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 :چکیذه

تحميمبتي  ّبي يطيگف هَخَز ٍ خْت يتؼبض.  ينا پطزاذتِ، ؾَزهب ثِ هطٍضي ولي زض ضاثغِ ثب هفَْم ويفيت  همبلِزض ايي 

ًتبيح ثسؾت آهسُ ايي هَضَع ضا .  وٌين يهم هَخَز زض ايي گًَِ تحميمبت ضا ثيبى بٍ زض ًْبيت اثْضا اضائِ وطزُ  ؾَزويفيت 

زاقتِ  ؾَزتؼطيف زليمي اظ هفَْم ويفيت  تَاًين يًوٍخَز ًساضز،  ؾَزوِ تؼطيف زليمي اظ ذَز  ييوِ اظ آًدب زّس يهًكبى 

زض اؾبؾي  اثْبم ثِ ٍخَز آهسىّويي اهط ثبػث . آى زض ًظط ثگيطينثطاي  زليمي هؼيبض اًساظُ گيطي تَاًين يًوثبقين ٍ ثِ تجغ 

ثطاي ويفيت  گيطي زليمي ىِ هؼيبض اًساظُثب تَخِ ثِ ايٌاثْبم هصوَض ثِ ايي تطتيت اؾت وِ . گطزز يه ؾَزتحميمبت ويفيت 

ثِ  تَاى يًون، زض ًتيدِ زؾت پيسا وٌي تفبٍتيٍخَز ًساضز ، هوىي اؾت ثب اؾتفبزُ اظ هؼيبض ّبي هرتلف ثِ ًتبيح ه ؾَز

زيگط  يثِ ايي ػلت وِ هوىي اؾت ثب هؼيبض، اؾت ؾَزاظ ( ثباليي)زاضاي ويفيت پبييٌي ، ثيبى وطز وِ قطوتنَضت هغلك 

 .پطزاذتِ ذَاّس قسثِ ّط يه اظ هَاضز فَق  تفىيه زض ازاهِ ثِ . زؾت يبثين يًتبيح هؼىَؾثِ 

 .اثْبم زض تحميمبت ويفيت ؾَز  ،ّب فيگطاٍ  ّب قبذمويفيت ؾَز،   :هطوا کلیذ

 

Review of earnings quality conception and the existing vagueness of these 
researches  

In this article we consider comprehensive review about the earnings quality 
conception. We present existing definition and research direction of earnings 
quality. Finally we argue the existing vagueness of these researches. Our results 
show that since there is not precise definition of earnings itself, we can’t have 
precise definition of the earnings quality conception and similarly we can’t consider 
the measurement criterion for it. This situation leads to create a basic vague for 
earnings quality researches. The vague is that since there is not precise 
measurement criterion for earnings quality, it may, we reach to different results 
when we use the different criterions. As result, we should not argue positively that, 
specific firm that has low (high) quality of earnings. The reason of this claim is that 
maybe we can reach to reverse result, if we use other criterion. We consider all 
follow up with more details in next parts.  
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 مقذمه ( 1

ٍ اّويت آى، زض گصقتِ هَضز  ؾَزويفيت ثلىِ تحميمبت  قَز يًواذيط  يّب ؾبل، هَضَػي اؾت وِ هحسٍز ثِ ؾَزويفيت 

ض ذالنِ ّوبى وِ ثِ عَ ،خؿت ٍ خَ وطز ت شاتي آى تَخِ هحمميي ٍ ؾبيطيي ثَزُ اؾت ٍ ػلت آى ضا ًيع ثبيس زض اّوي

اذيط اّويت ايي  يّب ؾبلثب تَخِ ثِ زض ًظط گطفتي هَاضز ثبال، زض . ثبقس يه، (اؾبؼ ػلن التهبز)ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ وويبة 

هبلي زض اٍايل لطى ثيؿت ٍ يه  ّبي ييضؾَاهمساض ظيبزي اظ ايي تَخِ ثيف اظ حس، ثبثت . افعايف پيسا وطزُ اؾت هَضَع

 :هَاضز ظيط اقبضُ وطز ثِ  تَاى يهوِ  ثبقس يه

 ّب يٌِّعؾطهبيِ اي وطزى ،  ٍضزوبم 

 َؾظ ٍاحس ّبي تدبضي ثب همبنس ذبلاظ تطاظًبهِ ت ّب يثسّذبضج وطزى ،   اًطٍى  

 اخبضُ ّبي ثلٌسهست،   ظيطاوؽ 

 َّب ٍامافكبي ،   تبيى 

يت اعالػبت حؿبثساضي ٍ زض ًْبيت ثِ ويف (ثبقٌس يهوِ ضوي انلي التهبزي )ايي اهط هٌدط ثِ ثي اػتوبزي ؾطهبيِ گصاضاى 

ّويي هَضَع ثبػث گطزيسُ اؾت وِ ثؿيبضي اظ هحمميي . هْن ثطاي آى قسُ اؾت يه قبذمثِ ػٌَاى  ؾَزويفيت 

اػتوبز اظ زؾت ضفتِ ضا ثِ ؾطهبيِ گصاضاى  ( ظ ايي عطيك زضنسز ثطآيٌس تب ويفيت اعالػبت هبلي ضا اضظيبثي وطزُ ٍ ا

 . ضا افعايف زٌّس ثبقس يهالػبت حؿبثساضي وِ ثِ ػٌَاى ثركي اظ اعالػبت هَخَز زض ثبظاض ؾطهبيِ اّويت اع ( ثبظگطزاًٌس، 

 :ثِ هَاضز ظيط اقبضُ وطز  تَاى يهثطاي ويفيت پبييي اعالػبت هبلي، زاليلي ثط قوطزُ قسُ وِ 

 حبوويت قطوتي ضؼيف 

 ثؿتِ ّبي حمَق ٍ هعايبي هسيطيت 

 وبّف زض ويفيت حؿبثطؾي 

 ًبهكَْز وِ اضظقيبثي آًْب زقَاض اؾت  ّبي ييزاضاهسى ثِ ٍخَز آ 

 تغييط زض هحيظ اؾتبًساضز ّبي حؿبثساضي 

 ػسم ثطضؾي قطوت تَؾظ تحليل گطاى هبلي 

 ضقس ؾطهبيِ گصاضاى ًْبزي ثسٍى ّيچ ػاللِ اي ثِ تدبضت قطوت 

 ٍضؼيت التهبزي 

 ًْبيت زض ٍ هبلي گعاضقگطي ويفيت زضن ايثط هْن قبذهي ػٌَاى ثِ ؾَز ويفيت تحميمبت شاتي ثِ اّويت  زض ثرف 

 تؼبضيف هيبى تَافك ػسم هَضَع ثِّوچٌيي  ٍ ؾَز ويفيت ثِ ثيبى تؼبضيف   ثرف زض. اؾت قسُاقبضُ  اعالػبت، ويفيت

وطزُ ٍ  اضائِضا  ؾَز ويفيت تحميمبت انلي ّبي ًوبيٌسُ ٍ ّب يطيگ خْت تحميك ايي   ثرف. ُ اؾتقس پطزاذتِ ،هَخَز
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ٍ زض  اؾت گطزيسُ ثيبى ،ؾَز ويفيت تحميمبت انلي اثْبم ّن، 6ثرف  ضز. اٍلَيت ثٌسي هيبى آًْب پطزاذتِ اؾتثِ   ثرف 

 .قَز يهًتيدِ گيطي ايي تحميك ضا قبهل  7ًْبيت ثرف 

  کیفیت سود اهمیت راتی (2

گبى ٌساي اؾتفبزُ وٌّسف نَضت ّبي هبلي اضائِ اعالػبتي زضثبضُ ٍضؼيت، ػولىطز ٍ اًؼغبف پصيطي هبلي اؾت وِ ثط

ثٌبثطايي هي تَاى گفت وِ زض نَضت زؾتىبضي نَضت ّبي . نَضت ّبي هبلي زض اتربش تهويوبت التهبزي هفيس ٍالغ قَز

ويفيت ثِ ػٌَاى ذبنِ اي اظ اعالػبت زض ثبظاضّبي اظ ايي ضٍ . هبلي، ثِ ّسف ٍخَزي نَضت ّبي هبلي ذسقِ ٍاضز هي قَز

ثطاي اؾتفبزُ وٌٌسگبى ، زض ثبظاض ؾطهبيِ زض ّط هطحلِ اظ فطآيٌس تْيِ ٍ اًتكبض آى اعالػبت ،وِ  آيس يهثِ حؿبة ، ؾطهبيِ

 تَاًس يه، وٌس يهزض پيف ثيٌي ػولىطز آتي ووه  وٌٌسگبى اؾتفبزُثِ ويفيت اعالػبت ػالٍُ ثط ايٌىِ . زاضاي اّويت اؾت

: گًَِ تؼطيف وطز  ايي تَاى يهضا  ثبقس يههفَْم آهبضي وِ يه  ايي ذبنِ. يبضي زّس، زض اضظيبثي ًتبيح گصقتِ ًيعثِ آًْب 

ثسيي تطتيت يه ؾبظُ هكرم زاضاي ويفيت . هطثَط ثِ اضظقيبثي آى  زليك ثَزى يه هميبؼ ثب زض ًظط گطفتي ؾبظُ ّبي

 .[8]ثبقس يهزاضاي زلت ثيكتطي ًؿجت ثِ آى ؾبظُ ، ثبالتط

ايي هفَْم ضا ، ثبقس يههَضَػبت ٍ هَاضز ظيبزي  ي يطًسُثطگزض  ٍ ثبقس يهاظ آًدب وِ هفَْم ويفيت يه هفَْم گؿتطزُ 

، ثِ ػٌَاى يه ًوًَِ ذبل اظ ويفيت اعالػبت، ويفيت گعاضقگطي هبلي. ثِ ويفيت گعاضقگطي هبلي هحسٍز وطز تَاى يه

  :ثبقس يهزاضاي اّساف ظيط 

ذبل  ّبي يطيگٍ تهوين  ّب لضبٍتّسف اٍليِ گعاضقگطي هبلي ثب ويفيت زض ثبظاض ؾطهبيِ ايي اؾت وِ اظ  . 

، ػلت آى ّن ايي اؾت وِ، ثٌبثطايي فطآيٌس گعاضقگطي هبلي اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض اؾت. پكتيجبًي وٌس

ٍ ايي ثسيي هؼٌي اؾت  قًَس يه تط يفيتوثب  ّبي يطيگٍ تهوين  ّب لضبٍتهٌتْي ثِ ، اعالػبت زاضاي ويفيت ثبالتط

جت ثِ اعالػبت هبلي ثب ويفيت پبييي اظ ؾَزهٌسي ثيكتطي زض تهوين ثطذَضزاض وِ اعالػبت هبلي ثب ويفيت ثبال ًؿ

 . اؾت

ضا ثطاي اؾتفبزُ وٌٌسگبى زض ضاثغِ ثب ايي هَضَع  ّبيي يگٌبلؾّسف ثبًَيِ ويفيت گعاضقگطي هبلي ايي اؾت وِ  . 

 . فطؾتس يه، زٌّس يهذَز ضا ثِ ذَثي اًدبم  ي يفٍِظوِ تب چِ اًساظُ 

وِ ثطاي تَخيِ ايي  گطزز يهاؾتفبزُ ، ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي ويفيت گعاضقگطي هبلي، ؾَزَم ويفيت زض ًْبيت اظ هفْ

 :ثِ هَاضز ظيط اقبضُ وطز  تَاى يههَضَع 

زقَاضي زض قٌبؾبيي ٍ ، ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي ويفيت گعاضقگطي هبلي ؾَزويفيت ػبهل انلي ثطاي اًتربة  . 

هوىي اؾت ثطاي  ؾَزويفيت ، ثِ ايي هؼٌب وِ .اؾت، قگطي هبليولي ويفيت گعاض يّب قبذماًساظُ گيطي 

ؾبزُ ، ًؿجت ثِ ويفيت گعاضقگطي هبلي ؾَزويفيت ثب تَخِ ثِ ايي وِ هكبّسُ ، ذالنِ وطزى ويفيت گعاضقگطي

ضا آهبضُ اي هٌبؾت ثطاي ويفيت گعاضقگطي هبلي  ؾَزويفيت ثطذي اظ هحمميي ًيع . ثبقس پصيطتط يِتَخ، تط اؾت
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ثِ ّويي ػلت ، آيس يههْوتطيي قبذم ذطٍخي فطآيٌس گعاضقگطي ثِ حؿبة  ؾَزوِ  وٌٌس يهٍ ثيبى  ًٌسزا يه

 . هٌبؾت اؾت ؾَزتوطوع ثط 

، زض ّوِ خب ٍخَز زاضًس آىهجتٌي ثط  ّبي يبؼهمٍ  ؾَزاظ عطيك ايي اهط وِ  تَاًس يه ؾَزويفيت توطوع ثط ّوچٌيي  . 

زض ًتيدِ . قَز يهثِ وبضوٌبى ظبّط  ّب يپطزاذتبزاـ ٍ اؾتمطاو ٍ حتي ايي هؼيبض زض لطاضزاز ّبي پ. تَخيِ گطزز

گعاضقگطي هبلي قسُ ٍ زض ًْبيت هٌدط ثِ ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ زض ثبظاض ؾطهبيِ  ثباليهٌتْي ثِ ويفيت ، هٌبؾت ؾَز

 .[8]قَز يه

ثِ ايي هؼٌب ، ويفيت گعاضقگطي هبليثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي  ؾَزويفيت ثبيس ذبعط ًكبى وطز وِ ايي ايسُ يؼٌي اؾتفبزُ اظ 

زيگطي اظ خولِ  هَاضزثلىِ ، هٌحهطا ثط ؾَز توطوع وٌس ثبيؿت يهًيؿت وِ تحميك زض ظهيٌِ ويفيت گعاضقگطي هبلي 

 . وِ هىول يىسيگط ثبقٌس ضٍز يهاظ ايي ضٍ اًتظبض ، تطاظًبهِ ًيع حبٍي اعالػبت ثب اّويتي اؾت وِ زض ؾَز ٍخَز ًساضز

ؾَزهٌسي زض تهوين ٍ زض ثطاي ثِ ػٌَاى ػبهلي هْن  ؾَزويفيت  شاتي ثِ اّويت تَاى يهتَخِ ثِ زاليل شوط قسُ ًتيدِ ثب زض 

 . پي ثطز،  ًْبيت ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ وويبة

  سودکیفیت فقذان تعشیف دقیق اص  (3

زاضاي تفبؾيط ، ثبقس يهضي هفبّين انلي حؿبثسا ءخع ٍ اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض ثَزُ ؾَزويفيت ثب تَخِ ثِ ايٌىِ 

ػٌَاى ثِ  .ٍخَز ًساضز، ؾَزويفيت ثِ عَضي وِ اتفبق ًظط گؿتطزُ اي هيبى تؼبضيف ، گًَبگًَي هيبى هحمميي اؾت

وِ ّيچ هحممي  ثبقس يهيه حَظُ پيچيسُ  ؾَزويفيت هَضَع ، اؾت وطزُثيبى  006 زض ؾبل Hermanns   [9]هثبل

 . فطزي ثطاي آى ًكسُ اؾت لبزض ثِ فطاّن وطزى تؼطيف هٌحهط ثِ

 : ثبقس يهثِ قطح شيل وِ تؼسازي اظ آًْب  اًس وطزُاؾتفبزُ  ؾَزويفيت هحمميي اظ تؼبضيف هرتلفي ثطاي 

 Penman  ٍZhang  ؾَزّطچِ ثجبت  وٌٌس يهثِ ايي هؼٌب وِ ثيبى .ثيٌٌس يهضا زض ثجبت  ؾَزويفيت   00 زض ؾبل 

 . ثبالتط اؾت ؾَزثيكتط قَز ،ويفيت 

 Schipper  ٍ Vincent ويفيت ثِ ايي هؼٌي وِ . ثيٌٌس يه  ضا ًؿجت ثِ ؾَز ّيىؽ ؾَزويفيت   00 زض ؾبل

ثٌبثطايي اظ زيس ٍي  .ؾَز ّيىؽ ضا ًكبى زّس، گعاضـ قسُ ثِ نَضت هٌهفبًِ ؾَزثطاثط اؾت ثب اًساظُ اي وِ  ؾَز

 . ًكبى زّستغييطات زض ثطٍت ضا ، ؾَز حؿبثساضي ثبيس ثِ گًَِ اي زضؾت ٍ نبزلبًِ

 Watts  آٍضز يهضا تحت لَاػس هحبفظِ وبضي ثسؾت  ؾَزويفيت   00 زض ؾبل . 

 Mcvay  ؾَزي زاضاي ويفيت اؾت وِ الالم غيط تىطاضي ٍ اؾتثٌبيي ًساضز، وٌس يهثيبى  006 زض ؾبل . 

 Dechow  ٍDichev [5] ثب  يٌسُ حبل ٍ آ، ًمس گصقتِ ّبي يبىخط تغبثكضا ثطاؾبؼ  ؾَزويفيت  00 ، زض ؾبل

 . وٌٌس يهتؼطيف ، ّب يتؼْس

  تؼطيف ضا  ييتط وبهلزض ًْبيت قبيسDechow ثيبًيِ هفبّين حؿبثساضي ثطاؾبؼ  0 0 زض ؾبل[6] ٍ ّوىبضاى

ػولىطز هبلي يه  ّبي يػگيٍزض ضاثغِ ثب  ياعالػبت ثيكتط، ثبال ؾَزويفيت  :ِ وطزُ ثبقسئاضا  1هبلي قوبضُ

                                                           
 .ثيكتطيي همساضي وِ هي تَاًس ههطف قَز تب ثطٍت حفظ گطزز  
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ٍيػگي زض ضاثغِ ثب   . وٌس يهفطاّن ، تدعيِ ٍ تحليل ػولىطز هبلي آى قطوتزض ، قطوت ثطاي تهوين گيطًسگبى

 :ايي تؼطيف ٍخَز زاضز 

 . وٌس يههؼٌب پيسا ، ثِ تٌْبيي ّيچ تؼطيفي ًساضز ٍ تٌْب زض وٌبض هسل تهوين ؾَزويفيت  . 

 تاؾهطثَط ، گعاضـ قسُ ثِ آگبّي زٌّسگي آى زض ضاثغِ ثب ػولىطز هبلي قطوت ؾَزويفيت اضلبم  . 

 . ٍ ثؿيبضي اظ خٌجِ ّبي آى لبثل هكبّسُ ًيؿت

ثلىِ قبهل ّط گًَِ تهوين گيطي زض ، ثبقس يًوتٌْب هحسٍز ثِ تهويوبت اضظيبثي ؾْبم  ؾَزويفيت  . 

 . ضاثغِ ثب ػولىطز قطوت اؾت

 آًْب. ازًس اًدبم ز ؾَزتحميك خبلجي ضا ثِ هٌظَض ثطضؾي هيعاى اتفبق ًظط زض تؼبضيف ٍ ّوىبضاى   Dichev،  0  زض ؾبل

ضا اٍلَيت  ؾَزويفيت تب ثطاؾبؼ اتفبق ًظط هيبى آًْب تؼبضيف ٍ ذبنِ ّبي  ًسپبؾد زٌّسُ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زاز 0  

پبؾد زٌّسگبى . سٌزؾت پيسا وٌ، س اظ ايي عطيك ثِ تؼطيف زليمي ثط هجٌبي ثيكتطيي اتفبق ًظطٌٍ زض ًْبيت ثتَاً، سٌثٌسي ًوبي

ويفيت ، ثب تَخِ ثِ ًظطات آًْب. ًظطات ذَز ضا اضائِ وطزًس، چيؿت ؾَزويفيت وتطيي تؼطيف ٍ ذبنِ زض ضاثغِ ثب ايي وِ هْ

، ًمسي ٍ فمساى الالم اؾتثٌبيي ّبي يبىخطتغبثك ؾَز ثب ، ثبالتط زاضاي ٍيػگي ّبيي اظ خولِ ثجبت ٍ تىطاض پصيطي ثيكتط ؾَز

 . سزًزؾت پيسا ًىط ؾَززض ضاثغِ ثب ويفيت ط ثِ فطزي ثبظّن ثِ يه تؼطيف زليك ٍ هٌحهآًْب زض ًتيدِ . ثبقس يه

تب ظهبًي وِ هب حؿبثساضاى تؼطيف . خؿتدَ وطز ؾَزػلت ايي ػسم تَافك هيبى افطاز ضا ثبيس زض فمساى تؼطيف زليمي اظ ذَز 

ضا ّن ثبيس زض  ؾَزيك الجتِ ذَز فمساى هفَْم زل. هفَْم آهبضي ويفيت ضا تؼطيف وٌين تَاًين يًو، ًساقتِ ثبقين ؾَززليمي اظ 

ثِ ػٌَاى هثبل فطزي اضظـ وباليي ضا ثط هجٌبي اضظـ ذطٍخي هي پٌساضز . پٌساقت ّبي هتفبٍت افطاز اظ ٍالؼيت يبفت وطز

 .[12] هي ثيٌس، ٍلي فطز زيگط اضظـ ّوبى وبال ضا ثط هجٌبيي اضظـ ٍضٍزي

ثطاي آى  هٌحهط ثِ فطزَز هميبؼ اًساظُ گيطي ًج، ؾَزويفيت هفَْم  زليك ثطاياظ هْوتطيي پيبهسّبي فمساى تؼطيف 

هرتلف اؾتفبزُ وطزُ ٍ ايي هميبؼ ّب ًتبيح هكبثْي ضا ثِ ّوطاُ ًساقتِ  ّبي يبؼهمزض ًتيدِ هوىي اؾت اظ . [6]ثبقس يه

 .(قَز يهثِ آى اقبضُ  6زض ثرف )ثبقٌس

  سودکیفیت و گشایشات تحقیقاتی  ها شاخص (4

Dechow   اضائِ زازُ اؾت  ؾَزويفيت تحميمبتي زض ظهيٌِ  ّبي يطيگعجمِ ثٌسي اظ خْت  0 0 ل زض ؾب، [6]ٍ ّوىبضاى

 . ثبقس يه ثرف  وِ قبهل 

ضؾيسى ثِ ؾَز هَضز پيف )غلجِ وطزى ثط ّسف ، ّوَاضؾبظي ؾَز، ّب يتؼْسٍ  ؾَزثجبت ، وِ قبهل  ؾَز ّبي يػگيٍ ( 

 . ثبقس يه، يبى ػسم تمبضى زض ثِ هَلغ ثَزى ٍ قٌبؾبيي ثِ هَلغ ظٍ  (ثيٌي

                                                                                                                                                                                           
  Statement of Financial Accounting Concepts 1 (SFAC1) 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sfac&source=web&cd=3&ved=0CG4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fs%2Fsfac.asp&ei=MnK7T6D_BcqXhQfMjY2OBg&usg=AFQjCNGfevp-5cHBl7SSN6eHP8H5ZU7xQA&cad=rja


6 
 

اظ ضطيت ٍ يب  وٌٌس يهثطضؾي ضا  ضطيت ٍاوٌف ؾَزيب همبالتي اؾت وِ ، قبهل ؾَزٍاوٌف ّبي ؾطهبيِ گصاضاى ثِ  ( 

 .  وٌٌس يهاؾتفبزُ  ؾَزهسل ّبي ثبظزُ  ( R2)تؼييي

زض . ثبقس يه آوؿلي ؾبضثيٌعاثطات ًبقي اظ لبًَى  ٍ تدسيس اضائِ، وِ قبهل ؾَزذبضخي گوطاُ وٌٌسُ ثَزى  يّب قبذم ( 

 .هي پطزاظيناظ هَاضز فَق ازاهِ ثِ اضائِ تَضيحي زض ضاثغِ ثب ّط وسام 

 

  2سود های یظگیو (1

 3ها یتعهذو  سودثبات  (1-1

، ؾَزثطاؾبؼ ايي فطو اؾت وِ ثجبت ثبالتط ، زؾتِ اٍل. زؾتِ گؿتطزُ اظ تحميمبت ٍخَز زاضز زٍثِ عَض ولي زض ايي همبلِ 

ويفيت زاضاي ، زاضاي ثجبت ثيكتط ؾَزاضلبم ، ٍ اظ ايي ضٍ ؾَز هي ثطز، ْتطي ثطاي هسل ّبي اضظقيبثي ؾْبماظ ٍضٍزي ّبي ث

هبلي هطثَط ثِ ثجبت  ّبي يػگيٍّسف ايي تحميمبت ايي اؾت وِ . زاضاي ثجبت ووتط اؾت ؾَزثبالتط ًؿجت ثِ اضلبم  ؾَز

. ثبقٌس يهًبچيع ، وٌٌس يهاؾتفبزُ ، ؾَزويفيت ِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ث ؾَزثجبت  اظايي ًَع تحميمبت وِ . ضا قٌبؾبيي وٌٌس ؾَز

، ثٌبثطايي. ثطاي اضظقيبثي ؾْبم ؾَزهٌستط اؾت، ثب ثجبت تط ثبقس ؾَزيؼٌي ّطچِ ، ػلت آى ّن زض فطٍو آى ًْفتِ اؾت

، زض تهوين گيطي ؾَزاظ اؾتفبزُ آيب ضا هَضز ثطضؾي لطاض زٌّس وِ هؿبلِ ايي ، اًس وطزُزٍهيي زؾتِ گؿتطزُ تحميمبت تالـ 

هجٌبي اؾتفبزُ ثطاي اضظقيبثي ، بتهْوتطيي هؿبلِ زض ازثيبت ايي ًَع تحميم يب ذيط ؟ قَز يههٌدط ثِ ثْجَز ًتبيح اضظقيبثي ؾْبم 

 . ثبقس يهًتبيح ثبظاض ؾْبم 

 :زٍ هسل ظيط اقبضُ وطز ثِ تَاى يه، ؾَزثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ اي ثطاي ويفيت  ؾَزاظ هسل ّبي اؾتفبزُ قسُ زض ازثيبت ثجبت 

1. Earningst+1 = α + β Earningst + εt  
Earnings t+1 , t = t+1 , t زض ؾبلْبي ؾَز  

ًيع اظ  ؾَزثيكتط ثبقس، ثجبت ًيع ثيكتط ثَزُ، زض ًتيدِ t (β )زض ؾبل  ؾَز زض تَضيح ايي هسل ثبيس گفت وِ ّط چِ ضطيت

 ÷. ويفيت ثبالتطي ثطذَضزاض اؾت

2. Earningst+1 = α + β1 CFt + β2 Accrualst + εt  
Earnings t+1 = t+1  زض ؾبلْبي ؾَز  

CFt = t ًمسي زض ؾبل ّبي يبىخط  

Accrualst = t تؼْسي ّب زض ؾبل 

، ّب يتؼْسًمسي ٍ  ّبي يبىخطثرف  زٍثِ  ؾَزضا اظ عطيك تمؿين  ؾَزوِ ثجبت  ثبقس يهجلي لايي هسل، گؿتطـ يبفتِ هسل 

 .ًيع ثيكتط اؾت ؾَزثبقس، ثجبت ٍ پبيساضي  β2ثيكتط اظ  β1ّط چِ ضطيت  زض ايي هسل. وٌس يهثطضؾي 

                                                           
  Earnings response coefficient 

2 Properties of earnings 

3 Earnings persistence and accruals 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_response_coefficient
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ايي ، يىي اظ خٌجِ ّبي ؾطزضگن وٌٌسُ ايي حَظُ. اقبضُ وطز ّب يتؼْسثِ  تَاى يه، ؾَزاظ ػَاهل تؼييي وٌٌسُ ي ثجبت زض 

يِ وِ گعاضـ نَضت خطيبى زض تحميمبت اٍل. زض عَل ظهبى زاضاي تؼبضيف هتفبٍتي ثَزُ اًس ّب يتؼْسهَضَع اؾت وِ 

اؾتْالن تؼطيف هي قسًس ٍ اضلبم آى اظ نَضت ٍ   ثِ ػٌَاى ؾطهبيِ زض گطزـ غيط ًمسي ّب يتؼْس، ٍخَُ ًمس العاهي ًجَز

اغلت ثِ ػٌَاى تفبٍت  ّب يتؼْس، ثؼس اظ هؼطفي وطزى نَضت خطيبى ٍخَُ ًمس. ؾطهبيِ زض گطزـ ٍ تطاظًبهِ گطفتِ هي قس

ايي ضٍيىطز اظ ظهبى تحميك . ثسؾت هي آهس، گطفتِ هي قس ٍخَُ ًمس ًمسي وِ اظ نَضت خطيبى بيّ يبىخطٍ  ؾَزهيبى 

Hriber ٍCollins  هعيت آى ايي اؾت وِ زض ظهبى تحهيل ٍ ازغبم قطوت ّب هَضز تَخِ لطاض گطفت  00 زض ؾبل ٍ ،

 .  زّس يهزض هسل ضخ  اقتجبّبت هحبؾجبتي ووتطي

ثجبت ووتط خعء . ٍخَز زاضز، ؾَزوطز وِ ثجبت ووتطي زض خعء تؼْسي ًؿجت ثِ خعء ًمسي ثبيس ثِ ايي هَضَع ّن اقبضُ 

ثِ عَض  ؾَزظهبًي وِ ، وٌس يهًتبيح ثِ عَض ؾبزُ ثيبى . ؾَزهٌس ًوي ثبقٌس ّب يتؼْستؼْسي ثيبى وٌٌسُ ايي هَضَع ًيؿت وِ 

ثجبت ، ض لبثل هالحظِ اي اظ خعء ًمسي ايدبز گطززًؿجت ثِ ظهبًي وِ ثِ عَ، تكىيل قسُ ثبقس ّب يتؼْسلبثل هالحظِ اي اظ 

زاضاي  ؾَززاضاي اقتجبّبت ووتطي زض پيف ثيٌي ّب ًؿجت ثِ ، زاضاي خعء تؼْسي ظيبز ؾَز، ووتطي زاضز ٍلي زض ػيي حبل

 . ثبقس يهزاضاي ؾَزهٌسي ثطاي اؾتفبزُ وٌٌسگبى ذَز ، زض ًتيدِ. ّؿتٌس، ثرف ًمسي ظيبز

ٍ  ول تؼْسي، ثرف زٍضا ثِ  ؾَزثطذي اظ هحمميي ، ّب يتؼْسثطاي ػوليبتي وطزى هفَْم  زض ايي گًَِ اظ تحميمبت

لؿوت   تؼْسي ّبي ؾطهبيِ زض گطزـ ضا ثِ ، ٍ ػسُ اي زيگط اًس وطزُتمؿين ، (Richardson,2005)ًمسي  ّبي يبىخط

ٌسُ ي زيگط ثطاي پيف ثيٌي ثجبت اظ ػَاهل تؼييي وٌٌ. (Lev,1993)اًس وطزُ زي وبال ٍ حؿبثْبي زضيبفتٌي تفىيههَخَ

وِ قطوت ّبيي وِ زاضاي  وٌس يهثيبى  ٍي. اقبضُ وطز، گطفت نَضت 008 زض ؾبل   Liثِ تحميمي وِ تَؾظ  تَاى يه ؾَز

 . ثبقٌس يهثب ثجبت تطي ًيع  ؾَززاضاي ، گعاضقبت هبلي ذَاًسًي تطي ّؿتٌس

تؼْسي ّبي غيط اذتيبضي اقبضُ ثِ تؼْسي ّبيي . وبيع لبئل قسُ اًست  ٍ غيط اذتيبضي  تحميمبت هيبى تؼْسي ّبي اذتيبضيؾبيط 

ًس وِ زض وٌتطل زاضز وِ هٌؼىؽ وٌٌسُ ػولىطز ثٌيبزي قطوت ّؿتٌس ٍلي تؼْسي ّبي اذتيبضي اقبضُ ثِ تؼْسي ّبيي زاض

 . قًَس يهزؾتىبضي تَؾظ هسيطاى  اغلت ٍ ثبقس يههسيطيت 

ًكبى زٌّسُ  آى خعء اذتيبضي ،ثِ ذَثي هسل ؾبظي قَز ّب يتؼْسط خعء اذتيبضي ثيبى وٌٌسُ ايي اؾت وِ اگتفؿيط ولي آى 

 . اقبضُ وطز  99 زض ؾبل  جونض همبلِ  ثِ تَاى يهثِ ػٌَاى هثبل . ويفيت پبييي ؾَز اؾت

آًْب هي ثِ ثطضؾي تؼسازي اظ  ازاهِاظ هسل ّبيي اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ زض  ّب يتؼْسثِ هٌظَض ثطضؾي  ؾَزويفيت زض ازثيبت 

 . پطزاظين

 

 
 

                                                           
1 Non-cash working capital 

2 Discretion 

3 Non-Discretion 
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 1جونضمذل  (الف
ACCt  = α + β1ΔRevt + β2PPEt + εt 
ACCt = t زض ؾبل  ّب يتؼْسول   

ΔRevt = t تغييطات زض زضآهس فطٍـ زضؾبل 

PPEt = t اهَال، هبقيي آالت ٍ تدْيعات ًبذبلم زض ؾبل 

εt = t   تؼْسي ّبي اذتيبضي زض ؾبل

ثِ حؿبة ، ؾَزويفيت ذتيبضي ضا هؼطفي وطز وِ ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي هفَْم تؼْسي ّبي ا 99 زض ؾبل [10] خًَع   

. وٌس يهوِ اظ هجبًي حؿبثساضي ثِ ػٌَاى قبذم تؼْسي ّبي غيط اذتيبضي اؾتفبزُ  ثبقس يهايي هسل ترويٌي هؿتمين . آيس يه

ثِ ايي هؼٌب ، يف يبثسزض عَل ظهبى افعا زض همبلِ ذَز ايي اؾت وِ ّط چِ تؼْسي ّبي اذتيبضي قطوت خًَعفطو انلي 

 ّب يتؼْسثب زض ًظط گطفتي ايي هَضَع وِ ) پبييي اؾت ؾَزويفيت ٍ زض ًتيدِ  اؾتهسيطيت ؾَز اًدبم گطفتِ اؾت وِ 

ثطاي . ّسف انلي ايي اؾت وِ تؼْسي ّبي اذتيبضي اظ غيط اذتيبضي خسا قَز، ايي هَضَع تَخِ ثِثب (. ثطگكت پصيط ّؿتٌس

ثِ  ّب يتؼْسطز وِ يايي هَضَع اظ ايي ايسُ ًكبت هي گ. اؾتفبزُ قسُ اؾت ّب يتؼْسثطاي هحبؾجِ ايي وبض اظ هسل ضگطؾيَى 

  ّبيخعء اذالل  زض ًْبيت. تؾًتيدِ فؼبليت ّبي اذتيبضي هسيطيت ٍ تغييط زض هحيظ التهبزي قطوت اظيبز احتوبل 

 . قًَس يهثِ ػٌَاى تؼْسات اذتيبضي زض ًظط گطفتِ ، ضگطؾيَى

 

 3جونضذه شذیل مذل تع (ب

ACCt  = α + β1( ΔRevt - ΔRect  )+ β2PPEt + εt  
ACCt = t زض ؾبل  ّب يتؼْسول   

ΔRevt = t تغييطات زض زضآهس فطٍـ زضؾبل 

PPEt = t اهَال، هبقيي آالت ٍ تدْيعات ًبذبلم زض ؾبل 

ΔRect =t تغييطات زض حؿبثْبي زضيبفتٌي زض ؾبل 

εt = t   تؼْسي ّبي اذتيبضي زض ؾبل

ثب ايي  ثبقس يه خًَعايي هسل ّوبى هسل . اضائِ گطزيس  99 زض ؾبلٍ ّوىبضاى   Dechowتَؾظ  خًَعل تؼسيل قسُ هس

ت ٍاضز وطزى ايي هتغييط ايي اؾت وِ هوىي اؾت لػ. تغييطات زض حؿبثْبي زضيبفتٌي ضا ّن ٍاضز هسل وطزًسآًْب  تفبٍت وِ

زض ًْبيت اظ ايي عطيك . عَض هىطض هَضز زؾتىبضي هسيطيت لطاض گيطز اػتجبضي ثَزُ ٍ زض ًتيدِ ثِ، لؿوتي اظ فطٍـ قطوت

ضا  خًَعضا هحسٍزتط وطزُ ٍ لسضت هسل  ثبقس يههتغييط تغييطات زض فطٍـ وِ يه هتغييط ثطاي تؼْسي ّبي غيط اذتيبضي 

 . ُ اًسافعايف زاز

                                                           
1 Jones Model 

2 Residual 

3 Modified Jones Model 
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 ( Dechow&Dichev Model) [5]مذل دچو و دیچو(ج

ΔWC = α + β1CFOt-  + β2CFOt + β3CFOt+1 + εt  

ΔWC = تغيطات زض ؾطهبيِ زض گطزـ 

CFO t-1 , t , t+1 = t-1 , t , t+1 ًمسي ػوليبتي زض ؾبلْبي ّبي يبىخط  

εt =  ًمسي آتي ّبي يبىخطٍ  ّب يتؼْسهيعاى ػسم تغبثك هيبى  

انلي ايي هسل ثط فطو . ثبقس يهزاضاي توبيع ، خًَعًؿجت ثِ هسل  [5] (,Dechow&Dichev 00 )هسل زچَ ٍ زيچَ 

. تحت تبثيط لطاض هي گيطز، ّب يتؼْساظ عطيك اقتجبّبت زض پيف ثيٌي ٍ اًساظُ گيطي  ؾَزويفيت هجٌبي ايي هَضَع اؾت وِ 

هؼيبض . آيس يهسؾت ث ّب يتؼْسثطاؾبؼ همساض ذغبي پيف ثيٌي  ؾَزويفيت ، گفت وِ زض ايي هسل تَاى يهثِ ػجبضت زليك تط 

تغبثك ٍخَز ، ًمس ػوليبتي ّبي يبىخطي ؾطهبيِ زض گطزـ ٍ يبى تؼْسي ّبثط ايي هجٌب اؾت وِ ثبيس ه بّ يتؼْسآًْب زض ويفيت 

يِ زض گطزـ ًْب اظ هسل ضگطؾيَى وِ تغييط زض ؾطهبآ. اؾت ي پبيييتؼْسي ّبتغبثك ضؼيف ًكبى زٌّسُ ويفيت . زاقتِ ثبقس

يب  ّب يتؼْسِ ذغبي پيف ثيٌي جؾبثطاي هح، آٍضز يهثسؾت ، آيٌسُ ٍ حبل، تي ؾبل گصقتِبًمسي ػولي ّبي يبىخطضا اظ عطيك 

ّط چِ . ثبقس يه ؾَزويفيت هيعاى ، ّب ًكبى زٌّسُ ي خعء اذاللاًحطاف هؼيبض . اًس وطزُاؾتفبزُ ، ّب خعء اذاللّوبى 

 . ًيع پبييي تط اؾت ؾَزويفيت ، اًحطاف هؼيبض ثبالتط ثبقس

 

 1دیچومذل تعذیل شذه دچو و  (د
TCAt = α + β1CFOt-1 + β2CFOt + β3CFOt+1 + β4ΔRevt + β5PPEt + εt   
σ(εt)=α + λ1 Sizet + λ2 σ(CFO)t + λ3 σ(Rev)t + λ4 log(OperCycle)t + λ5 NegEarnt + νt 
Sizet =t ول زاضايي ّب زض ؾبل 

OperCycle = چطذِ ػوليبتي قطوت 

NegEarnt =  غيط هتطلجِ هٌفي ضا گعاضـ وطزُ اؾتتؼساز ؾبلْبيي وِ قطوت ؾَز ذبلم لجل اظ الالم  

انالحبت اًدبم گطفتِ زض ايي هسل ثِ . اضائِ قسٍ ّوىبضاى   Francisتَؾظ  00 قسُ زچَ ٍ زيچَ زض ؾبل هسل تؼسيل 

 . گطزز يهثرف تمؿين  زٍ

ِ ثِ هسل اضبف، ضا ثِ ػٌَاى يه قبذم ثطاي هٌؼىؽ وطزى ػولىطز قطوتΔRevt  آًْب هتغييط تغييطات زض زضآهس - 

 . اؾتفبزُ ًوَزًس، ثطاي ايٌىِ تؼْسي ّبي غيط اذتيبضي هسل ضا گؿتطـ زٌّس PPEt  ػالٍُ ثط ايي اظ هتغيط. وطزًس

اقتجبّبت زض ثطآٍضز اذتيبضي ٍ اقتجبّبت زض ، لؿوت زٍزچَ ٍ زيچَ ضا ثِ  خعء اذالل ّبي هسلآًْب اًحطاف هؼيبض  - 

ًْب اخبظُ هي زاز وِ آايي اهط ثِ . تمؿين ثٌسي وطزًس( قَز يهوِ هطثَط ثِ اقتجبّبت شاتي )ثطآٍضز غيط اذتيبضي 

ًكبى زٌّسُ ي ، ّب خعء اذاللاًحطاف هؼيبض . ضا ًيع زض ًظط ثگيطًس(هثال ذغبّبي ػسزي)اًتربة ّبي هسيطيت 

                                                           
1 Modified Dechow&Dichev Model 
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 ًكبى زٌّسُ ويفيت νt  زض هسل فَق. پبييي اؾت ؾَزويفيت ، ّط چِ ايي اًحطاف هؼيبض ثبال ثبقس. اؾت ؾَزويفيت 

 . الالم تؼْسي اذتيبضي اؾت

ثِ ثطضؾي تبثيط ويفيت اعالػبت ثط ًمسقًَسگي ؾْبم قطوت ّبي پصيطفتِ قسُ زض (  9  )زاضيَـ فطٍغي ٍ ؾحط لدبًٍس

آًْب ثطاي ثطضؾي ويفيت اعالػبت اظ زٍ هتغيط ويفيت الالم تؼْسي ٍ زلت پيف ثيٌي . ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس

ٍ ثطاي زلت پيف ثيٌي ّط (  00 )بزُ ًوَزًس وِ ثطاي اًساظُ گيطي ويفيت الالم تؼْسي اظ هسل فطاًؿيؽزضآهس ّط ؾْن اؾتف

ًتبيح آًْب ًكبى هي زّس وِ ثيي ويفيت الالم تؼْسي ٍ زلت پيف ثيٌي زضآهس ثب . ؾْن ًيع اظ هسل گبم تهبزفي اؾتفبزُ ًوَزًس

ًْب ثط هجٌبي ايي ًتبيح ثِ ايي ًتيدِ ي ولي زؾت يبفتٌس وِ ثيي ويفيت ثٌبثطايي آ. ًمس قًَسگي ضاثغِ ي هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز

 .] [ ؾْبم ضاثغِ ي هؼٌبزاضي ٍخَز زاضزاعالػبت ٍ ًمسقًَسگي 

 

 : 1واس ساصی سودهم( 2-1

، زض ثطاثط ًَؾبًبت تهبزفي زض ظهبى زضيبفت ٍ پطزاذت ًمسي ؾَزايي اؾت وِ  ّب يتؼْسهجتٌي ثط  ؾَزػميسُ انلي ؾيؿتن 

ًمسي زض اضتجبط ثب  ّبي يبىخطزٌّسگي ثيكتطي ًؿجت ثِ  آگبّي ؾَزوِ  قَز يهٍ ايي اهط هٌدط ثِ ايي  قًَس يهؾبظي ّوَاض

 . ػولىطز قطوت زاقتِ ثبقس

اقبضُ ثِ ايي ، ذَة اؾت ؾَزثيبى ًوي وٌس وِ ّوَاضؾبظي ضطٍضتب ثطاي ًظطي ايي هَضَع ضا زض حبلي وِ ثيبًيِ هفبّين 

ٍ  وٌس يهؼْسي ثِ وبّف هكىالت هطثَط ثِ ػسم تغبثك زضيبفتي ّب ٍ پطزاذتي ّبي ًمسي ووه ت ؾَزهَضَع زاضز وِ 

اضائِ ، تؼْسي ثِ نَضت ثْتطي ػولىطز خبضي ٍ آتي قطوت ضا ًؿجت ثِ اعالػبت هحسٍز قسُ ًمسي ؾَزًتيدِ هي گيطز وِ 

 . زّس يه

 : هَضَع ضا هَضز تَخِ لطاض زاز  زٍثبيس ، ؾَزويفيت زض اضظيبثي ّوَاض ؾبظي ؾَز ثِ ػٌَاى هؼيبضي ثطاي 

ؾيؿتن حؿبثساضي تؼْسي ًؿجت ، تسٍيي وٌٌسگبى اؾتبًساضز ّب ثِ عَض هَثطي العام وطزًس وِ، ّوبًغَض وِ ثيبى قس . 

 ؾَزايي اؾت وِ ، فطو ظيطثٌبيي اًتربة تسٍيي وٌٌسگبى اؾتبًساضز. ثطلطاض قَز، ثِ ؾيؿتن حؿبثساضي ًمسي

ثبيس ثِ ايي . ثبقس يه، هجتٌي ثط ؾيؿتن ًمسي ؾَزطاي اضائِ ػولىطز انلي قطوت ًؿجت ثِ هؼيبض تؼْسي هؼيبض ثْتطي ث

ْب يه تٌٍلي زض ّط نَضت ايي ، نبزق اؾت ايي فطو ثطاي ثؿيبضي اظ فؼبليت ّبي تدبضي، ًىتِ تَخِ وطز وِ

ولىطز ظيطثٌبيي ضا ثِ تبذيط هي تَاًٌس تغييطات ػ، قًَس يهتؼْسي ّبيي وِ هٌتْي ثِ ّوَاضؾبظي . ثبقس يهفطو 

غِ ثب ضٍـ ثًجَز اًتربة ّبي حؿبثساضي تَؾظ قطوت ّب زض ضا زض نَضت ثٌبثطايي حتي. ثيبًساظًس ٍ يب هرفي وٌٌس

 . ثبقس يًوّوَاضؾبظي يه قبذم غيط ضؾوي ثطاي ويفيت ثبالي حؿبثساضي ، ّبي حؿبثساضي

اثط اًتربة ّبي حؿبثساضي قطوت ، ؾَزويفيت اي هَضَع زٍم زض اضظيبثي ّوَاض ؾبظي ثِ ػٌَاى هميبؾي ثط . 

چِ ، ايي اؾت وِ هسيطاى ؾَال اٍل. زٌّس يهؾَال ضا هَضز اضظيبثي لطاض   تحميمبت تدطثي زض ايي ضاثغِ . ثبقس يه

؟زض ايي گًَِ تحميمبت ايي هَضَع هَضز  وٌٌس يهظهبًي اظ اًتربة ّبي حؿبثساضي ثطاي ّوَاضؾبظي اؾتفبزُ 

                                                           
1 Earnings smoothness 
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هٌؼىؽ وٌٌسُ ي ّسف ّوَاض ؾبظي اؾت ٍ ثِ ايي وِ آيب ، گيطز وِ آيب اًتربة ّبي حؿبثساضي ثطضؾي لطاض هي

وِ آيب  ثبقس يهؾَال زٍم ثِ ايي تطتيت . تَخْي ًساضز قَز يه ؾَزويفيت ّسف ّوَاضؾبظي هٌدط ثِ ثْجَز 

اظ يه  يب ذيط ؟ وٌس يههٌؼىؽ  تفبٍت ّبيي ضا زض آگبّي زٌّسگي ػولىطز ظيطثٌبيي ،قطوت ؾَزّوَاضؾبظي 

هوىي اؾت ثبػث افعايف آگبّي زٌّسگي قَز ٍ اظ عطفي هوىي اؾت زض ضاؾتبي اًگيعُ ّبي فطنت ، عطف

 . هٌدط ثِ وبّف آگبّي زٌّسگي گطزز، علجبًِ

 

 :1غلبه کشدن بش هذف( 3-1

يع ّؿتٌس ٍ زض همبثل قطوت ّبي ووي زاضاي ظيبى ون ٍ ًبچ، هبضيآاظ ًظط  وِ وٌس يهزؾتِ اٍل ايي ًَع تحميمبت ثيبى 

ايي اؾت وِ قطوت ّبيي وِ ، يط ػبم اهب ثحث ثط اًگيع ايي الگَؿتف. ثبقٌس يهزاضاي ؾَز ون ٍ ًبچيع ، قطوت ّبي ظيبزي

 ّبي يبؼهم، ثطايي اؾبؼ. وٌٌس يهتجسيل ( ّط چٌس ون)هسيطيت ؾَز وطزُ ٍ ظيبى قطوت ضا ثِ ؾَز ، زاضاي ظيبى ّؿتٌس

 . تجسيل قسُ اؾت ؾَزويفيت ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي هسيطيت ؾَز ٍ زض ًتيدِ َز ون ٍ اختٌبة اظ ظيبى ون ي هبًٌس ؾؾَز

هسيطاى ثِ ػلت اثط هٌفي  وِ وٌٌس يهثيبى  زؾتِ زٍم تحميمبت ، ثِ غلجِ وطزى ثط پيف ثيٌي ّبي تحليل گطاى تَخِ زاضًس ٍ

ويفيت هسيطيت ؾَز وطزُ ٍ ثسيي تطتيت ثط ، تَؾظ تحليل گطاى ًبقي اظ غلجِ ًىطزى ٍ يب ًطؾيسى ثِ ؾَز پيف ثيٌي قسُ 

 .اثط گصاض ذَاٌّس ثَز، ؾَز

ثِ ، اؾت وِ هسيطاى ثطاي خلَگيطي اظ اثطات هٌفي ثط فطنت ضقس قطوت تيتثسيي تط، زؾتِ ؾَم تحميمبت زض ايي حَظُ 

 . هجبزضت هي ٍضظًس، اىهسيطيت ؾَز ثطاي ضؾيسى يب غلجِ ثط پيف ثيٌي ؾَز تحليل گط

 

 :2نموقع بودن و شناسایی به موقع صیاعذم تقاسن دس به ( 4-1

قٌبؾبيي ثِ هَلغ ، اظ ًظط اؾتفبزُ وٌٌسگبى نَضت ّبي هبلي ٍ ّوچٌيي هطاخغ لبًَى گصاض ٍ تسٍيي وٌٌسوبى اؾتبًساضزّب

وِ  قَز يهِ ظيبى ثِ هَلغ تط قٌبؾبيي قَز گفتِ چ ثٌبثطايي ّط. ثبقس يه ؾَزويفيت ظيبى ًؿجت ثِ ؾَز يىي اظ هؼيبضّبي هْن 

ثِ هٌظَض ثطضؾي ايي هَضَع وِ آيب ظيبى ًؿجت ثِ ؾَز ظٍزتط ٍ ثِ هَلغ تط قٌبؾبيي . ؾَز زاضاي ويفيت ثبالتطي اؾت

 : هسل ضا اضائِ ًوَز زٍ، 997 زض ؾبل  Basu، يب ذيط قَز يه

  ،ؾَز – ضگطؾيَى هؼىَؼ ثبظزُهسل اٍل : 

Earningst+1= α0+ α1Dt + β0Rett + β1Dt × Rett + εt  
Earningst+  = t+1 زض ؾبل  ؾَز  

Rett = t ثبظزُ ؾْبم زض ؾبل 

                                                           
1 Target beating 

2 Asymmetric timeliness and timely loss recognition 

3 Reverse Earning-Return Regression 
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 ٍ زض غيط ايي ثبقس يهيه  ثب ثطاثط Dtقَز، هٌفي ( Ret)اؾت وِ ّطگبُ ثبظزُ   يه هتغييط هََّهي Dtوِ زض هسل فَق 

وِ قَز  يه ػسز ثعضي β1 جت ثِ ؾَز زضؾت ثبقس ثبيسثٌبثطايي اگط فطضيِ قٌبؾبيي ثِ هَلغ ظيبى ًؿ. نَضت نفط اؾت

Basu  ايي فطضيِ ضا تبييس ًوَز 997 زض ؾبل . 

 هسل زٍم: 

ΔNIt = α0 + α1 NEGDUMt-1 + α2 ΔNIt-1 + α3 (NEGDUMt-1 × ΔNIt-1) + εt  
ΔNIt , t-1 =t , t-1 تغييطات ؾَز ذبلم زض ؾبل 

، ثبقس هٌفي   (ΔNIt-1)ؾبل گصقتِ ؾَز ذبلمّطگبُ تغييطات يه هتغييط هََّهي اؾت وِ NEGDUMوِ زض هسل فَق 

ثٌبثطايي اگط فطضيِ ي قٌبؾبيي ثِ هَلغ تط ظيبى . نَضت همساض آى نفط ذَاّس ثَز زض غيط ايي ٍ ثَزيه ذَاّس  ثب ثطاثط

، هٌفي ثبقس α3 زض هسل فَق ثبيس ضطيت زض ًتيدِ .زاضاي ثجبت ووتطي اؾت ؾَزتغييطات هٌفي ، ًؿجت ثِ ؾَز زضؾت ثبقس

Basu  وطزثب اؾتفبزُ اظ ايي هسل تبييس ًيع ايي فطضيِ ضا  997 زض ؾبل . 

زض ايطاى . وٌس يهثِ هحبفظِ وبضي اقبضُ  ؾَزويفيت ايي خٌجِ اظ  ايي هَضَع اؾت وِ هؿئلِ اي وِ ثبيس ثِ آى اقبضُ وطز

ِ هي تَاى ثِ هغبلؼِ ي هكبيري ٍ ؾبزات تحميمبت ثؿيبضي زض ظهيٌِ ي هحبفظِ وبضي نَضت گطفتِ وِ ثِ ػٌَاى ًوًَ

اقبضُ ًوَز وِ ثِ ثطضضؾي تغييطات ؾطي ظهبًي هحبفظِ وبضي زض قطوت ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق (  9  )ًهيطي

ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس ٍ ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس وِ ثِ عَض لغغ ًوي تَاى ازػب ًوَز وِ هحبفظِ وبضي زض عَل ظهبى افعايف 

 .] [ يبفتِ اؾت

 : سودواکنش های سشمایه گزاسان به  (2

وَتبُ  هحسٍزُوِ اوثطا زض يه  ؾَزقبهل تحميمبت زض ضاثغِ ثب ثطضؾي ضطيت ٍاوٌف  ؾَزثِ  اىٍاوٌف ّبي ؾطهبيِ گصاض

ف وِ ٍاوٌ وٌٌس يهايي تحميمبت ثيبى . ثبقس يه، آيس يهثسؾت ، ثبظزُ - ؾَزوِ اظ هسل ّبي  R2ٍ قَز يهاًدبم   هست

ؾطهبيِ گصاضاى زاضاي يه وِ  قَز يهچٌيي اؾتسالل . ثبقس يه ؾَزويفيت يه ًوبيٌسُ هؿتمين ثطاي  ؾَزؾطهبيِ گصاضاى ثِ 

 آًْب ثيكتط اظ اعالػبت، ظهبًي وِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى زاضاي ويفيت ثباليي ثبقس، زيسگبُ زض ضاثغِ ثب ػولىطز قطوت ّؿتٌس

، ٍاوٌفثطاي اًساظُ گيطي . تدسيس ًظط ذَاٌّس وطز، بي ذَز ًؿجت ثِ قطوتاؾتفبزُ وطزُ ٍ زض زيسگبُ ّايي نَضت 

ثسؾت هي آٍضًس ٍ ظهبًي وِ ضاثغِ هثجت ٍ ، ضاثغِ هيبى آى لؿوت اظ ؾَز غيط ػبزي ضا ثب آى ثرف اظ ثبظزُ غيط ػبزي ؾْبم

 . ثبقس يه ِ ؾَز زاضاي ويفيت ثبالييوًكبى زٌّسُ ايي اؾت ، لَي ٍخَز زاقتِ ثبقس

 :اؾت ثِ قطح شيل ،  ؾَزضطيت ٍاوٌف ازي اظ ػَاهل تؼييي وٌٌسُ ثط تؼس

آى قطوت ، ّط چِ ثتبي يه قطوت ثبالتط ثبقس. ثبقس يه ؾَزضطيت ٍاوٌف ثتب يىي اظ ػَاهل تؼييي وٌٌسُ  : بتا( الف

ثِ ػٌَاى هثبل  .قَز يهووتطي ثطاي آى قطوت  ؾَزضطيت ٍاوٌف زض ًتيدِ ايي اهط هٌدط ثِ ، اؾتزاضاي ضيؿه ثبالتطي 

زض ًتيدِ زيسگبُ ذَز ضا تدسيس وطزُ ٍ قطٍع ثِ . قَز يهآگبُ ، اظ اذجبض ذَة يه زؾتِ ؾْبم، فطو وٌيس وِ ؾطهبيِ گصاض

                                                           
1 Dummy 

2 Narrow Window 
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 ظهبًي وِ ؾطهبيِ گصاض ،ثبقٌس يهحبلتي ضا فطو وٌيس وِ آى قطوت ّب زاضاي ثتبي ثباليي ، اوٌَى. وٌس يهذطيسى آى ؾْبم 

ٍ  وٌس يهووتط تدسيس  (ثِ ػلت افعايف ضيؿه)زيسگبُ ذَز ضا ًؿجت ثِ حبلت لجل، قَز يه اظ اذجبض ذَة قطوت آگبُ

 يبثسًيع وبّف هي  ؾَزضطيت ٍاوٌف زض ًتيدِ ، حبضط ثِ ذطيسى همساض ووتطي ؾْبم ًؿجت ثِ حبلت گصقتِ ذَاّس ثَز

.[11] 
اٍضاق  بضجرراػت، ض ؾررَز لجررل اظ ثْررطُافررعايف ز، ثررطاي قررطوت ّرربيي وررِ اّررطم هرربلي ثررباليي زاضًررس :ساااختاس سااشمایه ( ب

 ضٍز يهررثررِ ؾرروت زاضًررسگبى اٍضاق ، ؾررَززض ًتيدررِ ثيكررتط اذجرربض ذررَة زض ضاثغررِ ثررب . زّررس يهررهٌتكررطُ قررطوت ضا افررعايف 

ثررطاي قررطوت ّرربيي وررِ زاضاي اّررطم ثررباليي   ؾررَزضررطيت ٍاوررٌف ، ثٌرربثطايي. تررب ايٌىررِ ثررِ ؾرروت ؾررْبهساضاى ضفتررِ ثبقررس 

 . ووتط ذَاّس ثَز، ثبقٌس يهوِ زاضاي اّطم پبييٌي ًؿجت ثِ قطوت ّبيي ، ّؿتٌس

ي اّطچِ يه قطوت زاض. قَز يههحبؾجِ  آًْب  ذبلم اضظـ فؼلي فطنت ضقس قطوت ّب ثطاؾبؼ :فشصت سشذ  (ج

ُ چكن اًساظ ًكبى زٌّس خبضي ؾَزاذجبض ذَة يب ثس زض . فطنت ضقس آى ّن ثبالتط اؾت، ثبقس ثبالتطي ذبلم اضظـ فؼلي

 .ثبالتط ذَاّس ثَز ؾَزضطيت ٍاوٌف زض ًتيدِ هٌدط ثِ ، ثبقس يهضقس آتي قطوت 

 ؾَزضطيت ٍاوٌف ، زض آيٌسُ ًيع ثجبت زاقتِ ثبقس، خبضي ؾَزاذجبض ذَة يب ثس  ضٍز يهاًتظبض ظهبًي وِ  : سودثبات  (د

 آٍضز يهفطاّن اي ػولىطز آتي قطوت قبذم ثْتطي ثط، خبضي ؾَزػلت آى ّن ايي اؾت وِ ، ثباليي ذَاّين زاقت

.[11] 
ضررطيت ، حؿبثطؾرري يرره قررطوت ثررب ويفيررت ثرربالتطي اًدرربم قررَزوررِ ظهرربًي  ضٍز يهرراًتظرربض  : کیفیاات حبابشساای (ه 

اػتجربض ثربالتطي ثرطاي نرَضت     ، ويفيرت حؿبثطؾري ثربالتط   ٍخرَز  ورِ ثرب    ثرِ ايري ػلرت    ، ثربالتطي زاقرتِ ثبقرين    ؾرَز ٍاوٌف 

  [6].ذَاٌّس زازهبيِ گصاضاى ّن ٍاوٌف ثيكتطي اظ ذَز ًكبى ّبي هبلي ذَاّين زاقت ٍ ؾط

قجيِ  زيسگبُ ّبي ؾطهبيِ گصاضاى ًؿجت ثِ يه قطوت وِ ّط چِ ضٍز يهاًتظبض  :انتظاسات مشابه سشمایه گزاسان  (ی

 [11]. زاقتِ ثبقين ثبالتطي ؾَزضطيت ٍاوٌف ، زض ظهبى آگبُ قسى اظ اذجبض ذَة ٍ ثس، تط ثبقس

 : سودخاسجی گمشاه کننذه بودن  یها شاخص (3

ايي . ثبقس يه ؾبضثيٌع آوؿليتدسيس اضائِ ٍ اثطات ًبقي اظ لبًَى ، قبهل ؾَزذبضخي گوطاُ وٌٌسُ ثَزى  يّب قبذم

وِ يه هٌجغ ذبضخي هؿبلِ ضا زض ضاثغِ ثب  تايي اؾ ّب قبذمهْوتطيي هعيت ايي . زاضاي هعيت ّب ٍ هؼبيجي ّؿتٌس ّب قبذم

اگط هحمك چٌيي قبذم ّبيي ايي اؾت وِ، هْوتطيي هؼبيت اظ خولِ . (حؿبثطؾبى، تين هسيطيت) وٌس يهقٌبؾبيي ، ويفيت

 . قَز يهًتبيح گوطاُ وٌٌسُ ، زاضاي ؾَيِ ثبقس  زض اًتربة قطوت ّب

 :تجذیذ اسائه ( 1-3

ًكبى ، بلي ثيكتط قَزّط چِ تدسيس اضائِ زض نَضت ّبي ه. اؾت ؾَزگوطاُ وٌٌسُ ثَزى  يّب قبذمتدسيس اضائِ يىي اظ 

آيب تدسيس اضائِ ثب اًگيعُ  هَضَع وِ ثؿيبضي اظ تحميمبت ثِ ثطضؾي ايي. زٌّسُ گوطاُ وٌٌسُ ثَزى آى نَضت ّبي هبلي اؾت

 006 زض ؾبل  Kedia  ٍBurnsزض ضاثغِ ثب ايي هَضَع، ثِ ػٌَاى هثبل. اًس طزاذتِپ، ّوجؿتگي زاضز يب ذيط هسيطيت ؾَز

تدسيس اضائِ نَضت  طػبهل ّبيي وِ زاضاي اذتيبض ذطيس ؾْبم ثيكتطي زض حمَق ٍ هعايبي ذَز ّؿتٌسهسي ،ثيبى وطزًس وِ

                                                           
1 Net Present Value(NPV) 
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ٍ   Efendiزض تحميك زيگط وِ تَؾظ . ثبقس يهايي هَضَع ًكبى زٌّسُ هسيطيت ؾَز ، وِ ّبي هبلي ثطاي آًْب ثيكتط اؾت

تدسيس اضائِ ، ّؿت ضئيؽ ّيبت هسيطُ ًيع يطػبهلزض قطوت ّبيي وِ هس، ثيبى گطزيس، گطفت اًدبم  00 زض ؾبل ّوىبضاى 

اضائِ قسُ تهويوبت ثبظاض ضا زض ضاثغِ  ؾَز تدسيس، وِ زّس يههَضَع ضا ًكبى ٍاوٌف هٌفي تدسيس اضائِ ايي . ثبقس يهثيكتط 

اي ؾَزهٌسي گعاضـ گطزيسُ اؾت زاض ًتيدِ گطفت وِ ؾَزي وِ زض اثتسا تَاى يهثٌبثطايي . زّس يهتغييط  ثب اضظقيبثي قطوت

 . اؾت، زض ضاثغِ ثب اضظقيبثي قطوت ًؿجت ثِ ؾَز تدسيس اضائِ قسُ( ويفيت پبييي)ثط تهوين گيطي ووتطي 

 (ساسبینض آکبلیاثشات ناشی اص قانون )ضعف های کنتشل داخلی( 2-3

هطثَط ثِ ثؼس اظ ًظبم ، َزؾاوثط تحميمبت زض ضاثغِ ثب ضؼف ّبي وٌتطل ّبي زاذلي ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ اي اظ گوطاُ وٌٌسُ ثَزى 

ثيبى گطزيسُ اؾت وِ هسيطيت هلعم اؾت وِ اثط ثرف  ؾبضثيٌع آوؿليزض لبًَى   0 تحت ثرف . ثبقس يه،  ؾبضثيٌع آوؿلي

، وِ زض گعاضقبت ؾبالًِ وٌس يهًيع ثيبى  ؾبضثيٌع آوؿلي  0 ثرف . تبييس وٌس، ثَزى ضٍيِ ّبي وٌتطل زاذلي قطوت ضا

 . ثبيس افكب قَز، اثغِ ثب اثط ثركي وٌتطل زاذلياضظيبثي هسيطيت زض ض

پيسا ، ؾَزهبًٌس تؼْسي ّبي اذتيبضي ٍ ثجبت  ؾَزويفيت  ّبي يبؼهمتحميمبت ضاثغِ هثجتي هيبى ويفيت وٌتطل زاذلي ٍ ؾبيط 

ٌتطل زاذلي وِ اؾتفبزُ اظ وبؾتي ّبي گعاضـ قسُ و وٌٌس يهايي هؿبلِ ضا تَخيِ ، ايي تحميمبت. (Doyle et al) اًس وطزُ

قَاّسي زض ضاثغِ ثب پيبهسّبي ضؼف ّبي وٌتطل . هٌبؾت اؾت، ؾَزويفيت ثِ ػٌَاى يه هميبؼ  ؾبضثيٌع آوؿليتحت 

يبت ثرف ئًكبى زٌّسُ وبؾتي ّبي وٌتطل زاذلي اؾت ٍلي افكب،  0 وِ افكبي ثرف  زّس يهزاذلي گعاضـ قسُ ًكبى 

 . فطاّن وٌسثب ويفيت گعاضقگطي هبلي ثطاي ؾطهبيِ گصاضاى  ثِ ًظط ًوي ضؾس وِ هٌجغ اعالػبتي زض ضاثغِ،  0 

 : ها شاخصاولویت بنذی ( 5

وسام يه زاضاي اّويت ، ؾَزويفيت زض ايي ثرف ثِ ايي هَضَع هي پطزاظين وِ اظ هيبى ًوبيٌسُ ّبي انلي تحميمبت 

ثٌسي ايي ًوبيٌسُ ّب ضطٍضت ثطاي تحميك  ثب اٍلَيت ( : هعيت ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت زٍتؼييي ايي هَضَع . ثبقس يهثيكتطي  

هكرم ، اًس ًوبيٌسُ ّبيي وِ قبيس زض تحميمبت هس ًظط لطاضًگطفتِ ( . قَز يهآقىبض ، ًوبيٌسُ ّبي هْن تطثب زض ضاثغِ 

 . گطزز يه

 0  ، (وِ ثركي اظ آى زض لؿوت لجل اضائِ گطزيس)اًدبم زازًس   0 زض ؾبل  [7]ٍ ّوىبضاى  Dichevزض تحميمي وِ 

، آًْب ثِ ثطضؾي ايي هَضَع پطزاذتٌس وِ اظ ًظط پبؾد زٌّسگبى وسام ًوبيٌسُ ّب. پبؾد زٌّسُ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس

 :ًتبيح  اٍلَيت ثٌسي ثِ تطتيت ظيط ثَزُ اؾت. وٌٌس يهضا ثْتط هٌؼىؽ  ؾَزويفيت 

ثبال زض ًتيدِ  ؾَز ويفيت، ثِ ايي هؼٌي وِ، دس طول صمانثبات دس به کاسگیشی سوش های حبابذاسی  .1

ٍ ثطاي افطاز ذبضخي لبثل هكبّسُ  زّس يهؾبظگبضي زض ثؿيبضي اظ اًتربة ّبيي اؾت وِ قطوت هطتجب آى ضا تغييط 

اٍليي نبزضُ اظ اٍليي  "    ثِ ضٍـ "اٍليي نبزضُ اظ آذطيي ٍاضزُ"اظ خولِ آًْب ثِ تغييط هىطض اظ ضٍـ . ثبقس يًو

 . اقبضُ وطز، ٍ ثلؼىؽ "ٍاضزُ

ثِ ػٌَاى . زض نَضت ؾَز ٍظيبى ذَز اظ همبزيط اؾتفبزُ ًىٌس، ثِ ايي هؼٌي وِ،  م به کاسگیشی بشآوسدهاعذ .2

وِ ًيبظهٌس ثِ وبضثطزى هسل  وٌٌس يهقطوت ّبي تدبضت وٌٌسُ ًفت ٍ گبظ اظ لطاضزاز ّبي ثلٌس هستي اؾتفبزُ ، هثبل

 . ّؿتٌس، ّبي پيف ثيٌي
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 پایذاسی و ثبات .3

 آتی سودی سودمنذی بشای پیش بین .4

 نقذی های یانجشسودمنذی بشای پیش بینی  .5

 به وجه نقذ ها یتعهذتبذیل  .6

 شامل نبودن اقالم استثنایی .7

 بش مبنای محافظه کاسی ها یبذهشناسایی داسایی ها و  .8

 نقذی های یانجشنوسان کمتش نببت به  .9

 تعهذی های کمتش .10

زض ، زض هيبى پبؾد زٌّسگبى اٍلَيت ثبالتطي زاضز وِ اؾتفبزُ اظ ؾِ ًوبيٌسُ اي وِ زّس يهًكبى  ؾَزويفيت ازثيبت 

 . وٌس يهتحميمبت ووتط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ٍ ايي هَضَع فطنتي ثطاي تحميمبت آتي فطاّن 

 

 سودکیفیت ابهام تحقیقات (6

ًِ ، گيطزي وِ ثِ نَضت گؿتطزُ اي هَضز اؾتفبزُ لطاض هي ؾَزويفيت ٍاغُ ، ّوبًغَض وِ زض ثرف ّبي لجل ثيبى گطزيس

ّويي اهط ثبػث ثِ ٍخَز آهسى هْن تطيي اثْبم . تؼطيف زليك ٍ ثِ تجغ ًِ هؼيبض اًساظُ گيطي زليك ثطاي آى ٍخَز زاضز

 ؾَزويفيت وِ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هؼيبض زليك اًساظُ گيطي  ثبقس يهايي اثْبم ثِ ايي تطتيت . قسُ اؾت ؾَزويفيت تحميمبت 

ثِ تحميمي  تَاى يهثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال . بضّب ثب ّن تغبثك زاضًس يب ذيط؟آيب ًتبيح ايي هؼي، ٍخَز ًساضز

وِ هجٌبي حؿبثساضي )ؾَزويفيت هؼيبض  ؾٍِي اظ . اقبضُ ًوَز، اضائِ زازُ اؾت 2005زض ؾبل  Abdelghany  [4]وِ

زض يه نٌؼت ٍ يب زض يه فطو اٍ ثِ ايي نَضت اؾت وِ اگط ؾِ هؼيبض . زض تحميك ذَز اؾتفبزُ وطزُ اؾت، (ًيع زاقتٌس

ايي هَضَع ًكبى زٌّسُ ايي اؾت وِ اعالػبت حؿبثساضي ػولىطز ٍالؼي ، قطوت ثِ يه ًتيدِ هكبثِ زؾت پيسا وٌس

ضٍيىطز زض يه نٌؼت يب  ؾِ اگط، زض غيطايي نَضت. ٍ ًتبيح هؼيبض ّب ثب ّن ّوجؿتگي هثجت زاضًس زٌّس يهقطوت ضا اضائِ 

ويفيت  ّبي يبؼهمايي هَضَع ػسم ؾبظگبضي هيبى هؼيبضّب ٍ ، ًطؾٌس ؾَزويفيت ًؿجت ثِ يه قطوت ثِ يه ًتيدِ هكبثِ 

 . زّس يهضا ًكبى  ؾَز

  توطوع زاضز وِ ايسُ آى هجتٌي ثط ايي هَضَع اؾت وِ  ؾَزهؼيبض اٍل هَضز اؾتفبزُ تَؾظ ٍي ثط ًَؾبى پصيطي

گطايف ثِ ، ؾَز ػاللِ هٌس ّؿتٌس َاذتيىٌاضاى ثِ افعايف صهسيطيت ثِ ػلت ايٌىِ اػتمبز زاضز ؾطهبيِ گ

 . هفَْم ايي ضٍيىطز ايي اؾت ًَؾبى پصيطي ؾَز ٍخَز ًساقتِ ثبقس. وٌس يهّوَاضؾبظي ؾَز 

  ِغبفلگيطي  ؾَز وِ ًؿجتي اظ هبًسُ اٍل زٍضُ  يّب قبذمضا اظ عطيك  ؾَزويفيت هؼيبض زٍم ثِ ايي تطتيت اؾت و

 ثبال تط ؾَزويفيت ، ّطچِ ًؿجت وَچىتط ثبقس. آيس يهثسؾت ، ؾتػوليبتي ًؿجت ثِ فطٍـ ا ّبي ييزاضاذبلم 

 .ذَاّس ثَز

 ًؿجت پبييي تط. وٌس يهاًساظُ گيطي  ػوليبتي ثط ؾَز ذبلم ّبي يبىخطضا اظ عطيك ًؿجت  ؾَزويفيت ، ضٍيىطز ؾَم ،

 .قَز يهثبالتط ضا هٌدط  ؾَزويفيت 
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. ثِ ًتبيح هكبثْي زؾت پيسا ًىطز، ؾَزويفيت هؼيبض ثطاي اضظيبثي  ؾِيي تطتيت ثَز وِ ٍي ثب اؾتفبزُ اظ ًتبيح تحميمبت ثس

ثِ ّويي تطتيت اثْبم ايي . ٍخَز ًساضز، ثط ضٍي آى اتفبق ًظط ثبقسػلت آى ّن زض ايي اؾت وِ تؼطيف ٍ تىٌيه ّبيي وِ 

ثِ آى  تَاى يًو، ًكبى زّس ضا ويفيت پبئيٌي اظ ؾَز، ضيگًَِ قىل هي گيطز وِ اگط ظهبًي يه قطوت ثط هجٌبي هؼيب

تىٌيه اًساظُ گيطي زيگطي ثِ ًتيدِ  هوىي اؾت ثب هؼيبض ٍ ثِ ايي زليل وِ، قطوت ويفيت پبييي ؾَز ضا ًؿجت زاز

 .هؼىَؼ آى زؾت پيسا وٌين

  

 نتیجه گیشی ( 7

قبذم هْن يه ثِ ػٌَاى  ؾَزويفيت اتي تحميمبت اثتسا اّويت ش. پطزاذتِ اؾت ؾَزويفيت ايي تحميك ثِ ثطضؾي هفَْم 

ويفيت ضيف هْن اظ هفَْم بزض ثرف ثؼسي تؼ. ثيبى گطزيس، ثطاي اضائِ ويفيت گعاضقگطي هبلي ٍ زض ًْبيت ويفيت اعالػبت

ٍ  ّبي يطيگثرف زيگط ايي تحميك ثِ خْت . پطزاذتِ قس ؾَزويفيت اضائِ قس ٍ ثِ هَضَع ػسم تَافك هيبى تؼبضيف  ؾَز

اثْبم انلي هؼيبضّبي اًساظُ گيطي تحميمبت ، ّن ثؼسياقبضُ زاضز ٍ زض لؿوت  ؾَزويفيت وبيٌسُ ّبي انلي تحميمبت ً

 . ثيبى گطزيسُ اؾت، ؾَزويفيت 

گطفت ايي اؾت وِ ًجبيس اًتظبض زاقت وِ تؼطيف زليك ٍ زض ًتيدِ هؼيبض اًساظُ گيطي  تَاى يهًتيدِ اٍليِ اي وِ اظ ايي تحميك 

تب ظهبًي وِ هفَْم زليمي اظ . گطزز يهثط  ؾَزّن ثِ ذَز هفَْم  ايي هَضَعػلت . ٍخَز زاقتِ ثبقس ؾَزويفيت طاي زليمي ث

زليل . تؼطيف وطز، ضا ثِ نَضت زليك ٍ ثب اتفبق ًظط ثبال ؾَزويفيت هفَْم  تَاى يًو، هيبى افطاز ٍخَز ًساقتِ ثبقس ؾَز

  .[12]يبفت وطز، ت ّبي هرتلف افطاز اظ ٍالؼيتًيع ثبيس زض پٌساق ؾَزفمساى تؼطيف زليك اظ 

ويفيت ثِ يه تؼطيف زليك ثطاي هفَْم  تَاى يًوهَضَع ثؼسي وِ ثبيس ثِ آى تَخِ وطز ايي اؾت وِ ثب زض ًظط گطفتي ايٌىِ 

مبت وِ ػالٍُ ثط ايٌىِ ايي تحميثِ ايي ػلت . هٌس ًوي ثبقٌسبيس تهَض وطز وِ ايي تحميمبت ؾَزًج، زؾت پيسا وطز ؾَز

ثط ضٍيِ ػول حؿبثساضي ًيع تبثيط گصاض ثَزُ ٍ هٌدط ثِ ، زٌّس يهضا گؿتطـ  ؾَزويفيت هفَْم  ظزاًف ٍ زضن هَخَز ا

 . گطزز يه افعايف وبضايي آى

گبّي اٍلبت زاضاي ًتبيح هرتلفي ، ؾَزويفيت گطفت ايي اؾت وِ هؼيبض ّبي هرتلف اًساظُ گيطي  تَاى يهًتيدِ ًْبيي وِ 

ًوبيف ثِ ويفيت پبييٌي اظ ؾَز ضا ، هكرم زض ًتيدِ اگط ظهبًي يه قطوت ثط هجٌبي هؼيبضي. ن تغبثك ًساضًسّؿتٌس ٍ ثب ّ

ثب هؼيبض اًساظُ گيطي زيگطي ثِ ًتيدِ هوىي اؾت ظيطا ، ثِ آى قطوت ويفيت پبييي ؾَز ضا ًؿجت زاز تَاى يًو ،ثگصاضز

 . هؼىَؼ آى زؾت پيسا وٌين
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