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 يّيأت فلوي گشٍُ حؼاتذاسي داًـىذُ هذيشيت ٍ حؼاتذاسي داًـىاُ فالهِ عثاعثايفضَ 

 هحود حسٌیدکتر 

 آصاد اػالهي ٍاحذ ؿوالاًـگاُ دگشٍُ حؼاتذاسي ّيأت 

 فراّاًیاحساى 

 اػالهي ٍاحذ تْشاى ؿوالصاد آسؿذ حؼاتذاسي داًـگاُ اواسؿٌاع 

 

 چکیدُ

ؿشوتْاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق فولياتي ايي پظٍّؾ ٍيظگي ّاي ػَدآٍسي، الالم تقْذي ٍ خشياًْاي ًمذي 

خشياى ّاي  دسهمايؼِ تاآٍسي اص عشيك تشسػي هيضاى پايذاسي ػَدايي هَضَؿ . لشاس هي دّذتشسػي هَسد سا تْشاى تْاداس 

-ػال  675دّه تمؼين ؿذُ اًذ ، تشاػاع يه ًوًَِ هتـىل اص  10تا تَخِ تِ حدن الالم تقْذي وِ تِ  فولياتي ًمذي

ًتايح  .ؿذُ اػتآصهَى  1387-1383ؿشوت اص هياى ؿشوتْاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى عي ػالْاي 

دس دّه ّاي هختلف فولياتي ي تيـتشي ًؼثت تِ خشياًْاي ًمذي وِ ػَدآٍسي داساي پايذاس تحميك ًـاى هي دّذ

ًتايح تحميك ًـاى ، تشاي ػَدآٍسي الالم تقْذي ٍ ًمذي ءخضدٍ  دس ًؾش گشفتيّوچٌيي پغ اص  .الالم تقْذي هي تاؿذ

 . اػتتقْذي  خضءپايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ فولياتي داساي ًمذي  خضءداد وِ 

 .فولياتي يآٍسي، الالم تقْذي، خشياًْاي ًمذپايذاسي ػَد: وليذي ٍاطُ ّاي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هقدهِ

يىي اص سايح تشيي سٍؿْاي هَسد اػتفادُ دس تدضيِ تحليل ّاي تٌيادي ٍ اسصؿگزاسي ؿشوتْا، سٍؽ هثتٌي تش ػَد حؼاتذاسي 

تش ايي فميذُ اػت تْايي  >17=وي پٌ .تٌاتشايي هتغيشّاي حؼاتذاسي تِ ٍيظُ ػَد دس واًَى تَخِ تحليل گشاى هالي لشاس داسد. اػت

الثتِ، ػْاهذاساى فمظ تِ ػَد دٍسُ خاسي . ت اػتذ تاتت خشيذ ػَد ؿشوًپشداص گزاساى تشاي خشيذ ػْام هي وِ ػشهايِ

. ًيض تَخِ داسًذ ٍ پايذاسي ٍثثات ػَدّاي گزؿتِ وٌٌذ، تلىِ آًْا تشاي تقييي اسصؽ ػْام تِ ػَدّاي آتي تَخِ ًوي

تاصاس تش ػَد ؿشوت تقٌَاى يه  هقوَالً. وٌٌذ تيٌي هي ػْام، ػَد ؿشوت سا پيؾ گزاسي تشاي اسصؽگشاى ًيض  تحليل

ًـاى  ؾتيٌي ػَد خغائي سخ دادُ تاؿذ، تالفاكلِ تاصاس ًؼثت تِ آى ٍاوٌ ذ ٍ چٌاًچِ دس پيؾــوٌ هقياس ولي توشوض هي

 . اًذ تش ػَد توشوض وشدُ اي حؼاتذاسي سػواًّ زاسي هثتٌي تشدادُگ ّاي اسصؽ  دليل اّويت ػَد، هذل ِت. دّذ هي

تيي ػَد حؼاتذاسي ٍ خشياًْاي ًمذ  ،اص ايي سٍ. ػَد حؼاتذاسي تش هثٌاي تقْذي اًذاصُ گيشي ٍ گضاسؽ هي ؿَد

فولياتي گضاسؽ ؿذُ دس كَست خشياى ًمذ تفاٍت تَخَد هي آيذ وِ ايي تفاٍت ًـاى دٌّذُ ٍخَد الالم تقْذي ٍ تاثيش 

الالم تقْذي تش خالف الالم ًمذي تا دسخِ اي اص رٌّي تَدى ّوشاُ اػت وِ اهىاى .فولياتي ؿشوت هي تاؿذ آًْا تش ػَد

 .دػتىاسي آًْا سا فشاّن هي وٌذ

ايي تحميك تِ تشسػي استثاط هياى پايذاسي ػَدآٍسي وِ تِ هقٌاي اػتوشاس ػَد ػال خاسي اػت ٍ حدن الالم 

تِ ًحَي وِ ّش چِ پايذاسي ػَد يقٌي تَاًايي آى دس خْت حفؼ ػَد  .شداصدفولياتي هي پ يتقْذي ٍ خشياًْاي ًمذ

تاالتش تَدُ ٍ ًيض ويفيت  ػال خاسي تا تَخِ تِ هيضاى الالم تقْذي تاالتش تاؿذ لاتليت اتىاي آى ًؼثت تِ خشياًْاي ًمذي

اص آى خْت فولياتي اًْاي ًمذي تشسػي هيضاى پايذاسي ػَدآٍسي ٍ همايؼِ آى تا خشي. ػَد هٌاػة تشي سا اسائِ هي دّذ

حائض اّويت اػت وِ ػشهايِ گزاساى تِ دًثال خشيذ ػْام ؿشوتْايي ّؼتٌذ وِ اص ًؾش ػَدآٍسي سًٍذ سؿذ هثثت ٍ 

ٍ تِ آًْا دس پيؾ تيٌي ػَد ػالْاي آتي ٍ خشياًْاي ًمذي هَسد اًتؾاسؿاى ووه هي وٌذ، لزا  داؿتِ تاؿٌذيىٌَاختي سا 

ايذاسي ػَدآٍسي تش خشياًْاي ًمذي، ِ دس كَست همايؼِ هَاسد فَق ٍ هـخق ؿذى تشتشي پاًتؾاس تش ايي اػت و

اگش هياى پايذاسي ػَد . گزاساى تِ ػَد ؿشوت خْت تلوين گيشي دس هَسد هٌافـ آتي اتىاي تيـتشي ًوايٌذػشهايِ 

حاكل ؿَد، آًگاُ هذيشيت ػَد اص  تا تَخِ تِ هيضاى الالم تقْذي ًتايح هتفاٍتيفولياتي آٍسي ًؼثت تِ خشياًْاي ًمذي 



 

 

 [32] عشيك هذيشيت الالم تقْذي هي تَاًذ دس ًتيدِ تحميك تاثيش تؼضايي داؿتِ تاؿذ، صيشا عثك تحميمات اػلَاى

 .اػتدػتىاسي هذيشيت الالم تقْذي، هٌـا تغييش دس هيضاى پايذاسي ػَدآٍسي ٍ خشياًْاي ًمذي 

 هباًی ًظری ٍ ادبیات تحقیق

ًؾيش تيذل ٍ هختلف فٌَاى هٌثـ اكلي اعالفات هختق ؿشوت اػت تَػظ تحميمات تدشتي  َد تِايي فشم وِ ػ

تيـتش اص ّش هقياس تِ ػَد گزاساى  تياًگش آى اػت وِ ػشهايِوِ  >16= ، ليَ ٍ ديگشاى>13=، فشاًؼيغ ٍ ديگشاى >7=ديگشاى 

يگش ػَد هثل ػَد لثل اصهاليات، تْشُ ٍ ّاي دّاي ًمذي يا ؿىلًؾيش ػَد ػْام، خشياى)فولىشد ديگش اسصياتي 

ًتايح تحميمات حاوي اص آى اػت وِ هذيشاى ػَد سا ّوچٌيي . ػتوٌٌذ، هَسد پـتيثاًي لشاسگشفتِ ا اتىا هي( اػتْالن

گشاى اٍساق تْاداس، هذيشاى  تحليل .>14=گيشًذ  گشاى دسًؾش هي گزاساى ٍ تحليل فٌَاى هقياس اكلي هَسدتَخِ ػشهايِ تِ

تيٌي ػَد تِ عَس ٍػيـ دس  پيؾ. اي تِ ػَد گضاسؽ ؿذُ تَػظ ؿشوت لائل ّؼتٌذ گزاساى تَخِ ٍيظُ ّا ٍ ػشهايِ ؿشوت

هذيشيت تِ . گشدد گشاى هالي ًيض تغَس هذاٍم دًثال هي ّاي تحليل تيٌي َد ٍ تدذيذًؾش دس پيؾؿ ّاي هالي هٌتـش هي سػاًِ

فذم تش اًتـاس اخثاسي هثٌي . تِ ػَد ؿشوت پيًَذ خَسدُ اػتؿذت فاللوٌذ تِ حفؼ سؿذ ػَد اػت، صيشا پاداؽ اٍ 

وِ ّايي  ؿشوت. وٌذ ليوت ػْام آى سا فشاّن هيهَفميت ؿشوت دس دػتياتي تِ ػَد هَسد اًتؾاس تالفاكلِ هَخثات افت 

قِ تاصاسّاي تَػتا . ياتٌذ زاساى سا تشآٍسدُ وٌٌذ، تِ هحثَتيت خاكي دس تيي آًْا دػت هيگ تتَاًٌذ اًتؾاسات ػشهايِ

تش ؿذُ ٍ حؼاػيت تاصاس  ّا، داهٌِ گضاسؿگشي هالي ًيض تغَس سٍصافضٍى ٍػيـ ػشهايِ ٍگؼتشؽ هقاهالت ػْام ؿشوت

 .> 9= ّا ّوچٌاى پاتشخاػت ًؼثت تِ ٍضقيت ػَدآٍسي ؿشوت

تيٌي ػَدّاي  ػَد خاسي ٍ پيؾ ُ لغقيتسوٌٌذگاى كَستْاي هالي دس اهش لضاٍت دستا اسصياتي ويفيت ػَد تِ اػتفادُ

تشاػاع توشوض تش سٍيىشد ػَدهٌذي دس تلويوات وِ تَػظ ّيأت اػتاًذاسدّاي حؼاتذاسي . > 11= وٌذ آتي ووه هي

عَس ولي ويفيت  هالي ٍ هحمميي داًـگاّي هَسد تاويذ لشاس گشفتِ اػت، ايي تاٍس ٍخَد داسد وِ ويفيت ػَد ٍ تِ

گزاسي   ّاي ػشهايِ گيشي لي سا تشاي هماكذ لشاسدادّا ٍ تلوينگضاسؿگشي هالي اصديذگاُ افشادي وِ گضاسؿگشي ها

حؼاتذاسي ًيض وٌٌذگاى اػتاًذاسدّاي  تذٍيي فالٍُ تش ايي، ]1[ .َسداس اػتخوٌٌذ، اص اّويت صيادي تش هياػتفادُ 



 

 

ًؾش ٍ گضاسؿگشي هالي هذاي حؼاتذاسي ّفٌَاى ؿاخلي تشاي اسصياتي ويفيت اػتاًذاسدِ ّاي هالي سا ت ويفيت گضاسؽ

 .دٌّذ لشاس هي

تيٌي وٌٌذ ٍ ايي دٍس ًواي ػَد تِ ػشهايِ گزاساى فاللِ هٌذ ّؼتٌذ وِ دٍسًواي ػَدّاي آتي ؿشوت سا پيؾ 

ؿشوتْايي وِ الالم تا ثثاتي دس كَستْاي هالي خَد داسًذ ًؼثت تِ  .تشوية ٍيظگي ّاي پايذاس ٍ ًاپايذاس ػَد اؿاسُ داسد

 .ذ اص پايذاسي ػَد تاالتشي تشخَسداسًذداسً ؿشوتْايي وِ الالم تي ثثاتي

. >15=ِ اػت ـــَف داؿتــگزاساى سا تِ خَد هقغ  ػشهايِذ ـــالقول ؿذي ّوـــَاسُ فىغ پايذاسي ػــَد گضاسؽ ؿذُ

ام ؿذُ ــّاي اًد گزاسي دس اسصؽتادٍام  ِ ػَدّاي پايذاس ٍـش تـــة تضسگتــاف ضشيـالقول ؿذيذ تا اختل فىغايي 

ادٍام ــَد تــفٌَاى ػ ِ گزاساى تِ ــهايشذاسي تاال اص هٌؾش ػـا پايـام ػَد تــاسل. َدُ اػتــگزاساى ّوشاُ تِ ــظ ػشهايـتَػ

ش ـت فٌـَاى هثٌائـي تـشاي افوـال يه سٍؽ هيـاى  ساحتـي تـِ  گًَــِ ػَدّا تـِ يـِ ايـي وـخائ اـؿَد، ت ش گشفتِ هيــدسًؾ

ػشهايِ گزاساى دس تشآٍسد ػَدّاي آتي ٍ  .گيشًذ هَسد اػتفادُ لشاس هي (ت تِ ػَدليوضشية ًؾيش ) زاسيـگ شاي اسصؽـت

خشياًْاي ًمذي هَسد اًتؾاس خَد تِ تخؾ پايذاس ػَد تيـتش اص تخؾ ًاپايذاس آى اّويت هي دٌّذ ٍ هقوَال تاصدُ هَسد 

يش تحمك ٍ تغاتك تِ ؾذي اكَلي ًدس حؼاتذاسي تقْ .تقذيل هي وٌٌذ اًتؾاس خَد سا ًؼثت تِ تضسگي الالم تقْذي ػَد

ًـاى داد وِ پايذاسي خض  ]21[ اػلَاى .هٌؾَس اًقىاع دسآهذّا ٍ ّضيٌِ ّا ٍ هحاػثِ ػَد هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد

پايذاسي ػَد اص  .رٌّي تَدى الالم تقْذي فٌَاى وشدتقْذي ػَد ووتش اص خضء ًمذي آى اػت ٍ فلت آى سا ًاؿي اص 

د اػت وِ دس اسصياتي خشياًْاي ًمذي آتي ٍاحذ تداسي هَسد تَخِ ػشهايِ گزاساى لشاسهي خولِ ٍيظگي ّاي ويفي ػَ

تِ تحليل هٌاتـ هَسد ًياص  تذيي هٌؾَس الذاموِ ّذف اكلي ٍاحذ تداسي وؼة ػَد ٍ خشياًْاي ًمذي اػت  ]1[. گيشد

پايذاسي ػَد هي تَاًذ ايي واسايي هذيشيت دس اػتفادُ اص هٌاتقي اػت وِ دس اختياسؽ گزاسدُ هي ؿَد ٍ  .ذهي وٌ

ّش لذس ػَدّاي وؼة ؿذُ اص عشيك داسايي فولياتي تاؿذ پايذاسي ػَد تيـتش خَاّذ تَد پايذاسي  .واسايي سا ًـاى دّذ

استثاط هياى ػَدّاي . تلىِ ػَدّاي آتي سا ًيض دس تش هي گيشد ،ػَد هحذٍد تِ ػَدّاي گزؿتِ ٍ خاسي ًوي ؿَد

 تلادفي وِ تشاي تَكيف سفتاس ػَد دس عَل صهاى هـاّذُ ؿذُ اػت تياى هي ؿَد  ٍ گزؿتِ ٍ آتي دس لالة فشايٌذ

ًؾشي ٍ ّن تِ  اػت وِ ّن تِ لحاػاػتَاس  ي ػَد ٍ هيضاى استثاط ػَد ٍ تاصدُسيذااساتغِ هؼتمين هياى پتش هغلَتيت آى 



 

 

سد اًتؾاس ػَدّاي حؼاتذاسي هي تَاى گفت ػَدّاي حؼاتذاسي پايذاس اسصؽ هَ .لحاػ تدشتي تِ اثثات سػيذُ اػت

ّاي هختلف ساتغِ هياى ػَد تا  ّاي ًمذي وِ خٌثِ ساتغِ حاون هياى الالم تقْذي ٍ خشياى اص ػَي ديگش. آتي ّؼتٌذ

ّوَاسُ  ي اػت،سهختلف هشتَط تِ سٍيىشد فٌاكش حؼاتذاسي فا ـىالتدّذ ٍ اص ه ّاي ًمذي سا پَؿؾ هي خشياى

ّاي  دس ايي سٍيىشد، تاليواًذُ. تذٍيي ؿذُ اػت >12= تَػظ دچاٍ ٍ ديچَ ،اى تَدُهَسد تَخِ هحمميي ٍ ػشهايِ گزاس

ّاي ًمذي دٍسُ لثل، دٍسُ خاسي ٍ دٍسُ تقذ ّش ؿشوت،  تغييشات دس ػشهايِ دس گشدؽ تِ خشياى تشآٍسدي دس سگشػيَى

فٌَاى ِ دّذ ٍ ت ؾ هيا پَؿس( افن اص غيشفوذي ٍ دػتىاسي ؿذُ)ول خغاّاي تشآٍسد الالم تقْذي تَػظ هذيشيت 

تي دس هَسد فٌاكش هتضوي ّيچگًَِ هفشٍضا >12=هقياس دچاٍ ٍ ديچَ . دَؿ هقياس هقىَػي اص ويفيت ػَد تلمي هي

ايي . وٌذ ّاي ًمذي ٍ الالم تقْذي خاسي تشلشاس هي تاؿذ ٍ يه ساتغِ هؼتمين هياى خشياى حؼاتذاسي دػتىاسي ًـذُ ًوي

الالم  ٍ هتضوي ايي فشم اػت وِ وٌذ تفىيه ًويـذُ سا اص هذيشيت ػَد فوذيهقياس، خغاّاي تشآٍسد دػتىاسي ً

ّاي ًمذي اتفاق  ّا ٍ پشداخت ًؼثت تِ دسيافتتش  ي ػشهايِ دسگشدؽ تا فاكلِ يه ػال خلَتش يا يه ػال فمةتقْذ

 .افتذ ًِ تيـتش اص يىؼال هي

 پیشیٌِ تحقیق

ّاي ًمذي فولياتي اص پايذاسي ووتشي  خشياىذي دس همايؼِ تا تِ ايي ًتيدِ دػت يافت وِ الالم تقْ >21= اػلَاى

تشخي . وٌذ پايذاسي ٍ ًضديىي تِ ًمذ سا هتشادف يىذيگش تلمي هي، ايي يافتِ هقياسّاي ويفيت ػَد. اػت تشخَسداس

ذي ّاي ًم همايؼِ تاخشياىػَدگضاسؽ ؿذُ دس  ،وٌٌذوِ حاوي اص آى اػت تحميمات ؿَاّذ غيشهؼتميوي سا فشاّن هي

عثك (. 1998ًؾيش دچاٍ ٍ ديگشاى، )ّاي ًمذي فولياتي آتي اػت  تيٌي خشياى فولياتي خاسي هالن تْتشي تشاي پيؾ

تفىيه ػَد تِ اخضاي ًمذي ٍ تقْذي تْتش اصگضاسؽ ػَد تِ كَست يه  >6=ٍ ًلؼَى  تحميمات ًؾيش تاسث، وشامديگش 

 .سلن ولي اػت

. تشسػي ساتغِ هياى ويفيت ػَد ٍ هحافؾِ واسي دس حؼاتذاسي پشداختٌذ ًيض دس تحميمي ديگش تِ> 18=گ پٌوي ٍ طاً

اها تا هحافؾِ واسي حؼاتذاسي ًيض  ،عثك تحميك آًْا تحشيفْاي هَلتي حؼاتذاسي اص سؿذ ػشهايِ گزاسي ًاؿي هي ؿًَذ

ٍ ايداد تِ فثاست ديگش تحت ؿشايظ هحافؾِ واسي، سؿذ ػشهايِ گزاسي هَخة واّؾ ػَد  .دس تقاهل هي تاؿٌذ



 

 

چٌاًچِ تغييش . واّؾ ػشهايِ گزاسي هٌدش تِ آصاد ؿذى اًذٍختِ  هي گشدد ٍ ػَد سا افضايؾ هي دّذ. اًذٍختِ هي ؿَد

دس ػشهايِ گزاسي هَلتي تاؿذ، ػَد تغَس هَلت ٍ گزسا افضايؾ يا واّؾ خَاّذ يافت ٍ دس ًتيدِ ؿاخق هٌاػثي تشاي 

 .ػَدّاي آتي ًخَاّذ تَد

ؿَاّذ خذيذي سا فشاّن ًوَدًذ وِ ًـاى هي داد تحشيفْاي هَلتي حؼاتذاسي تِ فٌَاى > 20= ىسيچاسدػَى ٍ ديگشا

ؿَاّذ حاكل اص ايي تحميك ًـاى داد وِ پايذاسي . يه فاهل هْن اثش گزاس تش پايذاسي پاييي اخضا تقْذي ػَد هي تاؿذ

ؼشي هي ياتذ ٍ الالم تقْذي هزوَس هقوَال تا ووتش الالم تقْذي، تِ الالم تقْذي وِ تا سؿذ فشٍؽ ًاهشتَط تَدًذ ًيض ت

 .دػتىاسي ػَد دس استثاط هي تاؿٌذ

دس تحميك خَد تِ ايي ًتيدِ دػت يافتٌذ وِ دس ؿشوتْاي داساي الالم تقْذي تاال ٍ دس حال سؿذ،  >10=ديچاٍ ٍ خي

. الالم تقْذي لشاس داسد( هٌفي هثثت ٍ يا)پايذاسي ػَد تحت تاثيش هيضاى ٍ خْت ايذاستش اص خشياًْاي ًمذي اػت ٍ ػَد پ

اها ايي الالم . الالم تقْذي پايذاسي ػَد سا دس همايؼِ تا خشياًْاي ًمذي دس ؿشوتْاي تا الالم تقْذي تاال تْثَد هي تخـذ

آًْا ًـاى دادًذ وِ پايذاسي ون ػَد دس ؿشوتْاي . پايذاسي ػَد سا دس ؿشوتْاي تا الالم تقْذي پاييي واّؾ هي دٌّذ

عثك ًتايح تحميك ايـاى، الالم خاف دس ؿشوتْاي داسي  .ًاؿي هي ؿَد 1الالم تقْذي پاييي اػاػاً اص الالم خافداساي 

ي ًتيدِ تا يا. الالم تقْذي تاثيش تيـتشي تش الالم تاصدّي ػْام دس همايؼِ تا ػايش الالم تقْذي دس ايي گًَِ ؿشوتْا داسد

 . دى الالم خاف ػاصگاس هي تاؿذدسن ًادسػت ػشهايِ گزاساى اص هاّيت گزسا تَ

دس تحميمي تا فٌَاى پايذاسي اخضاي ًمذي دس پيؾ تيٌي ػَدآتي دسيافتٌذ وِ هذل  >5= ًيل آستَس ٍ ّوىاساًؾ

تشي تا خغاي لاتل پيؾ ووٍ يه هذل تدضيِ ؿذُ ًمذي ػاصگاسي اػت اخضاي ًمذي ًؼثت تِ هذل تشاون ًمذي تشتش 

 .تيٌي داسد

ْاي دس تحميمي دس اػتشاليا دسيافتٌذ وِ خوـ الالم تقْذي پايذاسي ووتشي ًؼثت تِ خشياً >19=سٍػاليي ٍ ّوىاساًؾ 

 .ساتغِ داسدتا لاتليت اتىاي آى اخضا  عثك ًتايح تحميك هزوَس پايذاسي اخضا تقْذي تِ عَس هثثت ّوچٌيي  .ًمذي داسًذ

                                                           

- special Items 



 

 

ساتغِ لَي ايي اها   ،ت ػْام هذيشيتي ساتغِ ٍخَد داسدآًْا دس اداهِ ايي تحميك ًـاى دادًذ وِ تيي پايذاسي ػَد ٍ هالىي

 .ًوي تاؿذ

ًتايح ايي تحميك . دس تحميمي تِ تشسػي هحتَاي افضايٌذُ اعالفاتي الالم تقْذي ٍ ًمذي پشداختٌذ> 8=ٍ ديگشاى  تَئي

 ّن چٌيي .ػَد اػتوِ اعالفات هشتَط تِ خشياًْاي ًمذي داساي هحتَاي افضايٌذُ اعالفاتي ًؼثت تِ  تَد ىآحاوي اص 

ٍ  اعالفات هشتَط تِ خشياًْاي ًمذي داساي هحتَاي افضايٌذُ اعالفاتي ًؼثت تِ اعالفات تَاهاى ػَد آًْا دسيافتٌذوِ

 .هي تاؿذػشهايِ دس گشدؽ حاكل اص فوليات 

 ب هاصاسفش هحوذ وِ تَػظ ايشاى ػشهايِ تاصاس دس تقْذي ٍ ًمذي ّاي خشياى اعالفاتي تحميمي تا فٌَاى هحتَاي 

فالذ هحتَاي فضايٌذُ  ػَد دس همايؼِ تا فوليات اص حاكلًـاى داد خشياًْاي ًمذي كَست گشفت > 4= ٍ ديگشاى يضدي

 سفتاس تَضيح هَسد دس خالقػَد تِ ًؼثت فوليات اص حاكل ًمذ ٍخَُ افضايٌذُ اعالفاتي هحتَايٍ اعالفاتي اػت 

 فوليات حاكل اص ًمذ ٍخَُ تِ ًؼثت خالق ػَد اعالفاتي افضايٌذُ َايهحتاها  .هَسد تاييذ لشاس ًگشفت ًيضػْام  تاصدُ

 .گشديذ تاييذ ػْام، تاصدُ سفتاس تَضيح هَسد دس

 ّاي ؿشوت ػٌدؾ فولىشد دس ًمذي خشياًْاي ٍ حؼاتذاسي ػَد ًمؾ تشسػي" فٌَاى تحت ديگشي هغالقِ

 تشسػي تحميك، اص ّذف .اػت ؿذُ اًدام> 3= يٍ ًاؽو فشد ؽشيف تَػظ " تْشاى تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزيشفتِ

 ػِ ًؾشگشفتي دس تا ٍ ػْام تاصدُ هقياس تا ّا ؿشوت فولىشد اسصياتي ٍ ػٌدؾ دس ًمذي ّاي خشياى ٍ ػَد تيي ساتغِ

 تَاى حؼاتذاسي ػَد اكلي، فشضيِ اػاع تش . اػت ؿذُ فٌَاى كٌقت ًَؿ ٍ ّا ؿشوت اًذاصُ تقْذي، الالم هتغيش

 (فولياتي ّاي فقاليت اص حاكل ًمذ ٍخشياى ًمذي ّاي خشياى خالق اص افن )ًمذي ّاي خشياى تِ ًؼثت تيـتشي

 هي تاييذ دسكذ 95 اعويٌاى ػغح دس سا فشضيِ ايي آهذُ، ًتايح تذػت . داسد ؿشوت فولىشد اسصياتي ٍ ػٌدؾ تشاي

 .وٌذ

 ًـاىتحميك آًْا  ًتايح .پشداختِ اًذػْام  دُتاص ٍ ػَد تيي استثاط ًيض دس هغالقِ اي تِ تشسػي >2= خَاخَي ٍ ًاؽوي

 تِ .گيشد ًوي لشاس آى تِ هشتَط اخضاي ٍ اسلام تقْذي هيضاى تأثيش تحت ، ّا ؿشوت ػْام تاصدُ هياًگيي وِ دّذ هي



 

 

 هيضاى تيـتشيي ٍ ووتشيي تِ آًْا تقْذي اسلام وِ ّايي ؿشوت هياًگيي تاصدُ تيي وِ پزيشفت تَاى ًوي ديگش فثاست

 .داسد ٍخَد داسي اختالف هقٌي ؿَد، هي ؽگضاس

 رٍش تحقیق 

. اػتّوثؼتگي اص لحاػ سٍؽ هَسد اػتفادُ اص ًَؿ تحميمات ّذف، واستشدي ٍ  اص لحاػ ًَؿ، سٍؽ ايي تحميك

اص ضشائة  ؿَد ساتغِ تيي هتغيشّاي هختلف تا اػتفادُ تحميمات ّوثؼتگي، ؿاهل وليِ تحميماتي اػت وِ دسآًْا ػقي هي

ّذف سٍؽ تحميك ّوثؼتگي هغالقِ حذٍد تغييشات يه يا چٌذ هتغيش تا حذٍد تغييشات .  ؿَد تگي، وـف يا تقييي ّوثؼ

 .يه يا چٌذ هتغيش ديگش اػت

تشسػي پايذاسي ػَدآٍسي ؿاهل يه هذل سگشػيَى خغي چٌذ هتغيشُ اػت وِ تَػظ آى هذل اكلي ايي تحميك 

تِ .  هَسد آصهَى لشاس هي گيشدفولياتي  يقْذي تا دس ًؾش گشفتي خشياًْاي ًمذفولياتي تا تَخِ تِ هيضاى ٍ همذاس الالم ت

اػتفادُ ؿذُ  ّاي همغقي ٍ ػشي صهاًي دليل هحذٍد تَدى تقذاد هـاّذات دس ّش ػال، دس ايي تحميك اص سٍؽ تلفيك دادُ

 .اػت

 جاهعِ آهاری 

ق تْاداس تْشاى اػت وِ  تا صهاى خوـ آٍسي خاهقِ آهاسي ايي پظٍّؾ ؿاهل ؿشوتْاي پزيشفتِ ؿذُ  دس تَسع اٍسا

الفات ٍ ػَْلت دػتشػي تِ اعالفات ويفيت اع.ؿشوت هي تاؿذ 453 د ًياص ايي تحميك تقذاد آًْااعالفات هَس

 .تاؿذ ّا اص خولِ داليل اًتخاب خاهقِ آهاسي هي ّاي هالي ٍ ػايش اعالفات ًؾيش ليوت ػْام ؿشوت كَست

پزيشفتِ ؿذى دس تَسع  تشاي اًدام تحميك الذام تِ دس ًؾش گشفتي ؿشٍعي اص خولِ خْت هٌاػة ػاصي خاهقِ آهاسي

تقييي ؿشٍط فَق ٍ  لؿذُ اػت وِ تا افوا... هٌغثك تَدى ػال هالي تش ػال ؿوؼي ٍ ،( 1387تا1383)لثل اص دٍسُ تحميك

 .ؿشوت سػيذ135تقذاد افضاي ًوًَِ هَسد تحميك تِ  خاهقِ آهاسي ًْايي،

 حقیقفرضیِ ّای ت

 :ايي تحميك ؿاهل ػِ فشضيِ تِ ؿشح صيش هي تاؿذ

 .هي تاؿذ  ػَدآٍسي داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خشياى ًمذي،دس ٌّگام تاال تَدى الالم تقْذي : فشضيِ اٍل 



 

 

 . هي تاؿذ ػَدآٍسي داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خشياى ًمذي،الالم تقْذي  تَدى  پاييي ٌّگام دس   :فشضيِ دٍم 

 .آى هي تاؿذ ًمذي خاسي داساي پايذاسي ووتشي دس همايؼِ تا خضء ػَدآٍسيتقْذي  خضء: فشضيِ ػَم 

 

 هتغیرّای تحقیق

 هتغیرّای هستقل

       الالم تقْذي تخؾ غيش ًمـذي ػـَد هـي تاؿـذ وـِ دس ًتيدـِ تىـاسگيشي حؼـاتذاسي تقْـذي تَخـَد           : اقالم تعْدی

تْشُ گشفتِ ؿذُ اػت وِ تـِ ؿـشح   ( 1996)اص هثاًي اػتفادُ ؿذُ تَػظ اػلَاى  تِ خْت تقييي ول الالم تقْذي.  هي آيذ

 :صيش هي تاؿذ

Accruals=(CUAS-CASH)-(CULI-LOAN-TAXA-∆DIV)-DEPR 
 :وِ

CUAS ;تغييشات دس داساييْاي خاسي 

  =CASHهيضاى تغييشات دس ٍخِ ًمذ ٍ هقادل ٍخِ ًمذ 

CULI ; خاسيهيضاى تغييشات  دس تذّي ّاي 

LOAN  ; تاؿذ هي حلِ خاسي آًْا وِ ؿاهل ٍاهْاي پشداختٌي هيضاى تغييشات دس 

TAXA  ;هيضاى تغييشات دس هاليات پشداختٌي  
∆DIV;هيضاى تغييشات دس ػَدػْام پشداختٌي 

DEPR ;ّضيٌِ اػتْالن داسايي ّاي هـَْد ٍ ًاهـَْد 

 

 تقذادوِ دس هدوَؿ  ،ؿذخوـ آٍسي ػال  5تْاي ًوًَِ دس عي اتتذا دادُ ّاي هشتَط تِ ؿشوتشاي تقييي الالم تقْذي 

اصووتشيي تا ) پغ اص تقييي الالم تقْذي توام ؿشوتْاٍ ستثِ تٌذي آًْا(. 135×5;675)گشديذ 675 ات تشاتشهـاّذ

هيضاى  تاالتشيي )الالم تقْذي  هٌفي تشييوِ دّه اٍل ؿاهل .گشديذ،  ايي الالم دس دُ دّه هؼاٍي عثمِ تٌذي (تيـتشيي

  .هي تاؿذ( پاييي تشيي هيضاى  خشياى ّاي ًمذي)هثثت تشيي الالم تقْذي ٍ دّه دّن داساي ( خشياى ّاي ًمذي

خشياًْاي ٍخِ ًمذ فولياتي هَسد اػتفادُ دسايي تحميك، اص كَست خشياى ٍخَُ ًمذ ؿشوتْاي : جریاى ًقدی عولیاتی

( ؿشوتْاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى هلضم تِ اسائِ آى ؿذُ اًذ 1375 وِ اص اتتذاي ػال)هَسد تشسػي،  

  .اػتخشاج ٍ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت



 

 

  هتغیر ٍابستِ

حاكل تمؼين ػَد فولياتي تش هدوَؿ داساييْا هي تاؿذ وِ ًـاى دٌّذُ هيضاى اػتفادُ تْيٌِ اص : (ROA) بازدُ داراییْا

هيضاى  تاصدّي اػت وِ ؿشوت تشاي وليِ تياًگش ًؼثت هزوَس . وت تَػظ فَاهل تلوين گيشًذُ  اػتداسايي ّاي ؿش

 .ػشهايِ گزاساى ٍ افتثاس دٌّذگاى تحليل وشدُ اػت

 آهار تَصیفی

ؿاهل آهاس تَكيفي ( 1)خذٍل ؿواسُ . دس ريل خذٍلْاي هشتَط تِ آهاس تَكيفي ايي پظٍّؾ اسائِ گشديذُ اػت

آهاس تَكيفي سا تا تَخِ تِ دّه تٌذي هتغيش ّا وِ تش ( 2)تحميك تلَست ولي اػت ٍ خذٍل ؿواسُ توام هتغيشّاي 

 .هثٌاي الالم تْذي كَست پزيشفتِ ؿذُ اػت، اسائِ هي ًوايذ

هتغیرّای 

 تحقیق

 هياًگيي هدوَؿ حذاوثش حذالل هـاّذات
اًحشاف 

 هقياس
 وـيذگي چَلگي اسياًغٍ

 همذاس همذاس همذاس همذاس تقذاد
اًحشاف 

 اػتاًذاسد
 همذاس همذاس همذاس

اًحشاف 

 اػتاًذاسد
 همذاس

اًحشاف 

 اػتاًذاسد

ROA 776 6265/7 5255/6 45724645 62/475 626465 62/454 62644 42/44 62655 4/42751 62444 

CASH 
FLOW 

776 -424556 52/14/ 465261/6 624746 626657 62/651 62676 72/57 62655 552464 62444 

ACCRUAL 776 -/524575 721751 /125611 626157 626517 424166 42/56 -452145 62655 1452674 62444 

 ROA4 ROA/ ROA1 ROA5 ROA6 ROA7 ROA7 ROA4 ROA5 ROA46 متغیر

 /7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 مشاهدات

 62/561 62/175 621/76 624711 624545 624457 62/644 62/746 62/415 624416 میانگین

 624746 6245/7 62/174 624174 624/61 624675 624755 624775 624/67 ///624 میانه

           

 CashFlow4 CashFlow/ CashFlow1 CashFlow5 CashFlow6 CashFlow7 CashFlow7 CashFlow4 CashFlow5 CashFlow46 متغیر

          
 /7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 مشاهدات

 626156 626445 624664 624474 624176 6247/6 624511 62/666 62/474 62/776 میانگین

 626155 6266/1 624/46 /62645 624444 624474 624555 74//62 624454 624446 میانه

           

 Accrual4 Accrual/ Accrual1 Accrual5 Accrual6 Accrual7 Accrual7 Accrual4 Accrual5 Accrual46 متغیر

 /7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 مشاهدات

 625645 62/476 624/44 626751 626566 626615 62/445- 62756- 624474- 625456- میانگین

 625165 64//62 624/17 626754 626567 626656 62164 62754 624475 647//6 میانه



 

 

( 2)هياًگيي هتغيشّاي تحميك افن اص هؼتمل ٍ ٍاتؼتِ وِ دس خذٍل ؿواسُ ( 1)فالٍُ تش هَاسد فَق، دس ًوَداسؿواسُ 

 . اسائِ گشديذُ، لاتل هـاّذُ اػت

 هتغيشّا تش حؼة دّه ّا هياًگيي( 1) ؿواسُ  ًوَداس

4/1   74546

ROA .44 ./41./ 5./6/.44 .4 5.4 1.1/ ./17./  

Cash Flow ./7 ./47./ 4.451.4 /.417.447.4 4.644.615

Accrual -.5/6-.447-.6  -.6/5.66 .6 4.67 .4//./4 .5 4

-4./666666
-4.6666666
-.4666666
-. 666666
-. 666666
-./666666
.6666666
./666666
. 666666
. 666666
.4666666
4.6666666
4./666666

ّاي تِ دليل ستثِ تٌذي هتغيشّا تِ  دّه  .اػت دادُ ؿذُضشية ّوثؼتگي اػپيشهي ًوايؾ ًيض (  3)دس خذٍل ؿواسُ 

 .اص ضشية ّوثؼتگي اػپيشهي اػتفادُ ؿذُ اػتهختلف 

  
ROA CASH FLOW ACCRUAL 

ROA 

 0/110 0/555 1/000 ضشية ّوثؼتگي

 004. 0/000 0/000 ضشية خغا

CASH FLOW 

 ضشية ّوثؼتگي
 

1/000 -0/307 

 ضشية خغا
 

0/000 0/000 

ACCRUAL 

 ضشية ّوثؼتگي
  

1/000 

 ضشية خغا
  

000 

 
 675 675 675 تقذاد هـاّذات

 

 

 

 

 



 

 

 ّای تحقیق آزهَى فرضیِ

 فرضیِ ّای اٍل ٍ دٍم

 :ّواًگًَِ وِ لثالً ًيض تياى ؿذ فشضيِ ّاي اٍل ٍ دٍم تِ ؿشح صيش هي تاؿذ

 .هي تاؿذ  ػَدآٍسي داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خشياى ًمذي،دس ٌّگام تاال تَدى الالم تقْذي :  فرضیِ اٍل

 . هي تاؿذذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خشياى ًمذي ػَدآٍسي داساي پاي،الالم تقْذي  تَدى  پاييي ٌّگام دس   :فرضیِ دٍم

 :خْت آصهَى فشضيِ ّاي اٍل ٍ دٍم اص سگشػيَى ّاي صيش اػتفادُ ؿذُ اػت

 

 

 

 :ًتايح هشتَط تِ تشآٍسد هذل سگشػيَى ّاي فَق تِ ؿشح صيش هي تاؿذ

a

 R R2 دّک
R  تعدیل

 شدُ

دٍربیي 

 ٍاتسَى
 Fآهارُ

سطح 

 Fهعٌاداری

(sig) 

عرض 

 از هبدا

اًحراف 

 استاًدارد
 ضریب

خطای 

 استاًدارد
 Tآهارُ 

سطح 

 Tهعٌاداری

(sig) 

 0/002 3/281 0/097 0/320 0/032 0/116 0/002 10/763 2/232 0/129 0/142 0/377 1دّه 

 0/000 12/035 0/69 0/835 0/024 0/013 0/000 144/845 1/788 0/685 0/690 0/831 2دّه 

 0 7/385 0/120 0/889 0/044 0/058 0/000 54/537 1/880 0/448 0/456 0/675 3دّه 

 0/002 3/196 0/33 0/104 0/022 0/172 0/002 10/217 2/197 0/123 0/136 0/369 4دّه 

 0/000 7/026 0/98 0/692 0/023 0/055 0/000 49/365 1/991 0/423 0/432 0/657 5دّه 

 0/000 11/376 0/65 0/734 0/014 0/018 0/000 129/414 2/174 0/661 0/666 0/816 6دّه 

 0/000 8/037 0/91 0/733 0/019 0/046 0/000 64/593 1/817 0/491 0/498 0/706 7دّه 

 0/000 4/920 0/252 1/240 0/095 0/21 0/000 24/208 2/006 0/260 0/271 0/521 8دّه 

 0/000 18/595 0/59 1/094 0/017 0/27 0/000 345/785 1/823 0/839 0/842 0/917 9دّه 

 0/000 6/510 0/111 0/726 0/036 0/066 0/000 42/374 1/894 0/368 0/377 0/614 10دّه 

 

 

 

 

 



 

 

b

 R R2 دّک
Rتعدیل 

 شدُ

دٍربیي 

 ٍاتسَى
 Fآهارُ

سطح 

  Fهعٌاداری

(sig) 

عرض 

 ازهبدا

اًحراف 

 استاًدارد
 ضریب

خطای 

 استاًدارد

آهارُ 
T 

سطح 

 Tهعٌاداری 

(sig) 

67526 0/236 0/237 1/423 2/117 0/006 0/021 0/146 1دّه   0/270 0/227 1/193 0/017 

 0/015 2/489 0/096 0/239 626/7 0/177 0/015 6/194 1/765 0/073 0/087 0/295 2دّه 

 0/002 3/240 0/086 0/279 62616 0/197 0/002 10/496 2/383 0/126 0/139 0/373 3دّه 

 0/006 2/869 0/034 0/097 626/6 0/168 0/006 8/231 1/882 0/099 0/112 0/335 4دّه 

 0/010 2/659 0/089 0/237 //626 0/123 0/010 7/068 2/001 0/084 0/098 0/313 5دّه 

 0/000 4/136 0/069 0/285 0/017 0/108 0/000 17/103 2/412 0/196 0/208 0/456 6دّه 

 0/000 3/870 0/066 0/255 0/018 0/075 0/000 14/974 1/891 0/175 0/187 0/433 7دّه 

 0/007 2/766 0/068 0/187 0/025 0/106 0/007 7/653 2/622 0/092 0/105 0/325 8دّه 

 0/047 2/021 0/059 0/120 0/027 0/050 0/047 4/083 1/857 0/045 0/059 0/243 9دّه 

 0/014 2/534 0/157 0/399 0/044 0/28 0/014 6/422 1/847 0/071 0/084 0/290 10دّه 

 

 ًْايت) تشاي ػِ دّه اٍل( b1)َى سگشػي تا ضشاية ( a1)سگشػيَى  ية اضش ،خْت آصهَى فشضيِ اٍل

( 5)ٍ ( 4)ّواًغَس وِ دس خذاٍل ؿواسُ . همايؼِ گشديذ (ًْايت الالم تقْذي هثثت)ٍ ػِ دّه آخش( الالم تقْذي هٌفي

 889/0 835/0ٍ،  320/0تِ تشتية تشاتش تا  ،ػَم تشاي دّىْاي اٍل، دٍم،(a1)سگشػيَى   هالحؾِ هي ؿَد، ضشاية 

 ،239/0،  270/0تِ تشتية تشاتش تا  آىتا  هتٌاؽشتشاي دّه ّاي ( b1)سگشػيَى  ذ، دس حالي وِ ضشاية  ي تاؿه

، 240/1تشاتش( دّىْاي ّـتن، ًْن ٍ دّن)آخشتشاي ػِ دّه ( a1)سگشػيَى  ضشية  فالٍُ تش آى .اػت 279/0

تا  .اػت 399/0ٍ 120/0، 187/0تا دس دّىْاي هتٌاؽش تا آى تشاتش  (b1)سگشػيَى  ضشاية  هي تاؿذ ٍ 726/0ٍ  094/1

دس  اص ضشاية  تش تضسگاٍل ٍ ػِ دّه آخش  دس سگشػيَى اٍل تشاي ّش ػِ دّه تَخِ تِ ايٌىِ ضشاية 

هثٌي تش تاال تَدى پايذاسي ػَدآٍسي ًؼثت  تٌاتشايي فشضيِ اٍل تحميك ،ش تا آًْاػتؽدّه هتٌا تشاي ؿؾسگشػيَى دٍم 

 .تِ خشياًْاي ًمذي دس ٌّگام تاال تَدى الالم تقْذي هَسد تاييذ لشاس گشفت

تشاي چْاس دّه هياًي ( b)سگشػيَى   تا ضشاية( a)سگشػيَى  ، ضشاية دٍمخْت آصهَى فشضيِ 

هالحؾِ هي ؿَد، ( 5)ٍ ( 4)ّواًغَس وِ دس خذاٍل ؿواسُ . يؼِ گشديذهما( دّىْاي چْاسم، پٌدن، ؿـن ٍ ّفتن)

هي تاؿذ، دس حالي 733/0ٍ  734/0 ، 692/0،  104/0تِ تشتية تشاتش تا  هياًيتشاي دّىْاي (a1)سگشػيَى   ضشاية 



 

 

. هي تاؿذ255/0ٍ  285/0 ، 237/0،  097/0تِ تشتية تشاتش تا  هتٌاؽشآى تشاي دّه ّاي ( b1)سگشػيَى  وِ ضشاية  

 تشتضسگ( دّىْاي چْاسم، پٌدن، ؿـن ٍ ّفتن)هياًي دّه  چْاسدس سگشػيَى اٍل تشاي ّش  تا تَخِ تِ ايٌىِ ضشاية 

اال تَدى تحميك هثٌي تش ت دٍم تٌاتشايي فشضيِ ،ش تا آًْاػتؽادّه هتٌ تشاي چْاسدس سگشػيَى دٍم  اص ضشاية 

 .تَدى الالم تقْذي هَسد تاييذ لشاس گشفتپاييي  پايذاسي ػَدآٍسي ًؼثت تِ خشياًْاي ًمذي دس ٌّگام

 :دس ّش دٍ سگشػيَى فَق الزوش تِ ؿشح صيش هي تاؿذ ّوچٌيي ًوَداس هشتَط تِ همايؼِ ضشاية 
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reg4 .1/6.41 .445.46 . 5/.71 .7114./ 64.65 .7/ 

reg/ ./76./15./75.657./17./4 ./  .447.4/6.155

.666

./66

. 66

. 66

.466

4.666

4./66

4. 66

 
  
  

 

 .هي تاؿذ( b)تيـتش اص ضشاية سگشػيَى  (a)ًوَداس فَق حاوي اص آى اػت وِ ّوَاسُ ضشاية سگشػيَى 

 .آى هي تاؿذ ًمذي خاسي داساي پايذاسي ووتشي دس همايؼِ تا خضء تقْذي ػَدآٍسي خضء :فرضیِ سَم

 :اػت گشديذُشػيَى صيش اػتفادُ خْت آصهَى فشضيِ ػَم اص سگ

 

 

 :ًتايح هشتَط تِ تشآٍسد هذل سگشػيَى فشضيِ  ػَم تِ ؿشح صيش هي تاؿذ

 ًتايح هشتَط تِ تشآٍسد سگشػيَى فشضيِ ػَم(  6)خذٍل ؿواسُ  

 R R2   دّک
Rتعدیل 

 شدُ

دٍربیي 

 ٍاتسَى
 Fآهارُ

سطح 

  Fهعٌاداری

(sig ) 

عرض از 

 هبدا

ًحراف ا

 استاًدارد
 ضریب

خطای 

 استاًدارد
 Tآهارُ 

سطح 

هعٌاداری 
T (sig) 

 هدوَؿ
Accruals 

0/271 0/073 0/070 1/577 26/556 0 0/170 0/012 
0/012 0/010 2/247 0/013 

Cash Flow 0/251 0/035 7/195 0/000 

 1دّه 
Accruals 

0/225 0/051 0/021 2/100 1/714 0/188 0/155 0/031 
0/012 0/026 3/456 0/050 

Cash Flow 0/161 0/088 2/829 0/012 

 2دّه 
Accruals 

0/560 0/314 0/292 1/834 14/615 0 0/090 0/035 
0/188 0/144 4/307 0/036 

Cash Flow 0/699 0/130 5/376 0/000 



 

 

 3دّه 
Accruals 

0/518 0/268 0/245 2/001 11/707 0 0/159 0/048 
0/613 0/188 3/264 0/002 

Cash Flow 0/459 0/134 3/425 0/001 

 4دّه 
Accruals 

0/285 0/081 0/053 1/897 8/830 0/06 0/172 0/024 
0/087 0/101 2/863 0/024 

Cash Flow 0/093 0/039 2/660 0/021 

 5دّه 
Accruals 

0/188 0/035 0/005 2/137 4/175 0/015 0/170 0/024 
0/006 0/006 1/6/7 0/309 

Cash Flow 0/102 0/095 1/677 0/016 

 6دّه 
Accruals 

0/572 0/328 0/.307 2/150 15/600 0 0/116 0/014 
0/029 0/025 3/190 0/039 

Cash Flow 0/314 0/056 5/572 0/000 

 7دّه 
Accruals 

0/392 0/154 0/127 1/760 5/805 0/005 0/124 0/019 
0/017 0/027 5/630 0/031 

Cash Flow 0/238 0/070 3/401 0/001 

 8دّه 
Accruals 

0/186 0/034 0/004 1/964 4/142 0/026 0/429 0/038 
0/045 0/277 0/164 0/871 

Cash Flow 0/381 0/303 4/258 0/013 

 9دّه 
Accruals 

0/297 0/088 0/060 1/688 3/096 0/032 0/190 0/031 
0/046 0/055 3/836 0/026 

Cash Flow 0/161 0/066 2/430 0/018 

 10دّه 
Accruals 

0/472 0/223 0/200 2/171 9/887 0 0/157 0/033 
0/005 0/028 0/189 0/850 

Cash Flow 0/524 0/118 4/421 0/000 

 

 

س هَسد فشضيِ ػَم اص ضشاية تذػت آهذُ دس هَسد هدوَؿ هتغيشّاي هَسد آصهَى اػتفادُ ؿذُ خْت ًتيدِ گيشي د

وِ هشتَط تِ خشياى ّاي ًمذي فولياتي هي تاؿذ  هـاّذُ هي ؿَد ضشية (  6)ّواًگًَِ وِ دس خذٍل ؿواسُ . اػت

ايي هغلة ًـاى دٌّذُ تاييذ . هي تاؿذ( 012/0)تقْذي اػت  وِ هشتَط تِ الالم اص ضشية ( 251/0)تِ هشاتة تاالتش

 .فشضيِ ػَم اػت

ًوَداس هشتَط تِ ضشاية تذػت آهذُ دس فشضيِ ػَم تِ ؿشح صيش هي تاؿذ وِ ايي ًوَداس ًيض  ًـاى دٌّذُ تاالتش تَدى  

ذي ًؼثت تِ الالم تقْذي   ضشاية تذػت آهذُ دس تواهي دّه ّا ٍ هدوَؿ هتغيشّا ٍ ًيض پايذاسي تاالتش خشياًْاي ًم

 .هي تاؿذ
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ROA 6.1/6.41 6.4456.46 6. 5/6.71 6.7114./ 4.65 6.7/ 6. 4 

Cash Flow 6.4 46. 556.  56.6516.46/6.14 6./146.1446.4 46. / 6./ 4

Accrual 6.64/6.4446. 416.6476.66 6.6/56.6476.6  6.6  6.66 6.64/

6

6.4

6./

6.1

6. 

6. 

6. 

6.7

6.4

6.5

4

4.4

4./

4.1

4. 

 
  
  



 

 

 ًتیجِ گیری

پغ اص عثمِ تٌذي الـالم  . گشفتهَسد تشسػي لشاس  تقْذيايي تحميك استثاط هياى ػَدآٍسي، خشياًْاي ًمذي ٍ الالم دس 

حاكل اص تحميك ًـاى داد ػَدآٍسي دس همايؼِ تا خشياًْاي ًمـذي فوليـاتي دس ٌّگـام    تقْذي تِ دُ دّه يىؼاى، ًتايح 

، (م تقْذي هٌفي دس ػِ دّـه اٍل ٍ ًْايـت الـالم تقْـذي هثثـت دس ػـِ دّـه آخـش        الالًْايت )تاال تَدى الالم تقْذي

 (چْاس دّه هيـاًي )لالم تقْذيّوچٌيي ًتايح تياًگش آى اػت وِ دس ٌّگام پاييي تَدى ا .داساي پايذاسي تيـتشي هي تاؿذ

خـضء  ًتايح ًـاى دٌّذُ ايي اػت وـِ  اص ػَي ديگش  .اػتًيض ػَدآٍسي داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خشياًْاي ًمذي 

  .آٍسي داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ خضء تقْذي آى هي تاؿذًمذي ػَد

 

 ّای تحقیق هحدٍدیت

ّـائي وـِ تايـذ     تشخي اص هحـذٍديت . ائي اػت وِ لاتل وٌتشل ًيؼتٌذّ ّش تحميمي هتأثش اص فَاهل والى ٍ هحذٍديت

 :تاؿذ ّاي تحميك حاضش تِ آًْا تَخِ ًوَد، تِ ؿشح صيش هي دس تقوين يافتِ

اػـت وـِ فـشم    ًؾيش تَسم، ؿشايظ كٌقت، ًـشخ تْـشُ ٍ ًـشخ اسص    ايي تحميك هتأثش اص تشخي فَاهل والى  -1

تـشاي  . ىؼاى اػت، دسحالي وِ هوىـي اػـت چٌـيي ًثاؿـذ    ّا ٍهـاّذات ي ؿذُ اثش آًْا تشاي ّوِ ؿشوت

 . هثال، تشخي كٌايـ، اص خولِ كٌقت داسٍ، ّوَاسُ تحت ًؾاست دٍلت تَدُ اػت

ّـا ٍ دٍسُ تحـت تشسػـي هقياسّـاي      تشاي تضسگتش ؿذى ًوًَِ هَسد تشسػي، ػقي ؿذ دس اًتخـاب ؿـشوت   -2

ّا، دسخِ اتىا تِ تىٌَلَطي خذيـذ،   تاص ايي سٍ، هَاسدي چَى لذهت ؿشو. گشددگضيٌـي ووتشي افوال 

 .تَاًذ تش ًتايح تحميك اثشگزاس تاؿذ ٍ خلَكيات ديگش آًْا هي

ؿشط هٌذسج دس گضاسؽ حؼاتشع وِ دس كَست افوال آى ( ّاي)فذم تقذيل كَستْاي هالي تِ دليل تٌذ -3

 .    ّا احتواالً هَخة تغييشات تا اّويت دس اعالفات هَسد اػتفادُ خَاّذ ؿذ

تقـذ اسائـِ هدـذد    ( ّـاي )قذيالت ػٌَاتي وِ هَخة هي گشدد اعالفات كَستْاي هالي دس ػـال  ٍخَد ت -4

 .گشدد
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Survey of the relationship between Operating Earnings , accruals and 

Operating cash flows 
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This paper examines the properties of accruals, cash flows and earnings in firm listed 

on Tehran Stock Exchange(TSE). Using a sample of  firm through  to 

firm-year observations) 

Firm-years are ranked and assigned in equal numbers  to the ten deciles. Decile  

contains firms  with extreme negative accruals (extreme positive cash flows) and 

decile  includes firms with extreme positive accruals (extreme negative cash flows) 

We define ROA as operating earning, and accruals and cash flows  are scaled by total 

assets too, as to control variables for firm scale. 

We start from three hypotheses about persistence of earnings and its components. 

First we find that the persistence of earnings is more than cash flows in high accruals  

Second the persistence of earnings is more than cash flows in low accruals 

And third after decomposing ROA into cash flows and accruals, the cash flow 

component of earning is more persistent than the accrual component of earnings  

Key word: persistence of earnings,  operating Cash flows, Aaccruals 

 


