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بزرسی ٍ اًداسُ گیزی کیفیت گشارضگزی سَد ضزکتْای 

 پذیزفتِ ضدُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى

 

 
 

 حوید رضا ٍکیلی فز

 تحمیمبت تْطاى ٍ ٍاحس ػلَم  -ؾتبزیبض گطٍُ حؿبثساضی ٍ هسیطیت زاًكگبُ آظاز اؾالهیا

 یعلی اکبز رهضاً

 ٍاحس لبئن قْط، گطٍُ حؿبثساضی، لبئن قْط، ایط اى زاًكگبُ آظاز اؾالهی

 #ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمبت تْطاى-زاًكجَی زوتطی حؿبثساضی$

 

 

 چکیدُ
تحمیمبت ظیبزی زض ظهیٌِ ثطضؾی ویفیت گعاضقگطی ؾَز ثب هؼیبضّبی اًساظُ گیطی هتفبٍت ثِ  تب وٌَى،: ّدف

اؾت  گیطی هغلك آى حل قسُؼضل ویفیت گعاضقگطی ؾَز ٍ اًساظُ اهب ثب ایي ّوِ، ًِ ه. ؾتاجطاء زض آهسُ ا

ّسف ایي تحمیك، اًساظُ . قسُ ایی ثطای اًساظُ گیطی ایي پسیسُ ثِ ٍجَز آهسُ اؾتٍ ًِ هؼیبض اجوبػب پصیطفتِ 

 .گیطی هغلك ویفیت ؾَز قطوتْبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى هی ثبقس

زض ایي تحمیك وِ ثِ ثطضؾی ویفیت ولی گعاضقگطی ؾَز زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى هی  :رٍش کار

لَظ ٍ : ثطضؾی ویفیت ثب ؾِ هؼیبض. قطوت پصیطفتِ قسُ اًتربة ٍ هَضز ثطضؾی ٍالغ گطزیسًس 130پطزاظز، تؼساز 

، زض ایي تحمیك، لضبٍت ًْبیی زض ًْبیت. اًجبم گطفت# 2001$ٍ پٌوي# 2002$، ثبضتَى ٍ ؾیوىَ#2003$زیگطاى

اظ عطیك اجوبع ثیي ؾِ هؼیبض نَضت پصیطفت یؼٌی، زض نَضتیىِ ثیي ًتبیج ؾِ هؼیبض اجوبع وبهل ٍجَز زاقت، 

آًگبُ ضاجغ ثِ ویفیت ؾَز لضبٍت اًجبم گطفت، زض غیط ایي نَضت، ّیچ لضبٍتی تَؾظ هحممیي تحمیك اضائِ 

 . ًكس
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تحلیل زازُ ّب ًكبى زاز وِ اٍال زض ثرف هؼٌی زاضی اظ قطوتْبی هَضز  ًتبیج حبنل اظ :یافتِ ّا ٍ ًتایج

ثطضؾی، ثیي ؾِ هؼیبض ثىبض گطفتِ قسُ اجوبع وبهل ٍجَز ًساضز ٍ ثبًیب زض هَاضزی ّن وِ اجوبع وبهل ٍجَز 

ضؼ زض ثَ: ًتیجِ گیطی هحممیي تحمیك ایي اؾت وِ. زاضز، اجوبع زض اغلت هَاضز ثط ؾط ویفیت ثبالی ؾَز اؾت

اٍضاق ثْبزاض تْطاى، ثطای لضبٍت ٍ تهوین گیطی زضثبضُ ویفیت ؾَز قطوتْب، ثجبی اؾتفبزُ اظ یه هؼیبض، ثْتط 

 . اؾت وِ اظ چٌسیي هؼیبض اؾتفبزُ قَز تب وِ ًتبیج لبثل اتىبءتطی حبنل گطزز

 

 دلابلیت پیص بیٌی سَ، تغییزپذیزی سَدکیفیت سَد،  :ّای کلیدی ٍاصُ
 

 

 

 همدهِ
ولِ اعالػبتی اؾت وِ تمطیجب زض ّط تهوین گیطی ای تَؾظ افطاز هَضز اؾتفبزُ لطاض ؾَز اظ ج

 .ثط ایي اؾبؼ، ؾَز یىی اظ هْوتطیي اعالػبتی اؾت وِ قطوتْب ثبیس افكبء وٌٌس. هی گیطز

هَضَع . زض ؾیؿتن حؿبثساضی زٍ عطفِ، ؾَز ثط هجٌبی تؼْسی هحبؾجِ ٍ قٌبؾبیی هی قَز

ثِ ػجبضت زیگط، .  ز، ثىبض گیطی هجٌبی تؼْسی ضا هلعم ًوَزُ اؾتاًساظُ گیطی نحیح ػولىط

# وِ هجٌبیی هتضبز ثب ضٍـ تؼْسی اؾت$اگط نَضتْبی هبلی ثب هجٌبی ًمسی: اػتمبز ثط ایي اؾت وِ

. تْیِ ٍ اضائِ قَز، ًوی تَاًس هؼطف ًتبیج ػولیبت ٍ تغییطات زض ٍضؼیت هبلی ثِ ًحَ هغلَة ثبقس

ثب تبویس ثط تحمك زضآهس ٍ تغبثك زلیك ّعیٌِ ّب ثب زضآهسّبی قٌبؾبیی  -یثٌبثطایي، هجٌبی تؼْس

اًساظُ گیطی هغلَة تط ػولىطز ضا اهىبى پصیط ٍ قبذم ثْتطی اظ تَاًبیی فؼلی ٍ هؿتوط  -قسُ

  .] 1[طزـ هٌبؾت ٍجَُ ًمس ثسؾت هی زّسٍاحس تجبضی زض اضتجبط ثب ایجبز گ

ّب ثب  بی تؼْسی، لعٍهبً قٌبؾبیی زضآهسّب ٍ ّعیٌِزض همبثل هعیت فَق، اظ آًجب وِ زض هجٌ

ّب، ثطآٍضزّب ٍ  ثیٌی زضیبفت ٍ پطزاذت ٍجِ ًمس ّوطاُ ًجَزُ، ٍ ًیع زض هحبؾجِ ؾَز ًیع اظ پیف

تب چِ : وٌٌس وِ ضٍ ایي قجْبت زض اشّبى ذغَض هی  قَز، اظ ایي لضبٍتْبی هسیطیت اؾتفبزُ هی

آیب فطنتی وِ ایي هجٌب ! تَؾظ ؾیؿتن تؼْسی اعویٌبى وطز؟تَاى ثِ ضلن ؾَز هحبؾجِ قسُ  هیعاى هی
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زض اذتیبض هسیطیت لطاض هی زّس، تَاى ثبلمَُ ثطای ٍی جْت تهوین گیطی زض هَضز ظهبى قٌبذت 

 ...  ٍ! ٍ اًساظُ گیطی زضآهسّب ٍ ّعیٌِ ّب فطاّن ًوی وٌس؟

چٌیي ثِ ػلت پبضُ ًبقی اظ تضبز هٌبفغ ٍ ّو« زؾتىبضی ؾَز»ٍجَز ظهیٌِ ّبی هٌبؾت ثطای 

ًبضؾبیی ّبی هَجَز زض فطآیٌس ثطآٍضزّب ٍ #الف: ای اظ هحسٍزیت ّبی شاتی حؿبثساضی اظ جولِ

اهىبى اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی هتؼسز حؿبثساضی ثبػث قسُ اؾت وِ ؾَز گعاضـ #پیف ثیٌی ّب  ٍ ة

 . قسُ زض نَضتْبی هبلی اظ ؾَز ٍالؼی یه ٍاحس التهبزی هتفبٍت ثبقس

ىالت فَق، ّط اًؿبى هٌغمی ضا ٍا هی زاضز وِ لجل اظ ّط ًَع ثىبضگیطی ػسز قجْبت ٍ هك

ثِ . ثبیؿتی ویفیت ایي هتغیط ضا هَضز ثطضؾی لطاض زّس -اظ جولِ ثطای اضظیبثی ػولىطز-ؾَز تؼْسی

ایي تطتیت، ثطضؾی ویفیت گعاضقگطی ؾَز یىی اظ زغسغِ ّبی اؾبؾی ّط ؾطهبیِ گصاض هٌغمی ٍ 

 . الػبت زض تهوین گیطیْب هی ثبقساؾتفبزُ وٌٌسُ اع

 

 هفاّین هتعدد کیفیت سَد
تؼبضیف ایي ازػب هسلَل ثِ . ّبی هتفبٍتی اؾتویفیت ؾَز هفَْهی اؾت وِ زاضای جٌجِ

ثطذی  .ثب ویفیت ؾَز ٍجَز زاضز، هی ثبقسزض ضاثغِ وِ گیطی هتفبٍتی هرتلف ٍ هؼیبضّبی اًساظُ

  : ػجبضتٌس اظ ایي تؼبضیف تطیي اظ هْن

هسیط هبلی قطوت جٌطال هیلع هؼتمس اؾت وِ زض اضظیبثی ویفیت ؾَز زٍ هَضز « ّبًت»

یىی تٌبؾت زاقتي ؾَز فؼلی قطوت ثب ؾَزّبی گصقتِ ٍ زیگطی ثطزاقت ثبظاض : اضظیبثی هی قَز

 .هتجلی هی قَز P/Eاظ ویفیت ؾَز قطوت وِ زض ًؿجت 

قٌبؾبیی یب : َز ضا هی تَاى ثبهسیط هبلی قطوت زیٌَلسظ هؼتمس اؾت وِ ویفیت ؾ« ّگي»

 .حصف اثطات تغییط ضٍقْبی حؿبثساضی، الالم غیط ػبزی ٍ یب ّعیٌِ ّبی هَلتی اًساظُ گیطی ًوَز

زیگط تحلیل گط هبلی هؼتمس اؾت وِ ویفیت ؾَز ضا هی تَاى اظ عطیك اًساظُ گیطی « وًََلی»

 .ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌی زاضاییْب اضظیبثی وطز
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قطوت اهطیىي ثطآٍز وبؾتیٌگ هؼتمس اؾت وِ ویفیت ؾَز ضا هی تَاى اظ هسیطهبلی  «ٍالي»

 .عطیك تفبضل ثیي ؾَز تَضهی ٍ ؾَز گعاضـ قسُ اًساظُ گیطی وطز

ثطای  یه قبذم ذَةهَجَز زض ؾَز اثجبت وطز وِ حجن الالم تؼْسی # 1996$اؾلَى

 ].14[اضظیبثی ویفیت ؾَز هی ثبقس

اظ زیس ضیچبضزؾَى ٍ  ].10[زاًس وِ پبیساضتط ثبقسهیتط ؾَزی ضا ثب ویفیت# 1999$ضٍؾبیي

تؼطیف  ].11[ی آیٌسُ اؾتویفیت ؾَز زضجِ ثجبت ػولىطز ػبیسات زض زٍضُ# 2001$ّوىبضاى

پٌوي  ].4[احتوبل پبیساضی ػبیسات جبضی زض آیٌسُ اؾت ،اظ ویفیت ؾَز# 2002$ثٌیف ٍ ٍاضگبؼ

 ].9[وٌٌسى زازى ػبیسات آیٌسُ تؼطیف هیویفیت ؾَز ضا تَاًبیی ؾَز زض ًكب# 2002$غاًگ  ٍ

 زاًٌس، یؼٌی اظویفیت ؾَز ضا هطتجظ ثب ؾَز هَضز ًظط ّیىؽ هی# 2003$اؾىیپط ٍ ٍیٌؿٌت

ثبال ًكبى زٌّسُ هفیس ثَزى اعالػبت ؾَز ثطای تهوین گیطی اؾتفبزُ ثب ویفیت ؾَز  ،زیس آًبى

 ].12[ز ّیىؿی هی ثبقسوٌٌسگبى ٍ ّوچٌیي هغبثمت ثیكتط آى ثب ؾَز التهبزی یب ؾَ

ی یه اظ ویفیت ؾَز ًیع زضجِ اضتجبط ػبیسات گصقتِ# 2003$تؼطیف هیربئیل ٍ ّوىبضاى

  ].8[جطیبى ًمسی آیٌسُ آى اؾت قطوت ثب

-وبضی اػوبل قسُ زض ؾَز گعاضـ قسُ هیویفیت ؾَز ضا هیعاى هحبفظِ# 2003$ٍایت

زاًٌسوِ ثِ اضظـ قطوت زض ضا ؾَزی هی ؾَز ثب ویفیت# 2004$وطؾىي ّبیتط ٍ هلَهبز ].15[زاًس

ویفیت ؾَز # 2004$اؾىَلط ].6[تط ثبقستط ثَزُ ٍ حبٍی هحتَای اعالػبتی ثیفثلٌسهست ًعزیه

  ].13[وٌسی ثیي الالم تؼْسی ٍجطیبى ّبی ًمسی تؼطیف هیضا ثِ قىل ضاثغِ

: یط قف ػبهلاؾتبز حؿبثساضی زاًكگبُ ّبضٍاضز ویفیت ؾَز ّط ؾْن ضا تحت تبث« ّبویٌع»

، #هثل فطٍـ ؾبذتوبى ازاضی$، ٍلبیغ غیط ػبزی#هثل ًطخ تَضم ٍ تغییط ًطخ اضظ$هحیظ التهبزی

ّبی  ّبی هبلیبتی، ضٍـ ضٍـ، #اّطم هبلی$ؾبذتبض ؾطهبیِ فؼبلیتْبی ػبزی ٍ تىطاض پصیط، 

 .حؿبثساضی ٍ ضاثغِ ثیي آًْب ثب تغییط ؾَز ّط ؾْن هی زاًس



 5 

فیت ؾَز ضا اظ ؾَز ػبزی ٍ هؿتوط، تىطاضپصیط ٍ ایجبز وٌٌسُ ثطذی تحلیل گطاى هبلی، وی

آًْب هتؼمسًس وِ ویفیت ؾَز هبثِ التفبٍت ؾَز ذبلم . جطیبى ًمسی ػولیبتی قٌبؾبیی هی وٌٌس

 .گعاضـ قسُ ٍ جطیبًبت ًمس ػولیبتی هٌْبی اضلبم غیط تىطاضی هی ثبقس

یىی اظ زالیل . ؾَز ٍجَز ًساضزّوبًغَض وِ هالحظِ گطزیس، تؼطیف یىؿبًی اظ ٍاغُ ویفیت 

-ّبی هتفبٍت هحممبى ثِ جٌجِتَاًس ًگبُاحتوبلی تٌَع زض تؼبضیف ثِ ػول آهسُ اظ ویفیت ؾَز هی

ضٍز ، هَضَع ویفیت ؾَز هَضَػی پیچیسُ ثِ قوبض هیّط ضٍیثِ . ّبی گًَبگَى ایي هفَْم ثبقس

ایي هفَْم اضایِ وٌس ٍ یب قبذم جبهؼی اظ  یگبًِ ٍ ٍ تبوٌَى ّیچ هحممی ًتَاًؿتِ اؾت تؼطیف

 .وبهلی ثطای آى ثیبثس

ذالنِ والم ایٌىِ، هفَْم ویفیت ؾَز یه هفَْم تؼطیف قسُ ثبثت ًیؿت ٍ همساض زلیمی 

ثِ زیسگبّْب ٍ ثلىِ آى هفَْهی اؾت ًؿجی وِ هیعاى اؾترطاجی ثطای آى . ثطای آى ٍجَز ًساضز

میك هجٌی ثط اؾتفبزُ اظ چٌس هسل اضظیبثی ویفیت ٍ ثط ّویي اؾبؼ، ایسُ ایي تح. ًگطقْب ثؿتگی زاضز

  .اجوبع ثیي آًْب ثطای لضبٍت ضاجغ ثِ ویفیت قىل گطفت

 

 پیطیٌِ تحمیك

ّبی هبلی اذیط، تَجِ ضٍظ افعًٍی ثِ هَضَع ضؾَایی پیّبی اذیط ٍ ثِ ٍیػُ زض زض ؾبل

تطیي تحمیمبت ظ هْنثطذی ا. ٍ تحمیمبت ظیبزی زض ایي ظهیٌِ نَضت گطفتِ اؾتویفیت ؾَز قسُ 

 :ضاثغِ ثِ قطح ظیط ّؿتٌسایي اًجبم قسُ زض 

ویفیت ؾَز زض  هطثَط ثِثِ ایي ًتیجِ ضؾیس وِ اعالػبت # 2001$ٍ ّوىبضاى ضیچبضزؾَى

ٍ الالم تؼْسی غیط  هتوطوع ًیؿت# هثال الالم تؼْسی جبضی$یه ثرف ذبل اظ الالم تؼْسی 

ثسّی ّبی تؼْسی ًمف هفیسی زض ووه ثِ پبوؿبظی  اٍ ًكبى زاز وِ. جبضی ضا ًیع قبهل هی قَز

ثِ عَض ولی  ًتبیج ایي تحمیك . اعالػبت هطثَط ثِ زاضایی ّبی تؼْسی زض تؼییي ویفیت ؾَز زاضز

ًكبى زاز الالم تؼْسی وِ ٍجِ توبیع ؾَز ٍ جطیبى ٍجَُ ًمس هی ثبقس یه هؼیبض شاتی ، لَی ٍ ثِ 

ایي تحمیك ثیبى هی زاضز ثط ذالف هغبلؼبت . هی وٌس نطفِ جْت  اًساظُ گیطی ویفیت ؾَز فطاّن
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اعالػبت ثط گطفتِ اظ الالم تؼْسی زض هَضز ویفیت ؾَز ثِ نَضت تٌْب فبوتَض تؼییي  ،هَجَز

 ].11[ویفیت ؾَز لبثل اؾتٌبز ًیؿت

ظهبًی وِ یه قطوت حؿبثساضی هحبفظِ وبضاًِ  :هغطح هی وٌٌس وِ# 2002$پٌوي ٍ غاًگ 

. تغییط زض هیعاى ؾطهبیِ گصاضی هی تَاًس ثط ویفیت ؾَز قطوت تبثیط گصاض ثبقس ضا ثِ وبض هی گیطز

وبّف . ضقس ؾطهبیِ گصاضیْب، ؾَز گعاضـ قسُ ضا تملیل هی زّس ٍ اًسٍذتِ ّب  ضا ایجبز هی وٌس

اگط تغییط زض ؾطهبیِ . زض ؾطهبیِ گصاضی ّب ثبػث آظاز قسى اًسٍذتِ ّب ٍ افعلیف ؾَز هی قَز

ثٌبثطایي هؼیبض هٌبؾجی ثطای . ثبقس ؾَزّبی جبضی هَلتب وبّف یبفتِ یب هتَضم هی قَزگصاضی هَلتی 

-ایي اؾت وِ حؿبثساضی هحبفظِ ًتبیج ًْبیی تحمیك ثیبًگط.  پیف ثیٌی ؾَزّبی اتی ًوی ثبقس

  ].9[قَزهی ویفیت ؾَز افعایف وبضاًِ، هٌجط ثِ 

ّبی غیطثَضؾی ثِ ؾیسًس وِ قطوتزض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیجِ ض# 2005$ثبل ٍ قیَاوَهبض

ّبی تطی ًؿجت ثِ قطوتّبی هبلی، ویفیت ؾَز پبییيزلیل ٍجَز تمبضبی ووتط ثطای گعاضـ

 ].3[ثَضؾی زاضًس

ٌّگبم افعایف ثب ثجبت ؾَز ٍ  ویفیت ؾَز ٍ ضطیت ٍاوٌف ؾَز ضا# 2004$گف ٍ زیگطاى

اضای ضقس ؾَز تَام ثب افعایف ّبی زًتبیج تحمیك آًبى ًكبى زاز، قطوت. فطٍـ ثطضؾی وطزًس

ّبی زاضای ضقس ؾَز تَام ثب فطٍـ، اظ ویفیت ؾَز ٍ ضطیت ٍاوٌف ؾَز ثبالتطی ًؿجت ثِ قطوت

 ].5[وبّف ّعیٌِ ثطذَضزاض ّؿتٌس

ی ذَز ػَاهل هَثط ثط وبّف ویفیت ؾَز ضا زض ؾبل ّبی زض هغبلؼِ# 2003$پٌوي ٍ غاًگ

تحمیك ثطای اضظیبثی ویفیت ؾَز، اظ زٍ هؼیبض الالم زض ایي . هیالزی ثطضؾی وطزًس 1990 پؽ اظ

ی زاض زاهًٌِتبیج ًكبى زاز افعایف هؼٌی. تؼْسی اذتیبضی ٍ ضطیت ٍاوٌف ؾَز اؾتفبزُ قسُ اؾت

ی وبّف ویفیت ؾَز الالم تؼْسی اذتیبضی ٍ وبّف هؼٌی زاض ضطیت ٍاوٌف ؾَز، ًكبى زٌّسُ

 . ی هَضز ثطضؾی اؾتزض عَل زٍضُ

چَة هفَْهی ّیبت تسٍیي ضزض تحمیك ذَز ویفیت ؾَز ضا ثب تَجِ ثِ چب #2004$لَگی

ّب ٌّگبهی اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی هبلی آظهَى وطز ٍ ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس وِ ویفیت ؾَز قطوت



 7 

زض ایي نَضت الالم تكىیل . وِ هیعاى هبلىیت ًْبزی زض آًْب افعایف یبثس، ثْجَز ذَاّس یبفت

 ].7[هطثَط ثَزى ٍ لبثلیت اتىبی ثبالتطی ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَزّب اظ ی ؾَز قطوتزٌّسُ

زض تحمیمی ضاثغِ ثیي لبثلیت اػتوبز اعالػبت حؿبثساضی ٍ ویفیت ؾَز ضا ثب  #1389$ثمفی 

ًتبیج تحمیك ًكبى زاز وِ ثب وبّف لبثلیت  .وبضثؿت ضٍیىطز تطاظًبهِ ایی هَضز هغبلؼِ لطاض زاز

 .]3[ت ؾَز وبؾتِ قسُ ٍ ذغبی اًساظُ گیطی ثعضگتط هی قَزاػتوبز جعء تؼْسی ؾَز، اظ ویفی

 

 تحمیك فزضییِ

 :هٌظَض پبؾد ثِ ؾَاالت تحمیك، فطضیِ هب ایٌگًَِ ثیبى قس هغبثك ثب هؿبلِ پػٍّف، ثِ

ِث عَض # 2001$ٍ پٌوي# 2002$ؾیوىَ -، ثبضتَى#2003$لَظ :ثط اؾبؼ اضظیبثی جوؼی ؾِ هؼیبض

طاى پبییي اؾت طوتْبیق ّوعهبى ویفیت ؾَز گعاضـ قسُ ضؼ ْت  .پصیطفتِ قسُ زض َث

 

 

  جاهعِ آهاری

ثب تَجِ ثِ همتضیبت هؿلِ ٍ هحسٍزیتْبی ػولی تحمیك، جبهؼِ آهبضی زض ایي تحمیك اظ قطوتْبی 

وِ زاضای قطایظ ظیط ثبقٌس،  1383-1387پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى عی ؾبلْبی

 .گطزز تكىیل هی

 .  اؾفٌس ّط ؾبل اؾت  29ِ ؾَز زُ ثَزُ ٍ پبیبى زٍضُ هبلی آًْب هٌتْی ثِ قطوتْبیی و# 1

 .ًجبقٌس# قبى ثسلیل هبّیت ذبل$گطی هبلی گصاضی ٍ ٍاؾغِ جعء قطوتْبی ؾطهبیِ# 2

 .اعالػبت هَضز ًیبظ آًْب زض زؾتطؼ ثبقس# 3

غیطػبزی ٍ ًیع چَى قطایظ ایٌگًَِ قطوتْب . ثطای یه هست عَالًی تَلف ًوبز ًساقتِ ثبقٌس# 4

 .هوىي اؾت وِ اعالػبت آًْب لبثل اتىبء ًجبقس

اعالػبت جبهؼِ ٍ  آٍضی جوغزض ایي تحمیك، ثؼس اظ تؼطیف جبهؼِ ٍ تؼییي هؼیبضّبی تحسیس آى، ثِ 

، ؾیهس ٍ ؾی ٍ  83-87زض ایي ظهیٌِ زیسُ قس وِ والً عی ؾبلْبی. تؼییي اػضبی آى پطزاذتِ قس



 8 

ؾبلِ  5اظ عطفی، ثب تَجِ ثِ ایٌىِ زٍضُ ظهبًی تحمیك . یه قطوت زض ثَضؼ تْطاى ػضَ ثَزًس

  205ػضبء اٍلیِ، اظ ایي تؼساز ا. ػضَهی ثبقس# 362%5$;1810اؾت، لصا جبهؼِ اٍلیِ تحمیك زاضای

وِ اظ # ؾبل 5قطوت زض  41$گطی هبلی ثَزًس گصاضی ٍ ٍاؾغِ هَضز اظ گطٍُ قطوتْبی ؾطهبیِ

ػضَ پبیبى ؾبل هبلی آًْب غیط اظ ثیؿت ٍ ًِ اؾفٌس  370ّوچٌیي . جبهؼِ تحمیك وٌبض گصاقتِ قسًس

زًس یب وِ یب زاضای ظیبى ذبلم ثَ# ؾبل 5قطوت زض  50$ػضَ 295ّط ؾبل ثَزُ ٍ زض ًْبیت 

 . اعالػبت ثطذی ؾبلْبی قبى زض زؾتطؼ ًجَز

هَضز ثِ ػٌَاى اػضبی ًْبیی جبهؼِ  940هَضز اػضبی اٍلیِ جبهؼِ تحمیك، فمظ 1810ًتیجِ ایٌىِ اظ 

 .هَضز، هؼیبضّبی هَضز ًظط ثطای ٍاضز قسى ثِ جبهؼِ تحمیك ضا ًساقتٌس  870ثبلی هبًسًس ٍ هبثمی

 

 زیًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گی

گیطی تهبزفی ؾبزُ  یي تحمیك، ثِ هٌظَض اذص ًوًَِ ای احتوبلی اظ جبهؼِ، اظ ضٍـ ًوًَِزض ا

 .تؼییي گطزیس ظیطّوچٌیي حجن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل . اؾتفبزُ قسُ اؾت

 
 qPZDN

qPZN
n






2

2/

2

2

2/



 

 :جبیی وِ 

p  :یي گطزیستؼی 5/0ثِ هیعاى ثب فطو ثسثیٌبًِ تطیي حبلت، وِ $پیف ثطآٍضز ویفیت ؾَز# 

d  :تؼییي گطزیس 08/0وِ ثِ هیعاى $ذغبی ثطآٍضز# 

α  :زض ًظط گطفتِ قس 05/0وِ ثِ هیعاى $ذغبی لبثل تحول# 

N  :ِثبقس هی ػضَ 940وِ قبهل $حجن جبهؼ# 

اهب زض  .قس هحبؾجِ هَضز 129ثِ هیعاى ثؼس اظ جبیگصاضی هتغیطّبی فَق، حسالل حجن ًوًَِ 

 .هَضز هتوطوع گطزیس 130ایی ثِ حجن ًْبیت، تحمیك ثط ضٍی ًوًَِ 

 

 رٍش اًجام تحمیك
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اگطچِ وِ ػجبضت ویفیت ؾَز ثؿیبض ظیبز زض ازثیبت هبلی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز اهب، ًِ هؼٌی 

اظ . آى زلیمب هكرم اؾت ٍ ًِ هؼیبض ٍ هسلی ثبثت ٍ پصیطفتِ قسُ ثطای اًساظُ گیطی آى ٍجَز زاضز

افعایف ضطیت اعویٌبى ًتیجِ گیطیْب، اظ ؾِ هسل هتفبٍت اًساظُ ایي ضٍ، زض ایي تحمیك، جْت 

هسلْبی اًساظُ گیطی ویفیت . گیطی ٍ اجوبع ثیي آًْب ثطای ثطضؾی ویفیت ؾَز اؾتفبزُ هی قَز

ٍ هسل # 2002$ؾیوىَ-، هسل ثبضتَى#2003$هسل لَظ: هَضز اؾتفبزُ زض ایي تحمیك ػجبضتٌس اظ

 #.2001$پٌوي

جِ گیطی ًْبیی ضاجغ ثِ ؾغح ویفیت گعاضقگطی ؾَز زض ثَضؼ اٍضاق ایي تحمیك ثطای ًتیزض

   :گبم ظیط ثطزاقتِ هی قَز چْبضثْبزاض تْطاى 

 هحبؾجِقطوتْبی هَجَز زض ًوًَِ ته ته ثطای # 2003$زض ایي هطحلِ اثتسا قبذم لَظ# 1گبم 

اًحطاف ك تمؿین اظ عطی ،ایي قبذم وِ ّؿتِ هطوعی آى ثط تغییط پصیطی ؾَز هجتٌی ثَزُ. هی قَز

چٌبًچِ ایي زض ایٌجب، . هحبؾجِ هی قَزاًحطاف هؼیبض ؾَز ػولیبتی ثط هؼیبض جطیبى ًمس ػولیبتی 

زض . هحؿَة هی قَزثبال  آى قطوتثعضگتط اظ ٍاحس ثبقس آًگبُ ویفیت ؾَز  ًؿجت ثطای قطوتی

تِ هی قَز وِ وَچىتط اظ یه ثبقس، آًگبُ ًتیجِ گطف ًؿجت لَظ قطوتیغیط ایٌهَضت، یؼٌی اگط 

 .اظ ویفیت گعاضقگطی پبییٌی ثطذَضزاض اؾتآى قطوت ؾَز 

ثطای لضبٍت ضاجغ ثِ ویفیت گعاضقگطی ؾَز  #2002$ؾیوىَ-گبم قبذم ثبضتَىزض ایي # 2گبم 

ایي قبذم ثط ًبگْبًی ثَزى ؾَز تَجِ . قطوتْبی هَجَز زض ًوًَِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز

فطٍـ قطوتْب ثط هبًسُ اٍل زٍضُ زاضائیْبی ػولیبتی آًْب ثِ زؾت تمؿین زضآهس اظ عطیك  زاقتِ ٍ

آًگبُ ویفیت ؾَز  ثعضگتط اظ همساض زٍ ثبقس قبذم ثطای قطوتیچٌبًچِ ایي  زض ایٌجب،. هی آیس

 . ٍ ثطػىؽ پبییي اػالم هی گطزز آى قطوت

زضجِ  قبذم پٌوي ثط. اثعاض لضبٍت هحمك هی ثبقس# 2003$لؿوت قبذم پٌويایي زض # 3گبم 

ایي قبذم وِ اظ ؾبزُ تطیي قبذهْبی اًساظُ گیطی . ًعزیىی ؾَز ثِ جطیبى ًمس تَجِ زاضز

تمؿین ؾَز ػولیبتی ثط جطیبى ًمس ػولیبتی فطهَلِ هی ویفیت ؾَز هحؿَة هی گطزز اظ عطیك 

ثِ ػجبضتی زیگط، چٌبًچِ ًؿجت پٌوي . هی ثبقس 3هالن لضبٍت زض ایي قبذم همساض ثبثت . قَز
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زض غیط . پبییي اػالم هی گطزز آى قطوتؾِ ثبقس آًگبُ ویفیت ؾَز همساض ثعضگتط اظ  طوتیثطای ق

اظ  آى قطوتایٌهَضت، یؼٌی اگط وِ قبذم پٌوي قطوتْب وَچىتط اظ ؾِ ثبقس، آًگبُ ؾَز 

 .ویفیت گعاضقگطی ثبالیی ثطذَضزاض اؾت

طوع ثط یه قبذم هكرم زض حبلیىِ زض ؾِ گبم لجلی، ثطضؾیْب زض ؾغح ّط قطوت ثب تو# 4گبم 

ٍ ذبل نَضت گطفتِ ثَز، زض ایي هطحلِ، ثطضؾیْب هجسزا زض ؾغح ّط قطوت ٍلیىي ثب تَجِ ثِ 

اثتسا زض ؾغح ّط قطوت توطوع ًوَزُ، ؾپؽ ثِ ػجبضتی زیگط، . ًتبیج ؾِ گبم لجلی اًجبم هی پصیطز

زض $هی زّین -1یب  1ثب تَجِ ثِ ّط یه اظ ؾِ قبذم ایي تحمیك، ثِ قطوت هطثَعِ ضتجِ 

نَضتیىِ قطوت هطثَعِ ثط اؾبؼ قبذم هَضز ضؾیسگی زاضای ویفیت ثبال ثبقس، ضتجِ یه ٍ زض 

زض پی ایي اهط، ّط قطوت زاضای #. نَضت پبییي ثَزى ویفیت اـ، ضتجِ هٌفی یه وؿت هی وٌس

زض ازاهِ، . ؾِ ضتجِ ذَاّس ثَز، چطاوِ ثطای ّط قطوت، ؾِ قبذم هَضز ضؾیسگی لطاض گطفت

چٌبى ثب حفظ توطوع زض ؾغح ّط قطوت، ثطضؾی هی گطزز وِ ّط ؾِ ضتجِ ّط قطوت ثب ّو

زض ایي ظهیٌِ اگط، ّط ؾِ ضتجِ ثطاثط ثَزًس، آًگبُ ضتجِ ًْبیی آى قطوت . یىسیگط هكبثِ ّؿتٌس یب ًِ

ثؼٌَاى هثبل، اگط ّط ؾِ ضتجِ قطوتی ثطاثط یه ثَز آًگبُ ضتجِ ًْبیی آى . ّوبى ضتجِ ذَاّس ثَز

یب اگط وِ ّط ؾِ ضتجِ قطوتی هٌفی یه ثَز، آًگبُ ضتجِ ًْبیی آى قطوت . وت ًیع یه اؾتقط

زض ًْبیت، چٌبًچِ ثیي ؾِ ضتجِ قطوتی قطط تؿبٍی ثطلطاض ًجَز، . ًیع هٌفی یه هحؿَة هی قَز

 .زازُ هی قَز# ثِ هفَْم ویفیت ًبهكرم$زض ایي حبلت ثِ آى قطوت ضتجِ نفط

، تْطاىاٍضاق ثْبزاض ثَضؼ زض  «ؾَز گطیگعاضقولی ویفیت »هَضز زض ًْبیت، ثطای لضبٍت زض 

ته هتغیطُ ثطضؾی هی گطزز وِ آیب هیبًگیي ضتجِ قطوتْبی هَضز ثطضؾی  tثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 

 گطیگعاضقثبال زض ویفیت اگط چٌیي ثبقس هی تَاى حىن ثط . ثغَض هؼٌی زاضی هثجت ّؿت یب ًِ

 .ًوَز ؾَز

 

 یافتِ ّای تحمیك
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ویفیت ولی گعاضقگطی » ثط ثبال ًجَزى، فطو لجلی ایي تحمیك، ثط پكتَاًِ ًتبیج تحمیمبت هتؼسززض 

هیبًگیي  هثجت ًجَزى ثهَضت ، فطو تحمیك ثسیي تطتیت. قس زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى« ؾَز

یؼٌی ثهَضت ًبهؼبزلِ وَچىتطی اظ همساض $عطح هی قَز قطوتْبی هَضز ثطضؾی ویفیت ؾَز ضتجِ

ثهَضت ًبهؼبزلِ ثعضگتطی اظ همساض ثبثت نفط زض # H0فطو $زض ػَو، فطو همبثل. #نفط ثبثت

 :قىل آهبضی ایي هَضَع، ثسیي لطاض اؾت. قَز ًظط گطفتِ هی
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  .ثبقس هی# 1$تحمیك ثِ قطح جسٍلًتبیج ثسؾت آهسُ اظ آظهَى فطضیِ  ٍ اهب
 

 

 

 

 اضقگطی ؾَزآظهَى ویفیت ولی گع#: 1$جسٍل 

 

هَضَع  

 آسهَى

باسُ کیفیت کلی در 

 %59سطح اطویٌاى 

 

هیاًگیي رتبِ 

 کیفیت

 

اًحزاف 

 هعیار

 

هالن   

 آسهَى

 

 tآهارُ 

 

سطح 

هعٌی 

 داری

کوتزیي 

 همدار

بیطتزیي 

 همدار

    ویفیت ولی

 ؾَز

 

318/0 

 

 

158/0 

 

238/0 

 

462/0 

ػسز ثبثت 

 نفط

 

877/5 

 

000/0 

، هیبًگیي ضتجِ ویفیت گعاضقگطی ؾَز قطوتْبی هَضز ثطضؾی هؼبزل #1$جسٍل  ثب تَجِ ثِ      

اًحطاف هؼیبض ایي هیبًگیي . هی ثبقس وِ ثبالتط اظ هالن نفط هطثَط ثِ ایي فطضیِ هی ثبقس 238/0
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ٍاحس هی ثبقس وِ ثب تَجِ ثِ آى هی تَاى گفت وِ زض ثستطیي حبلت ًیع هیبًگیي ضتجِ  462/0ًیع 

ّوچٌیي هغبثك ثب اعالػبت ؾتَى زٍم . طی ؾَز چٌساى ظیط نفط ًرَاّس ضفتویفیت گعاضقگ

هی  318/0الی  158/0اعویٌبى، ضتجِ ویفیت ؾَز قطوتْبی هَضز ثطضؾی زض ثبظُ " 95، ثب #1$جسٍل

 . ثبقس

زض همبیؿِ ثب # 000/0یؼٌی همساض $حبنل قسُ « زاضی ؾغح هؼٌی»اهب زض لبلجی زیگط، ثب تَجِ ثِ 

هجٌی ثط پبییي ثَزى ویفیت ولی گعاضقگطی ؾَز زض ثَضؼ  تحمیك، فطضیِ #α; 05/0$ؾغح ذغبء 

، "#99ٍ حتی تب ؾغح اعویٌبى " $95ثِ ػجبضتی زیگط، زض ؾغح اعویٌبى. تْطاى ًیع ضز هی گطزز

الجتِ ایي . ًتبیج ایي آظهَى ًكبى هی زّس وِ ویفیت ولی گعاضقگطی ؾَز زض ثَضؼ تْطاى ثبالؾت

قطوت هَجَز زض ًوًَِ هَضز  130اظ : زلیل ایي اؾت وِ. زاضزّن ٍ اقىبل ًتیجِ جبی ثحث 

قطوت  3قطوت زاضای ضتجِ یه ٍ  27قطوت زاضای ضتجِ نفط،  100، تؼساز تحمیكثطضؾی ایي 

زض ًتیجِ، چَى ػسز نفط زض هیبًگیي گیطی تبثیطی ًساقتِ، زض حبلیىِ . زاضای ضتجِ هٌفی یه ثَزًس

زازُ غیط نفط  30زازُ ّب ضا تكىیل هی زّس، لصا ػوال ایي آظهَى ثیي  آى تؼساز لبثل تَجْی اظ

اظ ضتجِ یه، ًتبیج ولی ثِ ؾوت  ی غیطنفطزازُ ّب" 90اجطا گطزیسُ وِ ثِ زلیل تكىیل قسى 

 tپؽ زض هَضز ایي فطضیِ، ثجبی اتىبء ثِ ًتبیج آظهَى . هثجت قسى هیبًگیي ویفیت ولی هیل ًوَز

هی  #2$زض ایي ضاؾتب، ثب ًگبّی ثِ جسٍل . ثِ آظهَى زیگطی ثپطزاظین هتغیطُ، ثْتط اؾت وِته 

زض « ویفیت ًبهكرم»قطوتْب زاضای " 77اظ ثیي قطوتْبی هَضز ثطضؾی، : تَاى هغطح وطز وِ

قطوتْب زاضای " 2ثَزُ ٍ فمظ « ویفیت ثبال»قطوتْب زاضای " 21زض ػَو، . گعاضقگطی ؾَز ّؿتٌس

ویفیت گعاضقگطی ؾَز : ًْبیتب ثْتط اؾت اػالم وٌین وِ. ّؿتٌس ؾَز گعاضـ قسُ« ویفیت پبییي»

ًبهكرم ٍلیىي زض ًگبّی ذَـ  ،زض ًگبّی ثسثیٌبًِ ،زض قطوتْبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ تْطاى

 . ثبال اؾت ،ثیٌبًِ

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی
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 قطوت هَجَز 130اظ هجوَع : یبفتِ ّبی حبنل اظ ثطضؾیْبی ایي تحمیك ثیبى هی زاضًس وِ

وِ جبی . زض گعاضقگطی ؾَز قسًس« ویفیت هغلك پبئیي»زض ًوًَِ تحمیك، فمظ ؾِ قطوت زاضای 

اهب زض ًمغِ همبثل ًتیجِ هثجت ٍ ذَقحبل وٌٌسُ فَق، زض . ثؿی تَجِ ٍ ّوچٌیي ذطؾٌسی زاضز

قطوت، زاضای ویفیت ًبهكرم زض گعاضقگطی ؾَز ثَزُ  100ضٍی زیگط ؾىِ ایي تحمیك، تؼساز 

ثب تَجِ ثِ فطاٍاًی ثبالی ایي . زضنس اظ قطوتْبی هَضز هغبلؼِ ضا تكىیل هی زٌّس" 77وِ هؼبزل 

زؾتِ اظ قطوتْب، ثِ تحلیل گطاى هبلی، هسیطاى پطتفَی ّب، ؾطهبیِ گصاضاى ٍ ثبلىل اؾتفبزُ 

آًْب ّوچٌبى : وٌٌسگبى اظ اعالػبت ؾَز قطوتْب زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى تَنیِ هی قَز وِ

جْت اضظیبثی ؾغح ویفیت ؾَز اظ ثیف اظ یه هؼیبض اًساظُ گیطی اؾتفبزُ ًوبیٌس چَى  ثْتط اؾت

زض ایٌهَضت، ّن هساضن هطثَط ثیكتطی ثطای لضبٍت نحیح تط زض اذتیبض زاضًس ٍ ّن تهوین 

 .گیطی هغوئي تط ٍ هٌبؾت تطی هیتَاًٌس زاقتِ ثبقٌس

ساظُ گیطی ویفیت ؾَز، ػلی ضغن زض پبیبى یبزآٍضی هی گطزز وِ اؾتفبزُ اظ چٌس هؼیبض اً

هعیت فَق الصوط، هحسٍیت ذبل ذَزـ ضا ّن زاضز ٍ آى ًیع ظهبًی اؾت وِ هؼیبضّبی هرتلف، 

زض ایٌهَضت، اؾتفبزُ وٌٌسُ اعالػبت، . ّط وسام لضبٍت هتفبٍتی ضاجغ ثِ ویفیت ؾَز اضائِ زٌّس

 . زض لضبٍت ًْبیی ضاجغ ثِ ویفیت، زچبض ؾطزضگوی ذَاّس قس
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Evaluating and measuring the quality of reported earnings by firms 
listed in Tehran Stock Exchange 

 
Hamidreza Vakilifard 

Aliakbar Ramezani 
Abstract: 
Purpose: So far, many researches have been done to assess the 
quality of firm’s reported earnings. However, neither the measuring 
problem of earnings quality is solved nor a unanimously accepted 
criterion is presented. The purpose of this study is to measure the 
earnings quality of the companies listed in Tehran Stock Exchange. 
Methodology: This study examined 130 listed companies. Earnings 
quality was assessed using three criteria: Leuz et.al(2003), Barton 
and Simko(2002) and Penman (2001). At the end, in this study, the 
final judgment was done by consensus among the three criteria. In 
the other words, if there were complete consensus between the 
results of three criteria, then we judge about the quality of earnings. 
Otherwise, researchers didn’t offer any judgment. 
Findings and results: data analyzing showed that: first, in the 
significant part of the companies, there aren’t consensus among the 
three criteria. Second, in cases which there are complete consensus 
among the three criteria, the consensus is on the high quality. 
Research result is: in Tehran Stock Exchange, for judging and 
decision making about the firm’s earnings quality, it is better to use 
several criteria rather than using one criterion.  
 
Key words: earnings quality, earnings surprise, earnings smoothness.   
 

 


