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چکیسُ :
سَز حسبثساضی ٍ اخعای هطثَط ثِ آى اظ خولِ اطالػبتی است کِ افطاز آًْب ضا زض ٌّگبم
تصوین گیطی هس ًظط لطاض هیزٌّس .اطالػبت هطثَط ثِ اخعای سَز هْن است ٍ ثِ پیص
ثیٌی سَز آیٌسُ کوک هیکٌس .ثب تَخِ ثِ اّویت سَز ٍ هحتَای اطالػبتی اخعای ًمسی
آىّ ،سف ایي تحمیك ثطضسی پبیساضی ٍ هحتَای اطالػبتی اخعای ًمسی سَز زض ضطکت
ّبی پصیطفتِ ضسٓ ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى هیثبضس ،ثِ ًحَی کِ ًتبیح حبصلِ اظ ایي
تحمیك زض تصوین گیطی ّبی سطهبیِ گصاضاى ٍ لیوت گصاضی آًْب هَضز استفبزُ لطاض
هیگیطز .سَز حسبثساضی لبثل تمسین ثِ زٍ خعء ًمسی ٍ تؼْسی هیثبضس کِ زض ایي تحمیك
خعءًمسی سَز ثِ سِ خعء(ٍخَُ ًمس ًگِ زاضتِ ضسُ زض ضطکت ،ذبلص ٍخَُ پطزاذتی
(زضیبفتی) ثِ سْبهساضاى ٍ ذبلص ٍخَُ پطزاذتی (زض یبفتی) ثِ ثستبًکبضاى ) تفکیک ضسُ
است.
ًتبیح آظهَى فطضیبت ًطبى هی زّس کِ خعء ًمسی ًگِ زاضتِ ضسُ زض ضطکت اظ سبیط
اخعای ًمسی سَز ثبثجبت تطهی ثبضس ٍ سَز سبل آتی ضا ثْتط تجییي هیکٌس ،اهب سْبهساضاى
ثجبت ایي خعء ضا ثیطتط اظ ٍالغ ترویي هی ظًٌس ٍ ثجبت سبیط اخعای ًمسی سَز ضا ًعزیک ثِ
ٍالؼیت پیص ثیٌی هیکٌٌس.
کلوبت کلیسی  :اخعای ًمسی سَز ،خطیبى ٍخِ ًمس آظاز ،سَز ذبلص ،ثبظزُ سْبم ،لیوت
سْبم

همسهِ :
اهطٍظُ زستطسی ثِ اطالػبت زضست ٍ ثِ هَلغ ٍ تحلیل زلیك ٍ ٍالغ ثیٌبًِ آًْب ،هْوتطیي
اثعاض خْت اتربش تصویوبت زضست ٍ کست هٌفؼت هَضز اًتظبض ٍ استفبزُ ثْیٌِ ٍ هطلَة
اظ اهکبًبت هبلی هیثبضس .هحصَل ًْبیی فطآیٌس حسبثساضی ،اضائِ اطالػبت ثِ استفبزُ
کٌٌسگبى هرتلف اػن اظ استفبزُ کٌٌسگبى زاذل ٍ ذبضج اظ ضطکت ،زض لبلت گعاضش ّبی
حسبثساضی است .سَز یکی اظ الالم هٌسضج زض صَضتّبی هبلی است کِ زض تصوین گیطی
استفبزُ کٌٌسگبى صَضتّبی هبلی تأثیط ثسعایی زاضز ٍ تَخِ ظیبزی ضا هؼطَف ذَز سبذتِ
است] .[9هحتَای اطالػبتی سَز ٍ اخعای آى ،ثِ طَض گستطزُ زض هتَى حسبثساضی ٍ هبلی
ثبضّب هَضز آظهَى لطاض گطفتِ است] .[1تحمیمبت تدطثی ،ضَاّس لَی زض اضتجبط ثب هحتَای
اطالػبتی سَز حسبثساضی اضائِ ًوَزُ اًس ،الجتِ کست ایي ًتبیح خبی تؼدت ًساضز ٍ ثسیْی
است کِ سَز حسبثساضی ثرطی اظ اطالػبت هَضز استفبزُ سطهبیِ گصاضاى زض اضظیبثی
ضیسک ٍ ثبظزُ ثبضسً .ظط ثِ ایٌکِ سَز حسبثساضی ثط هجٌبی تؼْسی ضٌبسبیی هیضَز ثِ زٍ
خعء ًمسی ٍ تؼْسی لبثل تمسین است؛ خعء تؼْسی ًیع لبثل تمسین ثِ اخعای زیگطی است.
زض ثٌس  47ثیبًیِ ضوبضُ(ّ )1یأت استبًساضزّبی حسبثساضی هبلی ثیبى ضسُ است کِ سطهبیِ
گصاضاى ،ثستبًکبضاى ٍ زیگطاى اظ سَز ثطای اضظیبثی تَاى سَزآٍضی ،تَاى پطزاذت سَز
سْبم ،پیص ثیٌی سَزّبی آتی ٍ اضظیبثی یک سطهبیِ گصاضی زض ضطکت یب زازى اػتجبض ثِ
ضطکتی زیگط استفبزُ هی کٌٌس.
ثِ ػمیسُ ثطذی اظ هحممیي هبلیّ ،سف اصلی حسبثساضی اضائِ اطالػبت هفیس ثِ تصوین
گیطًسگبى خْت اتربش تصوین صحیح هی ثبضس .زض ایي تحمیك سؼی ضسُ است تب ّسف
هصکَض زًجبل گطزز].[8
گعاضش سَز ٍ ًیع اخعای آىّ ،ن زض پیططفت تبضیری ٍّن زض گعاضضگطی هبلی ّوَاضُ
هَضز تَخِ ثَزُ است [11].زض ایي هیبى سَز حسبثساضی ٍ اخعای هطثَط ثِ آى اظ خولِ
اطالػبتی ّستٌس کِ زض ٌّگبم تصوین گیطی تَسط افطاز زض ًظط گطفتِ هی ضًَس .تحمیمبتی
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کِ ثِ ثطضسی اخعای تؼْسی ٍ ًمسی سَز هی پطزاظًس اغلت ثِ پیص ثیٌی سَزّبی آتی ثب
استفبزُ اظ سَزّبی فؼلی پطزاذتِ اًس .ثطذی اظ تحلیل گطاى هبلی ثط ایي ػمیسُ ّستٌس کِ ثِ
زلیل توبیل سطهبیِ گصاضاى ثِ ضلن ًْبیی سَز ،هی تَاى اظ چٌیي تحمیمبتی زض لیوت گصاضی
صحیح اٍضاق ثْبزاض استفبزُ کطز] .[34اهب تحلیل گطاى اٍضاق ثْبزاض ،هسیطاى ضطکت ّب،
سطهبیِ گصاضاى ٍ افطازی کِ زض ثبظاض سطهبیِ هطبضکت زاضًس ،ثیطتطیي تَخِ ذَز ضا ثِ ضلن
سَز ذبلص ثِ ػٌَاى آذطیي للن اطالػبتی صَضت سَز ٍ ظیبى هؼطَف هی کٌٌس[2].سَز
حسبثساضی ثط اسبس هجٌبی تؼْسی اًساظُ گیطی ٍ گعاضش هی ضَز] .[4ثط اسبس ضٍیکطز
تؼْسی زض صَضت تحمك زضآهسّب ٍ ٍلَع ّعیٌِ ّب هی تَاى سَز ضا گعاضش کطزّ .وبى
طَض کِ تدعیِ سَز ثِ زٍ ثرص ًمسی ٍ تؼْسی ثبػث کبّص هیبًگیي ذطبی پیص ثیٌی
هی ضَز ،تمسین ثرص تؼْسی سَز ًیع هٌدط ثِ کبّص هیبًگیي ذطبی پیص ثیٌی هی گطزز.
] [7ثٌبثطایي ثطای ایي کِ سَز گعاضش ضسُ ثتَاًس زض اضظیبثی ػولکطز ٍ تَاى سَزآٍضی
یک ضطکت ثِ استفبزُ کٌٌسگبى کوک کٌس ٍ سطهبیِ گصاضاى ثب اتکب ثِ اطالػبت سَز،
ثبظزُ هَضز اًتظبض ذَز ضا ثطآٍضز کٌٌس ،صطفبً ًجبیس ثِ ضلن ًْبیی سَز گعاضش ضسُ تَخِ
کطز ٍ تَخِ ثِ اخعای تطکیل زٌّسُ ی سَز(اخعای ًمسی ٍ تؼْسی) ٍ ثرطْبی هرتلف
ایي اخعا هی تَاًس اطالػبت هٌبسجی ضا زض اذتیبض آًْب لطاض زّس .زض تحمیمبت گصضتِ اخعای
ًمسی ٍ تؼْسی سَز ٍ ّوچٌیي اضتجبط آًْب ثب ثبظزُ آتی سْبم هَضز هطبلؼِ لطاض گطفتِ
است ،زض ایي تحمیمبت ّن چٌیي خعء تؼْسی ثِ الالم تؼْسی اذتیبضی ٍ غیط اذتیبضی
تفکیک ضسُ ٍ آثبض آى ّب ًیع ثطضسی ضسُ اًس.

ازثیبت ٍ چبضچَة ًظطی:
سَز یکی اظ هتغیطتطیي هفبّین زض زًیبی پیچیسُ تدبضت است .اّویت سَز اظ چٌسیي
خْت هس ًظط است کِ ػجبضتٌس اظ:
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الف) اّویت سَز زض تصوین گیطی سطهبیِ گصاضی :هؼوَالً سطهبیِ گصاضاى زض پیص ثیٌی
ّبی ذَز ،هَاضزی هبًٌس ثبظزّی سْبم ٍ ًسجت لیوت ثِ سَز ضا هس ًظط لطاض هی زٌّس ٍ
اکثط تحلیل گطاى ًیع زضثبضُ اضظش اٍضاق ثْبزاض اظ پیص ثیٌی سَز استفبزُ هی ًوبیٌس[29].
ة)اّویت سَز زض پیص ثیٌی سَز ّب ٍ خطیبى ّبی ًمسی آیٌسُ :ثطای پیص ثیٌی سَزّبی
آیٌسُ اظ اطالػبت هطثَط ثِ سَز استفبزُ هی ضَز .هؼوَالً ایي پیص ثیٌی ّب ثب استفبزُ اظ
ضٍش تدعیِ ٍ تحلیل زٍضُ ّبی ظهبًی سَز صَضت هی پصیطز.1
ج) اّویت سَز ثطای پیص ثیٌی اضظش ضطکت :ثیبًیِ ضوبضُ ( )1تأکیس زاضز کِ سَز
ضبذص ثْتطی ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی زض هَضز اضظیبثی ػولکطز ضطکت فطاّن هیکٌس.
اضظش خبضی ضطکت ٍ اضظش ّط سْن آى ثِ خطیبى سَز سْبم آتی هَضز اًتظبض کِ ثیي
سْبهساضاى تَظیغ ذَاّس ضس ثستگی زاضز؛ اظ ایي ضٍ افطاز ،سَز ضا ثِ ػٌَاى هؼیبض پیص ثیٌی
اضظش ضطکت ٍ هجٌبیی ثطای تصویوبت التصبزی ذَز تلمی هی کٌٌس.
سَز حسبثساضی لبثل تمسین ثِ زٍ ثرص ًمسی ٍ تؼْسی هی ثبضس.
الالم تؼْسی  +خطیبى ًمسی ػولیبتی; سَز حسبثساضی
خْت اضظیبثی ػولکطز ٍاحسّبی تدبضی تبکٌَى هؼیبضّبی هرتلفی اضائِ ضسُ است کِ اظ
خولِ هؼوَلی تطیي ٍ هْوتطیي هؼیبض اضظیبثی ػولکطز ٍ سَزآٍضی هؤسسبت زض حبل
حبضط ًطخ ثبظزُ سْبم است ،کِ ًمص کلیسی زض سطهبیِ گصاضی زاضز .ثطذی اظ سطهبیِ
گصاضاى زض خستدَی ثبظزُ کَتبُ هست ًمسی ّستٌس ٍ ثطذی زیگط زض زضخِ اٍل ثِ ضضس ٍ
تَسؼِ اّویت هیزٌّس .فطاًسیس ٍ ّوکبضاى 2هؼتمسًس ّط سطهبیِ گصاضی زضخِ ای اظ
ضیسک ضا زضثطزاضز کِ هستلعم اظ زست زازى پَل زض ظهبى حبل ثطای ثسست آٍضزى هٌبفغ
آى است[28].
زض حمیمت ثبظزُ ،هتغیط اصلی زض تصوین گیطی ثطای سطهبیِ گصاضی است .ثبظزُ یب پبزاش
سطهبیِ گصاضی ضبهل زٍ لسوت است:

1 Financial Accounting Standards Bear, Statement of Financial Accounting
Standard, ct:FASB concent No 1 1978
2 Francis, J, R, Lafond, P.olsson, and K. Schipper.(2002).
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الف) زضآهس خبضی

ة) ثبظزُ ًبضی اظ هٌفؼت یب ضطض سطهبیِ

زضآهس خبضی هوکي است ضبهل سَز ًمسی ،سَز سْوی ،ثْطُ زضیبفتی اظ اٍضاق لطضِ ٍ...
ثبضس.
اذیطاً تَخِ ظیبزی ثِ خطیبى ّبی ًمسی ٍضٍزی ٍ تَاى ًمسیٌگی ضطکت ثِ ػٌَاى هجٌبی
لیوت گصاضی سْبم ضطکت ضسُ است .چٌبًچِ لیوت سْبم زض پبیبى زٍضُ ثیطتط اظ لیوت
سْبم زض اٍل زٍضُ ثبضس اصطالحبً آى ضا هٌفؼت سطهبیِ ٍ اگط ًسجت سْبم زض پبیبى زٍضُ
کوتط اظ اٍل زٍضُ ثبضس ثِ آى ضطض سطهبیِ هی گَیٌس[12].
پیطیٌِ تحمیك
تحمیمبت ذبضخی:
زیچَ ٍ ضاس (ً )2005طبى زازًس کِ پبیساضی سَز تحت تبثیط همساض ٍ ػالهت الالم تؼْسی
لطاضهیگیطز.الالم تؼْسی،پبیساضی سَز ضا ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی ثْجَز هیثرطس[22].
اسکبت ٍزیگطاى(ً)2005طبى زازًس کِ الالم تؼْسی ثب لبثلیت اتکبی کوتط هٌدط ثِ پبیساضی
کوتط سَز هی ضَزً .تبیح هطبلؼبت آًْب حبکی اظ ا یي ثَز کِ ثؼلت ػسم پیص ثیٌی کبهل
سطهبیِ گصاضاىًَ ،ػی لیوت گصاضی غیطٍالؼی زض هَضز سْبم ٍ اٍضاق ثْبزاض ضطکت ّب
اتفبق هی افتس[33].
یَزض ( )2006زضهمبلِ ذَز ثِ ثطضسی تَاى هسل ّبی تؼْسی ًسجت ثِ هسل ّبی خطیبى ًمس
ثِ هٌظَض پیص ثیٌی خطیبى ّبی ًمس آتی پطزاذت].[35
چبى ٍ زیگطاى( )2006ضاثطِ ی اضلبم تؼْسی(تفبٍت ثیي سَز ٍ خطیبى ّب ًمسی) ضا ثب ثبظزُ
آتی سْبم ثطضسی کطزًس .یک تفسیط اظ ًتبیح ایي است کِ ضطکت ّب ثب کیفیت سَز پبئیي
زض زٍضُ ی پس اظ گعاضضگطی سَز ،زچبض افت ثبظزّی هیضًَس .تفسیط زیگط ایي است
کِ سطهبیِ گصاضاى ثِ هسئلِ کیفیت سَز پبییي ضطکتْب پی هی ثطًس ٍ لیوت سْبم ضا هتٌبست
ثب آى تؼسیل هی کٌٌس].[21
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زیچبٍٍّوکبضاى ( )2008پبیساضی ٍ لیوت گصاضی اخعای ًمسی سَز ضا هَضز ثطضسی لطاض
زازًس .آًْب زضیبفتٌس اخعاء پبیساضتط سَز ،کِ زض ایي تحمیك ٍخَُ پطزاذتی ثِ سْبهساضاى
ثَز ،ضاثطِ هؼٌی زاضی ثب لیوت سْبم زاضز[23] .
تحمیمبت زاذلی:
ػطة هبظاض یعزی ٍ ّوکبضاى ( )1385هحتَای اطالػبتی خطیبى ّبی ًمسی ٍ تؼْسی زض
ثبظاض سطهبیِ ایطاى ضا هَضز ثطضسی لطاض زازُ ٍ زضیبفتٌس سَز ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی
ػولیبتی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ زاضز[7].
ًَضٍش ٍّوکبضاى ()1385زض هطبلؼِ ای کیفیت الالم تؼْسی ٍسَز ضا ثب تبکیس ثط ًمص
ذطبی ثطآٍضز الالم تؼْسی هَضز هطبلؼِ لطاضزازُ اًسً .تبیح ثِ زست آهسُ ًطبى هیزّس
سطح ثبالی الالم تؼْسی ثبػث کبّص کیفیت سَز الالم تؼْسی هیضَز[13].
کطزستبى ٍ ضٍزًطیي( )1385ثِ ثطضسی هیعاى هطثَط ثَزى اخعای ًمسی ٍتؼْسی سَز
حسبثساضی ًسجت ثِ اضظش ثبظاض ضطکت پطزاذتٌس .یبفتِ ّبی تحمیك آًْب حبکی اظ ایي ثَز
کِ خعء ًمسی سَز حسبثساضی تَاى پیص ثیٌی اضظش ثبظاض ضطکت ضا زاضًس ،اهّب اخعای
تؼْسی سَز فبلس تَاى پیص ثیٌی ٍ لسضت تَضیح اضظش ثبظاض ضطکت ّستٌس[10] .
ذَش زل ( )1385زض تحمیك ذَز ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي سَزػولیبتی ٍ خطیبى ّبی ًمس
آظاز ثب ثبظزُ سْبم ،ثبظزُ حمَق صبحجبى سْبم ػبزی ،ثبظزُ هدوَع زاضایی ّب ٍ ضضس اضظش
ثبظاض ذبلص زاضاییْبی ػولیبتی پطزاذتِ استً .تبیح حبصل اظ آظهَى فطضیِ ّبی تحمیك
ًطبى هی زّس سَز ػولیبتی ٍ سَز ذبلص ثِ ػٌَاى هؼیبضّبی سَز تؼْسی ثط اضظش حمَق
صبحجبى سْبم ٍ اضظش ضطکت هؤثطًس اهب خطیبى ّبی ًمس آظاز ثطای اضظیبثی حمَق
صبحجبى سْبم ًبهطثَط ّستٌس[5].
هسضس ٍ ػجبس ظازُ ( )1387زض تحمیك ذَز ثِ ایي هَضَع پطزاذتٌس کِ آیب زلت اخعای
سَز زض پیص ثیٌی ذَزضبى ،ثِ ثْجَز پیص ثیٌی سَز هیاًدبهس ٍ هیتَاًس پبیساضی سَز ٍ
ضاثطِ سَز ٍ خطیبًْبی ًمسی ضا تَضیح زّسً .تبیح تحمیك ًطبى هی زّس کِ ثب استفبزُ اظ
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سَز ّبی گصضتِ هی تَاى سَز آتی ضا ثب حسالل ذطبی هوکي پیص ثیٌی ًوَز ٍ ػولکطز
سَز ّب ثب لبثلیت پیص ثیٌی اخعای سَز ٍ استوطاض آًْب ضاثطِ هثجت زاضز[11].
ضٌّوبی ضٍزپطتی ٍ ّوکبضاى ( )1389هحتَای اطالػبتی سَز ٍ چطذِ ًَسبًبت سَز ٍ
خطیبى ّبی ًمسی ضا هطبلؼِ ًوَزُ ٍ زضیبفتٌس سَز حسبثساضی زاضای هحتَای اطالػبتی
است کِ ایي هحتَا ،زض ضطکت ّبیی کِ زاضای سَز ّوَاتطی ًسجت ثِ خطیبى ًمسی ثَزُ
اًس ،کبّص یبفتِ است ].[6
ّبضوی ٍ هْسی ()1388هحتَای اطالػبتی ّوَاضسبظی سَز زض ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ
زض ثَ ضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضا ثطضسی ًوَزُ ٍ ثسیي ًتیدِ ضسیسًس کِ ّوَاضسبظی سَز،
تَاًبیی سَز زض پیص ثیٌی سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی آتی ضا افعایص هی زّس زض
حبلی کِ تَاًبیی هصکَض زض پیص ثیٌی الالم تؼْسی اظ ططیك ّوَاضسبظی سَز ،افعایص ًوی
یبثس ].[13
حمیمت ٍ ثرتیبضی ( )1390ثِ ثطضسی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ الالم تؼْسی ذالف لبػسُ
زض همبیسِ ثب خطیبًبت ًمسی ػولیبتی پطزاذتِ اًس ٍ ًتبیح تحمیك ًطبى هی زّس کِ زض
ضٍیکطز کل الالم تؼْسی ،خطیبًبت ًمسیی ػولیبتی ،تَاى تَضیحی الالم تؼْسی غیطػبزی
زض ثبظزُ آتی سْبم ضا کبّص ًوی زّس .اظ سَی زیگط ثطضسی ّب ًطبى زٌّسُ ی هحتَای
افعایٌسُ اطالػبت خطیبًبت ًمسی ػولیبتی ٍ الالم تؼْسی سطهبیِ زض گطزشً ،تبیح حبکی
اظ آى است کِ خطیبًبت ًمسی ػولیبتی ٍ الالم غیطػبزی ًسجت ثِ یکسیگط هحتَای افعایٌسُ
اطالػبتی ًساضًس ].[3
فطضیبت تحمیك
فطضیِ ی اٍل :پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبم زاضاى تَظیغ هی ضَز
ًسجت ثِ ثرطی کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز ،ثیطتط ذَاّس
ثَز.
فطضیِ ی زٍم :سطهبیِ گصاضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی ذَز کِ زض لیوت سْبم
هٌؼکس هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ هی کٌٌس.
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هسل ّبی هفَْهی :
هسل ثِ کبضگطفتِ ضسُ خْت آظهَى فطضیِ اٍل تحمیك:
تحمیمبت گصضتِ اظ ضاثطِ ی ظیط خْت ثطضسی هیعاى پبیساضی اخعای سَز استفبزُ کطزُ اًس:
کِ زض آى:

; ثیبًگط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ زض زٍضُ ی ،t+1
;
;

الالم تؼْسی سَز زض زٍضُ ی ، t
خطیبى ٍخِ ًمس آظاز (الالم ًمسی سَز)

زض ایي تحمیك خطیبى ًمس آظاز ثِ هٌظَض ثطضسی هیعاى پبیساضی اخعای ًمسی سَز(آظهَى
فطضیِ اٍل) ثِ سِ ثرص ظیط تمسین هی ضَز.

کِ زض آى:
; ثیبًگط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ زض زٍضُ ی t+1
; الالم تؼْسی سَز زض زٍضُ ی t
; تغییط زض هبًسُ ی ًمس زض زٍضُ ی t
; ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) ثِ سْبهساضاى زض زٍضُ ی t
; ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) ثِ ثستبًکبضاى زض زٍضُ ی t
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،

; تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی
،

; تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی
; تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی

ٍ

; ًیع تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی

هی ثبضس.

هسل ّبی ثِ کبضگطفتِ ضسُ خْت آظهَى فطضیِ ی زٍم تحمیك:

زض هؼبزالت فَق :
ّب (ثِ خع

 ،ثیبًگط ثبظزُ سبل t+1

) ضطیت ٍالؼی پبیساضی سبذتبض (خعء) هطثَطِ ٍ

ّب (ثِ خع

) ثیبًگط ضطیت پبیساضی سبذتبض (خعء) هطثَطِ هی ثبضٌس.

ضٍش تحمیك :
خبهؼِ ی آهبضی:
تحمیك ػلوی ثب ّسف ضٌبذت یک پسیسُ زض یک خبهؼِ آهبضی اًدبم هی ضَز .0خبهؼِ ی
آهبضی ایي تحمیك ضبهل توبهی ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى کِ
ضطایط ظیط ضا زاضا ثبضٌس ،هی ثبضس.
 -1لجل اظ سبل هبلی  1382زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض پصیطش ضسُ ثبضٌس.
 -2سبل هبلی آى ّب هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌس هبُ ثبضس.
 -3زض زٍضُ ی هَضز ثطضسی تغییط زٍضُ ی هبلی ًساضتِ ثبضٌس.
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 -4ضطکت ّبی سطهبیِ گصاضی ٍ ،اسطِ گطی ّبی هبلی ،ثبًک ٍلیعیٌگ ًجبضٌس.
 -5زازُ ّبی هَضز ًظط آى ّب زض زستطس ثبضس.
ثطآٍضز حدن ًوًَِ :
ثطای ثطآٍضز حدن ًوًَِ اظ ًطم افعاض  NCSS&PASSاستفبزُ ضسُ است کِ ثب استفبزُ اظ
ایي ًطم افعاض ،همساض تَاى آظهَى ّب ثطای ضگطسیَى ثط اسبس 4هتغیط هستمل ،ثطای حدن
ّبی هتفبٍت ًوًَِ ثسست آهسُ است .زض ایي تحمیك اظ  51ضطکت زض 5سبل استفبزُ ضسُ
است کِ حسٍز  253سبل ضطکت زض آظهَىّب هَضز استفبزُ لطاض ذَاٌّس گطفت.

تؼسازهتغیط ّبی هستمل

ذطبی ًَع زٍم

ذطبی ًَع اٍل

تَاى آظهَى

حدن ًوًَِ

4

0/18102

0/05

0/8189

200

4

0/15992

0/05

0/8400

210

4

0/1409

0/05

0/8591

220

4

0/12387

0/05

0/8761

230

4

0/10855

0/05

0/8914

240

4

0/09493

0/05

0/9050

250

4

0/08283

0/05

0/9171

260

4

0/07212

0/05

0/927

270

4

0/06266

0/05

0/937

280

4

0/05432

0/05

0/945

290

4

0/047

0/05

0/953

300

فطآیٌس استرطاج اطالػبت  :زض ایي پژٍّص ثِ هٌظَض تسٍیي هجبًی ًظطی تحمیك اظ هطبلؼبت
کتبثربًِ ای اظ لجیل هطبلؼِ پبیبى ًبهِ ّبی کبضضٌبسی اضضس ٍ زکتطا ،هدالت تحمیمبت
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هبلی ،ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ٍ ثَضس اٍضاق ثْبزاض ٍ ّوچٌیي ثطضسی هدالت
ٍ ًططیبت زض ظهیٌِ تحمیك ٍ ثرطی ًیع اظ ططیك خستدَ زض ایٌتطًت ٍ هطاخؼِ ثِ هطاکع
ػلوی ٍ زاًطگبّی ٍ آضضیَی استفبزُ ضسُ ٍ زازُ ّبی هبلی هَضز ًیبظ اظ ًطم افعاضّبی
تسثیط پطزاظ ،زًب سْن ٍ سبیت ضسوی ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى استرطاج گطزیسُ است،
ّوچٌیي ثطای ایدبز پبیگبُ زازُّبی هَضز ًیبظ اظ ًطم افعاض  EXCELاستفبزُ ضسُ است.
ضٍش تدعیِ ٍتحلیل زازُ ّب:
ثطای اًدبم فطضیِّب زض ایي تحمیك اظ آظهَى هؼٌی زاضی

زض ضگطسیَى چٌس گبًِ ثَسیلِ

ًطم افعاضّبی  SPSS 16.0 ٍ STATISTICAاستفبزُ ضسُ است ،کِ زض ازاهِ
ضٍشّبی آهبضی استفبزُ ضسُ ضا تَضیح هی زّین.
ًتـبیح تحمیك :
ثطضسی فطضیِ اٍل تحمیك :
ثطای ثطضسی فطضیِ اٍل تحمیك ثبیس ثب تَخِ ثِ هسل ظیط تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس ،ذبلص
پطزاذتی(زضیبفتی) ثِ سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى ثط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ هَضز ثطضسی
لطاض گیطًس.

اهب لجل اظ ثطضسی ه سل اصلی ،هسل ّبی ظیط هَضز آظهَى لطاض زازین ٍ ًتبیح آًْب تدعیِ
ٍتحلیل کطزُ این.
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کِ زض آًْب زاضین:
 :ثیبًگط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ زض زٍضُ ی t
 :ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) زض زٍضُ ی t
 :ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) ثِ ثستبًکبضاى زض زٍضُ ی t
 )1ثطضسی ضاثطِ ثیي خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز ثب سَز لجل اظ الالم غیط
هتطلجِ سبل آتی :ثطای ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی آظاز ثب سَز
لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثبیس هسل ظیط ضا ثطاظش زّین:

خسٍل  .1خسٍل ضاثطِ ثیي خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز ثب سَز لجل اظ الالم
غیط هتطلجِ سبل آتی
آمارٌ َای رگرسيًن
ضطیت ّوجستگی

0/394

ضطیت تؼییي

0/156

ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

0/149

F_value

22/388

P_value

0/000
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ثب تَخِ ثِ هؼٌی زاضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِ16زضصس سَز لجل اظ الالم غیط
هتطلجِ سبل آتی تَسط خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز تجییي هیضًَس ٍ هسل
ًْبیی ثِ ایي صَضت است:

زض ایي هسل ضطایت خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز ثِ یک اًساظُ ثط سَز لجل
اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی هَثط ًویثبضٌس ٍ هیعاى تبثیط خطیبى ّبی ًمسی آظاز کوتط اظ
الالم تؼْسی سَز هیثبضس)P-value=0.000002( .
خسٍل .2خسٍل همبیسِ ثطاثطی ضطایت خعء ًمسی ٍ خعء تؼْسی سَز
مىبع

مجمًع مربعات

درجٍ آزادی

مياوگيه

هسل کبّص یبفتِ

0/548376

1

مربعات
0/548376

ذطب

5/539847

243

0/022798

F

0/00002 24/05400

 )2ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ٍ کل ذبلص
پطزاذتی(زضیبفتی) ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی  :اثتسا ثبیس هسل( )2ضا ثطاظش
زّین:
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P

خسٍل .3خسٍل ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ٍ کل ذبلص
پطزاذتی(زضیبفتی) ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی(ًتبیح هسل )2
آمارٌ َای رگرسيًن
ضطیت ّوجستگی

0/448

ضطیت تؼییي

0/201

ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

0/191

F_value

20/253

P_value

0/000

ثب تَخِ ثِ هؼٌی زاضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِ  20زضصس اظ سَز لجل اظ الالم غیط
هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز ،تغییط زضهبًسُ ی ًمس ٍ کل ذبلص
پطزاذتی(زضیبفتی) تجییي هیضًَس ٍ هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز.

آظهَى کلوَگطٍف اسویطًَف ًطهبل ثَزى تَظیغ ثبلیوبًسُّب ضا ضز ًویکٌٌس
) ٍ (Kolmogorov_Smirnov Z =0.629 p=0.823آهبضُ زٍضثیيٍ -اتسي
)ً (D-V=1.599یع ػسم ذَز ّوجستگی ثبلیوبًسُ ضا ثیبى هیکٌس.
زض ایي هسل هیعاى تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیطتط اظ تبثیط ذبلص پطزاذتی هیثبضس اهب ثطای
ثطضسی هؼٌی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ صَضت ظیط تؼطیف هیضَز.
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کِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط ٍ ثط اسبس همبزیط احتوبل )(P-Value=0.00005
هیتَاى پصیطفت کِ زض سطح  5زضصس فطض ثطاثطی ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیص اظ
ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) ضز هیضَز ٍ ثب اطویٌبى  95زضصس هیتَاى پصیطفت کِ هیعاى
تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ثیص اظ ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی) هیثبضس.
خسٍل  .4خسٍل همبیسِ ثطاثطی ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی
مىبع

مجمًع

درجٍ

مياوگيه

F

P

هسل کبّص یبفتِ

مربعات0
/366005

1
ازادی

مربعات0
/366005

16/89026

0/000054

ذطب

5/244035

242

0/021670

ثطضسی هسل هطثَط ثِ فطضیِ اٍل تحمیك:
ثطای ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی(زضیبفتی)
ثِ سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثبیس هسل ظیط ضا ثطاظش
زّین:
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خسٍل .5خسٍل ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ٍ ذبلص
پطزاذتی(زضیبفتی)ثستبًکبضاى ٍ سْبهساضاى ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی
آمارٌ َای رگرسيًن
ضطیت ّوجستگی

0/521

ضطیت تؼییي

0/271

ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

0/259

F_value

22/414

P_value

0/000

ثب تَخِ ثِ هؼٌی زاضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِ  27زضصس اظ سَز لجل اظ الالم غیط
هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی ثِ
سْبهساضاى ٍثستبًکبضاى تجییي هیضًَس ٍ هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز.

فطضیِ اٍل تحمیك ثسیي صَضت است :پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبم
زاضاى تَظیغ هی ضَز ثیطتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب زض ضطکت
ًگِ زاضتِ هی ضَز .ثطای ثطضسی ایي فطضیِ اظ هسل لجلی(هسل )3استفبزُ هیضَز ٍ ایي
هَضَع هَضز ثطضسی لطاض هی گیطز کِ آیب توبم هتغیطّبی هسل ثِ یک اًساظُ ثط سَز لجل اظ
الالم غیط هتطلجِ هَثط است ٍ ثطای ثطضسی هؼٌی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی اثتسا
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ثطضسی هی ًوبیین کِ آیب همبزیط لسض هطلك ضطایت ثب ّن تفبٍت زاضًس ٍ زض صَضتی کِ
اظ سبیط ضطایت ثعضگتط ثبضس فطضیِ صفط پصیطفتِ

تفبٍت زاضتِثبضٌس ٍ همساض ضطیت

هیضَز ٍ یب ثِ ػجبضتی اثتسا آظهَى فطضیِ ظیط هططح هیضَز (ثبیس تَخِ زاضت کِ آظهَى
ظیط تٌْب هؼٌیزاض ثَزى تفبٍت ضا ثطضسی هیًوبیس)

خسٍل .6خسٍل ثطضسی ثطاثطی لسض هطلك ضطایت ضگطسیَى
هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ اظازی

هیبًگیي هطثؼبت

F

P

هسل کبّص یبفتِ

0/654555

2

0/3272277

16/49469

0/000000

ذطب

4/795582

242

0/019816

ثط اسبس خسٍل فَق ضطایت ثطاثط ًیستٌس اهب فطضیِ آظهَى ضا ثِ صَضت ظیط هیتَاى
ًَضت:
پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى تَ ظیغ هی ضَز کوتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب H0:
زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز.
پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى تَظیغ هی ضَز ثیطتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب H1:
زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز.
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اهب ثطای تبییس فطضیِ پژٍّص ثبیس ضطیت ذبلص سَز سْبهساضاى ثیص اظ سبیط هتغیطّب
ثبضس اهب ّوبًگًَِ کِ زض هؼبزلِ ظیط زیسُ هیضَز ضطیت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیص اظ
ضطیت سبیط هتغیطّبست ،لصا فطض صفط یب ایي فطض کِ " پبیساضی آى ثرص اظ خعء
ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى تَظیغ هی ضَز کوتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى
پطزاذت ٍ یب زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز ".ضز ًویضَز.
ثْتط است ثساًین کِ ثیطتطیي تبثیط هطثَط ثِ کسام هتغیط است .زض خسٍل ظیط تبثیط هتغیطّب
ضتجِ ثٌسی ضسُ است ّوبًطَض کِ زیسُ هیضَز هیعاى تغییط زض هبًسُ ًمس ضطکت ثیص اظ
سبیط هتغیط ّب زض هسل هَثط ثَزُ است.
خسٍل .7ضتجِ ثٌسی اثط هتغیطّب زض هسل ضگطسیًَی
هیعاى اثط

خْت تبثیط

Cash

0/439

+

DIST_EQ

0/312

-

DIS_D

0/147

+

ثطضسی فطضیِ زٍم تحمیك :
ثطای ثطضسی فطضیِ زٍم تحمیك ثبیس تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس ،ذبلص پطزاذتی ثِ
سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضا ى ٍ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثط ثبظزُ سبل آتی هَضز
ثطضسی لطاض گیطًس ًٍْبیتبً ثب ضطایت هتٌبظط هسل فطضیِ اٍل همبیسِ ضَز
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زیسین  27زضصس اظ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز ،تغییط
زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی ثِ سْبهساضاى ٍثستبًکبضاى تجییي هیضًَس ٍ هسل ًْبیی
ثِ صَضت ظیط هیثبضس(.ثِ خسٍل 5ضخَع ضَز)

اهب حبل هیذَاّین هسلی ثِ صَضت ظیط ضا هَضز ثطضسی لطاض زّین:

خسٍل .8خسٍل ضگطسیَى تبثیط الالم تؼْسی سَز ،تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی
(زضیبفتی)سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى ٍ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثط ثبظزُ سبل آتی
آمارٌ َای رگرسيًن
ضطیت ّوجستگی

0/321

ضطیت تؼییي

0/103

ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

0/084

F_value

5/5075

P_value

0/0001

هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز:
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فطضیِ زٍم  :سطهبیِ گصاضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی (سَز) ذَز کِ زض لیوت
سْبم هٌؼکس هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ هی کٌٌس.
فطضیِ زٍم زض ایي تحمیك ثِ صَضت فَق است کِ ثطای ثطضسی ایي فطضیِ اظ هسل لجلی
استفبزُ هیضَز ٍ ایي هَضَع هَضز ثطضسی لطاض هیگیطز کِ آیب توبم هتغیطّبی هسل ثِ
یک اًساظُ ثط ثبظزُ هَثط است ٍ ثطای ثطضسی هؼٌی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ ایي
صَضت تؼطیف هیضَز.

کِ ایي فطضیِ هؼبزل ثب فطضیِ ظیط است:
پبسد ثِ فطضیِ پژٍّص هٌفی است H0:
پبسد ثِ فطضیِ پژٍّص هثجت است H1:

کِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط زض خسٍل آًبلیع ٍاضیبًس زاضین:
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خسٍل .9خسٍل ثطضسی ثطاثطی ضطایت ضگطسیَى
هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ اظازی

هیبًگیي هطثؼبت

F

P

هسل کبّص یبفتِ

9451/3

2

4725/633

3/56353

0/0298

ذطب

318264/4

240

1326/102

ثب تَخِ ایٌکِ همساض احتوبل اظ سطح آظهَى ( 5زضصس) کوتط است لصا توبم ضطایت
ثطاثط ًجَزُاًس ٍ فطض صفط زض سطح  %5ضز هیضَز ٍ ثب اطویٌبى  %95هیتَاى پصیطفت کِ:
سطهبیِ گصاضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی (سَز) ذَز کِ زض لیوت سْبم هٌؼکس
هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ هی کٌٌس.
حبل ثطضسی هیکٌین کِ آیب ضطایت ایي هسل هطبثِ ضطایت هسل هطثَط ثِ فطضیِ اٍل
هیثبضس .ثطای ایي هٌظَض ثِ همبیسِ ضطایت زٍ هسل هیپطزاظین ٍ ثطای ثطضسی هؼٌی زاضی
ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ صَضت ظیط تؼطیف هیضَز.
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کِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط زض خسٍل آًبلیع ٍاضیبًس(خسٍل )10ثط اسبس همبزیط احتوبل
ثب اطویٌبى 95زضصس هیتَاى پصیطفت کِ هیعاى تبثیط ضطایت الالم تؼْسی سَز ٍ ذبلص
پطزاذتی (زضیبفتی) سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى زض زٍ هسل تفبٍت هؼٌی زاضی ًساضز اهب تفبٍت
زض ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاض هیثبضس.
خسٍل  .10خسٍل ثطضسی ثطاثطی ضطایت زٍ ضگطسیَى
هٌجغ

ثطآٍضز تفبضل

هدوَع هطثؼبت

زضخِ اظازی

هیبًگیي هطثؼبت

F

P

1/701

224/1

1

224/138

0/191

0/662

-1/581

8835/8

1

8835/799

7/547

0/006

-1/798

1078/3

1

1078/281

0/921

0/338

0/288

866/8

1

866/840

0/740

0/390

280983/7

240

1170/77

ذطب

ًتیدِ گیطی:
ثب تَخِ ثِ هطبلت گفتِ ضسُ ًتیدِ هی گیطین کِ ثطذالف ًتبیح اسلَاى( ٍ)1996هطبثك ثب
ًتبیح تحمیك زیچَ ٍ ّوکبضاى ( )2008سطهبیِ گصاضاى ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ
هی کٌٌس ،اهب سطهبیِ گصاضاى ثجبت خعء ًمسی سَز کِ زض ضطکت ًگْساضی هی ضَز ضا
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ثیطتط اظ ٍالغ ترویي هی ظًٌس ٍ ثجبت اخعای ًمسی زیگط سَز ضا ًعزیک ثِ ٍالؼیت پیص
ثیٌی هی کٌٌس ،کِ ایي ًتبیح ّن هطبثك ثب یبفتِ ّبی تحمیك زیچَ ٍ ّوکبضاى ( )2008هی
ثبضس [20]،[31].
هحسٍزیت ّبی تحمیك:
الف) زض ایي تحمیك تٌْب ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض زض سبل ّبی
82الی  86کِ سبل هبلی آًْب هٌتْی ثِ آذط اسفٌس هی ثبضس هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است زض
ًتیدِ زض تسطی ًتبیح ثِ سبیط ضطکت ّب ثبیس ثب احتیبط ػول ضَز.
ة) یکی اظ هَاضز ٍخَُ پطزاذتی ثِ سْبهساضاى ثبثت ثبظ ذطیس سْبم هی ثبضس ،اهب ثسلیل
ایٌکِ طجك هبزُ  198لبًَى تدبضت ایطاى ثبظ ذطیس سْبم هوٌَع است ،ایي هَضز زض ایي
تحمیك هحبسجِ ًطسُ است.
ج) اثطات ًبضی اظ تفبٍت زض ضٍش ّبی حسبثساضی زض اًساظُ گیطی ٍ گعاضش ضٍیسازّب
هبلی هوکي است ثطًتبیح اثط گصاضز کِ تؼسیلی اظ ایي ثبثت صَضت ًگطفتِ است.
ز) ًتبیح تحمیك ثب تَخِ ثِ اثطات احتوبلی سبیط هتغیطّبی هستمل کِ ثط هتغیط ٍاثستِ تبثیط
گصاضتِ اهب زض ایي تحمیك ثطضسی ًطسُ ،تفسیط گطزز.
ّ) یکی زیگط اظ هحسٍزیت ّبی تحمیك زض زستطس ًجَزى اطالػبت ثطذی ضطکتْب کِ هی
تَاًست ثِ ػٌَاى خبهؼِ آهبضی اًتربة ضَز ،هی ثبضس.
ٍ) صَضت ّبی هبلی زض زستطس اصالحبت ثٌس ّبی هططٍط گعاضش حسبثطسی ضا اػوبل
ًکطزُ اًس.
پیطٌْبزات تحمیك :
الف) پیطٌْبز هی ضَز کِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز ثطای ضطکت ّب ثب

(خطیبى ٍخِ

ًمس آظاز) هٌفی ٍهثجت خساگبًِ اًدبم ضَزً ٍ ،تبیح آى هَضز تحلیل لطاض گیطز.
ة) پیط ٌْبز هی ضَز تحمیك هطبثِ اهب ثب زض ًظط گطفتي هتغیط ّبی کٌتطل اظ لجیل ،اًساظُ
ضطکت ًَ ،ع صٌؼت ٍ ...اًدبم گیطز.
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ج) پیطٌْبز هی ضَز تحمیمی هطبثِ ثب ایي تحمیك اهب ثطای زٍضُ ی ظهبًی هتفبٍت اًدبم ضَز
ٍ ًتبیح حبصلِ ثب ًتیدِ ایي تحمیك همبیسِ گطزز.
هٌبثغ تحمیك:
 -1اػتوبزی،حسیي،چبالکی،پطی« .)1384(.ضاثطِ ثیي ػولکطز ٍ تمسین سَز ًمسی زض
ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى طی سبل ّبی .»1377-1381ثطضسی
ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ،سبل زٍاظزّن – ضوبضُ.39
 -2ثمفی ،ػلی ٍ کطزستبًی ،غالهطضب« .)1383(.ثطضسی ٍ تجییي ضاثطِ ی ثیي کیفیت سَز ٍ
ٍاکٌص ثبظاض ثِ تغییطات سَز ًمسی» .ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ،ضوبضُ 37
 -3حمیمت ،حویس ،ثرتیبضی ،هسؼَز" ،)1390( ،ثطضسی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ تؼْسی
ذالف لبػسُ زض همبیسِ ثب خطیبًبت ًمسی ػولیبتی" ،تحمیمبت حسبثساضی ٍ حسبثطسی،
ضوبضُ .9
 -4ذَاخَی ،ضکطاهلل ٍ ًبظوی ،اهیي« .)1384(.ثطضسی اضتجبط ثیي کیفیت سَز ٍ ثبظزُ
سْبم ثب تبکیس ثط ًمص اضلبم تؼْسی زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى» .ثطضسی ّبی حسبثساضی
ٍ حسبثطسی ،ضوبضُ 40
 -5ذَش زل«.)1385(.ثطضسی ضاثطِ ثیي خطیبًْبی ًمس آظاز ٍ سَز ػولیبتی ثب ثبظزُ سْبم ٍ
ضضس اضظش ثبظاض ذبلص زاضایی ّبی ػولیبتی ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق
ثْبزاض تْطاى».
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 -6ضٌّوبی ضٍزپطتی ،فطیسٍى ،طبلت ًیب ،لسضت الٍِ ،لی پَضّ ،بضن" ،)1389( ،هحتَای
اطالػبتی سَز ٍ چطذِ ًَسبًبت سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی" ،تحمیمبت حسبثساضی ٍ
حسبثطسی ،ضوبضُ .8
 -7ػطة هبظاض یعزی،هحوس،ثیتبهطبیری،افسبًِ ضفیؼی «.)1385(.هحتَای اطالػبتی خطیبى
ّبی ًمسی ٍ تؼْسی زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى» ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ،ضوبضُ 43
 -8لبئوی ،هحوس حسیي ،لیطبسًَس ،هحوَز ٍ تَخیکی ،هحوَز" .)1382(.تبثیط
ّوَاضسبظی سَز ثط ثبظزُ سْبم ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى"،
ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ،ضوبضُ33
-9کطهی،غالهطضب«.)1387(.ثطضسی ضاثطِ ثیي هبلکیي ًْبزی ٍ هحتَای اطالػبتی
سَز».ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی،زٍضُ ،15ضوبضُ 45
 -10کطزستبًی ،غالهطضب ٍ ضٍزًطیي ،حویس« .)1385(.ثطضسی هیعاى هطثَط ثَزى اخعای
ًمسی ٍ تؼْسی سَز حسبثساضی ثِ اضظش ثبظاض ضطکت».ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ
حسبثطسی ،ضوبضُ 45
 -11هسضس ،احوس ،ػجبس ظازُ ،هحوس ضضب« .)1387(.ثطسی تحلیلی تبثیط تَاًبیی پیص ثیٌی
اخعای تؼْسی ٍ خطیبى ّبی ًمسی ثطکیفیت سَز پیص ثیٌی ضسُ».هدلِ زاًص تَسؼِ ،سبل
پبًعزّن ،ضوبضُ 24
 -12هؤهٌی ،فطضبز«.)1380(.ثطضسی اضتجبط ثیي ثبظزُ سْبم ٍ اًساظُ ضطکت» ،پبیبى ًبهِ
کبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس هطْس.

24

«کیفیت الالم تؼْسی سَز ثب تبکیس.) 1385(. هْسی، اهیي ٍحیسضی، ًبظوی، ًَضٍش-13
43 ُ ضوبض، ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍحسبثطسی.»ثط ًمص ذطبی ثطآٍضزُ الالم تؼْسی
 " آثبض ّوَاضسبظی سَز ثط هحتَای،)1388( ،ِ ٍلی ال، صوسی، سیسػجبس، ّبضوی-14
 تحمیمبت،"اطالػبتی آى زض ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى
1 ُ ضوبض،حسبثساضی ٍ حسبثطسی
15-ALFORD, A. W.; J. J. JONES; AND M. E. ZMIJEWSKI.
“Extensions and Violations of the StatutorySEC Form 10-K
Filing Requirements.” Journal of Accounting & Economics 17
(1994): 229–54.
16-BARTOV, E. “Open Market Stock Repurchases as Signals
for Earnings and Risk Changes.” Journalof Accounting &
Economics 14 (1991): 275–94.
17-BODIE, Z.; A. KANE; AND A. J. MARCUS. Investments. New
York, NY: McGraw Hill Irwin, 2005.
18-BRADSHAW, M. T.; S. A. RICHARDSON; AND R. G. SLOAN.
“The Relation between CorporateFinancing Activities,
Analysts’ Forecasts and Stock Returns.” Journal of
Accounting&Economics42 (2006): 53–85.
19-Barth , M.F ; Cram, D.P.& .Nclson,k.k.(2001 )." Accrualsand
The prediction of future cash Flow " , The Accountivg review
,vol . 76 , No. 2 .pp:2758
20-Barth , M.F ; Cram, D.P.& .Nclson,k.k.(2001 )." Accrualsand
The prediction of future cash Flow " , The Accountivg review
,vol . 76 , No. 2 .pp:27-58

25

21-Chan , K ., I , Chan . n . Jegadeesh , & J. Lakonish , (2006)
“Earnings quality and stock return” journal of business forth
coming

22-Dechow,P. and S.Ross (2005). “The persistence of
earnings and cashflows and the role of special items,
implications for the accrual anomaly”, Working Paper,PP. 161,www.ssrn.com.

23- Dechow, P., Richardson, S., and R. Sloan. 2008. The
persistence and pricing of the cash component of earnings.
Journal of Accounting Research 46(3): 537-566.

24-Daniel w . Callins , paul Hribar “Errors in Estima . ting
Accruuy . ImPlicatians for Emprical Research” , jonrunl of
Accounting Researeh 2002
25-D.M.Dechow and I.D.Dechev , The Quality of Accruals and
Earnings : The Role of Accrual Estimatim Brrord , The
Accounting Review 77 , supple ment 2002 ,
26-FAIRFIELD, P.M.; J. S.WHISENANT; AND T. L. YOHN.
“Accrued Earnings and Growth: Implicationsfor Future
Profitability and Market Mispricing.” The Accounting Review
78 (2003): 353–71.
27-FAMA, E. F., AND K. R. FRENCH. “Forecasting Profitability
and Earnings.” Journal of Business 73(2000): 161–75.

26

28- Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper.(2002)
“The market pricing
earnings quality.” Working paper, Duke University and
University of Wis -consin
29-Foster, G, Financial statement Analysis, Engnewood cliffs
noj: prentice- hall 1989.

30-Hanlon , M . (2005) , “ The persistence and pricinh of
earning , accruals an cash flaw when have large book-tax
differences . the accounding keview , vol 80 , no 10 pp , 137 –
166

31-Haw,Qi,Daqing,Wu,woody (2001).”The nature of in
formation in accruls and cash flows in ,In- mu one merging
capital market “: The case of china . The inter national
Journal of accounting ,36,391-406

32-Peter J. Wilson , “The relative information content of
accruals and cash flaw” ; combined videnccut the earnings
announcement supplement , 1986 , pp 165-200

33-Scott,A. , R. Sloan, M.Soliman andI.Tuna (2005). “Accrual
reliability,earnings persistence and stock returns”, Journal of
Accounting Research, 39, PP. 437-485.

27

34-Sloan, R. 1996. Do stock prices fully reflect information in
accruals and cash flows about future earnings? The
Accounting Review (July): 289–315.
35-Yoder,T.R.(2006)"The Incremental cashFlow predictive
Abillity of accrual Models",working paper,The pennsylra nia
state university.
36-Zhang,Yinglei."Net operating assets as a predictor of
industry stock returns,"the Chinese university of Hang
kong".2006

28

