
1 

 

 کیفیت سَد ٍ ٍضعیت هالی ضزکت ّا

 

 غالهزضا کزدستاًیدکتز 

 لصٚیٗ، ایساٖ( زٜ)دا٘ؿیاز ٌسٜٚ حػابدازی دا٘ؿٍاٜ بیٗ إِّّی أاْ خٕیٙی 
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 چکیدُ

 ، ٚزؾىػننیٍی ٚ غننالٔس ٔنناِیدزٔا٘نندٌی غننً غننٝ  دزویفیننس غننٛد  ًٔآِننٝایننٗ دز      

بنس  ٚنٓیس ٔاِی ؾسوس ٞا، يبمٝ بٙدی . بسزغی ٚ ٔمایػٝ لساز ٌسفیٝ اغسٔٛزد   ؾسوس ٞا

غنٛد   ویفنی  ٚیطٌنی چٟناز  ادٜ اش اغنیف  بنا  ٘یص ویفیس غٛد اغاظ ٔدَ تٓدیُ ؾدٜ آِیٕٗ ٚ 

ٚ     ویفیس الالْ تٟٓدی،  :ؾأُ یىٙنٛاخیی غنٛد ا٘نداشٜ     پایندازی غنٛد، لابّینس پنیؽ بیٙنی  

 110تحمینك  ٕ٘ٛ٘نٝ ٞنای   تٓداد ٚ  1389تا  1385اقّی تحمیك اش غاَ  باشٜ .ٌیسی ؾدٜ اغس

 بنسای بسزغنی   .ٔؿاٞدٜ دز غٝ ٌسٜٚ ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غنآِ ٔنی باؾند    1330ؾسوس با 

 .اغیفادٜ ؾدٜ اغس ،اش زٚؼ ٘اپازأیسی تحّیُ ٚازیا٘عٔیاٍ٘یٗ ٞای غٝ جأٓٝ  اخیالف

پایدازی ٚ یىٙٛاخیی غٛد ٚیطٌی  دٚس وٝ بیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞ ٔی دٞدیافیٝ ٞای تحمیك ٘ؿاٖ      

اخننیالف  أننا .دز غننٝ ٌننسٜٚ ٚزؾىػننیٝ، دزٔا٘نندٜ ٚ غننآِ تفنناٚو ٔٓٙننی دازی ٚجننٛد دازد

غنٝ ٌنسٜٚ ٚجنٛد     دز ویفیس الالْ تٟٓدی ٚ لابّینس پنیؽ بیٙنی غنٛد    ٔیاٍ٘یٗ بیٗ ٔٓٙادازی 

 . ٘دازد

ویفینس غنٛد ٚ ؾنسوس ٞنای      پاییٗ تنسیٗ غنً   ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ دازای ٕٞچٙیٗ      

٘ینص  ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٔناِی ٚ ٚزؾىػنیٝ    .ٞػیٙدغٛد ویفیس  االتسیٗ غً غآِ دازای ب

  .سدٜ ا٘دبیؿیس اش ؾسوس ٞای غآِ، غٛد خٛد زا دغیىازی و

 اٚزاق بٟاداز تٟساٖبٛزظ باشاز ، غًٛح ٚنٓیس ٔاِی، غٛد ویفیس: ٍاصّای کلیدی
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  هقدهِ  -1
أسٚشٜ با ٚجٛد ٔحدٚدیس ٞایی ونٝ دز ٔنٛزد غنٛد ٌنصازؼ ؾندٜ حػنابدازی ٚجنٛد        

دازد، غسٔایٝ ٌرازاٖ ویفیس غٛد زا ٕٞچٙاٖ ؾناخف بٟینسی بنسای ٘حنٜٛ ت كنیف ٔٙنابّ       

ونٝ  ٟٔنٓ ٌنصازؼ ٞنای ٔناِی اغنس       غٛد یىی اش ٚیطٌنی ٞنای  ویفیس .]3[خٛد ٔی دا٘ٙد 

شیسا غٛد بٝ ْٙٛاٖ ٚزٚدی اقنّی ٔندَ    .ت كیف وازآٔد ٔٙابّ زا تحس تاثیس لساز ٔی دٞد

 .]17[ٞای ازشیابی غسٔایٝ ٌرازاٖ ٚ تحّیٍّساٖ، بٝ ؾٕاز ٔی زٚد 

ٝ   دزٔا٘دٜ ؾسوس ٞای ٔدیساٖ زٚؼ ٞایی وٝ اش یىی ٗ  ٔناِی ٚ ٚزؾىػنی  اغنس  ٕٔىن

ٝ  خنٛد  ننٓی   ّْٕىسد وسدٖ ٔ فی بسای ٝ  ٚ وػن  فسقنس   لكند  بن ٗ  تناخیس  بن  ا٘نداخی

 باْن   واز ایٗ. حػابدازی اغس غٛد افصایؿی دغیىازی وٙٙد، آٖ اغیفادٜ اش ٚزؾىػیٍی

ٔنی   ٔٛج  غٛد ویفیس واٞؽ. ٔی ٌسدد ٔروٛز ؾسوس ٞای غٛد لابّیس اتىای واٞؽ

 دز ٚ داؾنیٝ باؾنٙد   حػنابدازی غنٛد   اش ٞنای ٘ادزغنیی   بسداؾس وٙٙدٌاٖ ؾٛد وٝ اغیفادٜ

 .]7[ٌسدد  ٔی آ٘اٖ اؾیباٜ تكٕیٓ ٞای باْ  ات اذ ٟ٘ایس،

ؾسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ ٚ ٚزؾىػنیٝ، دز اِٛینس      ٔاِی دز چٙد دٞٝ اخیس، بسزغی ٚنٓیس     

ایٗ ٘نِٛ ؾنسوس   ویفیس غٛد پطٚٞؽ ٞای ا٘جاْ ؾدٜ دز ازتباو با . تحمیك لساز ٌسفیٝ اغس

بنا اینٗ حناَ،    . ٚ ٘ینای  آٟ٘نا ٔیٙنالم اغنس    بنٛدٜ   وٓجٟاٖ غً   ٚ ٞٓ دز ٞٓ دز ایساٖ ،ٞا

وٝ ٔدیساٖ ؾسوس ٞای دزٔا٘ندٜ ٔناِی ٚ ٚزؾىػنیٝ،    خازجی دزیافیٙد بسخی اش پطٚٞؿٍساٖ

ٚ ویفیس غٛد دز ایٗ ٌٛ٘ٝ ؾسوس ٞا نٓی   اٍ٘یصٜ ٞای بیؿیسی بسای ٔدیسیس غٛد داز٘د

 .]7ٚ 5[اغس

، دز ؾنسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ ٔناِی     غنٛد  فینس ویبسزغنی  بس ایٗ اغاظ ٞدف اینٗ تحمینك،      

 . ٚزؾىػیٝ ٚ غآِ ْهٛ بٛزظ اٚزاق بٟاداز تٟساٖ ٔی باؾد

 کیفیت سَد ٍ ٍضعیت هالی ضزکت-2

. ا٘داشٜ ٌیسی غٛد اغیفادٜ ٔنی ؾنٛد،ویفیس غنٛد اغنس     وازاییٚاضٜ ای وٝ اغّ  بسای      

ٖ   اغیفادٜ وٙٙدٌاٖ ايالْاوویفیس غٛد بسای  ٚ پطٚٞؿنٍساٖ بنٝ    حػنابدازی، غیاغنیٍرازا

، اش إٞینس ٚینطٜ ای بسخنٛزداز    ْٙٛاٖ ینه ٔحكنَٛ بستنس ايالْناتی قنٛزو ٞنای ٔناِی       

 .]15[اغس
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با ایٗ . ُ٘سی یىػاٖ ٚجٛد ٘دازد آٖ ویفیس غٛد ٔفٟٛٔی چٙد بٓدی اغس ٚ دز تٓسی      

حاَ پطٚٞؿٍساٖ ٔیٓددی تٓازیفی اش ویفیس غٛد ازائٝ وسدٜ ا٘ند ونٝ دز ادأنٝ بنٝ اخیكناز      

 :دٖ ٔی ؾٛ٘بیا

ا٘ٓىاظ غٛد ٚالٓنی ؾنسوس    ویفیس غٛد زا ٔی تٛاٖ بٝ تٛا٘ایی غٛد ٌصازؼ ؾدٜ بسای     

ویفینس  . غٛدٔٙدی غٛد ٌصازؼ ؾدٜ جٟس پیؽ بیٙی غنٛد آتنی تٓسین  ونسد    ٚ ٕٞچٙیٗ 

 .]14[غٛد بٝ ثباو، تداْٚ، ٚ ْدْ ٘ٛغاٖ پریسی غٛد ٌصازؼ ؾدٜ اؾازٜ دازد 

یه ؾاخف خنٛ  بنسای    ،جٓ الالْ تٟٓدی ٔٛجٛد دز غٛد، ح(1996)بٝ ْمیدٜ اغّٖٛ      

 .]13[ازشیابی ویفیس غٛد اغس 

غٛدی اغس ونٝ زٚؼ ٞنا ٚ بسآٚزدٞنای حػنابدازی      ،غٛد با ویفیس، (2008)ُ٘س ِٛ  اش     

 .]20ٚ 2[ٔٛزد اغیفادٜ دز ایجاد آٖ، ْازی اش تٓك  ٚ يسفدازی باؾٙد 

ٕینس غنٛد ٚ   غٛد ْبنازو اغنس اش ٔندیسیس و   ، ویفیس (2003) اش دیدٌاٜ الً٘ ٚ ییٕٗ     

 .]8[ؾٙاغایی بٝ ٔٛلّ شیاٖ

، ویفینس غنٛد ا٘نداشٜ ای اش ٌنصازؼ قنادلا٘ٝ غنٛد،       (2003)ٚ ٚیٗ غٙس  ؾیپس بٝ ْمیدٜ     

وٝ ؾأُ تغییس دز خاِف دازایی ٞای الیكنادی بنٝ   .٘ؿاٖ دادٖ غٛد ٞیىػیاٖ ٔی باؾد بسای

 .]14[غیس اش ٔٓأالو با ٔاِىاٖ اغس

اغنس ونٝ اش پایندازی بیؿنیسی     بنا ویفینس   غٛدی ، (1383)ثمفی ٚ وسدغیا٘یاش دیدٌاٜ      

 .]4[بسخٛزداز باؾد

ویفیس الالْ تٟٓدی، پایدازی غنٛد، لابّینس پنیؽ     ،(2004)فسا٘ػیع ٚ ٕٞىازاٖ اش ُ٘س      

ا٘ٝ بیٙی غٛد، یىٙٛاخیی غٛد، ٔسبٛو بٛدٖ غٛد بٝ ازشؼ غٟاْ، بٝ ٔٛلّ بٛدٖ ٚ ٔحافُٝ واز

ٌنی اَٚ  چٟناز ٚیط . ٟٕٔیسیٗ ٔٓیازٞای ازشیابی ویفیس غٛد بٝ ؾنٕاز ٔنی زٚ٘ند   دٖ غٛد، بٛ

 .] 18ٚ19[ ٔبیٙی بس ايالْاو حػابدازی ٚ غٝ ٚیطٌی دیٍس ٔبیٙی بس ايالْاو باشاز ٞػیٙد

فسا٘ػیع ٚ ٕٞىنازاٖ،  )ؾسوس ٞای با ویفیس غٛد نٓی ، ٞصیٙٝ غسٔایٝ باالتسی داز٘د      

تجسبٝ ازائٝ ٔجدد غٛد داز٘د، اش ِحاٌ الیكادی، ٚاونٙؽ ٔٙفنی    ٚ ؾسوس ٞایی وٝ (2004

؛پنإِسٚش ٚ ٕٞىنازاٖ،   1991ٖ، فنسٚش ٚ ٕٞىنازا  )ازی ٘ػبس بٝ لیٕس ٘ؿاٖ ٔی دٞٙد ٔٓٙی د

2004)]17 ٚ18[. 
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ویفیس غٛد ازتباو ٘صدیه با ٔدیسیس غٛد دز ازشیابی غنالٔس ٔناِی ینه ٚاحند تجنازی      

. ٚنٓیس ٔاِی ؾسوس ٞا ٔی تٛا٘د ٔیفاٚو باؾدٔ یّ  ویفیس غٛد دز غًٛح .]20[دازد 

، ٔندیساٖ ؾنسوس ٞنایی ونٝ دچناز ٚخأنس ٔناِی ٞػنیٙد،         اغسدادٜ تحمیماو پیؿیٗ ٘ؿاٖ 

شٔنا٘ی ونٝ ٔنندیسیس ؾنسوس، النداْ بننٝ      .]19[اٍ٘ینصٜ بیؿنیسی بننسای ٔندیسیس غنٛد داز٘نند    

فنصایؽ  شیسا الالْ تٟٓدی ا. دغیىازی غٛد ٔی وٙد، ویفیس غٛد حػابدازی واٞؽ ٔی یابد

یافیٝ ٚ غٛد بس جسیاٖ ٘مدی، فصٚ٘ی ٔی یابد ٚ ٞسچنٝ فاقنّٝ غنٛد ٚ جسیناٖ ٘مندی افنصایؽ       

 .]4[یابد، اش ویفیس غٛد واغیٝ ٔی ؾٛد

ٔدیسیس غٛد شیاد ٔی تٛا٘د ویفیس غنٛد زا وناٞؽ دٞند ٚ ايالْناو دغنیىازی ؾندٜ            

دیسیس غنٛد،  دز حاِی وٝ، ْدْ ٚجٛد ٔن . ٕٔىٗ اغس بٝ تكٕیٓ ٌیسی ٘ادزغس ٔٙجس ؾٛد

ٔا٘ٙند بناشاز غنسٔایٝ ٚ پناداؼ ٔندیسیس، بنٝ        یشینسا ْنٛأّ  . ویفیس غٛد زا تهٕیٗ ٔی وٙند 

ْٛأّی ٕٞچٖٛ ٔیصاٖ دزٔا٘دٌی ٔاِی، زؾد ٚ تٛغنٓٝ ٚ   .]17[ویفیس غٛد وٕه ٔی وٙٙد

 .]9ٚ 8[غً  بدٞی ٞای ؾسوس ٘یص ٔی تٛا٘ٙد بس ویفیس غٛد تاثیس ٌراز باؾٙد

 ای درهاًدُ هالی ٍ ٍرضکستِکیفیت سَد در ضزکت ّ. 2-1

ٚجٛد شٔیٙٝ ٞای ٔٙاغ  بسای دغیىازی غٛد ٘اؾی اش تهاد ٔٙافّ ٚ ٕٞچٙیٗ پنازٜ ای اش       

ٔحدٚدیس ٞای ذاتی حػابدازی اش جّٕٝ ٘ازغایی ٞای ٔٛجٛد دز فسآیٙد بسآٚزدٞا ٚ پنیؽ  

    ٜ اغنس   بیٙی ٞای آتی ٚ أىاٖ اغیفادٜ اش زٚؼ ٞای ٔیٓدد حػابدازی بنٛدٜ ونٝ باْن  ؾند

بنس يبنك   . غٛد ٚالٓی ؾسوس ٞا اش غٛد ٌصازؼ ؾدٜ دز قٛزو ٞنای ٔناِی ٔیفناٚو باؾند    

تحمیماو پیؿیٗ، ایٗ ِ٘ٛ اٍ٘یصٜ ٞا بیؿیس دز ٔدیساٖ ؾسوس ٞایی وٝ دچاز دزٔا٘دٌی ٔناِی  

 .]7[ٚ ٚزؾىػیٍی ٞػیٙد، ٚجٛد دازد

اِی تّمنی ٔنی   شٔنا٘ی دزٔا٘ندٜ ٔن   دز حٛشٜ ٔاِی، ینه ؾنسوس   ، (2007)ٍیٙص ٞای ُ٘ساش       

بدٞی ٞای یه ؾنسوس  . وٝ دز ایفای تٟٓداو بٝ اْیباز دٞٙدٌاٖ، دچاز ٔؿىُ ؾٛدٌسدد 

ٕٔىٗ اغس بسای تأیٗ ٔاِی ّْٕیاو آٖ اغیفادٜ ؾٛد، أا با ایٗ واز  بیؿیس دز ٔٓسل خًنس  

بٙابسایٗ اٌس دزٔا٘دٌی ٔاِی ؾنسوس بٟبنٛد ٘یابند، بنٝ     . تجسبٝ دزٔا٘دٌی ٔاِی لساز ٔی ٌیسد

، ٔٓیمند اغنس ونٝ اوشنس ؾنسوس ٞنا دز ٘ییجنٝ        (1999)ٚییناوس  . یٍی ٔٙجس ٔی ؾٛدػٚزؾى

 .]10[ٔدیسیس نٓی  ٚ دزٔا٘دٌی الیكادی ٚازد ٚنٓیس دزٔا٘دٌی ٔاِی ٔی ؾٛ٘د
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، زا بسای تمػیٓ ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ MMH، ٔدَ (1991)ٔه وٛیٗ، ٔاچّس ٚ ٞاپ ٚٚد 

ونٝ غنسٔایٝ دز ٌنسدؼ ٔٙفنی جنازی،       دز ایٗ ٔدَ ؾسوس ٞایی. ٚ غیس دزٔا٘دٜ ازائٝ داد٘د

شیاٖ ّْٕیاتی ٚ شیاٖ ا٘باؾیٝ دز غٝ غاَ لبُ اش ٚزؾىػیٍی داؾیٝ باؾٙد، دز ٌنسٜٚ دزٔا٘ندٜ   

دزٔا٘ندٜ، تىٙینه ٞنای    آٟ٘ا دزیافیٙد وٝ ؾسوس ٞای دزٔا٘ندٜ ٚ غینس   . ٔاِی لساز ٔی ٌیس٘د

ه ٔندَ أییناش   ، ی(2006)اش غٛی دیٍس آِیٕٗ. ویفیس غٛد ٔیفاٚتی داز٘دٔدیسیس غٛد ٚ 

ٚ ، ٘ػبس بٝ ؾسوس ٞای ٌسٜٚ بٝ ْٙنٛاٖ ٚزؾىػنیٝ   (EMS-Score) دز باشازٞای َٟ٘ٛٛز

، زا تٛغٓٝ داد وٝ ٔی تٛاٖ تنا حندی زٚؼ   MMHٔفٟٛٔی ٔیفاٚو اش ٔدَ غیس ٚزؾىػیٝ، 

 .]19[ىػیٝ ٚ غیس ٚزؾىػیٝ زا ٔؿ ف وسدٞای ویفیس غٛد ؾسوس ٞای ٚزؾ

َ فٛق بسای يبمٝ بٙدی وسدٖ ؾنسوس ٞنا بنٝ دزٔا٘ندٜ     ، اش دٚ ٔد(2013)ِی ٚ ٕٞىازاٖ      

اش چٟناز ٚیطٌنی ویفنی غنٛد     ٘یص ٔاِی، ٚزؾىػیٝ ٚ غیس ٚزؾىػیٝ ٚ دز تحّیُ ویفیس غٛد 

ویفیس الالْ تٟٓدی، پایدازی غٛد، لابّیس پیؽ بیٙی غٛد ٚ یىٙٛاخیی غٛد، اغنیفادٜ   ؾأُ

ؾسوس  ٚنٓیس ٔاِیغًٛح  غًٛح ویفیس غٛد بایافیٝ ٞای آٟ٘ا ٘ؿاٖ ٔی دٞد وٝ . وسد٘د

دازای وٕیسیٗ ویفیس غٛد ا٘داشٜ ٌینسی  ٚ دزٔا٘دٜ ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ . ٞا ٔٛاشی اغس

ؾدٜ بٝ ٚغیّٝ ٞس یه اش چٟاز ٚیطٌی غٛد، ٚ ؾنسوس ٞنای غنآِ دازای بناالتسیٗ غنًٛح      

ٕٞچٙیٗ دزیافیٙد وٝ ویفیس غٛد دز ينَٛ دٚزٜ ٔنٛزد ًٔآِنٝ وناٞؽ     . ویفیس غٛد ٞػیٙد

 افنصایؽ  ،ویفیس غنٛد  پاییٗ تسیٗبدیٗ ٔٓٙی وٝ تٓداد ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ با . یافیٝ اغس

 .]19[واٞؽ یافیٝ اغس، ٚ تٓداد ؾسوس ٞای غآِ با باالتسیٗ ویفیس غٛد یافیٝ

، دزیافس وٝ ؾنسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ، لبنُ اش دزٔا٘ندٌی ٔناِی دغنس بنٝ         (1994)غٛئٙی     

، (2010)ٕٞچٙیٗ الجیّی ٚ شٌناَ  . ش٘ٙدٌصیٙؽ ٞای حػابدازی بیؿیسی زٚی دزآٔدٞا ٔی 

بٝ ایٗ ٘ییجٝ زغید٘د وٝ ؾنسوس ٞنای دازای بحنساٖ ٔناِی، ؾناخف ٞنای غنالٔس ٔناِی ٚ         

 .]6[تجازی پاییٗ تسی داز٘د

، دزیافیٙد ونٝ ویفینس غنٛد دز ؾنسوس ٞنای وٛچنه، ننٓی         (2002)ٛ یدچٛ ٚ دیچ     

٘مدی شیاد ٚ چسخٝ ّْٕیناتی   ایٗ ِ٘ٛ ؾسوس ٞا شیاٖ بیؿیس، ٘ٛغا٘او فسٚؼ ٚ جسیاٖ. اغس

 .]17[يٛال٘ی تسی داز٘د

ٛزظ ویفیس غنٛد زا دز ؾنسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ ٔناِی ْهنٛ بن        ،]7[دغیٍیس ٚ ٕٞىازاٖ     

ٝ  ونٝ  ٘ؿناٖ ٔنی دٞند     آٟ٘نا ٘ینای   . بسزغی ٕ٘ٛد٘داٚزاق بٟاداز تٟساٖ   ونازی  ٔینصاٖ ٔحافُن
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 اش ٘ییجنٝ،  دز ٚ س؛اغن  دزٔا٘دٜ غیس ٞای ؾسوس اش بیؿیس دزٔا٘دٜ ٞای ؾسوس دز ٔؿسٚو

ٜ  غینس  ٞای ؾسوس اش باالتس دزٔا٘دٜ ٞای ؾسوس دز غٛد ویفیس ِحاٌ ایٗ  .اغنس  دزٔا٘ند

 .الشْ بٝ ذوس اغس وٝ دز ایٗ تحمیك دزٔا٘دٜ ٔاِی بٝ جای ٚزؾىػیٍی اغیفادٜ ؾدٜ اغس

ویفیس ٌصازؾٍسی ٔاِی ؾسوس ٞای دزٔا٘ندٜ ٚ غیسدزٔا٘ندٜ    ،]6[خٛاجٛی ٚ ٕٞىازاٖ     

، ٔنٛزد  (2001)اٚزاق بٟناداز تٟنساٖ، زا بنا اغنیفادٜ اش ٔندَ بنازک ٚ ٕٞىنازاٖ        ْهٛ بٛزظ 

ًٔآِٝ لساز داد٘د ٚ دزیافیٙد وٝ ویفیس ٌصازؾٍسی ٔاِی ؾسوس ٞای غیسدزٔا٘دٜ، پاییٗ تس 

س ٞای غیسدزٔا٘ندٜ  ٕٞچٙیٗ ْٙٛاٖ ٔی وٙٙد وٝ ؾسو. ٚ اش پایدازی وٕیسی بسخٛزداز اغس

ؾسایى ٘أػاْد الیكادی دز وؿٛز، پیؽ بیٙی جسیاٖ ٞنای   ٔی وٙٙد، ٚ یایا دغیىازی غٛد 

   .٘مد آتی آٖ ٞا زا با ٔؿىُ ٔٛاجٝ وسدٜ اغس

 کیفیت سَد در ضزکت ّای سالن.2-2

دز ٔسحّٝ غالٔس ٔاِی، ؾسوس تٛا٘ایی باشپسداخس بدٞی خٛد زا دازد ٚ غٛدآٚزی آٖ      

 .]10[ی ؾٛد٘یص دز غً  باالیی اغس وٝ بٝ چٙیٗ ؾسویی، غآِ ايالق ٔ

اخییاز ُْٕ ٔدیساٖ دز اغیفادٜ اش اقَٛ تحمك ٚ تًنابك، بنسآٚزد ٚ پنیؽ بیٙنی اش جّٕنٝ           

ْٛأّی اغس وٝ ویفیس ٌصازؾٍسی ٔاِی بنٝ ينٛز اْنٓ ٚ ویفینس غنٛد زا بنٝ ينٛز اخنف         

بٙابسایٗ ویفینس غنٛد ٚ ٌصازؾنٍسی ٔناِی ؾنسوس ٞنا، اش يسینك        . تحس تاثیس لساز ٔی دٞد

تحس تاثیس الندأاو ٚ قنالحدید ٔندیسیس دز جٟنس تغیینس ٚننٓیس        فسآیٙد ٔدیسیس غٛد

 .]6[ٔاِی، ٔی تٛا٘د ٔیفاٚو باؾد

، بنٝ اینٗ ٘ییجنٝ زغنید٘د ونٝ ؾنسوس ٞنایی بنا ٚننٓیس ٔناِی           (2004)دچٛ ٚ اغچٛز٘د      

ٔٙاغ ، ویفیس غٛد باالی داز٘د ٚ ویفیس باالی غٛد ٘ینص، ٔنٙٓىع وٙٙندٜ دلنس ّْٕىنسد      

 .]17[جازی ؾسوس اغس

، ویفیس غٛدآٚزی ؾسوس ٞای ْهنٛ بنٛزظ تٟنساٖ    ]2[بسادزاٖ حػٗ شادٜ ٚ ٕٞىازاٖ     

زا دز دٚ ٌسٜٚ قٙایّ ؾیٕیایی ٚ دازٚیی ٔٛزد بسزغنی لنساز داد٘ند ٚ دزیافیٙند ونٝ ویفینس       

أنا ٌنسٜٚ قنٙایّ    . غٛد دز ٌسٜٚ قٙایّ دازٚیی دز بّٙد ٔدو، بیؿیس اش وٛتناٜ ٔندو اغنس   

 .دز وٛتاٜ ٔدو دازای ویفیس غٛد باال ٞػیٙدؾیٕیایی ٞٓ دز بّٙد ٔدو ٚ ٞٓ 

ٖ )، بٝ بسزغی زابًٝ بیٗ ویفیس افؿا ]12[٘ٛزٚؼ ٚ حػیٙی      ٚ ( لابّیس اتىا ٚ بٝ ٔٛلّ بنٛد

یافیٝ ٞای ایٗ تحمیك حناوی اش آٖ  . ٔدیسیس غٛد ؾسوس ٞای ْهٛ بٛزظ تٟساٖ پسداخیٙد
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ی بنا ٔندیسیس غنٛد زابًنٝ     اغس وٝ بیٗ ویفیس افؿای ؾسویی ٚ بٝ ٔٛلّ بٛدٖ افؿای ؾسوی

ؾسویی، ٔندیسیس غنٛد   بدیٗ ٔٓٙی وٝ با افصایؽ ویفیس افؿای . ٔٙفی ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد

 .واٞؽ ٔی یابد

 ی تحقیقفزضیِ ّا -3

زلٓ غٛد حػنابدازی ٚ أىناٖ دغنیىازی    وازٌیسی ٔبٙای تٟٓدی دز ٔحاغبٝ بٝ دِیُ بٝ      

ٚ  بنٝ ویفینس   ،وٕینس ْنالٜٚ بنس   ٜ غنٛد،  دزبازاغیفادٜ وٙٙدٌاٖ  دیدٌاٜ، آٖ تٛغى ٔدیساٖ

صازؼ شیناٖ، زؾند   چسخٝ ّْٕیاتی، ا٘داشٜ ؾسوس، فساٚا٘ی دز ٌآٖ اش جّٕٝ  ْٛأُ ٔٛثس بس

 .]9[اغس یافیٝدزٔا٘دٌی ٔاِی ؾسوس؛ غٛق جسیاٖ ٘مدی، ٚ ؾسوس، ٘ٛغاٖ فسٚؼ، 

فنی  ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٔاِی ٚ ٚزؾىػیٝ، ٕٔىٗ اغس ايالْاو ٔاِی خٛد زا بسای ٔ      

٘ؿناٖ دادٜ اغنس    ًٔآِاو پیؿیٗ. ٔاِی، دغیىازی وٙٙد بحساٖٕ٘ٛدٖ ٚ یا بٝ تٓٛیك ا٘داخیٗ 

ای بیؿیسی بسای ٔندیسیس غنٛد   وٝ ٔدیساٖ ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٔاِی ٚ ٚزؾىػیٝ، اٍ٘یصٜ ٞ

دز ٚ بنٝ د٘بناَ آٖ وناٞؽ ویفینس غنٛد،      ، احیٕناَ دغنیىازی غنٛد    بٙابسایٗ. ]7ٚ 5[ داز٘د

 .ٚجٛد دازددزٔا٘دٌی ٔاِی ٚ ٚزؾىػیٍی ٞػیٙد؛ ؾسوس ٞایی وٝ دچاز 

، بٟیس ٔی تٛا٘د بس تكنٕیٓ  ٌسٜٚ ٞای ؾسوس بس اغاظ ٘ییجٝ ٌیسیٚ  ویفیس غٛدًٔآِٝ      

بنا يبمنٝ    حانس تحمیك بس ایٗ اغاظ. باؾدتاثیسٌراز  ٌیسی اغیفادٜ وٙٙدٌاٖ ايالْاو ٔاِی،

 ٔیماْد وٙٙندٜ پاغ ی  دازدغٓی  بٙدی وسدٖ ؾسوس ٞا بٝ ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٔاِی ٚ غآِ،

 : بیابدبسای ایٗ پسغؽ ٞا 

ویفینس  آینا   آیا ویفیس غٛد دز ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ ٔیفناٚو اغنس       

غٛد دز ؾسوس ٞای غآِ بناالتس اش ؾنسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ ٚ دزٔا٘ندٜ اغنس  ٔٓیازٞنای        

ٓ   ٞنای  ٞس ینه اش ٌنسٜٚ   ویفیس غٛد دز  دز چنٝ غنًحی لنساز     ٚزؾىػنیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ غناِ

       د٘داز

  :شیس تدٚیٗ ؾدٜ اغس قٛزوٝ بفسنیٝ چٟاز  ،بسای دغییابی بٝ اٞداف تحمیك

بیٗ ٔیاٍ٘یٗ ویفیس الالْ تٟٓدی، ؾسوس ٞای ٚزؾىػنیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ غنآِ،     :فزضیِ اٍل

 .تفاٚو ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد

 ا٘دٜ ٚ غنآِ، تفناٚو  ٔیاٍ٘یٗ پایدازی غٛد، ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔبیٗ  :فزضیِ دٍم

  .ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد
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بیٗ ٔیاٍ٘یٗ لابّیس پیؽ بیٙی غٛد، ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غنآِ،   :فزضیِ سَم

 .تفاٚو ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد

بیٗ ٔیاٍ٘یٗ یىٙٛاخیی غنٛد، ؾنسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ غنآِ،        :فزضیِ چْارم

 .تفاٚو ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد

 تحقیق رٍش -4 

٘ینای  آشٔنٖٛ   اغنس ٚ  ونازبسدی   ٚ اش ُ٘نس ٞندف  ایٗ تحمیك اش ُ٘س ٔاٞینس ٕٞبػنیٍی        

 .ٚازیا٘ع، تحّیُ ؾدٜ اغس آ٘اِیصفسنیٝ ٞا بس اغاظ ٘ػ ٝ ٘اپازأیسی 

 تحقیقًوًَِ  ٍيضگی ّای جاهعِ آهاری ٍ. 4-1 

دز غنً   بسای بسآٚزد ٔدَ ٞنا  . ٔی باؾد 1389تا  1385تحمیك غاَ ٞای ایٗ  اقّی باشٜ     

ٌنسدآٚزی  ٘یص  1381تا  1384غاَ ٞای ايالْاو ، ٞس ؾسوس بٝ قٛزو چسخؿی پٙ  غاِٝ

ٝ  110جأٓٝ ٔٛزد بسزغی تٓداد . ؾدٜ اغس زا بنٝ خنٛد   ٚیطٌنی ٞنای شینس     ؾسوس بٛدٜ ون

 : اخیكاـ دادٜ ا٘د

دز بنٛزظ   1381بٛدٜ ٚ لبنُ اش غناَ   تِٛیدی فٓاِیس ؾاٖ ِ٘ٛ ٕ٘ٛ٘ٝ، ؾسوس ٞای  -1

غناَ   7حندالُ  ٚ ايالْاو ٔٛزد ٘یناش آٟ٘نا    پریسفیٝ ؾدٜ باؾٙداٖ اٚزاق بٟاداز تٟس

 .دٙدغیسظ باؾی باشٜ شٔا٘ی تحمیك دز ئیٛاِی 

ؾسوس ٞای ٌسٜٚ ٚزؾىػیٝ، دز ٔحدٚدٜ ٚزؾىػیٍی ٔدَ تٓدیُ ؾندٜ آِنیٕٗ،    -2

لناٖ٘ٛ تجنازو اینساٖ بنٛدٜ ٚ      141لساز داؾیٝ باؾٙد ٚ دز ْیٗ حناَ ٔؿنَٕٛ ٔنادٜ    

 .ٕٗ بسای آٟ٘ا ٔٙفی باؾدٔیغیس ٔدَ آِی دٚ حدالُ

ؾسوس ٞای ٌسٜٚ دزٔا٘دٜ ٔاِی، دز ٔحدٚدٜ دزٔا٘دٌی ٔاِی ٔندَ تٓندیُ ؾندٜ     -3

٘بٛدٜ  141آِیٕٗ، لساز داؾیٝ باؾٙد ٚ دز ْیٗ حاَ دز غاَ ٔٛزد ُ٘س، ٔؿَٕٛ ٔادٜ 

 .ٔیغیس ٔدَ آِیٕٗ بسای آٟ٘ا ٔٙفی ٚ ٔؿابٝ قٙٓس ٚزؾىػیٝ ٘یص باؾٙددٚ  یه تا ٚ

ٓ، دز ٔحدٚدٜ غالٔس ٔاِی ٔدَ تٓدیُ ؾدٜ آِنیٕٗ، لنساز   ؾسوس ٞای ٌسٜٚ غاِ -4

٘بٛدٜ ٚ ٕٞٝ ٔیغیسٞنای ٔندَ آِنیٕٗ     141داؾیٝ باؾٙد ٚ دز ْیٗ حاَ، ٔؿَٕٛ ٔادٜ 

 .بسای آٟ٘ا ٔشبس ٚ ٔؿابٝ قٙٓس ٚزؾىػیٝ ٘یص باؾٙد

 ].10[ ؾسح شیس اغسٝ خالقٝ ٔدَ تٓدیُ ؾدٜ آِیٕٗ، ٔیغیسٞا ٚ ٔحدٚدٜ ٞای آٖ ب
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Adjusted-Z'-score = 0.291X1 + 2.458X2 -0.301X3 - 0.079X4 - 
0.05X5 

X1 ;غسٔایٝ دز ٌسدؼ بٝ وُ دازایی ٞا .X2 ; ا٘باؾیٝ بٝ ونُ دازاینی ٞنا   ( شیاٖ)غٛد. X3  ;

ازشؼ دفینسی  ; X4. بنٝ ونُ دازاینی ٞنا    ( غنٛد ٚ شیناٖ ّْٕیناتی   )غٛد لبُ اش بٟسٜ ٚ ٔاِیاو 

  .بٝ وُ دازایی ٞافسٚؼ خاِف ; X5. حمٛق قاحباٖ غٟاْ بٝ وُ بدٞی ٞا

 هحدٍدُ ّای هدل تعديل ضدُ آلتوي - 1جدٍل 

 

  .ؾسوس، ازائٝ ؾدٜ اغس -، تٓداد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا بس اغاظ ؾسوس ٚ غاَ(2) دز جدَٚ

 اد ًوًَِ ّای تحقیقتعد - 2جدٍل 

 جّٕ ٌسٜٚ غآِ ٌسٜٚ دزٔا٘دٜ ٔاِی ٌسٜٚ ٚزؾىػیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 131 23 43 65 ؾسوس

 1330 270 405 655 ؾسوس -غاَ

 266 54 81 131 غاِٝ  5با إْاَ چسخؿی 

 

 کیفیت سَدسٌجص هتغیزّای  .4-2

ٔٓیازٞنای  أنا ٟٕٔینسیٗ   . بسای ازشیابی ویفیس غنٛد، زٚیىسدٞنای ٔیفناٚتی ٚجنٛد دازد         

غٙجؽ ویفیس غٛد، ٞفس ٚیطٌی ویفی غٛد، ؾأُ ویفیس الالْ تٟٓدی، پایندازی غنٛد،   

لابّیس پیؽ بیٙی غٛد، یىٙٛاخیی غٛد، ٔسبٛو بٛدٖ غٛد بٝ ازشؼ غٟاْ، بٝ ٔٛلنّ بنٛدٖ، ٚ   

  .]18[ٞػیٙدٔحافُٝ وازا٘ٝ بٛدٖ غٛد، 

ُ   ،تحمیكایٗ دز       ٓ   چٟاز ٚیطٌی ویفی غنٛد ؾنأ ٟندی، پایندازی غنٛد،    ویفینس النالْ ت

-4t تنا  t)قٛزو چسخؿی پٙ  غاِٝ ٝ لابّیس پیؽ بیٙی ٚ یىٙٛاخیی غٛد بسای ٞس ؾسوس ب

تؿسی  غٛد، ویفی  ٞای ٚیطٌی ایٗا٘داشٜ ٌیسی ٘حٜٛ دز ادأٝ، . ٜ اغسا٘داشٜ ٌیسی ؾد ،(

 .ٔی ؾٛد

 ٔحدٚدٜ ٚزؾىػیٍی ٔحدٚدٜ دزٔا٘دٌی ٔاِی ٔحدٚدٜ غالٔس ٔاِی

Z'-score ≥ 3/0  14/0-  < Z'-score < 3/0   Z'-score ≤ - 14/0  
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بنٝ   ٔٓیازی ٔٓىٛظ اش ویفیس غٛدویفیس الالْ تٟٓدی  :کیفیت اقالم تعْدی .4-2-1

ٔبیٙی بس ایٗ دیدٌاٜ اغنس ونٝ ٞسچنٝ غنٛد بنٝ جسیناٖ       ویفیس الالْ تٟٓدی، . ؾٕاز ٔی زٚد

ٛ   .]15ٚ19[٘مدی ٘صدیىیس باؾند، بنا ویفینس تنس اغنس      ویفینس النالْ   ( 2002) دچنٛ ٚ دیچن

اش يسیك الالْ تٟٓدی غسٔایٝ دز ٌسدؼ جسیاٖ ٘مد ّْٕیاتی دٚزٜ ٌرؾیٝ، جازی تٟٓدی زا 

  .]16ٚ19[ :وسد٘دسی قٛزو شیس ا٘داشٜ ٌیٝ بٚ آتی 

 (1)هدل  
TCA j, t = b0 + b1CashFlow j, t-1+ b2CashFlow j, t + b3CashFlowj, t+1 + 

 j, t 
 

TCA j, t  ; الالْ تٟٓدی جازی ؾسوسj  َدز غاt ٜوٝ بٝ قٛزو شیس ا٘داش ،

       :(1)رابطِ    :ٌیسی ؾدٜ اغس

TCA j, t = ∆CA j, t - ∆CL j, t - ∆Cash j, t + ∆STDEBT j., t + ∆TP j, t 
∆CA j, t  ; ٞای جازی ؾسوس دازاییتغییساوj غاَ  دزt    َ1٘ػبس بٝ غا- t 

∆CL j, t  ;تغییساو بدٞی ٞای جازی ؾسوسj  َدز غاt    َ1٘ػبس بٝ غا- t 

∆Cash j, t  ; ٚجٝ ٘مد ؾسوس تغییس دزj  َدز غاt    َ1٘ػبس بٝ غا- t 

∆STDEBT j., t  ; غیس ّْٕیاتی ؾسوس جازی  ایبدٞی ٞتغییساوj  َدز غاt   

غٛد غٟاْ پیؿٟٙادی ٚ + حكٝ جازی تػٟیالو دزیافیٙی ) t -1٘ػبس بٝ غاَ 

 (پسداخیٙی

∆TP j, t  ; ی ؾسوس ٔاِیاو پسداخیدز تغییسj  َدز غاt    َ1٘ػبس بٝ غا- t 

CashFlowj, t  ;ٖ٘منند ّْٕینناتی ؾننسوس  جسینناj  َدز غنناt ( بننٝ دِیننُ تفنناٚو

قنٛزو  ٝ ، جسیاٖ ٞای ٘مد ّْٕیاتی ب FASB.95ایساٖ با  2د حػابدازی اغیا٘داز

 :شیس تٓدیُ ؾدٜ اغس

جسیناٖ  + غٛد غٟاْ پسداخیی + ٚجٜٛ ٘مد  جسیاٖيبك قٛزو  ّْٕیاتی جسیاٖ ٘مد

  ٟٔٙنای ٘مدی ٔستبى با باشدٜ غسٔایٝ ٌرازی ٞا ٚ غٛد پسداخیی بابنس تنأیٗ ٔناِی    

 (.جسیاٖ ٘مد ٔستبى با ٔاِیاو

قٛزو شیس بٝ دغس ٔی ٝ ب ،(1)بسآٚزدی ٔدَ خًایالالْ تٟٓدی اش ا٘حساف ٔٓیاز  ویفیس

 Accruals Quality j, t = σ (εˆ j, t)    (                2)رابطِ :                       آید
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بٛدٖ ویفیس غٛد ( باال)دی ٚ پاییٗ الالْ تٟٓ( باال)پاییٗ بیاٍ٘سویفیس  آٖ، (وٓ) ٔمداز شیاد

 .]15ٚ19[اغس

ا٘داشٜ ٌیسی ویفیس غٛد بس اینٗ   ی بسایٔٓیازبٝ ْٙٛاٖ پایدازی : پايداری سَد. 4-2-2

غنٛدی  . ]15ٚ19[فسل اغیٛاز اغس وٝ غٛد پایداز تس اش ویفیس باالتسی بسخنٛزداز اغنس   

وٛزٔٙندی ٚ  . ]11[اغنس ٚ غیس ٔیسلبنٝ ٘باؾند، پایندازتس     وٝ ٘اؾی اش فٓاِیس ٞای غیس ْادی

، اش زٌسغیٖٛ غٛد جازی بس غٛد غناَ ٌرؾنیٝ دز غنً  ؾنسوس بنٝ ُٔٙنٛز       (1987)الیپ 

 .]15[بسآٚزد نسی  ؾی  پایدازی غٛد بٝ قٛزو شیس اغیفادٜ وسد٘د

  Earnings j, t = α0 + α1 Earnings j, t−1 + V j, t               (2)هدل 

Earnings j, t  ; ؾسوس  ّْٕیاتیغٛدj  َدز غاt  

Earnings j, t−1  ; ؾسوس  ّْٕیاتیغٛدj َ1 دز غا- t  

 ، ٘صدیه بٝ یه ٚ یا بصزٌیس اش یه(α1)نسی  ٔیغیس تٛنیحی ٔدَ پایدازی غٛد اٌس      

  اغنس ٚ اٌنس ٘صدینه بنٝ قنفس ٚ ینا ونٛچىیس اش قنفس        باال بٛدٖ پایدازی غٛد  باؾد، بیاٍ٘س

  ]15ٚ19[٘اپایدازی غٛد دازدباؾد، دالِس بس 

تٛا٘ایی غٛد جازی بسای پنیؽ  لابّیس پیؽ بیٙی غٛد : سَدقابلیت پیص بیٌی   .4-2-3

ْٙٛاٖ ٔی وٙد وٝ ٔٓیاز ا٘داشٜ ٌیسی لابّینس پنیؽ   ( 1990)الیپ . ]11[بیٙی غٛد آتی اغس

بندیٗ ٔٓٙنی ونٝ بنا افنصایؽ      . بیٙی غٛد دز ٚازیا٘ع ؾٛن ٞای غنٛد ٔنٙٓىع ؾندٜ اغنس    

ٖ  . ]15[ابند ٚازیا٘ع ٞا، لابّیس پیؽ بیٙی واٞؽ ٔنی ی  اش جنرز   ،]18[فسا٘ػنیع ٚ ٕٞىنازا

دٜ اغیفابسای ٔحاغبٝ لابّیس پیؽ بیٙی غٛد،  ،(2ٔدَ )ی ٔٓادِٝ پایدازی غٛد خًا ٚازیا٘ع

 :وسد٘د

 predictability j ,t = √σ2 (V j, t) (3)رابطِ
ٝ . اغنس  ٘یص پاییٗ لابّیس پیؽ بیٙی غٛدباؾد،  ٔمداز بصزٌیسٞسچٝ ایٗ       ، ویفینس  دز ٘ییجن

 .]19ٚ 15[لساز دازد پاییٙیغٛد ٘یص دز غً  

 ٘یص ٔٓیازی دیٍس بنسای ازشینابی ویفینس غنٛد    یىٙٛاخیی غٛد : يکٌَاختی سَد. 4-2-4

اینٗ ٔٓیناز بنا    . ٕٔٓٛال با بسخی اش ٔٓیازٞای جسیاٖ ٞای ٘مدی ا٘داشٜ ٌیسی ٔی ؾنٛد ٚ  اغس

یىٙنٛاخیی  . ی ؾنٛد ایٗ فسل وٝ غٛد ٕٞٛاز ٘ؿدٜ ٚ جسیاٖ ٘مدی ٔدیسیس ٘ؿدٜ، اغیفادٜ ٔ
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ؾیٜٛ ٞای ٕٞٛازغاشی غنٛد دزٌینس   دز ؾسوس  وٓ غٛد بداٖ ٔٓٙی اغس وٝ ٔدیسیس یه

 .]19[٘یػس

ٖ    (2003) باٖٚ ٚ ٕٞىازاٖ      ٞنای ٘مند    ، یىٙٛاخیی غٛد زا اش تمػنیٓ ا٘حنساف ٔٓیناز جسینا

ٚ     . ّْٕیاتی بس ا٘حساف ٔٓیاز غٛد ا٘داشٜ ٌینسی وسد٘ند    اینٗ ٔٓیناز ٔؿنابٝ  ٔٓیازٞنای ٞا٘نس 

، فسا٘ػنیع ٚ  (2002)، پیٙىنٛظ ٚ زاجٍٛپناَ   (2003)، ِینٛش ٚ ٕٞىنازاٖ   (1997)ٕٞىازاٖ 

 . ]19ٚ 15[، ٘یص ٔی باؾد (2004)ٕٞىازاٖ 

 Smoothness j, t = σ CashFlowj, t / σ Earnings j, t           (3)هدل

Earnings j, t : ؾسوس  ّْٕیاتیغٛدj  َدز غاt  

CashFlowj, t :ّٖٕیاتی ؾسوس ٞای ٘مد ْ جسیاj  َدز غاt ( تٓدیُ ؾدٜ بس

 (FASB 95ٔبٙای

٘ػبس بصزٌیس اش یه ٘ؿاٖ ٔی دٞد وٝ تغییس پریسی بیؿیس دز جسیاٖ ٘مد ّْٕیناتی ٘ػنبس بنٝ    

 . تغییس پریسی غٛد، بٝ ٔٓٙی اغیفادٜ بیؿیس اش الالْ تٟٓدی بسای ٕٞٛازغاشی غٛد اغس

اغیفادٜ دازایی ٞای اَٚ دٚزٜ ٍٕٞٗ ؾدٜ  ٔیغیسٞای تحمیك با تٕاْالشْ بٝ ذوس اغس وٝ      

اش قٛزو ٞای ٔاِی حػابسغی ؾدٜ ٚ ٘سْ افنصاز زٜ آٚزد   ٞا ؾسوس ايالْاو ٕٞچٙیٗ  .ا٘د

٘ٛیٗ اغی ساج ٚ پع اش تجصیٝ ٚ تحّیُ دز قفحٝ ٌػیسدٜ اوػُ، جٟس آشٖٔٛ فسننیٝ ٞنا   

 .ٔٙیمُ ؾدٜ اغس SPSS,18بٝ ٘سْ افصاز 

  يافتِ ّای تحقیق -5

. اغیفادٜ ؾدٜ اغنس  1اش زٚؼ تحّیُ ٚازیا٘ع یه يسفٝ تحمیكآشٖٔٛ فسنیٝ ٞای  بسای     

بیٗ یه ٔیغیس ٚابػیٝ ٚ یه ٔیغیس ٔػیمُ زا ٔنٛزد بسزغنی لنساز ٔنی      تحّیُ ٚازیا٘ع، زابًٝ

ٚ ٔیغینس  ( ٔیغیسٞنای ٌنسٜٚ بٙندی بنٝ ٘ناْ فناویٛز      )ٔیغیسٞای ٔػیمُ، ٔیغیسٞنای ویفنی   . دٞد

  .]1[ٚابػیٝ، اش ِ٘ٛ وٕی، ٞػیٙد

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞنای ٔػنیمُ، جٛأنّ    : ، ٘یاشٔٙد غٝ ؾسو شیس اغستحّیُ ٚازیا٘ع ا٘داشٜ ٞای ٔػیمُ

ٝ  ( یا تػاٚی) ٘سٔاَ ٚ ٍٕٞٙی  ٔنروٛز چٙا٘چنٝ ٞسینه اش ؾنسو ٞنای     . ٚازیا٘ع ٞنای جأٓن

أنا  . بسزغنی خٛاٞند ؾند     Fبسلساز باؾد، ٚجٛد تفاٚو ٔٓٙاداز بیٗ ٌسٜٚ ٞا اش يسیك آٔنازٜ  

                                                           
1- One-Way Analysis of Variance (ANOVA) 
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 ،زٚؼ ٘اپازأیسی تحّیُ ٚازیا٘ع( 2χ)آٔازٜ وای دٚ از ٘باؾٙد، اش اٌس فسل ٞای فٛق بسلس

 .]1[اغیفادٜ ٔی ؾٛد  2ٚاِیع -آشٖٔٛ وسٚغىاَ

           ٖ ٚ ٍٕٞٙننی  (اغنٕسیٙ   -زٚؼ وّٕنٌٛسٚف ) بنس اینٗ اغناظ ابیندا آشٔننٖٛ ٘سٔناَ بنٛد

یٗ ِ٘ٛ آشٔنٖٛ تحّینُ ٚازینا٘ع    بسای تٓی (Levene ِٖٛ زٚؼ) ی تحمیكٚازیا٘ع دادٜ ٞا

 .دجأٓٝ تحمیك زا ٘ؿاٖ ٔی دٞ، ٘یای  آشٖٔٛ ٘سٔاَ بٛدٖ غٝ (3)جدَٚ .ٔی ؾٛد ا٘جاْ

 اسوزيٌف  -ًتايج آسهَى کلوَگزٍف - 3 جدٍل

 

 ٔیغیسٞای ویفیس غٛد
 ٌسٜٚ غآِ ٌسٜٚ دزٔا٘دٜ ٌسٜٚ ٚزؾىػیٝ

 K-S sig آٔازٜ  K-S Sig آٔازٜ  K-S sig آٔازٜ 
 000/0 179/1 000/0 222/0 000/0 234/0 ویفیس الالْ تٟٓدی

 200/0 070/0 200/0 070/0 007/0 093/0 پایدازی غٛد

 000/0 272/0 000/0 253/0 000/0 124/0 لابّیس پیؽ بیٙی غٛد

 019/0 133/0 000/0 293/0 000/0 244/0 یىٙٛاخیی غٛد

 
 -، ٔؿاٞدٜ ٔی ؾنٛد ونٝ غنً  إٞینس آٔنازٜ آشٔنٖٛ وّٕنٌٛسٚف       (3)اش ايالْاو جدَٚ

ٕ٘ی تنٛاٖ  اغس، بٙابسایٗ  05/0ٝ ٔیغیس ٞای بٝ جص پایدازی غٛد؛ وٕیس اش اغٕسیٙ  بسای ٕٞ

 .زا پریسفس٘سٔاَ بٛدٖ دادٜ ٞا 

ایٗ آشٖٔٛ بسزغی ٔی وٙند ونٝ   . ازائٝ ؾدٜ اغسLevene  آشٖٔٛ، ٘یای  (4)دز جدَٚ     

فنسل  . آیا ٚازیا٘ع ٞای جأٓٝ بسای ٌسٜٚ ٞا، تفاٚو ٔٓٙادازی با یىندیٍس داز٘ند ینا خینس    

 05/0 اینٗ آٔنازٜ بصزٌینس اش    إٞینس اٌس غً  . ٔی ٌٛید ٚازیا٘ع ٞای جأٓٝ بسابس٘د قفس

َ   ونٝ اش ٕٞناً٘ٛز   .باؾد، فسل قفس تایید ٔی ؾٛد ٔؿناٞدٜ ٔنی ؾنٛد،    ( 4)ايالْناو جندٚ

دز غٝ جأٓٝ ٔػاٚی ا٘ند   دٚ ٔیغیس پایدازی غٛد ٚ لابّیس پیؽ بیٙی غٛد ٚازیا٘ع دادٜ ٞای

 .ٚ یىٙٛاخیی غٛد بسابس ٘یػیٙد ْ تٟٓدیویفیس الال ٔیغیس دٚٚ بسای 

 

 

                                                           
2.Kruskal-Wallis H 
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 ًتايج آسهَى ّوگٌی ٍارياًس  - 4جدٍل 

 ٔیغیسٞای ویفیس غٛد
 دز غً  وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا

 ٘ییجٝ
 Levene df1 df2 sig  آٔازٜ

 زد فسنیٝ  047/0 263 2 092/3 ویفیس الالْ تٟٓدی

 تایید فسنیٝ  444/0 263 2 814/0 پایدازی غٛد

 تایید فسنیٝ  129/0 263 2 062/2 غٛدلابّیس پیؽ بیٙی 

 زد فسنیٝ  018/0 263 2 070/4 یىٙٛاخیی غٛد

 

با تٛجٝ بٝ ٘یای  آشٖٔٛ ٞای ا٘جاْ ؾدٜ، ؾسو ٞای الشْ بسای زٚؼ تحّینُ ٚازینا٘ع ینه    

بٙنابسایٗ بنسای آشٔنٖٛ فسننیٝ ٞنای تحمینك اش زٚؼ ٘اپنازأیسی تحّینُ         . يسفٝ، بسلساز ٘ؿند 

 .ٜ اغسؾد، اغیفادٜ (ٚاِیع -اَوسٚغى)ٚازیا٘ع یه يسفٝ 

 آسهَى فزضیِ اٍل.5-1

بیٗ ٔیاٍ٘یٗ ویفینس النالْ تٟٓندی، ؾنسوس ٞنای      : وٝتحمیك بیاٖ ٔی وٙد اِٚیٗ فسنیٝ      

ٕٞنناً٘ٛز وننٝ اش ايالْنناو  . ٚزؾىػننیٝ، دزٔا٘نندٜ ٚ غننآِ، تفنناٚو ٔٓٙننادازی ٚجننٛد دازد  

. اغنس  05/0، بیؿنیس اش  غٝ ٌسٜٚ دز ٕٞٝ غاَ ٞنا غً  إٞیس ، ٔؿاٞدٜ ٔی ؾٛد، (5)جدَٚ

بٙابسایٗ ٔی تٛاٖ ٘ییجٝ ٌسفنس ونٝ تفناٚو ٔٓٙنادازی بنیٗ ٔیناٍ٘یٗ ویفینس النالْ تٟٓندی،          

ٕٞچٙیٗ با تٛجٝ بٝ ٔیناٍ٘یٗ ونُ غنٝ     .ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ، ٚجٛد ٘دازد

ٚزؾىػنیٝ ٚ  ؾنسوس ٞنای   بناالتس اش  تمسیبنا  ٌسٜٚ،ویفیس الالْ تٟٓدی ؾسوس ٞای غنآِ،  

 .ٜ ٔاِی اغسدزٔا٘د
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 ًتايج آسهَى فزضیِ اٍل - 5جدٍل 

 

 ٔیاٍ٘یٗ ویفیس الالْ تٟٓدی

 ٘ییجٝ غً  إٞیس 2χوای دٚ  غآِ دزٔا٘دٜ ٚزؾىػیٝ غاَ

 زد فسنیٝ 152/0 770/3 06271/0 08260/0 11445/0 1385

 زد فسنیٝ 736/0 613/0 06320/0 08844/0 11954/0 1386

 زد فسنیٝ 920/0 168/0 05509/0 07468/0 06919/0 1387

 زد فسنیٝ 415/0 757/1 04311/0 06242/0 04910/0 1388

 زد فسنیٝ 155/0 732/3 04831/0 08815/0 04412/0 1389

 زد فسنیٝ 245/0 816/2 27242/0 39630/0 39640/0 وُ

 

 آسهَى فزضیِ دٍم. 5-2

ٝ    فسننیٝ  دٚٔنیٗ        زی غنٛد، ؾنسوس ٞننای   بنیٗ ٔینناٍ٘یٗ پایندا  : تحمینك بیناٖ ٔننی وٙند ون

ٕٞنناً٘ٛز وننٝ اش ايالْنناو  . ٚزؾىػننیٝ، دزٔا٘نندٜ ٚ غننآِ، تفنناٚو ٔٓٙننادازی ٚجننٛد دازد  

ٚ وُ غناَ ٞنا بنسای     1388، 1385دز غاَ ٞای غً  إٞیس ، ٔؿاٞدٜ ٔی ؾٛد، (6)جدَٚ

. اغننس 15/0وٕیننس اش  1389ٚ  1386ٚ بننسای غنناَ ٞننای  05/0غننٝ ٌننسٜٚ ٕ٘ٛ٘ننٝ، وٕیننس اش 

ٚ بنسای ٌنسٜٚ    436/4زی غٛد دز ٔجِٕٛ غاَ ٞا بنسای ٌنسٜٚ غنآِ    ٕٞچٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ پایدا

بٙابسایٗ ٔنی تنٛاٖ ٘ییجنٝ ٌسفنس     . ، ٔی باؾد263/1ٚ  199/1ٚزؾىػیٝ ٚ دزٔا٘دٜ بٝ تستی   

وٝ تفاٚو ٔٓٙادازی بیٗ ٔیاٍ٘یٗ پایدازی غٛد، ؾسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ غنآِ،     

س اش ؾسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ ٚ دزٔا٘ندٜ    ٚ پایدازی غٛد ؾسوس ٞای غآِ، بیؿی ٚجٛد دازد

  .فسنیٝ دْٚ تایید ٔی ؾٛدبس ایٗ اغاظ، . ٔاِی اغس
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 ًتايج آسهَى فزضیِ دٍم - 6جدٍل 

 ٔیاٍ٘یٗ پایدازی غٛد

 ٘ییجٝ غً  إٞیس 2χوای دٚ  غآِ دزٔا٘دٜ ٚزؾىػیٝ غاَ

تایید  031/0 928/6 97113/0 35682/0 42724/0 1385

زد  117/0 291/4 69820/0 29999/0 16727/0 1386 فسنیٝ

زد  254/0 739/2 67560/0 28957/0 33834/0 1387 فسنیٝ

تایید  021/0 766/7 73194/0 28260/0 07786/0 1388 فسنیٝ

زد  143/0 890/3 3588/1 03445/0 18857/0 1389 فسنیٝ

تایید  000/0 286/21 43573/4 26343/1 19929/1 وُ فسنیٝ

 فزضیِ سَم آسهَى. 3-5 فسنیٝ

بیٗ ٔیاٍ٘یٗ لابّینس پنیؽ بیٙنی غنٛد، ؾنسوس      : تحمیك ْٙٛاٖ ٔی وٙد وٝفسنیٝ غٛٔیٗ      

َ   .ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ غنآِ، تفناٚو ٔٓٙنادازی ٚجنٛد دازد      ، (7)اش ايالْناو جندٚ

بٙنابسایٗ ٔنی   . اغس 05/0غٝ ٌسٜٚ دز ٕٞٝ غاَ ٞا، بیؿیس اش غً  إٞیس ٔؿاٞدٜ ٔی ؾٛد، 

فس وٝ تفاٚو ٔٓٙادازی بیٗ ٔیاٍ٘یٗ لابّینس پنیؽ بیٙنی غنٛد، ؾنسوس ٞنای       تٛاٖ ٘ییجٝ ٌس

 .ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ، ٚجٛد ٘دازد ٚ فسنیٝ غْٛ پریسفیٝ ٕ٘ی ؾٛد

 ًتايج آسهَى فزضیِ سَم - 7جدٍل 

 ٔیاٍ٘یٗ لابّیس پیؽ بیٙی غٛد

غً   2χوای دٚ  غآِ دزٔا٘دٜ ٚزؾىػیٝ غاَ

 إٞیس

 ٘ییجٝ

زد  786/0 482/0 07329/0 06655/0 08065/0 1385

زد  735/0 615/0 09592/0 06043/0 07237/0 1386 فسنیٝ

زد  860/0 301/0 07135/0 08393/0 05960/0 1387 فسنیٝ

زد  968/0 065/0 06831/0 08751/0 05937/0 1388 فسنیٝ

زد  989/0 022/0 06980/0 08224/0 06462/0 1389 فسنیٝ

زد  553/0 186/1 37867/0 38066/0 33661/0 وُ فسنیٝ

  فسنیٝ
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 آسهَى فزضیِ چْارم. 5-4

بیٗ ٔیاٍ٘یٗ یىٙنٛاخیی غنٛد، ؾنسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ،      : بیاٖ ٔی وٙد وٝ فسنیٝ چٟازْ     

، ٔؿاٞدٜ ٔی ؾٛد ونٝ  (8)اش ايالْاو جدَٚ .دزٔا٘دٜ ٚ غآِ، تفاٚو ٔٓٙادازی ٚجٛد دازد

 05/0ٚ بنسای ونُ غناَ ٞنا ٘ینص        05/0 وٕیس اش 1385دز غاَ  آٔازٜ وای دٚ،غً  إٞیس 

دز ٔجٕنِٛ غناَ ٞنا،    . اغنس  05/0اش  بیؿنیس  1389 تنا  1386بسای غاَ ٞنای   ٕٞچٙیٗ. اغس

ٚ بسای ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٚ ٚزؾىػنیٝ   466/8ٔیاٍ٘یٗ یىٙٛاخیی غٛد ؾسوس ٞای غآِ 

ٕ    با تٛجٝ بٝ . ٔی باؾد 121/12ٚ  275/14 ینس  ٔبا٘ی ُ٘سی، ٞسچنٝ ٔمنداز یىٙنٛاخیی غنٛد و

بٙابسایٗ اش ایٗ ِحاٌ ویفیس غٛد ؾنسوس ٞنای غنآِ بناالتس اش     . باؾد، ویفیس غٛد باالغس

ٔیناٍ٘یٗ  تفناٚو ٔٓٙناداز بنیٗ    ٚجنٛد  ٔنی تنٛاٖ   ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٚ ٚزؾىػنیٝ اغنس ٚ   

بٝ ْالٜٚ ٔیاٍ٘یٗ ونُ  . زا پریسفسغٛد، ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ،  یىٙٛاخیی

ٓ اش ؾسوس ٞنای ٚزؾىػنیٝ ٚ    بیؿیس، زٔا٘دٜ ٔاِیدغٛد ؾسوس ٞای  یىٙٛاخیی  .اغنس  غناِ

 .، الداْ بٝ دغیىازی غٛد ٕ٘ٛدٜ ا٘داغس وٝ ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ بیؿیس ایٗ بداٖ ٔٓٙی

 ٘یای  آشٖٔٛ فسنیٝ چٟازْ - 8جدَٚ 

 

 ٔیاٍ٘یٗ یىٙٛاخیی غٛد

غً   2χوای دٚ  غآِ دزٔا٘دٜ ٚزؾىػیٝ غاَ

 إٞیس

 ٘ییجٝ

تایید  026/0 322/7 96367/1 1929/4 9648/1 1385

زد  368/0 997/1 5939/1 0126/3 7635/1 1386 فسنیٝ

زد  681/0 768/0 6621/1 0827/3 8741/2 1387 فسنیٝ

زد  374/0 965/1 3564/1 9997/1 5707/2 1388 فسنیٝ

زد  801/0 444/0 890/1 9876/1 9479/2 1389 فسنیٝ

تایید  05/0 822/5 466/8 2755/14 121/12 وُ فسنیٝ

  فسنیٝ

 ّاٍ پیطٌْاد ًتیجِ گیزی -6

ٚزؾىػنیٝ،  ؾسوس ٞنای  بسای غٝ ٌسٜٚ ویفیس غٛد،  ٔٓیازدز ایٗ تحمیك ٔیاٍ٘یٗ چٟاز      

 ٘ینای   .لنساز ٌسفنس  ٚ تحّینُ  ٔٛزد بسزغی ْهٛ بٛزظ اٚزاق بٟاداز تٟساٖ دزٔا٘دٜ ٚ غآِ 
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ؾنسوس  بنیٗ  پیؽ بیٙی غٛد وٝ ٔیاٍ٘یٗ ویفیس الالْ تٟٓدی ٚ لابّیس  تحمیك ٘ؿاٖ ٔی دٞد

ٔٓٙنادازی بنیٗ    اخنیالف أنا  . ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ، تفاٚو ٔٓٙادازی ٚجٛد ٘دازد

ٔیغیس پایدازی غٛد ٚ یىٙنٛاخیی غنٛد دز غنٝ ٌنسٜٚ ٚزؾىػنیٝ، دزٔا٘ندٜ ٚ       ٞس دٚ ٔیاٍ٘یٗ 

ٗ وٝ ویفیس غٛد اش ِحاٌ پایندازی ٚ یىٙنٛاخیی غنٛد دز     ٔٓٙیبدیٗ  .غآِ، ٚجٛد دازد  بنی

باال بٛدٖ پایدازی غٛد ٚ پاییٗ بٛدٖ . ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ، دزٔا٘دٜ ٚ غآِ ٔیفاٚو اغس

ٝ   ؾسوس ٞای غآِ،  یىٙٛاخیی غٛد ، بیناٍ٘س آٖ  ٘ػبس بٝ ؾسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ ٚ ٚزؾىػنی

ٝ  ؾسوس ٞای غآِ وٝ اغس  ٝ     ٘ػنبس بن اش ویفینس غنٛد    ؾنسوس ٞنای دزٔا٘ندٜ ٚ ٚزؾىػنی

 .باالتسی بسخٛزداز٘د

ٗ  ٜ دز يَٛ دٚزٜ ٔٛزد ًٔآِٝ، تٓداد ؾسوس ٞای ٚزؾىػیٝ با بٝ ْالٚ      غنً    پناییٗ تنسی

وناٞؽ   ،ویفیس غٛدغً  افصایؽ یافیٝ ٚ تٓداد ؾسوس ٞای غآِ با باالتسیٗ  ،ویفیس غٛد

واٞؿنی ویفینس غنٛد دز بنٛزظ اٚزاق بٟناداز تٟنساٖ،       زٚ٘د  بیاٍ٘س ٔٛنِٛایٗ  .یافیٝ اغس

ٝ بنا   ٞای تحمیك یافیٝ. اغس ٚ  ٘ییجن ٖ   ٞؽپنط  ٘ینای  ٚ بنا   اغنس  غناشٌاز ، ]19[ِنی ٚ ٕٞىنازا

 .ًٔابمس ٘دازد، ]6[خٛاجٛی ٚ ٕٞىازاٖ ؛]7[دغیٍیس ٚ ٕٞىازاٖ

ٚ بنسای ؾنسوس ٞنای      466/8ٔیاٍ٘یٗ وُ یىٙٛاخیی غٛد ؾسوس ٞنای غنآِ   ٕٞچٙیٗ      

ؾنسوس ٞنای   ٔی تٛاٖ ٘ییجٝ ٌسفس ونٝ  . ٔی باؾد 121/12ٚ  275/14دزٔا٘دٜ ٚ ٚزؾىػیٝ 

اینٗ   .خٛد زا دغیىازی وسدٜ ا٘دِی ٚ ٚزؾىػیٝ بیؿیس اش ؾسوس ٞای غآِ، غٛد دزٔا٘دٜ ٔا

ٖ  ؛ ]5[حمیك جبازشادٜ وٍٙسِٛئی ٚ ٕٞىازاٖیافیٝ بٝ ْ٘ٛی با ٘یای  ت  ،]7[دغنیٍیس ٚ ٕٞىنازا

 .ًٔابمس دازد

اغیفادٜ وٙٙدٌاٖ ايالْاو ٔناِی بنٝ ٚینطٜ     بسایٔی تٛا٘د دغس آٔدٜ ایٗ تحمیك ٝ ٘یای  ب     

ٖ     غسٔایٝ  جٟنس زتبنٝ    ٌرازاٖ دز ا٘ی ا  پستفٛی بٟیٙنٝ غنسٔایٝ ٌنرازی، ٚ اْیبناز دٞٙندٌا

 .بٙدی ٚ اًْای تػٟیالو ٔاِی بٝ ٔؿیسیاٖ، ٔفید باؾد

 ٔجنصا دز  ٞنای  ٌسٜٚ اغاظبس پطٚٞؽ ٞای حػابدازی ٚ ٔاِیبا تٛجٝ بٝ ایٙىٝ، ٕٞچٙیٗ      

ٞای ٔاِی بس ایٗ ٔبٙا، بٟیس ٔی  ٚ ٘یص ا٘یؿاز یافیٝ ٘جاْ ؾدٜ اغس،ایساٖ وٕیس ا ٔحیى الیكادی

بٝ ؾسوس ٞا ، آیٙدٜپیؿٟٙاد ٔی ؾٛد دز اغیفادٜ وٙٙدٌاٖ ٔٛثس باؾد،  تٛا٘د بس تكٕیٓ ٌیسی

ٌسٜٚ ٞای بیؿیس ُ٘یس وٛچه، ٔیٛغى ٚ بصزي، ٕٞٛازغاش ٚ غیس ٕٞٛازغاش غٛد، غنٛد دٜ  

بساغناظ قنٙایّ،    ٚ یا خا٘ٛادٌی ٚ غیس خا٘ٛادٌی، خدٔاتی، تِٛیدی ٚ باشزٌا٘ی ،ٚ شیاٖ دٜ
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ُنٝ وازا٘نٝ   بنٝ ٔٛلنّ بنٛدٖ، ٔحاف   ؾنأُ  غٛد ٔبیٙی بس ايالْاو بناشاز   سویفیٚ تمػیٓ ؾٛ٘د 

 .بسزغی ؾٛدبسای ایٗ ٌسٜٚ ٞا  ٘یص غایس ٔدَ ٞاٚ  بٛدٖ ٚ ٔسبٛو بٛدٖ غٛد

 هٌابع

تحلیل دادُ ّاای پزساص ًاهاِ    ، (1390) ،٘سٌعْباغی،  ،بٟٙاْ اٚالدی ،بایصیدی، ابساٞیٓ .1

 .96 -91، تٟساٖ، ا٘یؿازاو ْابد، SPSSًزم افشار ای بِ کوک 

ازشیابی ویفینس  "، (1388) ،ٔیس ٚحید پٛز زبی ،آٚز ٟ٘ٙدی یٛ٘ع باد ،بسادزاٖ حػٗ شادٜ، زغَٛ .2

  ٖ فصالٌاهِ سساابداری   ، "غٛدآٚزی ؾسوس ٞای پریسفیٝ ؾدٜ دز بٛزظ اٚزاق بٟناداز تٟنسا

 .144 -158، قف 2، غاَ اَٚ، ؾٕازٜ هالی

ای ویفیس غٛد ٌصازؼ ؾندٜ   بسزغی ٔمایػٝ" ،(1391) ، ٟٔدیٝ،دِٚس آبادی ،دیبٟاز ٔمدْ، ٟٔ .3

ا٘جٕنٗ حػنابدازی   ، فصلٌاهِ تحقیقات سسابداری ٍ سسابزسی، "با غٛد تجدید ازائٝ ؾدٜ

 .14ؾٕازٜ ایساٖ، 

بسزغی ٚ تبییٗ زابًٝ بنیٗ ویفینس غنٛد ٚ ٚاونٙؽ     "، (1383) ، غالٔسنا،وسدغیا٘ی ،ثمفی، ّْی .4

، غناَ یناشدٞٓ، ؾنٕازٜ    بزرسی ّای سسابداری ٍ سسابزسی، "او غٛد ٘مدیباشاز بٝ تغییس

 .51 -72، قف 37

بسزغی ازتباو "، (1388) ، اوبس،پٛززنا غًّاٖ ، غٓید،خدایاز یٍا٘ٝ، جبازشادٜ وٍٙسِٛئی، غٓید .5

       ٖ فصالٌاهِ   ،"بیٗ ٕٞٛازغاشی غنٛد ٚ دزٔا٘ندٌی ٔناِی ؾنسویٟا دز بنٛزظ اٚزاق بٟناداز تٟنسا

 .60 -80، قف 2غاَ اَٚ، ؾٕازٜ  ،سسابداری هالی
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بسزغی تًبیمی ویفیس "، (1391) ، غٓید،جبازشادٜ وٍٙسِٛئی ، ا٘ٛز،بایصیدی ،خٛاجٛی، ؾىساِٝ .6

ٌصازؾٍسی ٔاِی ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٚ غیس دزٔا٘دٜ ٔاِی پریسفیٝ ؾدٜ دز بنٛزظ اٚزاق بٟناداز   

 .51-66، قف  3، غاَ اَٚ، ؾٕازٜ فصلٌاهِ پضٍّص ّای تجزبی سسابداری، "تٟساٖ

ویفینس  "، (1391) ،غید ّْنی ٚاٍْ،  ، ِٚی،خدادادی، ّْی حػیٗحػیٗ شادٜ،  ،دغیٍیس، ٔحػٗ .7

 غناَ چٟنازْ،  ، هالی سسابداری ّای پضٍّص هجلِ ،"غٛد دز ؾسوس ٞای دزٔا٘دٜ ٔاِی

 . 1 -16، قف 1 ؾٕازٜ

علوی فصلٌاهِ ، "ٔسٚزی بس ادبیاو ویفیس غنٛد "، (1389) ، ٞاجس،ٔحٕدی ،فسٚغی، دازیٛؼ .8

 .، دا٘ؿٍاٜ اقفٟاٖداًطجَياى سسابداری ٍ هديزيت هالی

چٍٍٛ٘ی ازتباو تأیٗ ٔاِی اش يسیك بدٞی ٚ "، (1390) ، ٞاجس،ٔحٕدی ،فسٚغی، دازیٛؼ .9

 .137 -154 ،قف1، غاَ اَٚ، ؾٕازٜ فصلٌاهِ پضٍّص سسابداری، "ویفیس غٛد

زشیابی تنٛاٖ پنیؽ بیٙنی ٔندَ     ا"، (1393) ، حٕید،وٛثسی فس ، زؾید،تاتّی ،وسدغیا٘ی، غالٔسنا .10

فصلٌاهِ داًص ، "تٓدیُ ؾدٜ آِیٕٗ اش ٔساحُ دزٔا٘دٌی ٔاِی ٘یٛتٗ ٚ ٚزؾىػیٍی ؾسوس ٞا

 .83-99، قف 9، غاَ غْٛ، ؾٕازٜ سزهايِ گذاری

بسزغی ٚیطٌی ٞنای ویفنی غنٛد ٚ ٞصیٙنٝ     "، (1386) ،نیاءاِدیٗٔجدی،  ،وسدغیا٘ی، غالٔسنا .11

، غناَ چٟنازدٞٓ،   ّای سساابداری ٍ سسابزسای   فصلٌاهِ بزرسی، "غسٔایٝ غٟاْ ْنادی 

 .85 -104، قف 48ؾٕازٜ 
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لابّینس اتىنا ٚ بنٝ    )بسزغی زابًٝ بنیٗ ویفینس افؿنا    "، (1388) ،غید ّْی ، حػیٙی،٘ٛزٚؼ، ایسج .12
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Earnings quality and Firms Financial position  
 

 
Abstract 

 
In this study, earnings quality in three levels of 
distress, bankruptcy and financial health of listed 
companies in Tehran Stock Exchange, has been 
studied and compared. Classification of financial 
position companies, according to Altman adjusted 
model and earnings quality by four separate: accruals 
quality, earnings persistence, earnings predictability, 
and earnings smoothness is measured. The main 
period of study, 1385 to 1389, and the number of 
samples110 With 1330 observation in three groups of 
Bankrupt, Distressed and healthy Companies.to 
evaluate the mean difference of three groups using 
non-parametric analysis of variance.  
Research findings show that the average variable both 
earnings persistence and earnings smoothness in the 
three groups bankrupt, distressed and healthy, there 
are significant differences. However, no Significant 
difference between both average variable accruals 
quality and earnings predictability in three groups 
there. 
The bankrupt firms have the lowest level of earnings 
quality and Healthy firms have the highest level of 
earnings quality. And financially distressed and 
bankrupt companies also more than healthy 
companies, their Earnings have been manipulated.  
 
Keywords: Earnings quality, Financial Position levels, 
Tehran Stock Exchange. 
 


