
 چکیده 

بِ هٌظَر ووه بِ حسابزساى ٍ صاحبىاراى بزای دریافت صحیح تاثیز افطای عوَهی حك الشحوِ حسابزسی بز 

رابطِ هیاى افطای عوَهی حك الشحوِ ّای حسابزسی ٍ لذرت  ، هطتزیلذرت چاًِ سًی هیاى حسابزس ٍ 

ٍ حسابزس  هطتزیٍ حسابزس ٍ رابطِ هیاى افطای حك الشحوِ ٍ رابطِ التصادی هیاى  هطتزیچاًِ سًی هیاى 

افطای حك الشحوِ حسابزسی در بزابز لذرت گزفت. هتغیز ٍابستِ ایي هطالعِ  در ایي هطالعِ هَرد بزرسی لزار

الشحوِ خذهات  افطای عوَهی حك در ایزاىچاًِ سًی هیاى هطتزی ٍ حسابزس بِ عٌَاى هتغیز هستمل هی باضذ. 

. افطای عوَهی حك الشحوِ ّشیٌِ دستزس وارفزهایاى بِ اطالعات ّشیٌِ ّای لشاهی ًیستاحسابزسی 

حسابزساى را واّص هیذّذ ٍ بِ احتوال سیاد لذرت چاًِ سًی ًسبی وارفزها با   حسابزسی بزای ًوًَِ وارّای

حسابزساى را سهاًی وِ آًْا درهَرد ّشیٌِ ّای حسابزسی با ّن هذاوزُ هی وٌٌذ، افشایص هی دّذ. استفادُ اس 

بِ سختی ِ ّا در ایزاى ل ٍ بعذ اس افطای عوَهی ّشیٌّز دٍ دادُ ّای ّشیٌِ حسابزسی عوَهی ٍ اهالن لب

در ایي هطالعِ  .یزا لاًًَی بزای افطای حك الشحوِ ٍ ّویٌطَر ّشیٌِ ّا در ایزاى ٍجَد ًذارد÷اًجام هی ضَد س

 اسدر ایي هطالعِ هَرد بزرسی لزار گزفتٌذ.  99-99ضزوت پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار طی سالْای  99

جوع اٍری دادُ ّا اس طزیك ًزم افشارّای رُ  ٍ استفادُ ضذتزویبی  رگزسیَى هذل اس استفادُ با ّوبستگی رٍش

هَرد   ٍ  Eviwes 11ٍّص با استفادُ اس ًزم افشارّای اق بْادار اًجام ضذ ٍ دادُ ّای پژآٍد ًَیي ٍ بَرس اٍر

داهٌِ ّشیٌِ ّای ذاًی بز ٌتاثیز چافطای عوَهی ّشیٌِ ّای حسابزسی  ًتایج بیاى هی وٌذ ، تحلیل لزار گزفت.

ایي یافتِ ّا ٍجَد پیاهذّای ًاخَاستِ  ًذارد. را هتحول ضذُ اًذ  بزای هطتزیاًی وِ ّشیٌِ سیادی حسابزسی

همزرات افطای عوَهی ّشیٌِ ّا را ًطاى هی دّذ، هٌطك اصلی ایي اهز ًگزاًی درهَرد ضیَُ ّای لیوت گذاری 

 .حسابزسی بَد وِ هی تَاًذ استمالل حسابزس را واّص دّذ
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