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 ذُيچک

بت ٚ يازث يثب ثطضؾ اثتسا. اؾت ضٌطؾيٖٛ يؾبظك ٔسَیط ٘طٔبَ اظ َطيغ يالالْ تؼٟس يطيٌٜك ا٘ساظيتحمایٗ ٞسف 

 ،ثسیُ يوبضٞبضاٜ يیآظٖٔٛ وبضا يطاثپؽ ؾ ٚ يیقٙبؾب يالالْ تؼٟس يؾبظٕٔىٗ ٔسَ يوبضٞبضاٜ ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ

 يٞببٖیرط ىطزیضٚ ُٔبثك يالالْ تؼٟس يطيٌا٘ساظٜ ،ٞببفتٝی اؾبؼ ثط .٘سقس ٔحبؾجٝ٘ٛع زْٚ  يٚ ذُب ٘ٛع اَٚ يذُب

 يح زٞٙسٜ الالْ تؼٟسيتٛي يٞبٗ ِٔٛفٝياظ ث. ىطزٞب وبضاتط اؾتیط ضٚی٘ؿجت ثٝ ؾب (FASBَجك  ُ قسٜیتؼس)ي٘مس

ٔسَ  يیثٝ وبضا "ثب ٚلفٝ يالالْ تؼٟس"ٚ  "يبتي٘مس ػّٕ يٞببٖیرط"، "طٔٙتظطٜيٝ غيط زضآٔس ثٝ وؿط زضآٔس ٘ؿييتغ"

جبً یتمط .ثٟتط اؾت ىطزٞبیط ضٚیٗ اضظـ ثبظاض ٘ؿجت ثٝ ؾبيبٍ٘يثب ٔ يؾبظبؼيِحبِ رعء حبثت ٚ ٞٓ ٔم. وٙٙسيوٕه ٔ

٘ٛع زْٚ تٟٙب  يأب زض ٔٛضز ذُب زاض٘س، ئٙبؾج يی٘ٛع اَٚ وبضا يج ذُبياظ ح( كيتحمحبنُ قبُٔ ٔسَ )ٞب ٝ ٔسَيوّ
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ؾٛز  يوٝ زؾتىبض يیقطوتٟب يیك، زض اضتجبٌ ثب قٙبؾبيت ٔسَ تحميٗ تطتیثس. ثبقسئ ئٙبؾج يیوبضا يك زاضايتحم ٔسَ

  .زاضز يتط لسضت ٔٙبؾت زاقتٝ ا٘س

 "ٔسَ يیوبضا "،"يالالْ تؼٟس "،"ت ؾٛزيفيو"، "يؾبظٔسَ" :يذيکل يّاٍاصُ

 

 همذهِ .1

ضا زض اضتجبٌ ثب  یيٞبيٗ ٔٛيٛع ٍ٘طا٘یا. إُِّ ٕٞطاٜ قسٜ اؾتٗ يزض ؾُح ث ئبِ يٞب یيآغبظ ٞعاضٜ ؾْٛ ثب ضؾٛا

 يػّت انّ. ف ٘كب٘ٝ ضفتٝ اؾتييؼ ئبِ يٌعاضقٍط يسآٚضزٜ ٚ اٍ٘كت اتٟبْ ثٝ ؾٛیپس "ئبِ يت ٌعاضقٍطيفيو"

ب حس ت يحؿبثساض يٞبهيتىٙٞب ثب اؾتفبزٜ اظ طاٖ قطوتیٗ ٔٛيٛع رؿتزٛ وطز وٝ ٔسیتٛاٖ زض ايٞب ضا ٔيٗ ٍ٘طا٘یا

سا يت پيٗ ٔٛيٛع إٞیٗ ضٚ، ایاظ ا. ثبقٙس يٚ زض ضاؼ آٖ ضلٓ ؾٛز ضا زاضا ٔ ئبِ يٌعاضـ ٞب يتٛاٖ زؾتىبض يبزیظ

٘بظط اظ  يٞب، ٟ٘بزٞب يٗ ٍ٘طا٘یزض پبؾد ثٝ ا. طيب ذیقطوت اؾت  "يبزيػّٕىطز ثٙ"وٙس وٝ ؾٛز ٌعاضـ قسٜ حبنُ ئ

ف ضٚظ افعٖٚ یط قبٞس افعاياذ يٞبزض ؾبَ. ٔمِٛٝ ٔتٕطوع قسٜ ا٘سٗ یٍط ثط ایه اظ َطف زيه َطف ٚ ٔحممبٖ آوبزٔی

 ٞب پػٚٞف": سیٌٛ ئ ٗيچٙ اضتجبٌ ٗیا زض >7= فٛ٘سیز. پطزاظ٘س ئ "ت ؾٛزيفيو"ٓ وٝ ثٝ ٔٛيٛع يٞؿت يمبتيتحم

 تیطیسٔ حٛظٜ زض ػٜیٚ ثٝ ٔٛيٛع ٗیا. اؾت بفتٝی فیافعا طياذ زٞٝ زٚ يَ زض يطيچكٍٕ َٛض ثٝ ؾٛز تيفيو طأٖٛيپ

اؾبؾبً زض ؾٝ حٛظٜ  ت ؾٛزيفيو مبتيتحم ".زاضز ٔهساق ٘طٔبَ طيغ يتؼٟس الالْ يؼٙی آٖ ٔطثٌٛ يپطٚوؿ ٚ ؾٛز

وٝ زض  يمب٘يتحم( 2ت ؾٛز ٞؿتٙس، يفيؾٙزف و ئٙبؾت ثطا يبضٞبياضائٝ ٔؼ يوٝ زض پ يمبتيتحم( 1: ط٘سیپصينٛضت ٔ

الظْ ثٝ . ت ؾٛز ٞؿتٙسيفيو يبٔسٞبيپ یيقٙبؾب يوٝ زض پ ي٘مبيتحم (3ت ؾٛز ٞؿتٙس ٚ يفيؤٛحط ػٛأُ  یيقٙبؾب يپ

 يزض ضاؾتب ،وٙٙس ئ يثطضؾت ؾٛز ضا يفيو يبٔسٞبيت ؾٛز ٚ پيفيو وٙٙسٜ ٗييوٝ ػٛأُ تؼ يمبتيتحم ،ح اؾتيتٛي

اظ  يىی ٚيثٝ اػتمبز  .وٙٙس يمبت ٌطٜٚ اَٚ اؾتفبزٜ ٔيتحم حبنُ يٞبت ؾٛز اظ ٔسَيفيو ئٙبؾت ثطا ياٗ ؾٙزٝييتؼ

ٔمبِٝ ثٛزٜ وٝ ثب  يطػبزيغ يتؼٟسالالْ ٔسَ  يت ؾٛز وٕه وطزٜ، ٔؼطفيفئطتجٍ ثب و يوٝ ثٝ ضقس پػٚٞف ٞب يػٛأّ

بٖ ٘بٔٝ یت ؾٛز زض لبِت پبيفيزض اضتجبٌ ثب و يبضيمبت ثؿيط تحمياذ يع زض ؾبَ ٞبيطاٖ ٘یزض ا .اؾت آغبظ قسٜ  >12=رٛ٘ع 

زض اؾبؾبً طفتٝ یمبت نٛضت پصيتحم. طفتٝ اؾتینٛضت پص يپػٚٞك -ياضقس ٚ ٔمبالت ػّٕ ي، وبضقٙبؾيزوتط يٞب

 ٍطیز يٍ وكٛضٞبيقٛ٘س وٝ زض ٔح ئتٛؾُ ٔ یيٞبت ؾٛز ثٝ ٔسَيفيؾٙزف و يثطا زاض٘س ٌٚطٜٚ زْٚ ٚ ؾْٛ لطاض 

ط ي٘ظ) يُيط ػٛأُ ٔحيتحت تبح يحؿبثساض يٞبٝیاؾت وٝ ضٚ يٗ زض حبِیا .قىُ ٌطفتٝ اؾت( ىبیذهٛنبً أط)

وكٛضٞب، ؾُح آٔٛظـ، ؾُح  يٚ التهبز يبؾيؾ يٞب ي، ٚاثؿتٍيب٘يٗ ٔبِي، لٛا٘يلب٘ٛ٘ يؿتٓ ٞبي، ٔصٞت، ؾفطًٞٙ

ٗ یثط ا .>8=ٍط ٔتفبٚت ثبقس یه وكٛض ثٝ وكٛض زیتٛا٘س اظ  ئ. (  . . ٝ ٚیٗ ؾطٔبي، ٔٙبثغ تبٔيالتهبز يبفتٍیتٛؾؼٝ 

اؾتٛاض ثبقس  یيٞبف فطويثط پ ا٘س،قسٜ اضائٝوكٛضٞب ط یؾبزض ت ؾٛز يفيثب ووٝ زض اضتجبٌ  یيٞباؾبؼ ٕٔىٗ اؾت ٔسَ

زض  يحؿبثساض يٞبٝیضٚٗ يث يزاض٘س وٝ تفبٚتٟب يبٖ ٔيث >11=ٌٛٔع ٚ ٕٞىبضاٖ. طاٖ ٔهساق ٘ساقتٝ ثبقسیزض ا وٝ

ت يفيو يثطا ئسِ يَطاح يك زض پيٗ تحمیا. زاقتٝ ثبقس احطع ي٘ يالالْ تؼٟس يٞب يػٌیٚ تٛا٘س ثط ئرتّف ٔ يوكٛضٞب

 .اؾت طاٖیا يُيٍ ٔحیثب تٛرٝ ثٝ قطا يالالْ تؼٟسؾٛز ثب تٕطوع ثط 
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،  ٔٛيٛع  زض ازثيبت. ٗ لطاض ٌطفتٝ اؾتياظ ٔحمم يبضيت ؾٛز ٌعاضـ قسٜ ٔٛضز تٛرٝ ثؿيفيط ٔجحج وياذ يزض ؾبَ ٞب

 يٌطُيىطز تحّیه ضٚیثط اؾبؼ  >4=س زچٛ ٚ چطا٘ٔخبَ  يثطا.  اؾت  قسٜ  تؼطیف  ٔرتّفي  اقىبَ  ؾٛز ثٝ  ويفيت

قطوت  ياضظـ شات يك تطيت تط اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آٖ ثتٛاٖ ثٝ َٛض زليفيثب و يوٙٙس ؾٛز يبٖ ٔيث( ؾٟبْ يبثياضظق)

 يساضیؾٛز، ٚ ذهٛنبً پب يوٙٙسٌ يٙيثفيت پي، لبثّيت الالْ تؼٟسيفيط وي٘ظ یيٞبىطز ؾٙزٝیٗ ضٚیزض ا. ٗ وطزييضا تؼ

: زاض٘س يبٖ ٔيث آٟ٘ب "ٓيس ثٛزٖ زض تهٕئف"ىطز یه ضٚیٝ یثط پبؾت وٝ ايٗ زض حبِیا .ت ثطذٛضزاض ٞؿتٙسيٕٞؾٛز اظ ا

ٓ يتهٕ يٗ ٚ ثطايٓ ٔؼيٙٝ تهٕيقطوت زض ظٔ يػّٕىطز ٔبِ يٞب يػٌیطأٖٛ ٚيضا پ يكتطيت تط، اَالػبت ثيفيؾٛز ثب و"

 يٙيف ثيت پيؾٛز، لبثّ يساضیط پبي٘ظ یيٞبت ؾٛز ؾٙزٝيفيو يٞب ثطات آٖيٗ تطتیثس ".آٚضزيٗ فطاٞٓ ٔئؼ ياط٘سٜيٌ

ثٝ ٞسف،  يبثيبٖ، زؾتیٚ قٙبذت ثٝ ٔٛلغ ظ ي، ػسْ تمبضٖ ظٔب٘ ي٘طٔبَ، ٕٞٛاض ؾبظطيغ يؾٛز، الالْ تؼٟس يوٙٙسٌ

تٟٙب ثٝ حٛظٜ  يُ ٌطيىطز تحّیضٚ. ٙسٙو ئ يضا ٔؼطف.  . .ٚ  يوٙتطَ زاذّ يٞبٝی، يؼف ضٚت ٚاوٙف ثٝ ؾٛزیيط

ضا وٝ  يٕيضا قبُٔ قسٜ ٚ ٞط تهٕ يغ تطيزأٙٝ ٚؾٓ يس ثٛزٖ زض تهٕيىطز ٔفیضٚؾٟبْ ٔحسٚز قسٜ، حبَ آ٘ىٝ  يبثياضظق

 .قٛز يقبُٔ ٔ( بت ٚاْ زٞٙسٌبٖيتهٕط ي٘ظ)ثتٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٛز اذص وطز 

ع ثب ي٘  >3=ٕىبضاٖ زچٛ ٚ ٞ .اؾت يٚرٟه ٚاغٜ چٙس یت ؾٛز يفيمت اؾت وٝ ويٗ حمیبٖ ٌط ايٓ فٛق ثئطٚض ٔفبٞ

ٌيطي آٖ  ثٛزٜ وٝ تبوٖٙٛ ٔحمميٗ ثطاي ا٘ساظٜ يٚرٟٗ ٔٛيٛع وٝ ويفيت ؾٛز ٔبٞيتبً یه ٔفْٟٛ ٘ظطي چٙس یس ثط ايتبو

زچٛ ٚ . ٙسیٌٛ يت ؾٛز ؾرٗ ٔيفيو يطئرتّف ا٘ساظٜ ٌ يا٘س اظ تؼسز ؾٙزٝ ٞب یه ضٚـ یىٙٛاذت ٔؼطفي ٘ىطزٜ

. ط ٘طٔبَ ثٛزٜ اؾتيغ يتؼٟسالالْ ٗ تٕطوع ثط یكتطيث يحؿبثساض يمبت تزطثيزاض٘س زض تحم يبٖ ٔيث( 2111)ٕٞىبضاٖ 

 (هس ٔمبِٝيحسٚز ؾ) ىهس ٔمبِٝ اظ ٔزٕٛع ٔمبالتیوٙٙس وٝ حسٚزاً  يبٖ ٔيث "ئطٚض"ه ُٔبِؼٝ یٞب ثط اؾبؼ آٖ

فٛ٘س یٗ زيٕٞچٙ. ت ؾٛز اؾتفبزٜ وطزٜ ا٘سيفيط ٘طٔبَ ثٝ ػٙٛاٖ ؾٙزٝ ويغ يتؼٟسالالْ كبٖ اظ یقسٜ تٛؾٍ ا يثطضؾ

ت يفيو يبض پػٚٞف ٞبيت ؾٛز ثٛزٜ ٚ ٘كب٘ٝ ػيفيو يثطا ؾٙزٝٗ یذ تطیضا يطػبزيغ يتؼٟس الالْ ": ٔؼتمس اؾت( 2111)

ٔسَ رٛ٘ع  ": زاضز يبٖ ٔيٗ ثيٕٞچٙ يٚ ".طزیپص ينٛضت ٔ ؾٙزٝٗ یاؾت وٝ زض ٔٛضز ا ئؿتٕط يٞب يع ٘ٛآٚضيؾٛز ٘
ثٝ ٔٙظٛض رصة  يٗ ٔسَ ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ تطیؿت ٚ اوٖٙٛ اظ ايت ٘یطیٔس يفطنت َّج يثطا ؾٙزٝه یٍط نطفبً یز

اظ پػٚٞف ثب  يوٙٙس حٛظٜ ٟٕٔ يبٖ ٔيث آٟ٘بزض يٕٗ  ".قٛز يت ؾٛز اؾتفبزٜ ٔيفئؤحط ثط و يطػٕسيٚ غ يػٛأُ ػٕس

ٗ رٙجٝ یثط ا عي٘ ك حبيطيتحم. قٛز يع لبئُ ٔیتٕب يٚ ػبز يطػبزيغ يتؼٟس الالْ ٗيث يتؼٟس الالْ ياؾتفبزٜ اظ ٔسَ ؾبظ

 .ذتٝ اؾتط ٘طٔبَ پطزايغ يالالْ تؼٟس يطيٚ ا٘ساظٜ ٌ يالالْ تؼٟس يؾبظٔسَ يؼٙیت ؾٛز، يفياظ و

 :سياضائٝ قسٜ تٛرٝ وٙ >3= ُ وٝ تٛؾٍ زچٛ ٚ ٕٞىبضاٖیثٝ ٔؼبزِٝ ش

X( = ؾٛز ٌعاضـ قسٜ ) يبزيثٙ ػّٕىطز  +  ) e( يؿتٓ حؿبثساضياقتجبٜ ضخ زازٜ تٛؾٍ ؾ (1ؼبزِٝ ٔ)                

 يقسٜ َ زبزیابٖ ٘مس ٔٛضز ا٘تظبض یتٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ رط يوٝ ٔ ثٛزٜب وؿت ٚ وبض قطوت یس يتبثغ تِٛ يذطٚر Xط ئتغ

 یيثٝ تٛا٘ب "ذُب". قطوت اؾت يٕیٍط، ٕٞبٖ ؾٛز زایز يثٝ ػجبضت. قطوت، تهٛض قٛز يبزيوؿت اضظـ ثٙ يزٚضٜ ثطا

ػالٜٚ ثط ػّٕىطز  يٗ ضلٓ ؾٛز حؿبثساضييزض ٚالغ زض تؼ. ٜ زاضزؾٛز قطوت اقبض يطيزض ا٘ساظٜ ٌ يؿتٓ حؿبثساضيؾ

ع ي٘ ثٛزٜ يتؼٟس يحؿبثساضثط  يوٝ ٔجتٙ قطوت يؿتٓ حؿبثساضيؾ يتب حس ،قٛزيف زازٜ ٔیٕ٘ب X قطوت وٝ ثب يبزيثٙ

طاٖ تب ی، ٔسيحؿبثساض يضٚـ ٞب يثٛزٖ ا٘تربة ثطذ يبضيٚ اذت يت حؿبثساضيثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞ ٍطیز بٖيثٝ ث. ٔٛحط اؾت

ثط . ٗ أط زاضزیكٝ زض ایع ذٛز ضيت ؾٛز ٘يفيثحج و. آٖ ضا زاض٘س وٝ زض ؾٛز قطوت اػٕبَ ٘ظط وٙٙس یيتٛا٘ب يحس

ت ثٝ ٔؼبزِٝ فٛق یثب ػٙب. ت تط اؾتيفيثبقس، ؾٛز قطوت ثب و X ه ثٝیط ٞطچٝ ضلٓ ؾٛز ٌعاضـ قسٜ ٘عزيٗ تؼجیاؾبؼ ا
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قٛز وٕتط ثبقس، ؾٛز  ي٘كبٖ زازٜ ٔ e عاٖ ذُب وٝ ثب ٚاغٜيٞط چٝ ٔ: وطز بٖيتٛاٖ ث يع ٔي٘ يٍطیٗ ٔٛيٛع ضا ثٝ ٘حٛ زیا

  .ت تط ذٛاٞس ثٛزيفيقطوت ثب و

 يٞبؾٙزٝٗ اؾبؼ یوطز ٚ ثط ا يبثیاضظ ئرتّف يٞبتٛاٖ اظ رٙجٝ يت ؾٛز ضا ٔيفيبٖ قس، ويٗ ثیف اظ ايٕٞبٖ َٛض وٝ پ

ت ؾٛز يفيو يبثیاضظ يثطا يبض الالْ تؼٟسيك تٕطوع ثط ٔؼيتحم ٗیزض ا. آٖ تبوٖٙٛ اضائٝ قسٜ اؾت يبثیاضظ يثطا يٌٛ٘بٌٛ٘

ط یٔؼبزِٝ ظ كیاظ َط  >16=ط اؾّٛاٖ ئحممبٖ ٘ظ يثطذ ، تٛؾٍاؾت يتؼٟس يوٝ ذٛز ِٔٛٛز حؿبثساض يالالْ تؼٟس. اؾت

 :قسٜ اؾتح یكطت

ؾٛز ٌعاضـ قسٜ;  يبتيػّٕ بٖ ٘مسیرط+  يالالْ تؼٟس                                                              (           2ٔؼبزِٝ )  

. طزيٌيلطاض ٔ ي٘جٛزٜ ٚ وٕتط ٔٛضز زؾتىبض يؿتٓ حؿبثساضيط ؾياؾت وٝ تحت تبح يٙيػ يلّٕ يبٖ ٘مسی، رط2زض ٔؼبزِٝ 

 يزؾتىبض يؿتٓ حؿبثساضيك ؾیت اظ َطیطیٗ الالْ تٛؾٍ ٔسیس ٌفت وٝ ٕٔىٗ اؾت ایثب يأب زض ٔٛضز الالْ تؼٟس

بٖ چطذٝ یزض رط يؼيؾٛز ثٝ قىُ َج ياٌط الالْ تؼٟس. ٌطزز ئُطح ٔ يت الالْ تؼٟسيفيٗ رب ثحج ویزض ا. ٛ٘سق

 يثطا يالالْ تؼٟساٌط  زض ٔمبثُ،. قٛ٘س ئ يت تّميفيثب و يزبز قسٜ ثبقٙس، الالْ تؼٟسیقطوت ا يبت ػبزيػّٕ

ٗ یت ؾٛز اظ ايفيبت ويزض ازث. ذٛاٞٙس قس يت تّميفيو يٞب ثآٖط٘س، يت لطاض ثٍیطیٔس يثطزاضٔٛضز ثٟطٜ ؾٛز يزؾتىبض

ضا  يالتیلهس زاض٘س تب تؼس يػبز يتؼٟس الالْ ٍطیبٖ زيثٝ ث .قٛز يبز ٔی "ت ؾٛزیطیٔس"سٜ انُالحبً تحت ػٙٛاٖ یپس

ٛاػس ّٝ وبضثطز ليلهس زاض٘س ثٝ ٚؾ يطػبزيغ يتؼٟسالالْ وٝ  يوٙٙس زض حبِ يضا ٔٙؼىؽ ٔ يبزيثٙ ط٘س وٝ ػّٕىطزيزضثطٌ

 .>4=ط٘س يا٘حطافبت ضا زض ثطٌ( ٘بٔٙبؾت يطيؿتٓ ا٘ساظٜ ٌيُ ؾيثٝ زِ يؼٙی)ت ؾٛز یطیب ٔسی يحؿبثساض

 

 كيتحمٌِ يطيپ.3

ثٝ ٞط . ٗ ؾٛز اؾتييطاٖ زض تؼیبض ٚ اػٕبَ ٘ظط ٔسيٗ ػبُٔ اذتيٞب، ترٕت ؾٛز قطوتيفيزض آظٖٔٛ و يبزيه ػبُٔ ثٙی

تٛا٘س  يط ٘جٛزٜ ٚ ٔیأىبٖ پص يثٝ ضاحت (يبضياذت) يػبزط يٚ غ (يبضيط اذتيغ) يػبزثٝ زٚ زؾتٝ  يه الالْ تؼٟسيفىحبَ ت

س یط ثبی٘ساض٘س ٚ ٘بٌع يٕ٘ٛ٘ٝ زؾتطؾ يٗ ثٝ زفبتط ته ته قطوتٟبيچطا وٝ ٔحمم. سیب چبِف زضآیه ٔؿئّٝ یثٝ نٛضت 

ثٝ َٛض  يالالْ تؼٟس يٙهط ػبزاٌط ػ ٗ حبَ،یثب ا يِٚ .ٗ ثع٘ٙسيٗ الالْ ضا ترٕیآٖ ٞب ٔتٛؾُ قٛ٘س ٚ ا ئبِ يثٝ نٛضتٟب

بت يازث يثطضؾ .>4=زاضز  يٗ تطیيت پبيفياؾت وٝ و يبٍ٘ط ا٘حطافيث يطػبزيقٛز، ػٙهط غ يك ٔسَ ؾبظيزضؾت ٚ زل

ٗ یوٝ ا يمبتيزض ازأٝ اٞٓ تحم .ت اؾتیطیبض ٔسئرتّف زض ثطآٚضز اذت يىطزٞبیبٍ٘ط ٚرٛز ضٚيٗ اضتجبٌ ثیٔٛرٛز زض ا

 : ٌطز٘س يضائٝ ٔطفتٝ، ایاضتجبٌ نٛضت پص

ٗ یزض ا. ثٟطٜ رؿت وٝ ثؼسٞب ثٝ ٘بْ ٔسَ رٛ٘ع ٔؼطٚف قس يط ٘طٔبَ اظ ٔسِيغ يتؼٟس الالْ يطيا٘ساظٜ ٌ يثطا >12=عرٛ٘

ٗ ٌبْ، اضتجبٌ الالْ يزض اِٚ رٛ٘ع. قٛز٘طٔبَ وٙتطَ  يقطوت ثط الالْ تؼٟس يبزيط ػّٕىطز ثٙيقسٜ اؾت تبح ئسَ ؾؼ

 ثطآٚضزٔكرم وٝ ثٝ زٚضٜ  يه زٚضٜ ظٔب٘ی يثطا ضا عاتيٗ آالت ٚ تزٟيٛاَ، ٔبقٚ أ زضآٔس يطٞبيثب ٔتغ يتؼٟس

 :وٙسئ يؾبظٔسَط یٔؼطٚف اؾت، ثٝ قطح ظ

ACCit=α0+α1 ΔREVit +α2 PPEit + εit                                                                      (ِ3ٝ ٔؼبز)  

رعء  εٚ  (٘ب ذبِم)عات يٗ آالت ٚ تزٟيأٛاَ، ٔبق PPE ،ط زض زضآٔسييتغ ΔREV، يوُ الالْ تؼٟسACC :وٝ زض آٖ

 .ٔسَ اؾت يذُب

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
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چطا وٝ  وٙس؛وٙتطَ ضا  يربض يٞبيٞب ٚ ثسٞیي٘طٔبَ ٔطثٌٛ ثٝ زاضا يتؼٟس الالْزضٔسَ فٛق آٖ اؾت وٝ  ΔREV ٞسف

طات ضا ثط حؿت ييتغ ٗیعاٖ ٘طٔبَ ائتٛاٖ  يٚ ٔ وٙسيط ٔييبت تغيط حزٓ ػّٕييثٝ تغ ٝٗ الالْ ثؿتیا عاٖي، ٔيؼيثٝ قىُ َج

ٗ یاظ ا اػٕبَ وٙس؛وٙتطَ ثٛزٜ  تٛا٘س ثط آٖ ثرف اظ اؾتٟالن وٝ ٘طٔبَ ئ PPEٗ يٕٞچٙ. ٗ ظزيترٕ زضآٔسطات ييتغ

رٛ٘ع زض ٔٛضز  ، ٔسَزض ٌبْ زْٚ .زاضز يٝ ایؾطٔب يٞب یيزض زاضا يٝ ٌصاضیثٝ ؾطٔب يثؿتٍ اؾتٟالن عاٖيسٌبٜ وٝ ٔیز

٘طٔبَ ضا ثطآٚضز طيغ يتؼٟسالالْ عاٖ ي، ٔٗ ظزٜ قسٜيوٝ زض ٌبْ اَٚ ترٕ يجیثب اؾتفبزٜ اظ يطا قطوتٟب -ؾبَه اظ یٞط

 :ثساٖ ٔؼٙب وٝ. وٙسئ

Abnormalit;ACCit )- α0+α1 ΔREVit +α2 PPEit + εit(                                                (ِٝ4ٔؼبز)  

ُ قسٜ یاظ آٖ ضا اضائٝ وطز٘س وٝ آٖ ضا ٔسَ رٛ٘ع تؼس يثب تٛؾُ ثٝ ٔسَ رٛ٘ع، قىُ انالح قسٜ ا  >3=زچٛ ٚ ٕٞىبضاٖ

زٚضٜ )ٔسَ  تیيطاٗ اؾت وٝ زضآٔس زض ظٔبٖ ثطآٚضز یفطو ثط ا يزض ٔسَ رٛ٘ع ثٝ َٛض يٕٙ ٞبآٖثٝ ٘ظط . س٘سي٘بٔ

وٝ زضآٔس  يٗ فطو ضا ٘مى وطز٘س ٚ ٘كبٖ زاز٘س ٔسَ رٛ٘ع زض ٔٛاضزیٞب اآٖ. ط٘سيٌ يلطاض ٕ٘ ئٛضز زؾتىبض( زثطآٚض

ٔزٕٛع ٗ ٔٛيٛع ٚاضز وطزٖ یػّت ا .زاضز يٙیيپب لسضت قٛز، ئ يزؾتىبض يبفتٙیزض يفبت حؿبثٟبیك تحطیاظ َط

ٗ یوبٞف ا يثطا. ٘طٔبَ زض ٔسَ رٛ٘ع اؾت يتؼٟسْ الال يه وٙتطَ ثطایثٝ ػٙٛاٖ ( ٝيقبُٔ زضآٔس ٘ؿ)طات زضآٔس ييتغ

 يطات حؿبثٟبييتغ وؿطٗ ثب یثٙبثطا. وؿط قٛزطات زضآٔس ييتغٔزٕٛع  اظ ٝيؿوٙٙس زضآٔس ٘ يكٟٙبز ٔئؿئّٝ آٖ ٞب پ

 :ط اضائٝ وطز٘سی، ٔسَ ذٛز ضا ثٝ قطح ظطات زضآٔسيياظ تغ( REC) يبفتٙیزض

ACCit=α0+α1) ΔREVit - ΔRECit( +α2 PPEit + εit                                                      (ِٝ5ٔؼبز)  

  ٔطتجٍ  ثب آٖ يالالْ تؼٟس يؾبظاظ ٘ظط ُٔٙك ٔسَ رٛ٘ع زاضز  ثب ٔسَ  وٝ  ظبٞطي  تفبٚت  ضغٓ  ثٝ >2=چٛیزچٛ ٚ ز  ٔسَ

زض   تؼٟسي  ثطآٚضز الالْ  ذُبي  ثب ٔيعاٖ  َٛض ٔؼىٛؼ  ثٝ  تؼٟسي  الالْ  ، ويفيت چٛیاػتمبز زچٛ ٚ ز  ثٝ. ثبقس ٔي

ٚ   ٌيطي ا٘ساظٜ  تأحيط اقتجبٞبت  ؾٛز تحت  ويفيت  وٝ  اؾت  فطو ثط ایٗ   آٖ ٞب ٔجتٙي  ٚ اظ ایٗ ضٚ ٔسَ  اؾت  اضتجبٌ

بٖ یٚ رط  زض ٌطزـ  ؾطٔبیٝ  تؼٟسي  الْال  ثيٗ  تُبثك  ضا ثٝ  تؼٟسي  الالْ  آٖ ٞب ويفيت.  اؾت  تؼٟسي  ثطآٚضز الالْ

ثٝ ٔٙظٛض اؾتٙتبد  . اؾت  تؼٟسي  الالْ  پبیيٗ  ثب ويفيت  ٔتطازف  يؼيف  تُبثك: زٞٙس ٔي  اضتجبٌ  ٘مس ػّٕيبتي  يٞب

 :ط اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز٘سی، آٖ ٞب اظ ٔسَ ظيت الالْ تؼٟسيفياظ و يوبضثطز يبضئؼ

ΔWCit=α0+α1CFOit-1+α2CFOit+α3CFOit+1+εit                                                       ( ِٝ6ٔؼبز)  

 +1tٚ ( يؾبَ ربض) t، (ؾبَ لجُ) t-1ؾبَ ي٘مس ػّٕيبتي ثطا  رطیبٖ  CFO،ٝ ٌطزـیط زض ؾطٔبييتغ  ΔWC:وٝ زض آٖ

 .ثبقسئسَ ٔ يذُبرعء  ε ٚ (ؾبَ ثؼس)

ٕب٘سٜ ٞب يٗ ثبلیبض اياظ ا٘حطاف ٔؼ. ٘بٔطثٌٛ اؾت ي٘مس يبٖ ٞبیثٛزٜ وٝ ثٝ تحمك رط يبٖ ٌط الالْ تؼٟسيثٕب٘سٜ يثبل يارعا

 . قٛز ياؾتفبزٜ ٔ يت الالْ تؼٟسيفيو يطيبض ا٘ساظٜ ٌيثٝ ػٙٛاٖ ٔؼ

ٙٝ يوٝ زض ظٔ يتٛا٘س ثٝ ٔحممب٘ يٗ ٔسَ ٔیوٙس ا يبٖ ٔيچٛ زاقت، ثیثط ٔسَ زچٛ ٚ ز وٝ يزض ٘مس >15=ىِٛؽئه ٘

رتٝ يٗ ٔسَ ثب ٔسَ رٛ٘ع زض ٞٓ آٔیذهٛنبً اٌط ا .سیٕ٘ب يب٘یوٕه قب ،وٙٙس يك ٔيت ؾٛز تحمیطیت ؾٛز ٚ ٔسيفيو

 :ط اؾتیكبٖ ثٝ قطح ظیٔسَ اضائٝ قسٜ تٛؾٍ ا .ٌصاضز ئبض يزض اذت يتطئسَ لٛ ،قٛز

ACCit=α0+α1CFOit-1+α2CFOit+α3CFOit+1+α4ΔREVit+α5PPEit +εit                       ( ِٝ7ٔؼبز)  

 .ف قسیٗ تؼطیف اظ ايوٝ پ اؾت يعيچط آٖيطٞب ٘ظئتغ :وٝ زض آٖ

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
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ذ حبنُ اظ یثط اؾبؼ ٘تب. ك وطز٘سيتحم يط ػّٕىطز قطوت ثط ضفتبض الالْ تؼٟسيزض اضتجبٌ ثب تبح >13=ٚ ٕٞىبضاٖ يوٛتبض

ٗ اؾبؼ یُ ثط ایٔسَ ش .وٙس يوٕه ٔ يالالْ تؼٟس ئسَ ٞب یيتٟب ثٝ وبضآك آٖ ٞب زض ٘ظط ٌطفتٗ ػّٕىطز قطويتحم

 :قسٜ اؾت يَطاح

ACCit=α0+α1 ΔREVit +α2 PPEit +α3ROAit ب ی  it-1+ εit                                                ( ِٝ8ٔؼبز)  

 .ف قسیٗ تؼطیف اظ اياؾت وٝ پ يعيچط آٖيطٞب ٘ظيط ٔتغیؾب. تٞبؾ یيثبظزٜ زاضا ROA :وٝ زض آٖ

اِجتٝ . ٞؿتٙس >9=ؽ ٚ ٕٞىبضاٖ يىِٛؽ اؾتمجبَ وطز٘س، فطا٘ؿي٘كٟٙبز قسٜ تٛؾٍ ٔهيپ يؾبظوٝ اظ ٔسَ يٙياظ رّٕٝ ٔحمم

ٚ  يضا زٚ رعء شات ٔب٘سٜيثبل يارعا.. بت، ا٘ساظٜ ٚ يط چطذٝ ػّٕيقطوت ٘ظ يشات يٞبيػٌیٚ يٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ثطذآٖ

 .ٕ٘ٛز٘س يت ؾٛز ٔؼطفيفيضا ثٝ ػٙٛاٖ ؾٙزٝ و يه ٚ رعء شاتيتفى يبضياذت

 يح الالْ تؼٟسيض تٛيزبٖ یؾٛز ٚ ظ یيقٙبؾب يظٔب٘ ػسْ تمبضٖ٘مف  يثٝ ثطضؾ يزض ُٔبِؼٝ ا >1=ٛاوٛٔبض يثبَ ٚ ق

ط ٔطثٌٛ ثٝ يؿت وطزٜ ٚ ثب ٌٙزب٘سٖ ٔتغيضا ِٗ اضتجبٌ ٔٛرٛز ثٛز یضا وٝ زض ا یيٗ ٔٙظٛض اٞٓ ٔسَ ٞبیكبٖ ثسیا. پطزاذتٙس

 يالالْ تؼٟس يؾبظٔسَىطز زض یٗ ضٚیا. بثسيئ ءاضتمب ئٛضز ثطضؾ ئسَ ٞب يح زٞٙسٌيبفتٙس وٝ تٛيیػسْ تمبضٖ زض

 يٌَٛ، فًٛ٘ ٚ ربٌٔخبَ  يثطا. ٔحممبٖ ثٝ وبض ٌطفتٝ قس يٚ تٛؾٍ ثطذ ٛاوٛٔبض ٔؼطٚف قسيثؼسٞب ثٝ ٔسَ ثبَ ٚ ق

ُ یٔسَ ش ،ك ٔصوٛضيزض تحم. ثٟطٜ ٌطفتٝ ا٘سٛاوٛٔبض ئُبِؼبت ثبَ ٚ ق اظط ٘طٔبَ يغ يتؼٟس الالْ يطيٌا٘ساظٜ يثطا  >11=

 :قٛز يٗ ظزٜ ٔيترٕ( ε)ٕب٘سٜ ٔسَ يك رعء ثبلیط٘طٔبَ اظ َطيغ يتؼٟسالالْ ثطاظـ قسٜ ٚ 

ACCit=α0+α1CFOit-1+α2CFOit+α3CFOit+1+α4ΔREVit+α5PPEit 

+α6∆CFOit+α7D∆CFOit+α8∆CFOit*D∆CFOit+α9ROAit-1+εit                                ( ِٝ9ٔؼبز)  

؛ ٚ زض غيط ایٗ 1ثبقس،  ئٙف يبتيػّٕ بٖ ٘مسیط زض رطيياٌط تغ D∆CFO، يبتيػّٕ بٖ ٘مسیط زض رطييتغ ∆CFO: وٝ زض آٖ

 .ف قسیٗ تؼطیف اظ اياؾت وٝ پ يعيچٖط آيطٞب ٘ظيط ٔتغیؾب .نٛضت نفط ذٛاٞس ثٛز

طفتٝ قسٜ ثٛضؼ یپص يزض قطوتٟب ت ؾٛزيفيو يثطا يك حبيط وٝ اضائٝ ٔسِيتحم يٚ ٞسف انّ ي٘ظط يت ثٝ ٔجب٘یثب ػٙب

 :قٛز يط َطح ٔیثٝ قطح ظ يؾؤاالت. اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ اؾت

 زٞٙس؟ يح ٔيضا تٛي( يالالْ تؼٟس)ت ؾٛز يفيو یيچٝ ٔؤِفٝ ٞب. 1
 وٙس؟ يٗ ٔييتج يتطآضٚاثٍ ضا ثٝ قىُ وبض ئسِ چٝ. 2

 

 كيتحم رٍش. 4

"يرتٝ اوتكبفيآٔ ضٚـ"ك حبيط ثب اؾتفبزٜ اظ يتحم
اثتسا ثٝ  ٔحمك، يرتٝ اوتكبفيك آٔيتحم يزض َطح ٞب. قٛز يارطا ٔ 1

. وٙسيت ٔیٞساسٜ یاظ پس يقٕبض يث يف رٙجٝ ٞبيٗ ٔطحّٝ اٚ ضا ثٝ تٛنیا٘زبْ ا. پطزاظز ئ يفيو يزازٜ ٞب يٌطزآٚض

ٗ اؾبؼ یثط ا. قٛزيسٜ ٔٛضز ُٔبِؼٝ فطاٞٓ ٔیزضثبضٜ ثطٚظ پس( یيٞب)ٌعاضٜ  ي، أىبٖ نٛضتجٙسیيٗ قٙبؾبیثب اؾتفبزٜ اظ ا

بت ٔٛيٛع ٚ يازث ياظ ثطضؾ زٞٙس ٚ ا٘ٛاع آٖ يح ٔيضا تٛي يالالْ تؼٟس وٝ یيٞبٗ ِٔٛفٝييتؼ يثطاحبيط ك يزض تحم

"ُ تِٓيتحّ"ٗ ثبة یضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ا. قٛزئهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ اؾتفبزٜ ٔ
٘ٛع "ىطز یه ضٚیوٝ ثب  اؾت 2

"يقٙبؾ
ىطز یٗ ضٚیٗ ثطتطييتؼ يِعٚٔبً زض پ يالالْ تؼٟس يك زض ٔسَ ؾبظيٗ تحمیثساٖ ٔؼٙب وٝ ا. قٛز يثٝ وبض ٌطفتٝ ٔ 3

                                                           
1 Exploratory Mixed Method 
2 Thematic Analysis 
3 Typology 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
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ٗ اضتجبٌ یٔٛرٛز زض ا يىطزٞبیب ٚ ضٚسٌبٜ ٞیٗ ا٘ٛاع زييؿت، ثّىٝ نطفبً ثٝ ز٘جبَ تؼيسٌبٜ ذجطٌبٖ ٘یب اظ زیبت يزض ازث

اظ . وٙس آظٖٔٛ، ٌعاضٜ ٞب ضا يوٕ يٞب زازٜ يك ٌطزآٚضیتٛا٘س اظ َطي، پػٚٞكٍط ٔيپؽ اظ آٖ، زض ٔطحّٝ ثؼس .ٞؿت

 يالالْ تؼٟسك، ٔسَ يٗ ٔسَ تحمييتج يزض ضاؾتب يالالْ تؼٟسٔٛحط ثط  يٗ ِٔٛفٝ ٞبييك حبيط پؽ اظ تؼيٗ ضٚ زض تحمیا

قسٜ  یيقٙبؾب يه اظ ِٔٛفٝ ٞبیب ػسْ ٚضٚز ٞط یتٛاٖ ضارغ ثٝ ٚضٚز  يٗ ٔطحّٝ ٔیزض ا .اؾتثطاظـ قسٜ ٚ  يبٖ آٔبضيث

ك ٔٛضز اؾتفبزٜ يضٚـ تحم. بفتیٕ٘ٛز ٚ ثٝ ٔسَ ٔٙبؾت زؾت  يطيزٝ ٌي٘تىطز یٗ ضٚیٗ ثطتطييب تؼیزض ٔسَ ٔطحّٝ لجُ 

"ٔٛ٘ت وبضِٛ يٝ ؾبظيقج"ثب اؾتفبزٜ اظ ثٛزٜ وٝ  (ٖٛيُ ضٌطؾيتحّ) ياظ ٘ٛع ٕٞجؿتٍ يفيٗ اضتجبٌ تٛنیزض ا
٘ٛع  يذُب 4

ك يتحم يٙس ٚ ٔطاحُ انّیفطآ .قٛز ئحبؾجٝ ٔ يالالْ تؼٟس يٞبٔسَ یيبض وبضآيضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼ ٘ٛع زْٚ ياَٚ ٚ ذُب

 :ط قسٜ اؾتیط تهٛیحبيط زض قىُ ظ

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 كيتحم هزاحل ًمطِ. 1ضکل

زض ؾٛز ضا  ئسَ ثٝ اقتجبٜ زؾتىبض يزض ؾٛز حبزث ٘كسٜ ِٚ يت وٝ زؾتىبضاؾ ي٘ٛع اَٚ حبِت يك ذُبيٗ تحمیزض ا

٘ٛع اَٚ زض زأٙٝ  يثساٖ ٔؼٙب وٝ اٌط ذُب. قٛز ئسَ ٌفتٝ ٔ 5ميٗ ثبة تكریٔسَ زض ا یيثٝ وبضآ. زٞس يم ٔيتكر

 يزض ٔمبثُ ذُب .ثبقسيؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، وبضا ٔ يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيج تكريطز، ٔسَ اظ حيلبثُ لجَٛ لطاض ثٍ

 يثٝ ٔىُٕ ذُب. ٔسَ ٔسَ لسضت وكف آٖ ضا ٘ساضز يزض ؾٛز حبزث قسٜ ِٚ يبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ زؾتىبضي٘ٛع زْٚ ث

 یيج قٙبؾبيتط ثبقس، ٔسَ اظ حٗیي٘ٛع زْٚ پب يت ٞطچٝ ذُبيٗ تطتیثس. ٌطزز ئسَ اَالق ٔ 6٘ٛع زْٚ لسضت

 ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔحبؾجٝ ذُب .اٞس ثٛزوطزٜ ا٘س، وبضاتط ذٛ يوٝ ؾٛزقبٖ ضا زؾتىبض یيقطوتٟب

ٔسَ  یيٗ وبضآييتؼ يٜٛ ثطايٗ قیا .طفتٝ اؾتینٛضت پص MATLABك حبيط ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض ي٘ٛع زْٚ زض تحم

چٙب٘چٝ زض  بفتٙسیٞب زضوٝ آٖ يميٕٞبٖ تحم. ثٝ وبض ٌطفتٝ قس >4=ٗ ثبض تٛؾٍ زچٛ ٚ ٕٞىبضاٖياِٚ يثطا يالالْ تؼٟس يٞب

وبض تبوٖٙٛ ٗ ضاٜیا. بثسی يف ٔیُ ٌطزز، لسضت ٔسَ افعایٝ تؼسيطات زضآٔس فطٚـ ثبثت فطٚـ ٘ؿييتغ  >12=ٔسَ رٛ٘ع

آظٖٔٛ  يثطا >13=ٚ ٕٞىبضاٖ  ئخبَ وٛتبض يثطا. اؾت يالالْ تؼٟس ئسَ ٞب یيؾٙزف وبضآ يع ضٚـ غبِت ثطاي٘

٘ٛع زْٚ  ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يٞب اظ ذُبط ٔسَیمكبٖ ثب ؾبيتحم يزكٟٙبيپ يٞبؿٝ ٔسَیك ذٛز ٚ ٔمبيتحم يٞبٝيفطي

 .اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ا٘س

 (ًَع اٍل يخطا) ص هذليآسهَى تَاى تطخ. 4.1

                                                           
4 Monte Carlo Simulation 
5 Specification 
6 Power 

 (تحليل تِن تا رٍيکزد ًَع ضٌاسي)ساخت هذل کيفيت سَد 

 

 
 

 (ضثيِ ساسي هًَت کارلَ -تحليل رگزسيَى)آسهَى هذل کيفيت سَد 
 

 
 

 ؾبظي الالْ تؼٟسيثطضؾي ازثيبت ٔطتجٍ ثٝ ٔسَ

 ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ثٝ ٔٙظٛض ِحبِ قطایٍ ٔحيُي

 ايزاى

 ثيبٖ آٔبضي ٔسَ تحميك ٚ تؼييٗ وبضاتطیٗ قىُ آٖ

 ٞبي ضليتٔمبیؿٝ ٔسَ تحميك ثب ٔسَ
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 :قٛزئطتجٝ ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ؾبَ، قطوت ٚ نٙؼت تىطاض ٔ 251ط یزٚ ٔطحّٝ ظ 

ط يٞب زض ٔٛضز ٔتغآٖ يط ثطایزض ٔؼبزِٝ ظ ك ا٘تربة قسٜ ٚيتحم ياظ ٕ٘ٛ٘ٝ انّ يٍصاضیثسٖٚ رب يتهبزف یيتب 31ٕ٘ٛ٘ٝ . 1

  .طزيٌ يتؼّك 1ٔط ٔٛاضز ػسز یٚ ثٝ ؾب 1ػسز  PART ئزبظ

ANACCi = α + β PARTi + εi 

ع رعء ي٘ εٚ  زبز قسٜ تٛؾٍ ٔسَ ٔطثٌٛیط ٘طٔبَ ايغ يالالْ تؼٟس i :ANACCقطوت ٕ٘ٛ٘ٝ  يفٛق ثطا يوٝ زض ٔسَ ٞب

 .ذُب اؾت

ا٘تربة قسٜ اؾت،  يثٝ َٛض تهبزف 1اظ آ٘زبوٝ ٔكبٞسات ٔطحّٝ  .قٛزيٝ فٛق آظٖٔٛ ٔزض ٔؼبزِ βٔؼٙبزاض ثٛزٖ . 2

ٗ يت ترٕیضٚز يط يضٚ ا٘تظبض ٕ٘ٗیاظ ا. بفت ٘كٛزیٗ ٔكبٞسات یزض ا يىيؿتٕبتيؾٛز ؾ يٗ اؾت وٝ زؾتىبضیا٘تظبض ثط ا

ٗ أط زالِت زاضز وٝ اٌط ٔسَ یثط اٗ ٔٛيٛع یا. ثب نفط اذتالف زاقتٝ ثبقس يثٝ َٛض ٔؼٙبزاض( β يؼٙی) PARTظزٜ قسٜ 

 يچ زؾتىبضيٝ نفط وٝ ٞي، فطي(٘ٛع اِٚف لبثُ لجَٛ ثبقس يذُب)زاقتٝ ثبقس  يم ٔٙبؾجيتٛاٖ تكر ياظ ٘ظط آٔبض

 يذُب يت فطاٚا٘يٗ تطتیثس. ضز قٛز( كيطـ تحمیٔٛضز پص يؾُح ذُب)ف اظ ا٘تظبض يس ثی٘جب( β;1)ٚرٛ ٘ساضز  يؾٛز

ٔطتجٝ  251 يٝ ؾبظيٗ ٔٛيٛع وٝ قجیثب تٛرٝ ثٝ ا. اظ ؾُح ذُب ٔتفبٚت ثبقس يثٝ َٛض ٔؼٙبزاض سی٘جب( 7٘طخ ضز)٘ٛع اَٚ 

 ٘طخ ضز = قٛز يٝ نفط ضز ٔيوٝ فطي يتؼساز زفؼبت /251 :قٛزيػُٕ ٔ ٗيچٙ "٘طخ ضز"ٔحبؾجٝ  يتىطاض قسٜ اؾت، ثطا

. زضنس ذٛاٞس ثٛز 5طز، ؾُح ذُب یپص يزضنس نٛضت ٔ 95ٙبٖ يك حبيط زض ؾُح إَيٗ ٔٛيٛع وٝ تحمیثب تٛرٝ ثٝ ا

م يزضنس ثبقس، تب ثتٛاٖ تٛاٖ تكر 7,7زضنس ٚ  2,3ٗ يث "٘طخ ضز"س یزٚ ز٘جبِٝ ثب يٗ اٚنبف َجك آظٖٔٛ زٚرّٕٝ ایثب ا

 .ضا ٔٙبؾت زا٘ؿت( ٘ٛع اَٚ يذُب)زض ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س  يوٝ زؾتىبض یيقطوتٟب یئسَ زض قٙبؾب

 (ًَع دٍم يخطا) آسهَى لذرت هذل. 4.2

وٕتط ثبقس، ( اقتجبٜ اؾت يعيٗ چيىٝ چٙيزض حبِ( β;1)ٚالغ ٘كسٜ  يؾٛز يٙىٝ زؾتىبضیس ایيتب)٘ٛع زْٚ  يٞطچٝ ذُب 

بٖ قس؛ ثب يم ٔسَ ثياؾت وٝ زض اضتجبٌ ثب تكر يعيچط آٖيٜٛ ٔحبؾجٝ لسضت ٔسَ ٘ظيق. كتط ذٛاٞس ثٛزيلسضت ٔسَ ث

ا٘تربة قسٜ ا٘س،  يثٝ قىُ تهبزف 1ضا وٝ زض ٔطحّٝ  یيؾٛز قطوتٟب ،يب٘ٝ ایٗ تفبٚت وٝ ٔحمك ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ضایا

 يٝ ؾبظيثٛزٜ ٔٛضز قج 1ٞب آٖ PARTوٝ  يٍط زض ٔؼبزِٝ فٛق ٔٛاضزیثٝ ؾرٗ ز. وٙس ئ يزؾتىبض يثٝ َٛض تهٙؼ

كتط يثثبقس، لسضت ٔسَ ( ٘ٛع زْٚ وٕتط يذُب)كتط يٞط چٝ ٘طخ ضز ث يٗ حبِتيزض چٙ. ط٘سيٌيلطاض ٔ "ؾٛز يزؾتىبض"

زضنس تب  1زٚضٜ، زض ؾُٛح  ياثتسا يٞبیئزٕٛع زاضا يؾٛز ثط ٔجٙب يتهٙؼ يالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زؾتىبض. ذٛاٞس ثٛز

٘ٛع اَٚ ضا  يذُب يالالْ تؼٟس ئسَ ٞب یيزض اضتجبٌ ثب وبضآ >6=زچٛ ٚ ٕٞىبضاٖ . طفتٝ اؾتیزضنس، نٛضت پص 21

٘ٛع  يتٛرٝ ثٝ ذُب يالالْ تؼٟس يع زض ٔسَ ؾبظي٘  >13=ٚ ٕٞىبضاٖ  يوٛتبض. زا٘ٙسي٘ٛع زْٚ ٟٕٔتط ٔ ي٘ؿجت ثٝ ذُب

ثسثٗ . وٙٙسئ يػسْ لسضت ٔسَ ثبالتط ثٛزٜ، ٟٕٔتط تّم يم ٘ؿجت ثٝ ثٟبيػسْ تٛاٖ تكر ياَٚ ضا ثٝ ػّت آ٘ىٝ ثٟب

 یيم قطوتٟبي، زاقتٗ تٛاٖ تكريالالْ تؼٟس يىطز ثطتط زض ٔسَ ؾبظیٗ ضٚييتؼ يك حبيط قطٌ الظْ ثطايت زض تحميتطت

اؾت وٝ زض  یيزاقتٗ لسضت وكف قطوتٟب يٗ قطٌ وبفيٕٞچٙ. ؾٛز زض آٖ ٞب حبزث ٘كسٜ اؾت ياؾت وٝ زؾتىبض

ثط  يالالْ تؼٟس يؾبظٔسَ ٔرتّف يضاٜ وبضٞبآظٖٔٛ احط  يك حبيط ثطايزض تحم.ؾٛز ضخ زازٜ اؾت يآٖ ٞب زؾتىبض

. قٛز يح قسٜ زض فٛق ثٟطٜ ٌطفتٝ ٔیٔسَ ٞب اظ ضٚـ تكط طیؿٝ آٖ ثب ؾبیك ٚ ٕٞچٙبٖ ٔمبيتحم يكٟٙبزئسَ پ یيوبضآ

. قٛ٘س يحبنُ ٔ يفيك ضٚـ ویاظ َط يالالْ تؼٟس يؾبظٔرتّف ٔسَ يضاٜ وبضٞبٗ ػٙٛاٖ قس یف اظ ايٕٞبٖ َٛض وٝ پ

                                                           
7 Rejection Rate 
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چٛ ٚ ، ز  >4=ٖ ا، زچٛ ٚ ٕٞىبض >12=رٛ٘ع : ػجبضتٙس اظط٘س، يٌ يؿٝ لطاض ٔیك ٔٛضز ٔمبيوٝ ثب ٔسَ تحم یيزضيٕٗ ٔسَ ٞب

 .>1=ٛاوٛٔبضيٚ ثبَ ٚ ق  >13= ي، وٛتبض >15=ىِٛؽ ي، ٔه ٘ >2=چٛ یز

 

 كيجاهؼِ ٍ ًوًَِ تحم، يسهاً دٍرُ. 4.3

ػجبضت اؾت  يك زض اضتجبٌ ثب ٔتٖٛ ػّٕيربٔؼٝ تحم. ثبقس ٔي1389تب  1383ٞبي ؾبَزٚضٜ ٔٛضز تحميك  ،يُ وٕيتحّزض 

زض . ٔؼتجط يػّٕ يٍبٜ ٞبیٔٛرٛز زض پب يط ٔٙبثغ ػّٕیٔزالت ٚ ؾب، ISIزض  يٝ قسٜ ضقتٝ حؿبثساضیٝ ٔمبالت ٕ٘بياظ وّ

ك ضا ي، ربٔؼٝ تحميزِٚت يزا٘كٍبٜ ٞب يحؿبثساض يبٖ زوتطیٚ زا٘كزٛ يت ػّٕئيٞ يع اػًبئٛضز ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ٘

قبُٔ )ٝ یٔبزض ػٛأُ فؼبَ ثبظاض ؾط یيؾٛاثك ارطا يٗ ربٔؼٝ ذٛز ثٝ زٚ زؾتٝ زاضایا يزض يٕٗ اػًب. زٞٙس يُ ٔيتكى

طفتٝ قسٜ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض یپص يقطوتٟب ،يوُٕ يزض ٔٛضز تحّ. قٛ٘س يٓ ٔيتمؿ يٚ نطفبً زا٘كٍبٞ( ٘بظط يٟ٘بزٞب

ٗ يٚ ٕٞچٙ ئتٖٛ ػّٕبٖ ياذص ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔ يثطاك حبيط يزض تحم .زٞٙسيُ ٔيك ضا تكىيٗ تحمیا يتٟطاٖ ربٔؼٝ آٔبض

 (يطٜ ايب ظ٘زی) "يٌِّٛٝ ثطف" يطيزض يٕٗ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌ. اؾتفبزٜ قسٜ اؾت (يب لًبٚتی) ي٘ظط يطيذجطٌبٖ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌ

 يٌطزآٚض يم زاز وٝ زازٜ ٞبئهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ، ٍ٘بض٘سٜ تكر 18ٚ ا٘زبْ  ئتٗ ػّٕ 34ُ يٗ اؾبؼ ثب تحّیثط ا. اؾت

ٔهبحجٝ  18بٖ ياظ ٔ 8.ساضزٚرٛز ٘ يٍطیٔتٖٛ ز يب ثطضؾیس یرس يثٝ ا٘زبْ ٔهبحجٝ ٞب يبظيسٜ ٚ ٘يقسٜ ثٝ ٘مُٝ اقجبع ضؾ

ؾٛاثك  ي٘فط زاضا 15 ثٛز٘س، يزوتط ي٘فط زا٘كزٛ 8بض ٚ اؾتبز ٚ يبض، زا٘كیثب زضربت اؾتبز يئت ػّٕي٘فط ٞ 12وٝ  قٛ٘سٜ

ُ يزض ٔٛضز تحّ .ثبقٙس يٗ اضتجبٌ ٔیه زض ايتزبضة آوبزٔ ي٘فط نطفبً زاضا 3ك ٚ يس زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛع تحمئف یيارطا

وٝ  یيٝ قطوتٟبيوّ يٗ ربٔؼٝ آٔبضينٙؼت اؾت، اظ ث -ؾبَ يٖٛ ٔمُؼيٜٛ ا٘تربة قسٜ وٝ ضٌطؾيرٝ ثٝ قثب تٛ ٖٛيضٌطؾ

 ثب٘ىٟب، ،يٌصاض ٝیؾطٔب يزض يٕٗ قطوتٟب. ك ا٘تربة قس٘سيقطوت ٞؿتٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحم 21ف اظ يثب ث يؼیزض نٙب

قطوت  166نٙؼت ثب ٔزٕٛع  7ٗ اؾبؼ تؼساز یثط ا. قٛ٘س يت ذبنكبٖ حصف ٔيثٝ ؾجت ٔبٞ . . . ٚ ئبِ يٌط ٚاؾُٝ

 -ؾبَ 1162ك يؾبَ ثٛزٜ، زض ٕ٘ٛ٘ٝ تحم 7ك يٗ ٔٛيٛع وٝ زٚضٜ تحمیثب تٛرٝ ثٝ ا. ك ا٘تربة قس٘سيثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحم

ٔحبؾجٝ اضظـ قطوت  يب ثطایؿت يقطوتٟب زض زؾتطؼ ٘ يٗ ٔٛيٛع وٝ اَالػبت ثطذیت ثٝ ایثب ػٙب. قطوت ٚرٛز زاضز

قطوت  -ؾبَ 1185ت یزض ٟ٘ب .قطوتٟب حصف قسٜ ا٘س -ؾبَ يحبزث ٘كسٜ اؾت، ثطذ يٞب ٔؼبّٔٝ ؾٟبٔؾبَ  يزض ثطذ

 .فتٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌط يوٕ يآظٖٔٛ ٞب يٕ٘ٛ٘ٝ ثطا

 

 كيتحم يافتِ ّاي. 5

 ياظ ضٚـ ٞب يجيت تطويٗ تطتیطفتٝ ٚ ثسیرتٝ نٛضت پصيك ثٝ ضٚـ آٔيٗ تحمیبٖ قس ايع ثيٗ ٘یف اظ ايٕٞبٖ َٛض وٝ پ

ٔسَ  يا٘ٛاع ضاٜ وبضٞب یيقٙبؾب يزض ثسٚ أط ثطا .ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ا٘س يالالْ تؼٟس يؾبظٔسَ يثب ٞٓ ثطا يٚ وٕ يفيو

ٚ  ٝلطاض ٌطفت ئٛضز ٚاوبٚ يىطز ٘ٛع قٙبؾیه ضٚیُ تِٓ ثب يبت ٔٛيٛع ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّي، ازثيالالْ تؼٟس يؾبظ

ذ ی٘تب ٔبحهُ زض ازأٝ. ت زازٜ قسيطاٖ، ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ تطتیا يُئح ٍیٙبٖ اظ زض ٘ظط ٌطفتٗ قطايإَ يؾپؽ ثطا

 .ٌطزز ياضائٝ ٔ ٚ ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ يُ ٔتٖٛ ػّٕيثطاؾبؼ تحّ يفيو يُ زازٜ ٞبيحبنُ اظ تحّ

، يالالْ تؼٟس يطيا٘ساظٜ ٌ(1قبُٔ  يتِٓ انّ 3 يُ ٔتٖٛ ػّٕيثط اؾبؼ تحّ يالالْ تؼٟس يزض اضتجبٌ ثب ٔسَ ؾبظ

ه اظ یٞط  ئفٟٛٔ يٚ زؾتٝ ٞب يفطػ يثطاظـ ٔسَ ثٝ ٕٞطاٜ تِٓ ٞب ٘حٜٛ(3٘طٔبَ ٚ  يح زٞٙسٜ الالْ تؼٟسيٛأُ تٛيػ(2

                                                           
 .زا٘س¬ٔي وبفي ٔهبحجٝ ا٘زبْ ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ 15±11 تؼساز ٔٙفؼت -ٞعیٙٝ ٔالحظبت ثٝ تٛرٝ ثب >14= (1996) وٛاَ 8
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ثٝ  يُ ٔتٖٛ ػّٕيحبنُ اظ تحّ ئفٟٛٔ يٚ زؾتٝ ٞب يفطػ يثٝ ٕٞطاٜ تِٓ ٞب يانّ يٞبتِٓ 1زض ٍ٘بضٜ . قس یيآٖ ٞب قٙبؾب

 .سٜ قسٜ ا٘سيط وكیتهٛ
 يالالم تؼْذ دٌّذُ حيتَض يّا اًَاع هؤلفِ. 1ًگارُ 

 يهفَْه يدستِ ّا يتِن فزػ يتِن اصل

 يزيگاًذاسُ

 يالالم تؼْذ

 -- ( ٓيط ٔؿتميغ) يىطز تطاظ٘بٔٝ ایضٚ

 -- (ٓئؿتم) ي٘مس يبٖ ٞبیىطز نٛضت رطیضٚ

 ػَاهل

 الالم دٌّذُ حيتَض

 ًزهال يتؼْذ

 زضآٔس فطٚـ طاتييتغ

 وُ فطٚـ

 ٝيوُ فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿ

 ط ٔٙتظطٜيٝ غيثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿ وُ فطٚـ

 عاتيٗ آالت ٚ تزٟئبق أٛاَ،
 ٘ب ذبِم

 ذبِم

 ي٘مس يبٖ ٞبیرط
 ٙسٜیب زٚضٜ آیزٚضٜ حبَ 

 ٙسٜیٌصقتٝ، حبَ ٚ آ يزٚضٜ ٞب

 -- ئؼىٛؼ قسٖ الالْ تؼٟس

 -- يضقس فطٚـ آت

 -- ػّٕىطز قطوت

 -- بٖیؾٛز ٚ ظ یيقٙبؾب يػسْ تمبضٖ ظٔب٘

 ًحَُ

 تزاسش هذل

 ٔب٘سٜ يرعء ثبل يطيا٘ساظٜ ٌ
 ٌبْ ثٝ ٌبْ رٛ٘ع

 ٔسَ يرعء ذُب

 ٗيؾُح ترٕ
 (زض ؾُح قطوت) يظٔب٘ يؾط

 (زض ؾُح نٙؼت) ئمُؼ

 يؾبظبؼ يٞٓ ٔم
 زٚضٜ ياثتسا يٟبیئزٕٛع زاضا

 ٗ زٚضٜيبٍ٘ئ يٟبیئزٕٛع زاضا

 رعء حبثت
 .ٚرٛز زاضز

 .ٚرٛز ٘ساضز

زض اضتجبٌ ثب  ،تيٗ تطتیثس. قس٘س یيع قٙبؾبي٘ يٍطیز يفطػ يفٛق، تِٓ ٞب ئهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ػالٜٚ ثط تِٓ ٞبثط اؾبؼ 

ٗ زض اضتجبٌ ثب يٕٞچٙ. قس یيقٙبؾب يالالْ تؼٟس يطيا٘ساظٜ ٌ يٍط ثطایز يزٚتِٓ فطػ يالالْ تؼٟس يطيٌا٘ساظٜ يتِٓ انّ

 عي٘ ثطاظـ ٔسَ يزض اضتجبٌ ثب چٍٍٛ٘. قس یيع قٙبؾبي٘ يبتيػّٕ يٞبٙٝ یٞع يفطػ تِٓ يح زٞٙسٜ الالْ تؼٟسيػٛأُ تٛي

قبُٔ اؾتفبزٜ اظ اضظـ ثبظاض قطوت ٚ زضآٔس  يٍطیز يٞب ضاٜ وبضٞب یيػالٜٚ ثط ٔزٕٛع زاضا يؾبظبؼ يزض ٔٛضز ٞٓ ٔم

 يطاٖ ضٚـ ٔمُؼیٍ ایع ثب تٛرٝ ثٝ قطايبت ٔٛيٛع، ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ٘يزض يٕٗ ُٔبثك ثب ازث .قس٘س یيع قٙبؾبيفطٚـ ٘

 .ح ذٛاٞس قسیٗ ٔٛاضز ثٝ قىُ ٔفهُ تكطیه اظ ایٞط( يوٕ) يتزطث يزض ثرف آظٖٔٛ ٞب. زا٘ٙس يضا ٔٙبؾجتط ٔ

تٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ  ئ يالالْ تؼٟس يوٝ زض ٔسَ ؾبظ يّیثس يٗ ا٘ٛاع ضاٜ وبضٞبييٚ تؼ يفيو يُ ٞبيپؽ اظ ا٘زبْ تحّ

ٗ ضاٜ وبض يئالن تؼ. ضؾس ئ يوٕ يُ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبیثس يوبضٞب ٗ ضاٜیا يطز، ٘ٛثت ثٝ آظٖٔٛ تزطثيلطاض ٌ

ثط  يالالْ تؼٟس ئسَ ؾبظ يآظٖٔٛ ا٘ٛاع ضاٜ وبضٞب يذ تزطثیزض ازأٝ ٘تب .٘ٛع زْٚ اؾت ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يثطتط ذُب

٘طٔبَ ٚ  يتؼٟس الالْ زٞٙسٜ حيػٛأُ تٛي( 2، يالالْ تؼٟس يطيا٘ساظٜ ٌ( 1زض ؾٝ ثرف  يفيو يُ ٞبيذ تحّیاؾبؼ ٘تب

ه ٔسَ ی يفيو يُ ٞبيذ تحّیالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ثسٚ أط ثب اؾتفبزٜ اض ٘تب. ٌطز٘س ياضائٝ ٔ ٔسَ ٘حٜٛ ثطاظـ( 3
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ب ضاٜ ی)ٗ ضا ٞىبض یؿٝ ٚ ثطتطیٔرتّف ثب ٞٓ ٔمب يضاٜ وبضٞب "تيُ حؿبؾيتحّ"ك یقسٜ ٚ ؾپؽ اظ َط يَطاح يثسٚ

 :ُ اؾتیك ثٝ قطح شيتحم ئسَ ثسٚ. قٛ٘س يٗ ٔييتؼ( وبضٞب

ACCit=α0+α1ΔREVit+α2PPEit+α3CFOit-1+α4CFOit+α5CFOit+1+α6LagACCit-1+α7GR_Salesit+1  

                  +α8ROAit-1+α9∆CFOit+α10D∆CFOit+α11∆CFOit*D∆CFOit+α12OPit+εit                          

(9ٔؼبزِٝ )  

ط زض زضآٔس؛ ييتغ ΔREV ؛يبتيبٖ ٘مس ػّٕیط ٔتطلجٝ ثٝ وؿط رطي، ؾٛز لجُ اظ الالْ غئزٕٛع الالْ تؼٟس ACC :وٝ زض آٖ

PPE ؛(٘ب ذبِم)عات يٗ آالت ٚ تزٟيأٛاَ، ٔبقCFO  ٖ1ؾبَ ي٘مس ػّٕيبتي ثطا  رطیب-t (ُؾبَ لج) ،t (يؾبَ ربض ) ٚ

1+t (ؾبَ ثؼس) ؛LagACC ؾبَ لجُ؛  يالالْ تؼٟسGR_Sales ضقس فطٚـ ؾبَ ثؼس؛ROA  ؾبَ لجُ؛  يٞب یيثبظزٜ زاضا

CFO∆ ؛يبتيبٖ ٘مس ػّٕیط زض رطييتغD∆CFO  ؛ ٚ زض غيط ایٗ نٛضت 1ثبقس،  ئٙف يبتيبٖ ٘مس ػّٕیط زض رطيياٌط تغ

ب اؾتفبزٜ اظ ث( قبُٔ رعء حبثت)طٞب يٝ ٔتغيالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ وّ. ع رعء ذُب اؾتي٘ ε؛ ٚ يبتيػّٕ يٙٝ ٞبیٞع  OPنفط؛

ٔب٘سٜ اظ يثبل ئحبؾجٝ ارعا يثٛزٜ ٚ ثطا ياَٚ زٚضٜ ٍٕٞٗ قسٜ ا٘س، ثطاظـ ٔسَ ثٝ نٛضت ٔمُؼ يٞب یئزٕٛع زاضا

 .ىطز ٌبْ ثٝ ٌبْ اؾتفبزٜ قسٜ اؾتیضٚ

 يالالم تؼْذ يزياًذاسُ گ. 5.1

ٙىٝ یٗ ثب تٛرٝ ثٝ ايٕٞچٙ. اؾتفبزٜ وطز ي٘مس يبٖ ٞبیب رطی ياىطز تطاظ٘بٔٝیتٛاٖ اظ زٚ ضٚ ئ ئحبؾجٝ الالْ تؼٟس يثطا

 FASB يطاٖ ثب اؾتب٘ساضزٞبیا يحؿبثساض يزض اؾتب٘ساضزٞب يبتيبٖ ٘مس ػّٕیٚ ثٝ تجغ آٖ ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ رط ي٘حٜٛ َجمٝ ثٙس

اؾبؼ ثط ٓيىطز ٔؿتمیىب قىُ ٌطفتٝ اؾت، زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ ضٚیٍ أطيبت ٔٛيٛع اؾبؾبً زض ٔحيتفبٚت زاضز ٚ ازث

 FASB يضا ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب يبتيبٖ ٘مس ػّٕیٙىٝ رطیاَٚ ا: ذٛاٞس زاقتؾٝ ضاٜ وبض ٚرٛز  ٝ ثب ذجطٌبٖٔهبحج

ٔتطلجٝ ضا طيٙىٝ ؾٛز لجُ اظ الالْ غیاؾتفبزٜ وطز؛ ٚ ؾْٛ ا يبتياظ ؾٛز ػّٕ يٙىٝ زض ٔحبؾجٝ الالْ تؼٟسیُ وطز؛ زْٚ ایتؼس

ك حبيط ٞط يزض تحم .ُ وطزیقٛز، تؼس يِحبِ ٕ٘ يساضزٞب حؿبثساضَجك اؾتب٘ يبتيبٖ ٘مس ػّٕیوٝ زض رط يثبثت الالٔ

ٗ چٟبض ضٚـ ثٝ یه اظ ایزض ٞط  ي٘حٜٛ ٔحبؾجٝ الالْ تؼٟس. طزيٌ يقسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٔ یيىطز قٙبؾبیچٟبض ضٚ

 :ط اؾتیقطح ظ

 :ُ اؾتیثٝ قطح ضاثُٝ ش يىطز ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ الالْ تؼٟسیٗ ضٚیزض ا .يکزد تزاسًاهِ ايرٍ

ACCbs= (∆CA−∆CL−∆Cash+∆STDEBT−DEP) 

طات زض ييتغ CL∆؛ يربض يٞب یيطات زض زاضاييتغ CA∆؛ يىطز تطاظ٘بٔٝ ایثط اؾبؼ ضٚ يالالْ تؼٟس ACCbs: وٝ زض آٖ

؛ ٚ يبفتیزض ئبِ يالت ربضيتؿٟ STDEBT∆طات زض ٚرٜٛ ٘مس ٚ ٔؼبزَ ٚرٝ ٘مس؛ ييتغ Cash∆؛ يربض يٞب يثسٞ

DEP ٘ع اؾتٟالن اؾتي. 

 :قٛز يط ٔحبؾجٝ ٔیثٝ قطح ضاثُٝ ظ يالالْ تؼٟس .FASBطثك  يًمذ ياى ّايجز کزديرٍ

ACCFASB-cf=EBXI− CFOFASB 

ٔتطلجٝ؛ ٚ طيؾٛز لجُ اض الالْ غ EBXI؛ FASB ي٘مس يبٖ ٞبیىطز رطیثط اؾبؼ ضٚ يالالْ تؼٟس ACCFASB-cf :وٝ زض آٖ

CFOFASB يثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب يبتيبٖ ٘مس ػّٕیرط FASB ٔحبؾجٝ  يالظْ ثٝ شوط اؾت ثطا .اؾتCFOFASB بٖ یرط

ِحبِ ٘كسٜ  FASB يوٝ ٘ؿجت اؾتب٘ساضزٞب يطاٖ ٔجٙب لطاض ٌطفتٝ ٚ ؾپؽ ثبثت الالٔیا يثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب يبتي٘مس ػّٕ

 .قسٜ اؾتُ یتؼس( يبفتیٚ ؾٛز ؾٟبْ زض يبفتی، ثٟطٜ زضي، ثٟطٜ پطزاذتيبت پطزاذتئطثٌٛ ثٝ ٔبِ ي٘مس يبٖ ٞبیرط)

 :ط اؾتیثٝ قطح ضاثُٝ ظ يىطز ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ الالْ تؼٟسیٗ ضٚیزض ا .زاىيا يطثك استاًذاردّا يًمذ ياى ّايکزد جزيٍر

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
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ACCIranian-cf=OE− CFOIranian 

؛ يبتيؾٛز ػّٕ OEطاٖ؛ یا يَجك اؾتب٘ساضزٞب ي٘مس يبٖ ٞبیىطز رطیثط اؾبؼ ضٚ يالالْ تؼٟس ACCIranian-cf :وٝ زض آٖ

 ٚCFOIranian طاٖ اؾتیا يثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب يبتيبٖ ٘مس ػّٕیرط. 

 :قٛز يٗ ػُٕ ٔيچٙ يٗ الالْ تؼٟسييتؼ يىطز ثطایٗ ضٚیثط اؾبؼ ا .ل سَديتا تؼذ يًمذ ياى ّايکزد جزيرٍ

ACCAE-cf=EBXIAE− CFOIranian 

ؾٛز  EBXIAEٛز؛ ُ ؾیطاٖ أب ثب تؼسیا ي٘مس يبٖ ٞبیىطز نٛضت رطیثط اؾبؼ ضٚ يالالْ تؼٟس ACCAE-cf :وٝ زض آٖ

طاٖ یا يَجك اؾتب٘ساضزٞب يبتيبٖ ٘مس ػّٕیآٖ زض رط ي٘مس يبٖ ٞبیوٝ رط يُ ٘ؿجت ثٝ الالٔیٔتطلجٝ ثب تؼسطيلجُ اض الالْ غ

ثط اؾبؼ  يبتيبٖ ٘مس ػّٕیرط CFOIranian؛ ٚ (ٙٝ ثٟطٜ، زضآٔس ثٟطٜ ٚ زضآٔس ؾٛز ؾٟبْیبت، ٞعيٙٝ ٔبِیٞع) ِحبِ ٘كسٜ 

 .تطاٖ اؾیا ياؾتب٘ساضزٞب

 . ٞط چٟبض ضاٜ وبض اضائٝ قسٜ اؾت ي٘ٛع اَٚ، ثطا يذ حبنُ اظ آظٖٔٛ ذُبیط ٘تبیزض ٍ٘بضٜ ظ
 يالالم تؼْذ يزيهختلف اًذاسُ گ يًَع اٍل راُ کارّا يخطا. 2ًگارُ 

 را ُ کار

 يالالم تؼْذ يزياًذاسُ گ

 ًزخ رد

 کاٌّذُ سَد يدستکار ٌذُ سَديافشا يدستکار

ACCbs 6,4 زضنس 2 زضنس* 

ACCFASB-cf 3,6 زضنس 4 زضنس 

ACCIraninan-cf 7,6 زضنس 1 زضنس* 

ACCAE-cf 4 زضنس 2 زضنس* 

 .تفبٚت ٔؼٙبزاض زاضز( زضنس 5)ٗ قسٜ ييتؼ يثبض تىطاض اظ ؾُح ذُب 251زٚ ز٘جبِٝ ثب  يه آظٖٔٛ زٚ رّٕٝ ایزض * 

ٙسٜ ؾٛز ٚ ٞٓ یافعا يزض اضتجبٌ ثب زؾتىبضوٝ ٞٓ  FASBَجك  ي٘مس يبٖ ٞبیىطز رطیضٚ يثط اؾبؼ ٍ٘بضٜ فٛق ثٝ اؾتخٙب

 ي٘ٛع اَٚ ثٝ ٘حٛ يط ضاٜ وبضٞب ذُبیثطذٛضزاض اؾت، زض ؾب يم ٔٙبؾجيوبٞٙسٜ ؾٛز اظ تٛاٖ تكر يزض اضتجبٌ ثب زؾتىبض

ثٝ ٞط حبَ . ثطذٛضزاض اؾت يم وبفيوبٞٙسٜ ؾٛز ٔسَ اظ تٛاٖ تكر يطفت زض اضتجبٌ ثب زؾتىبضیتٛاٖ پص ياؾت وٝ ٕ٘

 .زاض٘س يم ذٛثيٝ ضاٜ وبضٞب تٛاٖ تكريٙسٜ ؾٛز وّیافعا يؾتىبضزض ٔٛضز ز

ط یؾٛز ٕ٘ٛزٜ ا٘س اظ قىُ ظ يوٝ الساْ ثٝ زؾتىبض یيقطوتٟب یيب ٕٞبٖ تٛاٖ ٔسَ زض قٙبؾبی٘ٛع زْٚ  يذُب يثطضؾ يثطا

زضنس تب  1اظ  "قسٜ يٝ ؾبظيقج يزؾتىبض"ضا زض ؾُٛح ٔرتّف ( ئحٛض ػٕٛز) "٘طخ ضز"عاٖ ياؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ٔ

 . زٞس ي٘كبٖ ٔ( ئحٛض افم)اَٚ زٚضٜ يٞب یيزضنس ٔزٕٛع زاضا 21

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Simulation Rate 

R
e
je

c
tio

n
 R

a
te

 

 
 يالالم تؼْذ يزيهختلف اًذاسُ گ يرا ُ کارّا( ًَع دٍم يػکس خطا)لذرت . 2ضکل 

اؾتفبزٜ  ACCbs ،ACCFASB-cf ، ACCIraninan-cf ٚACCAE-cf٘كبٖ زازٖ  يت ثطايثٝ تطت *ٚ  ○، □، +ٗ قىُ ػالٔتیزض ا

 ياظ ثبثت ذُب FASBَجك  ي٘مس يبٖ ٞبیىطز نٛضت رطیقٛز، ضٚ يٕٞبٖ َٛض وٝ زض قىُ فٛق ٔالحظٝ ٔ .قسٜ ا٘س



13 

 

ٗ یا يٝ ؾبظيقٛز زض تٕبْ ؾُٛح قج يت وٝ زض قىُ ٔالحظٝ ٔيٗ تطتیثس. ت ضا زاضاؾتيٗ ٚيؼیع ٔٙبؾجتطي٘ٛع زْٚ ٘

بض يٗ قىُ لبثُ تٛرٝ اؾت، لسضت ثؿیاوٝ زض  يٍطیٔٛيٛع ز. ؾٛز زاضز يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يىطز تٛاٖ ثبالتطیضٚ

 .ثبقس يطاٖ ٔیا يَجك اؾتب٘ساضزٞب ي٘مس يٞببٖیىطز رطیٗ ضٚیيپب

 يح دٌّذُ الالم تؼْذيتَض يهَلفِ ّا. 5.2

ٚ  ئتٖٛ ػّٕ يك ثطضؾیاظ َط يفيُ ويوٝ َجك تحّ يتؼٟس زٞٙسٜ الالْ حيه اظ ػٛأُ تٛيیٗ ثرف احط ٞط یزض ا

ٗ ػٛأُ یا. قٛز ئ يثطضؾ( يزْٚ آٔبض ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يذُب)ٔسَ  یيقسٜ ا٘س، ثط وبضآ یيقٙبؾبٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ 

بٖ یرط( 3عات، يٗ آالت ٚ تزٟيأٛاَ، ٔبق( 2طات زضآٔس فطٚـ، ييتغ(1: بٖ قس، ػجبضتٙس اظيٗ ثیا ظف ايٕٞبٖ َٛض وٝ پ

 یيقٙبؾب يػسْ تمبضٖ ظٔب٘( 7، ػّٕىطز قطوت( 6ضقس فطٚـ ؾبَ ثؼس، (5، ئؼىٛؼ قسٖ الالْ تؼٟس( 4، ي٘مس يٞب

ٔسَ  یيآوبضٗ ضاٜ وبضٞب ثط یه اظ ایاحط ٞط يثطضؾت فٛق ثٝ يزض ازأٝ ثط اؾبؼ تطت .يبتيػّٕ يٙٝ ٞبیٞع( 8بٖ ٚ یؾٛز ثب ظ

 ي٘ٛع زْٚ ػٛأُ فٛق ضا زض حبِتٟب ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يت ذُبيثٝ تطت 3ٚ قىُ  3ٍ٘بضٜ .قسٜ اؾتپطزاذتٝ  يالالْ تؼٟس

 .زٞسئ ٔرتّف ٘كبٖ

 :تٛاٖ زض ٘ظط ٌطفت يط ٔیحبِت ضا ثٝ قطح ظ 4ط يٗ ٔتغیزض اضتجبٌ ثب ا .زات درآهذ فزٍشييتغ

 :قٛز يط ٔحبؾجٝ ٔیك ظیاظ َط( ΔREV)طات ٔزٕٛع زضآٔس فطٚـييٗ حبِت تغیزض ا .زات هجوَع درآهذ فزٍشييتغ. 1

ΔREVit=REVit - REVit-1 

ٝ ي٘ؿ يطات ٔزٕٛع زضآٔس فطٚـ اظ ثبثت فطٚـ ٞبييٗ حبِت تغیزض ا .ِيزات درآهذ فزٍش تِ کسز فزٍش ًسييتغ. 2

(ΔREC)قٛز يُ ٔیط، تؼسی، ثٝ قطح ظ: (ΔREV - ΔREC ) 

طات ٔزٕٛع زضآٔس فطٚـ تٟٙب ثبثت فطٚـ ييىطز تغیٗ ضٚیزض ا .ز هٌتظزُيِ غيزات کل فزٍش تِ کسز فزٍش ًسييتغ. 3

 :قٛز ينٙؼت ثطآٚضز ٔ -ٞط ؾبَ يثطا ٔمبثُٖٛ يٌطؾت ضيٗ تطتیثس. قٛز يُ ٔیٔٙتظطٜ تؼسطيٝ غي٘ؿ يٞب

ΔREC=α+kΔREV+ε 

اظآ٘زب وٝ . زٞس يطات زضآٔس فطٚـ ٘كبٖ ٔييضا ثط اؾبؼ تغ يبفتٙیزض يطات ٔٛضز ا٘تظبض زض حؿبثٟبييتغ kٝ یت ظاٚیيط

وؿط  يبفتٙیزض يثٟبطات حؿبييٗ وُ ٔجّغ تغیُ قٛز، ثٙبثطایس تؼسیثب يبفتٙیزض يطات حؿبثٟبييط ٔٙتظطٜ تغيتٟٙب ثرف غ

 ( ΔREV - ΔREC(k+1)) :قٛز يُ افعٚزٜ ٔیثٝ قطح ش kت یك يطیٌطزز ٚ زض ٔمبثُ ثرف ٔٛضز ا٘تظبض اظ َطئ

ط ٔصوٛض يبة ٔتغئسَ زض غ یيٗ حبِت ٔطاز آٖ اؾت وٝ وبضآیزض ا. زات درآهذ فزٍشييز هزتَط تِ تغيحذف هتغ. 4

ج يط زضآٔس فطٚـ زض ٔسَ ِحبِ قسٜ، ٔسَ اظ حييوٝ تغ یيضاٜ وبضٞبٝ يزض وّ 1ثرف  3ثط اؾبؼ ٍ٘بضٜ  .سٜ قٛزيؾٙز

م يج تكريط زضآٔس فطٚـ اظ ٔسَ حصف قٛز، ٔسَ اظ حييوٝ تغ يزض حبِت. زاضز ئٙبؾج یي٘ٛع اَٚ وبضآ يذُب

. اضائٝ قسٜ اؾت 1ثرف  3ف زض قىُ ٔرتّ يلسضت ضاٜ وبضٞب .٘رٛاٞس زاقت ئٙبؾج یيٙسٜ ؾٛز وبضایافعا يزؾتىبض

 يطي٘طٔبَ زض ا٘ساظٜ ٌطيٝ غيط وُ فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿييىطز تغیٝ ٚ ضٚيط زضآٔس فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿييىطز تغیٚض

ثٝ ٞط . ؾٛز زاض٘س يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يثبالتطلسضت  ،يٝ ؾبظياظ قج ي، ٞط وساْ زض ؾُٛح ذبنيط تحت ثطضؾئتغ

ط ييىطز تغیثطذٛضزاض ثٛزٜ، ضٚ يت ثبالتطياظ إٞ يٝ ؾبظيقج ٗیيٗ ٔٛيٛع وٝ تٛاٖ ٔسَ زض ؾُٛح پبیحبَ ثب تٛرٝ ثٝ ا

 .٘ٛع زْٚ وبضاتط اؾت يج ذُبي٘طٔبَ اظ حطيٝ غيوُ فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿ

ٗ آالت ٚ ي٘بذبِم أٛاَ، ٔبق( 1: ٌطزز ئ يط ؾٝ ضاٜ وبض ثطضؾيٗ ٔتغیزض اضتجبٌ ثب ا. شاتيي آالت ٍ تجْياهَال، هاض

عات وٝ ثب حصف يٗ آالت ٚ تزٟيزض ٘ظط ٍ٘طفتٗ أٛاَ، ٔبق( 3عات ٚ يٗ آالت ٚ تزٟيبقذبِم أٛاَ، ٔ( 2عات، يتزٟ
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 سٜيثٝ ػمآٖ اؾت وٝ  ،تيتطت ٗیا ضاٜ وبض ؾْٛ ثٝ يػّت ثطضؾ. ٕٞطاٜ اؾت يٙٝ اؾتٟالن اظ ٔزٕٛع الالْ تؼٟسیٞع

ٗ ضٚ یقٛز ٚ اظ ايط ٔحبؾجٝ ٔیم ٔسيٓ ٚ ٘ٝ تكرئؿتم يبتٟبيطاٖ اؾتٟالن ثط اؾبؼ لبٖ٘ٛ ٔبِیزض ا ذجطٌبٖ اظ يبضيثؿ

ط يك ٔتغیثٝ وٙتطَ آٖ اظ َط يبظي٘طٔبَ ثٛزٜ ٚ ٘ يه لّٓ تؼٟسیٗ نٛضت اؾتٟالن یزض ا. ؿتي٘ يچٙساٖ لبثُ زؾتىبض

قسٜ اظ ثبثت  يثطضؾ يٝ ضاٜ وبضٞبيوّ 2ثرف  3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ . ثبقسيٕ٘. . . عات ٚ يٗ آالت ٚ تزٟيأٛاَ، ٔبق

ثرف  3ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب. زاض٘س ئٙبؾج یيؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، وبضآ يؾتىبضوٝ ز یيم قطوتٟبيتكر

زض . بثسی ياضتمب ٔ يعات لسضت ٔسَ تب حس لبثُ تٛرٟيٗ آالت ٚ تزٟيزض نٛضت حصف أٛاَ، ٔبق. اضائٝ قسٜ اؾت 2

 .ثطذٛضزاض اؾت يكتطيط ٘ؿجت ثٝ ذبِم آٖ اظ لسضت ثيٗ ٔتغیيٕٗ ٘ب ذبِم ا

زض  ي، ٔسَ اظ تٛاٖ ٔٙبؾجي٘مس يبٖ ٞبیب ػسْ ٚضٚز رطیزض نٛضت ٚضٚز  3ثرف 3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ . يًمذ ياى ّايجز

اضائٝ  3ثرف  3ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب. ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، ثطذٛضزاض اؾت يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيتكر

تٛاٖ  يٝ ؾبظياظ قج يْ زض ؾُٛح ذبن، ٞط وساي٘مس يبٖ ٞبیٗ قىُ ٚضٚز ٚ ػسْ ٚضٚز رطیثط اؾبؼ ا. قسٜ اؾت

 يٝ ؾبظيٗ قجیيٗ ٔٛيٛع وٝ لسضت ٔسَ زض ؾُٛح پبیثٝ ٞط حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ا. ؾٛز زاض٘س يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يثبالتط

٘ٛع زْٚ، ٔسَ ضا وبضاتط  يج ذُبياظ ح يزض ٔسَ الالْ تؼٟس ي٘مس يبٖ ٞبیثطذٛضزاض ثٛزٜ، ٚضٚز رط يت ثبالتطياظ إٞ

 .ؾبظز ئ

ج يلجُ، ٔسَ اظ ح ؾبَ يتؼٟس زض نٛضت ػسْ ٚضٚز الالْ 4ثرف  3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ  .يَس ضذى الالم تؼْذهؼک

اضائٝ قسٜ  4ثرف  3ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب. ٘رٛاٞس زاقت يم ٔٙبؾجيٙسٜ ؾٛز تٛاٖ تكریافعا يزؾتىبض

 يتؼٟس لجُ ٘ؿجت ثٝ ٚضٚز الالْ ؾبَ يتؼٟس ، ػسْ ٚضٚز الالْيٝ ؾبظيٝ ؾُٛح قجيجبً زض وّیثط اؾبؼ قىُ تمط. اؾت

ٗ ٔٛيٛع نبزق یزضنس ا 3تب  1 يٝ ؾبظياِجتٝ زض ؾُح قج. ؾٛز زاضز يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يكتطيلجُ لسضت ث ؾبَ

 .اؾت يلسضت ثبالتط يلجُ زض ٔسَ زاضا ؾبَ يتؼٟس ؿت ٚ ٚضٚز الالْي٘

ثؼس، ٔسَ اظ تٛاٖ  ؾبَ فطٚـ ب ػسْ ٚضٚز ضقسی زض نٛضت ٚضٚز 5ثرف 3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ  .رضذ فزٍش سال تؼذ

 3ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب. ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، ثطذٛضزاض اؾت يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيزض تكر ئٙبؾج

ثؼس ٘ؿجت ثٝ ٚضٚز  ؾبَ فطٚـ ، ػسْ ٚضٚز ضقسيٝ ؾبظيٝ ؾُٛح قجيثط اؾبؼ قىُ فٛق زض وّ. اضائٝ قسٜ اؾت 5ثرف 

 . ؾٛز زاضز يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يكتطيلسضت ث ثؼس ؾبَ فطٚـ ضقس
 يح دٌّذُ الالم تؼْذيهختلف ػَاهل تَض يًَع اٍل راُ کارّا يخطا. 3 ًگارُ

 

 کار را ُ يح دٌّذُ الالم تؼْذيػَاهل تَض

 ًزخ رد

 يدستکار

 ٌذُ سَديافشا

 يدستکار

 کاٌّذُ سَد

 ز درآهذ فزٍشييتغ. 1تخص 

 زضنس 4 زضنس 3,6 ط ٔزٕٛع زضآٔس فطٚـييتغ

 زضنس 4,8 زضنس 2,8 ٝيط زضآٔس فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿييتغ

 زضنس 4,4 زضنس 4 ط ٔٙتظطٜيٝ غيط وُ فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿييتغ

 زضنس 6,4 *زضنس 1,4 ط زضآٔس فطٚـييحصف تغ

 شاتيي آالت ٍ تجْياهَال، هاض. 2تخص 

 زضنس 4 زضنس 3,6 ٘بذبِم

 زضنس 7,6 زضنس 2,4 ذبِم

 زضنس 2,8 زضنس 4,8 طيف ٔتغحص

 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ يًمذ ياى ّايجز .3 تخص
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 زضنس 4 زضنس 3,2 طيػسْ ٚضٚز ٔتغ

 لثل سال يتؼْذ الالم .4تخص 
 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ

 زضنس 4 *زضنس 2 طيػسْ ٚضٚز ٔتغ

 تؼذ سال فزٍش رضذ. 5تخص 
 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ

 زضنس 6 زضنس 7 طيٚز ٔتغػسْ ٚض

 ضزکت ػولکزد. 6تخص 
 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ

 زضنس 7,2 زضنس 3,6 طيػسْ ٚضٚز ٔتغ

 اىيسَد تا س ييضٌاسا يػذم تمارى سهاً. 7تخص 
 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ

 زضنس 5,2 زضنس 3,6 طيػسْ ٚضٚز ٔتغ

 ياتيػول يّا ٌِيّش. 8تخص 
 زضنس 4 زضنس 3,6 طيٚضٚز ٔتغ

 زضنس 5,6 زضنس 3,6 طيػسْ ٚضٚز ٔتغ

 .تفبٚت ٔؼٙبزاض زاضز( زضنس 5)ٗ قسٜ ييتؼ يثبض تىطاض اظ ؾُح ذُب 251زٚ ز٘جبِٝ ثب  يه آظٖٔٛ زٚ رّٕٝ ایزض * 
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يح دٌّذُ الالم تؼْذيهختلف ػَاهل تَض يلذرت راُ کارّا.3 ضکل  

 

آهذ ز دريهختلف هزتثط تا هتغ يکارّا لذرت را ُ. 1تخص

فزٍش
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 ثٝ فطٚـ زضآٔس طييتغ فطٚـ، زضآٔس ٔزٕٛع طييتغ زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ*  ٚ ○،+ ،□ ٓیػال

 فطٚـ زضآٔس طييتغ حصف ٚ ٘طٔبَ طيغ ٝي٘ؿ فطٚـ وؿط ثٝ فطٚـ وُ طييتغ ، ٝي٘ؿ فطٚـ وؿط
 .ا٘س قسٜ اؾتفبزٜ

 يًمذ ياى ّايا ػذم ٍرٍد جزيٍرٍد  يکارّا لذرت را ُ. 3تخص 
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 لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ي٘مس يٞب بٖیرط ٚضٚز ػسْ ٚ ٚضٚز زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ+ ٚ □ ٓیػال

 .طزيٌ ئ

 تؼذ سال فزٍش ا ػذم ٍرٍد رضذيٍرٍد ٍرٍد  يکارّا تَاى را ُ. 5تخص
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 لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ثؼس ؾبَ فطٚـ ضقس ٚضٚز ػسْ ٚ ٚضٚز زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ+ ٚ □ ٓیػال

 .طزيٌ ئ

 ى راُ کارّاي ٍرٍد يا حذف ػذم تمارى سهاًي ضٌاسايي سَد تا سياىتَا. 7تخص 
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 ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز " تمبضٖ ػسْ" حصف ٚ ٚضٚز زازٖ ٘كبٖ ثطاي تطتيت ثٝ+  ٚ □ ػالیٓ
 .ٌيطز

 

 لذرت را ُ کارّاي هختلف هزتثط تا اهَال، هاضيي آالت ٍ تجْيشات. 2
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 ذبِم عات،يتزٟ ٚ آالت ٗئبق أٛاَ، بِم٘بذ زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ ○ ٚ+ ،□ ٓیػال

 ا٘س قسٜ اؾتفبزٜ عاتيتزٟ ٚ آالت ٗئبق أٛاَ، حصف ٚ عاتيتزٟ ٚ آالت ٗئبق أٛاَ،
 

 لثل سال تؼْذي لذرت را ُ کارّاي ٍرٍد يا ػذم ٍرٍد الالم. 4تخص 
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 اؾتفبزٜ ٔٛضز لجُ ؾبَ يتؼٟس الالْ ٚضٚز ػسْ ٚ ٚضٚز زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ+ ٚ □ ٓیػال
 .طزيٌ ئ لطاض

 تَاى را ُ کارّاي ٍرٍد يا ػذم ٍرٍد ػولکزد ضزکت. 6تخص
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 ئ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز قطوت ػّٕىطز ٚضٚز ػسْ ٚ ٚضٚز زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ+  ٚ □ ٓیػال

  .طزيٌ

 ػولياتي ّاي تَاى را ُ کارّاي ٍرٍد يا ػذم ٍرٍد ّشيٌِ. 8تخص 
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 لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ػّٕيبتي ٞبي ٞعیٙٝ ٚضٚز ػسْ ٚ ٚضٚز زازٖ كبٖ٘ ثطاي تطتيت ثٝ+  ٚ □ ػالیٓ

 .ٌيطز ٔي
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زض  يب ػسْ ٚضٚز ػّٕىطز قطوت، ٔسَ اظ تٛاٖ ٔٙبؾجیزض نٛضت ٚضٚز  6ثرف  3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ  .ػولکزد ضزکت

اضائٝ   6ثرف 3ٔرتّف زض قىُ  يتٛاٖ ضاٜ وبضٞب .ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، ثطذٛضزاض اؾت يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيتكر

 فطٚـ ثؼس ٘ؿجت ثٝ ٚضٚز ضقس ؾبَ فطٚـ ، ػسْ ٚضٚز ضقسيٝ ؾبظيٝ ؾُٛح قجيثط اؾبؼ قىُ فٛق زض وّ. قسٜ اؾت

 . ؾٛز زاضز يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يكتطيثؼس تٛاٖ ث ؾبَ

 ي٘ظٔب تمبضٖ ػسْ"ب حصف یزض نٛضت ٚضٚز  7ثرف  3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ  .اىيسَد تا س ييضٌاسا يػذم تمارى سهاً

 .ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، ثطذٛضزاض اؾت يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيزض تكر ي، ٔسَ اظ تٛاٖ ٔٙبؾج"بٖیظ ثب ؾٛز یيقٙبؾب

، يٝ ؾبظيزضنس قج 11ثط اؾبؼ قىُ فٛق تب ؾُح . اضائٝ قسٜ اؾت 7ثرف  3ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب

٘ؿجت ثٝ ٚضٚز  ایٗ ٔتغيطٗ ٘مُٝ حصف یوٙس، پؽ اظ ايزبز ٕ٘یزض تٛاٖ ٔسَ ا يط ٔصوٛض چٙساٖ تفبٚتيب حصف ٔتغیٚضٚز 

 .ٔٙبؾجتط اؾت آٖ

طات يي٘ؿجت ثٝ تغ يثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجتط يبتيػّٕ يٙٝ ٞبیطات ٞعييتغ ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ٔؼتمس٘س وٝ يثطذ .ياتيػول يٌِ ّايّش

ٗ یثط ا. زٞٙس يح ٔيضا تٛي( يپطزاذتٙ يوبال ٚ حؿبثٟب يط ٔٛرٛزي٘ظ) يربض يٞب ئطثٌٛ ثٝ ثسٞ يالالْ تؼٟسفطٚـ 

زض  8ثرف  3ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ . قٛزئ يثٝ ٔسَ ثطضؾ يبتيػّٕ يٙٝ ٞبیٗ ثرف ٚضٚز ٚ ػسْ ٚضٚز ٞعیزض ا اؾبؼ

ؾٛز ٘ساقتٝ  يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيزض تكر ي، ٔسَ اظ تٛاٖ ٔٙبؾجيبتيػّٕ يٞب ٙٝیب ػسْ ٚضٚز ٞعینٛضت ٚضٚز 

ٝ يٝ ؾُٛح قجيثط اؾبؼ قىُ زض وّ. اضائٝ قسٜ اؾت 8 ثرف 3 ف زض قىُٔرتّ يلسضت ضاٜ وبضٞب .ا٘س، ثطذٛضزاض اؾت

 .ؾٛز زاضز يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يكتطيلسضت ث آٖ٘ؿجت ثٝ ٚضٚز  يبتيػّٕ يٞب ٙٝی، ػسْ ٚضٚز ٞعيؾبظ

 ًحَُ تزاسش هذل. 5.3

 يالالْ تؼٟس يسَ ؾبظبؼ وطزٖ ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ رعء حبثت زض ٔيٞٓ ٔم يذ حبنُ اظ ا٘ٛاع ضاٜ وبضٞبیٗ ثرف ٘تبیزض ا

 .اضائٝ قسٜ اؾت 4ٚ قىُ  4زض ٍ٘بضٜ ت ي٘ٛع زْٚ ثٝ تطت ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يذ آظٖٔٛ ذُبی٘تب .ٌطزز ياضائٝ ٔ
 ثاتت اس کزدى ٍ جشءيهختلف ّن هم يًَع اٍل راُ کارّا يخطا. 4 ًگارُ

 

 ضا ٜ وبض ٘حٜٛ ثطاظـ ٔسَ

 ٘طخ ضز

 يزؾتىبض

 ٙسٜ ؾٛزیافعا

 يزؾتىبض

 ٛزوبٞٙسٜ ؾ

 بؼ وطزٖيٞٓ ٔم. 1ثرف 

 زضنس 4 زضنس 3,6 زٚضٜ ياثتسا يٞب یئزٕٛع زاضا

 زضنس 4,4 زضنس 2,8 ٞب یيٗ ٔزٕٛع زاضايبٍ٘ئ

 زضنس 4,4 زضنس 6,4 زضآٔس فطٚـ

 *زضنس 1,6 زضنس 3,2 زٚضٜ ياضظـ ثبظاض قطوت زض اثتسا

 زضنس 3,6 زضنس 6 ٗ اضظـ ثبظاض قطوتيبٍ٘ئ

 حبثت رعء. 2ثرف 
 زضنس 4 زضنس 3,6  ٚرٛز ػسْ

 زضنس 5,2 زضنس 6  ٚرٛز

 .تفبٚت ٔؼٙبزاض زاضز( زضنس 5)ٗ قسٜ ييتؼ يثبض تىطاض اظ ؾُح ذُب 251زٚ ز٘جبِٝ ثب  يه آظٖٔٛ زٚ رّٕٝ ایزض * 
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 ثاتت اس کزدى ٍ جشءيهختلف ّن هم يلذرت راُ کارّا.4ضکل

 
اس يهختلف ّن هم يتَاى را ُ کارّا. 1تخص
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 ٗيبٍ٘ئ زٚضٜ، ياثتسا يٞب یيزاضا ٔزٕٛع زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ×  ٚ* ،○،+ ،□ ٓیػال

 اضظـ ٗيبٍ٘ئ ٚ زٚضٜ ياثتسا زض قطوت ثبظاض اضظـ فطٚـ، زضآٔس ٞب، یيزاضا ٔزٕٛع
 .ا٘س قسٜ اؾتفبزٜ قطوت ثبظاض

 جشء ٍجَد ػذم اي تَاى ٍجَد .2تخص

ثاتت
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 لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز حبثت رعء ٚرٛز ػسْ بی ٚرٛز زازٖ ٘كبٖ يثطا تيتطت ثٝ+  ٚ □ ٓیػال

 .طزيٌ ئ

زضآٔس  يؼٙیٍط یط زيٞب زٚ ٔتغ یئزٕٛع زاضاػالٜٚ ثط  ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖذ حبنُ اظ یثط اؾبؼ ٘تب .يساساس يّن هم

وبض تٛاٖ ثٝ يضاٜ وبض ضا ٔ 5 ٗ اؾبؼیثط ا. ٔٙبؾت ثطقٕطزٜ قس٘س يبؼ ؾبظيٞٓ ٔم يفطٚـ ٚ اضظـ ثبظاض قطوت ثطا

اضظـ ثبظاض قطوت زض  (4زضآٔس فطٚـ، (3 ٞب ، یيٗ ٔزٕٛع زاضايبٍ٘ئ (2 زٚضٜ، ياثتسا يٞب یئزٕٛع زاضا (1 :ثؿت

ٞط پٙذ  ي٘ٛع اَٚ، ثطا يذ حبنُ اظ آظٖٔٛ ذُبی٘تب 1ثرف  4زض ٍ٘بضٜ  .ٗ اضظـ ثبظاض قطوتيبٍ٘ئ( 5زٚضٜ، ٚ ياثتسا

طٞب ، ٔسَ يبؼ وطزٖ ٔتغيٞٓ ٔم ياؾتفبزٜ قسٜ ثطا یيٝ ضاٜ وبضٞبيزض وّ ثط اؾبؼ ٍ٘بضٜ فٛق .ضاٜ وبض فٛق اضائٝ قسٜ اؾت

ٗ اؾتخٙبء اضظـ ثبظاض اَٚ زٚضٜ ثٛزٜ وٝ زض يٗ ثیاِجتٝ زض ا. زاضز ئٙبؾج یي٘ٛع اَٚ وبضآ يج ذُبياظ ح يالالْ تؼٟس

اضائٝ  1ثرف  4ّف زض قىُ ٔرت يلسضت ضاٜ وبضٞب .ؿتيثطذٛضزاض ٘ ئٙبؾج یيٙسٜ ؾٛز اظ وبضایافعا ياضتجبٌ ثب زؾتىبض

اػٓ اظ اَٚ زٜٚ )بؼ وطزٖ ثب اؾتفبزٜ اظ اضظـ ثبظاض قطوت يٞٓ ٔم يٝ ؾبظيٝ ؾُٛح قجيثط اؾبؼ قىُ زض وّ. قسٜ اؾت

زض يٕٗ . زٞس يف ٔی٘ٛع زْٚ افعا يج ذُبئسَ ضا اظ ح یيط ضاٜ وبضٞب وبضایاظ ؾب يثٝ قىُ لبثُ تٛرٟ( ٗيبٍ٘يٚ ٔ

 .ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ئسَ الالْ تؼٟس يٗ لسضت ضا ثطایطٞب، وٕتطيبؼ وطزٖ ٔتغيٞٓ ٔم ياؾتفبزٜ اظ زضآٔس فطٚـ ثطا

ٓ ثط يع تمؿيٍٕٞٗ قٛ٘س، رعء حبثت ٘ سیٖٛ ثبيضٌطؾٔؼبزِٝ  يطٞبئتغ يثٝ قىُ ؾٙت ٗ ٔٛيٛع وٝیثب تٛرٝ ثٝ ا .جشء ثاتت

ٚرٛز ٚ  ٗ اؾبؼیثط ا .قٛز ينفط ٔ ػٕالً( يج آٔبضياظ ح)ت يٗ تطتیقسٜ ٚ ثس( ٞبیئخالً ٔزٕٛع زاضا)ه ػسز ثعضي ی

قٛز،  يوٝ لطاض اؾت احط ٚرٛز رعء حبثت ثطضؾ يحبِت يثطا تيتطتٗ یثس. قٛز ئ يػسْ ٚرٛز رعء حبثت زض ٔسَ ثطضؾ

 2ثرف  4ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘بضٜ . قٛز يبؼ ٕ٘ٛزٖ زض ٔسَ ٚاضز ٔيط ٘طٔبَ رعء حبثت ثسٖٚ ٞٓ ٔميغ يٗ الالْ تؼٟسيزض ترٕ

ؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س،  يوٝ زؾتىبض یيم قطوتٟبيزض تكر يحبثت، ٔسَ اظ تٛاٖ ٔٙبؾج رعء ٚرٛز ػسْ بی زض نٛضت ٚرٛز

ٝ يٝ ؾُٛح قجيثط اؾبؼ قىُ زض وّ. اضائٝ قسٜ اؾت 2ثرف  4ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب .ثطذٛضزاض اؾت

 .ؾٛز ثطذٛضزاض اؾت يزؾتىبض یيزض قٙبؾب يكتطياظ لسضت ث ي، ٔسَ الالْ تؼٟسحبثت رعء ، زض نٛضت ٚرٛزيؾبظ

 كيتحم يطٌْاديهذل پ .5.4

 :قٛز ئ يط َطاحیك ثٝ قطح ظيتحم یي، ٔسَ ٟ٘بيثٝ قطح ثرف لجّ يوٕ يُ ٞبيذ تحّیثط اؾبؼ ٘تب

ACCit=α0+α1)(1+k)ΔREVit- ΔRECit(+α2CFOit-1+α3CFOit+α4CFOit+1+α5LagACCit-1+εit 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7S-4KH47TD-1&_mathId=mml2&_user=1400009&_cdi=5850&_rdoc=6&_ArticleListID=1149802127&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=8cb8886ab423e3b5422b0346f1984e41
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ُ یتؼس)FASB ُٔبثك  يبتيبٖ ٘مس ػّٕیط ٔتطلجٝ ثٝ وؿط رطي، ؾٛز لجُ اظ الالْ غئزٕٛع الالْ تؼٟس ACC :وٝ زض آٖ

 ي٘مس ػّٕيبتي ثطا  رطیبٖ CFO؛يبفتٙیزض يط حؿبثٟبييتغ ΔRECط زض زضآٔس فطٚـ؛ ييتغΔREV ؛ (قسٜ ثبثت اؾتٟالن

الظْ ثٝ . ع رعء ذُب اؾتي٘ εؾبَ لجُ؛ ٚ  يٟسالالْ تؼ LagACC؛ (ؾبَ ثؼس) t+1ٚ ( يؾبَ ربض) t، (ؾبَ لجُ) t-1ؾبَ

ع زض ٔسَ ِحبِ يبؼ قسٜ ا٘س، اِجتٝ رعء حبثت ٘يٗ اضظـ ثبظاض قطوت ٞٓ ٔميبٍ٘يطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔيٝ ٔتغيشوط اؾت وٝ وّ

ٜ ىطز ٌبْ ثٝ ٌبْ اؾتفبزیٔب٘سٜ اظ ضٚيثبل ئحبؾجٝ ارعا يثٛزٜ ٚ ثطا يزض يٕٗ ثطاظـ ٔسَ ثٝ نٛضت ٔمُؼ. قسٜ اؾت

 .قسٜ اؾت

ط یثب ؾب ي٘ٛع زْٚ آٔبض ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يج ذُبيك زض ازأٝ ػّٕىطز آٖ اظ حئسَ تحم یيعاٖ وبضآئ يثطضؾ يثطا

 ئرتّف، ثطذ ي٘ٛع زْٚ ٔسَ ٞب ي٘ٛع اَٚ ٚ ذُب يلجُ اظ ثحج ضارغ ثٝ ذُب. ٌطزز يؿٝ ٔیت ٔمبيضل ئسَ ٞب

 . ٌطزز ياضائٝ ٔ 5ٜ زض ٍ٘بضٗ ٔسَ ٞب یزض اضتجبٌ ثب ا يآٔبض يُ ٞبيتحّ
 ز ًزهاليغ يهختلف الالم تؼْذ يل هذل ّايتحل. 5ًگارُ 

 صٌؼت -سال 35 يضذُ تزا سدُ ييتخو ةيضزا يياًگيه. تخص الف
 هذل                        

 هستمل يزّايهتغ

 يطٌْاديپ

 كيتحم
 جًَش

 جًَش

 ل ضذُيتؼذ
 کَلسيهک ً چَيدچَ ٍ د يکَتار

تال ٍ 

 َاکَهاريض

 تتجشء ثا
 تیيط

 Tآٔبضٜ 

1,188 

1,51 

1,147 

1,73 

1,164 

1,81 

1,115 

1,35 

1,163 

2,16 

1,155 

1,35 

1,177 

1,97 

ΔREV 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
 1,183 

1,98 

 1,152 

1,75 

 1,186 

1,59 

1,166 

1,29 

ΔREV-ΔREC 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
  1,197 

1,46 

    

ΔREV-ΔREC(k+1) 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
1,133 

1,83 

      

PPE 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
 1,118- 

1,58- 

1,113- 

1,49- 

1,114- 

1,51- 

 1,126- 

1,32- 

1,134- 

1,14- 

CFOt-1 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
1,475 

2,18 

   1,312 

1,44 

1,344 

1,49 

1,115 

1,42 

CFOt 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
1,875- 

9,64- 

   1,673- 

4,77- 

1,666- 

4,89- 

1,114- 

1,41- 

CFOt+1 

 تیيط

 Tآٔبضٜ 
1,151 

1,48 

   1,165 

1,21 

1,118 

1,19 

1,171 

1,63 

LagACC 

 تیيط

 Tآٔبضٜ 
1,389 

1,85 

      

ROA 

 تیيط

 Tآٔبضٜ 
   1,236 

1,66 

   

CFO∆ 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
      1,114- 

1,42 

CFO∆D 

 تیيط

 Tآٔبضٜ 
      1,113 

1,14 

CFO∆CFO*∆D 
 تیيط

 Tآٔبضٜ 
      1,211 

1,36 
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 هختلف يهذل ّا يتزاضذُ  ليتؼذ R2 يفيآهار تَص. تخص ب     

 هذل                        

 يفيتَص يآهارُ ّا

 يطٌْاديپ

 كيتحم
 جًَش

 جًَش

 ل ضذُيتؼذ
 کَلسيهک ً چَيدچَ ٍ د يکَتار

تال ٍ 

 َاکَهاريض

 1,453 1,611 1,513 1,115 1,141 1,177 1,811 يياًگيه
 1,618 1,658 1,556 1,111 -1,115 1,116 1,888 اًِيه

 1,511 1,251 1,234 1,227 1,152 1,167 1,218 راياًحزاف هؼ
 هختلف يّا هذل ًزهال زيغ يتؼْذ الالم يّوثستگ. تخص ج     

 هذل
 يطٌْاديپ

 كيتحم
 جًَش

 جًَش

 ل ضذُيتؼذ
 کَلسيهک ً چَيدچَ ٍ د يکَتار

تال ٍ 

 َاکَهاريض

 1,381 1,515 1,576 1,367 1,385 1,381  كيتحم يطٌْاديپ

 1,337 1,568 1,553 1,861 1,941  1,381 جًَش

 1,192 1,454 1,644 1,711  1,941 1,385 ل ضذُيجًَش تؼذ

 1,511 1,617 1,433  1,711 1,861 1,367 يکَتار

 1,432 1,659  1,433 1,644 1,553 1,576 چَيدچَ ٍ د

 1,814  1,659 1,617 1,454 1,568 1,515 کَلسيهک ً

  1,814 1,432 1,511 1,192 1,337 1,381 َاکَهاريتال ٍ ض

عات يٗ آالت ٚ تزٟيطات فطٚـ ٚ أٛاَ، ٔبقييقٛز، ػالٔت تغ يٕٞبٖ َٛض وٝ زض ثرف اِف ٍ٘بضٜ فٛق ٔالحظٝ ٔ

طات ٔزٕٛع فطٚـ اظ ييتغ يوٝ ثٝ رب يطات فطٚـ ظٔب٘ييط تغيزض ٔٛضز ٔتغ. ٞؿتٙس يت ٔخجت ٚ ٔٙفئُبثك ثب ا٘تظبض ثٝ تطت

يط وبؾتٝ ٔيت ٔتغیيط ياظ ٔؼٙبزاض( ُ قسٜیٔسَ رٛ٘ع تؼس)قٛز  يٝ اؾتفبزٜ ٔيؿطات ٔزٕٛع فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ييتغ

ت زض حس لبثُ یٗ يطیا( ىِٛؽئسَ ٔه ٘)قٛز  يع ثٝ ٔسَ ايبفٝ ٔي٘ ي٘مس يبٖ ٞبیوٝ رط يٗ ظٔب٘يٕٞچٙ. قٛز

ظطٜ زض وٙبض ط ٔٙتيٝ غيطات ٔزٕٛع فطٚـ ثٝ وؿط فطٚـ ٘ؿييك حبيط وٝ اظ تغيزض ٔسَ تحم. ٌطززيت ٔیتمٛ يتٛرٟ

 يت ٞبیبت ٔٛيٛع، يطيٗ ُٔبثك ثب ازثيٕٞچٙ. ٗ اؾتیكتطيطات فطٚـ ثييت تغیاؾتفبزٜ قسٜ، يط ي٘مس يبٖ ٞبیرط

زض ثرف  .ٚ ٔخجت ٞؿتٙس يت ٔخجت، ٔٙفيؾبَ ثؼس ثٝ تطت يبٖ ٘مسیٚ رط يؾبَ ربض يبٖ ٘مسیؾبَ لجُ، رط يبٖ ٘مسیرط

 R2ٗ يبٍ٘يقٛز، ٔ يٕٞبٖ َٛض وٝ ٔالحظٝ ٔ. قسٜ اضائٝ قسٜ اؾت ُیتؼس R2ٔطتجٍ ثب  يفيتٛن يآٔبضٜ ٞب 5ة ٍ٘بضٜ 

ؿت وٝ ٔسَ رٛ٘ع، ٔسَ رٛ٘ع يٗ زض حبِیا. ثطاظـ ضا زاضز یيىٛيٗ ٘یزضنس ثٟتط 81ك ثب يتحم يكٟٙبزيقسٜ ٔسَ پ ُیتؼس

 يجثطاظـ ٔٙبؾ یيىٛيزضنس اظ ٘ 11,5زضنس ٚ  4زضنس،  7,7ت يقسٜ ثٝ تطت ُیتؼس R2ثب  يُ قسٜ ٚ وٛتبضیتؼس

ثطآٚضز  يالالْ تؼٟس يٗ ؾُح ٕٞجؿتٍیبفتٝ ثبالتطیا٘ؼىبؼ  5ٕٞبٖ َٛض وٝ زض ثرف د ٍ٘بضٜ  .ثبقٙس يثطذٛضزاض ٕ٘

ثطآٚضز  يؿت وٝ الالْ تؼٟسيٗ زض حبِیا. زضنس ٚرٛز زاضز 94,1عاٖ يُ قسٜ ثٝ ٔیٗ ٔسَ رٛ٘ع ٚ ٔسَ رٛ٘ع تؼسيقسٜ ث

. ٍط زاض٘سیىسیضا ثب  يٗ ٕٞجؿتٍیٗ تطیيزضنس، پب 19,2 يٕٞجؿتٍ ُ قسٜ ثبیٛاوٛٔبض ٚ ٔسَ رٛ٘ع تؼسيقسٜ ٔسَ ثبَ ٚ ق

 يٚ ٔسَ وٛتبض( زضنس 57,6)چٛ یضا ثب ٔسَ زچٛ ٚ ز يٗ ٕٞجؿتٍیٗ ٚ وٕتطیكتطيت ثيك ثٝ تطتيتحم يكٟٙبزئسَ پ

 .فٛق اضائٝ قسٜ اؾت يٝ ٔسَ ٞبي٘ٛع اَٚ، وّ يذ حبنُ اظ آظٖٔٛ ذُبی٘تب 6زض ٍ٘بضٜ  .زاضز( زضنس 36,7)
 ةيرل يز هذل ّايك تا سايتحم يطٌْاديًَع اٍل هذل پ يسِ خطايهما. 6رُ ًگا

 هذل 
 ًزخ رد

 کاٌّذُ سَد يدستکار ٌذُ سَديافشا يدستکار

 زضنس 5,2 زضنس 3,6 كيتحم يطٌْاديپ

 زضنس 3,2 زضنس 4,8 جًَش

 زضنس 2,8 زضنس 4 ل ضذُيجًَش تؼذ

 زضنس 4,8 زضنس 4 يکَتار
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 *زضنس 1,2 زضنس 3,6 چَيدچَ ٍ د

 زضنس 4,4 زضنس 4,8 کَلسيهک ً

 زضنس 3,2 زضنس 4,4 َاکَهاريتال ٍ ض
 .تفبٚت ٔؼٙبزاض زاضز( زضنس 5)ٗ قسٜ ييتؼ يثبض تىطاض اظ ؾُح ذُب 251زٚ ز٘جبِٝ ثب  يه آظٖٔٛ زٚ رّٕٝ ایزض * 

ٗ اضتجبٌ ٔسَ زچٛ ٚ زضچٛ یزض ا ءزاض٘س، اؾتخٙب يت ٔٙبؾجي٘ٛع اَٚ ٚيؼ يج ذُبيٝ ٔسَ ٞب اظ حيثط اؾبؼ ٍ٘بضٜ فٛق وّ

وبٞٙسٜ ؾٛز  يؾٛز ٘ساقتٝ ا٘س، زض زؾتىبض يزؾتىبض یيم قطوتٟبيزض اضتجبٌ ثب تكر ئٙبؾج یيثٛزٜ وٝ اظ وبضا

ٚ   ثٝ × ، ○،* ،   ،+ ،□ٓ یٗ قىُ ػالیزض ا. اضائٝ قسٜ اؾت 5ٔرتّف زض قىُ  يلسضت ضاٜ وبضٞب .ثبقس يثطذٛضزاض ٕ٘

ٛاوٛٔبض يىِٛؽ ٚ ثبَ ٚ قيچٛ، ٔه ٘ی، زچٛ ٚ ز يُ قسٜ،وٛتبضیك، رٛ٘ع، رٛ٘ع تؼسئسَ تحم٘كبٖ زازٖ  يت ثطايتطت

 . اؾتفبزٜ قسٜ ا٘س
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 ةيرل يز هذل ّايك تا سايتحم يطٌْاديهذل پ( ًَع دٍم يػکس خطا) لذرتسِ يهما. 5ضکل 

وٝ  یيلسضت وكف قطوتٟبج يط ٔسَ ٞب اظ حیك حبيط ٘ؿجت ؾبي، ٔسَ تحميٝ ؾبظيٝ ؾُٛح قجيزض وّ 5ثط اؾبؼ قىُ 

چٛ یٗ ٔسَ زچٛ ٚ زیك، ايتحم يكٟٙبزيپؽ اظ ٔسَ پ. ثبقس يوبضاتط ٔ يؾٛز زاقتٝ ا٘س، ثٝ َٛض لبثُ ٔالحظٝ ا يزؾتىبض

، ٞط وساْ زض يزض يٕٗ ٔسَ رٛ٘ع ٚ ٔسَ وٛتبض. ثبقٙس يثطذٛضزاض ٔ يىِٛؽ ٞؿتٙس وٝ اظ تٛاٖ ثبالتطيٚ ٔسَ ٔه ٘

 .ٌصاقتٝ اؾت يذ ضا ثٝ ربیٗ ٘تبیتط في، يؼيؾبظٝيذبل اظ قج يؾُٛح

 

 يزيجِ گيتحث ٍ ًت. 6

 FASB يَجك اؾتب٘ساضزٞب ُ قسٜیتؼس ي٘مس يٞببٖیرط ىطزیضٚ َجك يثطاظـ ٔسَ الالْ تؼٟسك يتحم يٞببفتٝی اؾبؼ ثط

٘مس  يٞببٖیرط"، "طٔٙتظطٜيٝ غيط زضآٔس ثٝ وؿط زضآٔس ٘ؿييتغ"ٗ یٗ ايٕٞچٙ .وبضاتط اؾتىطزٞب یط ضٚی٘ؿجت ثٝ ؾب

ك حبيط يآظٖٔٛ قسٜ زض تحم يح زٞٙسٜ الالْ تؼٟسيتٛي يٞبٗ ِٔٛفٝيٞؿتٙس وٝ اظ ث "ثب ٚلفٝ يالالْ تؼٟس"ٚ  "يبتيػّٕ

 ٗ اضظـ ثبظاض قطوت ٘ؿجتيبٍ٘يثب اؾتفبزٜ ٔ يؾبظبؼيزضيٕٗ ِحبِ رعء حبثت ٚ ٞٓ ٔم. وٙٙسئسَ وٕه ٔ یيثٝ وبضا

فٛق ثٝ زؾت آٔسٜ ثب  يٞببفتٝیوٝ ثط اؾبؼ  يؿٝ ٔسِیزض ٔمب .ٌصاض٘سئ يثٝ رب يذ ثٟتطی٘تبُ یثس يىطزٞبیط ضٚیؾب ثٝ

 ،زاض٘س ئٙبؾج یي٘ٛع اَٚ وبضا يج ذُبياظ ح( كيقبُٔ ٔسَ تحم)ٞب ٝ ٔسَيجبً وّیتمط اٌطچٝ ٔكرم قست يضل يٞبٔسَ

 يكٟٙبزيت ٔسَ پيٗ تطتیثس. ثبقسئ ئٙبؾج یيوبضا يك اؾت وٝ زاضايٗ تٟٙب ٔسَ تحمی٘ٛع زْٚ ا يأب زض ٔٛضز ذُب

ط یاؾت وٝ ؾبيٗ زض حبِیا ز؛زاض ئٙبؾج لسضتؾٛز زاقتٝ ا٘س،  يوٝ زؾتىبض یيٞبقطوت یيزض اضتجبٌ ثب قٙبؾب ،كيتحم
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ىطز ربٔغ ٚ یه ضٚیط وطز وٝ اؾتفبزٜ اظ يٗ قىُ تفؿیتٛاٖ ثٝ ايذ ضا ٔیٗ ٘تبیا. ٘ساض٘س يٍ ٔٙبؾجیٗ ثبثت قطایٞب اظ أسَ

 .ٞب قسٜ اؾتط ٔسَیك ٘ؿجت ثٝ ؾبيطاٖ، ؾجت وبضاتط قسٖ ٔسَ تحمیا يُيٍ ٔحیزض ٘ظط ٌطفتٗ قطا

 

 پيطٌْادات تحميك. 7

ط ي٘ظ)ا٘س ط وكٛضٞب قىُ ٌطفتٝیٍ ؾبيوٝ زض ٔح یيٞبك اوخط ٔسَيذ تحمیٗ ٔٛيٛع وٝ ثط اؾبؼ ٘تبیت ثٝ ایثب ػٙب. 1 

قٛز ٍٞٙبْ يٝ ٔيؿتٙس، تٛنيطاٖ ثطذٛضزاض ٘یزض ا يچٙساٖ ٔٙبؾج یياظ وبضا. . .( ٚ  يُ قسٜ، وٛتبضیرٛ٘ع، رٛ٘ع تؼس

طٞب ئتغ يبؼ ؾبظيٞٓ ٔم ئخبَ ثطا يثطا. ك حبيط تٛرٝ وٙٙسيتحم يٞببفتٝیط ٘طٔبَ ثٝ يغ يالالْ تؼٟس يطيا٘ساظٜ ٌ

 .اؾت يتطط ٔطثٌٛيٗ اضظـ ثبظاض ٔتغيبٍ٘يٞب ٔٙبؾت ٘جٛزٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔیئزٕٛع زاضا

ه يثب تفى يمبت آتيقٛز زض تحم يكٟٙبز ٔيٗ ضٚ پیاظ ا. تٕطوع زاضز ئزٕٛع الالْ تؼٟس يظؾبك حبيط ثط ٔسَيتحم. 2

الالْ  يطيٌٚ ا٘ساظٜ يالالْ تؼٟس يؾبظثٝ ٔسَ يبتيط ػّٕيٚ غ يبتيب ػّٕی يط ربضيٚ غ يثٝ زٚ رعء ربض يالالْ تؼٟس

 .٘طٔبَ پطزاذتٝ قٛزطيغ يتؼٟس

ط وكٛضٞبؾت، یٔتفبٚت ثب ؾب يطاٖ تبحسیزض ا يك ٔسَ الالْ تؼٟسيذ تحمیٗ ٔٛيٛع وٝ ثط اؾبؼ ٘تبیثب تٛرٝ ثٝ ا. 3

ع ي٘. . .  ٚ  يط ٔحبفظٝ وبضيت ؾٛز ٘ظيفيو يط ؾٙزٝ ٞبیٗ ٔٛيٛع زض اضتجبٌ ثب ؾبیا يمبت آتيقٛز زض تحميكٟٙبز ٔيپ

 .ٌطزز يثطضؾ
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Modeling of Earnings Quality in Tehran Stock Exchange: 

Accruals Role 

Abstract 

This study seeks to measure abnormal accruals by modeling of accruals. In this study, 

investigating the literature and interviewing experts is used for recognizing alternative 

approaches on accruals modeling. Then, type I and II errors are measured as efficient 

measures of accruals. Findings show that accruals measurement by cash flow approach 

(adjusted according to FASB standards) is more efficient than alternative approaches. 

Among factors explaining accruals, “changes in total revenue less unexpected credit 

revenue”, “operating cash flows” and “lagged accruals’ assist to model efficiency. 

Intercept and scaling by market value is better than alternatives. All models (including 

research model) have appropriate efficient (type I error). However then measuring type II 

error, only study model is most efficient. Therefore study model have most power for 

recognizing firms managing earnings. 

Key Words: Modeling, Earnings Quality, Accruals, Model Efficiency. 

 


