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ارائه هدلي بزاي ارسيابي تاثيزگذاري خصوصيات كيفي بز سودهندي 

 گشارضگزي هالي

 یدمتس محمدعلی آقبی

 اغتبدیبز دانؿنده مدیسیت و اقتكبد دانؿگبه تسثیت مدزظ

 حلیمو زحمبنی

 دمتسي حػبثدازي دانؿگبه تسثیت مدزظ

 

 10/10/15: ، تاريخ پذيزش51/15/15: دريافتتاريخ 

 

 چکيده

مببهداب  اش اصازؾهبس    ىدف حػبثدازي ازائهو االععهبس غهندمبد ثهو اغهت بده      :هوضوع هقاله

ثب این حبل، ادثیبس تحقیق، ممل چبدانی ثو قضهبوس دز مهنزد تهب یس صكنقهیبس     . غبالنو اغت

 ىهدف اش اناهبا ایهن تحقیهق    . مبهد  می ی اصازؾگسي مبلی ثس غندمبدي اصازؾگسي مهبلی نمهی  

 .ثسزغی و تعیین تب یس صكنقیبس می ی ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی اغت

دز ایهن ژههطوىؽ ثهو مبتهنز تاصیههو و تحلیها داده ىهب اش مههدل یهبثی معههبدالس        :تحقيق  روش 

زوایهی ژهطوىؽ، و ودهند ىمجػهتگی ثهین       ،ثهساي آشمهن  مهدل    .غبصتبزي اغهت بده ؾهده اغهت   

نمننهو  . اغهت بده ؾهد   SPSS، و PLS،LISREL ىهبي اش نهسا ازصاز صكنقیبس می ی ثو تستیهت  

مهنزد   1389تهب   1376ؾسمت ثهند مهو االععهبس مسثهن  ثهو آنيهب الهی دوزه         85ژطوىؽ ؾبما 

 .ثسزغی قساز اسزت

ثو دص زسضیو ىبي زسعی ى تم و نيم و زسضیو اقلی غهنا، غهبیس    :طزح بحث و نتيجه گيزي

. (بی دازي ثهس غهندمبدي نداؾهتبد   محبزتو مبزي و قبثا زيم ثند  تب یس مع) زسضیو ىب تبیید ؾدند

، صكنقهیبس می هی   محبزتو مبزي و ثیب  قهبدقبنو و ثهی السزهی   ىمچبین ثین صكنقیبس می ی 

مسثن  ثند  و قبثا اتنب ثهند ، و صكنقهیبس می هی ازشؼ ژهیؽ ثیبهی و ازشؼ تبییدمببهدای       
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چبهین  ىم. ژیؿبيبد می ؾند اش صكنقیبس می ی حرف ؾهند ثببثساین . زاثطو متقبثا ودند داؾت

ثب تندو ثو ایبنو تب یس مسثن  ثند  ثس غندمبدي ثیؿتس اش تب یس قبثا اتنب ثند  اغت، ثببثساین چبین 

می تنا  نتیاو ایسي مسد مو اغت بده مببداب  قنزتيبي مبلی ثو دنجبل االععبس مسثن  ىػهتبد  

 .و قبثلیت اتنبي االععبس دز دزدو دوا اىمیت قساز دازد

دي اصازؾهگسي مهبلیخ صكنقهیبس می هی اصازؾهگسي مهبلیخ       غهندمب  :واصه هاي كليقدي 

 .صكنقیبس می ی مستجط ثب نحنه ازائو االععبسخ صكنقیبس می ی مستجط ثب محتناي االععبس

 هقدهه

 .مببهداب  اغهت   ایهسي اغهت بده   ثهساي مقبقهد تكهمیم    غندمبدحػبثدازي ازائو االععبس ىدف 

مههی دز تكههمیم ایههسي اغههت بده ازتقهبي غههطو غههندمبدي اصازؾههگسي مههبلی ؾههسمتيب نقههؽ مي 

ینی اش زاىيبي ثيجند غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی،    . نمبید مببداب  اش اصازؾيبي مبلی ای ب می

، ثهو مبتهنز غهندمبد    ]10[الجق م بىیم نتسي اصازؾگسي مبلی. تندو ثو عناما من س ثس آ  اغت

. بیت ؾده ثبؾهد ثند  االععبس، دز شمب  تيیو آنيب مامنعو صبقی اش صكنقیبس می ی ثبید زع

دز این زاغهتب مؿه ف نمهند  زاثطهو ثهین غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی و صكنقهیبس می هی           

دز قههنزس مؿهه ف ؾههد  میههصا   . اي ثسصههنزداز اغههت اصازؾههگسي مههبلی اش اىمیههت ویههطه 

تب یسارازي این صكنقیبس ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی، مهی تهنا  اش السیهق الهصاا ؾهسمتيب      

ثو ثيجند صكنقیبتی مو تب یس ثیؿتسي ( چو اش السیق قنانین و مقسزاس چو اش السیق اغتبندازدىب و)

 .دازند، دز ديت ازتقبي غندمبدي اصازؾگسي مبلی ابا ثسداؾت

ثب این ودند ژطوىؿی مو نؿب  دىبد آیب دز عما زعبیت صكنقهیبس می هی مباهس ثهو غهندمبد      

نو اغهت، و مهدامیل   و میصا  تب یس این صكنقیبس ثس غندمبدي چگن  ؾد  االععبس می ؾند،

. اش این صكنقیبس تب یس ثیؿتسي ثس غندمبدي دازند و مدامیل تب یس ممتهس، اناهبا نؿهده اغهت    

الجتو تحقیقبتی قنزس اسزتو اغت مو عمدتب ثس یل یب چبد صكنقیت می ی متمسمص ثهنده انهد   
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 باهس ثهو نتهبی      دز نتس اسزتو نؿهده اغهت مهو عمهدتب م    و ىمو صكنقیبس می ی ثو النز ىمصمب

 .نبغبشابزي ؾده اغت

 سودهندي گشارضگزي هالي

اش نتس تئنزینی، غندمبدي االععبس ثو ایهن معبهی اغهت مهو آ  االععهبس غهسمبیو اهرازا  زا دز مػهیسي         

تعههبزیم م تل ههی دز عمهها . ]25[ىههدایت نمبیههد مههو دز ثبوزىههب و اقههدامبس صههند تادیههدنتس نمبیبههد    

اش الجقهو ثبهدي    ]20[ و زسانػهیع و اغهچی س   ]21[ ثهساي ماهبل مهبا   . اشغندمبدي ازائو ؾده اغت

غو زوؼ ثساي تعیین غندمبدي االععبس معسزی می  ]21[مبا  .داده اندتعبزیم غندمبدي ازائو 

ینی اش زوؾيبیی مو مبا مطسح می مبهد، ثسزغهی زاثطهو ثهین قیمتيهبي غهيبا و االععهبس        . مبد

مهی مبهد مهو یهل قلهم      مبا چبهین اغهتدالل   . اصازؾگسي مبلی، علی ال كنـ، غند می ثبؾد

صبـ دز قنزتی غندمبد اغت مو ثتناند عقبید غسمبیو ارازا  زا دز منزد ازشؼ غيبا، تحهت  

زسانػهیع و   .دز این حبلت زاثطو آمبزي ثین آ  قلم و قیمتيبي غيبا ودهند دازد . تب یس قساز دىد

يهبزا مهو   نیص چيبز دیدابه دزمنزد غهندمبدي ازائهو مهسده انهد مهو دز دیهدابه چ       ]20[اغچی س 

قلهم   یهب چبهد   چببنچهو یهل  می ؾند مو اغتبتبج  ددیدتسین و ژسمبزثسدتسین دیدابه اغت، چبین

دز  .غندمبد تلقی مهی ؾهند  آ  اقعا ، داؾتو ثبؾبدثب معیبزىبي ثبشاز  معبی دازيحػبثدازي زاثطو 

طهبثق  یبثی غندمبدي اغت بده می ؾند مو این دیهدابه م شتحقیق حبضس نیص اش این دیدابه ثساي از

 .معسزی مسده اغت ]21[ثب زوؼ غنمی اغت مو  مبا 

 خصوصيات كيفي گشارضگزي هالي

صكنقیبس می ی ثو صكنقیبتی االعق می ؾند مو مندت می اسدد االععهبس ازائهو ؾهده دز    

قنزتيبي مبلی ثهساي اغهت بده مببهداب  دز زاغهتبي ازشیهبثی وضهعیت مهبلی، عملنهسد مهبلی و          

ثببثساین ىدف اقهلی صكنقهیبس می هی    . زي غندمبد واقع ؾندانعطبف ژریسي مبلی واحد تاب

ثسصههی اش . االععههبس مههبلی زههساىم مههسد  االععههبس غههندمبد ثههساي اغههت بده مببههداب  اغههت   

صكنقیبس می ی ثو محتناي االععبس مبدزج دز قنزتيبي مبلی و ثسصهی دیگهس ثهو چگهننگی     
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ناي االععبس ؾبما مسثهن   صكنقیبس می ی مستجط ثب محت. ازائو این االععبس مسثن  می ؾند

االععبس ازائو ؾده تنغط اصازؾگسي مبلی ثبید مسثهن  ثبؾهبد    .ثند  و قبثا اتنب ثند  می ؾند

یعبی االععبس دز مهنزد  . و االععبتی مسثن  اغت مو دز منزد یل ژدیده اقتكبدي مسثن  ثبؾد

بنی االععهبس ایهن   شمه . آ  ژدیده اقتكبدي تنانبیی ایابد ت بوس دز یل تكمیم زا داؾهتو ثبؾهبد  

تنانبیی زا دازند مو حهبئص ازشؼ ژهیؽ ثیبهی مببهدای و ازشؼ تبییدمببهدای و انت هبة صبقهو        

ععهبس دز قهنزتی قبثها    اال. االععبس ازائو ؾده دز قنزتيبي مبلی ثبید قبثا اتنهب ثبؾهبد   .ثبؾبد

صكنقهیبس   .اتنب اغت مو ثیب  قبدقبنو داؾتو ثبؾد، ثی السزبنو، مبما، و محبزتهو مبزانهو ثبؾهد   

قبثها مقبیػهو   . مهی ثبؾهد  قبثا مقبیػو ثند  و قبثا زيم ثند   ؾبما می ی مستجط ثب ازائو االععبس

ثند  صكنقیت می ی اغت مو اغت بده مببداب  زا قبدز ثو ؾببغبیی مؿهبثيتيب و ت بوتيهبي ثهین    

دز قبثا زيهم ثهند  یعبهی ایبنهو االععهبس مبهدزج       . دو مامنعو اش ژدیده ىبي اقتكبدي می مبد

ثساي ایهن مهو ازائهو االععهبس     . قنزتيبي مبلی ثو آغبنی ثساي اغت بده مببداب  قبثا دزك ثبؾد

. مبلی قبثا زيم ثبؾد ، الشا اغت مو اقعا ثو نحني مببغت دز یندیگس ادغبا و الجقو ثبهدي ؾهند  

 . الجتو دز ثحث قبثا زيم ثند  االععبس، ژیؽ زسل تنا  اغت بده مببده ودند دازد

 ضوهصينه پپيط

 ایسا ژطوىؿيبي انابا ؾده دز 

. زا ثس غهندمبدي غهند غهباید   مسثن  ثند  و قبثا اتنب ثند  دز ژطوىؽ صند تب یس  ]2[احمدي 

نتهبی  تحقیهق،   . منزد آشمهن  قهساز اسزتهو اغهت     84تب  75الی دوزه ؾسمت  85دز این ژطوىؽ 

غهین  قیمهت   زاس (R2)و ىم چبین قدزس تنضیحی ( ERC)نؿب  داد مو ضسیت وامبؽ غند 

غند، دز ژست ني ؾسمتيبي ثب صكنقیبس می ی ثبال نػجت ثو ؾسمتيبي ثب صكنقهیت می هی    –

ایهن ثهدا  معبهی    . ژبیین ثو النز معبی دازي ثیؿتس اغت و زسضیبس ژطوىؽ منزد قجنل واقع ؾدند

. اغت مو صكنقیبس می ی مسثهن  ثهند  و قبثها اتنهب ثهند  ثهس غهندمبدي مهن س ثهنده اغهت          

زا مهنزد  دز ژطوىؿی تب یس صكنقیبس می هی مسثهن  ثهند  و قبثها اتنهب ثهند         ]9[ؾنزوزشي 



 5 

مهو االععهبس آنيهب الهی دوزه      ؾسمت اغت 94نمننو ژطوىؽ وي ؾبما تعداد . ثسزغی قساز داد

 یدز این ژطوىؽ ثب اغت بده اش زوؼ تاصیو و تحلیها عهبمل  . منزد ثسزغی قساز اسزتو اند 85تب  79

نتهبی   . ی مسثن  ثند  و قبثا اتنهبثند  الجقهو ثبهدي ؾهده انهد     ؾسمتيب ثس اغبظ صكنقیبس می 

آشمن  زسضیبس نؿب  می دىد مو اصهتعف معبهبداز قبثها معحتهو اي میهب  ژست هني االععهبس        

و مهم   (HH)مسثن  ثو ؾسمتيبي ثب صكنقیت می هی مسثهن  ثهند  و قبثها اتنهب ثهند  شیهبد        

(LL) می دىد مو صكنقیت می هی قبثلیهت   ىمچبین نتبی  نبؾی اش ژطوىؽ نؿب  . ودند ندازد

دغهتگیس   .اتنبي ازقبا غند تب یس ثیؿتسي نػجت ثو صكنقیبس می ی مسثن  ثند  االععهبس دازد 

دز ژطوىؽ صند ا س صكنقیبس می ی مهستجط ثهب محتهناي االععهبس ؾهبما دو       ]6[و ىمنبزا  

نو ژطوىؽ ؾبما نمن. ثند  زا منزد ثسزغی قساز دادندصكنقیت می ی قبثا اتنب ثند  و مسثن  

نتهبی  ثهو دغهت    . اسدآوزي ؾده اغت 85تب  73ؾسمت ثند مو االععبس آنيب الی غبليبي  107

غههند ثههب ازههصایؽ  –نبؾههی اش زاسغههین  قیمههت  R2و  ERCآمههده نؿههب  مههی دىههد مههو معمههنال 

امهب دز زاثطهو ثهب    . صكنقیبس می ی مو مباس ثو ات بذ تكمیمبس م ید می ؾند، ازصایؽ می یبثد

ػجی غسمبیو ارازا  نػجت ثو صكنقیت می ی مسثن  ثند  و قبثا اتنهب ثهند ، نمهی    ازدحیت ن

نبؾی اش زاسغیننيبي انابا ؾده زوند مبتمی زا  R2و  ERC تنا  قضبوس قحیحی داؾت شیسا

دز ژطوىؿی مهو تنغهط احمهدژنز و قيسمهبنی قه یس       .دز چبد دوزه منزد ثسزغی نؿب  نمی دىد

ن صكنقیت می ی قبثا اتنب ثند  و غهندمبدي اصازؾهگسي   قنزس اسزتو اغت، زاثطو ثی ]1[

ىهبي ژریسزتهو ؾهده دز     ؾهسمت اش ؾهسمت   90نمننو این ژطوىؽ ؾهبما  . مبلی ثسزغی ؾده اغت

اش السیهق مهدليبي    86تهب   77ثنزظ اوزاق ثيبداز تيسا  ثند مو االععهبس آنيهب دز زبقهلو شمهبنی     

نتهبی  ثهو دغهت آمهده     . ی قساز اسزهت زاسغیننی چبد مت یسه و غبده ثب زوؼ مقطعی منزد ثسزغ

ىههبي ثبقبثلیههت اتنههبب ثههبال ثیؿههتس اش ژست ههني   ژست ههني ؾههسمت R2و  ERCدىههد مههو  نؿههب  مههی

این ثو معبی تب یسارازي صكنقیت می هی قبثها اتنهب    . ثبؾد ىبي ثبقبثلیت اتنبب ژبیین می ؾسمت

ثهو ثسزغهی   وىؿی ثب انابا ژط ]12[ننزوؼ و حػیبی  .ثند  ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی اغت
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معیهبز ایهن محققهب  اش    . ژسداصتهو انهد   زاثطو ثین قبثا اتنب ثند  و ثو منقع ثهند  و مهدیسیت غهند   

 86تهب   82دوزه شمهبنی ژهطوىؽ اش غهبل    . غندمبدي اصازؾگسي مبلی، مدیسیت غند ثنده اغهت 

 نتهبی  . زوؼ تاصیو و تحلیا االععبس دز این ژطوىؽ زوؼ داده ىبي تسمیجی اغهت . ثنده اغت

 .این ژطوىؽ ثیبنگس عدا ودند زاثطو معبی داز ثین قبثا اتنهبثند  و مهدیسیت غهند ثهنده اغهت     

زا ثهس می یهت غهند    ( قبثها اتنهبثند   )دز ژطوىؿی تب یس صكنقیت می ی قبثا اعتمبد  ]3[ ق ی 

وي ثسزغی مسد مو آیب آ  دغتو اش اقعا تعيدي مو دز مقبیػهو ثهب اقهعا تعيهدي     . اغت غبایده

یت اعتمبد ممتسي دازند، اش ژبیهدازي ممتهسي ثسصهنزداز اغهت یهب صیهس  دوزه شمهبنی        دیگس قبثل

نتبی  حبقا اش آشمن  زسضیبس ثیبنگس این اغت مو ثهب  . ثنده اغت 87تب  80ژطوىؽ وي اش غبل 

چببنچهو دز ایهن   . مبىؽ قبثلیت اعتمبد اقعا تعيدي، می یت غند ىم مهبىؽ ژیهدا مهسده اغهت    

دیلی ثساي غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی ثبؾهد، ایهن نتهبی  ثهو معبهی         ژطوىؽ نیص می یت غند، ث

دز ژطوىؿی مو تنغط  ق ی و  .تب یسارازي صكنقیت می ی قبثا اتنب ثند  ثس غندمبدي اغت

انابا ؾد، تب یس صكنقیت می ی محبزتهو مهبزي ثهس می یهت غهند و ثهبشده غهيبا         ]4[غدیدي 

زوؼ تاصیو و تحلیها   .دازي غند ثنده اغتمعیبز آنيب ثساي می یت غند، ژبی. ثسزغی ؾده اغت

تهب   72ی این ژهطوىؽ اش غهبل   دوزه شمبن. زسضیبس آنيب، اغت بده اش زاسغین  چبدابنو ثنده اغت

نتبی  آشمن  زسضیو ىب حبمی اش این اغت مهو واحهد اقتكهبدي ثهب انت هبة زوؼ      . ثنده اغت 84

 .رازیيب، می یهت غهند زا ت ییهس دىهد    حػبثدازي محبزتو مبزانو قبدز اغت ثب ت ییس میصا  غسمبیو ا

ثو ثسزغی زاثطو ثین صكنقیت می ی محبزتو مبزي و ژبیدازي غهند   ]11[مؿبی ی و ىمنبزا  

الجهق ژهیؽ    .ثهنده اغهت   85تب  79ژطوىؽ اش غبل دوزه شمبنی این . و میصا  تنشیع غند ژسداصتبد

امهب نتهبی  ژهطوىؽ    . بثهد ثیبی آنيب، ىمصمب  ثب ازصایؽ محبزتو مبزي، ژبیدازي غند مبىؽ مهی ی 

زاثطهو ثهین    ]8[زحمبنی و ىمنهبزا    .زاثطو اي ثین این دو مت یس ثند ثیبنگس عدا ودند ىیچگننو

دوزه شمبنی . زا ثسزغی مسدندمحتناي االععبتی غند صبلف صكنقیت می ی محبزتو مبزي و 

ىؽ حبمی اش نتبی  حبقا اش آشمن  زسضیبس این ژطو. ثنده اغت 88تب  80ژطوىؽ آنيب اش غبل 
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این اغت مو صكنقیت می ی محبزتو مبزي مباس ثو مبىؽ غندمبدي اصازؾگسي مهبلی مهی   

 .ؾند و ثبعث ازصایؽ ثبشده غسمبیو ارازا  نمی ؾند

 ژطوىؿيبي انابا ؾده دز صبزج اش ایسا 

دز ژطوىؿی ثب اغهت بده اش صكنقهیبس می هی مسثهن  ثهند  و قبثها اتنهب ثهند   ثهو           ]14[ثبزوآ 

ىهبیی ثهب    نتهبی  نؿهب  مهی دىهد مهو ؾهسمت      . ب یس آنيب ثس غندمبدي غند ژسداصتو اغهت ازشیبثی ت

ىبیی مو صكنقیبس می ی آنيب ژبیین اغت، ضهسیت   صكنقیبس می ی ثبال دز مقبیػو ثب ؾسمت

ىمچبهین  . غهند ثهبالتس دازنهد    –زاسغین  قیمت ( R2)و قدزس تنضیحی ( ERC)وامبؽ غند 

زا  ثطنز ملی مسثن  ثند  زا ثو قبثا اتنب ثهند  تهسدیو مهی    نتبی  نؿب  می دىد مو غسمبیو ارا

ثب این ودند نتبی  محنم نیػت و ممنن اغت مو ثین مسثن  ثند  و قبثا اتنب ثهند  ثهین   . دىبد

دز  ]18[زسانػهن و ىمنهبزا    ي د .اسوىيبي م تلم غسمبیو اراز  یل ازدحیت نػهجی ثبؾهد  

زا دز غندمبدي اصازؾگسي مهبلی ثسزغهی    ژطوىؿی مصایبي صكنقیت می ی قبثا مقبیػو ثند 

نتبی  ایهن ژهطوىؽ حنبیهت اش    . ثنده اغت 2005تب  1994دوزه شمبنی این ژطوىؽ غبل . مسدند

این داؾت مو ثین صكنقیت می ی قبثها مقبیػهو ثهند  و غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی زاثطهو        

ػهو ثهند  زا ثهس    تهب یس صكنقهیت می هی قبثها مقبی     ]26[غب   .ی دازي ودند دازدمػتقیم و معب

نتهبی   . ثنده اغهت  2009تب  1980دوزه شمبنی ژطوىؽ اش غبل . مدیسیت غند ثسزغی مسده اغت

ژطوىؽ نؿب  اش این دازد مو ثب ازصایؽ صكنقیت می ی قبثها مقبیػهو ثهند ، مهدیسیت واقعهی      

ثبهبثساین ثهو دلیها ودهند ززتهبز      . غند ازصایؽ و مدیسیت اقهعا تعيهدي غهند مهبىؽ مهی ثبؾهد      

ثین این دو، ثو النز ملی صكنقهیت می هی قبثها مقبیػهو ثهند  زاثطهو معبهی دازي ثهب          معننظ

اش آنابیینههو مههدیسیت غههند معیههبز معننغههی اش غههندمبدي  .  مههدیسیت غههند نؿههب  نمههی دىههد 

اصازؾگسي مبلی اغت، ثببثساین قبثا مقبیػو ثند  تب یسي ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی نداؾهتو  

ژبیهدازي  وىؽ صند تب یس صكنقیت می ی محبزتو مبزي زا ثس دز ژط ]24[ژبمن و ضانگ  .اغت

نتس آنب  ااس ؾسمتی ثس محبزتو مبزي تبمید داؾتو ثبؾد، ایهن امهس مباهس ثهو     اش . می غبابدغند 
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زؾهد دز غهسمبیو   . ت ییس دز میصا  غسمبیو ارازیيب ؾده و نيبیتب ثس می یت غهند تهب یس مهی اهرازد    

یبزتو ىبي آنيب ثیبنگس این اغهت  . بیس می ؾند و ثبلعنعارازیيب ثبعث مبىؽ غند و ازصایؽ ذص

ثبالچبنهدزا  و   .مو صكنقیت می ی محبزتو مهبزي مباهس ثهو مهبىؽ می یهت غهند مهی ؾهند        

میصا  محتناي االععبتی غند صهبلف  زاثطو ثین صكنقیت می ی محبزتو مبزي و  ]13[محبنسا 

دي غهند دز ؾهسمتيبي ثهب محبزتهو     نتیاو ژطوىؽ این ثند مو غهندمب . زا منزد آشمن  قساز دادند

دز ژهطوىؽ صهند زاثطهو     ]17[ثهسوا  و ىمنهبزا     .مبزي ثبال نػجت ثو غبیس ؾسمتيب، ثیؿتس اغت

مؿهنز ثسزغهی    20ثین صكنقیت می ی محبزتو مبزي و غندمبدي االععبس حػبثدازي زا دز 

عههبس نيههب چبههین نتیاههو ایههسي مسدنههد مههو دز مؿههنزىبیی مههو اقههعا تعيههدي دز االعآ. مسدنههد

حػبثدازي ثبال اغت، ثین غطو محبزتو مبزي و غهندمبدي االععهبس حػهبثدازي زاثطهو ماجتهی      

دز ژطوىؽ صند تب یس صكنقیت می ی محبزتهو مهبزي زا    ]23[ژبئیل و ىمنبزا   .ودند دازد

نتبی  ژطوىؽ آنب  حبمی اش این ثند مو غهندىبیی مهو محبزتهو    . ثس ژبیدازي غند ثسزغی مسدند

آنيب اعمبل ؾده اغت، نػجت ثو غندىبیی مو محبزتو مهبزي ممتهسي دز مهنزد     مبزي ثیؿتسي ثس

ثبهبثساین غهندىبي محبزتهو مبزانهو تهس ثهس غهندمبدي        . آنيب اعمبل ؾده اغهت، نبژبیهدازتس ىػهتبد   

اصازؾگسي مبلی تب یس مب هی دازنهد شیهسا ژبیهدازي و قبثلیهت ژهیؽ ثیبهی غهند زا مهبىؽ داده و          

 .میم ایسیيبي قحیو اقتكبدي مبحسف می غبشندغسمبیو ارازا  زا اش مػیس تك

 پضوهصفزضيه هاي 

 .اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت غندمبديصكنقیبس می ی ثس  :زسضیو اقلی اول

 :دهزسضیبس زسعی ؾمبزه یل تب 

 .صكنقیت می ی مسثن  ثند  ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .1

 .ازؾگسي مبلی تب یساراز اغتصكنقیت می ی ازشؼ ژیؽ ثیبی ثس غندمبدي اص .2

 .صكنقیت می ی ازشؼ تبیید مببدای ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .3

 .صكنقیت می ی انت بة صبقو ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .4
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 .صكنقیت می ی قبثا اتنب ثند  ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .5

 .ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت ی السزیو ث صكنقیت می ی ثیب  قبدقبنو .6

 .صكنقیت می ی محبزتو مبزي ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .7

 .صكنقیت می ی مبما ثند  ثس غندمبدي اصازؾگسي مبلی تب یساراز اغت .8

 .تب یساراز اغت اصازؾگسي مبلی صكنقیت می ی قبثا مقبیػو ثند  ثس غندمبدي .9

 .تب یساراز اغت اصازؾگسي مبلی ثا زيم ثند  ثس غندمبديصكنقیت می ی قب .10

غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی زا     -عناما محیطی، زاثطو ثین صكنقیبس می هی   :زسضیو اقلی دوا

 .دىد تحت تب یس قساز می

 -محدودیتيبي حبمم ثهس اصازؾهگسي مهبلی ثهس زاثطهو ثهین صكنقهیبس می هی          :زسضیو اقلی غنا

 .یساراز اغتغندمبدي اصازؾگسي مبلی تب 

صكنقیبس می ی مستجط ثب محتناي االععبس، غندمبدي اصازؾگسي مهبلی زا   :زسضیو اقلی چيبزا

 .ثیؿتس اش صكنقیبس می ی مستجط ثب نحنه ازائو االععبس تحت تب یس قساز می دىد

صكنقههیت می ههی مسثهن  ثههند ، غههندمبدي اصازؾههگسي مههبلی زا ثیؿههتس اش   :زسضهیو اقههلی ژههبام 

 .دىد ا اتنب ثند  تحت تب یس قساز میصكنقیت می ی قبث

، غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی زا ثیؿهتس اش      ثیبهی  صكنقیت می هی ازشؼ ژهیؽ   :زسضیو اقلی ؾؿم

 .دىد تحت تب یس قساز می( ازشؼ ثبشصنزد)ازشؼ تبییدمببدای  صكنقیت می ی

 روش تحقي 

زوؼ ایهن  . اغهت ( غیسآشمبیؿهی )این تحقیق اش ننع نیمو تاسثی و دزحهنشه تحقیقهبس تنقهی ی    

تحقیق اش ننع ىمجػتگی و مجتبی ثس مدل یبثی معبدالس غبصتبزي اغت مو دز آ  ثسزغهی زواثهط   

 .بتی مندند اغت، مد نتس محقق اغتثین مت یسىب مو مجتبی ثس نتسیو ىب و یبزتو ىبي تحقیق
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 غيزهاهت انداسه گيزي

دز این ژطوىؽ ثو مبتنز انداشه ایسي غندمبدي اصازؾگسي مبلی : غندمبدي اصازؾگسي مبلی

 . اغت بده می ؾند ]22[اش مدل اولػن  

انداشه ایسي ازشؼ ژیؽ ثیبی و ازشؼ تبییدمببهدای ثهب   : ثیبی و ازشؼ تبییدمببدای ازشؼ ژیؽ

زاسغهین  غهندىبي آتهی ثهو      ،زاسغین  غندىبي آتی ثو غندىبي دهبزي اغت بده اش چيبز مدل 

زاسغههین   زاسغههین  دسیبنيههبي نقههد آتههی ثههو غههندىبي دههبزي، و  ادههصاي غههندىبي دههبزي، 

ژهع اش محبغهجو ازشؼ   . شیهس اناهبا مهی ؾهند     دسیبنيبي نقهد آتهی ثهو ادهصاي غهندىبي دهبزي      

مببدای، ازشؼ تبییدمببدای اش السیق اصتعف ثین قدزمطلق صطهبي ژهیؽ ثیبهی ؾهده      ثیبی ژیؽ

، قجا و ثعهد اش دزنتهس   (3و  1ثب اغت بده اش مدليبي ؾمبزه )آتی و دسیبنيبي نقدي آتی غند غبل 

 .اسزتن غند دوزه دبزي انداشه ایسي می ؾند

دز این ژطوىؽ تعداد منازدي مو عدا زعبیت انت بة صبقهو تنغهط حػهبثسظ    : انت بة صبقو

 .معننغی اش زعبیت انت بة صبقو اغتمعیبز  ثو عبنا ده اغت، اصازؼ ؾ

ثبعث می ؾند مو زقم غند ثو قهنزس ثیطسزبنهو و   مدیسیت غند نتیاو : ثیب  قبدقبنو و ثی السزی

اش این زو می تهنا  ثهو مهدیسیت غهند ثهو عبهنا  معیهبزي        . قبدقبنو دز قنزتيبي مبلی ثیب  نؿند

اغهت بده   ]27[مهدل اغهتبثن    ثساي این مبتهنز اش . معننظ اش ثیب  قبدقبنو و ثی السزی اؾبزه نمند

 .ؾند می

ایهن  . اغهت بده ؾهده اغهت    ]28[ثساي انداشه ایسي محبزتو مبزي اش مهدل ونهگ   : محبزتو مبزي

مطهسح مهسده اغهت ثهب ایهن ت هبوس مهو         ]15[زوؼ دز واقع تعدیا ؾده مدلی اغهت مهو ثبغهن    

 .اؾنبالس و ایساداس وازده ثو آ  زا دازا نیػت

ز تعهداد مهنازد عهدا ازؿهبي     ثساي غهباؽ مبمها ثهند  االععهبس ؾهسمتيب اش معیهب      : مبما ثند 

االععبس مو تنغط حػبثسظ مػتقا و ثبشزظ قهبنننی اهصازؼ ؾهده اغهت، ثهو عبهنا  معیهبزي        

 . ؾند معننظ، اغت بده می
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 دي زسانػهن و  مهدل ثساي انداشه ایسي قبثا مقبیػهو ثهند  دز ایهن ژهطوىؽ اش     : قبثا مقبیػو ثند 

 .اغت بده می ؾند ]19[ىمنبزا  

وىؽ حبضس اش معیهبز تعهداد قه حبس ثهساي عملیهبتی مهسد  صكنقهیت        دز ژط: قبثا زيم ثند 

ثدین تستیت لگبزیتم الجیعهی تعهداد قه حبس اصازؾهيبي     . می ی قبثا زيم ثند  اغت بده می ؾند

 .مبلی ثو عبنا  معیبز معننغی اش قبثا زيم ثند  اغت بده می ؾند

 جاهؼه و نوونه آهاري

 . ژریسزتو ؾده دز ثنزظ اوزاق ثيبداز تيسا  اغت دبمعو آمبزي این تحقیق ؾبما تمبا ؾسمتيبي 

انت هبة ؾهدند مهو     ثهو عبهنا  نمننهو    ؾهسمت  110، تعهداد  منزد نتس ژهطوىؽ ثب تندو ثو ؾسایط 

امب ژهع اش ثسزغهی تهب یس محهدودیتيبي      .اسدآوزي اسدید 1389تب  1376االععبس آنيب اش غبل 

 .یبزت ؾسمت تقلیا 85حبمم ثس اصازؾگسي مبلی، تعداد نمننو ثو 

 روش تجشيه  و تحليل داده ها

اغت بده ؾده  مدل یبثی معبدالس غبصتبزيدز این ژطوىؽ ثو مبتنز تاصیو و تحلیا داده ىب اش 

 ،LISRELثساي آشمن  زوایی ژطوىؽ اش نسا ازصاز، PLSآشمن  مدل اش نسا ازصاز ثساي . اغت

 .اغت بده ؾد SPSSو ثساي آشمن  ودند ىمجػتگی ثین صكنقیبس می ی اش نسا ازصاز 

 پايايي و روايي تحقي 

ثو این تستیت مو داده ىبي . ثو مبتنز ازشیبثی ژبیبیی تحقیق اش زوؼ آشمن  مادد اغت بده ؾد

تب  86)غبلو  4، و (85تب  81)غبلو  5، (80تب  76)غبلو  5ثو غو دوزه  89تب  76ژطوىؽ الی دوزه 

نتبی  ثو میصا  شیبدي . ىب انابا اسدیدغ ع آشمن  مدل دز ىس غو این دوزه . تقػیم ؾد( 89

 .مؿبثو ثندند مو این منضنع منید ژبیبیی ژطوىؽ حبضس اغت

تنغط زوؼ تحلیا عبملی  ؾد مواش زوایی غبشه یب عبما اغت بده ثو مبتنز ازشیبثی زوایی تحقیق 

سایت مو ثساي تمبا ض tنتبی  تحلیا عبملی تبییدي ثب تندو ثو آمبزه  .تبییدي محبغجو می ؾند

اغت، نؿب  می دىد مدليبي  96/1این نؿبنگسىب و ق تيبي منبن  منزد مطبلعو، ثبالتس اش مقداز 
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انداشه ایسي منزد اغت بده دز ژطوىؽ حبضس مببغت ثنده و نؿب  اش این دازند مو نؿبنگسىبي 

 منزد اغت بده ثساي انداشه ایسي ق تيبي منبن  منزد مطبلعو این ژطوىؽ ثب غبصتبز عبملی و

 . شیسثببي نتسي تطبثق قبثا قجنلی دازد

  تحقي يافته هاي 

زقهم  و  tآمهبزه  و ثهب تندهو ثهو     دزقهد 95آشمن  زسضیو ىبي تحقیق، دز غطو االمیبهب   ثساغبظ 

 :یت مػیساضس

 زاثطو ثین ازشؼ ، و غندمبدي زاثطو ثین مسثن  ثند ، غندمبدي وصكنقیبس می ی  زاثطو ثین

زاثطهو ثهین انت هبة صبقهو و     ، و غندمبدي ازشؼ تبییدمببدای زاثطو ثین، و غندمبديژیؽ ثیبی 

ثهین ثهی السزههی و ثیهب  قههبدقبنو و     زاثطههو ،زاثطهو ثههین قبثها اتنهب ثههند  و غهندمبدي     ، غهندمبدي 

زاثطو ثین مبما ثند  و غندمبدي، و زاثطو ثین قبثا مقبیػو ثهند  و غهندمبدي معبهی     ،غندمبدي

 .داز و مػتقیم اغت

  اش لحهب  آمهبزي    ، و زاثطو ثین قبثا زيم ثند  و غندمبديي و غندمبديمحبزتو مبز ثینزاثطو

 .اغت ثی معبی

         امهب ایهن   . ىس غو مت یس مبتسلی ثهس زاثطهو ثهین صكنقهیبس می هی و غهندمبدي تب یساهراز اغهت

انهداشه   یهس  تب یسارازي دز منزد مت یس مبتسلی غند ده یب شیب  ده ثند  ؾهسمت، ؾهدیدتس اش دو مت  

 .ؾندزاثطو ثی معبی عث می ؾند مو اغت و ثب ؾسمت و ننع قبعت

 تب یساهراز اغهت دز    زاثطو ثین صكنقیبس می ی و غندمبدي محدودیت ثو منقع ثند  ثس زاثطو

حبلینو ثو دلیا ایبنو تمبا ؾسمتيبي نمننو مناشنو ثین صكنقیبس می ی زا زعبیهت مهسده ثندنهد،    

ه اغهت و محهدودیت معحتهبس    ا س محدودیت مناشنو ثهین صكنقهیبس می هی مهجيم ثهبقی مبنهد      

 .ؾند مب عت ىصیبو ثس این زاثطو تب یسي ندازد
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  ثس غهندمبدي معبهی   مستجط ثب محتنا و مستجط ثب ازائو تب یسارازي ىس دو دغتو صكنقیبس می ی

تب یسارازي صكنقیبس می ی مستجط ثب محتهنا ثیؿهتس اش تب یساهرازي صكنقهیبس      لیداز اغت و

 .اغت می ی مستجط ثب ازائو

 ثهس غهندمبدي معبهی     مسثن  ثند  و قبثا اتنب ثهند    یسارازي ىس دو دغتو صكنقیبس می یتب

 .اتنب ثند  اغت اثیؿتس اش تب یسارازي قبث مسثن  ثند  تب یسارازي ولیداز اغت 

 ثهس غهندمبدي معبهی داز     ازشؼ ژیؽ ثیبی و ازشؼ تبییدمببهدای  تب یس ىس دو صكنقیت می ی

 .ثیبی ثیؿتس اش ازشؼ تبییدمببدای اغتتب یسارازي ازشؼ ژیؽ  ولیاغت 

 

 و ارائه پيطنهادها يزيگ  جهينت

 .ثو النز صعقو نتبی  آشمن  زسضیبس تحقیق ازائو ؾده اغت 1دز ددول ؾمبزه 

 نتايج آسهوى فزضيات تحقي : 5جدول ضواره 

 
 زد/تبیید زسضیو زد/تبیید زسضیو

 تبیید زسعی ىؿتم تبیید اقلی اول

 تبیید زسعی نيم تبیید زسعی اول

 زد زسعی دىم تبیید زسعی دوا

 تبیید اقلی دوا تبیید زسعی غنا

 (زد) مب عت ىصیبو (نبمؿ ف) مناشنو (تبیید) ثو منقع ثند  اقلی غنا تبیید زسعی چيبزا

 تبیید اقلی چيبزا تبیید زسعی ژبام

 تبیید اقلی ژبام تبیید زسعی ؾؿم

 تبیید اقلی ؾؿم زد زسعی ى تم
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نتسي م بىیم نتسي اصازؾگسي مبلی ادعب ؾده اغهت مهو صكنقهیبس می هی مباهس ثهو       چبزچنة دز 

ثهو قهنزس   ) مو ثهین صكنقهیبس می هی    می زودانتتبز  ثببثساین. غندمبدي اصازؾگسي مبلی می ؾند

امهب  . و معبی دازي ودند داؾهتو ثبؾهد   مػتقیمو غندمبدي اصازؾگسي مبلی زاثطو  (ملی و دصب ثو دصب

، مػهتقیم و  و قبثها زيهم ثهند     دز منزد صكنقیبس می هی محبزتهو مهبزي   ثو دص  واین زاثطنتبی  الجق 

منیهد نتهبی  تحقیقهبس ثهساو  و ىمنهبزا        دز صكنـ محبزتو مهبزي  این نتیاو .اغت معبی داز ثنده

ثو نتس می زغد اغهت بده مببهداب     ثساین اغبظ. اغت ]29[و ونت  ،]13[، ثبالچبندزا  و محبنسا ]17[

ؾيبي مبلی دز تكمیم ایسیيبي صند، ثو االععبتی مو محبزتهو مبزانهو اغهت اىمیهت     اش االععبس اصاز

اش این نتیاو چبین اغتبجب  می ؾند مو دز چهبزچنة نتهسي ایهسا  نیهص ثبیهد ىمبنبهد       . دىبدشیبدي نمی 

تعدیعتی قنزس ایسد و محبزتو مهبزي اش صكنقهیبس می هی     FASBچبزچنة نتسي ثین الملا و 

نتهبی  تب یساهرازي   الجهق   .صامبس محبزتو مبزانو دز اغتبندازدىب ثبید مبىؽ یبثدىمچبین ال .حرف ؾند

صكنقیبس می ی مستجط ثب محتناي االععبس ثهس غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی ثیؿهتس اش تب یساهرازي       

ایهن نتیاهو منیهد ادعبىهبي مطهسح ؾهده دز       . صكنقیبس می ی مستجط ثهب نحهنه ازائهو االععهبس اغهت     

دز مهنزد تب یساهرازي مسثهن  ثهند  و قبثها       .می ثبؾد( ، امسینب، و ثین الملاایسا )چبزچنثيبي نتسي 

دز چهبزچنة  . ثند  ثس غندمبدي اصتعف نتسىبیی ثین مجبنی نتسي و ؾناىد تاسثهی ودهند دازد  اتنب

 صكنقهیبس چبین ثیب  می ؾند مو ىیچنداا اش ایهن  و م بىیم نتسي اصازؾگسي مبلی  FASBنتسي 

. االععبتی غندمبد اغت مو ىس دو ویطاهی زا ىمصمهب  دز نتهس اسزتهو ثبؾهد     و  نیػتثس دیگسي مسدع 

امب ؾناىد تاسثی ثػیبزي نؿب  اش این دازند مو مسثن  ثند  تب یس ثیؿهتسي ثهس غهندمبدي دازد تهب قبثها      

ایبگننو ادعب مهی   ]14[ثبزوا (. ]5[حابشي و زحمبنی ،]6[دغتگیس و  ىمنبزا  ،]14[ ثبزوا)اتنب ثند  

ب تندو ثو ایبنو مسثن  ثند  ثو ازشؾيبي ثبشاز مستجط اغت، دز نتیاو اش دیهدابه تب یساهرازي   مبد مو ث

نتیاهو  . ثس غندمبدي، این صكنقیت می ی ثبید اىمیت ثیؿتسي نػجت ثو قبثا اتنهب ثهند  داؾهتو ثبؾهد    

ند  ثهس  دز این ژطوىؽ نیص نتبی  نؿب  می دىد مو تب یسارازي مسثن  ثه . تحقیق وي منید این ادعب ثند

  ثهس غهندمبدي اصازؾهگسي مهبلی     غندمبدي اصازؾگسي مبلی ثیؿهتس اش تب یساهرازي قبثها اتنهب ثهند     
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دز منزد تب یسارازي ازشؼ ژهیؽ ثیبهی و تبییدمببهدای ثهس غهندمبدي نیهص ثهین مجهبنی نتهسي و           .اغت

 و ثین الملا و ىمچبهین ایهسا  ثهین    FASBدز چبزچنة نتسي . ؾناىد تاسثی نبىمبىبگی ودند دازد

و اعتقبد ثس این اغت مهو نقؿهيبي ژهیؽ ثیبهی و      این دو صكنقیت ىیچگننو تسدیحی واقع نؿده اغت

یعبی ایبنهو االععهبس معمهنال ىهم ازشؼ ژهیؽ ثیبهی       . تبیید مببدای االععبس ثو ىم مسثن  می ثبؾبد

امههب ثسصههی اش محققههب  معتقدنههد مههو ازشؼ ژههیؽ ثیبههی  ثههس ازشؼ  . دازنههد و ىههم ازشؼ تبییدمببههدای

معتقدند مو ازشؼ ژهیؽ ثیبهی اؾهبزه     ]16[ثساي نمننو ثیػت و ىمنبزا  . یدمببدای ازدحیت دازدتبی

ایبگننهو االععهبس   . ثو این دازد مو اصازؾيبي مبلی تب چو میصا  االععبتی زادع ثو آیبده ازائو می مببد

و غهبیس   ثهساي تهبمین مببهداب  غهسمبیو    . انتتبزاس مدیسیت زا دزمنزد آیبده ؾسمت انعنبظ مهی دىهد  

اغت بده مببداب  اش اصازؾيبي مهبلی ایبگننهو االععهبس ازشؾهمبد اغهت شیهسا مهدیسیت ثهو االععهبس          

محسمبنو دز منزد ؾسمت و ثسنبمهو ىهبي آتهی آ  دغتسغهی دازد مهو دیگهسا  ثهو آ  اننهو االععهبس          

 .می ؾند ي تبییدنتبی  این ژطوىؽ نیص حبمی اش این اغت مو این ادعب اش لحب  آمبز. دغتسغی ندازند
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Modeling the Impact Of The Qualitative Characteristics On The Usefulness Of The 

Financial Reporting 
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Subject: the aim of accounting is providing useful information for the users of annual 

reports. However, the research literature couldn’t help to judge about the relationship 

between qualitative characteristics and usefulness of financial reporting. The purpose 

of this research is investigating and determining the impact of qualitative 

characteristics on usefulness of financial reporting. 

Methodology: analyzing the data has done by structural equations model. The LISREL, 

PLS, and SPSS software's have used to test the model, research reliability, and 

correlation between the qualitative characteristics respectively. The sample consists of 

85 companies their information has investigated from 1376 to1389. Findings and 

Conclusions: except of seventh and ninth sub-hypothesis, other hypothesis have 

confirmed (conservatism and understandability have not meaningful impact on 

usefulness). In addition, there is interact relationship between conservatism and 

faithful representation and neutrality qualitative characteristics, relevance and 

reliability qualitative characteristics, and feedback and predictability qualitative 

characteristics. Therefore it recommended removing the conservatism from the list of 

the qualitative characteristics. Furthermore, since the impact of the relevance on 
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usefulness is more than the impact of the reliability, so we can conclude the users of 

financial statements prefer the relevant information on the reliable information. 

Key Words: usefulness of financial reporting, qualitative characteristics of financial 

reporting, represent related qualitative characteristics, content related qualitative 

characteristics. 
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