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ّايحسابداريهاليٍحسابرسيپژٍّش

5831/تابستاى83شوارُ/3سال

  531تا38صفحِ

 
 

 رابطه بین  تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود 

 
 

 1سیدکاظن اتراّیوی

 2ًسة علی تْراهی

 3هٌصَر احودی هقدم

 
 

 چكیدُ
حسبثساضی، تحمیمبت پیطاهَى اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز اًدبم ضسُ است. ًتبیح پژٍّص ّب زض ازثیبت 

ًطبى هی زّس وِ زض ضطایظ ٍخَز اّطم هبلی، ضطوتْب توبیل زاضًس اظ عطیك هسیطیت سَز ثِ زستىبضی سَز 

ایي پژٍّص، ثپطزاظًس. ّسف ایي پژٍّص، ثطضسی اضتجبط ثیي اّطم هبلی ثب اًَاع هسیطیت سَز هی ثبضس. زض 

ضطوت هَضز ثطضسی لطاض گطفت ٍ هؼیبض ّبی اًَاع هسیطیت سَز ضبهل هسیطیت الالم تؼْسی  107تؼساز 

خًَع ٍ وَتبضی، هسیطیت سَز ٍالؼی ٍ سغح ولی هسیطیت سَز است.  اّطم هبلی ثؼٌَاى هتغیط هستمل ٍ 

ظ الگَی ضگطسیَى چٌس هتغیطُ ٍ اًَاع هسیطیت سَز ثؼٌَاى هتغیط ٍاثستِ است. ًتبیح پژٍّص ثب استفبزُ ا

ضٍش زازُ ّبی تبثلَیی؛ ثیبًگط ضاثغِ هٌفی ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت الالم تؼْسی خًَع ٍ وَتبضی ٍ سغح 

 .ولی هسیطیت سَز است. ّوچٌیي ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز ٍالؼی ضاثغِ هثجتی ٍخَز زاضز
 

 .سیطیت سَز ٍالؼی ٍ سغح ولی هسیطیت سَزاّطم هبلی، هسیطیت الالم تؼْسی، ه ّای کلیدی: ٍاشُ

 

 

 

 
 

                                                 
 kebrahimi@semnan.ac.ir استبدیبر گروه حسببداری دانشگبه سمنبن، تهران، ایران )نویسنده اصلی (،  -1

 ایران. مربی و عضو هیئت علمی دانشگبه سمنبن، تهران، -2

 ایران. )مسوول مکبتببت(.  کبرشنبس ارشد حسببداری دانشگبه سمنبن، تهران،  -3

 29/03/1395تبضید پصیطش:  25/01/1395تبضید زضیبفت: 

mailto:kebrahimi@semnan.ac.ir
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 هقدهِ -1

سطهبیِ گصاضاى ٍ اػتجبضزٌّسگبى ثِ عَض ػبم ثِ ضلن سَز تَخِ ٍیژُ ای زاضًس. آًْب سَز ثسٍى ًَسبى ٍ یب 

ون ًَسبى ضا ثب ویفیت تط تلمی هی وٌٌس. ثِ ػجبضت ثْتط،  آًْب زض ضطوتْبیی حبضطًس سطهبیِ گصاضی وٌٌس 

ضسُ ّوَاضُ ثِ ػٌَاى  یىی اظ وِ ضًٍس سَز آًْب زاضای ثجبت ثیطتطی است. ثٌبثطایي سَز ّبی گعاضش 

هؼیبضّبی تػوین گیطی هبلی، زاضای اػتجبض ٍیژُ ای است ٍ تحلیل گطاى هبلی هتفك المَل سَز ضا ثِ ػٌَاى 

یه ػبهل اسبسی زض ثطضسی ّب ٍ لضبٍت ّبی ذَز هسًظط لطاض هی زٌّس. هسیطاى اًگیعُ لَی زاضًس وِ سَز 

ی هی وٌٌس زض فطآیٌس تؼییي سَز زذبلت ًوبیٌس تب ضلن سَز ضا هسیطیت وٌٌس. هسیطاى ٍاحسّبی تدبضی سؼ

. هٌظَض اظ هسیطیت سَز زض ٍالغ، ًَػی  )25: 2001، 1ٍیلس(زض ضاستبی اّساف زلرَاُ آًْب گعاضش ضَز 

 زستىبضی هػٌَػی سَز تَسظ هسیطیت خْت ضسیسى ثِ اّساف زلرَاُ است. 

اهب آًچِ اػتجبض زٌّسگبى زض ذػَظ اػغبی  استمطاؼ یىی اظ گعیٌِ ّبی هغلَة ثطای هسیطاى است.

اػتجبض اّویت زاضز، تَاى پطزاذت اغل ٍ ثْطُ ٍام تَسظ ٍام گیطًسُ است. ثسیي هٌظَض اػتجبض زٌّسگبى ثطای 

اضظیبثی تَاى هبلی ضطوتْب، غَضتْبی هبلی ٍ ثِ ٍیژُ ضلن سَز ضا هَضز ثطضسی لطاض هی زٌّس. اهب آًچِ هَخت 

هیٌِ هی ضَز، اهىبى هساذلِ ًبزضست هسیطیت زض هحبسجِ سَز است وِ ثبػث وبّص ًگطاًی آًْب زض ایي ظ

ویفیت سَز گعاضش ضسُ هی ضَز. تبهیي هبلی اظ عطیك ثسّی ثِ ػلت غطفِ خَیی هبلیبتی ٍ ًطخ پبییي تط 

 آى زض همبیسِ ثب ثبظزُ سْبهساضاى، ضاُ حل هغلَة تطی ثطای تبهیي هبلی هحسَة هی ضَز. اهب آًچِ ثطای

اػتجبض زٌّسگبى زض ذػَظ اػغبی ٍام ٍ اػتجبض اّویت زاضز، تَاى پطزاذت اغل ٍ ثْطُ ٍام ٍ اػتجبضات 

پطزاذتی تَسظ ٍام گیطًسُ هی ثبضس. ػوَهب یىی اظ ضاّىبضّبیی وِ اػتجبض زٌّسگبى خْت اضظیبثی تَاى 

، وِ زض ایي هیبى غَضت پطزاذت اغل ٍ ثْطُ ٍام ثِ آى تَخِ هی وٌٌس، ثطضسی غَضتْبی هبلی ضطوتْب است

سَز ٍ ظیبى ٍ ثِ ٍیژُ ضلن سَز لجل اظ ثْطُ اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض است. اهب آًچِ هَخت زغسغِ ذبعط 

اػتجبض زٌّسگبى زض استفبزُ اظ سَز حسبثساضی ضسُ است، هحبسجِ ایي ضلن ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز تؼْسی 

ّعیٌِ ّب ٍ ثسٍى تَخِ ثِ ظهبى هجبزلِ ٍخِ ًمس، سَز است. ثطاسبس ایي ضٍیىطز، ثب تحمك زضآهسّب ٍ ٍلَع 

ضٌبسبیی هی ضَز. لصا زض هحبسجِ سَز اظ پیص ثیٌی ّب ٍ ثطآٍضزّب استفبزُ هی گطزز وِ ایي اهط زستىبضی 

سَز تَسظ هسیطیت ضا اهىبى پصیط سبذتِ ٍ ویفیت سَز گعاضش ضسُ، یؼٌی تَاًبیی سَز زض پیص ثیٌی 

ضز تطزیس لطاض هی زّس. اگط سَز، خطیبى ّبی ًمسی آیٌسُ ضا ثِ گًَِ ای زلیك تط خطیبى ّبی ًمسی آتی ضا هَ

پیص ثیٌی ًوبیس، اػتجبضزٌّسگبى ضیسه ووتطی ذَاٌّس زاضت؛ ظیطا هی تَاًٌس ضیسه لسضت پطزاذت زیَى 

ٌس. ضا ثِ گًَْبی زلیك تط ثطآٍضز ًوَزُ ٍ احتوبل هتضطض ضسى ذَز ضا زض اػغبی ًبزضست اػتجبض، وبّص زّ

ثٌبثطایي اػتجبض زٌّسگبى، اعالػبت ثب ویفیت تط ثِ ٍیژُ سَز ثب ویفیت ٍ ثِ زٍض اظ ّطگًَِ زستىبضی ضا ثطای 

 (.138: 1390اضظیبثی اػتجبض ٍام گیطًسگبى تمبضب هی وٌٌس )فطٍغی ٍ هحوسی، 

تؼسزی هسیطاى ثِ غَضت فطغت علجبًِ ثط سَز ذبلع هسیطیت هی وٌٌس ٍ ثِ ایي هٌظَض اظ ضٍش ّبی ه

استفبزُ هی وٌٌس. آًبى ثِ هٌظَض  ًطبى زازى تػَیطی هغلَة اظ ضًٍس سَزآٍضی، زض چْبض چَة اغَل ٍ 

ضٍضْبی حسبثساضی زست ثِ هسیطیت سَز هی ظًٌس. هسیطاى اظ عطیك اًتربة ضٍضْبی ذبظ حسبثساضی ٍ 
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اغَل پصیطفتِ ضسُ  ّوچٌیي تغییط زض ثطآٍضزّب هی تَاًٌس سَز ضا زستىبضی ًوبیٌس. اًتربة ٍ تغییط

حسبثساضی اخبظُ هی زّس ثسیبضی اظ هؼبهالت ثب یه یب چٌس ضٍش هرتلف ثجت ضًَس. ثِ ػٌَاى هثبل اظ ثیي 

ت ٍ یب ضٍش ّبی ضٌبسبیی سَز ثطای ضٍضْبی اضظیبثی هَخَزی ّب، ضٍش ّبی استْالن زاضایی ّبی ثبث

 وطز ٍ ثؼسا آى ضا تغییط زاز )هطازی، ّبی فَق ضا اًتربة تَاى یىی اظ ضٍش لطاضزازّبی ثلٌس هست هی

ثِ ػٌَاى  (. تبویس ضٍظ افعٍى تحلیل گطاى هبلی ٍ سطهبیِ گصاضاى ثط خطیبى ّبی ًمسی ػولیبتی10:1386

ضبذع ضفبف تطی اظ ػولىطز ضطوت، سجت ضسُ هسیطیت اًگیعُ ثیطتطی ثطای هسیطیت سَز زاضتِ ثبضس تب 

ت اضائِ زّس ٍ ثتَاًس هٌبثغ تبهیي هبلی ثطٍى سبظهبًی ضا حفؼ اظ ایي عطیك تػَیط هغلَثی اظ ػولىطز ضطو

وٌس. ضطوتْبیی وِ اّطم هبلی ثبالیی زاضًس، اگط لبزض ثِ پطزاذت تؼْسات ًبضی اظ تبهیي هبلی ثطٍى سبظهبًی 

ًجبضٌس، ّن زض هؼطؼ ضیسه ٍضضىستگی لطاض ذَاٌّس گطفت ٍ ّن لبزض ثِ پیسا وطزى اػتجبض زٌّسگبى 

سُ ًرَاٌّس ثَز. زض چٌیي ضطایغی اگط ضطوت توبیل ثِ زضیبفت ٍام خسیس زاضتِ ثبضس، اظ سَی خسیس زض آیٌ

اػتجبض زٌّسگبى اظ لحبػ تَاى پطزاذت ثسّی زض زٍضُ ّبی آتی هَضز ثطضسی زلیك لطاض هی گیطًس؛ ثٌبثطایي، 

.  )34:1392وىبضاى، ایعزی ًیب ٍ ّ( ثطای تساٍم فؼبلیت ٍ سَزآٍضی آتی ٍخَز ٍخِ ًمس وبفی ضطٍضی است 

هسیطاى ضطوت ّبیی وِ زسترَش افعایص ػوسُ زض اّطم هبلی هی ضًَس؛ ثطای ضػبیت وطزى ضطٍط لطاض 

زازّبی تبهیي هبلی، ًطبى زازى ٍضؼیت هغلَة ػولىطز ضطوت، وبّص ضیسه سطهبیِ گصاضی زض ضطوت ٍ 

 ،2ازاثیطیبى هسیطیت سَز ًوبیٌس )ثِ تجغ آى وبّص ًطخ ثْطُ اػتجبضات زضیبفتی، هوىي است وِ السام ثِ 

اّویت اضائِ ی اعالػبت لبثل اتىب ثِ سطهبیِ گصاضاى ٍ ًتبیح التػبزی ًبضی اظ هسیطیت سَز هی  .(18: 2005

تَاًس ایي سَال ضا ثِ شّي ذغَض زّس وِ آیب ضطوتْب زض هَلؼیت ّبیی ًظیط افعایص ثسّی ّب توبیلی ثِ 

هَضَع پژٍّص است. هسیطیت سَز زاضًس؟ لصا ّسف ایي پژٍّص زض زضخِ اٍل ثسظ هجبًی ًظطی زض ضاثغِ ثب 

زض غَضت تحمك ایي ّسف، ّسف ثؼسی ایي پژٍّص آى است تب ثطاسبس ًتبیح آظهَى فطضیِ ّب، تبثیط اّطم 

هبلی ثط هسیطیت سَز ثطضسی ضَز. اّویت پژٍّص ایي است وِ ثِ گًَِ تدطثی ثِ تحلیل گطاى هبلی، سطهبیِ 

لی ثؼٌَاى یه ػبهل تبثیط گصاض ثط هسیطیت سَز گصاضاى، اػتجبضزٌّسگبى، هسیطاى ًطبى زازُ ضَز وِ اّطم هب

 ضطوتْب هی ثبضس.

 

 هثاًی ًظری ٍ پیطیٌِ پصٍّص -2
یىی اظ ػَاهلی وِ هسیطاى ضا ثِ هسیطیت سَز تطَیك هی ًوبیس، اًگیعُ ّبی ثبظاض سطهبیِ است. یىی اظ 

بضّبی فطغت علجبًِ ی زیگط اظ ػَاهلی وِ هی تَاًس هٌدط ثِ ایدبز ًَسبى زض سَز ضطوتْب ضَز، آثبض ضفت

هسیطاى است. هٌظَض اظ ضفتبضّبی فطغت علجبًِ ی هسیطاى،  تػوین ّبی سطهبیِ گصاضاى است وِ هسیطاى زض 

ضطایظ ًبهغوئي ٍ پطذغط اتربش ًوَزُ ٍ هؼوَال زاضای ثبظزُ ای هتفبٍت اظ خطیبى ػبزی ػولیبت ضطوت هی 

 (. 26: 2007، 3ضی ضا زچبض ًَسبى هی ًوبیس )خلیٌهثبضس. آثبض ایي گًَِ تػوین ّب هؼوَال سَز ٍاحس تدب
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 اّرم هالی ٍ هدیریت سَد -2-1

خسایی هبلىیت اظ هسیطیت ضطوت اظ زیط ثبظ ثِ ػٌَاى ولیس تدعیِ ٍ تحلیل حبوویت هسضى هَضز تَخِ  

لطاض گطفتِ است. زض ایي تحلیل تئَضی والسیه تضبز ًوبیٌسگی ثیي هبلىیت ٍ هسیطیت زاضای اّویت است  

َظ ثسّی وَتبُ هست ، تحمیمبت پیطیي پیطٌْبز ًوَزًسُ اًس وِ اّطم هبلی  ثِ ذػ)322:1976،  4)خٌسي

. اهب ّن اّطم ٍ ّن سبذتبض ثسّی ّب )325: 1986خٌسي، ( ضٍضی وبضا ثطای وبّص هسبلِ ًوبیٌسگی ّستٌس 

هوىي است تَسظ هسیطاى تحت تبثیط لطاض گیطز ٍ اًتظبض ًوی ضٍز وِ آًبى زاٍعلجبًِ هٌبفغ سْبهساضاى ضا زض 

(. اّطم هبلی، ثیبًگط آى است وِ 17: 5،2007بضفَضزاًتربة سطضسیس ثسّی ، ثِ هٌبفغ ذَز تطخیح زٌّس )ّ

ضطوت تب چِ حس ثِ تبهیي هبلی اظ عطیك ثسّی )استمطاؼ( ثِ خبی افعایص سطهبیِ، هتىی است. ًسجتْبی 

هبلی اثعاضّبیی خْت تؼییي هیعاى احتوبل لػَض )ًبتَاًی( ضطوت زض ایفبی تؼْسات هطثَط ثِ ثسّی ّبیص 

اضی اظ خولِ هَاضزی وِ اضتجبط آى ثب هسیطیت سَز ثب زض ًظط گطفتي ًمص آى زض هی ثبضٌس. زض ازثیبت حسبثس

 هیعاى ضفتبضّبی فطغت علجبًِ ی هسیطاى ثطضسی ضسُ، اّطم هبلی  است.

ًطبى زاز  وِ  )1098: 2002)7، زیچَ ٍ اسىیٌط)31: 6،2003ًتبیح تحمیمبت پیطیي هبًٌس ) ثیتی ٍ ٍثط

اّطم هبلی ثبال ثِ عَض ثبلمَُ ثبػث افعایص هسیطیت سَز اظ عطیك استفبزُ الالم تؼْسی سَز ٍ سبیط اًتربة 

ّبی حسبثساضی افعایص زٌّسُ سَز هی گطزز. زلیل ایي وبض تالش زض خْت پیص گیطی اظ ترلف هفبز 

تَاى ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ ّط چِ ػَاهل لطاضزازّبی ثسّی هی ثبضس. ثبتَخِ ثِ ًتبیح پژٍّص ّبی فَق هی 

هحسٍز وٌٌسُ زض اًدبم ضفتبضّبی فطغت علجبًِ هسیطاى، اظ خولِ ٍخَز فطبضّبی ًبضی اظ لطاضزازّْبی ثسّی 

ٍ ّوچٌیي ًیبظ ثِ ثبظ پطزاذت ثسّی ّب زض سطضسیس ثیطتط ثبضس، احتوبال هیعاى هسیطیت سَز زض خْت 

وِ زض ًتیدِ ایي گًَِ ضفتبض ّبی پط ذغط ثِ ٍخَز آهسُ است، وبّص وبّص آثبض ًبضی اظ ًَسبى ّبی سَز 

هی یبثس. ّوبًغَض وِ ثیبى گطزیس، ًتبیح پژٍّص ّبی اًدبم ضسُ ًطبى هی زّس وِ زض خِ اّطم هبلی ثبال ثِ 

عَض ثبلمَُ هیعاى هسیطیت سَز ضا افعایص هیسّس ٍ اظ عطف زیگط افعایص اّطم هبلی ثب وبّص هیعاى 

فطغت علجبًِ ی هسیطاى ثبػث وبّص هسیطیت سَز هی گطزز. هی تَاى گفت وِ ضطوتْبیی وِ ثب ضفتبضّبی 

افعایص ثسّی ٍ اّطم هبلی هَاخِ اًس،  هی تَاًٌس ثب هسیطیت سَز ٍالؼی زضگیط ثبضٌس. افعایص اّطم هبلی هی 

(.  ثب 8،13:2009ظاگطظتَاًس اًگیعُ ای ثطای  اًتمبل هسیطیت سَز تؼْسی ثِ سوت هسیطیت سَز ٍالؼی ثبضس )

ٍخَز ّعیٌِ ّبی هطتجظ ثب زستىبضی فؼبلیت ّب ٍالؼی ٍ اضلبم حسبثساضی، ثؼیس است وِ هسیطاى تٌْب ثِ 

9زستىبضی الالم تؼْسی ٍ اضلبم حسبثساضی اوتفب وٌٌس. ًتبیح پژٍّص ّبیی ًظیط ثطًع ٍ هطچٌت
)1990 :23 )

هسیطاى اخطایی ثِ هسیطیت سَز اظ عطیك فؼبلیتْبی  ثیبًگط توبیل ظیبز )13:2005(ٍ ّوىبضاى  10ٍ گطاّبم

 (.38: 1392ایعزی ًیب ٍ ّوىبضاى،( ٍالؼی ٍ اضلبم حسبثساضی ًسجت ثِ زستىبضی الالم تؼْسی است 

 

 پیطیٌِ پصٍّص -2-2

( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى تبثیط هسیطیت سَز هجتٌی ثط الالم تؼْسی ثط وبضایی 1393ًوبظی ٍ غالهی ) 

ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس. زض ضاستبی ثطضسی ایي سطهبیِ گصاضی 
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، ضا هَضز 1388تب 1378ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى، عی سبلْبی  63هَضَع، تؼساز

ی استفبزُ ثطضسی لطاض زازًس. ثطای سٌدص هسیطیت سَز هجتٌی ثط الالم تؼْسی، اظ هؼیبض الالم تؼْسی اذتیبض

وطزًس. ًتبیح آًْب ًطبى زاز ضاثغِ هؼٌبزاضی ثیي هسیطیت سَز ٍ سطهبیِ گصاضی ًبوبضای ضطوتْب ٍخَز زاضز. 

یؼٌی ثب اػوبل ثیطتط هسیطیت سَز، هیعاى سطهبیِ گصاضی ّبی ًبوبضای ضطوتْب ًیع افعایص هی یبثس. ّوچٌیي 

 ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ثیي هسیطیت سَز ٍ ًبوبضایی سطهبیِ گصاضی زٍضُ ثؼس ًیع

( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى ثطضسی ضاثغِ ثیي ٍیژگی ّبی ّیبت هسیطُ ٍ 1393ذَاخَی ٍ گطگبًی فیطٍظخبُ )

ضٍش ّبی تبهیي هبلی ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس. خبهؼِ آهبضی آًْب 

ضا تطىیل هی  1389تب 1383تْطاى زض ثبظزُ ظهبًی ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض  65ضبهل 

زّس. ًتبیح آًْب ًطبى زاز ثیي اًساظُ ّیبت هسیطُ ٍ تبهیي هبلی زاذلی ضطوتْب ضاثغِ هٌفی هؼٌبزاضی ٍخَز 

زاضز ٍ ّوچٌیي، ثیي استمالل ّیئت هسیطُ ٍ زضغس هبلىیت اػضبی ّیبت هسیطُ ثب تبهیي هبلی ذبضخی ضاثغِ 

زاضز. اظ سَی زیگط ًتبیح آًبى ًطبى زاز وِ ثیي استمالل ّیبت هسیطُ ٍ زضغس هبلىیت  هٌفی هؼٌبزاضی ٍخَز

اػضبی ّیبت هسیطُ  ثب تبهیي هبلی زاذلی ٍ اًساظُ ّیبت هسیطُ ٍ تبهیي هبلی ذبضخی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز 

 ًساضز.

 یسَز ٍالؼ تیطیٍ هس یاّطم هبل يیضاثغِ ث یثب ػٌَاى ثطضس یزض پژٍّط ( 1392) ٍ ّوىبضاى بیً یعزیا

ضبهل   یسَز ٍالؼ تیطیهس یبضّبیضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس. هؼ طفتِیپص یضطوتْب

 يیاست. زضا یبزػ طیغ یبضیاذت ی ٌِیٍ ّع سیتَل یطػبزیغ ی ٌِیّع ،یطػبزیغ یبتیًمس ػول یبًْبیخط

 یًطبى ه یثطضس حیلطاض گطفت. ًتب یهَضز ثطضس 1389تب 1379یضطوت زض ثبظُ ظهبً 118پژٍّص، تؼساز 

ی ) خطیبى ًمس ػولیبتی غیط ػبزی، ّعیٌِ تَلیس غیط سَز ٍالؼ تیطیهس یبضّبیٍ هؼ یاّطم هبل يیزّس وِ ث

  هؼىَس ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز. یضاثغِ  ،ػبزی ٍ ّعیٌِ اذتیبضی غیط ػبزی(

وبضی ثط اًَاع هسیطیت سَز  ( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى ثطضسی تبثیط هحبفظ1392ِاًػبضی ٍ ّوىبضاى )

اًتربة ضسُ ثَز . ًتبیح  آًْب  1390تب 1385ضطوت زض ثبظُ ظهبًی  135پطزاذتٌس. ًوًَِ پژٍّص ضبهل 

ًطبى زاز وِ ثیي هحبفظِ وبضی ٍ هسیطیت سَز هجتٌی ثط الالم تؼْسی یه ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاض ٍ ثیي 

هؼٌبزاض ٍ ثیي هحبفظِ وبضی ٍ سغح ولی هسیطیت هحبفظِ وبضی ٍ هسیطیت سَز ٍالؼی یه ضاثغِ هثجت ٍ 

 سَز یه ضاثغِ هٌفی ٍخَز زاضز.

( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى اثط ویفیت افطب ثط اًَاع هسیطیت سَز پطزاذتٌس. 1392ذساهی پَض ٍ ّوىبضاى )

ثطای اضظیبثی سغح ویفی افطب، اظ هؼیبض ویفیت ضفبفیت ٍ افطبی هَسسِ استبًساضز اًس پَضضظ ثب اًدبم 

تؼسیالتی استفبزُ وطزًس. ًتبیح آًْب ًطبى زاز وِ ثیي ویفیت افطب ٍ هسیطیت سَز الالم تؼْسی  ٍ هسیطیت 

ٍالؼی سَز، ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌیي ثیي  ویفیت افطب ٍ سغح ولی هسیطیت سَز 

 ضاثغِ هٌفی هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

ى ثطضسی ضاثغِ ثیي خطیبى ًمسی آظاز ٍ هسیطیت سَز اظ زض پژٍّطی ثب ػٌَا  (1392فربضی ٍ ػسیلی )

عطیك فؼبلیت ّبی ٍالؼی زض ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس. ثطای ایي 
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هَضز ثطضسی لطاض زازًس. ًتبیح آًْب ًطبى زاز وِ ثیي 1387تب 1383ضطوت ضا عی ثبظزُ ظهبًی 103هٌظَض

تْبی ثب ضضس پبییي ٍ هؼیبض ّبی سَز هجتٌی ثط فؼبلیت ّبی ٍالؼی ) خطیبى ًمس خطیبى ّبی ًمسی آظاز ضطو

 غیط ػبزی، ّعیٌِ غیط ػبزی  تَلیس ٍ ّعیٌِ اذتیبضی غیط ػبزی( ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى اثط ًسجت ّبی اذتػبغی ضیسه هبلی ٍ هسیطیت 2014ٍ ّوىبضاى ) 11ًَض فْبًِ

َاّسی اظ هبلعی ٍ تبیلٌس پطزاذتٌس. ّسف اغلی آًْب ثطضسی تفبٍت هیبًگیي ّبی هسیطیت سَز، اّطم سَز: ض

ضطوت اظ  325هبلی ، ثحطاى هبلی ٍ خطیبى ًمس آظاز ثیي زٍ وطَض هبلعی ٍ تبیلٌس ثَز. ثطایي اسبس تؼساز 

ْب ًطبى زاز وِ تفبٍت ضطوت اظ وطَض تبیلٌس ضا هَضز ثطضسی لطاض زازًس. ًتبیح آً 224وطَض هبلعی ٍ 

هؼٌبزاضی ثیي هیبًگیي ّبی هسیطیت سَز، اّطم هبلی ٍ ثحطاى هبلی ثیي زٍ وطَض ٍخَز زاضز. اهب ثیي 

 هیبًگیي خطیبى ّبی ًمسی آظاز زٍ وطَض تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز.

اظ ( زض پژٍّطی ثِ ثطضسی تبثیط لَاًیي افطب ثط هسیطیت سَز ًبضی 2013ٍ ّوىبضاى ) 12ًیي چي

هؼبهالت ثب اضربظ ٍاثستِ پطزاذتٌس. آًْب زض پژٍّص ذَز ثطای اًساظُ گیطی هسیطیت سَز, هسل تؼسیل ضسُ 

خًَع ضا ثِ وبض ثطزًس. آًْب ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ ثِ زًجبل لَاًیي افطبی تػَیت ضسُ وطَض تبیَاى زض 

ربظ ٍاثستِ ثب ضطوت ّبی چیٌی , زض هسیطیت سَز ضطوتْبی تبیَاًی وِ زاضای هؼبهالت اض2000ًَاهجط

 ثَزُ اًس، وبّطی ضخ زازُ است. ثِ عَض ولی آًْب ثیبى وطزًس لَاًیي افطب، هسیطیت سَز ضا وبّص هی زّس.

( زض پژٍّطی ثب ػٌَاى ضاثغِ ثیي هسیطیت سَز ٍ ػسم تمبضى اعالػبتی زض 2013ٍ ّوىبضاى ) 13وطهیط

سی ًوَزًس. یبفتِ ّبی پژٍّص آًْب ًطبى زاز وِ ثیي ضطایظ ًباعویٌبًی هحیغی: ضَاّسی اظ وبًبزا ثطض

هسیطیت سَز ٍ ػسم تمبضى اعالػبتی، یه ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ػالٍُ ثط ایي، ًتبیح ًطبى هی زّس وِ 

 ًباعویٌبًی هحیغی ضاثغِ ثیي هسیطیت سَز ٍ ػسم تمبضى اعالػبتی ضا تضؼیف هی وٌس.

ی ثب ػٌَاى تبثیط اّطم هبلی ثط هسیطیت سَز ٍالؼی پطزاذتٌس. ( زض پژٍّط2013ٍ ّوىبضاى ) 14ًَضحیبتی

زض ثَضس هبلعی  ضا هَضز ثطضسی  20011 -2006ضطوت ضا عی ثبظزُ ظهبًی 3745ثطای ایي هٌظَض تؼساز 

لطاض زازًس. ًتبیح آًْب ًطبى زاز وِ ثیي اّطم هبلی ٍ هؼیبضّبی هسیطیت سَز ٍالؼی) خطیبى ًمس ػولیبتی غیط 

 ِ غیط ػبزی تَلیس ٍ ّعیٌِ ّبی اذتیبضی غیط ػبزی( ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.ػبزی، ّعیٌ

( زض تحمیمی ثب ػٌَاى سغَح هحبفظِ وبضی زض سیبست ّبی حسبثساضی ٍ 2012) ٍ ّوىبضاى 15گبضسیب

ضاثغِ تبثیط آى ثط هسیطیت سَز ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ هیبى هحبفظِ وبضی ٍ اًساظُ ضطوت ثب هسیطیت سَز 

هٌفی ٍخَز زاضز. ّوچٌیي آًبى ًطبى زازًس وِ ضاثغِ ای هثجت هیبى ػولىطز ضطوت ثب هسیطیت سَز ٍخَز 

 زاضز.

هَضَع ضا  يیا یسَز ٍالؼ تیطیثط هس یاّطم هبل صیافعا طیثب ػٌَاى تبث یزض پژٍّط( 2009) 16ظاگطظ

 كیاظ عط یبتیػول یًمس یّب بىیخط یثِ زستىبض ،یاّطم هبل صیزض ظهبى افعا طاىیهس بیوطز وِ آ یثطضس

 یثب اّطم هبل ییّب طوتًطبى زاز وِ زض ض یپژٍّص ٍ حیوٌٌس. ًتب یالسام ه یسَز ٍالؼ تیطیاستفبزُ اظ هس

 ضَز. یه یبتیػول یًمس یّب بىیثط خط طیثب ّسف تبث یسَز ٍالؼ تیطیهٌدط ثِ هس یاّطم هبل ٌسُ،یفعا
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 ّای پصٍّص فرضیِ -3

 ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظطی هغطح ضسُ، فطضیِ ّب ی ایي پژٍّص ثِ غَضت ظیط تسٍیي ضسُ اًس: 
 زاضز. ضاثغِ هؼىَس ٍخَز خًَع تؼْسی الالم هسیطیت ٍ اّطم هبلی ثیي فرضیِ اٍل:

 زاضز. هؼىَس ٍخَز ضاثغِ وَتبضی تؼْسی الالم هسیطیت ٍ اّطم هبلی ثیي فرضیِ دٍم:

 زاضز. ٍخَز ضاثغِ هستمین ٍالؼی سَز هسیطیت ٍ اّطم هبلی ثیي فرضیِ سَم:

 زاضز. هؼىَس ٍخَز ضاثغِ سَز هسیطیت ولی سغح ٍ اّطم هبلی ثیي فرضیِ چْارم:
 

 رٍش ضٌاسی پصٍّص، جاهعِ ٍ ًوًَِ ی آهاری -4

ایي پژٍّص اظ ًظط ّسف، اظ زستِ وبضثطزی ثِ ضوبض هی ضٍز ٍ اظ ًظط ضٍش، پژٍّص تَغیفی هجتٌی ثط 

ضگطسیًَی است وِ زض آى، اظ تحلیل زازُ ّبی تطویجی ٍ ازغبم استفبزُ ضسُ است. زازُ ّبی هَضز تحلیل 

ًیبظ اظ لَح فططزُ تسثیط پطزاظ ٍ سبیت وسال خوغ آٍضی ضسُ است. تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب استفبزُ اظ ًطم 

 اًدبم ضسُ است.  Eviewsافعاض

 1392تب  1388ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى عی سبلْبی  خبهؼِ آهبضی پژٍّص، ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض

ّستٌس. زض ایي پژٍّص، ًوًَِ گیطی ثب استفبزُ اظ ضٍش حصفی سیستوبتیه اًدبم ضسُ است. لصا ًوًَِ ی 

 اًتربثی ضبهل ولیِ ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثَزُ وِ ضطایظ ظیط ضا زاضا ثبضٌس:

 اسفٌس هبُ ّط سبل ثبضس. 29ی ثِ سبل هبلی آًْب هٌتْ (1

 عی ثبظُ ظهبًی پژٍّص، سبل هبلی ذَز ضا تغییط ًسازُ ثبضٌس. (2

 ثِ عَض وبهل ٍ پیَستِ، زض زستطس ثبضس. 1386اعالػبت  غَضتْبی هبلی آًْب اظ سبل (3

 .ًجبضس هبلی گطی ٍاسغِ ٍ گصاضی سطهبیِ ضطوتْبی خعء (4

 ضطوت گطزیس. 107اًتربثی پس اظ اػوبل هحسٍزیت ّبی فَق، تؼساز ضطوتْبی 

 

 تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات -5
زض ثرص آهبض تَغیفی، تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب استفبزُ اظ ضبذع ّبی هطوعی ّوچَى هیبًگیي ٍ 

هیبًِ ٍ ضبذع ّبی پطاوٌسگی اًحطاف هؼیبض اًدبم ضسُ است. ّوچٌیي، ثطای آظهَى فطضیِ ّب اظ الگَی 

بزُ ضسُ است. ثطای اًتربة اظ ثیي ضٍش ّبی الگَّبی ضگطسیًَی تطویجی ٍ ضگطسیَى زازُ ّبی تطویجی استف

لیوط ضٍش زازُ  Fلیوط استفبزُ ضسُ است. ثِ ایي هؼٌی اگط زض آظهَى  Fالگَی زازُ ّبی تبثلَیی اظ آظهَى 

 ّبی تطویجی اًتربة ضَز، وبض توبم است اهب اگط ضٍش زازُ ّبی تبثلَیی اًتربة ضس، الظم است تب آظهَى

ّبسوي ًیع اًدبم ضَز. اظ آظهَى ّبسوي ثطای تؼییي استفبزُ اظ الگَی  اثطات ثبثت زض همبثل الگَی اثطات 

تػبزفی استفبزُ هی ضَز. ّوچٌیي، لجل اظ ثطاظش الگَ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضطوتْبی هَضز استفبزُ زض ایي 

ازُ ّبی تطویجی استفبزُ ضسُ تحمیك هطثَط ثِ غٌبیغ هرتلف ثَزُ ٍ ّوچٌیي زض ایي تحمیك اظ ضٍش ز

است، زض ًتیدِ اهىبى ٍخَز ًبّوسبًی ٍاضیبًس ٍخَز زاضز وِ ثطای ضفغ ایي هطىل اظ ضٍش ضگطسیَى ون 

تطیي هطثؼبت تؼوین یبفتِ ثطای ثطاظش الگَ ٍ ثِ هٌظَض ثطضسی ػسم ٍخَز ذَز ّوجستگی زض ثبلی هبًسُ ّبی 
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است. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ سغح ولی هسیطیت سَز الگَ اظ آهبضُ ی زٍضثیي ٍاتسَى استفبزُ ضسُ 

 ثػَضت هتغیط زاهی تؼطیف ضسُ ثطای ثطاظش الگَ اظ ضگطسیَى الخیت استفبزُ ضسُ است.

 

 الگَی تحقیق -6
( استفبزُ ضسُ 2( ٍ)1زض ایي پژٍّص خْت آظهَى فطضیبت ، اظ الگَی ضگطسیَى چٌس هتغیطُ ضاثغِ ّبی )

 است.

 (1)ضاثغِ
 Mi    

 
  

 
L Vi    

 
ST   Ti    

 
S   i    

 
 NT XPi    

 
RO i      

 
MT i    

 
S i  

  
 
  S i      U  TORi        

 

 (2ضاثغِ )
 Mi    

 
  

 
L Vi    

 
ST   Ti    

 
S   i    

 
 NT XPi    

 
MT i    

 
S i  

  
 
  S i      U  TORi        

 

اًساظُ ضطوت؛  SIZEسطضسیس ثسّی؛  STDEBTاّطم هبلی؛  LEVهؼیبض هسیطیت سَز؛   EMزض فطهَل هعثَض؛ 

INTEXP  ّعیٌِ ثْطُ؛MTB   اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم؛SG  ضضس فطٍش؛CASH  ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس؛

AUDITOR  اًساظُ حسبثطس؛ROA   .ثبظزُ زاضاییْبi   ٍ ًوبز ضطوت هَضز ًظطt  ُسبل هَضز ًظط تؼطیف ضس

 است.

 

 هتغیرّای پصٍّص -7

 هتغیر هستقل -7-1
 زاضاییْب استفبزُ ضسُ است. ول/ّب ثسّی ثطای اًساظُ گیطی اّطم هبلی اظ ًسجت ول

 

 (EMهتغیر ّای ٍاتستِ ) -7-2

 هدل جًَس( -هدیریت اقالم تعْدی) هدیریت سَد هثتٌی تر ارقام حساتداری -7-2-1
ی اذتیبضی استفبزُ هی ضَز. ثطای ثطای اًساظُ گیطی هسیطیت سَز هجتٌی  ثط الالم تؼْسی اظ الالم تؼْس

ثطآٍضز الالم تؼْسی اذتیبضی اظ زٍ هسل ضگطسیَى استفبزُ هی ضَز وِ خع ثبلیوبًسُ هؼبزلِ ضگطسیَى ثیبًگط 

( الالم تؼْسی اذتیبضی خًَع ًطبى زازُ هی ضَز. ایي هسل، AMJالالم تؼْسی اذتیبضی است.وِ ثب ًوبز )

 ( اضائِ ضسُ است.2012تَسظ گبضسیبٍ ّوىبضاى )( است وِ 1991هسل تؼسیل ضسُ خًَع )

 (3ضاثغِ)
T    i   

      i    
    

 

 

      i    
  

 

(      i    R  i  )

      i    
  

 

PP i  

      i    
  

 
RO i       S i    i   



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 35      هقدميهٌصَراحودًٍسبيبْراهيعل،يویابراّدکاظنیس 

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن /  30شمبره   

ٍضُ :تفبٍت ثیي سَز لجل اظ الالم غیط ػبزی ٍ خطیبى ّبی ًمسی حبغل اظ فؼبلیت ّبی ػولیبتی ز        

:تغییطات حسبثْبی         : تغییطات فطٍش.           : خوغ زاضاییْبی اثتسای زٍضُ.             خبضی. 

:ضضس خبضی فطٍش      :ثبظزُ زاضاییْب.          : اهَال، هبضیي آالت ٍ تدْیعات.        زضیبفتٌی. 

 :خعء ذغب )الالم تؼْسی(.     )تغییطات فطٍش اهسبل ًسجت ثِ سبل لجل /فطٍش سبل لجل(. 

 

 هدل کَتاری ٍ ٍاسلی( -هدیریت اقالم تعْدی) هدیریت سَد هثتٌی تر ارقام حساتداری -7-2-2

( هسل زیگطی عطاحی وطزًس ّوبًٌس هسل تؼسیل ضسُ خًَع ثَز.  ٍلی زض آى اظ 2005)17وَتبضی ٍ ٍاسلی

ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ ایي هسل ًتبیح لَی ًطخ ثبظزُ زاضایی ّب ًیع استفبزُ وطزًس. آًْب زض هغبلؼبت ذَز 

 ( ًطبى زازُ هی ضَز.AMKتطی ًسجت ثِ هسل خًَع زاضز ٍ ثب ًوبز )

 (4ضاثغِ)
T     

      i    
  

 

 

      i    
  

 

      i  

      i    
  

 

PP i  

      i    
  

 
RO i      i           

 

 خطیبى ًمس حبغل اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی زض زٍضُ خبضی . : تفبٍت هیبى سَز لجل اظ الالم غیط ػبزی ٍ     

 

 هدیریت سَد ٍاقعی -7-2-3
 (  استفبزُ ضسُ است.2006)18ثطای اًساظُ گیطی هسیطیت سَز ٍالؼی اظ هسل ضٍچَزّطی 

 جریاى ًقد عولیاتی غیر عادی -الف
 (5ضاثغِ)

  O i  

      i    
  

 

 

      i    
  

 

     i  

      i    
  

 

      i  

      i    
  i     

 

: تغییطات          ، : فطٍش        ، :ول زاضاییْب زض اثتسای زٍضُ           ، :خطیبى ًمس ػولیبتی       

 .()خطیبى ًمس ػولیبتی غیط ػبزی : همساض ذغب    ، فطٍش

 ّسیٌِ تَلید غیر عادی-ب

 (6ضاثغِ)
PRO  i  

      i    
  

 

 

      i    
  

 

     i  

      i    
  

 

      i  

      i    
  

 

      i    

      i    
  i   

 

-: ّعیٌِ ّبی تَلیس: ّعیٌِ تَلیس;)ثْبی توبم ضسُ وبالی فطٍش ضفتِ+)هَخَزی وبالی پبیبى زٍضُ        

 (.: همساض ذغب )ّعیٌِ تَلیس غیط ػبزی    هَخَزی وبالی اثتسای زٍضُ((، 

 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 سَدتیریبااًَاعهديهاليیتاهواتیتصويیرابطِب      31

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن / 30شمبره   

 اختیاری غیر عادی ّسیٌِ-ج

 (7ضاثغِ)
  S XP i  

      i    
  

 

 

      i    
  

 

     i  

      i    
  i   

 

 (.: همساض ذغب )ّعیٌِ اذتیبضی غیط ػبزی    :ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ فطٍش،           

پس ثب ّن خوغ هسل ضا اثتسا استبًساضز وطزُ ٍ س3ثطای اًساظُ گیطی هتغیط هسیطیت سَز ٍالؼی، ذغبّبی ایي 

 هی وٌین.

 

 سطح کلی هدیریت سَد -7-2-4

ثطای اًساظُ گیطی سغح ولی هسیطیت سَز  استفبزُ ضسُ وِ    (2012) ٍ ّوىبضاى  19اظ هسل گبضسیب

 SUSPECT=1 ضَز. ثػَضت یه هتغیط هدبظی ثِ ًبم هظٌَى  تؼطیف ضسُ وِ عجك ضٍش چْبضم هحبسجِ هی

 اگطضطوت هظٌَى ثِ هسیطیت سَز ًجبضس.  SUSPECT=0هظٌَى ثِ هسیطیت سَز ثبضس،  اگطضطوت 

 ًحَُ ضٌاسایی ضرکتْای هظٌَى تِ هدیریت سَد:
 0.005ضطوتْبیی وِ سَز لجل اظ الالم غیط ػبزی آًْب/ول زاضییْبی اثتسای زٍضُ ضلوی ثیي غفط ٍ سبل  (1

 .ثبضس

 (8ضاثغِ)

  
سود قبل از اقالم غیر عبدی

کل داراییهبی ابتدای دوره
       

 

 تغییط وطزُ ثبضس. 0.02سبل گصضتِ، ثیي غفط تب  EPSًسجت ثِ  آًْب  EPSوِضطوت ّبیی سبل  (2

 (9ضاثغِ)

  
 PS   PS   

 PS   
      

 

 ٍالؼی آًْب، یه زضغس ثیص اظ ثطآٍضز تحلیل گطاى هبلی ثطای آى ضطوت ثبضس. EPSضطوتْبیی وِ  سبل (3

ثب استفبزُ اظ هیبًِ زازُ ّبی آى ضطوتْبیی وِ تغییطات آًْب ثبالتط اظ هیبًِ  2ٍ  1همبزیط پس اظ هحبسجِ  (4

 ٍ ثمیِ ضطوتْب همساض غفط هی گیطًس. 1ثبضس هظٌَى ٍ همساض 

 

 هتغیرّای کٌترلی -7-3
 STDEBT   ُسطضسیس ثسّی وِ اظ تمسین ثسّی خبضی ثط ول ثسّی ّب ثسست هی آیس. تبهیي هبلی وَتب

    ع یىی اظ ضٍش ّبی تبهیي هبلی است، وِ  هیتَاًس ثط هسیطیت سَز اثط گصاض ثبضس.    هست ًی
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SIZE :اظ ػَاهل هَثط ثط هسیطیت سَز، اًساظُ ضطوت  هی ثبضس.  .اًساظُ ضطوت  وِ ثطاثط ثب لگبضیتن ول زاضاییْب

پبیساضی ٍ لبثلیت پیص ثیٌی ػولیبت زض ضطوتْبی ثعضگتط ثیطتط است وِ ثبػث وبّص هسیطیت سَز هی 

 (.2002ضَز )زیچَ ٍ زیچَ، 

INTEXPى ضا ّعیٌِ ثْطُ ثبالتط لبزض است ضفتبض فطغت علجبًِ هسیطا .: ّعیٌِ ثْطُ/ول ثسّی ّبی ثلٌس هست

 (.1986وٌتطل وٌس ) خٌسي،

ROAit-1 ُاًدبم زاًس ًطبى زاًس وِ ثیي   2005ٍ ّوىبضاى زض سبل  20زاضاییْب. زض پژٍّطی وِ وَتبضی: ثبظز

 ثبظزُ زاضاییْب ٍ هسیطیت سَز ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

MTB: ّبی ضضس ضطوت . اظ ایي هتغیط ثِ ػٌَاى فطغت اضظش ثبظاض ثِ اضظش زفتطی حمَق غبحجبى سْبم

استفبزُ ضسُ زض حمیمت ضطوتْبی زض حبل ضضس، اظ الالم تؼْسی ثیطتطی استفبزُ هی وٌٌس. افعایص هیعاى 

الالم تؼْسی، ذغبی ثیطتطی ضا زض ثطآٍضزّب ٍ پیص ثیٌی ّب ایدبز وطزُ ٍ هطىالت ثیطتطی ضا زض ظهبى 

عایص هسیطیت سَز زض ضطوتْبی زض حبل ثٌسی ٍ تغبثك خطیبى ّبی ًمسی ایدبز هی وٌس ٍ ایي ثِ هؼٌبی اف

 ضضس هی ثبضس.

SG/ ( ٍفطٍش سبل لجل :ضضس خبضی فطٍش )تغییطات فطٍش اهسبل ًسجت ثِ سبل لجلCASH:  ًِمس ٍ ٍخ

 .هؼبزل ًمس/ول زاضاییْب

ضضس)ًَسبى( فطٍش ٍ ٍخِ ًمس ، ًطبى زٌّسُ ًَسبى زض هحیظ ػولیبتی ضطوت است . عجیؼی است وِ زض 

ضطوت ًَسبى ظیبزی ٍخَز زاضتِ ثبضس، احتوبل ثطٍظ ذغب زض پیص ثیٌی ٍ ثطآٍضز الالم   هحیظ ػولیبتی

 (.2002 ،21افعایص هی یبثس ٍ ایي اهط ثط هسیطیت سَز هَثط است ) زیچَ ٍ زیچَ

AUDITOR ایي غَضت غفط. اًساظُ  ٍ زض غیط 1: هتغیط هدبظی اگط سبظهبى حسبثطسی حسبثطسی وطزُ ثبضس

هَسسِ حسبثطسی ثؼٌَاى هؼیبض ویفیت حسبثطسی است، ویفیت حسبثطسی ثط ضفتبض ّبی فطغت علجبًِ 

 (.1390هسیطاى اثط گصاض است )ًوبظی ٍ ّوىبضاى، 

 

 یافتِ ّای پصٍّص -8

 آهار تَصیفی-8-1

، ثیطیٌِ هطبّسُ ّب ٍ ( ثطذی هفبّین آهبض تَغیفی ضبهل هیبًگیي، هیبًِ، ووی1ٌِزض خسٍل ضوبضُ )

هی  679/0( ثطاثط ثب LEVاًحطاف هؼیبض اضائِ ضسُ است. ثطای هثبل همساض هیبًگیي ثطای هتغیط اّطم هبلی)

هیجبضس. ّوچٌیي همساض اًحطاف هؼیبض ثطای اّطم هبلی ثطاثط  672/0ثبضس . همساض هیبًِ ثطای اّطم هبلی ثطاثط ثب 

 است. 287/0ثب 
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 ار تَصیفی هتغیرّا.(، آه1جدٍل ضوارُ)
 اًحراف هعیار تیطیٌِ کویٌِ هیاًِ هیاًگیي ًام هتغیر
 287/0 302/4 066/0 672/0 679/0 اّطم هبلی

 570/0 693/9 079/0 894/0 876/0 سطضسیس ثسّی
 660/0 507/8 388/4 975/5 066/6 اًساظُ

 056/0 787/0 -035/0 058/0 063/0 ّعیٌِ ثْطُ
 190/0 209/1 -889/0 090/0 135/0 ثبظزُ زاضاییْب

 732/103 768//820 706/2143 990/1 385/1 اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم
 086/1 649/15 -944/0 208/0 341/0 ضضس فطٍش

 062/0 409/0 000/0 032/0 054/0 ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس
 452/0 1 000/0 000/0 285/0 حسبثطس

خًَع تؼْسی الالم سَز هسیطیت  046/0- 050/0- 202/1- 709/3 216/0 
وَتبضی تؼْسی الالم سَز هسیطیت  049/0- 052/0- 202/1- 702/3 216/0 

ٍالؼی سَز هسیطیت  000/0 139/0- 660/18- 621/11 541/1 
 500/0 1 000/0 000/0 497/0 سَز ولی هسیطیت

 هٌجغ: یبفتِ ّبی پژٍّطگط

                   

 آهار استثاطی-8-2
اظ آًدب وِ زازُ ّب ثػَضت تطویجی ّستٌس، زض گبم اٍل پژٍّص، اظ آهبضُ اف. لیوط ثطای تطریع زازّبی 

والسیه اظ پبًل استفبزُ  هی ضَز. زض غَضت اًتربة زازُ ّبی پبًل، گبم ثؼسی تػوین گیطی زض هَضز 

َى ّبسوي استفبزُ هی اًتربة یىی اظ زٍ ضٍش اثطات ثبثت یب تػبزفی است. ثطای ایي وبض هؼوَال اظ آظه

 ( اضائِ ضسُ است.2لیوط زض خسٍل ضوبضُ ) F وٌٌس. ذالغِ ًتبیح آظهَى 

(، ًتبیح آظهَى ثیبًگط ایي است وِ همبعغ هَضز 2ثب تَخِ ثِ سغح هؼٌبزاضی ثِ زست آهسُ اظ خسٍل ضوبضُ )

 )پبًل( هٌبست تط است.ثطضسی ًبّوگي ٍ زاضای تفبٍت ّبی فطزی ثَزُ ٍ استفبزُ اظ ضٍش زازُ ّبی تبثلَیی 

پس اظ اًتربة ضٍش زازُ ای تبثلَیی تَسظ آظهَى لیوط، آظهَى ّبسوي اًدبم گطفت وِ ًتبیح آى زض 

%  5هسل ووتط اظ   3( ًطبى زازُ ضسُ است. ًتبیح ًطبى هی زّس سغح هؼٌبزاضی زض ّط 3خسٍل ضوبضُ )

 است، لصا ثط استفبزُ اظ اثطات ثبثت زاللت زاضز.
 

 (، ًتایج آزهَى اف لیور2ضوارُ)جدٍل 

 Fآهارُ هدل پصٍّص
سطح 

 هعٌاداری
 000/0 733/7 ( ثطای فطضیِ اٍل1هسل)
 000/0 887/7 ( ثطای فطضیِ زٍم2هسل)
  000/0 777/6 ( ثطای فطضیِ سَم3هسل)

 (، ًتایج آزهَى ّاسوي3جدٍل ضوارُ)

 هدل پصٍّص
آهارُ آزهَى 

 ّاسوي

سطح 
 هعٌاداری

 000/0 936/32 فطضیِ اٍل( ثطای 1هسل)
 000/0 247/33 ( ثطای فطضیِ زٍم2هسل)
  012/0 074/21 ( ثطای فطضیِ سَم3هسل)

 هٌجغ: یبفتِ ّبی پژٍّطگط
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 31      هقدميهٌصَراحودًٍسبيبْراهيعل،يویابراّدکاظنیس 

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن /  30شمبره   

 آزهَى فرضیِ اٍل -8-3

( آظهَى ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح لبثل هطبّسُ زض 1فطضیِ اٍل پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضاثغِ ضوبضُ )

(، هی تَاى ازػب وطز وِ 000/0( ٍ سغح هؼٌبزاضی آى )770/9ثسست آهسُ )  F ( ٍ ثب تَخِ آهبضُ 4خسٍل )

طذَضزاض است. ّوچٌیي ، ثب زضغس، زض هدوَع الگَی ضگطسیَى  اظ هؼٌبزاضی ثبالیی  ث 99زض سغح اعویٌبى 

زضغس است، هی تَاى ازػب وطز وِ  65تَخِ ثِ ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ ثسست آهسُ ثطای الگَ وِ ثطاثط 

زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ ضا  تَضیح هی زٌّس.  65هدوَع هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی تحمیك  

است، هی تَاى ازػب وطز وِ ذَز ّوجستگی  21/2ط ّوچٌیي، ثب تَخِ ثِ همساض آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى وِ ثطاث

 هطتجِ اٍل هیبى ثبلی هبًسُ ّبی هسل ٍخَز ًساضز.

زض فطضیِ اٍل ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز خًَع پطزاذتِ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ  ًتبیح 

( هی 027/0زاضی آى )( ٍ سغح هؼٌب-042/0( اظ ترویي هسل ٍ ضطیت اّطم هبلی )4ثسست آهسُ زض خسٍل )

زضغس، اّطم هبلی ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثب هسیطیت سَز اظ عطیك  95تَاى ازػب وطز وِ زض سغح اعویٌبى 

الالم تؼْسی اذتیبضی زاضز. ّوچٌیي ثیي اًساظُ ضطوت، ثبظزُ زاضاییْب ٍ ویفیت حسبثطسی ثب الالم تؼْسی 

زضغس ٍخَز زاضز ٍ ثیي ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس ثب  95اذتیبضی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی زض سغح اعویٌبى 

 هسیطیت الالم تؼْسی خًَع ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

 

 (، ًتایج آزهَى فرضیِ اٍل.4جدٍل ضوارُ)

 سطح هعٌاداری tآهارُ  خطای استاًدارد ضریة هتغیر هستقل

 0122/0 -516/2 155/0 -391/0 همساض ثبثت

 027/0 -213/2 019/0 -042/0 اّطم هبلی

 666/0 431/0 009/0 004/0 سطضسیس ثسّی

 015/0 441/2 025/0 062/0 اًساظُ

 071/0 -810/1 080/0 -145/0 ّعیٌِ ثْطُ

 000/0 834/8 032/0 282/0 ثبظزُ زاضاییْب

 478/0 -710/0 001/0 -001/0 اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم

 117/0 571/1 004/0 007/0 ضضس فطٍش

 000/0 -295/14 067/0 -956/0 ًمس ٍ هؼبزل ًمس ٍخِ

 023/0 277/2 019/0 043/0 حسبثطس

 F 770/9آهبضُ 65/0   ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ 

 F 000/0سغح هؼٌبزاضی آهبضُ  21/2 آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

 هٌجغ: یبفتِ ّبی پژٍّطگط
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 سَدتیریبااًَاعهديهاليیتاهواتیتصويیرابطِب      38

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن / 30شمبره   

 آزهَى فرضیِ دٍم       -8-4

( آظهَى ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح لبثل هطبّسُ زض 1فطضیِ زٍم پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضاثغِ ضوبضُ )

(، هی تَاى ازػب وطز وِ 000/0( ٍ سغح هؼٌبزاضی آى )795/9ثسست آهسُ )  F ( ٍ ثب تَخِ آهبضُ 5خسٍل )

ذَضزاض است. ّوچٌیي ، ثب زضغس، زض هدوَع الگَی ضگطسیَى اظ هؼٌبزاضی ثبالیی  ثط 99زض سغح اعویٌبى 

زضغس است، هی تَاى ازػب وطز وِ  65تَخِ ثِ ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ ثسست آهسُ ثطای الگَ وِ ثطاثط 

زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ ضا  تَضیح هی زٌّس.  65هدوَع هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی تحمیك 

است، هی تَاى ازػب وطز وِ ذَز ّوجستگی  23/2ّوچٌیي، ثب تَخِ ثِ همساض آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى وِ ثطاثط

 هطتجِ اٍل هیبى ثبلی هبًسُ ّبی هسل ٍخَز ًساضز.

زض فطضیِ زٍم ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز وَتبضی پطزاذتِ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ  

اضی آى ( ٍ سغح هؼٌبز-043/0( اظ ترویي هسل ٍ ضطیت اّطم هبلی )5ًتبیح ثسست آهسُ زض خسٍل )

زضغس، اّطم هبلی ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثب هسیطیت  95( هی تَاى ازػب وطز وِ زض سغح اعویٌبى 029/0)

سَز اظ عطیك الالم تؼْسی اذتیبضی زاضز. ّوچٌیي ثیي اًساظُ ضطوت ٍ ثبظزُ زاضاییْب ثب الالم تؼْسی 

ٍ ًیع ثیي ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس ثب زضغسٍخَز زاضز  95اذتیبضی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی زض سغح اعویٌبى 

 هسیطیت سَز الالم تؼْسی اذتیبضی ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

 

 (، ًتایج آزهَى فرضیِ دٍم.5جدٍل ضوارُ)

 سطح هعٌاداری tآهارُ خطای استاًدارد ضریة هتغیر هستقل

 016/0 -425/2 157/0 -380/0 همساض ثبثت

 029/0 -193/2 019/0 -043/0 اّطم هبلی

 794/0 -262/0 008/0 -002/0 سطضسیس ثسّی

 018/0 379/2 026/0 061/0 اًساظُ

 170/0 -376/1 081/0 -111/0 ّعیٌِ ثْطُ

 000/0 451/9 032/0 308/0 ثبظزُ زاضاییْب

 388/0 -863/0 001/0 -001/0 اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم

 083/0 739/1 004/0 008/0 ضضس فطٍش

 0000/0 -590/13 072/0 -973/0 هؼبزل ًمسٍخِ ًمس ٍ 

 236/0 187/1 019/0 023/0 حسبثطس

 F 795/9آهبضُ 65/0   ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ 

 F 000/0سغح هؼٌبزاضی آهبضُ  23/2 آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

 هٌجغ: یبفتِ ّبی پژٍّطگط
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 38      هقدميهٌصَراحودًٍسبيبْراهيعل،يویابراّدکاظنیس 

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن /  30شمبره   

  آزهَى فرضیِ سَم-8-5

( آظهَى ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح لبثل هطبّسُ زض 1) فطضیِ سَم پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضاثغِ ضوبضُ

(، هی تَاى ازػب وطز وِ زض 000/0( ٍ سغح هؼٌبی آى )636/9ثسست آهسُ )  F ( ٍ ثب تَخِ آهبض6ُخسٍل )

زضغس، زض هدوَع الگَی ضگطسیَى  اظ هؼٌبزاضی ثبالیی  ثطذَضزاض است. ّوچٌیي ، ثب  99سغح اعویٌبى 

زضغس است، هی تَاى ازػب وطز وِ   65ؼسیل ضسُ ثسست آهسُ ثطای الگَ وِ ثطاثط تَخِ ثِ ضطیت تؼییي ت

زضغس  اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ ضا  تَضیح هی زٌّس.  65هدوَع هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی تحمیك 

است، هی تَاى ازػب وطز وِ ذَز ّوجستگی  13/2ّوچٌیي، ثب تَخِ ثِ همساض آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى وِ ثطاثط

 طتجِ اٍل هیبى ثبلی هبًسُ ّبی هسل ٍخَز ًساضز.ه

زض فطضیِ سَم ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز ٍالؼی پطزاذتِ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ  

( 000/0( ٍ سغح هؼٌبی آى )512/0( اظ ترویي هسل ٍ ضطیت اّطم هبلی )6ًتبیح ثسست آهسُ زض خسٍل )

زضغس، اّطم هبلی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب هسیطیت سَز ٍالؼی  95بى هی تَاى ازػب وطز وِ زض سغح اعویٌ

زاضز. ّوچٌیي ثیي سطضسیس ثسّی، اًساظُ ضطوت، ّعیٌِ ثْطُ ، اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم ٍ ٍخِ ًمس ٍ 

زضغس ٍخَز زاضز. ٍ ثبظزُ  95هؼبزل ًمس ثب هسیطیت سَز ٍالؼی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی زض سغح اعویٌبى 

 یْب ٍ ضضس فطٍش ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثب هسیطیت سَز ٍالؼی زاضًس.زاضای

 

 ، ًتایج آزهَى فرضیِ  سَم.(6جدٍل ضوارُ)

 tآهارُ  خطای استاًدارد ضریة هتغیر هستقل
سطح 

 هعٌاداری

 000/0 -117/7 673/0 -794/4 همساض ثبثت

 000/0 764/7 067/0 512/0 اّطم هبلی

 000/0 573/3 030/0 106/0 سطضسیس ثسّی

 000/0 663/5 116/0 655/0 اًساظُ

 046/0 994/1 505/0 008/1 ّعیٌِ ثْطُ

 030/0 -171/2 232/0 -504/0 ثبظزُ زاضاییْب

 000/0 440/4 001/0 004/0 اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم

 017/0 -397/2 027/0 -065/0 ضضس فطٍش

 000/0 546/26 279/0 421/7 ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس

 951/0 -061/0 092/0 -005/0 حسبثطس

 F 636/9آهبضُ 65/0   ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ 

 F 000/0آهبضُسغح هؼٌبزاضی  13/2 آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

 هٌجغ: یبفتِ ّبی پژٍّطگط.
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 سَدتیریبااًَاعهديهاليیتاهواتیتصويیرابطِب      33

 هبی حسببداری مبلی و حسببرسی پژوهش 
 1331تببستبن / 30شمبره   

 آزهَى فرضیِ چْارم-8-6

( استفبزُ ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثطای آظهَى  2ثطای ثطضسی آظهَى فطضیِ چْبضم اظ ضاثغِ  ضوبضُ )

لیوط ٍ   Fثطضسی اضتجبط ثیي هتغیطّب اظ ضگطسیَى الخیت استفبزُ ضسُ؛ زض ایي ضٍش ًیبظی ثِ آظهَى ّبی 

( ًتبیح هطثَط ثِ ضگطسیَى الخیت ضا ًطبى هی زّس. ثب تَخِ ثِ ًتبیح 7ّبسوي ًوی ثبضس. خسٍل ضوبضُ )

( ًطبى زٌّسُ هؼٌبزاضی ولی هسل ضگطسیَى ثطاظش ضسُ زض سغح 708/170)  LRثسست آهسُ، آهبضُ  

 ضغس است. ز 23زضغس است. ّوچٌیي ، ضطیت تطریع ثسست آهسُ ثطای الگَ ثطاثط 99اعویٌبى 

زض فطضیِ چْبضم ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي اّطم هبلی ٍ سغح ولی هسیطیت سَز پطزاذتِ ضسُ است. ثب تَخِ 

( ٍ سغح ذغبی آى -292/5( اظ ترویي هسل ٍ ضطیت اّطم هبلی )7ثِ  ًتبیح ثسست آهسُ زض خسٍل )

ی ٍ هؼٌبزاضی ثب سغح زضغس، اّطم هبلی ضاثغِ هٌف 95( هی تَاى ازػب وطز وِ زض سغح اعویٌبى 000/0)

ولی هسیطیت سَز زاضز. ّوچٌیي ثیي ، اًساظُ ضطوت، اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم، ضضس فطٍش ٍ ٍخِ ًمس ٍ 

زضغس است. ّعیٌِ  95هؼبزل ًمس ثب سغح ولی هسیطیت سَز ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی زض سغح اعویٌبى 

 ثْطُ ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثب سغح ولی هسیطیت سَز زاضز.

 

 (، ًتایج فرضیِ  چْارم.7جدٍل ضوارُ)

 Zآهارُ خطای استاًدارد ضریة هتغیر هستقل
سطح 

 هعٌاداری

 854/0 183/0 047/1 192/0 همساض ثبثت

 000/0 -818/7 676/0 -292/5 اّطم هبلی

 219/0 223/1 304/0 374/0 سطضسیس ثسّی

 005/0 783/2 174/0 486/0 اًساظُ

 001/0 -266/3 695/2 -804/8 ّعیٌِ ثْطُ

 008/0 636/2 019/0 050/0 اضظش ثبظاض ثِ زفتطی سْبم

 045/0 000/0 145/0 291/0 ضضس فطٍش

 025/0 245/2 824/1 097/4 ٍخِ ًمس ٍ هؼبزل ًمس

 051/0 952/1 238/0 465/0 حسبثطس

 LR 708/170آهبضُ 23/0   ضطیت تطریع 

 LR 000/0آهبضُسغح هؼٌبزاضی  - -

 ّبی پژٍّطگط.هٌجغ: یبفتِ 
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 ًتیجِ گیری ٍ پیطٌْاد ّا -9

زض هَضز اثط تبهیي هبلی اظ عطیك ثسّی ٍ تبثیط آى ثط هسیطیت سَز زٍ زیسگبُ ٍخَز زاضز. زیسگبُ اٍل اثط 

هٌفی اّطم هبلی ثط هسیطیت سَز وِ هحممبى ٍ غبحت ًظطاى ثِ عَض هستمین یب تلَیحی ٍ ثب شوط زالیل 

هبلی اظ عطیك ثسّی هی تَاًس اثط هٌفی ثط هسیطیت سَز زاضتِ ثبضس. هی تَاى  هتفبٍتی هؼتمسًس وِ تبهیي

گفت وِ ثسّی اظ عطیك ایدبز ًظبضت ٍ وٌتطل ثیطتط اظ سَی اػتجبض زٌّسگبى، ثطای هثبل آى ّب غَضتْبی 

هبلی حسبثطسی ضسُ ضا اظ ٍام گیطًسگبى زضذَاست هی ًوبیٌس. زضذَاست گعاضش حسبثطسی سبلیبًِ وِ ثِ 

بییس هَسسِ ّبی حسبثطسی ضسیسُ است ػوستب خعء ضطایظ تبهیي وٌٌسگبى هٌبثغ هبلی است ٍ هَخت هی ت

ضَز وِ هسیطاى زض ظهیٌِ هسیطیت سَز ثب هحسٍزیت ّب ٍ هوٌَػیت ّبی ػوسُ ای هَاخِ ضًَس 

ثط  (. زیسگبُ زٍم ثط ذالف زیسگبُ اٍل: هؼٌمس است وِ ثسّی هی تَاًس اثط هثجتی2005، 22)ازاثیطیبى

هسیطیت سَز زاضتِ ثبضس. هْن تطیي زلیلی وِ زض ایي ضاثغِ هغطح هی ضَز ػجبضتست اظ ایٌىِ تبهیي هبلی اظ 

عطیك ثسّی هی تَاًس ثط اًتربة ضٍیِ ّبی حسبثساضی ٍ لضبٍتْب ٍ ثطآٍضزّبی هسیطیت تبثیط گصاض ثبضس ٍ 

 (.23،2010ثبػث گطزز وِ هسیطاى السام ثِ زستىبضی سَز وٌٌس )گص ٍ هَى

زض پژٍّص حبضط ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي اّطم هبلی ثب اًَاع هسیطیت سَز پطزاذتِ ضسُ است. ثسیي هٌظَض 

اظ هتغیط ّبی هسیطیت الالم تؼْسی خًَع ، هسیطیت الالم تؼْسی وَتبضی، هسیطیت سَز ٍالؼی ٍ سغح ولی 

بی ّسف پژٍّص چْبض فطضیِ هسیطیت سَز ثِ ػٌَاى هؼیبض ّبی اًَاع هسیطیت سَز استفبزُ گطزیس. زض ضاست

تسٍیي ضس.  ًتبیح ایي هغبلؼِ  ثب تَخِ ثِ فطضیِ اٍل ٍ زٍم،  وِ ًطبى هی زّس وِ ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت 

سَز اظ عطیك الالم تؼْسی اذتیبضی ) ّط زٍ هسل؛ خًَع ٍ وَتبضی( ضاثغِ هٌفی ٍخَز زاضز. ایي ًتیدِ هغبثك 

( است. ثٌبثطایي هی تَاى گفت وِ 2005ٍ ازاثیطیبى ، 2007، 24ٌگٍ خلی 1386ثب ًتبیح تحمیك ) هطزازی، 

افعایص اّطم هبلی هٌدط ثِ وبّص ضفتبضّبی فطغت علجبًِ هسیطاى ٍ ّوچٌیي وبّص هسیطیت سَز هجتٌی ثط 

الالم تؼْسی هی گطزز. زض ثطضسی فطضیِ سَم، ًتبیح ایي فطضیِ ًطبى زاز ثیي اّطم هبلی ٍ هسیطیت سَز 

( ٍ هغبیط ثب ًتیدِ پژٍّص ) ایعزی 2009)25ثجتی ٍخَز زاضز. ایي ًتیدِ هغبثك ثب ًتیدِ ظاگطظٍالؼی ضاثغِ ه

( هی ثبضس. افعایص اّطم هبلی هی تَاًس اًگیعُ ای ثطای اًتمبل اظ هسیطیت سَز تؼْسی ثِ 1392ًیب ٍ ّوىبضاى،

ِ هٌفی ثیي اّطم هبلی ٍ (.  ًتبیح فطضیِ چْبضم ثیبًگط ضاثغ2009سوت هسیطیت سَز ٍالؼی ثبضس ) ظاگطظ،

سغح ولی هسیطیت سَز است وِ هی تَاى ثیبى ًوَز  افعایص اّطم هبلی ثبػث وبّص سغح ولی هسیطیت 

 سَز هی ضَز.

ثط اسبس یبفتِ ّبی پژٍّص حبضط، ٍخَز لطاضزازّبی ثسّی ٍ افعایص تبهیي هبلی ثطٍى سبظهبًی یب ثِ 

هحسٍز وطزى ضفتبضّبی فطغت علجبًِ هسیطاى ٍ وبّص آثبض ػجبضتی افعایص اّطم هبلی هی تَاًس ػبهلی ثطای 

سَء آى ثط گعاضضگطی هبلی ثبضس وِ هسیطیت سَز اظ عطیك الالم تؼْسی اذتیبضی ضا وبّص هی زّس. 

ّوچٌیي زستىبضی فؼبلیت ّبی ٍالؼی هی تَاًس هٌدط ثِ وبّص ػولىطز آتی ضطوت ضَز. ایي هَضَع سجت 

هبلی ثبال وِ ًتبیح ػولىطز ضطوت هَضَع لبثل تَخْی ثطای   هی ضَز وِ زض ضطوتْبیی ثب اّطم

اػتجبضزٌّسگبى است، اًگیعُ هسیطاى ثطای هسیطیت سَز اظ عطیك فؼبلیت ّبی ٍالؼی افعایص گطزز. ثٌبثطایي 
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ثِ سطهبیِ گصاضاى ٍ اػتجبض زٌّسگبى پیطٌْبز هی ضَز زض اضظیبثی ضطوتْب ٍ اتربش تػوین ّبی سطهبیِ 

ى اّطم هبلی ٍ لطاضزازّبی ثسّی ًیع تَخِ ًوبیٌس. ّوچٌیي پیطٌْبز هی ضَز سبظهبى ثَضس گصاضی ثِ هیعا

اٍضاق ثْبزاض ٍ سبظهبى حسبثطسی، همطضات ٍ استبًساضز ّبیی ثطای وٌتطل ّط چِ ثْتط ضفتبض هسیطیت ضطوت ّب  

بضی  سَز ضَز، زض اًتربة ضٍش ّبی هتؼسز حسبثساضی ٍ همطضات زٍلتی، وِ هی تَاًس هٌدط ثِ ثِ زستى

 تسٍیي ًوبیٌس.

ثب تَخِ ثِ ایي ٍاوٌص هیبى اثطّبی هثجت ٍ هٌفی اّطم هبلی ثط هسیطیت سَز، ثِ هحممبى تَغیِ هی 

ضَز ثطای اًدبم تحمیمبت آتی ضاثغِ اّطم هبلی ثب هسیطیت سَز ضا ثِ غَضت غیط ذغی )سْوی( ثطضسی 

 ًوبیٌس.

ًوَز وِ پژٍّص حبضط ّعیٌِ ّبی اذتیبضی ضبهل  زض هَضز هحسٍزیتْبی پژٍّص  ًیع هی تَاى ثیبى

ّعیٌِ ّبی ازاضی، ػوَهی ٍ فطٍش ٍ ًیع ّعیٌِ ّبی تحمیك ٍ تَسؼِ هی ثبضس. ٍلی ثِ زلیل هحسٍزیت زض 

استرطاج  ّعیٌِ ّبی تحمیك ٍ تَسؼِ اظ غَضتْبی هبلی ضطوتْب ثِ ًبچبض اظ ّعیٌِ ّبی ازاضی، ػوَهی ٍ 

 ی استفبزُ ضسُ است.فطٍش ثِ ػٌَاى ّعیٌِ ی اذتیبض
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