
در شزکت های  بزرسی پایداری و محتوای اطالعاتی اجزای نقدی سود

 ته شده بورس اوراق بهادار تهزان پذیزف

 

 استادیار داوشکدٌ علًم اداری ي اقتصاد داوشگاٌ فرديسی مشُد -م مقد قدیری دکتر ابًالفضل

 

 :چکیسُ 

ب ضا زض ٌّگبم سَز حسبثساضی ٍ اخعای هطثَط ثِ آى اظ خولِ اطالػبتی است کِ افطاز آًْ

اطالػبت هطثَط ثِ اخعای سَز هْن است ٍ ثِ پیص . زٌّس هس ًظط لطاض هی تصوین گیطی

هحتَای اطالػبتی اخعای ًمسی  ثب تَخِ ثِ اّویت سَز ٍ .کٌس ثیٌی سَز آیٌسُ کوک هی

هحتَای اطالػبتی اخعای ًمسی سَز زض ضطکت پبیساضی ٍ  ّسف ایي تحمیك ثطضسی  آى،

ثبضس،  ثِ ًحَی کِ ًتبیح حبصلِ اظ ایي  ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى هی  ّبی پصیطفتِ ضسٓ

تحمیك زض تصوین گیطی ّبی سطهبیِ گصاضاى ٍ لیوت گصاضی آًْب هَضز استفبزُ لطاض 

ثبضس کِ زض ایي تحمیك  سَز حسبثساضی لبثل تمسین  ثِ زٍ خعء ًمسی ٍ تؼْسی هی. گیطز هی

زاضتِ ضسُ زض ضطکت، ذبلص ٍخَُ پطزاذتی ٍخَُ ًمس ًگِ )خعءًمسی سَز ثِ سِ خعء

تفکیک ضسُ  (ثِ ثستبًکبضاى  (زض یبفتی)ى ٍ ذبلص ٍخَُ پطزاذتی ثِ سْبهساضا (زضیبفتی)

 .است

زّس کِ خعء ًمسی ًگِ زاضتِ ضسُ زض ضطکت اظ سبیط  ًتبیح آظهَى فطضیبت ًطبى هی

کٌس، اهب سْبهساضاى  یاخعای ًمسی سَز ثبثجبت تطهی ثبضس ٍ سَز سبل آتی ضا ثْتط تجییي ه

ظًٌس ٍ ثجبت سبیط اخعای ًمسی سَز ضا ًعزیک ثِ  ثجبت ایي خعء ضا ثیطتط اظ ٍالغ ترویي هی

 .کٌٌس  ٍالؼیت پیص ثیٌی  هی

لیوت  ،ثبظزُ سْبم ،سَز ذبلص ،خطیبى ٍخِ ًمس آظاز ،اخعای ًمسی سَز :کلوبت کلیسی 

 سْبم  
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 :همسهِ 

ست ٍ ثِ هَلغ ٍ تحلیل زلیك ٍ ٍالغ ثیٌبًِ آًْب، هْوتطیي اهطٍظُ زستطسی ثِ اطالػبت زض     

اثعاض خْت اتربش تصویوبت زضست ٍ کست هٌفؼت هَضز اًتظبض ٍ استفبزُ ثْیٌِ ٍ هطلَة 

اضائِ اطالػبت ثِ استفبزُ هحصَل ًْبیی فطآیٌس حسبثساضی،  .ثبضس اهکبًبت هبلی هی اظ

ضج اظ ضطکت، زض لبلت گعاضش ّبی ٍ ذب تلف اػن اظ استفبزُ کٌٌسگبى زاذلکٌٌسگبى هر

ّبی هبلی است کِ زض تصوین گیطی  سَز یکی اظ الالم هٌسضج زض صَضت. حسبثساضی است

ّبی هبلی تأثیط ثسعایی زاضز ٍ تَخِ ظیبزی ضا هؼطَف ذَز سبذتِ  استفبزُ کٌٌسگبى صَضت

ٍ هبلی زض هتَى حسبثساضی  سَز ٍ اخعای آى، ثِ طَض گستطزُهحتَای اطالػبتی  .]9[است

تحمیمبت تدطثی، ضَاّس لَی زض اضتجبط ثب هحتَای .  ]1[ثبضّب هَضز آظهَى لطاض گطفتِ است

اطالػبتی سَز حسبثساضی اضائِ ًوَزُ اًس، الجتِ کست ایي ًتبیح خبی تؼدت ًساضز ٍ ثسیْی 

است کِ سَز حسبثساضی ثرطی اظ اطالػبت هَضز استفبزُ سطهبیِ گصاضاى زض اضظیبثی 

ثِ زٍ ضَز   ضٌبسبیی هی ثط هجٌبی تؼْسی سَز حسبثساضیًظط ثِ ایٌکِ . ُ ثبضسضیسک ٍ ثبظز

. خعء تؼْسی ًیع لبثل تمسین ثِ اخعای زیگطی استتمسین است؛ خعء ًمسی ٍ تؼْسی لبثل 

ثیبى ضسُ است کِ سطهبیِ  ّیأت استبًساضزّبی حسبثساضی هبلی( 1)ثیبًیِ ضوبضُ 47زض ثٌس 

ى اظ سَز ثطای اضظیبثی تَاى سَزآٍضی، تَاى پطزاذت سَز گصاضاى، ثستبًکبضاى ٍ زیگطا

سْبم، پیص ثیٌی سَزّبی آتی ٍ اضظیبثی یک سطهبیِ گصاضی زض ضطکت یب زازى اػتجبض ثِ 

 . ضطکتی زیگط استفبزُ هی کٌٌس

تصوین ئِ اطالػبت هفیس ثِ ّسف اصلی حسبثساضی اضا، هحممیي هبلیثِ ػمیسُ ثطذی اظ 

زض ایي تحمیك سؼی ضسُ است تب ّسف  .هی ثبضس وین صحیحخْت اتربش تص گیطًسگبى

 .]8[هصکَض زًجبل گطزز

ًیع اخعای آى، ّن زض پیططفت تبضیری ٍّن زض گعاضضگطی هبلی ّوَاضُ  گعاضش سَز ٍ

زض ایي هیبى سَز حسبثساضی ٍ اخعای هطثَط ثِ آى اظ خولِ  ]11[.هَضز تَخِ ثَزُ است

تحمیمبتی . یطی تَسط افطاز زض ًظط گطفتِ هی ضًَساطالػبتی ّستٌس کِ زض ٌّگبم تصوین گ
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کِ ثِ ثطضسی اخعای تؼْسی ٍ ًمسی سَز هی پطزاظًس اغلت ثِ پیص ثیٌی سَزّبی آتی ثب 

ثطذی اظ تحلیل گطاى هبلی ثط ایي ػمیسُ ّستٌس کِ ثِ . استفبزُ اظ سَزّبی فؼلی پطزاذتِ اًس

اى اظ چٌیي تحمیمبتی زض لیوت گصاضی زلیل توبیل سطهبیِ گصاضاى ثِ ضلن ًْبیی سَز، هی تَ

اهب تحلیل گطاى اٍضاق ثْبزاض، هسیطاى ضطکت ّب،  .]34[صحیح اٍضاق ثْبزاض استفبزُ کطز

سطهبیِ گصاضاى ٍ افطازی کِ زض ثبظاض سطهبیِ هطبضکت زاضًس، ثیطتطیي تَخِ ذَز ضا ثِ ضلن 

سَز ]2[.هی کٌٌسسَز ذبلص ثِ ػٌَاى آذطیي للن اطالػبتی صَضت سَز ٍ ظیبى هؼطَف 

ثط اسبس ضٍیکطز . ]4[هی ضَز ٌبی تؼْسی اًساظُ گیطی  ٍ گعاضشحسبثساضی ثط اسبس هج

ّوبى  .تؼْسی زض صَضت تحمك زضآهسّب ٍ ٍلَع ّعیٌِ ّب هی تَاى سَز ضا گعاضش کطز

طَض کِ تدعیِ سَز ثِ زٍ ثرص ًمسی ٍ تؼْسی ثبػث کبّص هیبًگیي ذطبی پیص ثیٌی   

. تؼْسی سَز ًیع هٌدط ثِ کبّص هیبًگیي ذطبی پیص ثیٌی هی گطزز هی ضَز، تمسین ثرص

ثٌبثطایي ثطای ایي کِ سَز گعاضش ضسُ ثتَاًس زض اضظیبثی ػولکطز ٍ تَاى سَزآٍضی  ]7[

یک ضطکت ثِ استفبزُ کٌٌسگبى کوک کٌس ٍ سطهبیِ گصاضاى ثب اتکب ثِ اطالػبت سَز، 

ًجبیس ثِ ضلن ًْبیی سَز گعاضش ضسُ تَخِ  ثبظزُ هَضز اًتظبض ذَز ضا ثطآٍضز کٌٌس، صطفبً

ٍ ثرطْبی هرتلف  (اخعای ًمسی ٍ تؼْسی)کطز ٍ تَخِ ثِ اخعای تطکیل زٌّسُ ی سَز

زض تحمیمبت گصضتِ اخعای . ایي اخعا هی تَاًس اطالػبت هٌبسجی ضا زض اذتیبض آًْب لطاض زّس

هطبلؼِ لطاض گطفتِ  ًمسی ٍ تؼْسی سَز ٍ ّوچٌیي اضتجبط آًْب ثب ثبظزُ آتی سْبم هَضز

تؼْسی ثِ الالم تؼْسی اذتیبضی ٍ غیط اذتیبضی  ءاست، زض ایي تحمیمبت ّن چٌیي خع

 .تفکیک ضسُ ٍ آثبض آى ّب ًیع ثطضسی ضسُ اًس

 

 :ازثیبت ٍ چبضچَة ًظطی

ٌسیي اظ چاّویت سَز . سَز یکی اظ هتغیطتطیي هفبّین زض زًیبی پیچیسُ تدبضت است 

 :اظ تٌسخْت هس ًظط است کِ ػجبض
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هؼوَالً سطهبیِ گصاضاى زض پیص ثیٌی  :اّویت سَز زض تصوین گیطی سطهبیِ گصاضی( الف

ّبی ذَز، هَاضزی هبًٌس ثبظزّی سْبم ٍ ًسجت لیوت ثِ سَز ضا هس ًظط  لطاض هی زٌّس ٍ 

 ]29[.اکثط تحلیل گطاى ًیع زضثبضُ اضظش اٍضاق ثْبزاض اظ پیص ثیٌی سَز استفبزُ هی ًوبیٌس

ثطای پیص ثیٌی سَزّبی : ٍ خطیبى ّبی ًمسی آیٌسُ ّب سَز زض پیص ثیٌی سَزویت اّ(ة

هؼوَالً ایي پیص ثیٌی ّب ثب استفبزُ اظ . آیٌسُ اظ اطالػبت هطثَط ثِ سَز استفبزُ هی ضَز

 .1ضٍش تدعیِ ٍ تحلیل زٍضُ ّبی ظهبًی سَز صَضت هی پصیطز

تأکیس زاضز کِ سَز ( 1)ثیبًیِ ضوبضُ : اّویت سَز ثطای پیص ثیٌی اضظش ضطکت( ج

. کٌس ضبذص ثْتطی ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی زض هَضز اضظیبثی ػولکطز ضطکت فطاّن هی

اضظش خبضی ضطکت ٍ اضظش ّط سْن آى ثِ خطیبى سَز سْبم آتی هَضز اًتظبض کِ ثیي 

پیص ثیٌی افطاز، سَز ضا ثِ ػٌَاى هؼیبض  اظ ایي ضٍ زاضز؛ سْبهساضاى تَظیغ ذَاّس ضس ثستگی

 . اضظش ضطکت ٍ هجٌبیی ثطای تصویوبت التصبزی ذَز تلمی هی کٌٌس

 .َز حسبثساضی لبثل تمسین ثِ زٍ ثرص ًمسی ٍ تؼْسی هی ثبضسس

 سَز حسبثساضی; خطیبى ًمسی ػولیبتی+ الالم تؼْسی                                           

لفی اضائِ ضسُ است کِ اظ خْت اضظیبثی ػولکطز ٍاحسّبی تدبضی تبکٌَى هؼیبضّبی هرت

خولِ هؼوَلی تطیي ٍ هْوتطیي هؼیبض اضظیبثی ػولکطز ٍ سَزآٍضی هؤسسبت زض حبل 

سطهبیِ ثطذی اظ  .حبضط ًطخ ثبظزُ سْبم است، کِ ًمص کلیسی زض سطهبیِ گصاضی زاضز

اٍل ثِ ضضس ٍ زض زضخِ  گطزض خستدَی ثبظزُ کَتبُ هست ًمسی ّستٌس ٍ ثطذی زیگصاضاى 

اظ ای ّط سطهبیِ گصاضی زضخِ  هؼتمسًس 2فطاًسیس ٍ ّوکبضاى. زٌّس هی  ویتتَسؼِ اّ

ضیسک ضا زضثطزاضز کِ هستلعم اظ زست زازى پَل زض ظهبى حبل ثطای ثسست آٍضزى هٌبفغ 

  ]28[.آى است

ثبظزُ یب پبزاش . هتغیط اصلی زض تصوین گیطی ثطای سطهبیِ گصاضی است ،زض حمیمت ثبظزُ

 : ٍ لسوت استسطهبیِ گصاضی ضبهل ز

                                                           
1 Financial Accounting Standards Bear, Statement of Financial Accounting 

Standard, ct:FASB concent No 1 1978 
2 Francis, J, R, Lafond, P.olsson, and K. Schipper.(2002).  
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 ثبظزُ ًبضی اظ هٌفؼت یب ضطض سطهبیِ( ة             زضآهس خبضی( الف 

... ی، ثْطُ زضیبفتی اظ اٍضاق لطضِ ٍزضآهس خبضی هوکي است ضبهل سَز ًمسی، سَز سْو 

 .ثبضس

اذیطاً تَخِ ظیبزی ثِ خطیبى ّبی ًمسی ٍضٍزی ٍ تَاى ًمسیٌگی ضطکت ثِ ػٌَاى هجٌبی 

چٌبًچِ لیوت سْبم زض پبیبى زٍضُ ثیطتط اظ لیوت . ضطکت ضسُ استاضی سْبم لیوت گص

سْبم زض اٍل زٍضُ ثبضس اصطالحبً آى ضا هٌفؼت سطهبیِ ٍ اگط ًسجت سْبم زض پبیبى زٍضُ 

 ]12[.کوتط اظ اٍل زٍضُ ثبضس ثِ آى ضطض سطهبیِ هی گَیٌس

 

 پیطیٌِ تحمیك

 :تحمیمبت ذبضخی

ساضی سَز تحت تبثیط همساض ٍ ػالهت الالم تؼْسی ًطبى زازًس کِ پبی( 2005)زیچَ ٍ ضاس 

 ]22[.ثرطس پبیساضی سَز ضا ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی ثْجَز هی الالم تؼْسی،.گیطز هی  لطاض

ثِ پبیساضی  ًطبى زازًس کِ الالم تؼْسی ثب لبثلیت اتکبی کوتط هٌدط(2005)اسکبت ٍزیگطاى

یي ثَز کِ ثؼلت ػسم پیص ثیٌی کبهل ًتبیح هطبلؼبت آًْب حبکی اظ ا .کوتط سَز هی ضَز

اق ثْبزاض ضطکت ّب سطهبیِ گصاضاى، ًَػی لیوت گصاضی غیطٍالؼی زض هَضز سْبم ٍ اٍض

 ]33[.اتفبق هی افتس

زضهمبلِ ذَز ثِ ثطضسی تَاى هسل ّبی تؼْسی ًسجت ثِ هسل ّبی خطیبى ًمس ( 2006) یَزض

 .]35[ثِ هٌظَض پیص ثیٌی خطیبى ّبی ًمس آتی پطزاذت

ضا ثب ثبظزُ ( تفبٍت ثیي سَز ٍ خطیبى ّب ًمسی)ضاثطِ ی اضلبم تؼْسی( 2006)بى ٍ زیگطاىچ 

کت ّب ثب کیفیت سَز پبئیي یک تفسیط اظ ًتبیح ایي است کِ ضط. کطزًس آتی سْبم ثطضسی

ایي است  تفسیط زیگط. ضًَس زچبض افت ثبظزّی هی زض زٍضُ ی پس اظ گعاضضگطی سَز،

هی ثطًس ٍ لیوت سْبم ضا هتٌبست  لِ کیفیت سَز پبییي ضطکتْب پیهسئکِ سطهبیِ گصاضاى ثِ 

 .]21[ثب آى تؼسیل هی کٌٌس
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پبیساضی ٍ لیوت گصاضی اخعای ًمسی سَز ضا هَضز ثطضسی لطاض (2008)زیچبٍٍّوکبضاى 

آًْب زضیبفتٌس اخعاء پبیساضتط سَز، کِ زض ایي تحمیك ٍخَُ پطزاذتی ثِ سْبهساضاى . زازًس

  ]23[. ی زاضی ثب لیوت سْبم زاضزثَز، ضاثطِ هؼٌ

 

  :تحمیمبت زاذلی 

هحتَای اطالػبتی خطیبى ّبی ًمسی ٍ تؼْسی زض ( 1385)ػطة هبظاض یعزی ٍ ّوکبضاى   

ثبظاض سطهبیِ ایطاى ضا هَضز ثطضسی لطاض زازُ ٍ زضیبفتٌس سَز ًسجت ثِ خطیبى ّبی ًمسی 

 ]7[.ػولیبتی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ زاضز

زض هطبلؼِ ای کیفیت الالم تؼْسی ٍسَز ضا ثب تبکیس ثط ًمص (1385)ٍّوکبضاى ًَضٍش  

زّس  ًتبیح ثِ زست آهسُ ًطبى هی. ذطبی ثطآٍضز الالم تؼْسی هَضز هطبلؼِ لطاضزازُ اًس

  ]13[.ضَز سطح ثبالی الالم تؼْسی ثبػث کبّص کیفیت سَز الالم تؼْسی هی

هطثَط ثَزى اخعای ًمسی ٍتؼْسی سَز ثِ ثطضسی هیعاى  (1385)ضٍزًطیي کطزستبى ٍ

یي ثَز یبفتِ ّبی تحمیك آًْب حبکی اظ ا. حسبثساضی ًسجت ثِ اضظش ثبظاض ضطکت پطزاذتٌس

تَاى پیص ثیٌی اضظش ثبظاض ضطکت ضا زاضًس، اهّب اخعای  کِ خعء ًمسی سَز حسبثساضی

                                                                                                                                      ]10[. اضظش ثبظاض  ضطکت ّستٌس فبلس تَاى پیص ثیٌی ٍ لسضت  تَضیحتؼْسی سَز 

زض تحمیك ذَز ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي سَزػولیبتی ٍ خطیبى ّبی ًمس ( 1385)ذَش زل       

ْبم ػبزی، ثبظزُ هدوَع زاضایی ّب ٍ ضضس اضظش آظاز ثب ثبظزُ سْبم، ثبظزُ حمَق صبحجبى س

اظ آظهَى فطضیِ ّبی تحمیك  ًتبیح حبصل. ثبظاض ذبلص زاضاییْبی ػولیبتی پطزاذتِ است

سَز ػولیبتی ٍ سَز ذبلص ثِ ػٌَاى هؼیبضّبی سَز تؼْسی ثط اضظش حمَق ًطبى هی زّس 

اضظیبثی حمَق صبحجبى سْبم ٍ اضظش ضطکت هؤثطًس اهب خطیبى ّبی ًمس آظاز ثطای 

            ]5[.صبحجبى سْبم ًبهطثَط ّستٌس

زض تحمیك ذَز ثِ ایي هَضَع پطزاذتٌس کِ آیب زلت اخعای (1387) هسضس ٍ ػجبس ظازُ

تَاًس پبیساضی سَز ٍ  اًدبهس ٍ هی سَز زض پیص ثیٌی ذَزضبى، ثِ ثْجَز پیص ثیٌی سَز هی

ثب استفبزُ اظ  تحمیك ًطبى هی زّس کًِتبیح . ح زّسضاثطِ سَز ٍ خطیبًْبی ًمسی ضا تَضی
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ػولکطز ٍ یٌی ًوَز ثحسالل ذطبی هوکي پیص  سَز ّبی گصضتِ هی تَاى سَز آتی ضا ثب

 ]11[.سَز ّب ثب لبثلیت پیص ثیٌی اخعای  سَز ٍ استوطاض آًْب ضاثطِ هثجت زاضز

هحتَای اطالػبتی سَز ٍ چطذِ ًَسبًبت سَز ٍ ( 1389)ضٌّوبی ضٍزپطتی ٍ ّوکبضاى 

خطیبى ّبی ًمسی ضا هطبلؼِ ًوَزُ ٍ زضیبفتٌس سَز حسبثساضی زاضای هحتَای اطالػبتی 

است کِ ایي هحتَا، زض ضطکت ّبیی کِ زاضای سَز ّوَاتطی ًسجت ثِ خطیبى ًمسی ثَزُ 

 .]6[اًس، کبّص یبفتِ است 

هحتَای اطالػبتی ّوَاضسبظی سَز زض ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ (1388)ّبضوی ٍ هْسی 

ضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضا ثطضسی ًوَزُ ٍ ثسیي ًتیدِ ضسیسًس کِ ّوَاضسبظی سَز، زض ثَ

تَاًبیی سَز زض پیص ثیٌی سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی آتی ضا افعایص هی زّس زض 

حبلی کِ تَاًبیی هصکَض زض پیص ثیٌی الالم تؼْسی اظ ططیك ّوَاضسبظی سَز، افعایص ًوی 

 .]13[یبثس 

ذالف لبػسُ ثِ ثطضسی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ الالم تؼْسی ( 1390)ضی حمیمت ٍ ثرتیب

زض همبیسِ ثب خطیبًبت ًمسی ػولیبتی پطزاذتِ اًس ٍ ًتبیح تحمیك ًطبى هی زّس کِ زض 

ضٍیکطز کل الالم تؼْسی، خطیبًبت ًمسیی ػولیبتی، تَاى تَضیحی الالم تؼْسی غیطػبزی 

ّب ًطبى زٌّسُ ی هحتَای اظ سَی زیگط ثطضسی . زض ثبظزُ آتی سْبم ضا کبّص ًوی زّس

افعایٌسُ اطالػبت خطیبًبت ًمسی ػولیبتی ٍ الالم تؼْسی سطهبیِ زض گطزش، ًتبیح حبکی 

اظ آى است کِ خطیبًبت ًمسی ػولیبتی ٍ الالم غیطػبزی ًسجت ثِ یکسیگط هحتَای افعایٌسُ 

 .]3[اطالػبتی ًساضًس 

 
 فطضیبت تحمیك

ضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبم زاضاى تَظیغ هی ضَز پبیسا: فطضیِ ی اٍل

 ، ثیطتط ذَاّسکِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز ثرطی ًسجت ثِ

 .ثَز

ذَز کِ زض لیوت سْبم  سطهبیِ گصاضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی: فطضیِ ی زٍم

 .تَخِ هی کٌٌس هٌؼکس هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز
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 :هسل ّبی هفَْهی 

 :هسل ثِ کبضگطفتِ ضسُ خْت آظهَى فطضیِ اٍل تحمیك

  :تحمیمبت گصضتِ اظ ضاثطِ ی ظیط خْت ثطضسی هیعاى پبیساضی اخعای سَز استفبزُ کطزُ اًس

 :کِ زض آى

 

 

 

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

 ،t الالم تؼْسی سَز زض زٍضُ ی  ;      

 ( الالم ًمسی سَز)خطیبى ٍخِ ًمس آظاز   ;                    

آظهَى )زض ایي تحمیك خطیبى ًمس آظاز ثِ هٌظَض ثطضسی هیعاى پبیساضی اخعای ًمسی سَز

 .ثرص ظیط تمسین هی ضَزثِ سِ ( فطضیِ اٍل

 

 

 

 :کِ زض آى

 

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

 t الالم تؼْسی سَز زض زٍضُ ی;   

 tی بًسُ ی ًمس زض زٍضُ تغییط زض ه ;

 t ثِ سْبهساضاى زض زٍضُ ی( زضیبفتی)ذبلص پطزاذتی;  

 t ثِ ثستبًکبضاى زض زٍضُ ی( زضیبفتی)ذبلص پطزاذتی;  
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 ، تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی;  

 ،تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی ;  

 ٍ تؼییي کٌٌسُ ی هیعاى پبیساضی;  

 .ی ثبضسه  سُ ی هیعاى پبیساضیًیع تؼییي کٌٌ;  

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

 

 

 

 

 t+1، ثیبًگط ثبظزُ سبل   : زض هؼبزالت فَق

 هطثَطِ ٍ( خعء)ضطیت ٍالؼی پبیساضی سبذتبض ( ثِ خع )ّب  

 .هطثَطِ هی ثبضٌس( خعء)ثیبًگط ضطیت پبیساضی سبذتبض (  خع ثِ)ّب  
 

 :ضٍش تحمیك 

 :خبهؼِ ی آهبضی

خبهؼِ ی . 0تحمیك ػلوی ثب ّسف ضٌبذت یک پسیسُ زض یک خبهؼِ آهبضی اًدبم هی ضَز

آهبضی ایي تحمیك ضبهل توبهی ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى کِ 

 .یط ضا زاضا ثبضٌس، هی ثبضسضطایط ظ

 .زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض پصیطش ضسُ ثبضٌس 1382لجل اظ سبل هبلی -1

 .سبل هبلی آى ّب هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌس هبُ ثبضس -2

 .زض زٍضُ ی هَضز ثطضسی تغییط زٍضُ ی هبلی ًساضتِ ثبضٌس -3
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 .بضٌسضطکت ّبی سطهبیِ گصاضی ، ٍاسطِ گطی ّبی هبلی، ثبًک ٍلیعیٌگ ًج -4

 .  زازُ ّبی هَضز ًظط آى ّب زض زستطس ثبضس -5

 :ثطآٍضز حدن ًوًَِ 

استفبزُ ضسُ است کِ ثب استفبزُ اظ  NCSS&PASS ثطای ثطآٍضز حدن ًوًَِ اظ ًطم افعاض

هتغیط هستمل، ثطای حدن  4ثط اسبس ّب ثطای ضگطسیَى ایي ًطم افعاض، همساض تَاى آظهَى

سبل استفبزُ ضسُ  5ضطکت زض 51زض ایي تحمیك اظ . سست آهسُ استّبی هتفبٍت ًوًَِ ث

 .ّب هَضز استفبزُ لطاض ذَاٌّس گطفت سبل ضطکت زض آظهَى 253کِ حسٍز است 

 

 تؼسازهتغیط ّبی هستمل ذطبی ًَع زٍم ذطبی ًَع اٍل تَاى آظهَى حدن ًوًَِ

200 8189/0 05/0 18102/0 4 

210 8400/0 05/0 15992/0 4 

220 8591/0 05/0 1409/0 4 

230 8761/0 05/0 12387/0 4 

240 8914/0 05/0 10855/0 4 

250 9050/0 05/0 09493/0 4 

260 9171/0 05/0 08283/0 4 

270 927/0 05/0 07212/0 4 

280 937/0 05/0 06266/0 4 

290 945/0 05/0 05432/0 4 

300 953/0 05/0 047/0 4 

 

زض ایي پژٍّص ثِ هٌظَض تسٍیي هجبًی ًظطی تحمیك اظ هطبلؼبت  :فطآیٌس استرطاج اطالػبت 

کتبثربًِ ای اظ لجیل هطبلؼِ پبیبى ًبهِ ّبی کبضضٌبسی اضضس ٍ زکتطا، هدالت تحمیمبت 
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ّوچٌیي ثطضسی هدالت  ٍ ثَضس اٍضاق ثْبزاض هبلی، ثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی ٍ

تدَ زض ایٌتطًت ٍ هطاخؼِ ثِ هطاکع ٍ ًططیبت زض ظهیٌِ تحمیك ٍ ثرطی ًیع اظ ططیك خس

ػلوی ٍ زاًطگبّی ٍ آضضیَی استفبزُ ضسُ ٍ زازُ ّبی هبلی هَضز ًیبظ اظ ًطم افعاضّبی 

 تسثیط پطزاظ، زًب سْن ٍ سبیت ضسوی ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى استرطاج گطزیسُ است،

 .فبزُ ضسُ استاست  EXCELض ّبی هَضز ًیبظ اظ ًطم افعا چٌیي ثطای ایدبز پبیگبُ زازُّو

 :ضٍش تدعیِ ٍتحلیل زازُ ّب

زض ضگطسیَى چٌس گبًِ ثَسیلِ  ّب زض ایي تحمیك اظ آظهَى هؼٌی زاضی  ثطای اًدبم فطضیِ

استفبزُ ضسُ است، کِ زض ازاهِ  STATISTICA  ٍ SPSS 16.0 ًطم افعاضّبی

 .ح هی زّینّبی آهبضی استفبزُ ضسُ ضا تَضی ضٍش

 :ًتـبیح تحمیك 

 :ثطضسی فطضیِ اٍل تحمیك 

ثطای ثطضسی فطضیِ اٍل تحمیك ثبیس ثب تَخِ ثِ هسل ظیط تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس، ذبلص   

ثِ سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى ثط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ هَضز ثطضسی ( زضیبفتی)پطزاذتی

 .لطاض گیطًس

  

 
 

سل اصلی، هسل ّبی ظیط هَضز آظهَى لطاض زازین ٍ ًتبیح آًْب تدعیِ اهب لجل اظ ثطضسی ه

 .ٍتحلیل کطزُ این
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 :کِ زض آًْب زاضین

 tی  ثیبًگط سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ زض زٍضُ:  

 tزض زٍضُ ی ( زضیبفتی)ذبلص پطزاذتی:  

 t ثِ ثستبًکبضاى زض زٍضُ ی ( زضیبفتی)ذبلص پطزاذتی:  

ثطضسی ضاثطِ ثیي خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز ثب سَز لجل اظ الالم غیط (1 

ثطای ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی آظاز ثب سَز  :هتطلجِ سبل آتی

 :ثبیس هسل ظیط ضا ثطاظش زّینلجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی 

 

 
 
 

خسٍل ضاثطِ ثیي خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز ثب سَز لجل اظ الالم . 1خسٍل 

 غیط هتطلجِ سبل آتی

 

 آمارٌ َای رگرسيًن

394/0 ضطیت ّوجستگی  

156/0 ضطیت تؼییي  

149/0 ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ  

F_value 388/22  

P_value 000/0  

 



 12 

زضصس سَز لجل اظ الالم غیط 16اضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِثب تَخِ ثِ هؼٌی ز  

ضًَس ٍ هسل  هتطلجِ سبل آتی تَسط خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز تجییي هی

 :استصَضت  ایي ًْبیی ثِ

 

 
 

ثِ یک اًساظُ ثط سَز لجل زض ایي هسل ضطایت خطیبى ّبی ًمسی آظاز ٍ الالم تؼْسی سَز  

ثبضٌس ٍ هیعاى تبثیط خطیبى ّبی ًمسی آظاز کوتط اظ  اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی هَثط ًوی

 (P-value=0.000002. )ثبضس الالم تؼْسی سَز هی

 

 خسٍل  همبیسِ ثطاثطی ضطایت خعء ًمسی ٍ خعء تؼْسی سَز. 2خسٍل

 

مياوگيه  درجٍ آزادی مجمًع مربعات مىبع

 مربعات
F P 

 00002/0 05400/24 548376/0 1 548376/0 هسل کبّص یبفتِ

   022798/0 243 539847/5 ذطب

 

ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ٍ کل ذبلص  (2

ضا ثطاظش  (2)ثبیس هسل اثتسا :ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ( زضیبفتی)پطزاذتی

 :زّین
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خسٍل ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ  ًمس ٍ  کل ذبلص . 3سٍلخ

 (2ًتبیح هسل )ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی( زضیبفتی)پطزاذتی

 

 آمارٌ َای رگرسيًن

 448/0 ضطیت ّوجستگی

 201/0 ضطیت تؼییي

 191/0 ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

F_value 253/20 

P_value 000/0 

 

اظ سَز لجل اظ الالم غیط  زضصس 20ثب تَخِ ثِ هؼٌی زاضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِ 

هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز، تغییط زضهبًسُ ی ًمس ٍ کل ذبلص 

 .ٍ هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز ضًَس تجییي هی( زضیبفتی)پطزاذتی

 
 

کٌٌس  ّب ضا ضز ًوی تَظیغ ثبلیوبًسُآظهَى کلوَگطٍف اسویطًَف ًطهبل ثَزى 

(Kolmogorov_Smirnov Z =0.629 p=0.823)  ٍٍاتسي  -آهبضُ زٍضثیي

(D-V=1.599) کٌس ًیع ػسم ذَز ّوجستگی ثبلیوبًسُ ضا ثیبى هی. 

ثبضس اهب ثطای  زض ایي هسل هیعاى تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیطتط اظ تبثیط ذبلص پطزاذتی هی

 .ضَز سی هؼٌی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ صَضت ظیط تؼطیف هیثطض
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 (P-Value=0.00005) کِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط ٍ  ثط اسبس همبزیط احتوبل

زضصس فطض ثطاثطی ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیص اظ  5تَاى پصیطفت کِ  زض سطح  هی

تَاى پصیطفت کِ هیعاى  زضصس هی 95بى ضَز ٍ ثب اطویٌ ضز هی( زضیبفتی)ذبلص پطزاذتی

 .ثبضس هی( زضیبفتی)تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس ثیص اظ ذبلص پطزاذتی

 

 خسٍل  همبیسِ ثطاثطی ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی. 4خسٍل 

 

مجمًع  مىبع

 مربعات

درجٍ 

 ازادی

مياوگيه 

 مربعات

F P 

 000054/0 89026/16 366005/0 1 366005/0 هسل کبّص یبفتِ

   021670/0 242 244035/5 ذطب

 

 :ثطضسی هسل هطثَط ثِ فطضیِ اٍل تحمیك

( زضیبفتی)ثطای ثطضسی ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی

آتی ثبیس هسل ظیط ضا ثطاظش  ثِ سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل

 :نزّی
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خسٍل ضاثطِ ثیي الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی  ٍخِ ًمس ٍ ذبلص . 5خسٍل

 ثستبًکبضاى ٍ سْبهساضاى ثب سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی(زضیبفتی)پطزاذتی

 

 آمارٌ َای رگرسيًن

 521/0 ضطیت ّوجستگی

 271/0 ضطیت تؼییي

 259/0 ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ

F_value 414/22 

P_value 000/0 

 

 

زضصس اظ سَز لجل اظ الالم غیط  27ثب تَخِ ثِ هؼٌی زاضی ضگطسیَى هی تَاى پصیطفت کِ     

هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی ثِ 

 .ٍ هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز ضًَس سْبهساضاى ٍثستبًکبضاى تجییي هی

 

 
 

پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبم  :است فطضیِ اٍل تحمیك ثسیي صَضت

زاضاى تَظیغ هی ضَز ثیطتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب زض ضطکت 

ضَز ٍ ایي  استفبزُ هی (3هسل)طضسی ایي فطضیِ اظ هسل لجلیثطای ث .ًگِ زاضتِ هی ضَز

گیطز کِ آیب توبم هتغیطّبی هسل ثِ یک اًساظُ ثط سَز لجل اظ  هَضَع هَضز ثطضسی لطاض هی

الالم غیط هتطلجِ هَثط است ٍ ثطای ثطضسی هؼٌی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی اثتسا 



 16 

ًوبیین کِ آیب همبزیط لسض هطلك ضطایت ثب ّن تفبٍت زاضًس ٍ زض صَضتی کِ  ثطضسی هی

 اظ سبیط ضطایت ثعضگتط ثبضس فطضیِ صفط پصیطفتِ ثبضٌس ٍ همساض ضطیت  تفبٍت زاضتِ

ثبیس تَخِ زاضت کِ آظهَى ) ضَز ضَز ٍ یب ثِ ػجبضتی اثتسا آظهَى فطضیِ ظیط هططح هی هی

 (ًوبیس زاض ثَزى تفبٍت ضا ثطضسی هی ظیط تٌْب هؼٌی

 

 

 

 

 خسٍل  ثطضسی ثطاثطی لسض هطلك ضطایت ضگطسیَى. 6خسٍل

 

 F P هیبًگیي هطثؼبت زضخِ اظازی ؼبتهدوَع هطث هٌجغ

 000000/0 49469/16 3272277/0 2 654555/0 هسل کبّص یبفتِ

   019816/0 242 795582/4 ذطب

 

تَاى  ثط اسبس خسٍل فَق ضطایت ثطاثط ًیستٌس اهب فطضیِ آظهَى ضا ثِ صَضت ظیط هی

 :ًَضت

 

H0: َظیغ هی ضَز کوتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى ت

.زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز  

H1:  پبیساضی آى ثرص اظ خعء ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى تَظیغ هی ضَز ثیطتط اظ آى لسوتی است کِ ثِ ثستبًکبضاى پطزاذت ٍ یب

.زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز  
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ص ثبیس ضطیت ذبلص سَز سْبهساضاى ثیص اظ سبیط هتغیطّب اهب ثطای تبییس فطضیِ پژٍّ 

ضَز ضطیت تغییط زض هبًسُ ی ًمس ثیص اظ  ثبضس اهب ّوبًگًَِ کِ زض هؼبزلِ ظیط زیسُ هی

پبیساضی آى ثرص اظ خعء  "ضطیت سبیط هتغیطّبست، لصا فطض صفط یب ایي فطض کِ 

ی است کِ ثِ ثستبًکبضاى ًمسی سَز کِ ثیي سْبهساضاى تَظیغ هی ضَز کوتط اظ آى لسوت

 . ضَز ضز ًوی ".پطزاذت ٍ یب زض ضطکت ًگِ زاضتِ هی ضَز

زض خسٍل ظیط تبثیط هتغیطّب . ثْتط است ثساًین کِ ثیطتطیي تبثیط هطثَط ثِ کسام هتغیط است

ضَز هیعاى تغییط زض هبًسُ ًمس ضطکت ثیص اظ  ضتجِ ثٌسی ضسُ است ّوبًطَض کِ زیسُ هی

 .سل هَثط ثَزُ استسبیط هتغیط ّب  زض ه

 

ضتجِ ثٌسی اثط هتغیطّب زض هسل ضگطسیًَی. 7خسٍل  

 

 خْت تبثیط هیعاى اثط 

Cash 439/0  + 

DIST_EQ 312/0  - 

DIS_D 147/0  + 

 

 

 :ثطضسی فطضیِ زٍم تحمیك 

ثطای ثطضسی فطضیِ زٍم تحمیك ثبیس تبثیط تغییط زض هبًسُ ی ًمس، ذبلص پطزاذتی ثِ 

ى ٍ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثط ثبظزُ سبل آتی هَضز سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضا

 ثطضسی لطاض گیطًس ًٍْبیتبً ثب ضطایت هتٌبظط هسل فطضیِ اٍل همبیسِ ضَز

 

 

 



 18 

 

زضصس اظ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی تَسط الالم تؼْسی سَز، تغییط  27زیسین 

ٍ هسل ًْبیی  ضًَس اذتی ثِ سْبهساضاى ٍثستبًکبضاى تجییي هیزض   هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطز

 (ضخَع ضَز5ثِ خسٍل .)ثبضس ثِ صَضت ظیط هی

 

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

 

 

خسٍل ضگطسیَى تبثیط الالم تؼْسی سَز، تغییط زض هبًسُ ی ًمس ٍ ذبلص پطزاذتی . 8خسٍل

 ٍ سَز لجل اظ الالم غیط هتطلجِ سبل آتی ثط ثبظزُ سبل آتی ضاى ٍ ثستبًکبضاىسْبهسا(زضیبفتی)

 

 آمارٌ َای رگرسيًن

321/0 ضطیت ّوجستگی  

103/0 ضطیت تؼییي  

084/0 ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ  

F_value 5075/5  

P_value 0001/0  

 

 

 :هسل ًْبیی ثِ صَضت ظیط ذَاّس ثَز
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ذَز کِ زض لیوت ( سَز)ضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی سطهبیِ گصا: فطضیِ زٍم 

 .سْبم هٌؼکس هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ هی کٌٌس

فطضیِ زٍم زض ایي تحمیك ثِ صَضت فَق است کِ ثطای ثطضسی ایي فطضیِ اظ هسل لجلی 

 بی هسل ثِگیطز کِ آیب توبم هتغیطّ ضَز ٍ ایي هَضَع هَضز ثطضسی لطاض هی استفبزُ هی

ی زاضی ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ ایي یک اًساظُ ثط ثبظزُ هَثط است ٍ ثطای ثطضسی هؼٌ

 .ضَز تؼطیف هی صَضت

 

 

 

 :کِ ایي فطضیِ هؼبزل ثب فطضیِ ظیط است

 

 :H0پبسد ثِ فطضیِ پژٍّص هٌفی است  

 :H1پبسد ثِ فطضیِ پژٍّص هثجت است  

 

 

 :ٍل آًبلیع ٍاضیبًس زاضینکِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط زض خس
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 خسٍل  ثطضسی ثطاثطی ضطایت ضگطسیَى. 9خسٍل

 

 F P هیبًگیي هطثؼبت زضخِ اظازی هدوَع هطثؼبت هٌجغ

 0298/0 56353/3 633/4725 2 3/9451 هسل کبّص یبفتِ

   102/1326 240 4/318264 ذطب

 

است لصا توبم ضطایت  کوتط( زضصس 5)ثب تَخِ ایٌکِ همساض احتوبل اظ سطح آظهَى      

 :تَاى پصیطفت کِ هی% 95ضَز ٍ ثب اطویٌبى  ضز هی %5زض سطح  اًس ٍ فطض صفط ثطاثط ًجَزُ

ذَز کِ زض لیوت سْبم هٌؼکس ( سَز)سطهبیِ گصاضاى زض اًتظبضات هطتجط ثب سَزآٍضی 

 .هی ضَز ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ هی کٌٌس

یي هسل هطبثِ ضطایت هسل هطثَط ثِ فطضیِ اٍل کٌین کِ آیب ضطایت ا حبل ثطضسی هی

پطزاظین ٍ ثطای ثطضسی هؼٌی زاضی  ثطای ایي هٌظَض ثِ همبیسِ ضطایت زٍ هسل هی. ثبضس هی

 .ضَز ایي هَضَع فطضیِ آهبضی ثِ صَضت ظیط تؼطیف هی
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ط اسبس همبزیط احتوبل ث( 10خسٍل)کِ ثب استفبزُ اظ آظهَى فیطط زض خسٍل آًبلیع ٍاضیبًس

تَاى پصیطفت کِ هیعاى تبثیط ضطایت الالم تؼْسی سَز ٍ ذبلص  زضصس هی 95ثب اطویٌبى

سْبهساضاى ٍ ثستبًکبضاى زض زٍ هسل تفبٍت هؼٌی زاضی ًساضز اهب تفبٍت ( زضیبفتی)پطزاذتی 

 .ثبضس زض ضطایت تغییط زض هبًسُ ی ٍخِ ًمس اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاض هی

 

 خسٍل  ثطضسی ثطاثطی ضطایت زٍ ضگطسیَى. 10خسٍل 

 

 F P هیبًگیي هطثؼبت زضخِ اظازی هدوَع هطثؼبت ثطآٍضز تفبضل هٌجغ

 
701/1 1/224 1 138/224 191/0 662/0 

 
581/1- 8/8835 1 799/8835 547/7 006/0 

 
798/1- 3/1078 1 281/1078 921/0 338/0 

 
288/0 8/866 1 840/866 740/0 390/0 

   77/1170 240 7/280983 ذطب

 

 :ًتیدِ گیطی  

ٍ هطبثك ثب (1996)ثب تَخِ ثِ هطبلت گفتِ ضسُ ًتیدِ هی گیطین کِ ثطذالف ًتبیح اسلَاى

سطهبیِ گصاضاى ثِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز تَخِ  (2008)ًتبیح تحمیك زیچَ ٍ ّوکبضاى 

گْساضی هی ضَز ضا هی کٌٌس، اهب سطهبیِ گصاضاى ثجبت خعء ًمسی سَز کِ زض ضطکت ً
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ثیطتط اظ ٍالغ ترویي هی ظًٌس ٍ ثجبت اخعای ًمسی زیگط سَز ضا ًعزیک ثِ ٍالؼیت پیص 

هی ( 2008)ثیٌی هی کٌٌس، کِ ایي ًتبیح ّن هطبثك ثب یبفتِ ّبی تحمیك زیچَ ٍ ّوکبضاى 

 ]20[،]31[.ثبضس 

 

 :هحسٍزیت ّبی تحمیك

ض ثَضس اٍضاق ثْبزاض زض سبل ّبی زض ایي تحمیك تٌْب ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ ز (الف

کِ سبل هبلی آًْب هٌتْی ثِ آذط اسفٌس هی ثبضس هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است زض  86الی 82

 .ًتیدِ زض تسطی ًتبیح ثِ سبیط ضطکت ّب ثبیس ثب احتیبط ػول ضَز

یکی اظ هَاضز ٍخَُ پطزاذتی ثِ سْبهساضاى ثبثت ثبظ ذطیس سْبم هی ثبضس، اهب ثسلیل ( ة

لبًَى تدبضت ایطاى ثبظ ذطیس سْبم هوٌَع است، ایي هَضز زض ایي  198یٌکِ طجك هبزُ ا

 . تحمیك هحبسجِ ًطسُ است

اثطات ًبضی اظ تفبٍت زض ضٍش ّبی حسبثساضی زض اًساظُ گیطی ٍ گعاضش ضٍیسازّب ( ج

 .هبلی هوکي است ثطًتبیح اثط گصاضز کِ تؼسیلی اظ ایي ثبثت صَضت ًگطفتِ است

تحمیك ثب تَخِ ثِ اثطات احتوبلی سبیط هتغیطّبی هستمل کِ ثط هتغیط ٍاثستِ تبثیط ًتبیح ( ز

 .گصاضتِ اهب زض ایي تحمیك ثطضسی ًطسُ، تفسیط گطزز

یکی زیگط اظ هحسٍزیت ّبی تحمیك زض زستطس ًجَزى اطالػبت ثطذی ضطکتْب کِ هی (ّ

 .تَاًست ثِ ػٌَاى خبهؼِ آهبضی اًتربة ضَز، هی ثبضس

 هططٍط گعاضش حسبثطسی ضا اػوبلی هبلی زض زستطس اصالحبت ثٌس ّبی صَضت ّب( ٍ

 . ًکطزُ اًس

 :پیطٌْبزات تحمیك 

خطیبى ٍخِ )پیطٌْبز هی ضَز کِ پبیساضی اخعای ًمسی سَز ثطای ضطکت ّب ثب ( الف

 .هٌفی ٍهثجت خساگبًِ اًدبم ضَز، ٍ ًتبیح آى هَضز تحلیل لطاض گیطز( ًمس آظاز

ٌْبز هی ضَز تحمیك هطبثِ اهب ثب زض ًظط گطفتي هتغیط ّبی کٌتطل اظ لجیل ،اًساظُ پیط( ة

 .اًدبم گیطز... ضطکت ، ًَع صٌؼت  ٍ



 23 

پیطٌْبز هی ضَز تحمیمی هطبثِ ثب ایي تحمیك اهب ثطای زٍضُ ی ظهبًی هتفبٍت اًدبم ضَز ( ج

 . ٍ ًتبیح حبصلِ ثب ًتیدِ ایي تحمیك همبیسِ گطزز

 

 :هٌبثغ  تحمیك

ضاثطِ ثیي ػولکطز ٍ تمسین سَز ًمسی زض »(. 1384.)چبالکی،پطی،اػتوبزی،حسیي -1

سی ضثط.«1377-1381بزاض تْطاى طی سبل ّبی ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْ

 .39ضوبضُ –ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی، سبل زٍاظزّن 

 

طِ ی ثیي کیفیت سَز ٍ ثطضسی ٍ تجییي ضاث»(. 1383).زستبًی، غالهطضبثمفی، ػلی ٍ کط  -2

 37ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی، ضوبضُ  ثطضسی .«ٍاکٌص ثبظاض ثِ تغییطات سَز ًمسی

 

ثطضسی هحتَای اطالػبتی افعایٌسُ تؼْسی "، (1390)حمیمت، حویس، ثرتیبضی، هسؼَز،  -3

، تحمیمبت حسبثساضی ٍ حسبثطسی، "ذالف لبػسُ زض همبیسِ ثب خطیبًبت ًمسی ػولیبتی

 .9ضوبضُ 

 

اضتجبط ثیي کیفیت سَز ٍ ثبظزُ  یثطضس»(. 1384).ذَاخَی، ضکطاهلل ٍ ًبظوی، اهیي -4

ّبی حسبثساضی  ثطضسی .«ٍضاق ثْبزاض تْطاىسْبم ثب تبکیس ثط ًمص اضلبم تؼْسی زض ثَضس ا

 40ٍ حسبثطسی، ضوبضُ 

 

سْبم ٍ ثطضسی ضاثطِ ثیي خطیبًْبی ًمس آظاز ٍ سَز ػولیبتی ثب ثبظزُ »(.1385).ذَش زل -5

سُ زض ثَضس اٍضاق ضضس اضظش ثبظاض ذبلص زاضایی ّبی ػولیبتی ضطکت ّبی پصیطفتِ ض

 .«ثْبزاض تْطاى
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هحتَای "، (1389)ضٌّوبی ضٍزپطتی، فطیسٍى، طبلت ًیب، لسضت الِ، ٍلی پَض، ّبضن،  -6

، تحمیمبت حسبثساضی ٍ "اطالػبتی سَز ٍ چطذِ ًَسبًبت سَز ٍ خطیبى ّبی ًمسی

 .8بضُ حسبثطسی، ضو

 

هحتَای اطالػبتی خطیبى » (.1385).افسبًِ ضفیؼییتبهطبیری،ثهحوس،ػطة هبظاض یعزی، -7

  43، ضوبضُ طسیثطضسی ّبی حسبثساضی ٍ حسبث« یطاىّبی ًمسی ٍ تؼْسی زض ثبظاض سطهبیِ ا

 

تبثیط "(. 1382).هحوَز ٍ تَخیکی، هحوَز  یطبسًَس،لبئوی، هحوس حسیي، ل -8

، "زُ سْبم ضطکت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاىّوَاضسبظی سَز ثط ثبظ

 33ّبی حسبثساضی ٍ حسبثطسی، ضوبضُ ثطضسی

 

کیي ًْبزی ٍ هحتَای اطالػبتی سی ضاثطِ ثیي هبلضثط»(.1387.)طضبکطهی،غاله-9
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