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اقالم تعْذی تزاسًاهِ، سَد  بزرسی ارسش هحتَای افشایٌذُ اطالعاتی

درپیص بیٌی جزیاى ّای ًقذی  ًقذی عولیاتیعولیاتی، ٍجزیاى ّای

 عولیاتی آتی

 

  

 استادیار، داًطگاُ ضاّذ تْزاى - دکتز هحوذ جَاد ضیخ

 کارضٌاس ارضذ حسابذاری داًطگاُ آساد کاضاى - ًجوِ رٍسبخص
 

 چکیذُ

ثرص هْوی اظ فطایٌس تػوین گیطی است، چَى تػموین گیمطی، چً مِ ضا ومِ      پیص ثیٌی

زض تػوین گیطی التػبزی ًیمع پمیص ثیٌمی همب ی     . زض چیٌسُ ضخ ذَاّس زاز هٌؼىس هی سبظز

ّط تػوین التػبزی، هستلعم اًتربة یىی اظگعیٌمِ ّمبی هرتلم     . یه فؼب یت هؼوَل است

عیٌِ ای ثب اًتظبض ثمطای زضیبفمت هٌمبفغ ثیطمتط     ثطای ضسیسى ثِ ّسفی هؼیي، وِ ضبهل اًتربة گ

زض تحمیمبت گًَبگَى اظ اثعاضّبی هتفبٍتی ثطای پیص ثیٌی جطیمبى ّمبی   . زض چیٌسُ هی ثبضس

اعالػمبتی المالم    هحتمَای زض تحمیك پیص ضٍ ثب ضٍیىمطزی جسیمس،   . ًمسی استفبزُ ضسُ است

ثِ تفىیمه ٍ   ى ّبی ًمسیٍ جطیب، سَز ػولیبتی الالم تؼْسی ضبهل غَضتْبی هب ی اسبسی 

تطویجی هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ تب اضظش هحتَای افعایٌسُ اعالػبتی ایي غَضتْبی همب ی زض  

   .پیص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی تؼییي ضَز

ضطوت ثِ ػٌمَاى ًوًَمِ چهمبضی     80ثط اسبس یبفتِ ّبی تحمیك وِ اظ ثطضسی زازُ ّبی 

سسمت چهمسُ اسمت، همسل تطویجمی المالم تؼْمسی ٍ        ثب استفبزُ اظ ضٍش ّوجستگی همغؼی ث

جطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی زاضای ثیطتطیي هحتَای اعالػبتی جْت پیص ثیٌی همی ثبضمس ٍ   

ثؼس اظچى هسل تطویجی سَز ػولیبتی ٍ جطیبى ّمبی ًممسی ػولیمبتی ٍهمسل تطویجمی المالم       

سمیَى سمبزُ   زض ضوي ثطضسی ًتبیج هسل ّبی ضگط. تؼْسی ٍ سَز ػولیبتی  لطاض هی گیطًس
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ًطبى هی زّس وِ الالم تؼْسی ثطای یص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی فبلس ثبض اعالػمبتی ّسمتٌس   

 .  ٍ سَز ػولیبتی ًیع اظ ثیطتطیي هحتَای اعالػبتی ثطذَضزاض هی ثبضس

-الالم تؼْمسی سمَز، سمَز ػولیمبتی، جطیبًْمبی ًممسی ػولیمبتی       : ٍاصُ ّای کلیذی 

 . هحتَای افعایٌسُ اعالػبت

 هقذهِ

پیص ثیٌی جطیبى ًمسی ٍظیفِ ای است وِ زض تػویوبت التػبزی گًَبگَى الظم اسمت،  

ظیطا جطیبًْبی ًمسی تمطیجبً زض ّوِ ی تػویوبت گطٍُ ّمبی هرتلم ، اظ جولمِ تحلیلگمطاى     

زض چمبضچَة ًظمطی   .اٍضاق ثْبزاض، اػتجبض زٌّسگبى ٍ هسیطاى، ًمص اسبسمی ثمبظی همی وٌمس    

ی ّسفْبی گعاضضگطی هب ی است، تَجِ ذبغی ثِ جطیمبى  حسبثساضی هب ی وِ تؼییي وٌٌسُ 

زض ثیبًیِ هفبّین حسبثساضی ضوبضُ یمه  . ّبی ًمسی ٍ اهىبى پیص ثیٌی چى هجصٍل ضسُ است

یىمی اظ ّمسه ّمبی گعاضضمگطی     "ّیأت تسٍیي استبًساضز حسبثساضی هب ی ثیبى ضسُ است، 

      ّ ٌمسگبى ٍ سمبیط اسمتفبزُ    هب ی فمطاّن چٍضزى اعالػمبتی اسمت ومِ سمطهبیِ گمصاضاى، اػتجبضز

. وٌٌسگبى ثب فؼل ٍثب مَُ ضا زض ثطچٍضز هجلغ، ظهبى ٍ هربعطُ زضیبفت ّبی چیٌسُ یبضی ضسمبًس 

چطن اًساظ ایي زضیبفت ّبی ًمسی تحت تبثیط تَاًبیی هَسسِ زض تَ یس ٍجِ ًمس ومبفی ثمطای   

ی سمْبم ٍ  ازای تؼْساتص ثِ ٌّگبم سطضسیس ٍسبیط ػولیبت ًمسی اظ جولِ پطزاذت سَز ًمس

ّو ٌیي تحت تأثیط ًگطش ػوَهی سطهبیِ گصاضاى ضاجغ ثِ چى تَاًبیی است وِ ثِ ًَثِ ذَز 

"ثط لیوت ثبظاض سْبم اثط هی گصاضز
وویتِ ی تسٍیي اسمتبًساضزّبی حسمبثساضی ثمیي ا وللمی     .1

اعالػبت هطثَط ثِ جطیمبى   "چٍضزُ است وِ 7ًیع زض استبًساضز ثیي ا وللی حسبثساضی ضوبضُ 

ٍجَُ ًمس یه ٍاحس تجبضی ثطای استفبزُ وٌٌسگبى غَضت ّبی هب ی زض فطاّن ومطزى  ّبی 

                                                           
-1  FASB, 1978,  par 37 
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هجٌبیی ثِ هٌظَض اضظیبثی تَاى ٍاحس زض ایجبز ٍجَُ ًمس ٍ ًیبظّمبی چى ٍاحمس زض ثىمبضگیطی    

ّو ٌمیي تػمویوبت التػمبزی ومِ تَسمظ      . ایي ٍجَُ، زستَضا ؼولی ثٌیبزی  سمَزهٌس اسمت  

هستلعم اضظیبثی تَاًبیی ٍاحس تجبضی زض ایجمبز ٍجمَُ ًممس،    استفبزُ وٌٌسگبى اتربش هی ضَز 

"ظهمبى ثٌمسی ٍ اعویٌمبى اظ چى اسمت    
وویتمِ تمسٍیي اسمتبًساضزّبی حسمبثساضی  ایمطاى زض      . 1

اترمبش تػمویوبت التػمبزی    "لسوت هفبّین ًظطی گعاضضگطی هب ی ثیمبى ًومَزُ اسمت ومِ     

ٍاحس تجمبضی جْمت ایجمبز     تَسظ استفبزُ وٌٌسگبى غَضت ّبی هب ی هستلعم اضظیبثی تَاى

اضظیمبثی تمَاى ایجمبز ٍجمِ ًممس اظ عطیمك توطومع ثمط          "....ٍجِ ًمس ٍلغؼیت ایجمبز چى اسمت  

ٍضؼیت هب ی، ػولىطز هب ی ٍ جطیبى ّبی ًممسی ٍاحمس تجمبضی ٍ اسمتفبزُ چى ّمب زض پمیص       

  >.2=2ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی هَضز اًتظبض ٍ سٌجص اًؼغبه پصیطی هب ی، تسْیل هی گطزز

ثیبًیِ ّب اظْبض هی زاضًس وِ اعالػبت حسبثساضی حبغل اظ غَضتْبی همب ی زض پمیص   ایي 

زض ًتیجِ سَزهٌسی اعالػمبت حسمبثساضی   . ثیٌی جطیبًْبی ًمسی چیٌسُ ی ضطوت هفیس است

اظ  حبػ تَاًبیی چى زض پیص ثیٌی جطیبًْبی ًمسی چیٌمسُ تَسمظ تؼمسازی اظ هحمممبى همَضز      

بًی ًظطی ٍ ّمسه ّمبی گمعاضش گمطی همب ی هجمیي ایمي        ثطضسی هج.ثطضسی لطاض گطفتِ است

هَضَع است وِ یىمی اظ اّمساه گعاضضمگطی همب ی وومه ثمِ سمطهبیِ گمصاضاى ٍ اػتجمبض          

غَضت ّبی همب ی، هحػمَل اغملی    . زٌّسگبى ثطای پیص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی چتی است

ظهبى للوساز گطی هب ی ٍ اثعاض اغلی اًتمبل اعالػبت حسبثساضی ثِ افطاز ذبضج اظ سب گعاضش

ایي وِ غَضت ّبی هب ی تب چِ هیعاى تَاًستِ است ثِ ایي هْن زست یبثس، سماا ی  . هی ضًَس

ّو ٌمیي زض ذػمَظ   . است وِ ّوَاضُ هَضز تَجِ غبحت ًظطاى ٍ پژٍّطگطاى ثَزُ است

ایي وِ چِ ًَع اعالػبت هب ی ثطای پیص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی هفیمس اسمت، اذمتاله ًظمط     

ُ پیص. ٍجَز زاضز -ثیٌی جطیبًْبی ٍجَُ ًمس ثغَض هستمین، گطچِ سَزهٌسی ٍ هغلَثیت ٍیمژ

                                                           
-2  IASC1995,p44_46 

 1-7ثٌس 1381:49وویتِ فٌی سبظهبى حسبثطسی-1
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ُ  . ای زاضز اهب وبضی اسمت زضمَاض ٍ ضمبیس زض ثطذمی ضمطایظ میمط هوىمي        -ثٌمبثطایي، اسمتفبز

» سِ  هؼیبض . ضًَسّبیی ثطای پیص ثیٌی چى تجْیع هیوٌٌسگبى زض ػَؼ ایي اعالػبت، ثسیل

ومِ زض ایمي تحمیمك، همَضز     « جطیبًْبی ًممسػولیبتی  » ، ٍ« سَز حسبثساضی » ، « الالم تؼْسی 

ثیٌی ّط یه اظ چًْب ثطای ثطچٍضز سَزچٍضی ثطضسی لطاض گطفتِ اًس، ّوَاضُ اظ ًظط تَاى پیص

 >.3=چتی هَضز ًمس هحممیي هرتل  ثَزُ استٍجطیبًْبی ًمسی

 

 بیاى هسالِ تحقیق

جٌسی ثب هطىالتی ذبظ ضٍثطٍ ثطذاله جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی وِ اظ ًظط تغبثك ٍ ظهبً

است، سَز تؼْسی حسبثساضی چٌیي هطىالتی ًساضز ثمِ ػجمبضت زیگمط،  ثمب تَجمِ ثمِ ایٌىمِ        

ّبی هٌظَض ضسُ زض هحبسجِ سَز حسبثساضی اظهجٌبی حسبثساضی زض ضٌبسبیی زضچهسّب ٍّعیٌِ

ضی ًوبیس، ثٌمبثطایي سمَز تؼْمسی حسمبثسا    تؼْسی ٍ زٍ اغل تحمك زضچهس ٍتغبثك پیطٍی هی

ثؼٌممَاى ًتیجممِ فطچیٌممس حسممبثساضی زض جبیگممبُ ثْتممطی اظ ًظممط ضػبیممت زٍ ٍیژگممی تغممبثك ٍ   

ّبی الالم تؼْسی ثؼٌَاى ٍجمِ تومبیع هجٌمبی ًممسی     اظ ایي ضٍ ٍیژگی. گیطزظهبًجٌسی لطاض هی

ٍتؼْسی ًٍیع هؼیبضّبی حبغل اظ ایي زٍ هجٌب یؼٌی جطیبًْبی ًمس ػولیبتی ٍ سَزحسمبثساضی،  

ِ هَضز تَجِ پژٍ زض همبثمل عطفمساضاى   . پمطزاظاى حسمبثساضی لطاضگطفتمِ اسمت    ّطگطاى ًٍظطیم

ًوبیٌس ومِ فطچیٌمس حسمبثساضی تؼْمسی،     هؼیبضّبی هجتٌی ثط هجٌبی ًمسی ثط ایي ًىتِ تأویس هی

اظ ایمي ضٍ هوىمي   . ثبضمس ّب ٍ اًجبم ثطچٍضزّمب همی  زض ثسیبضی اظ هَاضز هستلعم اػوبل لضبٍت

زضپبسد ثمِ ایمي اًتممبز، عطفمساضاى هؼیبضّمبی      . طاى لطاض گیطزاست تحت تأثیط اػوبل ًظط هسی

ّمب ٍ  حسبثساضی تؼْسی ثط جٌجِ اًتمبل اعالػمبت ضرػمی همسیطاى اظ عطیمك اػومبل لضمبٍت      

ٍضظًمس ٍ ثمط ایمي ثبٍضًمس ومِ المالم       ثطچٍضزّبی چًبى زض فطچیٌس حسبثساضی تؼْسی تأویس هی

ض همَضز سمَزچٍضی ٍ جطیبًْمبی    تؼْسی زض ثغي ذَز ثطذی اعالػبت ضرػی هسیطیت ضا ز
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تَاًس ثبػث وبّص ػسم ًمسی چتی ًْفتِ زاضًس ٍ ثِ ایي تطتیت فطچیٌس حسبثساضی تؼْسی هی

 .      وٌٌسگبى اعالػبت گطززتمبضى اعالػبتی هَجَز ثیي هسیطاى ٍاستفبزُ

الالم تؼْسی، سمَز ػولیمبتی    1هحَض اغلی ایي تحمیك ثطضسی هحتَای افعایٌسُ اعالػبتی

طیبًْبی ًمسی زض پیص ثیٌی جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی چتی همی ثبضمس ٍ ثمط ایمي هَضمَع      ٍ ج

تبویس زاضز وِ تَاى پمیص ثیٌمی تطویمت هتهیطّمبی هسمتمل المالم تؼْمسی، سمَز ػولیمبتی ٍ          

جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی ًسجت ثِ تَاى پیص ثیٌی ّط یه اظ هتهیطّب ثِ تٌْبیی زض پمیص ثیٌمی   

 صا تحمیك حبضط ثب تَجِ ثِ چظهَى فطضمیِ ّمب زض   .  تی ثیطتط استجطیبًْبی ًمسی ػولیبتی چ

پی اضائِ ی تطویجی ثْتط ٍ هغلَة تط اظ هتهیطّبی هستمل ثمطای پمیص ثیٌمی جطیبًْمبی ًممسی      

 .ػولیبتی چتی هی ثبضس

 اّویت هَضَع تحقیق

یىی اظ اّساه ولی تحلیلگطاى ثٌیبزی، پیص ثیٌی جطیبًْبی ًمسی چیٌمسُ اسمت، چطاومِ    

زض .بًْبی ًممسی هجٌمبیی ثمطای پطزاذمت سمَز سمْبم، ثْمطُ ٍ ثبظپطزاذمت ثمسّی ّسمتٌس          جطی

تػویوبت سطهبیِ گصاضی زض اٍضاق ثْبزاض، سطهبیِ گصاضاى یب تحلیلگمطاى اٍضاق ثْمبزاض ثبیمس    

ایممي افممطاز زض . ثممبظزُ ًمممسی سممطهبیِ گممصاضی ذممَز ضا زض ثبظاضّممبی سممطهبیِ ثممطچٍضز وٌٌممس 

ٍثطٍ ّستٌس وِ وسام سْبم ذطیساضی، ًگْساضی یمب فطٍذتمِ   تػویوبت ذَز ثب ایي هَضَع ض

زض تػموین گیمطی ّمبی    . ضَز ٍ ظهبى هٌبست ثطای ذطیمس یمب فمطٍش چى سمْبم ومسام اسمت      

هطثَط ثِ سطهبیِ گصاضی، پیص ثیٌی جطیبًْبی ًمسی ضطوت ػطضِ وٌٌسُ سْبم  اهطی است 

زض .طممبى هممی زّممسوممِ تَاًممبیی ضممطوت ضا ثممطای پطزاذممت سممَز سممْبم زض زٍضُ ی چیٌممسُ ً 

تػویوبت اػتجبض زٌّسگبى جْت اػغبی ٍام، پیص ثیٌمی هطمىل ٍضضىسمتگی یمه هطمتطی      

                                                           
افعایطی وِ هحتَای اعالػبتی ّط یه ٍ یب تطویجی اظ هتهیطّبی هستمل ًسجت ثِ هحتَای اعالػبتی سبیط الالم ٍ  -1

یبًْبی ًمسی ٍ تؼْسی هحتَای افعایٌسُ اعالػبتی جط» هحوس ػطة هبظاض یعزی،  . تطویجبت زیگط اظ ذَز ًطبى هی زّس

 63،  ظ 1374پبیبى ًبهِ زوتطا،  استبز ضاٌّوب زوتط ػلی ثمفی،  زاًطگبُ تْطاى « 
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. هی تَاًس ثِ چًْب ووه وٌس تمب اظ ظیمبى ًبضمی اظ هغب جمبت میطلبثمل ٍغمَل اجتٌمبة وٌٌمس        

ػالئوی ٍجَز زاضًس وِ ًطبى هی زٌّس یه ضمطوت زچمبض ثحمطاى همب ی اسمت ومِ جطیمبى        

تَاًس ّطساض ثِ هَلؼی اظ ٍضضىستگی  وبّص جطیبى ًمسی هی. بستًّطبًِایياظًمسی یىی

تَاًبیی یمه ضمطوت زض همسیطیت ٍجمِ ًممس ثمطای ثممب ٍ تمساٍم         .ثطای اػتجبض زٌّسگبى ثبضس

پیص ثیٌی جطیبى ًمسی ثِ هسیطیت ایي  اهىمبى ضا همی زّمس    . فؼب یت ضطوت ثسیبض هْن است

هی ّو َى ثبظپطزاذت ثمسّی، ذطیمس ٍ   وِ اظ ٍضؼیت ًمسیٌگی ذَز چگبُ ثَزُ ٍ ثطای الال

ثِ ػالٍُ، ثطای زضن ٍ سٌجص ػولىطز یمه  . پطزاذت ّعیٌِ ّب، هربضج الظم ضا اًجبم زّس

 .ضطوت ثبیس تفبٍت ثیي جطیبًْبی ًمسی پیص ثیٌی ضسُ ٍ ٍالؼی تحلیل گطزز

 

 تحقیق بزپیطیٌِ هزٍری

طیبى ّبی ًممسی تحمیممبت   ثِ هتظَض ثطضسی تَاًبیی الالم غَضتْبی هب ی زض پیص ثیٌی ج

ثسیبضی اظ هحممیي ضاثغِ الالم غَضتْبی همب ی اظ جولمِ المالم    . هتؼسزی غَضت گطفتِ است

تؼْسی، اجعای الالم تؼْسی، اًَاع سَز ٍ جطیبى ّبی ًمسی ضا زض پمیص ثیٌمی جطیمبى ّمبی     

ثطذمی اظ هْمن تمطیي تحمیممبت اًجمبم ضمسُ همطتجظ ثمب         .هَضز ثطضسی لطاض زازًسٍ ًمسی چتی 

 :هَضَع ایي تحمیك زض ایطاى ٍزیگط وطَضّب ثِ ضطح ظیط است

 تحقیقات داخلی

ّبی ٍجَُ ًمس ٍ سَز هَضز ثطضسمی  ثیٌی جطیبى، تَاًبیی سَز زض پیصچلبیی ٍ وطزستبًی

ًوًَمِ چهمبضی   . همی ثبضمس  ( 1994)اسبسبً تحمیمك ضمجیِ ثمِ تحمیمك فیٌگمط       زازًس وِلطاضگطفتِ 

پَضص سمبظهبى گسمتطش ٍ ًَسمبظی غمٌبیغ ایمطاى      تحمیك هصوَض ضبهل ضطوت ّبی تحت 

افعٍزى سَز ثِ ػٌَاى هتهیط تَضیحی ثمِ همسل پمیص    . ثبضس هی  1373تب  1361ّبی ثطای سبل

ثٌمبثطایي،  . ثیٌی جطیبى ّبی ٍجَُ ًمس ثبػث هی ضَز ثِ پیص ثیٌمی ّمبی ثْتمطی زسمت یمبثین     

سمَز   ٍ ّو ٌیي ضبفی استسَز ثطای پیص ثیٌی جطیبى ّبی ٍجَُ ًمس زاضای ثبض اعالػبتی ا
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ّمبی  ّبی ٍجَُ ًمس، تَاًبئی ثْتمطی ثمطای پمیص ثیٌمی جطیمبى     حسبثساضی زض همبیسِ ثب جطیبى

ّیئت استبًساضزّبی حسبثساضی همب ی   1ایي یبفتِ هغبثك ثیبًیِ هفَْهی ضوبضُ . ٍجَُ ًمس زاضز

بى ّمبی  ثطضسی تحلیلمی ضاثغمِ ثمیي جطیم     "ثفمی ٍ ّبضوی زض تحمیمی تحت ػٌَاى  >.1=است

ثمِ یمبفتي    "ًمسی ػولیبتی ٍ الالم تؼْسی، اضائِ هسل پیص ثیٌی جطیبى ّمبی ًممسی ػولیمبتی    

هس ی وِ ثتَاى ثِ ووه چى جطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی ثٌگمبُ ّمبی التػمبزی ضا پمیص ثیٌمی      

ضطوت ػضَ ًوًَِ چهبضی وِ ثِ ضص گطٍُ  71چًبى ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی . ًوَز، پطزاذتٌس

ثَزًس، اضتجبط ثیي جطیبى ّبی ًمسی ػولیمبتی ضا ثمب سمَز تمبضیری، جطیمبى ّمبی        تمسین ضسُ

ًمسی ٍ ا جعای الالم تؼْسی ٍ ّو ٌیي جطیبى ّبی ًمسی ٍ هجوَع الالم تؼْسی ضا ثطضسمی  

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسست چهسُ ًظطیِ تَاًبیی سمَز حسمبثساضی زض پمیص ثیٌمی جطیمبى      . ًوَزًس

ػبثسی اضتجبط ثیي تهییطات الالم تؼْسی سمَز ثمب سمَز     >.2=فتّبی ًمسی هَضز تبییس لطاض گط

چظهمَى  ثمطای  ضسمی لمطاض زاز ومِ    ػولیبتی ٍ جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی زٍضُ چتمی ضا همَضز ثط  

ثمِ ػٌمَاى ًوًَمِ چهمبضی        1385 - 1380ضطوت ثیي سمب ْبی   96ّبی یبزضسُ، تؼساز فطضیِ

زاضی هیبى الالم تؼْسی سمَز  ط هستمین ٍهؼٌیاضتجبًتبیج تحمیك ًطبى زاز وِ . اًتربة گطزیس

-ًممسی ثمیي المالم تؼْمسی سمَز ٍ جطیبًْمبی      ّو ٌمیي . چتی ٍجَزًمساضز زٍضٍُسَزػولیبتی

وِ ایمي هَضمَع ثیمبًگط هحتمَای     .زاضی ٍجَز زاضزهستمین ٍهؼٌیاضتجبط ػولیبتی زٍضُ چتی 

ِ  .ی استػولیبتجطیبًْبی ًمسیثیٌیاعالػبتی الالم تؼْسی سَز زض  پیص -ّمب همی  اظ ایمي یبفتم

تمَاى ثمِ المالم تؼْمسی     ثیٌی سمَز زٍضُ ثؼمس ًومی   گطفت وِ اگطچِ زض پیصتَاى چٌیي ًتیجِ

ثیٌمی جطیبًْمبی ًممسی زٍضُ ثؼمس     تمَاى ثمِ پمیص   ووه الالم تؼْسی همی اتىبء ًوَز  یىي ثِ

 >.3=پطزاذت
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 تحقیقات خارجی

بت غمَضت جطیمبى ًممسی ٍ سمَز     ثب استفبزُ اظ جطیبًْبی ًمسی حبغمل اظ ػولیم   1هىجث

ٍ ظیبى، تَاًمبیی جطیبًْمبی ًممسی ٍ سمَز  ضا زض پمیص ثیٌمی جطیمبى         ذب ع اظ غَضت سَز

جطیبًْمبی  . ضمطوت اًترمبة ضمس    4415یه ًوًَِ ی احتومب ی اظ  . ًمسی چیٌسُ ثطضسی وطز

ًمسی ػولیبتی زٍضُ جبضی هتهیط ٍاثستِ، سَز ذب ع ٍ جطیبًْبی ًممسی حبغمل اظ ػولیمبت    

هىجث  زض ًتیجِ گیطی ذمَز اظْمبض زاضمت ومِ ًمِ      . یه یب زٍ سبل هتهیط هستمل ثَزًسثطای 

سَز ذب ع گصضتِ ٍ ًِ جطیبًْمبی ًممسی حبغمل اظ ػولیمبت گصضمتِ ّی یمه پمیص ثیٌمی         

تَاًمبیی ًسمجی هالوْمبی     2ویَضیي >.12=وٌٌسُ ی هٌبسجی  ثطای جطیبًْبی ًمسی چیٌسُ ًیستٌس

ای پیص ثیٌی جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی چتی ضا ثب اسمتفبزُ اظ  هجتٌی ثط سَز ٍ جطیبى ًمسی ضا ثط

زازُ ّبی ٍالؼی جطیمبى ًممسی اظ غمَضت جطیمبى ًممسی ثمطای یمه زٍضُ ی  ّطمت سمب ِ          

زض ایي تحمیك چْمبض پمیص ثیٌمی وٌٌمسُ ی هرتلم  جطیبًْمبی ًممسی ػولیمبتی         . ثطضسی وطز

 سَز ذب ع لجل اظ الالم . ٍالؼی ثطضسی گطزیس

، ٍ  5، سطهبیِ زض گطزش حبغمل اظ ػولیمبت  4ذب ع ثِ اضبفِ استْالن ، سَز3میطهتطلجِ

ًتبیج چْبض همسل ثمطای ّمط سمبل ّمبی همَضز چظهمَى        .جطیبى ًمسی ٍالؼی حبغل اظ ػولیبت

جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی ٍالؼی ثْتطیي پیص ثیٌی وٌٌسُ ی جطیبى . هتفبٍت اظ یىسیگط ثَزًس

ظ چى ثمِ تطتیمت سمطهبیِ زض گمطزش حبغمل اظ      ٍ ثؼمس ا . سمبل ثَزًمس   8تمب    5ًمسی چیٌسُ زض 

سمَز ذمب ع لجمل اظ المالم میطهتطلجمِ لمطاض        ٍ   سَز ذمب ع ثمِ اضمبفِ اسمتْالن     ػولیبت ،

ایي اهط ثَز وِ سَز  تؼْسی لسضت پیص ثیٌی  ًتیجِ ثسست چهسُ زض ایي تحمیك هجیي. زاضتٌس

                                                           
-1   Mc Beth, 1993 

-2   Quirin, O'Bryan & Berry, 2000 

-1    Net Income Before Extraordinary Items 

-2    Net Income Plus Depurations 

-3    Working Capital From Operation 
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تمالش   1ن ٍ ٍ یٌگمط  مَض  >.14=ووتطی اظ پیص ثیٌی وٌٌسُ ّبی هجتٌی ثط جطیبى ًمسی زاضت

ًوَزًس وِ تَاًبیی جطیبى ّبی ػولیبتی گصضتِ ٍ سَزّبی گصضتِ ضا ثطای پیص ثیٌی جطیمبى  

چًْب جطیبى ّمبی ًممسی ػولیمبتی ٍالؼمی ضا اظ غمَضتْبی      . ّبی ًمسی ػولیبتی ثطضسی ًوبیٌس

ّمبی  چًْب زض تحمیك ثِ زًجبل چى ثَزًس وِ زلت هس ْبی هجتی ثط جطیمبى  . هب ی التجبس ًوَزًس

ًمسی گصضتِ ٍ سَزّبی گصضتِ ضا ثب یىسیگط همبیسِ ًوبیٌس ٍ ّو ٌیي تأثیط اًمساظُ ضمطوتْب   

ًتمبیج تحمیمك   . ٍ چطذِ ی ػولیبتی ضطوت ضا زض پیص ثیٌی جطیبى ّمبی ًممسی ضا چظهَزًمس   

چًْب  ًطبى زاز وِ هسل هجتٌی ثط جطیبى ّبی ًمسی گصضتِ پیص ثیٌی زلیمتطی ًسجت ثمِ همسل   

اظ جطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی چتی زاضز، اًمساظُ ضمطوت ّمب زض پمیص ثیٌمی       سَزّبی تبضیری

جطیبى ّبی ًمسی هاثط است، ثغَضیىِ هسل ّبی عطاحی ضسُ زض ضطوت ّبی ثعضي پمیص  

ثیٌی زلیمتطی ًسجت ثِ ضطوت ّبی وَچه اضائِ هی وٌٌس ٍ هسل ّمب زض ضمطوت ّمبیی ومِ     

 2چَتىًَمبویتی  >.11=اًجبم همی زٌّمس   چطذِ ی ػولیبتی وَتب ّتطی زاضًس، پیص ثیٌی ثْتطی

زض پژٍّص ذَز ثب استفبزُ اظ سِ هسل ضگطسمیًَی سمَز، جطیمبى ّمبی ًممسی، جطیمبى ّمبی        

ًمسی ثِ ّوطاُ الالم تؼْسی ٍ ّو ٌیي ًسجتْبی هب ی جطیبى ّبی ًمسی، اضتجبط الالم هصوَض 

ّمب، اعالػمبت    جْت چظهَى فطضیِ. ضا زض پیص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی هَضز ثطضسی لطاض زاز

ًتبیج ًطبى هی زّس وِ جطیبى . ضطوت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس تبیلٌس جوغ چٍضی ضسًس

 ّمبی  ًمسی لسضت پیص ثیٌی ثیطتطی اظ سَزّبی گصضتِ زاضًس، ّو ٌمیي همسل جطیمبى    ّبی

ًمسی ٍ اجعاء تؼْسی سَز لسضت پیص ثیٌی ثْتطی ًسمجت ثمِ همسل سمَز      ّبی ًمسی، جطیبى

 ی تست ضسُ زض هسل ّب زض یه زٍضُ هطبثِ پیطٌْبز هی وٌسوِ همسل جطیمبى  یبفتِ ّب. زاضًس 

ّو ٌیي ًسجت ّبی هب ی ثمطای  . ًمسی پیص ثیٌی وٌٌسُ ثْتطی اظ زیگط هسل ّب هی ثبضسّبی 

ثمِ زسمت چٍضزُ    FASBثؼضی هحممبى ًتبیجی سبظگبض ثب  >.8=پیص ثیٌی حبئع اّویت ًیستٌس

                                                           
4-  Lork and Willinger, 2009 

1- Chotkunakitti,2005 



 

9 
 

همی تَاًٌمس جطیمبى ًممسی چیٌمسُ ضا پمیص ثیٌمی وٌٌمس          اًس وِ ػَایس ثْتط اظ جطیبًْبی ًممسی 

ثمطػىس، ثؼضمی اظ   (.  1375ٍ چلبیی،وطزسمتبًی >.10= 1986گطیٌجطي، جبًسمَى ٍ ضاهمص   )

ثممَئي، ثطگطممتب ط ٍ زیلممی    >.9=1994فیٌگممط  )هرممب   ثممَز    FASBیبفتممِ ّممب ثممب اظْممبض    

ضَاّسی ( 1993)اهب هىجث (.  2009 َضن ٍ ٍ یٌگط>.11=1992پطسی ٍ استَوس >.7=1986

اضائِ زاز وِ ًِ جطیبًْبی ًمسی ٍ ًِ ػَایس، پمیص ثیٌمی وٌٌمسُ ّمبی ذمَثی ثمطای جطیبًْمبی        

 .ًمسی چیٌسُ ًیستٌس

ثؼضمی اظ  . تحمیمبت لجلی جطیبى ًمسی ضا ثِ ضٍضمْبی هرتلفمی اًمساظُ گیمطی ومطزُ اًمس      

 ٍ وویتِ ی فٌی سبظهبى حسبثطسی استبًساضز گمعاضش  FASB ،ISACتحمیمبت لجل اظ ایٌىِ 

زض همبثل ثؼضی اظ تحمیممبت  . زّی غَضت جطیبًْبی ًمسی ضا هٌتطط وٌٌس، اًجبم ضسُ ثَزًس

اظ جطیبًْممبی ًمممسی حبغمل اظ ػولیممبت ومِ هسممتمیوبً اظ غممَضت   ( اظ جولمِ تحمیممك حبضمط  )

پمیص  تَاًمبیی  ثیطمتط تحمیممبتی ومِ    ّو ٌیي . جطیبًْبی ًمسی گطفتِ ضسُ ثَز استفبزُ وطزًس

ُ   ی جطیبىّب وٌٌسُثیٌی ِ   اًمس ثمط همسل   ّبی ًممسی ضا ثطضسمی ومطز اًمس ومِ   ّمبیی تبویمس زاضمت

تطویت المالم  )هتهیطّبی هستمل ضا ثِ عَض جساگبًِ زضًظط گطفتِ ٍ یب تٌْب اضتجبط اجعای سَز 

ٍ ثمِ  . ضا زض پیص ثیٌی جطیبى ّبی ًمسی چیٌسُ  حبػ ًوَزُ اًس( تؼْسی ٍ جطیبى ّبی ًمسی 

عای چى  زض پمیص ثیٌمی جطیمبى ّمبی ًممسی چیٌمسُ  همَضز        ًسضت هحتَای افعایٌسُ سَز ثب اج

 :هسأ ِ اغلی تحمیك زض لب ت زٍ ساال ثِ ضطح ظیط هغطح هی ضَز. چظهَى لطاض گطفتِ است

وساهیه اظ الالم تؼْسی تطاظًبهِ، سَز ػولیبتی ٍ جطیبى ّمبی ًممسی زض پمیص ثیٌمی     ( 1

 جطیبى ّبی ًمسی زاضای هحتَی اعالػبتی ثیطتطی است؟

هیه اظ تطویجبت الالم تؼْسی تطاظًبهِ ٍ سَز ػولیبتی،جطیبى ّبی ًممسی ٍسمَز   وسا( 2

ػولیبتی ٍ جطیبى ّبی ًمسی زض پیص ثیٌی جطیبى ّمبی ًممسی زاضای    ػولیبتی ٍ تطویت سَز

 هحتَی اعالػبتی ثیطتطی است؟
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ّط یه اظ فطضیِ ّبی تحمیك . ثطای پبسد ثِ سااالت فَق ضص فطضیِ تسٍیي ضسُ است

ثطای ول ضطوت ّب ٍ ّن چٌیي غٌبیغ هرتل  ػضمَ جمبهغ چهمبضی همَضز چظهمَى لمطاض       

 :ایي فطضیِ ّب ثِ ضىل ظیط غَضت ثٌسی ضسُ اًس. گطفتِ اًس

تمی اضتجمبط ٍجمَز    ثیي الالم تؼْسی ٍ جطیبًْمبی ٍجمِ ًممس ػولیمبتی زٍضُ چ    : فطضیِ اٍل

 .زاضز

 .ثیي سَز ػولیبتیَ جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضز :فطضیِ زٍم

ٍ جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز  ثیي ٍجِ ًمس ػولیبتی :فطضیِ سَم

 .زاضز

ػولیمبتی  ثمب جطیبًْمبی ٍجمِ ًممس      ثیي الالم تؼْسی ثِ ّوطاُ سَز ػولیبتی: فطضیِ چْبضم

 .هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز زٍضُ چتی اضتجبط

ثیي الالم تؼْسی ثِ ّوطاُ ٍجِ ًمس ػولیبتی ثب جطیبًْبی ٍجِ ًممس ػولیمبتی   : فطضیِ پٌجن

 .هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز زٍضُ چتی اضتجبط

ثِ ّوطاُ ٍجِ ًمس ػولیبتی ثب جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیمبتی   ثیي سَز ػولیبتی: فطضیِ ضطن

 .بط هؼٌی زاضی ٍجَز زاضززٍضُ چتی اضتج

 

 تحقیقرٍش

 ُ چٍضی ضممسُ ٍ ضٍش ّممبی جوممغزض ایممي تحمیممك ضٍش همغؼممی اظ ًظممط ٍیژگممی ظهممبًی زاز

ضٍ ضٍش اظ ایمي . چٍضی ضمسُ ثىبضگطفتمِ ضمسُ اسمت      ّبی جوغّوجستگی ثطای تحلیل زازُ

تحمیك زض ایي پژٍّص جْت ثطضسمی هحتمَی اعالػمبتی المالم تؼْمسی تطاظًبهمِ ای، سمَز        

یبتی ٍ جطیبًْبی ًمسی ػولیمبتی زض پمیص ثیٌمی جطیبًْمبی ًممسی ػولیمبتی زٍضُ چتمی ،        ػول

ّممبی تحمیممك اظ ضممطیت ّوجسممتگی پیطسممَى ٍ زض اثجممبت فطضممیِ. ّوجسممتگی همغؼممی اسممت
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هسل ّبی همصوَض ومِ زض ّومِ چى ّمب هتهیمط      . ضگطسیَى سبزُ ٍ چٌسگبًِ استفبزُ ضسُ است

 :است، ثِ ضطح ظیط است()"جطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی"ٍاثستِ 

 .اظ ایي هسل ثطای چظهَى سِ فطضیِ اٍل استفبزُ ضسُ است: هسل ضوبضُ یه

ttt XY   10 
 

ثِ ضىل ( t)چظهَى هؼٌی زاضی ضطیت ّوجستگی فطضیِ ّبی  چهبضی اظ عطیك چظهَى 

 :ظیط هی ثبضس









0:H

0:H

1

0

  
وِ تطویت هتهییمط ّمب ضا ثطضسمی     اظ ایي هسل ثطای چظهَى سِ فطضیِ زٍم: هسل ضوبضُ زٍ

 .هی ًوبیس استفبزُ ضسُ است

tktktt XXY   110 
 

 

 ٍ                             چظهًَْبی هؼٌی زاضی ضطایت ذظ ػجبضتٌس اظ  

 

 :وِ ثَسیلِ چهبضُ ّبی ظیط غحت چًْب هَضز ثطضسی لطاض هی گیطًس
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ضمطوت ّمبی ػضمَ ًوًَمِ      1387ا می   1380زض ایي تحمیك اظ اعالػبت هب ی سمبل ّمبی   

چهبضی ثطای ثطضسی اضتجبط هتهیط ٍاثستِ ٍ هتهیط ّبی هستمل ٍ ثطچٍضز پبضاهتطّبی همَضز ًیمبظ   

چظهَى فطؼ ّبی هصوَض زض سغح ذغبی پمیص ثیٌمی   ٍ ٍ چظهَى فطضیِ ّب استفبزُ گطزیسُ 

ُ   spssّو ٌیي اظ ًطم افعاض . غَضت گطفتِ است% 5 ّمب ٍ اظ ًمطم    ثطای تجعیمِ ٍ تحلیمل زاز

 .افعاض ّبی تسثیط پطزاظ ٍ ضُ چٍضز ثطای جوغ چٍضی زازُ ّبی تحمیك استفبزُ ضسُ است
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 هطرػبت هتهیطّبی پژٍّص -3جسٍل ضوبضُ 

 
ضزی

 

 هتهیط

 ضطح
 جطیبى ّبی ًمسی حبغل اظ ػولیبت سَز ػولیبتی الالم تؼْسی تطاظًبهِ ای

 ًوبز 1
   

 تؼطی  هتهیطّب 2
زض  ًبهِ ای هٌسضج الالم تؼْسی تطاظ

 غَضت تغجیك سَز ػولیبتی

 jسَز حبغل اظ ػولیبت ضطوت 

 tثطای سبل  

 jجطیبى ًمسی حبغل اظ ػولیبت ضطوت 

 tثطای سبل  

 هٌجغ 3
یبززاضتْبی )غَضت تغجیك سَز ػولیبتی 

 (تَضیحی غَضت جطیبى ٍجَُ ًمس
 غَضت جطیبى ٍجَُ ًمس غَضت سَز ٍ ظیبى

 ًحَُ هحبسجِ هتهیطّب 4
   

 

 آهاریًٍوًَِجاهعِ

ضطوت ثِ ػٌمَاى جبهؼمِ چهمبضی پمژٍّص،  همَضز       96ثطاسبس هؼیبضّبی ضوَل ٍحصه 

زض ایي تحمیك ًرست ضطوت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْمبزاض  . ثطضسی لطاض گطفت

ثؼٌَاى جبهؼِ چهبضی اًتربة گطزیسًس، سپس هحسٍزیت ّبی شیل زض هَضز جبهؼمِ اػومبل ٍ   

 . وِ ضطایظ هصوَض ضا احطاظ ًٌوَزًس اظ جبهؼِ حصه گطزیسًسضطوتْبیی 

 . زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پصیطفتِ ضسُ ثبضٌس  1379حسالل اظ اثتسای سبل هب ی ( 1

 . ًجبضٌس ( ثبًىْب ) ضطوتْبی ًوًَِ اظ ضطوتْبی سطهبیِ گصاضی ٍ هب ی ( 2

بهالتطبى زچبض تَلم  ًطمسُ   ، هؼ 1387 هبیت  1379ضطوتْبی ًوًَِ زض عَل سب ْبی ( 3

 .ثبضس 

 . اسفٌس ثبضس  29ضطوتْبیی وِ پبیبى سبل هب ی چًْب ( 4

ضبى تهییط ًىطزُ ثبضس ، سبل هب ی 1387 هبیت  1379ضطوتْبی ًوًَِ زض عَل سب ْبی ( 5

تؼساز ًوًَِ چهبضی ثط اسمبس   . ًوًَِ چهبضی تحمیك ثِ ضٍش تػبزفی سبزُ اًربة ضسُ است. 
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ضمطوت ثمطای    80 مصا  . ضطوت تؼییي گطزیمس  78زضغس،  5ثب فطؼ ذغبی  1فطهَل وَوطاى

ّبی هَضز ًیبظوِ ػجبضتٌس اظالالم تؼْمسی،  زازُ .سب ِ هَضز ثطضسی لطاض هی گیطز 8یه زٍضُ 

سَزػولیبتی ٍجطیبًْبی ًمسی ػولیمبتی اظ عطیمك هطاجؼمِ ثمِ سمبیت سمبظهبى ثمَضس اٍضاق        

-پطزاظ ٍ ضُ چٍض وِ زض ظهیٌِ تْیِ غَضتْبی همب ی  ثْبزاض تْطاى ٍ ضطوت اعالع ضسبًی تسثیط

اًس ٍ زاضًمس ، تْیمِ گطیمسُ    گعاضش ضسُ تَسظ ثَضس ّوىبضی ًعزیىی ثب ایي سبظهبى زاضتِ

ًطم افعاضّبی اعالػبتی تسثیط پطزاظ ٍضُ چٍضز لبثلیت زستطسی ثِ اعالػبت هَضز تأییس . است 

تَاى ثمب  اظ ایي ضٍ هی. فطاّن ًوَزُ است  سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ضا ثِ ضٍش سبزُ 

پمس اظ تْیمِ   . هطاجؼِ ثِ چًْب اعالػبت پطزاظش ضسُ ضطوتْب ضا زض همغغ ظهبًی ثسست چٍضز 

اعالػبت اظ پبیگبّْبی یبز ضسُ اظ عطیمك همبیسمِ ثطذمی اعالػمبت اذمص ضمسُ ثمب اعالػمبت         

ًوًَمِ ، اعویٌمبى    هَجَز زض غَضتْبی هب ی ضطوتْبی هطثَعِ اظ غحت اعالػبت ضطوتْبی

 .حبغل ضسُ است

 تحقیقیافتِ ّای

 آسهَى فزضیِ اٍلاسحاصلًتایج

ثط اسبس هسل ضوبضُ یه  افعایص الالم تؼْمسی اثمط ػىمس زض جطیمبى ّمبی ٍجمِ ًممس        

ٍ همبیسمِ چى ثمب   ( P-value=0.501)ػولیبتی سبل چتی زاضز اهب ثب تَجِ ثِ همساض احتومبل 

پصیطفت وِ ثیي الالم تؼْسی ٍ جطیبى ّبی ٍجمِ ًممس    تَاى هی( α;0.05)زاضی  سغح هؼٌی

 .ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز ًساضز

 :هسل ثطچٍضزی ثب تَجِ ثِ ًتبیج فَق ثِ ضطح ظیط است

 (                        1)هسل 

                                                           
Cochran-1 
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 فزضیِ دٍم اسآسهَىحاصلًتایج

مین زض جطیمبى ّمبی ٍجمِ ًممس     ثط اسبس هسل ضوبضُ زٍ افعایص سَز ػولیمبتی تمبثیط هسمت   

زضغس همبزیط جطیبى ّبی ٍجِ ًمس ػولیمبتی سمبل چتمی     23ػولیبتی سبل چتی زاضًس ٍ حسٍز 

ٍ ( P-value=0.000)ضمًَس ٍ ثمب تَجمِ ثمِ هممساض احتومبل       تَسظ سَز ػولیبتی تجییي هی

تَاى پصیطفت ومِ ثمیي سمَز ػولیمبتیَ جطیمبى       هی( α;0.05)زاضی  همبیسِ چى ثب سغح هؼٌی

 .ی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضزّب

                                 (2) هسل

 آسهَى فزضیِ سَماسحاصلًتایج

ثط اسبس  ایي هسل افعایص ٍجِ ًممس ػولیمبتی تمبثیط هسمتمین زض جطیمبى ّمبی ٍجمِ ًممس         

ی ٍجمِ ًممس ػولیمبتی سمبل     زضغس همبزیط جطیمبى ّمب   1885ػولیبتی سبل چتی زاضًس ٍ حسٍز 

-P)ضمًَس ٍ ثمب تَجمِ ثمِ هممساض احتومبل       چتی تَسظ ٍجِ ًمس ػولیبتی سبل جبضی تجیمیي همی  

value=0.000 )زاضی  ٍ همبیسِ چى ثب سغح هؼٌی(0.05;α )تَاى پصیطفت ثمیي ٍجمِ    هی

 .ًمس ػولیبتی ٍ جطیبى ّبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضز

                           (    3)هسل 

 آسهَى فزضیِ چْارماسًتایج حاصل

ثط اسبس هسل ظیط افعایص سَز ػولیبتی تبثیط هستمین ٍ افعایص الالم تؼْسی تبثیط ػىمس  

زضغس همبزیط جطیبى ّبی ٍجمِ   24زض جطیبى ّبی ٍجِ ًمس ػولیبتی سبل چتی زاضز ٍ حسٍز 

ضمًَس ٍ ثمب تَجمِ ثمِ هممبزیط احتومبل هطثمَط ثمِ          ي هیًمس ػولیبتی سبل چتی تَسظ هسل تجیی

تَاى پصیطفت الالم تؼْسی  هی( α;0.05)زاضی  هتهیطّبی هستمل ٍ همبیسِ چى ثب سغح هؼٌی

 .ثب جطیبى ّبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبعوؼٌی زاضی زاضًس ثِ ّوطاُ سَز ػولیبتی

 (4)هسل 
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 پٌجنآسهَى فزضیِ اسحاصلًتایج

افعایص ٍجِ ًمس ػولیبتی ٍ الالم تؼْسی تبثیط هستمین زض جطیبى ّبی ٍجِ ًممس ػولیمبتی   

زضغس همبزیط جطیبى ّبی ٍجمِ ًممس ػولیمبتی سمبل چتمی تَسمظ        32سبل چتی زاضز ٍ حسٍز 

ِ ٍهسمتمل هتهیطّبیثِهطثَطاحتوبلضًَس ٍ ثب تَجِ ثِ همبزیط هسل تجییي هی -سمغح ثمب چىهمبیسم

جطیبى ّمبی  ثبّوطاُ ٍجِ ًمس ػولیبتیثِتؼْسیالالموِپصیطفتتَاى هی(α;0.05)زاضی هؼٌی

 .زاضًسزاضیهؼٌیاضتجبطچتیزٍضٍُجِ ًمس ػولیبتی

          (5)هسل 

 آسهَى فزضیِ ضطناسحاصلًتایج

     ِ ًممس   فَق افعایص ٍجِ ًمس ػولیبتی ٍ سَز ػولیبتی تمبثیط هسمتمین زض جطیمبى ّمبی ٍجم

زضغس همبزیط جطیبى ّبی ٍجِ ًممس ػولیمبتی سمبل چتمی      25ػولیبتی سبل چتی زاضز ٍ حسٍز 

ضًَس ٍ ثب تَجِ ثِ همبزیط احتوبل هطثَط ثِ هتهیطّمبی هسمتمل ٍ همبیسمِ     تَسظ هسل تجییي هی

تَاى پصیطفت وِ سمَز ػولیمبتی ثمِ ّومطاُ ٍجمِ ًممس        هی( α;0.05)زاضی  چى ثب سغح هؼٌی

 .ّبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبعوؼٌی زاضی زاضًس ػولیبتیجب جطیبى

  (6)هسل 

  ُ چظهممَى ثبلیوبًممسُ )الظم ثممِ تَضممیح اسممت ثممطای چظهممَى هٌبسممجت هممس ْبی اضائممِ ضممس

،چاظهَى ولَهَ َگطاه اسویطیٌ  جْت ثطضسی ًطهبل ثَزى ثبلیوبًسُ ّب، چظهَى زٍضثیي (ّب

یمِ ثبلیوبًمسُ ّمب جْمت ثطضسمی ثبثمت ثمَزى ٍاضیمبًس         ٍاتسي جْت استمالل چًْمب،ًوَزاض ػل 

ثبلیوبًسُ ّب ٍ ّو ٌمیي چظهمَى تمَضم ٍاضیمبًس جْمت ثطضسمی میطّورغمی زض همسل ّمبی          

تطویجی ثیي هتهییطّبی هستمل اًجبم ضسُ وِ ًتبیج حبغل اظ چًْمب هایمس هٌبسمت ثمَزى همسل      

 .ّبی اضائِ ضسُ هی ثبضس

 ّافزضیِآسهَىًتایجتحلیلتفسیز ٍ

.پطزاظینّب هیزض ایي لسوت ثِ ثطضسی ًتبیج حبغل اظچظهَى فطضیِ      
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ّبًتبیج حبغل اظ چظهَى فطضیِ -5جسٍل ضوبضُ  

 ًتیجِ آسهَى ّابیاى فزضیِ
ضزیب تعییي   

 رگزسیَى

رتبِ پیص  بیٌٌذگی 

 هذل

 6 001/0 ضز .ثیي الالم تؼْسی ٍ جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضز

 4 227/0 لجَل ٍ جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضز یي سَز ػولیبتیث

 5 185/0 لجَل .ٍ جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی زٍضُ چتی اضتجبط ٍجَز زاضز ٍجِ ًمس ػولیبتی

ثیي الالم تؼْسی ثِ ّوطاُ سَز ػولیبتی ثمب جطیبًْمبی ٍجمِ ًممس ػولیمبتی زٍضُ      

 .ی ٍجَز زاضزچتی  اضتجبط هؼٌی زاض
 3 242/0 لجَل

ثیي الالم تؼْسی ثِ ّوطاُ ٍجِ ًمس ػولیبتی ثب جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیبتی 

.زٍضُ چتی اضتجبط هؼٌی زاض ی ٍجَز زاضز        
 1 372/0 لجَل

ثیي سَز ػولیبتیجِ ّوطاُ ٍجِ ًمس ػولیبتی ثب جطیبًْبی ٍجِ ًمس ػولیمبتی زٍضُ  

 .ضزچتی اضتجبط هؼٌی زاض ی ٍجَز زا
 2 249/0 لجَل

 

ػولیبتی ثْوطاُ الالم تؼْمسی لبثلیمت پمیص    ًمسزٌّسُ ایي است وِ ٍجًِتبیج تحمیك ًطبى

ٍاضمح اسمت ومِ ثمس یل ضًٍمس      . ثیٌی وٌٌسگی ثیطتطی ًسجت ثِ سبیط هتهیطّبی تحمیك زاضًمس 

 ِ  فؼب یت ضطوت ٍ لبثلیت ایجبز ًمسیٌگی زض سب ْبی گصضتِ، هیتَاًس زض سٌَات چتی ًیع ٍجم

ّو ٌممیي ثممب ثىممبضگیطی سیسممتن تؼْممسی زضیبفتْممب ٍ پطزاذتْممبی ًمممسی، . ًمممس ایجممبز ًوبیٌممس

ذػَغبً ػولیبتی، ثِ سبل هب ی چتی ثِ تؼَیك هی افتس ٍ ًتیجتبً ثط ٍجِ ًمس سبل هب ی چتمی ثمِ   

 صا ثِ ًظط هیطسس ًتب یج حبغل اظ ایي تحمیك هٌغجمك  . هیعاى ثسیبض ظیبزی اثط گصاض ذَاّس ثَز

 .ضبت هجٌبی تحمیك هی ثبضسثب هفطٍ

 

 ّاپیطٌْاد

زض عی اًجبم پژٍّص، ثب ثطضسی هٌبثغ اعالػمبتی زض اضتجمبط ثمب هَضمَع پمژٍّص ٍ ثمب           

 .تَجِ ثِ ًتبیج ٍ زستبٍضزّبی پژٍّص حبضط پیطٌْبزات شیل اضئِ هی گطزز
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چهمسُ  ثِ سطهبیِ گصاضاى پیطٌْبز هیطَز ثب تَجِ ثِ ضطایظ فؼلی ثبظاض ٍ ًتبیج ثِ زسمت  ( 1

اظ ایي تحمیك ٍجِ ًمس ًبضی اظ ػولیبت ضا ثْوطاُ الالم تؼْسی جْت تػوین گیطیْمبی ذمَز   

 .ثطای پیص ثیٌی ٍجِ ًمس چتی زض ًظط ثگیطز

ثب تَجِ ثِ یبفتِ تحمیك، هجٌی ثط ػسم ٍجَز ضاثغِ هستمین ثیي الالم تؼْسی ٍجطیبًْمبی  ( 2

ثیٌی جطیبًْبی ًمسی زٍضُ ثؼمس  زض پیص ضَزگطاى هب ی پیطٌْبز هیًمسی زٍضُ ثؼس، ثِ تحلیل

 .ثِ تهییطات الالم تؼْسی زٍضُ جبضی ثِ ّوطاُ سَز حسبثساضی تَجِ ثیطتطی زاضتِ ثبضٌس

ًمِ  )ّبی ایي تحمیك هایس ایي ٍالؼیت است وِ زض غَضت اسمتفبزُ اظ یمه هتهیمط   یبفتِ( 3

ی ٍ المالم تؼْمسی   سَزحسبثساضی ًسجت ثِ جطیبًْبی ًممسی ػولیمبت  (  هجوَػِ ای اظ هتهیطّب

ثٌمبثطایي  . ثیٌی جطیبًْبی ًمسی زٍضُ ثؼمس زاضای هحتمَای اعالػمبتی ثیطمتطی هیجبضمس     زض پیص

ثیٌی جطیبًْبی ًمسی زٍضُ ثؼس ثِ سَز حسبثساضی ثمیص  تَاًٌس ثطای پیصوٌٌسگبى هیاستفبزُ

 . اظ جطیبًْبی ًمسی ػولیبتی ٍ الالم تؼْسی اتىب ًوبیٌس

ایي هَضَع وِ استفبزُ ی تَأم هتهیطّب ثبػث ثْجمَز پمیص    ًتبیج ایي تحمیك زض ذػَظ

طیبى ّبی ًمسی هی ضَز هایس ًتبیج سمبیط تحمیممبت اظ جولمِ تحمیممبت اًجمبم ضمسُ       جثیٌی 

همی  ( 2005)ٍ چَتىًَمبویتی  >.6= (2001)،ثمبضت ٍ ّوىمبضاى  (1383)ثمفی ٍّبضوی تَسظ

 .ثبضس
 

 هحذٍدیت ّای تحقیق 

ثمب تَجمِ ثمِ سمبثمِ     . ثبضسظ هطاحل هْن تحمیك هیچٍضی ٍ تْیِ اعالػبت یىی اجوغ -1

وَتبُ تْیِ غَضت گطزش ٍجَُ ًمس زض ایطاى ٍاظ سَی زیگمط تهییمطات سمبذتبضی غمَضت     

گطفتِ زض عی ّویي هست ًسجتبً وَتبُ زض چگًَگی گعاضضمگطی غمَضت یمبز ضمسُ، للومطٍ      

ت گطفتمِ زض  تحمیمبت هطبثِ غمَض . هحسٍز ضس 1387ا ی 1380ظهبًی ایي تحمیك ثِ سب ْبی 

-ضٍ وَتبُاظ ایي.  اًسوطَضّبی پیططفتِ اظ ًظط للوطٍ ظهبًی زٍضُ ّبی ثیطتطی ضا زض ثطگطفتِ
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ػلیمطمن  . گصاضتِ ثبضس تط ضسى للوطٍ ظهبًی هوىي است ثط ًتبیج ایي تحمیك اثطات ًبهغلَثی

حجمن   ایي اهط، تالش هحمك ثط ایي ثَز تب ثب هجٌب لمطاض زازى ضٍش ثطضسمی همغؼمی ٍ افمعایص    

 .ای ایي هسأ ِ ضا تؼسیل ًوبیس ًوًَِ، تب اًساظُ

ثمب تَجممِ ثممِ جبهؼممِ چهممبضی تحمیممك پیطمٌْبز هممی ضممَز اسممتفبزُ اظ ًتممبیج تحمیممك زض    -2

 .ضطوتْبی ذبضج اظ ًوًَِ تحمیك ٍ ضطوتْبی ذبضج اظ ثَضس ثب احتیبط ّوطاُ ثبضس

سمجِ  ضطایظ تَضهی وطمَض ٍ ػمسم تْیمِ غمَضتْبی همب ی تؼمسیل ضمسُ ثمط ضٍی هحب         -3

 .هتهیطّبی تحمیك هَثط ثَزُ است
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