بزرسي رابطٍ بيه کيفيت حسابزسي ي مديزيت سًد ضزکتَاي پذيزفتٍ ضدٌ در
بًرط ايراق بُادار تُزان

زوتط هحوس ًواظي  -استاز حساتساضي ،زاًطگاُ ضيطاظ
اًَض تايعيسي  -واضضٌاسي اضضس حساتساضي ،زاًطگاُ ضيطاظ
سقيس خثاضظازُ وٌگطلَيي  -زاًطدَي زوتطي زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس فلَم ٍ تحميمات ٍ
فضَ ّيأت فلوي ٍاحس اضٍهيِ
چکيدٌ
ايي پژٍّص تِ تطضسي ضاتغِ تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز زض ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض
تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى هيپطزاظز .خْت تقييي ويفيت حساتطسيي اظ زٍ هقيياض اًيساظُ حسياتطس
] ٍ [11ٍ12ٍ19ٍ21زٍضُ تػسي حساتطس ] ٍ [18تِ هٌؾَض هحاسثِ هسيطيت سَز اظ هيس تقيسي
ضسُ خًَع ] [13استفازُ ضسُ است .زض اييي پيژٍّص ،تقيساز  61ضيطوت پصيطفتيِ ضيسُ زض تيَضس
اٍضاق تْازاض تْطاى زض زٍضُي ظهاًي  1380-1386تطضسي ضسُ است .خْت آظهَى فطضييِّيا اظ
هس ّاي ضگطسيًَي حساوثط زضستًوايي -1لَخيت تايٌطيً ٍ 2طمافعاض التػازسٌدي Eviews 6
استفازُ ضسُ است .يافتِّاي پژٍّص ًطاى هيزّس وِ زض حالت ولي ييه ضاتغيِ هثثيت ٍ ضيقي
تيي هقياضّاي اًساظُ حساتطس (حسي ضْطت حساتطس) ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس ٍ هيسيطيت سيَز
ٍخَز زاضزٍ ،لي ايي ضاتغِ اظ لحاػ آهاضي هقٌيزاض ًويتاضس .تِ زلي ٍخَز هطى ّنذغي زض
هس ولي ،ضاتغِ تيي هتغيطّا تِ غَضت خساگاًِ تطضسي ضسُ استً .تيايح ًطياى هييزّيس ويِ تييي
هسيطيت سَز ٍ اًساظُ حساتطس ،يه ضاتغِ هثثت ٍلي غيط هقٌيزاض ٍ ّنچٌيي تيي هسيطيت سَز ٍ
زٍضُ تػسي حساتطس ضاتغِ هثثت ٍ هقٌيزاض ٍخَز زاضز .زض ايي پژٍّص تيطاي تقيييي هقٌييزاضي
و هس ضگطسيًَي اظ آهاضُ ضطية تقييي هه فازى ٍ 3آهاضُ ًسثت زضسيتًويايي 4اسيتفازُ ضيسُ
است.

Maximum Likelihood
Binary Logit
3 McFadden determination coefficient
4 Likelihood Ratio
1
2

1

ياصٌَاي کليدي :ويفيت حساتطسي ،زٍضُ تػسي حساتطس ،اًساظُ حساتطس ،هسيطيت سيَز ٍ
تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى.

 -1مقدمٍ
يىي اظ الالم غَضتّاي هال ي وِ تِ فٌيَاى هقيياض اضظيياتي فولىيطز ٍ تَاًيايي سيَزآٍضي ٍاحيس
اًتفافي هَضز تَخِ لطاض هيگيطز " ،گعاضشگطي سَز" هيتاضيس .اهّيا هحاسيثِ سيَز ذيالع ييه
ٍاحس اًتفافي هتأثط اظ ضٍشّا ٍ تطآٍضزّاي حساتساضي است .اذتيياض فوي هيسيطاى زض اسيتفازُ اظ
اغَ تحمك ٍ تغاتك ،تطآٍضز ٍ پيصتيٌي ٍ ّنچٌيي افويا ضٍشّيايي ًؾييط تغيييط ضٍش اضظيياتي
هَخَزي واال ،استْالن سطلفليّ ،عيٌِ خاضي يا سطهايِاي تلمي وطزى ّعيٌِّاي تحميك ٍ تَسقِ
ٍ تقييي ّعيٌِ هغالثات هطىَنالَغَ اظ خولِ هَاضزي ّستٌس ويِ هيسيطاى هييتَاًٌيس اظ عطييك
افوا آىّا ،سَز ضا تغييط زٌّس .اظ يه عطف تِ زلي آگاّي تيصتط هسيطاى اظ ٍضيقيت ضيطوت،
اًتؾاض هيضٍز تگًَِاي اعالفات تْيِ ٍ اضائِ ضَز وِ ٍضقيت ضطوت ضا تيِ تْتيطيي ًحيَ هيٌقى
وٌس .اظ عطف زيگط تٌا تِ زاليلي ًؾيط اتماء زض ضطوت ،زضيافت پازاش ٍ  ،...هسيطيت ٍاحس اًتفافي
ذَاستِ يا ًاذَاستِ هوىي است تا زستواضي سَزٍ ،ضقيت ضطوت ضا هغلَب خلَُ زّس .تحيت
چٌيي ضطايغي سَز ٍالقي تا سَز گعاضش ضسُ زض غَضتّياي هيالي هغيايطت زاضيتِ ٍ ضٍييسازي
تحت فٌَاى هسيطيت سَز ضخ زازُ است.
اظ سَي زيگط ،ويفيت وِ تقييي وٌٌسُ فولىطز حساتطسي است تاتـ فَاه هتقسزي اظ لثي
تَاًاييّاي حساتطس (ضاه زاًص ،تدطتِ ،لسضت تغثيك ٍ واضايي فٌي) ٍ اخطاي حطفيِاي (ضياه
استمال  ،فيٌيت ،هطالثت حطفِاي ،تضاز هٌافـ ٍ لضاٍت) است ].[5
تِ عَض ولي ّسف حساتطساى ،حفاؽت اظ هٌافـ سْاهساضاى زض همات تحطيفيات ٍ اضيتثاّات
تا اّويت هَخَز زض غَضتّاي هالي است .حساتطساى تِ هٌؾَض حفؼ افتثاض حطفِ ،ضْطت حطفِ-
اي ذَز ٍ اختٌاب اظ زفاٍي لضايي فليِ ذَز ،تِ زًثا افعايص ويفيت حساتطسيي ّسيتٌس .زض اييي
هياى اًگيعُ ّاي هسيطاى زض خْت افويا هٌيافـ ضرػيي ذيَز زض ويفييت سيَز ،هياًـ اظ ضسييسى
حساتطساى تِ اّساف ذَز هيضًَس .زض همات حساتطساى هيتَاًٌس تيا افيعايص ويفييت حساتطسيي،
هسيطيت سَز غَضت گطفتِ تَسظ هسيطاى ضا وط
تٌگٌا لطاض زٌّس.

2

وطزُ ٍ هسيطاى ضا زض افوا هسيطيت سَز زض

تا تَخِ تِ هغالة شوط ضسُّ ،سف ايي پژٍّص تطضسي اضتثاط تيي هسيطيت سيَز ٍ ويفييت
حساتطسي زض ضطوتّاي پصيطلتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى تَزُ ٍ سقي هيضَز تِ ايي
سؤا پاسد زازُ ضَز وِ آيا ويفيت حساتطسي زض ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض
تْطاى تأثيطي ضٍي هسيطيت سَز زض ايي ضطوتّا زاضز يا ذيط؟ زض غَضت هثثت تَزى پاسد ،تأثيط
ضاتغِ چگًَِ است؟
 -2مباوي وظزي پضيَص
زض ازتيات حساتساضي ،اضائِ تقطي

زضسيتي اظ هيسيطيت سيَز تسيياض زضيَاض اسيت ظييطا هيطظ تييي

هسيطيت سَز (ّوَاضساظي سَز) ٍ تملةّاي هالي ضا ًويتَاى تِ ضٍضيٌي تقيييي ًويَزّ ،ينچٌييي
ساذتاض ويفيت حساتطسي اظ ساظُّاي گًَاگَى ووّيي ٍ ويفيي اظ لثيي تَاًياييّياي حسياتطس ٍ
اخطاي حطفِاي تطىي ضسُ ٍ تِ ّويي زلي  ،اًساظُگييطي آى زضيَاض اسيت .اظ آىخيا ويِ فَاهي
ظيازي تط ويفيت حساتطسي تأثيط هييگيصاضز ،تقيييي چْياضچَتي تيطاي تثيييي ويفييت حساتطسيي،
هَضَفي تا اّويت هحسَب هيضَز.
زي آًدلَ )1981( 1تقطي

هتساٍلي اظ ويفيت حساتطسي تحت فٌَاى "اضظياتي تاظاض "2اضائِ

ًوَزُ است" .اضظياتي تاظاض" زض ٍالـ فثاضت است اظ :احتوا ايييويِ حسياتطس ّين تحطيفيات تيا
اّويت زض غَضتّاي هالي ٍ يا سيستن غاحةواض ضا وط

وٌس ٍ ّن تحطي

تا اّويت وطي

ضسُ ضا گعاضش وٌس .احتوا اييي ويِ حسياتطس هيَاضز تحطيفيات تيا اّوييت ضا وطي
"ضايستگي" حساتطس ٍ احتوا ايي وِ حساتطس هَاضز تحطيفات تا اّويت وط

وٌيس ،تيِ

ضسُ ضا گعاضش

وٌس ،تِ "استمال " حساتطس اضتثاط پيسا هيوٌس[12] .
هْنتطيي ضاذع ووّي اًساظُگيطي ويفيت حساتطس" ،اًساظُ حساتطس" است وِ ايي زٍ تا
ّن ضاتغِ هستمين زاضًس ،تِ عَضي وِ ّط چِ اًساظُ حساتطس تعضيتط تاضس ،ويفيت حساتطسي ّن
تاالتط ذَاّس تَز .زض ايي پژٍّص هٌؾَض اظ اًساظُ حساتطس ،حسي ضْطت حساتطس (ًام تداضي)
است .زض ًتيدِ حسي ضْطت حساتطس ،افتثاض اعالفات غَضتّاي هالي افعايص يافتِ ٍ لصا
ويفيت حساتطسي تاالتط ذَاّس تَز ] .[12ٍ19ٍ11ٍ21يىي اظ ضاذعّاي ووّي اًساظُگيطي
ويفيت حساتطسي" ،هيعاى هطالثت حطفِاي حساتطس ٍ تَاًايي ًؾاضت آى" يقٌي "زٍضُ تػسي
حساتطس" استّ .ط چِ زٍضُ تػسي حساتطس تيصتط تاضس ،ضٌاذت اٍ اظ غاحةواض ٍ ترػع
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اٍ زض آى غٌقت ذاظ تاالتط ضفتِ ٍ هَخة افعايص ويفيت حساتطسي ذَاّس ضس (هايطظٍ 1
ّوىاضاى .)2003 ،زض ايي پژٍّص اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتطس تِ تطتية تِ فٌَاى
ضاذعّاي ويفيت حساتطس ٍ ويفيت حساتطسي زض ًؾط گطفتِ ضسُ است .زلي استفازُ اظ ايي زٍ
هتغيط زض ايي پژٍّص ،تفىيه ويفيت حساتطس اظ ويفيت حساتطسي است.
ّيليٍ ٍ 2الي )1999( 3هقتمسًس وِ هسيطيت سَز ظهاًي ضخ هيزّس وِ هسيط تطاي گعاضش-
گطي هالي اظ لضاٍت ضرػي ذَز استفازُ هيوٌس ٍ ايي واض ضا تا ّسف گوطاُ وطزى تطذي اظ
سْامزاضاى زضتاضُ فولىطز ٍالقي ٍ يا تطاي تأثيط زض ًتايح لطاضزازّايي وِ تِ اضلام حساتساضي
گعاضش ضسُ تستگي زاضًس ،اًدام هيزّس ] ،[16اهّا اسىات )1997( 4تِ هسيطيت سَز تِ فٌَاى
اذتياض ضطوت زض اًتراب سياستّاي حساتساضي تطاي زستياتي تِ تطذي اظ اّساف ذاظ هسيط،
اضاضُ هيوٌس ] .[20واليً )1991( 5يع زٍ اًگيعُ اغلي تطاي هسيطيت سَز تقطي

هيوٌس:

تطَيك سطهايِگصاضاى تطاي ذطيس سْام ضطوت ٍ افعايص اضظش تاظاض ضطوت [17] .زي)1988( 6
تياى هيوٌس وِ هسيطيت سَز هقوَال" اظ استفازُ هسيطاى اظ هعاياي فسم تماضى اعالفاتي ًاضي
هيضَزٍ .ي حسال زٍ هسألِ هْن ضا هغطح ًوَزُ است .اٍال" ،تطاي افعايص پازاش هسيطاى وِ
تَسظ سطهايِگصاضاى تأهيي هيضَز ،سَز زستواضي هيضَز ٍ ثاًيا" ،سطهايِگصاضاى تالفق تواي
زاضًس وِ تاظاض تطزاضت تْتطي اظ اضظش ضطوت زاضتِ تاضس .تٌاتطايي ،اًتما ثطٍت تالمَُ اظ سطهايِ-
گصاضاى خسيس تِ سطهايِگصاضاى لسيوي وِ ايدازوٌٌسُ يه تماضاي زاذلي تطاي هسيطيت سَز
ّستٌس ،تَخَز هيآيس ].[14
 -3پيطيىٍ پضيَص
 -1-3پيطيىٍ پضيَص خارجي
زي آًدلَ ،پالوطٍس ،تٌسلَّ ٍ ٍاًستطايلي ٍ چي ٍ ّوىاضاى ] ،[11ٍ12ٍ19ٍ21هؤسسات
حساتطسي فضَ  4ساظهاى حساتطسي تعضي (لثال" تِ  6هؤسسِ حساتطسي تعضي ٍ  8هؤسسِ
تعضي هقطٍف تَزًس) ضا تِ فٌَاى هؤسسات حساتطسي تعضي ٍ زاضاي افتثاض ٍ ضْطت زض ًؾط
گطفتِ ٍ حساتطسيّاي اًدام گطفتِ ضسُ تِ ٍسيلِ آىّا ضا تِ فٌَاى حساتطسي تا ويفيت تاال هغطح
ًوَزُاًس ٍ آى ضا تِ فٌَاى هقياض ٍ ضاذع ويفيت حساتطسي زض پژٍّصّاي ذَز اضائِ وطزُاًس،
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چطا وِ ضطوتّاي فضَ  4هؤسسِ تعضي حساتطسي فالٍُ تط ضْطت ٍ افتثاضضاى ،زض اهط آهَظش
واضوٌاى ٍ حفؼ استمال زض تطاتط غاحةواضاى ٍ زيگط هَاضز هْن اثطگصاض زض افعايص ويفيت
هَفك فو هيوٌٌس.
زچَ ،1سلَاى ٍ 2سَييٌي ،)1995( 3فولىطز ًسثي  5ضٍش الالم هقَق اذتياضي ّيلي ٍ زي
آًدلَ ٍ خًَع تقسي ضسُ ضا تطاي آگاّي اظ هسيطيت سَز هَضز اضظياتي لطاض زازًس ٍ تِ ايي ًتيدِ
ضسيسًس وِ ضٍش خًَع تقسي ضسُ ،آظهَى هٌاسةتط ٍ لَيتطي تطاي تطضسي هسيطيت سَز هي-
تاضس ].[13
تىطّ ٍ 4وىاضاى ( ٍ )1998فطاًسي ّ ٍ 5وىاضاى ( )1999زض پژٍّص ذَز تِ ايي ًتيدِ
ضسيسًس وِ زض هَاضزي غيط اظ فطضِ اٍليِ سْام ،تاال تَزى ويفيت حساتطسي تا واّص هسيطيت
سَز ّنضاُ است ].[9ٍ15
هايطظ ٍ ّوىاضاى ( )2003زض پژٍّطي ًطاى زازًس وِ تاال تَزى زٍضُ تػسيگطي حساتطس
هَخة ضٌاذت ٍ ترػع حساتطس زض غٌقت غاحةواض هطتَعِ هيضَز ٍ ّط چِ زٍضُ تػسي
حساتطس تيصتط تاضس ويفيت ٍ پايساضي سَز ّن تيصتط هيضَز ].[18
چي ٍ ّوىاضاى ( )2005زض پژٍّطي ظيط فٌَاى "ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز تطاي
ضطوتّاي زضگيط زض فطضِ فوَهي سْام 6تايَاى" ،تا اًتراب  4ضطوت تعضي حساتطسي تِ
فٌَاى حساتطساى تا ويفيت ٍ همايسِ سَز زض ضطوتّاي حساتطسي ضسُ تَسظ ايي  4ضطوت تا
سَز زض سايط ضطوتّايي وِ تَسظ غيط ايي  4ضطوت حساتطسي ضسُاًس ،تِ تطضسي اضتثاط ويفيت
حساتطسي ٍ هسيطيت سَز زض هطاح لث ٍ تقس اظ فطضِ فوَهي سْام پطزاذتٌس ٍ تِ ايي ًتيدِ
ضسيسًس وِ اٍال" ،زض چٌيي ضطوتّايي هسيطيت سَز ضخ هيزّس ٍ ثاًيا" ،تيي هسيطيت سَز ٍ
ويفيت حساتطسي اضتثاط هقٌيزاضي ٍخَز زاضز ،تِ ايي غَضت وِ تاالتط تَزى ويفيت حساتطسي
هَخة واّص هسيطيت سَز زض ايي ضطوتّا هيضَز ].[11
تَضگستالطّ ٍ 7وىاضاى ( )2006زض پژٍّطي تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس وِ ضطوتّاي ذػَغي
زض همايسِ تا ضطوت ّاي زٍلتي ،هسيطيت سَز تيصتطي زاضتِ ٍ ايي ضطوتّا زض وطَضّاي
زاضاي سيستن لضايي لَيتط ،هطاضوت ووتطي زض هسيطيت سَز زاضًس ]ّ .[10نچٌيي تا  ٍ 8ضيَا
Dechow
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3 Sweeney
4 Becker
5 Francis
)6 Initial Public Offering (IPO
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وَهاض )2005( 1تياى وطزًس وِ ضطوتّاي ذػَغي ووتط اظ ضطوتّاي زٍلتي السام تِ افالم تِ
هَلـ ظياىّاي ذَز هيوٌٌس ].[8
تٌسلَّ ٍ ٍاًستطايلي (ً )2008يع زض پژٍّطي ظيط فٌَاى "هسيطيت سَز ٍ ويفيت حساتطسي
زض اٍضپا :ضطوتّاي ترص ذػَغي" ،تا زض ًؾط گطفتي  4ضطوت تعضي حساتطسي تِ فٌَاى
حساتطساى تا ويفيت ٍ تطضسي هسيطيت سَز زض ضطوتّاي حساتطسي ضسُ تَسظ ايي  4ضطوت ٍ
همايسِ تا هسيطيت سَز غَضت گطفتِ زضضطوتّايي وِ تَسظ غيط  4ضطوت تعضي حساتطسي
ضسُاًس ،تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس وِ تيي هسيطيت سَز ٍ ويفيت حساتطسي ،اضتثاط هقٌيزاضي ٍخَز
زاضتِ ٍ ويفيت تاالي حساتطسي زض ضطوتّايي وِ زاضاي لَاًيي هالياتي هطاتِ ّستٌس ،تافث
واّص زض هسيطيت سَز هيضَز ].[21
 -2-3پيطيىٍ پضيَص داخلي
زض ايطاى پژٍّصّاي هحسٍزي زض ايي ظهيٌِ اًدام ضسُ است ٍ اوثط پژٍّصّاي اًدام ضسُ زض
ضاتغِ تا ويفيت حساتطسي است وِ تِ ضطح ظيط اضائِ هيگطزز ]:[5
هدتْس ظازُ ٍ ّوىاضاى ( )1383زض پژٍّطي ظيط فٌَاى "فَاه هؤثط تط ويفيت حساتطسي هستم
اظ زيسگاُ حساتطساى هستم ٍ استفازُوٌٌسگاى" 24 ،فاه هؤثط زض ويفيت حساتطسي ضا ضٌاسايي
وطزُ وِ هْنتطيي آىّا فثاضتٌس اظ .1 :تاظزيس حساتطس هستم ضطيه ٍ هسيط اضضس اظ هطاح واض
حساتطسي .2 ،زاضتي اعالفات وافي زض هَضز غٌقت غاحةواض .3 ،اّويت حكالعحوِ حساتطسي
تطاي هؤسسِ حساتطسي.
حساس يگاًِ ٍ ّوىاضاى ( )1384زض پژٍّطي ظيط فٌَاى "فَاه هؤثط تطاستمال ٍ
ضايستگي افضاي خاهقِ حساتساضاى ضسوي ايطاى زض اضائِ ذسهات گَاّي" ،تِ تطضسي ويفيت
حساتطسي پطزاذتٌس وِ ًتيدِ آى تقييي  7فاه هؤثط ظيط خْت اضتماي ويفيت حساتطسي تَز ]:[2
 )1ترػعگطايي )2 ،واضايي حساتطسي )3 ،وط

تحطيفات تا اّويت )4 ،تضاز هٌافـ،

ٍ )5خَز لَاًيي ٍ همطضات )6 ،هىاًيعم تاظاض ٍ  )7اًساظُ هؤسسات حساتطسي.
فلَي عثطي ٍ ّوىاضاى تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس وِ ويفيت حساتطسي تط اساس اًساظُ حساتطس ٍ
ترػع غٌقتي تا پيص تيٌي زليك تط سَز ضاتغِ زاضز ].[4

Shivakumar
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 -4ريش پضيَص
ايي پژٍّص تِ تطضسي ضاتغِ تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز ضيطوتّياي پصيطفتيِ ضيسُ زض
تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى هيپطزاظز .تٌياتطايي ،اييي هغالقيِ وياضتطزي اسيت ٍ اظ عيطح فميظ پي
آظهَى استفازُ هيوٌس .زض ايي ًَؿ پژٍّصّا ،پژٍّصگط وٌتطليي تيط ضٍي زازُّياي خويـآٍضي
ضسُ ًساضز ٍ چَى زض ايي پژٍّص تِ زًثا تقييي ضاتغِ تيي هتغيطّاي ويفيت حساتطسي ٍ هيسيطيت
سَز ّستين ،ضٍش پژٍّص اظ ًَؿ ّوثستگي هيتاضس.
 -1-4ضزيرت اوجام پضيَص
ضطٍضت اًدام ايي پژٍّص تِ لطاض ظيط است:
ضطوتّاي ذػَغي ،ترطي اظ التػاز ايطاى ضا تطىي هيزٌّس .تا تَخِ تِ ايي وِ ضًٍس
ذػَغي ساظي تا اخطاي اغ  44لاًَى اساسي ضتاب تيصتطي گطفتِ است ،لعٍم حساتطسي تا
ويفيت غَضتّاي هالي ايي ضطوتّا تطاي پصيطش سْام آىّا زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى
ضطٍضي تِ ًؾط هيضسسّ .نچٌيي تا ٍخَز اًگيعُّاي هسيطاى تطاي افوا هسيطيت زض سَز ،الظم
است ضاتغِ تيي هسيطيت سَز ٍ ويفيت حساتطسي تِ هٌؾَض اضائِ اعالفاتي خْت تػوينگيطي تْتط
استفازُوٌٌسگاى ايي غَضتّا ،تطضسي ٍ هطرع ضَز.
زض سا ّاي اذيط وِ اظ يه عطف ،هثاضظُ تا هفاسس التػازي تِ عَض خسي هَضز تَخِ
خاهقِ ٍ زٍلت هطزاى لطاض گطفتِ ٍ اظ عطف زيگط ،اًساظُ ٍ تقساز ضطوتّاي سْاهي فام ٍ
استفازُوٌٌسگاى اظ اعالفات حساتساضي زض حا افعايص ّستٌس ،اًتؾاض هيضٍز حطفِ حساتطسي
ّنگام تا اًتؾاضات خاهقِ تط ويفيت واض ذَز تيفعايس .عثك پژٍّصّاي غَضت گطفتِ ،فاغلِ تيي
هسيطيت سَز ٍ تملةّاي گعاضش ضسُ چٌساى ظياز ًيست ٍ اظ آىخايي وِ ٍؽيفِ اغلي
حساتطساى وط

تملة ًيست ،زض ايي پژٍّص تا تطضسي اضتثاط تيي هسيطيت سَز ٍ ويفيت

حساتطسي ،اهيس است وِ ذغط ٍ ًمص تملة زض ضطوتّايي وِ هسيطيت سَز ضا زًثا ًوَزُاًس
ّن تطاي استفازُوٌٌسگاى ٍ ّن تطاي حساتطساى ضٍضي گطزز ٍ ساظُّاي هؤثط تط ويفيت حساتطسي
ًيع ضٌاسايي گطزًس.
 -2-4فزضيٍَا
ايي پژٍّص ضاه يه فطضيِ اغلي ٍ زٍ فطضيِ فطفي تِ ضطح ظيط هيتاضس:
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 .1تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز زض ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى
ضاتغِ هقٌيزاضي ٍخَز زاضز.
فطضيِّاي فطفي تِ غَضت ظيط هيتاضس:
 .1تيي اًساظُ حساتطس ٍ هسيطيت سَز زض ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زضتَضس اٍضاق تْازاض تْطاى
ضاتغِ هقٌيزاضي ٍخَز زاضز.
 .2تيي زٍضُ تػسي حساتطس ٍ هسيطيت سَز زض ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض
تْطاى ضاتغِ هقٌيزاضي ٍخَز زاضز.
 -3-4مدلَاي اوداسٌگيزي متغيزَاي پضيَص
 -1-3-4مديزيت سًد

زض ايي پژٍّص تطاي اًساظُگيطي هسيطيت سَز ،اظ هس تقسي ضسُ خًَع (اضائِ ضسُ تَسظ زچَ،
سلَاى ٍ سَييٌي )1995 ،استفازُ ضسُ است ظيطا ايي هس لازض تِ ح هسألِ پژٍّص زض زست هي-
تاضس .افعٍى تط ايي پژٍّصگطاى فَق ( )1995تط اساس  4سطي آظهَىّاي اًدام گطفتِ تِ ايي
ًتيدِ ضسيسًس وِ ضٍش خًَع تقسي ضسُ ،آظهَى هٌاسةتط ٍ لَيتطي تطاي تطضسي هسيطيت سَز
هيتاضس .ايي هس تِ ضطح ظيط است (تِ ًم اظ تَلَ ٍ حسيٌي:)79 ،1386 ،
TAC it /TA it 1  a0 j (1/TA it 1 )  a1 j (REV it  REC it ) /TA it 1  a2 j (PPE it /TA it 1 )  e it

()1

 ; TAC itخوـ الالم تقْسي (سَز لث اظ الالم غيطهتطلثِ هٌْاي خطياىّاي ًمسي فولياتي) زض
سا

 tتطاي ضطوت تحت هغالقِ i

 ; TA it 1خوـ زاضاييّا زض سا  t  1تطاي ضطوت تحت هغالقِ i
 ; REV itتغييطات زضآهس عي سا  t  1تا  tتطاي ضطوت تحت هغالقِ i

 ; REC itتغييطات حسابّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي عي سا ّاي  t  1تا  tتطاي ضطوت تحت
هغالقِ i

 ; PPE itهثلغ ًاذالع اهَا  ،هاضيي آالت ٍ تدْيعات زض سا  tتطاي ضطوت تحت هغالقِ i

 ; e itهدوَؿ ذغاي ضگطسيَى ،فطؼ تط ايي است وِ تػَضت همغقي ًاّوثستِ ٍ زاضاي تَظيـ
ًطها تا هياًگيي غفط ّستٌس.
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سپ

ايي ضطاية تطآٍضزي حاغ اظ ضگطسيَىّاي ضطوت وٌتط تطاي تطآٍضز هيعاى

الالم تقْسي هسيطيت ضسُ تطاي ّط ضطوت ًوًَِ اظ عطيك وسط ًوَزى الالم تقْسي هسيطيت ًطسُ
اظ خوـ الالم تقْسي تِ ضطح ظيط تسست هيآيس.
()2

) TAEM it  TAC it /TA it 1  a0 j (1/TA it 1 )  a1 j (REV it  REC it ) /TA it 1  a2 j (PPE it /TA it 1

 ;TA EM itاخعاي هسيطيت ضسُ الالم تقْسي ضطوت تحت هغالقِ  iزض سا  tوِ هقاز خوـ
الالم تقْسي اذتياضي است (ّواى هٌثـ.)80 ،
تقس اظ تقييي هيعاى هسيطيت سَز زض ضطوتّا ،اظ هتغيط هداظي استفازُ ضس .اظ آىخا وِ
تَظيـ زازُّاي هسيطيت سَز زاضاي چَلگي تِ ضاست تَزًس اظ ضاذع هطوعي هياًِ خْت
تمسينتٌسي هسيطيت سَز استفازُ ضس .تِ ايي غَضت وِ تطاي ضطوتّاي زاضاي هسيطيت سَز
تاالتط اظ هياًِ ،همساض هتغيط هداظي تطاتط يه ٍ تطاي ضطوتّاي زاضاي هسيطيت سَز پايييتط اظ
هياًِ ،همساض هتغيط هداظي تطاتط غفط زض ًؾط گطفتِ ضس.
 -2-3-4کيفيت حسابزسي

تطاي تقييي ويفيت حساتطسي اظ زٍ هتغيط "اًساظُ حساتطسي" ٍ "زٍضُ تػسي حساتطس" تِ
غَضت هتغيطّاي هداظي استفازُ هيضَز .زض ايي پژٍّص ،ساظهاى حساتطسي تِ فٌَاى هؤسسِ
تعضي ٍ زاضاي افتثاض ٍ ضْطت تاال (زضخِ  ٍ )1زض همات سايط هؤسسات حساتطسي (هؤسسات
حساتطسي فضَ خاهقِ حساتسضاى ضسوي) ،وِ اًساظُ آىّا ًسثت تِ ساظهاى حساتطسي وَچهتط
است ،تِ فٌَاى هؤسسات زاضاي افتثاض ٍ ضْطت پاييي (زضخِ  )2زض ًؾط گطفتِ ضسُ است .زض
غَضتي وِ حساتطس ضطوت غاحةواض زض عي زٍضُ پژٍّص ،ساظهاى حساتطسي تَزُ است،
همساض هتغيط هداظي اًساظُ حساتطسي تطاتط تا يه ٍ زض غيط ايي غَضت همساض آى تطاتط تا غفط زض
ًؾط گطفتِ ضس .تِ ّويي تطتية زض غَضتي وِ زض عي زٍضُ پژٍّص  7سالِ ،حساتطس تيص اظ 4
سا  ،حساتطس ضطوت غاحةواض تَزُ تاضس ،همساض هتغيط هداظي زٍضُ تػسي حساتطس تطاتط تا
يه ٍ زض غيط ايي غَضت همساض آى تطاتط تا غفط زض ًؾط گطفتِ هيضَز ،هدتْس ظازُ ٍ آلايي
( )1383حسال  3سا ضا تطاي وسة ضٌاذت اظ هؤسسِ غاحةواض الظم ٍ ضطٍضي هيزاًٌس.
 -4-4ريش گزدآيري دادٌَا
زض ايي پژٍّص تطاي خوـآٍضي زازُّا ٍ اعالفات ،اظ ضٍش وتاتراًيِاي اسيتفازُ تقوي آهيس .زض
ترص وتاتراًِاي ،هثاًي ًؾطي پژٍّص اظ وتة ٍ هدالت ترػػي فاضسي ٍ اًگليسي گيطزآٍضي
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گطزيييس ٍ زازُّيياي پييژٍّص اظ عطيييك خوييـآٍضي زازُّيياي ضييطوتّيياي ًوًَييِ تييا هطاخقييِ تييِ
غَضتّاي هالي ،ياززاضتّاي تَضييحي ٍ گيعاضشّياي حسياتطس تيا اسيتفازُ اظ ًيطمافعاضّياي
زًاسْن ،غحطا ٍ تستيطپطزاظ اًدام ضس.
 -5-4جامعٍ ي ومًوٍ آماري
خاهقِ آهاضي ايي پژٍّص وليِ ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى زض ًؾط
گطفتِ ضس ٍ ضطوتّايي وِ زاضاي ضطايظ ظيط تَزًس تِ فٌَاى ًوًَِ استفازُ ضسًس:
 .1پاياى سا هالي ضطوتّا اسفٌس هاُ ّط سا تاضس.
 .2ضطوتّا عي سا ّاي  ،1380-1386سا هالي ذَز ضا تغييط ًسازُ تاضٌس.
 .3ضطوتّا زض عي سا ّاي پژٍّص غَضتّاي هالي ذَز ضا تِ تَضس اضائِ زازُ تاضٌس ٍ حسال
سِ سا اظ پصيطش آىّا زض تَضس گصضتِ تاضس.
 .4ضطوتّا زض عي سا ّاي پژٍّص حساتطسي ضسُ تاضٌس.
تط اساس ضطايظ تاال ،تقساز ضطوتّاي ًوًَِ تِ  61ضطوت ضسيس.
 -6-4ريش تجشيٍ ي تحليل دادٌَا
خْت تدعيِ ٍ تحلي زازُّا اظ ضٍش ضگطسيًَي حساوثط زضستًوايي -لَخيت تايٌطي استفازُ -
ضس چطا وِ هتغيطّاي پژٍّص تِ غَضت هتغيطّاي هداظي تَزًس ٍ خْت اًدام آظهَىّاي آهاضي
ٍ ّنچٌيي آظهَى فطضيِّاي پژٍّص اظ ًطمافعاض التػازسٌدي  Eviews 6استفازُ تقو آهس ٍ
تِ هٌؾَض تقييي هقٌيزاضي و هس ضگطسيًَي ،اظ آهاضُ ضطية تقييي هه فازى ٍ آهاضُ ًسثت
زضستًوايي استفازُ گطزيس (ضيطيي ترص ٍ حسي ذًَساضي .)116-119 ،1384 ،الظم تِ شوط
است وِ ضطية تقييي هه فازى زض ضٍش ضگطسيًَي حساوثط زضستًوايي -لَخيت تايٌطي
هقاز ضطية تقييي زض ضگطسيَى هقوَلي است.
 -5تجشيٍ ي تحليل يافتٍَاي پضيَص
ًگاضُ  1آهاض تَغيفي هغالقِ ضا ًطاى هيزّس .تيط اسياس اعالفيات اييي ًگياضُ ،زض تييي هتغيطّياي
پژٍّص ،هتغييط اًيساظُ حسياتطس زض ضيطوتّيا زاضاي تييصتيطيي ضيطية پطاوٌيسگي (ًَسياى اظ
هؤسسات حساتطسي زضخِ  1تِ زضخِ  ٍ 2تلقى ) است ٍ ايي هَضَؿ زالليت تيط توايي تييصتيط
غاحةواضاى تط تغييط حساتطساى (اظ ساظهاى حساتطسي تِ سايط هؤسسات حساتطسي ٍ تلقىي ) زض
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عي زٍضُّاي پژٍّص زاضز .چَى زض سا ّاي اذيط ،حساتطسي تيِ سياظهاىّياي ذػَغيي فضيَ
خاهقِ اًتما زازُ ضسُ است ،لصا ،عثيقي است ويِ تقضيي اظ فولييات حساتطسيي تيِ ضيطوتّياي
ذػَغييي اًتمييا ياتييس .اظ عييطف زيگييط هتغيييط زٍضُ تػييسي حسيياتطس زاضاي ويينتييطيي ضييطية
پطاوٌسگي (ًَساى اظ هؤسسات حساتطسي زضخِ  1تِ زضخِ  ٍ 2تلقى ) است ٍ ايي اهط ًطاى هي-
زّس غاحةواضاًي وِ حساتطس (افن اظ ساظهاى حساتطسي ٍ سايط هؤسسات حساتطسي) آىّيا ضا
تِ هست تيص اظ چْاض سا حساتطسي وطزُ است ،تواي چٌساًي تِ تغيييط حسياتطس اظ ذيَز ًطياى
ًويزٌّس .فلت ايي هَضَؿ هيتَاًس تٌا تِ زٍ زلي تاضس )1 :ايي لثي هؤسسات يا وياض ذيَز ضا تيِ
زضستي اًدام زازُاًس ٍ يا عثك لَاًيي ٍ همطضات هلعم تِ اسيتفازُ اظ ذيسهات آىّيا ّسيتٌس (زاليي
هثثت) )2 .غاحةواضاى تا ايي لثي هؤسسات ّنزست ّستٌس (زلي هٌفي).
وگارٌ  :1آمار تًصيفي مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص
هتغيطّا

زٍضُ تػسي حساتطس

هسيطيت سَز

اًساظُ حساتطس

آهاضُّا
1

تقساز ًوًَِ

61

61

44

هياًگيي

0/49

0/61

0/43

اًحطاف استاًساضز

0/50

0/49

0/50

ضطية پطاوٌسگي

1/02

0/80

1/16

ًگاضُ ً 2تايح هطتَط تِ تثييي ضاتغِ تيي هيسيطيت سيَز ٍ ويفييت حساتطسيي ضا زض لالية زٍ هقيياض
اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتطس تا اسيتفازُ اظ هيس ضگطسييًَي حيساوثط زضسيتًويايي-
لَخيت تايٌطي اضائِ هيزّسّ .واى عَض وِ ضطاية ضگطسيًَي ًطاى هيزّيس ضاتغيِاي هثثيت تييي
هسيطيت سَز ٍ هقياضّاي ويفيت سَز ٍخَز زاضزٍ ،لي ايي ضطاية اظ لحاػ آهاضي هقٌيزاض ًوي-
تاضسّ .نچٌيي آهاضُ ًسثت زضستًوايي ٍ ضطية تقييي هه فازى ًيع تِ تطتية زاللت تط هقٌييزاض
ًثَزى هس زض حالت ولي ٍ ضقي

تَزى ايي ضاتغِ زاضز .الظم تِ شوط است وِ ضطية تقييي هه

فازى هطاتِ ضطية تقييي ضگطسيَى هقوَلي است.
ًگاضُ  3هيعاى ّوثستگي تيي هتغيطّاي پژٍّص ضا ًطاى هيزّس .عثك ايي ًگاضُ ،تِ زلي تياال تيَزى
ضطية ّوثستگي تيي هتغيطّاي هستم اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتطس ( ،)0/53ايي هس
 1تقساز ضطوتّايي وِ زض و زٍضُ پيژٍّص ،حسياتطس آى ّيا ييا سياظهاى حساتطسيي تيَزُ اسيت ييا فميظ سيليط
هؤسسات حساتطسي.
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زاضاي هطى ّنذغي هيتاضس .ايي هَضَؿ ًطاى هيزّس وِ اوثط ضيطوتّيايي ويِ تيِ هيست
تيص اظ چْاض سا  ،حساتطس آىّا يه هؤسسِ حساتطسي ذاظ تَزُ است ،زض و زٍضُ پژٍّص،
حساتطس ذَز ضا فَؼ ًىطزُاًس .تطاي ضفـ هطى ّنذغي ،هيس ّياي ضگطسييًَي تيِ غيَضت
خساگاًِ ترويي ظزُ ضس وِ ًتايح آى زض ًگاضُ  5 ٍ 4اضائِ ضسُ است.
وگارٌ  :2مدل کلي رگزسيًوي حداکثز درستومايي-لًجيت بايىزي
اًساظُ حساتطس

زٍضُ تػسي حساتطس

همساض ثاتت

هسيطيت سَز ; هتغيط ٍاتستِ

0/07

1/16

-0/69

ضطاية ضگطسيًَي

0/09

1/39

-1/13

همساض آهاضُ Z

0/93

0/16

0/26

همساض احتوا

همساض احتوا

همساض آهاضُ LR1

زضخِ آظازي

0/22

3/03

2

آهاضُ ًسثت زضستًوايي
ضطية تقييي هه فازى

0/05

2

وگارٌ  :3ميشان َمبستگي بيه متغيزَاي پضيَص
هسيطيت سَز

زٍضُ تػسي حساتطس

اًساظُ حساتطس

هسيطيت سَز

1

0/26

0/15

زٍضُ تػسي حساتطس

0/26

1

0/53

اًساظُ حساتطس

0/15

0/53

1

تقساز ًوًَِ

61

61

44

ضطاية هس ضگطسيًَي هٌسضج زض ًگاضُ ً 4طاى هيزّس وِ تيي هسيطيت سَز ٍ اًيساظُ حسياتطس
ضاتغِ هثثت ٍخَز زاضز وِ تِ لحاػ آهاضي هقٌيزاض ًثَزُ ٍ تا تَخِ تيِ ضيطية تقيييي هيه فيازى
( )0/02ايي ضاتغِ ضقي

هيتاضسّ .نچٌيي آهاضُ ًسثت زضستًويايي زالليت تيط هقٌييزاض ًثيَزى

هس زض حالت ولي زاضز .ضاتغِ هثثت تيي ايي زٍ هتغيط ًطاى هيزّس وِ اًساظُ حساتطس تيِ فٌيَاى
يىي اظ هقياضّاي ويفيت حساتطسي تط هيعاى هسيطيت سَز ضيطوتّياي پصيطفتيِ ضيسُ زض تيَضس
اٍضاق تْازاض تْطاى تأثيطگصاض است ٍلي ضقي

تَزى ايي ضاتغيِ تيياىگيط اييي هَضيَؿ اسيت ويِ

فَاه تيضواضي تِ خع اًساظُ حساتطس تط هسيطيت سَز اثطگصاض است .ضطاية هيس ضگطسييًَي
هٌسضج زض ًگاضُ ً 5يع ًطاى هيزّس وِ تيي هسيطيت سيَز ٍ زٍضُ تػيسي حسياتطس ضاتغيِ هثثيت
Likelihood Ratio (LR) test
McFadden Determinant Coefficient
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1
2

ٍخَز زاضز ٍ ايي ضاتغِ زض سغح  %95هقٌيزاض هيتاضس .تا تَخِ تِ ضطية تقييي هه فازى ()0/05
ايي ضاتغِ تاظ ّن ضقي

تَزُ ٍلي آهاضُ ًسثت زضسيتًويايي زالليت تيط هقٌييزاض تيَزى هيس زض

حالت ولي زاضز .ايي ًتايح ًطاى هيزّس زض ضطوتّايي وِ زٍام حساتطس زض آىّا تيصتط است،
هيعاى هسيطيت سَز تيصتط است ٍ ٍخَز ضاتغِ ضقي

تيي ايي زٍ هتغيط ًيع زاللت تط ٍخَز ساظُ-

ّاي زيگط تأثيطگصاض تط هسيطيت سَز ضطوتّا زاضز.
وگارٌ  :4مدل رگزسيًوي حداکثز درستومايي-لًجيت بايىزي اوداسٌ حسابزط
اًساظُ حساتطس

همساض ثاتت

هسيطيت سَز ; هتغيط ٍاتستِ

0/62

-0/08

ضطاية ضگطسيًَي

0/99

-0/19

همساض آهاضُ Z

0/31

0/84

همساض احتوا

همساض احتوا

همساض آهاضُ LR

زضخِ آظازي

0/25

3

1

0/02

آهاضُ ًسثت زضستًوايي
ضطية تقييي هه فازى

وگارٌ  :5مدل رگزسيًوي حداکثز درستومايي-لًجيت بايىزي ديرٌ تصدي حسابزط
زٍضُ تػسي حساتطس

همساض ثاتت

هسيطيت سَز ; هتغيط ٍاتستِ

1/08

-0/69

ضطاية ضگطسيًَي

1/97

-1/63

همساض آهاضُ Z

0/04

0/09

همساض احتوا

همساض احتوا

همساض آهاضُ LR

زضخِ آظازي

0/04

4/03

1

0/05

آهاضُ ًسثت زضستًوايي
ضطية تقييي هه فازى

اظ آىخا وِ زٍضُ تػسي حساتطس زض عي زٍضُ پژٍّص هوىي است هتقلك تِ ساظهاى حساتطسي ٍ
يا سايط هؤسسات حساتطسي تاضس ،تطاي تفىيه زٍضُ تػسي حساتطسي ساظهاى حساتطسي اظ سايط
هؤسسات حساتطسي ،السام ضسً .تايح آهاض تَغيفي هطتَط تيِ هتغيطّياي پيژٍّص تيا زٍضُ تػيسي
ساظهاى حساتطسي ٍ سايط هؤسسات حساتطسي ٍ ّنچٌيي ضطية ّوثستگي تيي هتغيطّاي پيژٍّص
زض ايي زٍ حالت تِ تطتية زض ًگاضُ  6تا  9اضائِ ضسُ استً .تايح ًطاى هيزّيس ويِ تييي هيياًگيي
هسيطيت سَز زض ضطوتّاي غياحة وياض تيا زٍضُ تػيسي سياظهاى حساتطسيي ٍ سيايط هؤسسيات
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حساتطسي تفاٍت هقٌيزاضي ٍخَز ًساضز ٍلي تا حسٍزي هيسيطيت سيَز زض ضيطوتّياي تيا زٍضُ
تػسي ساظهاى حساتطسي تِ زلي پايييتط تَزى ضطية پطاوٌسگي زاضاي ثثات تيصتطي استّ .ن-
چٌيي ضطية ّوثستگي تيي اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػيسي حسياتطس زض ًگياضُ  9 ٍ 8زالليت تيط
تغييط تيصتط سايط هؤسسات حساتطسي ( 0/76زض همات  )0/95تِ فٌَاى حسياتطس زض ضيطوتّياي
هَضز تطضسي زض عي زٍضُ پژٍّص زاضز.
وگارٌ  :6آمار تًصيفي مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي ساسمان حسابزسي
هتغيطّا

هسيطيت سَز

اًساظُ حساتطس

زٍضُ تػسي حساتطس

آهاضُّا
1

19

تقساز ًوًَِ

20

20

هياًگيي

0/60

1

1

اًحطاف استاًساضز

0/50

0

0

ضطية پطاوٌسگي

0/83

0

0

2

وگارٌ  :7آمار تًصيفي مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي سايز مؤسسات حسابزسي

هتغيطّا

هسيطيت سَز

اًساظُ حساتطس

زٍضُ تػسي حساتطس

آهاضُّا
3

17

تقساز ًوًَِ

17

13

هياًگيي

0/59

1

0

اًحطاف استاًساضز

0/51

0

0

ضطية پطاوٌسگي

0/86

0

0

4

وگارٌ َ :8مبستگي بيه متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي ساسمان حسابزسي
هسيطيت سَز

زٍضُ تػسي حساتطس

اًساظُ حساتطس

هسيطيت سَز

1

0/60

0/63

زٍضُ تػسي حساتطس

0/60

1

0/95

 1تقساز ضطوتّايي وِ زض و زٍضُ پژٍّص تيص اظ  4سا  ،حساتطس آىّا تا ساظهاى حساتطسي تَزُ است.
 2تقساز ضطوتّايي وِ زض و زٍضُ پژٍّص ،حساتطس آىّا تا ساظهاى حساتطسي تَزُ است.
 3تقساز ضطوتّايي وِ زض و زٍضُ پژٍّص تيص اظ  4سا  ،حساتطس آىّا تا سيليط هؤسسيات حساتطسيي (تيسٍى
تغييط) تَزُ است.
 4تقساز ضطوتّايي وِ زض و زٍضُ پژٍّص ،حساتطس آىّا تا سليط هؤسسات حساتطسي (تسٍى تغييط) تَزُ است.
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اًساظُ حساتطس

0/63

0/95

1

تقساز ًوًَِ

20

20

19

وگارٌ َ :9مبستگي بيه متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي سايز مؤسسات حسابزسي
هسيطيت سَز

زٍضُ تػسي حساتطس

اًساظُ حساتطس

هسيطيت سَز

1

0/59

0/62

زٍضُ تػسي حساتطس

0/59

1

0/76

اًساظُ حساتطس

0/62

0/76

1

تقساز ًوًَِ

17

13

17

 -6بحث ي وتيجٍگيزي
ّسف اظ اًدام ايي پژٍّص تقييي ضاتغِ تيي ويفييت حساتطسيي ٍ هيسيطيت سيَز زض ضيطوتّياي
پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى است .يافتِّاي پژٍّص ًطاى هيزّس وِ زض حالت ولي
ضاتغِ هقٌيزاضي تيي هقياضّاي ويفيت حساتطسي يقٌي اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس ٍ
هسيطيت سَز ٍخَز ًساضز وِ تِ زلي ٍخَز ّوثستگي تاال تيي هتغيطّاي هستم ٍ زض ًتيديِ ايدياز
هطى ّنذغي زض هس ولي ،ضاتغ ِ تيي هيسيطيت سيَز ٍ هتغيطّياي هسيتم پيژٍّص تيِ غيَضت
خساگاًِ تطضسي گطزيسً .تايح ًطاى هيزّس وِ تيي هسيطيت سيَز ٍ هقيياض اًيساظُ حسياتطس ييه
ضاتغِ هثثت ٍلي ضقي

ٍخَز زاضز وِ اظ لحاػ آهاضي هقٌيزاض ًويتاضس .هثثت تيَزى اييي ضاتغيِ

زاللت تط تأثيطگصاضي هثثت ٍخَز سياظهاى حساتطسيي تيِ فٌيَاى هؤسسيِ حساتطسيي زاضاي حسيي
ضْطت ٍ افتثاض تيط هييعاى هيسيطيت سيَز ضيطوتّيا زاضز ٍ ضيقي
تأثيطگصاضي ساظُّاي هرتل

تيَزى اييي ضاتغيِ زالليت تيط

تط هيسيطيت سيَز ضيطوتّيا زاضز .اهّيا تييي هيسيطيت سيَز ٍ زٍضُ

تػسي حساتطس يه ضاتغِ هثثت ٍ هقٌيزاض ٍخَز زاضز .ايي اهط ًطاى هيزّس وِ زض ضطوتّياي
غاحةواض وِ يه حساتطس تِ هست چٌس سا واض حساتطسي آى ضطوت ضا اًدام هيزّس ،هيعاى
هسيطيت سَز ٍ ّنچٌيي پايساضي آى زض غَضتي وِ زٍضُ تػسي حساتطس تيا سياظهاى حساتطسيي
تاضس ،تيصتط است ٍ لصا استفازُوٌٌسگاى اظ غَضتّاي هالي تايس زض تدعيِ ٍ تحلي ذَز تِ زٍضُ
تػسي حساتطس تَخِ زاضتِ تاضٌس ٍ ّنچٌيي تَضس اٍضاق تْازاض ًيع تايس زض ليوتگيصاضي سيْام
ايي ضطوتّا تِ ايي هَضَؿ فٌايت زاضتِ تاضس.
ًتايح پژٍّص ًطاى هيزّس غاحةواضاًي وِ حساتطس (افن اظ ساظهاى حساتطسيي ٍ سيايط
هؤسسات حساتطسي) آىّا ضا تِ هست تيص اظ يه سا حساتطسي وطزُ است ،توايي چٌيساًي تيِ
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تغييط حساتطس اظ ذَز ًطاى ًويزٌّس .فلت ايي هَضَؿ هيتَاًس زٍ زلي ظيط تاضيس )1 :اييي لثيي
هؤسسات يا واض ذَز ضا تِ زضستي اًدام زازُاًس ٍ ييا عثيك ليَاًيي ٍ هميطضات هليعم تيِ اسيتفازُ اظ
ذسهات آىّا ّستٌس (زالي هثثت) ٍ يا  )2غاحةواضاى تا ايي لثيي هؤسسيات ّينزسيت ّسيتٌس
(زلي هٌفي).
ًتايح ايي پژٍّص زض حالت ولي هغايط تا ًتايح پژٍّصّاي تىط ٍ ّوىاضاى ] ٍ [9فطاًسي
ٍ ّوىاضاى ] ٍ [15زض ضاتغِ تا هقياض زٍضُ تػسي حساتطس ًيع هغايط تا ًتايح هايطظ ٍ ّوىاضاى
] ٍ [18چي ٍ ّوىاضاى ]ّ ٍ [11ن ضاستا تا ًتايح پژٍّص تَضگستالط ٍ ّوىاضاى ] [10زض حالت
ولي است ،زض ايطاى پژٍّطي وِ تِ تطضسي ضاتغِ تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز تپطزاظز،
اًدام ًطسُ است .لصا همايسِ ًتايح ايي پژٍّص تا هغالقات زاذلي اهىاىپصيط ًويتاضس.
 -7پيطىُادَاي واضي اس يافتٍَاي پضيَص
 .1پيطٌْاز هيضَز وِ استفازُوٌٌيسگاى غيَضتّياي هيالي ٌّگيام تدعييِ ٍ تحليي ضيطوتّياي
حساتطسي ضسُ ،تِ زٍضُ تػسي حساتطس تَخِ زاضتِ تاضٌس.
 .2پيطٌْاز هيضَز وِ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض زض ليوتگصاضي سْام ضطوتّيا ،زٍضُ تػيسي
حساتطس ضا هسًؾط زاضتِ تاضٌس.
 .3پيطٌْاز هيضَز وِ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض ،لَاًيي ٍ همطضاتي ضا اتراش وٌس وِ تا حس اهىاى
ضطوتّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس زض عَ سا ّاي هتوازي اظ ٍخَز حساتطسياى هرتلي

خْيت

حساتطسي غَضتّاي هالي استفازُ وٌٌس.
 -8پيطىُاد بزاي پضيَصَاي آتي
 .1تىطاض ايي پژٍّص تا استفازُ اظ سايط هقياضّاي ويفيت حساتطسي زض پيژٍّصّياي اًديام ضيسُ
لثلي اظ لثي تاظزييس حسياتطس هسيتم ضيطيه ٍ هيسيط اضضيس اظ هطاحي وياض حساتطسيي ،زاضيتي
اعالفات وافي زض هَضز غٌقت غاحةواض ،اّويت حكالعحوِ حساتطسي تطاي هؤسسِ حساتطسي،
ترػعگطايي ،واضايي حساتطسيي ،وطي

تحطيفيات تيا اّوييت ،تضياز هٌيافـٍ ،خيَز ليَاًيي ٍ

همطضات ٍ هىاًيعم تاظاض.
 .2همايسِ لسضت تَضيحي سايط هقياضّاي ويفيت حساتطسي تا هقياضّياي اًيساظُ حسياتطس ٍ زٍضُ
تػسي حساتطس زض تقييي هسيطيت سَز ضطوتّا.
 .3تطضسي ضاتغِ غيط ذغي تيي هسيطيت سَز ٍ هقياضّاي ويفيت حساتطسي.
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 .4تطضسي ضاتغِ تيي هسيطيت سَز ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس تيا اسيتفازُ اظ هتغييط هدياظي ،تيِ اييي
تطتية وِ اگط زٍضُ تػسي حساتطس تا ساظهاى حساتطسي است ،همساض هتغيط هداظي تطاتط تا يه ٍ
زض غيط ايي غَضت تطاتط تا غفط زض ًؾط گطفتِ ضَز.
 .5تقييي هسيطيت سَز تيا اسيتفازُ هيسلي غييط اظ هيس تقيسي ضيسُ خيًَع ٍ تطضسيي ضاتغيِ آى تيا
هقياضّاي ويفيت حساتطسي.
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