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 :چکیدُ

، پیص تیٙی پصیطیضأُ پایساضی، ( سٛز)، تٛاٖ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت پژٚٞص زض ایٗ

تٛزٖ تا تٝ ٘مس ٚ ٘عزیه  ، ٘ٛساٖ پصیطیٕٞٛاضساظی، الالْ تؼٟسی غیط ػازی، ویفیت الالْ تؼٟسی، سٛز غیط ٔٙتظطٜ

 ،تسیٗ ٔٙظٛض. ٌطفتآظٖٔٛ لطاض  ٔمایسٝ ٚ ٔٛضز ٔغّك ویفیت تٝ ٘اْ تاظزٜ اضافیات اعالػات تافازٜ اظ یىی اظ اثطاست

زض ایٗ . ٌیطی ضس ا٘ساظٜ ٞا اظ عطیك ٔتساَٚ تطیٗ ٔسَ ،پژٚٞصٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات تٝ پیطتٛا٘ٝ ازتیات 

اِی  1375ٟازاض تٟطاٖ زض تاظٜ ظٔا٘ی پصیطفتٝ ضسٜ زض تٛضس اٚضاق ت( ضطوت ساَ 1139)ضطوت  67ضاستا، اعالػات 

تٝ ٔٙظٛض سٙدص ٔتغیطٞای ٔستمُ . ٚ تا زض ٘ظط ٌطفتٗ تطذی ٚیژٌی ٞا، خٕغ آٚضی ٚ ٔٛضز تطضسی لطاض ٌطفت 1390

ٚ خٟت آظٖٔٛ فطضیٝ ٞای پژٚٞص اظ ( سطی ظٔا٘ی ٚ تطویثی)ضٚش ٞای ضٌطسیٖٛ حسالُ ٔطتؼات ٚ ٕٞثستٍی اظ 

تٛا٘ایی اضظیاتی  ٔغّك ٘تایح ٘طاٖ زاز ضاذع تاظزٜ اضافی. ایسٝ ظٚخی استفازٜ ضسضٚش پطتفٛی ٞدیًٙ ٚ آظٖٔٛ ٔم

، ٕٞٛاضساظی، الالْ تؼٟسی غیط ػازی، پیص تیٙی پصیطیپایساضی، ) زلتٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات اظ تٌؼس 

٘ٛساٖ ٜٚ، زٚ ٔؼیاض تؼال. ستضا زاضا( تٛزٖ تٝ ٘مس ٚ ٘عزیه ، ٘ٛساٖ پصیطیویفیت الالْ تؼٟسی، سٛز غیط ٔٙتظطٜ

ٔثثت ٚ ٔؼٙی ) زض ٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاضٞای ٔٛضز تطضسی زض ایٗ پژٚٞص، تٛا٘ایی تیطتطیٚ ویفیت الالْ تؼٟسی پصیطی 

 .ضتٙسزا ٔغّك زض وسة تاظزٜ اضافی (زاض

ت الالْ ، ٕٞٛاضساظی، الالْ تؼٟسی غیط ػازی، ویفیپیص تیٙی پصیطیپایساضی،  ویفیت اعالػات، :ٍاصُ ّای کلیدی

 ٔغّك تٛزٖ، تاظزٜ اضافی تٝ ٘مس ٘عزیه٘ٛساٖ پصیطی، تؼٟسی، سٛز غیط ٔٙتظطٜ، 



 

Information quality proxies analysis from precision Aspect 

 

Abstract 
This Research Examined and Compares the usefulness of 

Information quality proxies Including persistency, predictability, 
smoothness, abnormal accruals, accrual quality, earnings 
surprise, earnings volatility and nearest to cash from precision 
aspect (earnings quality) by using absolute excess returns as one 
of the information quality consequences. To this end, 
information quality proxies, Backed by Research Literatures, is 
measured by the most Common models in this area. Thus, 
information about 67 firms (1139 year- firm) listed on Tehran 
stock exchange securities during 1996 to 2011 have been 
collected and studied with due consideration of certain 
characteristics. OLS and correlation method (Time series and 
Pooled data) for measuring independent variables and Hedging 
portfolio and Paired samples t-test for testing Research 
hypothesis have been applied. The Results reveal that Absolute 
Excess Returns can evaluate the usefulness of information 
quality proxies (persistency, predictability, smoothness, 
abnormal accruals, accrual quality, earnings surprise, earnings 
volatility and nearest to cash) that is investigated in this 
research. In addition, accrual quality and earnings volatility can 
earn significant more absolute excess returns (Positive) 
compared to other proxies.  
Keywords: information quality, persistency, predictability, 

smoothness, abnormal accruals, accrual quality, earnings 
surprise, earnings volatility, nearest to cash, absolute excess 
returns 
 

 



 هقدهِ

اعالػات تا وٕه تٝ سطٔایٝ ٌصاضاٖ زض تطآٚضز خطیاٖ ٞای ٘مس ضطوت ٚ تؼییٗ 

٘ك تاظاضٞای سطٔایٝ تط ، ٘مص غیط لاتُ ا٘ىاضی زض ضٚٞای ٘مس تاظاض ثستٍی آٖ تا خطیاٖٕٞ

ٔٙاتغ اعالػاتی ٔتؼسزی زض تاظاضٞای سطٔایٝ ذٛزٕ٘ایی ٔی وٙٙس، أا سیستٓ  .ػٟسٜ زاضز

یت تاظاض ه ٔٙثغ اعالػاتی لإ٘ٛ٘ٙس، اظ خایٍاٜ ٚیژٜ ای زض ٞساحساتساضی تٝ ػٙٛاٖ ی

ٕٞٛاضٜ یىی اظ زغسغٝ ٞای ٞیات ٞای تسٚیٗ  1اعالػات، ویفیت اظ ایٙطٚ. تطذٛضزاض است

وٙٙسٜ استا٘ساضز ٚ ٟ٘ازٞای لاٖ٘ٛ ٌصاض تٛزٜ وٝ ٔٛخة ضسٜ است ٞسف تٟیٝ اعالػات 

، تٟثٛز تػٕیٓ سطٔایٝ ٌصاضاٖ، حاضط ٔیٔاِی زض اوثط لطیة تٝ اتفاق چاضچٛب ٞای ٔفٟٛ

تٝ ػثاضتی، اظ ٔٙظط . ]5[تأیٗ وٙٙسٌاٖ ٔاِی ٚ سایط استفازٜ وٙٙسٌاٖ اظ اعالػات تاضس 

ضاذع ویفیت زض ٘ظط  ٔفیس تٛزٖ اعالػات تطای تػٕیٓ ٌیطی تٝ ػٙٛاٖ ،ٔفاٞیٓ ٘ظطی

ٚ ٞیات  2(FASB)؛ زض ٘تیدٝ، ٞیات استا٘ساضزٞای حساتساضی ٔاِی أطیىا ضٛز ٌطفتٝ ٔی

زض چاضچٛب ٔفٟٛٔی ٔطتطن تٝ إٞیت  3(IASB)إِّّی  استا٘ساضزٞای حساتساضی تیٗ

ٌعاضش اعالػات تا ویفیت اضاضٜ وطزٜ ٚ تطذٛضزاضی اعالػات اظ ٚیژٌی ٞایی چٖٛ 

ٚ لاتُ فٟٓ تٛزٖ ضا  4مایسٝ، تاییس پصیطی، تٍٟٙاْ تٛزٖٔطتٛط تٛزٖ، تیاٖ غازلا٘ٝ، لاتّیت ٔ

 .]3،10[ا٘س ٛثط زا٘ستٝزض ایٗ ٔسیط ٔ

ویفیت اعالػات تا ٚخٛز آٖ وٝ ٕٞٛاضٜ یىی اظ پایٝ ای تطیٗ ٔفاٞیٓ زض حساتساضی تٛزٜ 

زیچٛ ٚ ٕٞىاضاٖ . است، أا ٔحممیٗ زض تؼطیف آٖ تٛافك چٙسا٘ی تا یىسیٍط ٘ساض٘س

 زض تؼطیفی ٌستطزٜ، ویفیت ضا اظ ٔٙظط سٛز ٚ زض لاِة اضائٝ اعالػات ٔطتٛط تیطتط( 2010)

زض ایٗ . طیف ٕ٘ٛز٘سٌاٖ تؼوٙٙس ٌیطی استفازٜ زض ٔٛضز ػّٕىطز ٔاِی ضطوت خٟت تػٕیٓ

. ، ویفیت ٔفٟٛٔی ٚاتستٝ تٝ ٘ٛع تػٕیٓ استاٍل :، تٛخٝ تٝ سٝ ٘ىتٝ ضطٚضت زاضزتؼطیف

، دٍم .یؼٙی، تسٖٚ تؼییٗ ٔٛضٛع تػٕیٓ ٌیطی غحثت زض ٔٛضز ویفیت، أطی تاعُ است

تٛاٖ آٌاٞی زٞٙسٌی آٖ زض ٔٛضز ػّٕىطز ٔاِی ضطوت  ویفیت اعالػات ٌعاضش ضسٜ تٝ
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2 Financial accounting standard board 
3 International accounting standard board 
4 timeliness 



، ویفیت سَمزض حاِی وٝ تسیاضی اظ اتؼاز ػّٕىطز لاتُ ٔطاٞسٜ ٕ٘ی تاضس؛ ٚ  ،تستٍی زاضز

اعالػات تا زٚ ػأُ ٔطتٛط تٛزٖ اعالػات ٔاِی تطای تػٕیٓ ٚ تٛا٘ایی سیستٓ حساتساضی 

 .]8[ٌیطی ػّٕىطز تؼییٗ ٔی ضٛز ا٘ساظٜزض 

تٛسظ ٔحممیٗ اضائٝ ( تٛظیغ ٚ زلت)رتّفی تطای سٙدص ویفیت اعالػات ٔؼیاضٞای ٔ

اظ . ٜ است وٝ ػٕسٜ آٖ ٞا ویفیت اعالػات ضا اظ ٔٙظط سٛز ٔٛضز سٙدص لطاض زازٜ ا٘سضس

ػّت . ایٙطٚ، زض ایٗ پژٚٞص ٘یع ٔٙظٛض اظ ویفیت اعالػات، ویفیت اعالػات سٛز است

ٞایی است وٝ تٛاٖ سٛز  ض ٔٛضز ٚیژٌیتٙٛع زض ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت، ػسْ تٛافك ز

ذاِع ضا، تٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطیٗ لّٓ اعالػاتی ٔٛضز تٛخٝ سطٔایٝ ٌصاضاٖ خٟت تؼییٗ اضظش 

زیچٛ ٚ  .]10[ضطوت، زض سٙدص ػّٕىطز ٚاضائٝ اعالػات ٔطتٛط افعایص ٔی زٞس 

ط ٘طاٖ زاز٘س ٕٞثستٍی تیٗ اوثط ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت ٔثثت ٚ اظ ٘ظ( 2010)ٕٞىاضاٖ 

تٝ تیاٖ زیٍط، . تاضس اظ إٞیت التػازی تطذٛضزاض ٕ٘ی آٔاضی ٔؼٙی زاض است؛ أا ػٕٛٔاً

ایٗ ٘تایح . ]17[سغح ٕٞثستٍی تیٗ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات پاییٗ است 

تیاٍ٘طآٖ است ٔؼیاضٞای ٔرتّف ٞط یه ٔیعاٖ ٔتفاٚتی اظ ػّٕىطز ٚالؼی ضطوت ٚ ذغای 

؛ ٚ زض ایٗ تیٗ ا٘تظاض تط آٖ است تطذی ٔؼیاضٞا، تٝ زِیُ یط٘سزض تطٔی ٌسیستٓ حساتساضی ضا 

زض  تیطتطیٚ ٔحیظ ػّٕیاتی ضطوت، اظ تٛاٖ طی تیطتط اظ ٔسَ تداضی، ضیسه اثطپصی

فاٚت ت. ثاضٙس٘ی تطذٛضزاضاضٙدص ویفیت اعالػات حساتسٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاضٞا خٟت س

یٗ اتٟاْ ٔی ضٛز وٝ وسأیه زض تٛاٖ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات ٔٛخة ایداز ا

ػّٕىطز تٟتطی زاض٘س؟ ٚ یا سٛز ذاِع تٝ ػٙٛاٖ ٔؼیاض سٙدص ػّٕىطز  ،زض سٙدص ویفیت

ٔاِی تایس زاضای چٝ ٚیژٌی یا ٚیژٌی ٞایی تاضس تا ػّٕىطز ٚالؼی ضطوت ضا تٟتط ٔٙؼىس 

ّف تط تٙاتطایٗ، چٙیٗ ضطایغی ٔحممیٙی ضا وٝ لػس زاض٘س تٝ تطضسی اثط ػٛأُ ٔرتٕ٘ایس؟ 

ویفیت اعالػات ٚ یا تطضسی اثط ویفیت اعالػات تط تطذی ٔتغیطٞا تپطزاظ٘س، تا ٔطىالتی 

 تحمیك آٖ ٞا ضا تحت تاثیط لطاض ایحتٛا٘س ٘ت ٔؼیاض ٔیٔٛاخٝ ٔی ٕ٘ایس؛ ظیطا ا٘تراب 

اظ آٖ خا وٝ ویفیت لاتُ ٔطاٞسٜ ٕ٘ی تاضس، تؼییٗ تٛاٖ ٔؼیاضٞای ٔرتّف زض . ]17[زٞس

است؛ أا ویفیت اعالػات زاضای اثطاتی است وٝ ٔی تٛا٘ٙس تٝ غٛضت سٙدص آٖ ٔطىُ 

 تاظزٜ اضافی)ٞعیٙٝ سطٔایٝ . ٞا ٔٛضز استفازٜ لطاض ٌیط٘سغیط ٔستمیٓ خٟت اضظیاتی ٔؼیاض



تػٕیٓ ٌیط٘سٜ فؼاالٖ تاظاض سطٔایٝ ضا تٝ ػٙٛاٖ ٔطخغ  است وٝ ایٗ اثطاتاظ خّٕٝ ( ٔغّك

 .] 20، 8،13[ٞسخٟت تؼییٗ ویفیت ٔس ٘ظط لطاض ٔی ز

اثطات تٛاٖ ضاذع تاظزٜ اضافی ٔغّك تٝ ػٙٛاٖ یىی اظ اَٚ، ایٗ پژٚٞص تط آٖ است 

یاتی ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت ٔثتٙی تط اعالػات حساتساضی اضظ زضضا ویفیت اعالػات 

سٙدص ویفیت ٔدٕٛػٝ ٔؼیاضٞای ٔٛضز اضظیاتی لطاض زٞس ٚ سپس تا استفازٜ اظ ایٗ اثط، 

وٝ تٝ پطتٛا٘ٝ ازتیات حساتساضی ٔٛخٛز ٌطزآٚضی ضسٜ است،  ضا زلت ؼساعالػات اظ تُ

 .ٔٛضز ٔمایسٝ لطاض زٞس

 پیشیٌِ پضٍّص

تٝ تطضسی ٚیژٌی ٞای یه سٛز تا  پیٕایطیزض تحمیمی ، (1661)دایچَ ٍ ّوکاراى 

ز. ویفیت پطزاذتٙس ٘تایح تحمیك . خأؼٝ آٔاضی پژٚٞص ٔسیطاٖ ٔاِی ضطوت ٞای سٟأی ػاْ ٛت

ساف سٛز٘طاٖ زا ٕتطیٗ ٞا ٚ ( ٚ ٘ظاضت ٞیات ٔسیطٜ پاسرٍٛیی)اضظضیاتی، ٔثاضطت : ز ٟٔ

ٔسیطاٖ ٔاِی ٔؼتمس٘س سٛز تا ویفیت، سٛزی است تا زٚاْ ٚ . استفازٜ زاذّی ٔسیطاٖ است

تىطاض پصیط وٝ فالس الالْ ٔٛلتی چٖٛ تؼسیالت اضظش ٞای ٔٙػفا٘ٝ ٚ ٘طخ اضظ تٛزٜ ٚ اظ 

زض لٛا٘یٗ ٚ )ٝ تیا٘ی زیٍط زٚاْ پصیطی، یىٙٛاذتی ت. پطتٛا٘ٝ ٘مس تطذٛضزاض است

، اختٙاب (استا٘ساضزٞای ٌعاضضٍطی ٞٓ زض سغح استا٘ساضزٌصاضاٖ ٚ ٞٓ زض سغح ضطوت

اظ تطآٚضزٞایی تا افك تّٙس ٔست ٚ تماضب تا خطیاٖ ٞای ٘مس ٟٕٔتطیٗ ٚیژٌی یه سٛز تا 

طوت، استا٘ساضزٞای ٔسَ تداضی ض٘طاٖ زاز٘س زض ازأٝ، ٔحممیٗ . ویفیت زا٘ستٝ ضس

ٟٕٔتطیٗ ػٛأُ اثط ٌصاض تط حساتساضی، غٙؼت، ضطایظ التػاز والٖ ٚ وٙتطَ ٞای زاذّی 

اثیط تحت ت% 50؛ آظٔٛز٘ی ٞا ٔؼتمس تٛز٘س سٛز ٚ ویفیت آٖ زض حسٚز ویفیت سٛز ٞستٙس

اظ ضطوت ٞا، اظ اذتیاضات % 20حسٚز زض تٝ عٛض ٔیاٍ٘یٗ، ػٛأُ تٙیازی لطاض ٔی ٌیطز؛ ٚ 

اثط ٌصاضی تط لیٕت تٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تطیٗ زِیُ . ٔی ٌیط٘سز تطای ٔسیطیت سٛز تٟطٜ ذٛ

٘تایح تحمیك ٘طاٖ زاز افعایص ٞعیٙٝ سطٔایٝ ٚ واٞص لیٕت . ٔسیطیت سٛز ٔغطح ضس

تٝ  ،(1661)پزٍتی ٍ ٍاگي َّفز . ]9[ٟٕٔتطیٗ پیأس اعالػات تا ویفیت پاییٗ است

ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت . ػات پطزاذتٙسٔمایسٝ تطذی ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعال



ٔؼیاضٞای سطی ظٔا٘ی، ٕٞٛاضساظی، الالْ : اعالػات ٔٛضز تطضسی زض ایٗ تحمیك ضأُ

٘تیدٝ تطضسی ضطیة ٕٞثستٍی پیطسٖٛ  .سٛز تٛز( اضتثاط اضظضی)تؼٟسی ٚ ٔطتٛط تٛزٖ 

غٝ ٝ آٖ ٞا اظ ٘ظط آٔاضی ضاتتیٗ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات ٘طاٖ ٔی زاز ٌطچ

ٚ ػٕٛٔاً ٔثثتی تا یىسیٍط زاض٘س أا ایٗ ٕٞثستٍی اظ تُؼس التػازی ٔؼٙی زاض ٕ٘ی  زاض ٔؼٙی

زض آظٖٔٛ فطضیٝ ٞای پژٚٞص، ٔؼیاضٞای ٔطتٛط تٛزٖ ٚ ویفیت الالْ تؼٟسی، تٛاٖ . تاضس

ٚ  پیص تیٙی پصیطیتیطتطی زض سٙدص ویفیت اعالػات زض ٔمایسٝ تا ٔؼیاضٞای پایساضی، 

تٝ ز٘ثاَ تحمیك وٕپثُ ٚ  ،(1666)راج گَپال ٍ ًٍکاچالن  .]17[تٙسٕٞٛاضساظی زاض

تٝ تؼس زض أطیىا  1960وٝ ٘طاٖ زاز ٘ٛساٖ پصیطی تاظزٜ سٟٓ اظ ساَ ( 2001)ٕٞىاضاٖ 

ساٖ تالیٕا٘سٜ افعایص یافتٝ است، تٝ تطضسی ایٗ ٔٛضٛع پطزاذتٙس وٝ آیا افعایص ٘ٛ

ضاتغٝ تیٗ . سٛز اضتثاط زاضز ٞای ٔٙغمی اضظضٍصاضی سٟٓ تا واٞص ویفیت ٔسَ

ٔتغیطٚاتستٝ ٚ ٔتغیطٞای ٔستمُ ٚ وٙتطِی تٝ زٚ ضٚش ضٌطسیٖٛ سطی ظٔا٘ی ٚ تاتّٛیی ٔٛضز 

ظٔاٖ، تٝ آظٖٔٛ ضٚ٘س تغییط  تٝ ػالٜٚ ٔحممیٗ تا افعٚزٖ ٔتغیط. آظٖٔٛ لطاض ٌطفت

یٗ ٔؼیاضٞای ٘تایح تحمیك ٘طاٖ زاز ت. پصیطی تاظزٜ ٚ تغییط ویفیت سٛز ٘یع پطزاذتٙس ٘ٛساٖ

سطی ظٔا٘ی،  -تاتّٛیی)سٙدص ویفیت ٚ ٘ٛساٖ پصیطی تاظزٜ ضاتغٝ ٔثثتی زض ٞط سٝ حاِت 

ٚخٛز زاضز؛ وٝ ٔؼیاض ویفیت الالْ تؼٟسی ( تاتّٛیی ٚ تا افعٚزٖ ػأُ ظٔاٖ ٚ آظٖٔٛ ضٚ٘س

باتاچاریا ٍ  .]18[ػّٕىطز تٟتطی زض ٔمایسٝ تا ٔؼیاض الالْ تؼٟسی تالیٕا٘سٜ زاضتٝ است

تٝ تطضسی ایٗ ٔٛضٛع پطزاذتٙس وٝ آیا ضیسه اعالػات تط ٞعیٙٝ ، (1666)اراى ّوک

آٖ ٞا . سطٔایٝ ضطوت اثط ٔی ٌصاضز ٚ آیا ػسْ تماضٖ اعالػاتی ایٗ ضاتغٝ ضا تؼسیُ ٔی وٙس

تٝ ٔٙظٛض خساساظی اثط ٔستمیٓ ٚ غیط ٔستمیٓ ویفیت سٛز ضٚش تحّیُ ٔسیط ضا تا فطؼ 

٘تایح تحمیك ٘طاٖ زاز ٔؼیاض ٔطوة تیطتطیٗ ٕٞثستٍی ضا تا . ذغی تٛزٖ ضاتغٝ، تىاض ٌطفتٙس

ٞط سٝ ٔؼیاض سٙدص ویفیت ٞٓ تا ٞعیٙٝ سطٔایٝ ٚ ٞٓ ٔؼیاضٞای ػسْ . ٞعیٙٝ سطٔایٝ زاضز

تماضٖ اعالػاتی ٕٞثستٍی ٔؼٙی زاض زاضتٙس أا ضاتغٝ ٔستمیٓ آٖ ٞا تا ٞعیٙٝ سطٔایٝ اظ لٛت 

زض . ضاٖ اظ عطیك ػسْ تماضٖ اعالػاتی تطذٛضزاض تٛز تیطتطی زض ٔمایسٝ تا ضاتغٝ غیط ٔستمیٓ

ایٗ تحمیك، تٝ ٔٙظٛض افعایص زلت ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات، اثط ٔسَ تداضی تط 

٘تایح ٘طاٖ . ٚ اذتیاضی تمسیٓ ضس٘س( شاتی)ایٗ ٔؼیاضٞا وٙتطَ ٚ آٖ ٞا تٝ زٚ ترص تٙیازی 



ٛز تا ٞعیٙٝ سطٔایٝ ٚ ػسْ زاز ضاتغٝ ترص اذتیاضی زض ٔمایسٝ تا ترص تٙیازی س

تٝ تطضسی ضاتغٝ ضفافیت  ،(1666)بارث ٍ ّوکاراى . ]6[اعالػاتی وٕتط است تماضٖ

فطؼ تحمیك تٝ پطتٛا٘ٝ ازتیات حٛظٜ پژٚٞص آٖ تٛز . اعالػات تا ٞعیٙٝ سطٔایٝ پطزاذتٙس

ا ٔحممیٗ زضیافتٙس ضطوت ٞای ت. وٝ تا افعایص ضفافیت سٛز، ٞعیٙٝ سطٔایٝ واٞص ٔی یاتس

تطذٛضزاض ٞستٙس؛ تٝ ػالٜٚ تاظزٜ ( ٔؼٙی زاض)ضفافیت سٛز تاال، اظ ٞعیٙٝ سطٔایٝ پاییٗ تطی 

زٞٓ وٕتط تٛز وٝ ٘طاٖ ٔی زاز ( پطتفٛی)اَٚ اظ ترص ( پطتفٛی)ٔٛضز ا٘تظاض زض ترص 

، اػتثاض (1669)ٍیسَکی .]5[ضفافیت سٛز ٚ اخعای آٖ، اظ ٘ٛع اعالػات ػٕٛٔی ٞستٙس

ضا زض سٙدص ویفیت اعالػات ٔٛضز ( 2002زیچٛ ٚ زایچٛ، )تؼٟسی ٔؼیاض ویفیت الالْ 

ضاتغٝ ضؼیفی تا سایط ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت  ،ٔحمك ٔؼتمس تٛز ایٗ ٔؼیاض. آظٖٔٛ لطاض زاز

اعالػات حساتساضی زاضتٝ ٚ زض تمسیٓ الالْ تؼٟسی تٝ زٚ ترص تیٙازی ٚ اذتیاضی تٝ 

ٝ ٔسیط تٝ ٔٙظٛض ٌصض اظ ضٛن ٞای چٙا٘چ اٚ تیاٖ وطز. غٛضت تػازفی ػُٕ ٔی وٙس

ٔٛلت ٚ تا استفازٜ اظ اذتیاضات ذٛز الساْ تٝ ٕٞٛاضساظی سٛز اظ عطیك الالْ تؼٟسی ٕ٘ایس 

ٚ ضاتغٝ تیٗ خطیاٖ ٞای ٘مس ٚ الالْ تؼٟسی سطٔایٝ زض ٌطزش ٞٓ زٚضٜ ٔٙفی ضٛز، ٔؼیاض 

ػالٜٚ تط  ٘طاٖ زاز ٘تایح. تا ٔطىُ ضٚتطٚ ٔی ضٛز( 2002)چٛ ویفیت الالْ تؼٟسی زیچٛ زای

ضاتغٝ ٔٙفی ٚ تاالی خطیاٖ ٞای ٘مس ػّٕیاتی ٚ الالْ تؼٟسی سطٔایٝ زض ٌطزش ٞٓ زٚضٜ، 

خطیاٖ ٞای ٘مس ػّٕیاتی ٌصضتٝ ٚ آیٙسٜ ٘یع ضاتغٝ پاییٙی تا الالْ تؼٟسی سطٔایٝ زض ٌطزش 

ضا  (2002)اظ ایٙطٚ، ٔحمك تٝ ٔٙظٛض ضفغ چٙیٗ ٔطىّی، ٔسَ زیچٛ ٚ زایچٛ . ض٘سزاخاضی 

آظٖٔٛ تٛاٖ ٔؼیاضسٙدص تؼسیّی ذٛز ٚ لسضت تٟثٛز زٞٙسٌی آٖ،  خٟتاٚ . تؼسیُ وطز

، ٕٞثستٍی خطیاٖ ٞای ٘مس ػّٕیاتی ٚ الالْ تؼٟسی سطٔایٝ (2002)سٝ ٔؼیاض زیچٛ زایچٛ 

زض ٌطزش ٞٓ زٚضٜ ٚ ٔؼیاض تؼسیّی ذٛز ضا تا ٔؼیاضٞای ٕٞٛاضساظی، پثص تیٙی پصیطی ٚ 

ضاتغٝ تیٗ خطیاٖ ٞای  تیاٍ٘ط آٖ تٛز٘تایح آظٖٔٛ . ٔمایسٝ وطز( ظضیاضتثاط اض)ٔطتٛط تٛزٖ 

،ویفیت (ٚ ٘ٝ تٙیازی)٘مس ٚ الالْ تؼٟسی سطٔایٝ زض ٌطزش تا پیطٚی اظ ٔماغس ٔسیطیتی 

ایٗ زض . ضا واٞص ٔی زٞس( 2002)زایچٛ  الالْ تؼٟسی ٚ تٛاٖ ٔؼیاض سٙدص زیچٛ ٚ

ٝ ٔثثت ٚ ٔؼٙی زاضی تا ٞط سٝ ٔؼیاض ضاتغ( 2009)حاِیست وٝ ٔؼیاض تؼسیّی ٚیسٛوی 

تٝ تطضسی ایٗ ٔٛضٛع پطزاذتٙس وٝ  ،(1666)تَکز ٍ سارٍیي  .]21[ضتویفیت سٛز زا



یا آٌاٞی زٞٙسٌی آٖ  آیا ٕٞٛاضساظی ساظی ٔحتٛای اعالػاتی سٛز ضا واٞص ٔی زٞس ٚ

تاظزٜ ٘طاٖ زاز  پژٚٞص٘تایح . ٞا ٚ خطیاٖ ٞای ٘مسی آتی ضا افعایص ٔی زٞسزض ٔٛضز سٛز

سٟٓ ضطوت ٞایی وٝ تٝ ٕٞٛاضساظی سٛز ذٛز ٔی پطزاظ٘س ضاتغٝ ٔثثت ٚ ٔؼٙی زاضی تا 

سٛز زٚضٜ خاضی ٚ آتی آٖ ٞا زاضز؛ اظ ایٙطٚ، ٔحممیٗ ٘تیدٝ ٌطفتٙس ٕٞٛاضساظی، آٌاٞی 

ٔحممیٗ تا تمسیٓ سٛز تٝ زٚ لسٕت ٘مسی ٚ تؼٟسی ٘طاٖ . زٞٙسٌی سٛز ضا افعایص ٔی زٞس

ض ػالٜٚ تط سٛز ٞای آتی زض ٔٛضز خطیاٖ ٞای ٘مس آتی ٘یع اعالػات زاز٘س سٛز ٞای ٕٞٛا

 .]19[ٔی زٞٙس

 فزضیِ ّای پضٍّص

، فطضیٝ ٞای ظیط ص ٚ تٝ پطتٛا٘ٝ ٔثا٘ی ٘ظطی ٔٛخٛزتٝ ٔٙظٛض پاسد تٝ سٛاالت پژٚٞ

 :تسٚیٗ ٌطزیس 

تاظزٜ اضافی ٔغّك، ضاذػی تطای اِٚٛیت تٙسی ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت  :فزضیِ اٍل

، ٕٞٛاضساظی، الالْ تؼٟسی غیطػازی، پیص تیٙی پصیطیپایساضی، ) ؼس زلتات اظ تُاعالػ

 .، است(ویفیت الالْ تؼٟسی، سٛز غیط ٔٙتظطٜ، ٘ٛساٖ پصیطی ٚ ٘عزیه تٝ ٘مس تٛزٖ سٛز

ٞای سٙدص  ٔؼیاض پایساضی اظ ٘ظط ضتثٝ تٙسی، زض ٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاض :فزضیِ دٍم

 ٚ ، سٛز غیط ٔٙتظطٜغیطػازی، ویفیت الالْ تؼٟسی الْ تؼٟسیال)ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت 

 .، تا وسة تاظزٜ اضافی ٔغّك تیطتط، زض ٔطتثٝ تاالتطی لطاض ٕ٘ی ٌیطز(٘عزیه ٝت ٘مس تٛزٖ

سی، زض ٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاض پیص تیٙی پصیطیٔؼیاض  :فزضیِ سَم ٞای سٙدص  اظ ٘ظط ضتثٝ ٙت

 ٚ ٔٙتظطٜ ز غیطسٛ ویفیت الالْ تؼٟسی، ،غیطػازی ٟسیالالْ تؼ)ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت 

 .، تا وسة تاظزٜ اضافی ٔغّك تیطتط، زض ٔطتثٝ تاالتطی لطاض ٕ٘ی ٌیطز(٘عزیه ٝت ٘مس تٛزٖ

سی، زض ٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاض :فزضیِ چْارم ٞای سٙدص  ٔؼیاض ٕٞٛاضساظی اظ ٘ظط ضتثٝ ٙت

 ٚ ٔٙتظطٜ ز غیطسٛویفیت الالْ تؼٟسی، ، زیغیطػا الالْ تؼٟسی)ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت 

 . ، تا وسة تاظزٜ اضافی ٔغّك تیطتط، زض ٔطتثٝ تاالتطی لطاض ٕ٘ی ٌیطز(٘عزیه ٝت ٘مس تٛزٖ



سی، زض ٔمایسٝ تا سایط ٔؼیاض :فزضیِ پٌجن ٞای سٙدص  ٔؼیاض ٘ٛساٖ پصیطی سٛز اظ ٘ظط ضتثٝ ٙت

سٛز غیط ٔٙتظطٜ، ویفیت الالْ تؼٟسی،  ،غیطػازی الالْ تؼٟسی)ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت 

زٖ ٌیطز(٘عزیه ٝت ٘مس ٛت  . ، تا وسة تاظزٜ اضافی ٔغّك تیطتط، زض ٔطتثٝ تاالتطی لطاض ٕ٘ی 

 پضٍّصرٍش 

، اظ ٘ظط ٞسف اظ ٘ٛع تٙیازی ٚ واضتطزی، اظ ٘ظط فطایٙس اخطا اظ ٘ٛع وٕی، پژٚٞصایٗ 

ٍ٘ط ٚ اظ ٘ظط  ٌصضتٝ -اظ ٘ٛع عِٛی اظ ٘ظط ٔٙغك اخطا اظ ٘ٛع لیاسی، اظ ٘ظط ظٔاٖ ا٘داْ

ٔتغیطٞای ٔستمُ . استٕٞثستٍی  -تدطتی -ضٚش ٌطزآٚضی زازٜ ٞا اظ ٘ٛع تحّیّی

 ((1)ٔسَ) پیص تیٙی پصیطی، (EQ1) ((1)ٔسَ) پایساضی: ضأُ ٔؼیاضٞای پژٚٞص

(EQ2) ]11،17[ ((3)ٚ ( 2)ٔسَ ٞای )زٚ ٔؼیاض)، ٕٞٛاضساظی (EQ3-1،EQ3-2) ]4،19[، 

ٔسَ ٞای ) (زٚ ٔؼیاض) ویفیت الالْ تؼٟسی ،]17[ (EQ4) ((4)ٔسَ)ٟسی غیط ػازی الالْ تؼ

(5 ) ٚ(8 ))(EQ5-1،EQ5-2 )]12،18[ٜ((9)ٔسَ)( 2004 ٔٙسٖ ٞاَ،) ، سٛز غیط ٔٙتظط 

(EQ6) ]7[ ،(( 10)ٔسَ) ٘ٛساٖ پصیطی(EQ7) ]11[ ،ٖ(( 11)ٔسَ) ٘عزیه تٝ ٘مس تٛز

(EQ8) ]15[ ٝتؼس اظ ٔحاسثٝ آٔاضٞای . ٔی تاضساضافی ٔغّك  تاظزٜ پژٚٞصٚ ٔتغیط ٚاتست

آظٖٔٛ ٞای ایستایی ٚ آظٖٔٛ ٘طٔاَ تٛزٖ ٔتغیط ٚاتستٝ، اتتسا ضطیة ٕٞثستٍی  تٛغیفی،

خٟت  5پیطسٖٛ تطای تطضسی ضاتغٝ تیٗ ٔتغیطٞای ٔستمُ، سپس ضٚش تحّیُ ٚاضیا٘س

ظٚخی استفازٜ  ٔحاسثٝ ٔتغیطٞای ٔستمُ ٚ زض ا٘تٟا ضٚش پطتفٛی ٞدیًٙ ٚ آظٖٔٛ ٔمایسٝ

 :ضس تٝ ٔٙظٛض ٔحاسثٝ ٔتغیطٞای ٔستمُ تٝ تطتیة ٔسَ ٞای ظیط تىاض ٌطفتٝ .ضس

 

                                                           
5 Analysis of Variance (ANOVA) 

                                  (6) هدل

                               (1) هدل
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                                            (4)هدل
      



وٝ تا استفازٜ اظ ( سٛز ٘اضی اظ فؼاِیت ٞای ػازی)ْ غیط ٔتطلثٝ سٛز لثُ اظ الال;       

 .ٔتغیط ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض اتتسای ساَ ٔاِی، ٍٕٞٗ ضسٜ است

 :ضسٔحاسثٝ ( 12)تغییط زض الالْ تؼٟسی اذتیاضی وٝ تا تىاضٌیطی ٔسَ;         

هدل 

(61) 
           

 

           
   

 
         

 
       

 
 
           

 :ضسٔحاسثٝ ( 13)الالْ تؼٟسی وٝ تا استفازٜ اظ ٔسَ ;        

                                      (69)هدل

CAΔ  ; َتغییط زض زاضایی ٞای خاضی زض ساt  َ1٘سثت تٝ ساt- 

LAΔ ; َتغییط زض تسٞی ٞای خاضی زض ساt  َ1٘سثت تٝ ساt- 

CashΔ  ; َتغییط زض ٚخٝ ٘مس زض ساt  َ1٘سثت تٝ ساt-  

STDebtΔ ; َتغییط زض تسٞی ٞای وٛتاٜ ٔست زض ساt  َ1٘سثت تٝ ساt- ( تسٟیالت ٔاِی

 (ٔست زضیافتی وٛتاٜ

Depr ; زض ساَ ( زاضایی ٞای ٔطٟٛز ٚ ٘أطٟٛز)ٞعیٙٝ استٟالنt 

RevΔ ; زض ساَ ( اغُ اظ فطٚش یا اضائٝ ذسٔاتح)تغییط زض زضآٔسٞای ػّٕیاتیt  ٝ٘سثت ت

 -1tساَ 

                                    (5)هدل

                                     
                                    (6)هدل

                              (7)هدل                  

            (8)هدل
       

  

                                    (9)هدل

66)هدل

) 

               

66)هدل

) 

                               



PPE ; (زاضایی ٞای ثاتت)اضظش ٘اذاِع أٛاَ، ٔاضیٗ آالت ٚ تدٟیعات 

ای ػازی)سٛز ذاِع        = تمسیٓ تط ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض ( سٛز ٘اضی اظ فؼاِیتٞ 

 tا٘تٟای ساَ ٔاِی 

تا استفازٜ اظ ٔتغیط ٔدٕٛع وُ             ٚ       تٝ غیط اظ ( 12)وّیٝ ٔتغیطٞای ٔسَ

 .ضس٘سٞا زض اتتسای ساَ ٔاِی، ٍٕٞٗ  زاضایی

تغییط زض سٛز لثُ اظ الالْ تؼٟسی اذتیاضی وٝ اظ تفاٚت سٛز لثُ اظ الالْ تؼٟسی         =

ط ساَ تا ساَ ٌصضٝت ٔحاسثٝ  ط س. ضساذتیاضیٞ  ٌیطی ٔسَ سٛز لثُ اظ الالْ تؼٟسیٞ  اَ تا تىاض

 :ضسٔحاسثٝ ( 14)

                     (64)هدل

خطیاٖ ٞای ٘مس ػّٕیاتی وٝ تا استفازٜ اظ ٔتغیط ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض اتتسای ;        

 :ضسٔحاسثٝ ( 15)ساَ ٔاِی ٍٕٞٗ ٚ تا تىاضٌیطی ٔسَ 

هدل 

(65) 
                      

وٝ تا ٔتغیط ٔدٕٛع  -1t٘سثت تٝ ساَ  tتغییط زض حساب ٞای زضیافتٙی زض ساَ ;       

 .ضسٜ استوُ زاضایی ٞا زض اتتسای ساَ ٔاِی، ٍٕٞٗ 

الالْ تؼٟسی خاضی وٝ تا استفازٜ اظ ٔتغیط ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض اتتسای ;         

 :ضسٔحاسثٝ ( 16)ضٌیطی ٔسَ ساَ ٔاِی ٍٕٞٗ ضسٜ ٚ تا تىا

                                   (66)هدل 

 سٛز ذاِع پیص تیٙی ضسٜ       =

٘یع اظ تٛاٖ ( EQ2) پیص تیٙی پصیطیٚ  (β)، اظ لسضٔغّك ضیة ذظ (EQ1)ٔؼیاض پایساضی

ٔٛضز  ساَ 8وت ٚ زض تاظٜ غّتاٖ ایٗ ٔسَ زض سغح ٞط ضط. آٔستٝ زست ( 1)تثییٗ ٔسَ

٘سثت ضتثٝ )تا استفازٜ اظ ضتثٝ وسطی  (EQ3-1) ٔؼیاض اَٚ ٕٞٛاض ساظی .ٌطفتآظٖٔٛ لطاض 

ٕٞثستٍی تیٗ تغییط زض الالْ تؼٟسی ( ٕٞٛاضساظی ضطوت تط تؼساز ٔطاٞسات زض ٞط ساَ



 8 زض غٙایؼی وٝ حسالُ ضأُ)ساَ –زض سغح ٞط غٙؼت ( 12)ٔسَ ( )DAP )اذتیاضی 

ٚ ذغای تالیٕا٘سٜ ٔسَ زض ٞط ساَ، الالْ تؼٟسی اذتیاضی ضا  ضسترٕیٗ ظزٜ (ضطوت تاضٙس

ساَ  8زض تاظٜ غّتاٖ (  PD )ٚ تغییط زض سٛز لثُ اظ الالْ تؼٟسی اذتیاضی ( زاز٘طاٖ 

٘یع اظ عطیك ٔیاٍ٘یٗ غسن ضتثٝ ضطوت ( EQ3-2)ٔؼیاض زْٚ ٕٞٛاضساظی  .ضسٌیطی  ا٘ساظٜ

ساَ  8زض تاظٜ غّتاٖ          ٚ          ٞط یه اظ زٚ ضاذعتط حسة ( 99تا  0)

زض سغح ٞط ( 4)، ٔسَ(EQ4) غیطػازی ٔؼیاض الالْ تؼٟسیتٝ ٔٙظٛض سٙدص . ضسٔحاسثٝ 

ٔیاٍ٘یٗ لسض ٔغّك  ٚتٝ غٛضت تطویثی تطآٚضز ٚ  ساَ 8 تاظٜ غّتاٖتطای یه  غٙؼت،

خٟت  .زازضا ٘طاٖ ، الالْ تؼٟسی غیط ػازی (      )ضطوت ذغای تالیٕا٘سٜ ٔطتٛط تٝ ٞط 

 ا٘حطاف ٔؼیاضذغاٞای تالیٕا٘سٜ ساال٘ٝاظ ( EQ5-1) ٔؼیاض اَٚ ویفیت الالْ تؼٟسیٔحاسثٝ 

تطای یه تاظٜ )ایٗ ٔسَ زض سغح ٞط غٙؼت )ساَ  8ٞط ضطوت زض تاظٜ غّتاٖ  تطای( 5)ٔسَ

 ٔؼیاض زْٚ ویفیت الالْ تؼٟسی ٚ خٟت (ضسزٜ ظترٕیٗ ٚ تٝ غٛضت تطویثی ( ساَ 8غّتاٖ 

(EQ5-2 )َ8زض سغح ٞط ضطوت ٚ زض تاظٜ غّتاٖ ( 7)ٚ ( 6)تطآٚضز ٔسَ ٞای )( 8)اظ ٔس 

ٚ  (EQ6)زض ٔؼیاضٞای سٛز غیطٔٙتظطٜ  ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیاض سٛز .ضساستفازٜ ( ساَ

ساَ ٔحاسثٝ  8غّتاٖ تا تىاضٌیطی تاظٜ  ((10)ٚ ( 9)ٔسَ ٞای ) (EQ7) ٘ٛساٖ پصیطی سٛز

وٝ زض ( )11)ضطیة سٛز ذاِع ٔسَتىاضٌیطی  اظ٘یع ( EQ8)٘عزیه تٝ ٘مس تٛزٖ . ضس٘س

 .ضسحاغُ ( ساَ تطآٚضز ضس 8سغح ٞط ضطوت ٚ زض تاظٜ غّتاٖ 

ضیسه ٚ ٔحیظ ػّٕیاتی ضطوت تط ٔؼیاضٞای سٙدص  تٝ ٔٙظٛض وٙتطَ اثط ٔسَ تداضی،

س زلت، ٔؼیاضٞای تسست آٔسٜ اظ ٔسَ ٞای تاال، ؼاظ تُ (REQi) ویفیت اعالػات حساتساضی

ٔؼیاضٞای سٙدص . ضسوٙتطَ  ٞا ٚ اثط ٔتغیطٞای تٙیازی تط آٖ ٌطفتلطاض ( 17)زض ٔسَ

 .ضس٘سٕا٘سٜ، تا استفازٜ اظ ذغای تافیٕا٘سٜ ٔسَ ٔحاسثٝ یویفیت تال

 (67)هدل
                                       

                                           

                       

 tٍِاضیتٓ عثیؼی ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض ا٘تٟای ساَ ٔاِی ;         



ساِٝ وٝ تٛسظ  8ض خطیاٖ ٞای ٘مس ػّٕیاتی زض تاظٜ غّتاٖ ا٘حطاف ٔؼیا;           

 .ضسٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض اتتسای ساَ ٔاِی ٍٕٞٗ 

زض ( اضائٝ ذسٔات )ا٘حطاف ٔؼیاض زضآٔسٞای ػّٕیاتی ٘اضی اظ فطٚش ;             

 .ضسساَ وٝ تٛسظ ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض اتتسای ساَ ٔاِی ٍٕٞٗ  8تاظٜ غّتاٖ 

 :ضسٔحاسثٝ ( 18)چطذٝ ػّٕیاتی ضطوت وٝ تا استفازٜ اظ ٔسَ;             

 (68)هدل
                     

                 

 

  
       
   

 
 

 

               

 

 
        

   
 

    

 t(1t- ) ٔٛخٛزی واالی ضطوت زض ا٘تٟای ساَ ;        

 tتطای ساَ ٔاِی ( ذسٔات اضائٝ ضسٜ )تٟای تٕاْ ضسٜ واالی فطٚش ضفتٝ ;        

 t (1t-)حساب ٞای زضیافتٙی تطای ساَ ٔاِی ;       

 (اضائٝ ذسٔات)ٚش ّیاتی ٘اضی اظ فطزضآٔسٞای ػٕ         = 

ساِٝ،  8تؼساز ساَ ٞایی وٝ ضطوت زض یه تاظٜ چطذطی  ٔدٕٛع;            

 .زاضای ظیاٖ تٛزٜ است

ٞای  زاضایی)٘سثت اضظش ذاِع أٛاَ، ٔاضیٗ آالت ٚ تدٟیعات ;                 

 tساَ ٔاِی تٝ اضظش زفتطی ٔدٕٛع وُ زاضایی ٞا زض ا٘تٟای ( ثاتت

ُ ٔاٞا٘ٝ ٚ ساال٘ٝ ٚ اظ عطیك زض زٚ ضى( ٔغّك تاظزٜ اضافی)٘یع  پژٚٞصٔتغیط ٚاتستٝ 

 .]17[ ٌطفت، ٔٛضز ا٘ساظٜ ٌیطی لطاض (20)ٚ ( 19)ٞای  ٔسَ

 Rit-(Rf+     ×(Rm-Rf))=          (69)هدل 

  Cov(Rm,Ri)      =  

  Var(Rm)   

٘طخ تاظزٜ Rf  تاظزٜ ٔاٞا٘ٝ سٟاْ، Rit تاظزٜ اضافی ٔاٞا٘ٝ سٟاْ، MonthExRزض ٔسَ تاال، 

 تاظزٞی ٔاٞا٘ٝ تاظاضRm ٚ ( ]1[ ٘طخ سٛز اٚضاق ٔطاضوت تا تضٕیٗ زِٚت)تسٖٚ ضیسه 



ٔتغیط تتا ٘یع تٝ غٛضت  .است( ضاذع تاظزٜ ٘مسی ٚ لیٕت تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ)

  .ضسضز ٔاٜ تطآٚ 36تاٖ ّٔاٞا٘ٝ ٚ زض تاظٜ غ

               )exp=           (16)هدل
   
    ))-1 

تفاٚت ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ لسض ٔغّك ٔغّك ٞدیًٙ ٘یع اظ عطیك ( ساال٘ٝ) تاظزٜ اضافی ٔاٞا٘ٝ

ٚ ( LP)اَٚ ( پطتفٛی)ضطوت ٞای عثمٝ تٙسی ضسٜ زض ترص ( ساال٘ٝ)اضافی ٔاٞا٘ٝ 

 .ضسٔحاسثٝ ( SP)زض ترص چٟاضْ ضطوت ٞای عثمٝ تٙسی ضسٜ 

 :ٔی تاضس( 1)٘ٛع ضاتغٝ ٔتغیطٞای ٔستمُ پژٚٞص تا ٔتغیط ٚاتستٝ تٝ ضطح ٍ٘اضٜ 

 ضاتغٝ ٔؼیاضٞای سٙدص تا ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت - 1ٍ٘اضٜ 

 تٛضیحات ٘اْ ضاذع ٕ٘از ٔتغیط
٘ٛع ضاتغٝ تا ویفیت 

اعالػات اظ تُؼس 

 ٔستمیٓ تط، پایساضی سٛز تیطتطتعضٌ EQ1ٞط چٝ  پایساضی EQ1 زلت

EQ2 ٞط چٝ  پیص تیٙی پصیطیEQ2 ٔستمیٓ تعضٌتط ، پیص تیٙی پصیطی سٛز تیطتط 

EQ3-1 ٞط چٝ  ٕٞٛاضساظیEQ3-1 ٔستمیٓ وٛچىتط ، ٕٞٛاضساظی سٛز تیطتط 

EQ3-2 ٞطچٝ  ٕٞٛاضساظیEQ3-2 ٔؼىٛس تعضٌتط، ٕٞٛاضساظی سٛز تیطتط 

EQ4 چٝ ٞط  الالْ تؼٟسی غیط ػازیEQ4 ٔؼىٛس تعضٌتط ، الالْ تؼٟسی غیط ػازی تیطتط 

EQ5-1 ٞط چٝ  ویفیت الالْ تؼٟسیEQ5-1 ٔؼىٛس تعضٌتط، ویفیت الالْ تؼٟسی وٕتط 

EQ5-2 ٞط چٝ  ویفیت الالْ تؼٟسیEQ5-2 ٔستمیٓ تعضٌتط ، ویفیت الالْ تؼٟسی تیطتط 

EQ6 ٜٞط چٝ  سٛز غیط ٔٙتظطEQ6  ٜٔؼىٛس تیطتط تعضٌتط، سٛزٞای غیط ٔٙتظط 

EQ7 ٞط چٝ  ٘ٛساٖ پصیطیEQ7  ٔؼىٛس تعضٌتط، ٘ٛساٖ پصیطی سٛز تیطتط 

EQ8 ٖٞط چٝ ٘عزیه تٝ ٘مس تٛز EQ8  ٔستمیٓ تعضٌتط، ٘عزیه تٝ تمس تٛزٖ سٛز تیطتط 

 جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری

ٞای پصیطفتٝ ضسٜ زض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ  خأؼٝ آٔاضی تحمیك ضأُ وّیٝ ضطوت

 :ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاضی پژٚٞص ٘یع تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚیژٌی ٞای ظیط تؼییٗ ضس . سضتا ٔی



فٟطست ضطوت ٞای پصیطفتٝ ضسٜ زض تٛضس اٚضاق  زض 1375٘اْ ضطوت تا پایاٖ ساَ  .1

 .تٟازاض تٟطاٖ زضج ضسٜ تاضس

 .اسفٙس ٔاٜ تاضس 29زٚضٜ ٔاِی ضطوت ٔٙتٟی تٝ  .2

 .ت ٘سازٜ ٚحصف ٘طسٜ تاضسعی زٚضٜ ظٔا٘ی ٔٛضز تطضسی، تغییطساَ ٔاِی یا فؼاِی .3

زض ٌطٜٚ ضطوت ٞای سطٔایٝ ٌصاضی، ٚاسغٝ ٌطی ٞای ٔاِی، ّٞسیًٙ، تا٘ه ٚ  .4

 .ِیعیًٙ ٘ثاضس

زض زٚضٜ ٔٛضز تطضسی، زچاض ٚلفٝ ٔؼأالتی ٘طسٜ ٚ سٟاْ آٖ ٞا زض عَٛ ساَ ٞای  .5

 .ٔصوٛض زض تٛضس فؼاَ تٛزٜ تاضس

 .ص زض زستطس تاضسزازٜ ٞای ضطوت زض تاظٜ ظٔا٘ی ٔٛضز تطضسی زض ایٗ پژٚٞ .6

ضطوت تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاضی پژٚٞص ا٘تراب ضس وٝ تا تٛخٝ تٝ  67تط ایٗ اساس، تؼساز 

 -ضطوت 1139ساَ خٟت ٔحاسثٝ ٔتغیط ٚاتستٝ ٚ  -ضطوت 603تاظٜ ظٔا٘ی پژٚٞص، تؼساز 

ٔثا٘ی ٘ظطی پژٚٞص تؼالٜٚ،  .ساَ خٟت ٔحاسثٝ ٔتغیطٞای ٔستمُ ٔٛضز استفازٜ لطاض ٌطفت

ّیسی ٚ زازٜ ٞای ٔٛضز ٘یاظ تطای آظٖٔٛ فطضٝیاظ وتة  ٞا اظ  ٚ ٔدالت ترػػی فاضسی ٚ اٍ٘

، یاززاضت ٞای تٛضیحی، تا٘ه خأغ اعالػاتی پایٍاٜ ایٙتط٘تی ت ٞای ٔاِیعطیك ٔطاخؼٝ ٝت غٛض

ازاض  .ٌطزآٚضی ضس 1390-1375آٚضز ٘ٛٗی تطای زٚضٜ  ضٜ ٘طْ افعاضٚ  ساظٔاٖ تٛضس ٚ اٚضاق ٟت

 یِ ّارٍش آسهَى فزض

ٔتغیطٞای ٔستمُ پژٚٞص تٝ ضٚش ٞای ضطح زازٜ ضسٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ  ا٘ساظٜ ٌیطیپس اظ 

پژٚٞص تط حسة ٔمازیط ٞط یه اظ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات ٔطتة ٚ تٝ چٟاض 

 .ضسٔغّك ٞدیًٙ ٔحاسثٝ ( ساال٘ٝ)ٚ تاظزٜ اضافی ٔاٞا٘ٝ ٔتٛاظٖ تمسیٓ ( پطتفٛی)ترص 

اضافی ساال٘ٝ ٔغّك  ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜتفاٚت ٔؼٙی زاضی ، تٝ ٔٙظٛض آظٖٔٛ فطضیٝ اَٚآٍ٘اٜ 

خٟت ضٞایی اظ ضطط تؼالٜٚ، . ضستطضسی ٔیاٍ٘یٗ یه خأؼٝ  آظٖٔٛٞدیًٙ تا استفازٜ اظ 

ٔؼٙی زاضی آٖ، اظ ضٚش  ٘طٔاَ تٛزٖ تٛظیغ یا ا٘ساظٜ تعضي ٕ٘ٛ٘ٝ زض تطآٚضز ٔیاٍ٘یٗ ٚ آظٖٔٛ

ٙا٘چٝ ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ساال٘ٝ ٔغّك چ .ضساستفازٜ  1000تا زضخٝ تىطاض  6تٛت استطج

                                                           
6 Bootstrap method 



س، فطضیٝ اَٚ تاییس فاٚت ٔؼٙی زاضی اظ غفط زاضتٝ تاضٞدیًٙ تطای حسالُ یه ٔؼیاض ت

ٔیاٍ٘یٗ  فطضیٝ ٞای زْٚ اِی پٙدٓ ٘یع اظ عطیك تىاضٌیطی آظٖٔٛ ٔمایسٝ ظٚخی .ضٛز ٔی

 .ضس٘سآظٖٔٛ  1000استطج ٚ زضخٝ تىطاض  تٝ ضٚش تٛت اضافی ٔاٞا٘ٝ ٔغّك ٞدیًٙ تاظزٜ

ٞای خٕغ آٚضی ضسٜ اظعطیك ٘طْ افعاض اوسُ زض لاِة فایُ ٞای اعالػاتی تٟیٝ ٚ  زازٜ

اضش   Spssافعاضٞای ٔحاسثات آٔاضی تا استفازٜ اظ ٘طْ ٍ٘20 ٚEviews   ا٘داْ  7ٍ٘اضش

ا، ٝت تطتیة آظٖٔٛ ٞای وٌّٕٛطٚف . ضس ٚ٘ف –تطای تطضسی ٘طٔاَ تٛزٖ ٚ پایایی زازٜٞ  ٕیط ، 7اس

ٛزاض ٘طٔاَ ٕ٘ plotp   ِٜٚٛط افعٚزٜ ضس  .ضستىاضٌطفتٝ  8زیىی ف

 آهار تَصیفی

ٔتغیطٞای ٔستمُ پژٚٞص ٝت ضطح ٍ٘اضٜ  ٕثستٍی پیطسٖٛ تٗی    :است( 2)ضطایةٞ 

                                                           
7 Kolmogorov - smirnov 
8 Augmented Dicky Fuller (ADF) 



 تحّیُ ٕٞثستٍی ٔتغیطٞای ٔستمُ پژٚٞص - 2ٍ٘اضٜ 

 EQ1 EQ2 EQ3-1 EQ3-2 EQ4 EQ5-1 EQ5-2 EQ6 EQ7 EQ8 ٕ٘از ٔتغیط
REQ1 REQ2 REQ3-1 REQ3-2 REQ4 REQ5-1 REQ5-2 REQ6 REQ7 REQ8 

EQ1 1          
REQ1 1          
EQ2 83/0 *** 1         

REQ2 83/0 *** 1         
EQ3-1 16/0- *** - 20/0- *** 1        

REQ3-1 14/0- *** - 18/0- *** 1        
EQ3-2 25/0- *** - 20/0- *** 61/0- *** 1       

REQ3-2 28/0- *** 21/0- *** - 63/0- *** 1       
EQ4 04/0  005/0  23/0- *** 39/0 *** 1      

REQ4 03/0-  06/0-  23/0- *** 23/0 *** 1      
EQ5-1 13/0 *** 04/0  25/0 *** 30/0- *** 41/0 *** 1     

REQ5-1 10/0 ** 02/0  35/0 *** - 5/0 *** 16/0 *** 1     
EQ5-2 30/0 *** 27/0 *** 10/0 *** 29/0- *** 07/0- * 019/0  1    

REQ5-2 28/0 *** 24/0 *** 12/0 *** 30/0- *** 12/0- *** 02/0  1    
EQ6 21/0 *** 07/0 * 04/0-  09/0- ** 01/0  04/0  08/0 ** 1   

REQ6 19/0 *** 04/0  05/0-  07/0-  02/0  03/0  07/0 * 1   
EQ7 21/0 *** 10/0 *** 4/0 *** - 5/0 *** 24/0 *** 68/0 *** 27/0 *** 03/0  1  

REQ7 18/0 *** 11/0 *** 5/0 *** 80/0- *** 17/0- *** 63/0 *** 33/0 *** 03/0  1  
EQ8 08/0- * 03/0-  26/0- *** 3/0 *** 06/0  - 2/0 *** 09/0- ** 09/0- ** - 1/0 *** 1 

REQ8 08/0- ** 02/0  24/0- *** 3/0 *** 09/0- ** - 3/0 *** 08/0- ** - 06/0  - 2/0 *** 1 
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  .زضغس

ٕثستٍی تٗی تسیاضی اظ ٔؼیاضٞای سٙدص  اضٜ تاال، ٌطچٝ ٞ ٔٙسضج زض ٍ٘ تطاساس اعالػات 

ٕیت چٙسا٘ی ٘ساضز  تیٗ، زض ایٗ. اعالػات اظ ٘ظط آٔاضی ٔؼٙی زاض است أا اظ ٘ظط التػازی ٞا

ٕثستٍی ضا تا یىسیٍط تیط EQ1  ٚEQ2 ،EQ3-1  ٚEQ3-2 ،EQ5-1  ٚEQ7ٔؼیاضٞای   ٞ تطٗی

ٕثستٍی ٔثثت تا یىسیٍط، تا ٔؼیاضٞای  EQ5-1  ٚEQ7تؼالٜٚ، ٔؼیاضٞای . زاض٘س ضٕٗ زاضتٗ ٞ

EQ1 ،EQ2ٚ EQ3-1  ٕثستٍی ٔثثت ٚ تا ٔؼیاض ٞEQ3-2 ٕثستٍی ٔٙفی زاض٘س ٘تایح آظٖٔٛ  .ٞ

وّیٝ ٔتغیطٞا، فالس ضیطٝ ٚاحس  ٘یع ٘طاٖ زاز( فِٛط افعٚزٜ ضسٜ -آظٖٔٛ ٞای زیىی)پایایی زازٜ ٞا 



ٕ٘ٛزاض اسٕیطٚ٘ف ٚ  –آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚف . ٔی تاضٙس( I (0))ٚپایا اظ ٔطتثٝ غفط (  1φ>)تٛزٜ 

٘طٔاَ  plotp  ٘یع حىایت اظ ضفتاض ٘طٔاَ ٔتغیط ٚاتستٝ زاضت. 

 ًتایج آسهَى فزضیِ ّا

 فزضیِ اٍل

ای ٕ٘ٛٝ٘ ت  ٞ ط یه اظ ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت تطای آظٖٔٛ ایٗ فطضیٝ، ضطوت  ٞ ط اساس

ٔتٛاظٖ تمسیٓ ٚ ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ( پطتفٛی)اعالػات اظ تُؼس زلت ٔطتة ٚ ٝت چٟاض ترص 

ساذتاض پطتفٛی ٝت غٛضت ساالٝ٘ ٚ تط ٔثٙای ٔمازیط ٔؼیاض . ساالٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ ٔحاسٝث ضس

ً ٝت ٘تایح آظٖٔٛ ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞا. سٙدص ٔٛضز تدسیس لطاض ٌطفت ی اضافی ساالٝ٘ ٔغّك ٞدٙی

اضٜ  1000ضٚش تٛت استطج ٚ تا زضخٝ تىطاض   :ٔی تاضس( 3)ٝت ضطح ٍ٘

 ٘تایح آظٖٔٛ فطضیٝ اَٚ - 3ٍ٘اضٜ 

ٔتغیط از   ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞای اضافی ٕ٘

 ساالٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ
 ا٘حطاف آٔاضٜ تٛظیغ اظ سغح ٔؼٙی زاضی tآٔاضٜ 

 ٘ٝٛ  (زضغس)ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘
EQ1 139/0 79/5 001/0 026/0 

REQ1 114/0 53/4 004/0 026/0 

EQ2 186/0 67/5 001/0 26/0 

REQ2 181/0 99/5 001/0 0129/0 

EQ3-1 109/0 114/3 095/0 07/0 -

REQ3-1 079/0 509/2 166/0 038/0 

EQ3-2 113/0 19/4 006/0 106/0 -

REQ3-2 139/0 80/4 004/0 172/0 -

EQ4 218/0 57/3 022/0 302/0 

REQ4 162/0 89/4 003/0 051/0 

EQ5-1 177/0 49/4 008/0 163/0 

REQ5-1 088/0 59/3 05/0 032/0 



 ٘تایح آظٖٔٛ فطضیٝ اَٚ - 3ٍ٘اضٜ 

ٔتغیط از   ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞای اضافی ٕ٘

 ساالٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ
 ا٘حطاف آٔاضٜ تٛظیغ اظ سغح ٔؼٙی زاضی tآٔاضٜ 

 ٘ٝٛ  (زضغس)ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘
EQ5-2 115/0 75/3 007/0 087/0 -

REQ5-2 091/0 50/3 021/0 054/0 -

EQ6 140/0 48/4 008/0 110/0 -

REQ6 150/0 03/4 017/0 027/0 -

EQ7 163/0 06/5 004/0 009/0 -

REQ7 134/0 65/4 01/0 034/0 -

EQ8 115/0 31/3 02/0 0006/0 -

REQ8 138/0 86/3 01/0 077/0 

 

ً وّیٝ ٔؼیاضٞای  ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞای اضافی ساالٝ٘ ٔغّك ٞدٙی ٔغاتك تا ٔٙسضخات ٍ٘اضٜ تاال، 

ای ٔؼیاض  ، تماٚت ٔؼٙی زاضی تا غفط  REQ3-1سٙدص ویفیت اعالػات اظ تؼس زلت ٝت استٙث

ٛاٖ ٔؼیاضٞای پایساضی، اظ خّٕٝ ٘ىات لات .س٘زاض ، ٕٞٛاضساظی پیص تیٙی پصیطیُ تٛخٝ، واٞص ت

ٙتطَ اثط ٔسَ الالْ تؼٟسی غیط ػازی، ویفیت الالْ تؼٟسی ٚ ٘ٛساٖ پصیطی ، (ٔؼیاض اَٚ) تؼس اظ و

طٚ، فطضیٝ اَٚ پژٚٞص تاییس . استتداضی، ضیسه ٚ ٔحیظ ػّٕیاتی   .ٔی ضٛزاظ اٙی

 :فزضیِ دٍم

ٔٙظٛض آظٖٔٛ فطضیٝ زٚ ا تط اساس ٔمازیط ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت ٔطتة ٚ ٝت ٝت  ْ، ضطوتٞ 

 سسپ. ٔتٛاظٖ تمسیٓ ضس٘س وٝ ساذتاض آٖ ٝت غٛضت ساالٝ٘ تدسیس ضس( پطتفٛی)چٟاض ترص 

ٔیاٍ٘یٗ آٖ تا ٔیاٍ٘یٗ ٔؼیاض پایساضی  ٞدیًٙٔغّك ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘  ٔحاسثٝ ٚ تفاٚت 

ً ٔغّك تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘  تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ ٔمایسٝ ظٚخی تٝ  ط ٔؼیاضٞای سٙدصسایٞدٙی

آٖ  ٚ سغح ٔؼٙی زاضی تفاٚت ٔیاٍ٘یٗ ؛ وٝآظٖٔٛ ضس 1000ضٚش تٛت استطج ٚ تا زضخٝ تىطاض 

اضٜ   :ٔی تاضس( 4)ٝت ضطح ٍ٘

 



 (اضلاْ تٝ زضغس) ٘تایح آظٖٔٛ فطضیٝ زْٚ(: 4)ٍ٘اضٜ 

 EQ2 EQ3-1 EQ3-2 EQ4 EQ5-1 EQ5-2 EQ6 EQ7 EQ8 ٕ٘از ٔتغیط
EQ1 1/0 -1/0 -06/0 -*5/0 -**7/0 -06/0 -5/0 -***7/0 -1/0 -

 REQ2 
REQ3-

1 

REQ3-

2 
REQ4 

REQ5-

1 
REQ5-

2 REQ6 REQ7 REQ8 

REQ1 3/0 -4/0 -*6/0 -1/0 -6/0 -3/0 -**7/0 -5/0 -1/0 -
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  .زضغس

ٛاضساظی تالیٕا٘سٜ اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك  ظزٜتفاٚت ٔیاٍ٘ٗی تاتط اٗی اساس  ٕ  ٞ ٔؼیاضٞای

ٙتظطٜ تالیٕا٘سٜ ٚ (ٔؼیاضاَٚ) ، الالْ تؼٟسی غیط ػازی، ویفیت الالْ تؼٟسی(ٔؼیاضزْٚ) ، سٛز غیط ٔ

اتطایٗ فطضیٝ زْٚ تای. زض ٔمایسٝ تا ٔؼیاض پایساضی، ٔٙفی ٚ ٔؼٙی زاض است٘ٛساٖ پصیطی  ٔی یس ٙت

 .ضٛز

 فزضیِ سَم

ٔیاٍ٘ی ، تفاٚت   پصیطی  تیٙی دیًٙ ٔؼیاض پیصاضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞٗ تاظزٜ تطای آظٖٔٛ ایٗ فطضٝی

ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ سایط ٔؼیاضٞای سٙدص تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ ظٚج  تا 

ٔیاٍ٘ٗی ٚ سغح آظٖٔٛ ضس وٝ تفا 1000ٔمایسٝ ای ٚ ٝت ضٚش تٛت استطج تا زضخٝ تىطاض  ٚت 

اضٜ   :ٔی تاضس( 5)ٔؼٙی زاضی آٖ ٝت ضطح ٍ٘

 (اضلاْ ٝت زضغس)٘تایح آظٖٔٛ فطضٝی سْٛ (: 5)ٍ٘اضٜ 

ٔتغیط از  ٕ٘ EQ1 EQ3-1 EQ3-2 EQ4 EQ5-1 EQ5-2 EQ6 EQ7 EQ8 
EQ2 1/0 04/0 -07/0 4/0 -6/0 -02/0 3/0 -*6/0 -03/0 -

 REQ1 REQ3-1 REQ3-2 REQ4 REQ5-1 REQ5-2 REQ6 REQ7 REQ8 
REQ2 3/0 1/0 -3/0 -19/0 3/0 -02/0 -4/0 -2/0 -1/0 
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  .زضغس



ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٔؼیاض ٘ٛساٖ  اضٜ تاال،  تا تٛخٝ ٝت ٘تایح آظٖٔٛ ٔٙسضج زض ٍ٘

زٜ است (ٔٙفی) تیطتط پیص تیٙی پصیطیی اظ ٔؼیاض پصیطی ٝت غٛضت ٔؼٙی زاض ٌط چٝ تفاٚت . ٛت

زٜ است وٝ ٔؼٙی زاض ( ٔٙفی)تیطتط  پیص تیٙی پصیطی٘یع اظ ( ٔؼیاض اَٚ)ٔؼیاض ویفیت الالْ تؼٟسی  ٛت

 .ٕ٘ی تاضس

 فزضیِ چْارم 

، تفاٚت ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜتطای آظٖٔٛ ای دیًٙ ٔؼیاضٞای اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞ ٗ فطضٝی

ساظی تا ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞای اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ سایط ٔؼیاضٞای سٙدص تا استفازٜ اظ ٕٞٛاض

آظٖٔٛ ضس وٝ تفاٚت  1000آظٖٔٛ ظٚج ٔمایسٝ ای ٚ ٝت ضٚش تٛت استطج تا زضخٝ تىطاض 

اضٜ   :ٔی تاضس( 6)ٔیاٍ٘یٗ ٚ سغح ٔؼٙی زاضی آٖ ٝت ضطح ٍ٘

 (زضغساضلاْ ٝت )٘تایح آظٖٔٛ فطضٝی چٟاضْ(: 6)ٍ٘اضٜ 

ٔتغیط از  ٕ٘ EQ1 EQ2 EQ3-1 EQ3-2 EQ4 EQ5-1 EQ5-2 EQ6 EQ7 EQ8 

EQ3-1 1/0 04/0  ---1/0 3/0 -*6/0 -02/0 -3/0 -*6/0 -002/0 

EQ3-2 06/0 07/0 -1/0 - ---5/0 -*6/0 -02/0 -4/0 -**7/0 -1/0 -

ٔتغیط از  ٕ٘ REQ1 REQ2 REQ3-1 REQ3-2 REQ4 REQ5-1 REQ5-2 REQ6 REQ7 REQ8 

REQ3-1 4/0 1/0  ----2/0 -3/0 3/0 -04/0 -3/0 -06/0 -2/0 

REQ3-2 *6/0 3/0 2/0  ---5/0 04/0 3/0 1/0 -1/0 04/0 
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صیطی تٛاٖ تیطتط ٚ ٘ٛساٖ پ( ٔؼیاضاَٚ)٘تایح ٘طاٖ ٔی زٞس ٔؼیاضٞای ویفیت الالْ تؼٟسی 

ط زٚ ٔؼیاض ٕٞٛاضساظی زض وسة تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ (ٔؼٙی)  ٞ ی زض ٔمایسٝ تا

ٛاٖ ٔؼیاض . زاض٘س( تفاٚت ٔیاٍ٘یٗ ٔٙفی) ّیاتی ت ٙتطَ اثط ٔسَ تداضی، ضیسه ٚ ٔحیظ ػٕ تؼالٜٚ، و

ت ٝت غٛض زْٚ ٕٞٛاضساظی ضا افعایص ٚ تفاٚت ٔیاٍ٘یٗ آٖ ضا اظ ٔؼیاض پایساضی تالیٕا٘سٜ

اتطایٗ فطضیٝ چٟاضْ پژٚٞص تاییس ضس. زاضی ٔثثت وطز ٔؼٙی  .ٙت

 فزضیِ پٌجن



ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞتطای آظٖٔٛ ای ، تفاٚت  تا  ٔؼیاض ٘ٛساٖ پصیطیدیًٙ ٗ فطضٝی

تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ ظٚج  اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔغّك ٞدیًٙ سایط ٔؼیاضٞای سٙدص ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ

ٔیاٍ٘یٗ ٚ سغح  1000ٝت ضٚش تٛت استطج تا زضخٝ تىطاض  ای ٚ ٔمایسٝ آظٖٔٛ ضس وٝ تفاٚت 

اضٜ   :ٔی تاضس( 7)ٔؼٙی زاضی آٖ ٝت ضطح ٍ٘

 (ارقام بِ درصد)ًتایج آسهَى فزضیِ پٌجن (: 7)ًگارُ 

ٔتغیط از  ٕ٘ EQ1 EQ2 EQ3-1 EQ3-2 EQ4 EQ5-1 EQ5-2 EQ6 EQ8 

EQ7 
***7/0 *6/0 *6/0 **7/0 2/0 03/0 -*6/0 2/0 *6/0 

 REQ1 REQ2 REQ3-1 REQ3-2 REQ4 REQ5-1 REQ5-2 REQ6 REQ8 
REQ7 5/0 19/0 06/0 15/0 -3/0 1/0 -15/0 2/0 -3/0 
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ًٙ ٔؼیاض ٘ٛساٖ پصیطی اظ غّك ٞدیٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ ٞای اضافی ٔاٞاٝ٘ ٔ ٔؼیاضتط ایٗ اساس، 

ٛاضساظی پیص تیٙی پصیطی،  پایساضی،  ٔؼیاضٞای ٔؼیاض )، ویفیت الالْ تؼٟسی (ٞط زٚ ٔؼیاض)ٕٞ

زٖ ، (زْٚ زٖ ٘عزیه ٝت ٘مس ٛت ٍٙاْ ٛت زٖ ٚ ٟت . است (ٔثثت) ٝت ٌٛٝ٘ ای ٔؼٙی زاض تیطتط، ٔطتٛط ٛت

ٛاٖ ٔؼیاض ٙتطَ اثط ٔسَ تداضی، ضیسه ٚ ٔحیظ ػّٕیاتی ت ٘ٛساٖ پصیطی ضا زض سٙدص  اٌط چٝ و

اتطایٗ، فطضیٝ پٙدٓ تاییس ٘طس. ویفیت اعالػات واٞص زازٜ است  .ٙت

 ًتیجِ گیزی ٍ پیشٌْادات 

ضز ػاللٝ استفازٜ وٙٙسٌاٖ، ویفیت اعالػات ٕٞٛاضٜ یىی اظ ٔٛضٛع ٞای ٔٛ

وٙٙسٌاٖ استا٘ساضز، ٔدأغ لاٖ٘ٛ ٌصاض ٚ ٔحممیٗ تٛزٜ است؛ ظیطا ٔٛخة حفظ ٚ  تسٚیٗ

ت خایٍاٜ سیستٓ اعالػاتی حساتساضی زض تاظاضٞای سطٔایٝ ٚ تمّیُ ٞعیٙٝ ٞای تمٛی

 .ٕ٘ایٙسٌی تیٗ ٔسیطاٖ، سٟأساضاٖ، تأیٗ وٙٙسٌاٖ ٔاِی ٚ سایط اضراظ ثاِث ٔی ضٛز

اعالػات تا اثط تط زٚ ٔتغیط اتٟاْ ٚ سغح ٌعیٙص ٘أٙاسة، ٔٛخة تغییط زض ٘طخ تاظزٜ ٔٛضز 

تٙاتطایٗ اٌط اػتماز تط آٖ است سطٔایٝ ٌصاضاٖ فؼاَ زض  .زا٘تظاض سطٔایٝ ٌصاضاٖ ٔی ضٛ

افطازی ٔٙغمی ٞستٙس ٚ سؼی زض ٍٟ٘ساضی پطتفٛیی زاض٘س وٝ ٔیعاٖ ضیسه  ،تاظاض



، تغییط ٔمغؼی زض ٔیاٍ٘یٗ تاظزٜ سٟاْ تٝ اظای تغییط زض سیستٕاتیه آٖ حسالُ تاضسغیط

عالػات ٚ ویفیت آٖ تٝ ػٙٛاٖ سغح ویفیت اعالػات ٔؼٙایی خع ایٗ ٘ساضز وٝ تاظاض تٝ ا

أىاٖ پصیطی استفازٜ اظ زض ایٗ پژٚٞص،  .]2،12،19،14[یه ػأُ ضیسه ٔی ٍ٘طز 

ضاذع تاظزٜ اضافی ٔغّك زض اضظیاتی ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت 

پیص تیٙی ایٗ ضاذع، تٛاٖ ٔؼیاضٞای پایساضی،  تٝ وٕهسپس . ٔٛضز تطضسی لطاض ٌطفت

پصیطی زض ٔمایسٝ تا ٔؼیاضٞای الالْ تؼٟسی  ٚ ٘ٛساٖ (زٚٔؼیاض)ٛاضساظی ، ٕٞپصیطی

ٚ ٘عزیه تٝ ٘مس تٛزٖ آظٖٔٛ  ، سٛز غیط ٔٙتظطٜ(زٚٔؼیاض)غیطػازی، ویفیت الالْ تؼٟسی 

تؼالٜٚ، زض تحّیّی زیٍط اثط ٔسَ تداضی، ضیسه ٚ ٔحیظ ػّٕیاتی ٘یع تط ضفتاض . ضس

ٔؼیاضٞای پایساضی، ٘تایح ٘طاٖ زاز . اً ا٘داْ ضسٔتغیطٞای ٔستمُ وٙتطَ ٚ آظٖٔٛ ٞا ٔدسز

زض ٔمایسٝ تا ٔؼیاضٞای ویفیت الالْ ( تاالذع ٔؼیاض اَٚ)، ٕٞٛاضساظی پیص تیٙی پصیطی

ٚ ٘ٛساٖ پصیطی تٛاٖ وٕتطی زض (( 2005ٔسَ فطا٘سیس ٚ ٕٞىاضاٖ، )ٔؼیاض اَٚ )تؼٟسی 

ثط ٔسَ تداضی، ضیسه ٚ ضٕٗ آ٘ىٝ، وٙتطَ ا. سٙدص ویفیت اعالػات اظ تُؼس زلت زاض٘س

ضا تٝ ( ٚ ٘ٛساٖ پصیطی(( اَٚٔؼیاض )ویفیت الالْ تؼٟسی )ٔحیظ ػّٕیاتی تٛاٖ ایٗ زٚ ٔؼیاض 

ایٗ ٘تایح تا تطذی یافتٝ ٞای ٔٛخٛز زض ازتیات تحمیك . زازٌیطی واٞص  عطظ چطٓ

طیت تط ایٗ اساس، الالْ تؼٟسی تیص اظ آ٘ىٝ اتعاضی تطای ٔسی .تغاتك زاضز (]5،6،18،17[)

اعالػات ٔحطٔا٘ٝ اش زض ٔٛضز  ٞا آٖاظ وٝ ٔسیط تا استفازٜ ٙس فطغتی ٞستٙس سٛز تاض

اٌط چٝ ویفیت اعالػات زض . تٝ سطٔایٝ ٌصاضاٖ ٔٙتمُ ٔی وٙسضا ضیسه ٚ ٔحیظ ػّٕیاتی 

یافتٍی  ٞط وطٛض تٝ ٔیعاٖ ظیازی اظ استا٘ساضزٞای حساتساضی ٚ تستط لا٘ٛ٘ی، ٔیعاٖ تٛسؼٝ

ٚ ضطایظ والٖ التػازی اثط ٔی پصیطز ٚ ٕٞیٗ ػٛأُ ٔی تٛا٘ٙس  ، فطًٞٙتاظاضٞای سطٔایٝ

 .ضسٜ تاضس( ]9،18،19[)تا تطذی یافتٝ ٞای ٔٛخٛز زض ازتیات  پژٚٞصٔٛخة تفاٚت ٘تایح 

ژٌی ٞای ویفیت اعالػات زاضای اثطاتی است وٝ تا اتىا تٝ آٖ ٞا ٔی تٛاٖ ٚیژٌی یا ٚی

ایٗ ٘ىتٝ ضا اظ ٘ظط زٚض زاضت تؼطیف ٚیژٌی ٞای أا ٘ثایس  .ٔغّٛب سٛز ضا تؼییٗ وطز

اظ ایٙطٚ، پیطٟٙاز . ٌیطز ض ٔیٌیطی لطا اعالػات تا ویفیت، تحت تاثیط ٔٛضٛع تػٕیٓ

ضٛز ٔحممیٗ ضٕٗ ٌستطش زأٙٝ ٔؼیاضٞای ویفیت اعالػات اظ زٚ تُؼس زلت ٚ تٛظیغ،  ٔی

ویفیت لیٕت ٚ ٚ تماضا، سطػت وطف تٍٟٙاْ اظ آثاض زیٍطی چٖٛ ضىاف لیٕتی ػطضٝ



حساتطسی خٟت اضظیاتی ٔؼیاضٞای سٙدص ویفیت اعالػات ٚ تؼییٗ ٍٕٞطایی آٖ تا ٘تایح 
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