٍ دستشع ،حسبثذاسی ضذُ سفتِیاستبًذاسدّبی پز

ّبی  سٍش اىیاص م تیسیحك اًتخبة هذ ًِیسبثذاسی تؼْذی دس صمح یطيیٍ صیى ٍ یاعالػبت هبل

 ٍخَد ضبىیّب سییي میٍخَد دستىبسی سَد ٍگوشاُ ًوَدى افشاد دس تػن احتوبل حسبثذاسی، هختلف

ش اسصش ضشوتْبی خَد دس چبسچَة الضاهبت لبًًَی ٍ حسبثذاسی دس ٍالغ هذیشاى خْت افضای .داسد

ًوبیٌذ ٍ دس همبم همبیسِ الالم تؼْذی ًسجت ثِ الالم ًمذی ثیطتش هَسد  الذام ثِ دستىبسی سَد هی

اػتجبس ثَدى الالم تؼْذی ًیست ٍ ثسیبسی اص  الجتِ ایي ثِ هفَْم ثی. گیشد دستىبسی هذیشیت لشاس هی

هْشاًی ٍ ّوىبساى، )ی سضذ آتی ٍ ػولىشد خَة ضشوت دس گزضتِ است هَالغ ًطبًگش فشغتْب

 اعالػبتی اسصش تَاًذ هی وِ چشا ثبضذ سَدهٌذتَاًذ  هی سَد، هذیشیتاص سَی دیگش ٍلی  (.1389

 ٍ خیشاپَسى) ثخطذ ثْجَد ػوَم ٍ سْبهذاساى ثِ ضشوت خػَغی اًتمبل اعالػبت ثب سا سَد

    .1(2008 ّوىبساى،

                                                           
1
 - Jiraporn , P 
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ى ثش فؼبلیتْبی التػبدی ٍ دس ًظش گشفتي اّویت هَضَع سَد ٍ تأثیشات آثِ  تَخِلزا ثب 

ٍ ًیض تَخِ ثِ  دس وطَسسبصی  خػَغیلضٍم اخشای اغل  ،سبختبسّبی هبلىیت سَد ٍسٍاثظ هیبى 

ایي تحمیك دسغذد آى است وِ ثِ  ،دس سشاسش دًیب ختلفدست آهذُ اص تحمیمبت م ًتبیح هتفبٍت ثِ

ّبی  ّبی حبوویت ضشوتی ثش اًَاع هذیشیت سَد دس ضشوت هبلىیت ٍ سٍیِ ثشسسی تأثیش سبختبس

 .پزیشفتِ ضذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى ثپشداصد

 تحقیقبیان ضرورت و داليل توجیهي  -3-1

 ضوبس ثِ حسبثذاسی ّبی پظٍّص دس خزاة ٍ ثشاًگیض ثحث هَضَػبت اص یىی سَد هذیشیت

 سَد سلن ثِ گیشی تػوین هْن فبوتَسّبی اص یىی ػٌَاى ثِ اساىگز سشهبیِ وِ دلیل ایي ثِ. سٍد هی

 دادُ ًطبى ّب پظٍّص. داسد سا خَد خبظ اّویت سفتبسی، اصخٌجِ ّب پظٍّص ایي داسًذ، خبغی تَخِ

 اعویٌبى ثب گزاساى سشهبیِ تشتیت، ایي ثِ. داسد  آى ویفیت اص حىبیت سَد، پبیذاس ٍ ون ًَسبى وِ است

ًَسٍش ٍ )است  تش ثبثجبت سَد آًْب سًٍذ وِ وٌٌذ هی گزاسی سشهبیِ ضشوتْبیی سْبم دس ثیطتش خبعش

 (.1384ّوىبساى، 

دّذ وِ هىبًیضهْبی ثبویفیتی ثشای حوبیت اص هٌبفغ  هذیشیت سَد اغلت دس ضشوتْبیی سخ هی

یت ّب، حبون   علجبًِ هذیشاى ٍخَد ًذاسد اص خولِ ایي هىبًیضم گزاساى ٍ وٌتشل سفتبس فشغت سشهبیِ

ّبی ضشوتْبی سْبهی ثضسي دًیب هَخت گشدیذُ  ثبضذ ٍ اص سَی دیگش هَج اخیش سسَایی ضشوتی هی

وِ ضشوتْب تَخِ ٍ اّویت صیبدی ثِ لضٍم ثْجَد سبص ٍ وبسّبی حبوویت ضشوتی ٍ افضایص ضفبفیت دس 

سوتْب ثِ هبلىیت ش هذیشُ ٍ ًَع ٍ سبختبس ّیئتسبختبس ٍ اثشثخطی . اعالػبت حسبثذاسی داضتِ ثبضٌذ

ػٌَاى سبصٍوبسّبی حبوویت ضشوتی دس ضشوتْبی سْبهی ػبم ثسیبس هتٌَع است ٍ اص ایي سٍ ثٌظش 
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ًَسٍش ٍ ) سسذ وِ ویفیت ًظبست ثش فؼبلیتْبی هذیشاى دس ثیي ضشوتْبی هختلف، هتفبٍت ثبضذ هی

  (.1388ّوىبساى، 

 ّبی پظٍّص ثیطتش دس .است گشفتِ اًدبم سَد هذیشیت صهیٌِ دس اًذوی ّبی دس ایشاى پظٍّص

 ضذُ تأویذ آى دیگش ّبی خٌجِ ثِ سَد هذیشیت ثب حسبثذاسی اػذاد استجبط ثِ ثذٍى تَخِ ضذُ اًدبم

اص ایي سٍ دس ایي تحمیك ثشآى ّستین تب اص ایي ثؼذ ثِ ثشسسی هذیشیت سَد دس ثَسع اٍساق  .است

 .ثْبداس تْشاى ثپشداصین

ثبضذ وِ ػالٍُ ثش ثشسسی اًَاع هذیشیت  حیث هیاّویت ٍ خٌجِ ًَآٍسی ایي تحمیك اص ایي 

علجبًِ ٍ وبسا، ثِ ثشسسی اثش تؼبهلی ثشخی اص ٍیظگیْبی ضشوتی اص لجیل  سَد اص دٍ دیذگبُ فشغت

ّبی حبوویت ضشوتی، اًذاصُ ضشوت ٍ سبختبس هبلىیت ثش سٍی ًَع هذیشیت سَد ٍ سَدآٍسی  سٍیِ

. پشداصد آتی هی

تحقیق اهداف  -4-1

ّبی  اًَاع هذیشیت سَد دس ضشوتاضش سؼی ثش ایي است وِ ػالٍُ ثش اسصیبثی دس تحمیك ح

ػَاهل حبوویت ضشوتی ٍ سبختبس هبلىیت ٍ اًذاصُ ضشوت ثش  تأثیش ،پزیشفتِ ضذُ دس ثَسع تْشاى

 دهَس ّبی آهبسی،ّبی هَخَد ٍ ثب ووه دادُّب ثب استفبدُ اص هجبًی ًظشی، تئَسیهذیشیت سَد ضشوت

 . یشدثشسسی لشاس ي

 هدف اصلي -1-4-1

 ّبی پزیشفتِ ضذُ ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى ثشسسی اًَاع هذیشیت سَد دس ضشوت
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 اهداف فرعي -2-4-1

 ثشسسی استجبط الالم تؼْذی اختیبسی ٍ سَدآٍسی آتی .1

ّبی ثب  ضشوت الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دس تأثیشثشسسی  .2

 هبلىیت خػَغی ٍ دٍلتی

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشثشسسی  .3

 هبلىیت ًْبدی ٍ ضٌبٍس

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشثشسسی  .4

 اًذاصُ ثضسي ٍ وَچه 

ّبی  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دس ضشوت تأثیشثشسسی  .5

 حسبثشسی  هؤسسبت سبیش حسبثشسی ضذُ تَسظ سبصهبى حسبثشسی ٍ

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشثشسسی  .6

  .هذیشُ غیشهَظف ّیئتهذیشُ غیشهَظف ٍ ًسجت پبییي اػضبی  ّیئتًسجت ثبالی اػضبی 

 

 تحقیقسؤال  -5-1

ّبی حبوویت ضشوتی ثش ًَع هذیشیت سَد دس  سبختبس هبلىیت، اًذاصُ ضشوت ٍ سٍیِ

داسد؟  یتأثیشچِ ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى  ضشوت
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ها فرضیه -6-1

ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ضذُ ٍ ثشسسی ادثیبت هشتجظ ثب ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ 

 :ّبی پظٍّص ثِ غَست صیش تذٍیي ضذُ است هجبًی ًظشی هشتجظ ثب هذیشیت سَد فشضیِ

 .سَدآٍسی آتی استجبط ٍخَد داسدثیي الالم تؼْذی اختیبسی ٍ  .1

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشهیضاى  .2

ّبی ثب دسغذ هبلىیت خػَغی پبییي، ثیطتش  دسغذ هبلىیت خػَغی ثبال، اص ضشوت

 .است

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشهیضاى  .3

 .ّبی ثب دسغذ هبلىیت ًْبدی پبییي، ثیطتش است ، اص ضشوتدسغذ هبلىیت ًْبدی ثبال

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشهیضاى  .4

 .ّبی ثب اًذاصُ وَچه، ثیطتش است اًذاصُ ثضسي، اص ضشوت

ّبی  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشهیضاى  .5

 هؤسسبتّبی حسبثشسی ضذُ تَسظ  حسبثشسی، اص ضشوت حسبثشسی ضذُ تَسظ سبصهبى

 .حسبثشسی، ثیطتش است

ّبی ثب  الالم تؼْذی اختیبسی ثش سٍی سَدآٍسی آتی دسضشوت تأثیشهیضاى  .6

ّبی ثب ًسجت پبییي اػضبی  هذیشُ غیشهَظف، اص ضشوت ّیئتًسجت ثبالی اػضبی 

 .هذیشُ غیشهَظف، ثیطتش است ّیئت
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 تحقیق یقلمرو -7-1

موضوعي  یقلمرو -1-7-1

ّبی حبوویت  سبختبس هبلىیت، اًذاصُ ضشوت ٍ سٍیِ تأثیشهَضَع ایي تحمیك، ثشسسی  

 .ثبضذ ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثبصاس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى هی ضشوتی ثش اًَاع هذیشیت سَد دس ضشوت

 مکاني یقلمرو -2-7-1

دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى ضذُ  ّبی پزیشفتِضشوت یآهبسی ایي پظٍّص ولیِ یخبهؼِ

 . است

 زماني یقلمرو -3-7-1

. ثبضذ هی 1388تب  1381 هشثَط ثِ سبلْبی ی صهبًی دٍسُصهبًی ایي تحمیك للوشٍ 

 

 تعاريف مفهومي و عملیاتي متغیرها -8-1

 تعاريف مفهومي متغیرها -1-8-1

ص ػولیبت یه ایي هتغیش ثب هؼیبسّبی خبلع خشیبى ًمذی حبغل ا  :(FP)1سَدآٍسی آتی

ٍتغییشات سَد هَسد سٌدص  ثؼذ سبل ثؼذ ٍ سَدخبلع ػبسی اص الالم تؼْذی اختیبسی یه سبل

 .(2003؛ وشیطٌبى، 1996سبثشاهبًیبم، ) گیشد لشاس هی

الالم تؼْذی پیبهذّبی ًمذی هستمین ًذاسًذ ٍ هْوتشیي : (DAC)2اختیبسی الالم تؼْذی

تفبٍت هیبى سَد ػولیبتی ٍ ٍخِ ًمذ حبغل اص  اصٍ ثبضذ  علجبًِ سَد هی اثضاس دستىبسی فشغت

                                                           
1
 - Future Profitability 

2
 - Discretionary Accruals 
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ثٌذی  الالم تؼْذی ثِ دٍ دستِ اختیبسی ٍ غیشاختیبسی تمسین .آیذ فؼبلیتْبی ػولیبتی ثذست هی

  .ثبضذ سدد وِ الالم تؼْذی اختیبسی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ هذیشیت سَد هیي  هی

ثبضٌذ وِ حمَلی دٍلتی هیهٌظَس اص هبلىیت ًْبدی، سْبهذاساى : (INST)1هبلىیت ًْبدی

لىیت هبدس ٍالغ  .ًوبیٌذی سْبم هیّب ثَدُ ٍ اص عشف افشاد الذام ثِ تْیٍِاسغِ ثیي افشاد ٍ ضشوت

دس یه ضشوت هبلىیت  سا گزاسی، غٌذٍلْبی ثبصًطستگی، ثیوِ ٍ سبیش ًْبدّب سشهبیِ هؤسسبت

  (.1389وبضبًی پَس ٍ ّوىبساى ،)ًبهٌذ  ًْبدی هی

ثضسگتشیي  وِ دس آى خػَغی هبلىیتی استهبلىیت هٌظَس اص  :(PO)2هبلىیت خػَغی

 .ثبضذ هیاضخبظ حمَلی غیش دٍلتی یب اضخبظ حمیمی ، هبله

-هذیشُ، ػضَی پبسُ ّیئتػضَ غیشهَظف  :(BOD)3هذیشُ غیش هَظف ّیئتًسجت اػضبی 

 .ثبضٌذهذیشُ است وِ فبلذ هسئَلیت اخشایی دس ضشوت هیّیئتٍلت 

ایي هتغیش ثِ دٍ ًَع حسبثشسی تَسظ سبصهبى حسبثشسی ٍ  (:AUDIT)4ًَع حسبثشع

 .گشدد تمسین هی خػَغی حسبثشسی هؤسسبتحسبثشسی تَسظ 

اًذاصُ ضشوت اص عشیك اسصش ثبصاس سشهبیِ دس آخشسبل هبلی هَسد  :(SIZE)5اًذاصُ ضشوت

. گیشد  سٌدص لشاس هی

 

                                                           
1
 - Institutional Ownership 

2
- Personal Ownership  

3
 - Independent board 

4
 - Audit quality 

5
 - firm size 
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 متغیرهاتعاريف عملیاتي  -2-8-1

ثب هؼیبس ّبی خبلع خشیبى ًمذی حبغل اص ػولیبت یه سبل ثؼذ، غیش هت ایي: سَدآٍسی آتی

 .گیشد سَدخبلع ػبسی اص الالم تؼْذی اختیبسی یه سبل ثؼذ ٍتغییشات سَد هَسد سٌدص لشاس هی

 

  

 

اص  دس ایي الگَ ًیض ثشای استبًذاسد وشدى ٍ هَصٍى ضذى ػَاهل ثِ هٌظَس وبّص ًَسبًبت

. تذای ّش دٍسُ استفبدُ ضذُ استخوغ ول داساییْبی ضشوت دس اة

ول الالم تؼْذی اص تفبٍت هیبى سَد خبلع ػولیبتی ٍ خبلع خشیبى : اختیبسی الالم تؼْذی

.                                    آیذ ًمذ حبغل اص ػولیبت ثذست هی

.  آیذ الگَی تؼذیل ضذُ خًَض ثذست هی اص اختیبسی ثب استفبدُغیشالالم تؼْذی 

 

. آیذ م تؼْذی اختیبسی اص تفبٍت ول الالم تؼْذی ٍ الالم تؼْذی غیشاختیبسی ثذست هیٍالال

ایي هتغیش اص عشیك دسغذ ٍ تؼذاد سْبهی وِ دس پبیبى سبل هبلی تحت : هبلىیت ًْبدی

 . گیشد هبلىیت ایي ًْبدّبست هَسد سٌدص لشاس هی

 
 ول سْبم ضشوت

  تؼذاد سْبم ًْبدی

 

×100 

t   ΔEARNt+1  =  EARN t+1 – EARN(سبل ثؼذ ػولیبتی تغییشات سَد خبلع

 

NDNIt+1 = EARN- DAC (سَدخبلع ػبسی اص الالم تؼْذی اختیبسی یه سبل ثؼذ  

 

 =  CFOt+1 ثؼذخبلع خشیبى ًمذی حبغل اص ػولیبت یه سبل 

 

ACCR = EARN – CFO 

 

ACCRit = αo + α1 [Δ REVit - Δ RECit] + α2PPE i, t + εit 
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ى خػَغی اس دست سْبهذاسهٌظَس اص هبلىیت خػَغی دسغذ سْبم د: هبلىیت خػَغی

 .                                                                  ثبضذثِ ول سْبم ضشوت هی

-ّیئتغیشهَظف  یًسجت اػضب یدٌّذُایي هتغیش ًطبى: هذیشُ ّیئتاػضبی غیشهَظف  

.     ثبضذهذیشُ هیّیئتهذیشُ ثِ ول اػضبی 

دٍ ًَع حسبثشسی تَسظ سبصهبى حسبثشسی ٍ حسبثشسی ضذُ  ایي هتغیش ثِ :ًَع حسبثشع

حسبثشسی ضذُ تَسظ ّبی ثشای ضشوتگشدد وِ  حسبثشسی خػَغی تمسین هی هؤسسبتتَسظ 

 .هٌظَس ضذُ است 0ٍ ثشای ثمیِ ػذد  1ػذد  سبصهبى حسبثشسی

اًذاصُ ضشوت اص عشیك اسصش ثبصاس سشهبیِ دس آخشسبل هبلی هَسد سٌدص : ضشوت ی اًذاصُ

 .گیشد  لشاس هی

 

تحقیق کلمات کلیدی  -9-1

سبختبس هبلىیت، ، حبوویت ضشوتی، هذیشیت سَد: ػجبستٌذ اص تحمیكولوبت ولیذی ایي 

ی ضشوت  اًذاصُ

 

 

 

 

 

 

 هذیشُ ّیئتی ول اػضب

   هذیشُتئّی

      ُهذیش ّیئت غیشهَظف یاػضب

 ول سْبم ضشوت

  سْبم خػَغی تؼذاد

 
×100 
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 پژوهشساختار  -10-1

 :ایي تحمیك دس پٌح فػل اسائِ ضذُ است 

 ثیبى هسألِ،  فػل اٍل ثِ ولیبت عشح تحمیك اختػبظ داسد وِ ضبهل

-دالیل تَخیْی تحمیك، ّذف ٍ للوشٍ تحمیك، تؼبسیف هفَْهی ٍ ػولیبتی هی ضشٍست ٍ

 .ثبضذ

  وِ ثِ دٍ ثخص هشٍس  گیشد ی تحمیك سا دس ثش هیادثیبت ٍ پیطیٌِفػل دٍم

 .گشدد هجبًی ًظشی ٍ پیطیٌِ داخلی ٍ خبسخی هَضَع تحمیك تمسین هی

 ٍِش هذل ٍ سّب،  فػل سَم ضبهل سٍش ضٌبسی تحمیك، اّذاف ٍ فشضی

 .ثبضذ ّب  هی سٍش گشدآٍسی اعالػبت ٍ تدضیِ تحلیل دادُّب، آهبسی آصهَى فشضیِ

 ُآٍسی ضذُ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ ٍ  ّبی خوغ دس فػل چْبسم داد

 . گیشد ّبی تحمیك هَسد ثشسسی لشاس هی فشضیِ

  فػل پٌدن دس ثشگیشًذُ ًتبیح تحمیك ٍ پیطٌْبدات آتی دس صهیٌِ هَضَع

 .  ثبضذ هی ّبی تحمیكٍ هحذٍدیت سسسیهَسد ة
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