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 چکيذُ
 پیض ةرای غيهیاجی ٌلد ُای زریان ةا ىلایصَ در آن، اززای و شّد جّاٌایی ةررشی ةَ ىلانَ ایً

 در طرکث 47 از ىحظکم ای ٌيٌَّ ىٍظّر ةدیً. پردازد ىی غيهیاجی ٌلد ُای زریان آجی دوره ةیٍی

 شَ جضلیق ایً در. گرـث كرار شیةرر ىّرد 1388 -1393  زىاٌی دوره در ایران پحروطیيی غٍػث

 ةکار ىحدونّژی. گرـث كرار آزىّن ىّرد شّد جسزیَ و غيهیاجی ٌلد زریان شّد، رگرشیٌّی ىدل

 ةَ ٌصتث صصاةداری شّد داد ٌظان ٌحایر. ةاطد ىی جاةهّیی ُای داده ٌّع از جضلیق، در طده گرـحَ

 صاغهَ ٌحایر. دارد ةرجری آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در ،  غيهیاجی ٌلدی ُای زریان

 زریان  ةیٍی پیض در را شّد جّاٌایی جػِدی، و ٌلدی ةخض دو ةَ شّد جسزیَ کَ داد ٌظان ُيچٍیً

 و ةیٍی پیض كدرت زاری، شّد جسزیَ ٌحیسَ در. ةخظد ىی ةِتّد آجی دوره غيهیاجی ٌلد وزَ

 .دارد را زاری شّد از ةِحر دٍُدگی جّؽیش

 ُای داده شّد، اززای صصاةداری، شّد غيهیاجی، ٌلدی ُای زریان :يذيکل ٍاشگاى

 پحروطیيی غٍػث جاةهّیی،
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 هقذهِ
 ُای زریان ةیٍی پیض آٌِا، ةلای اداىَ ةرای آن ؽرورت و اكحػادی واصدُای ىّـلیث در ٌلدی ُای زریان ىالصظَ كاةم اُيیث دنیم ةَ

 ىٍاةع وزّد ةدون اكحػادی واصدُای رطد و اداره زیرا دارد كرار اكحػادی واصدُای ىدیران خاص جّزَ ىّرد کَ اشث ىِيی ىّؽّغات از ٌلدی

 ةدن در خّن گردش زریان ةَ جّان ىی را اكحػادی واصد در ٌلد زریان کَ اشث ةرخّردار اُيیحی چٍان از اىر ایً. ٌیصث پذیر اىکان ٌلدی

 >2. =کرد جظتیَ

 ارزش و آجی ٌلدی شّدُای دریاـث درةاره ةحّاٌٍد جا ُصحٍد ٌلدی ُای زریان و ُا شّد ةرآورد ٌتالد ةَ اؽهب شِاىداران و گذاران شرىایَ

 ىٍتع جریً ىِو شّد کَ چرا دارٌد، ٌیاز آجی ُای شّد ةَ ىرةّط اـالغات ةَ آجی ٌلدی شّد ةرآورد ةرای آٌِا. ةپردازٌد كؾاوت ةَ خّد شِام

 اـالغات ةَ خّد شِام ارزش ىّرد در كؾاوت ةرای آٌِا ُيچٍیً. آید ىی صصاب ةَ طرکث آجی ٌلدی شّد پرداخث جّاٌایی درةاره اـالغاجی

 ایً ةر. دارٌد كرار آٌِا آجی اٌحظار ىّرد ٌلدی ُای زریان ـػهی ارزش ىتٍای ةر شِام ارزطیاةی ُای ىدل اکذر زیرا دارٌد، ٌیاز ٌلدی ُای زریان

 چّن و ةاطد ىی گذاران شرىایَ درخّاشث ىّرد شِام، در گذاری شرىایَ ىٍفػث دو غٍّان ةَ آجی ٌلدی ُای زریان و شّد اـالغات اشاس،

  اشحفاده ٌلدی ُای زریان ةرای زاٌظیٍی غٍّان ةَ شّد ُای ةیٍی پیض از ٌیصحٍد دشحرس در اٌحظار، ىّرد ٌلدی ُای زریان ةَ ىرةّط اـالغات

 >. 1= طّد ىی

 کصب و اونیَ شرىایَ صفق ةَ ٌصتث ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در گذطحَ ٌلدی ُای نزریا و شّدُا ٌلض ةررشی جضلیق اغهی ُدف

 ـروش یا ٌگِداری ةَ ٌصتث ةحّاٌٍد جا کٍٍد ةیٍی پیض را خّد گذاری شرىایَ آجی ىٍاـع کَ دارٌد جيایم گذاران شرىایَ. ٌياید کيک ةِحر شّد

 ٌيایٍد. گیری جػيیو خّد شِام

  پژوُض یٍَپیظ ةر ىروری و ٌظری ىتاٌی

 جّشؿ کَ اكحػادی جػيیيات" کَ اشث آورده 7 طياره اشحاٌدارد در( IASC) صصاةداری انيههی ةیً اشحاٌداردُای جدویً کيیحَ

 چٍاٌچَ>. 11= "اشث آن از اـيیٍان و ةٍدی زىان ٌلد، وزّه ایساد در جساری واصد جّاٌایی ارزیاةی ىصحهزم طّد ىی  اجخاذ کٍٍدگان اشحفاده

 ةَ گیرد كرار اشحفاده ىّرد ىانی ُای غّرت شایر اـالغات و ىرةّط اـظاُای ةا ُيراه ٌلدی ُای زریان غّرت در طده ـراُو اـالغات

 . کٍد ىی کيک زیر اُداف ةَ رشیدن در شایریً و ةصحاٌکاران گذاران، شرىایَ

 .کٍٍد ارزیاةی را آجی ٌلدی ُای زریان خانع کصب در جساری واصد جّاٌایی -1

 ارزیاةی را دارد خارزی ىانی ىٍاةع جأىیً ةَ کَ ٌیازُایی و جلصیيی شّدُای پرداخث جػِداجض، ایفای در جساری واصد جّاٌایی -2

 . کٍٍد

 . کٍٍد جػییً آن ةا ىرجتؿ ٌلدی ُای پرداخث و ُا دریاـث و خانع شّد ةیً جفاوت ةرای دالیهی -3

 >. 12. =کٍٍد ارزیاةی را دارٌد طرکث ىانی وؽػیث ةر دوره ـّل رد کَ ٌلدی ؽیر و ٌلدی گذاری شرىایَ و ىانی رویدادُای جأدیر -4

 اشحفاده ىّرد ُيزىان ـّر ةَ اشاشی، ىانی ُای غّرت جّشؿ طده ـراُو اـالغات ةاید جساری، واصد آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةرای

 ایران صصاةداری اشحاٌداردُای راشحا ایً در. ٌیصث کاـی ّرىٍظ ایً ةرای جٍِایی ةَ ٌلد وزّه زریان غّرت اـالغات دیگر غتارت ةَ گیرد، كرار

 ىی ارائَ گزارش ىّرد ىانی دوره ـی جساری واصد ٌلد وزَ ُای زریان درةاره را اـالغاجی ٌلد وزّه زریان غّرت اگرچَ" کٍد ىی جأکید ىظخػاً

 کَ کٍد ىی ةیان 5 طياره ىفاُیو ةیاٌیَ ُيچٍیً>. 3="کٍد ٌيی کفایث ٌلد وزَ آجی ُای زریان ارزیاةی، زِث ىزةّر اـالغات نیکً کٍد،

 ةیً رواةؿ جّاٌد ٌيی غّرت ایً کَ چرا کٍد ىی ـراُو آجی ٌلدی ُای زریان دورٌيای ارزیاةی ةرای ٌاكػی ىتٍای ٌلد وزّه زریان غّرت

 ةِحری ىتٍای ىػيّالً طّد، اشحفاده نیىا وؽػیث غّرت ةا ُيراه چٍاٌچَ خػّص ةَ زاىع، شّد و زیان و شّد غّرت. دُد ٌظان را ای دوره

 دیگر شّی از>. 13= کٍد ىی ـراُو طرکث یک آجی ٌلدی ُای زریان دورٌيای ارزیاةی ةرای جٍِایی ةَ ٌلدی ُای زریان غّرت ةَ ٌصتث

FASB ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةرای اؽاـی ةیٍی پیض كاةهیث دارای زاری، ٌلدی ُای زریان ةا ىلایصَ در جػِدی اكالم کَ کٍد ىی ادغا 

 چٍاٌچَ. اشث ٌکرده ىظخع را ةاطٍد ةیٍی پیض كاةم ةاید آجی ٌلدی ُای زریان کَ زىاٌی دوره ىظخع، ـّر ةَ ُیئث ایً اىا>. 21= ُصحٍد آجی

 ةِحریً غٍّان َة را شِام غاصتان صلّق ةازار ارزش جّان   ىی طّد، ةیٍی پیض زىاٌی ىضدوده گرـحً ٌظر در ةدون آجی ٌلدی ُای زریان ُيَ

 جأکید رؽو غهی>. 14= آجی ٌلدی ُای زریان ىسيّع از شفش ةاالجریً یػٍی گرـث ٌظر در آجی ٌلدی ُای زریان ُيَ ـػهی ارزش ةرای ٌيایٍده

FASB ذٍُی خاغیث کَ ىػحلدٌد ىضللیً ةرخی آجی، ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض زِث گذاران شرىایَ ةَ کيک در جػِدی اكالم ٌلض ةر 

 ةر ىتحٍی اـالغات گزارطگری ـریق از اشث ىيکً ىدیران. ةاطد داطحَ ىٍفی جادیر آن اـالغاجی ارزش ةر جّاٌد   ىی جػِدی اكالم در ةرآوردُا دنةّ
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 ىضللیً از ةرخی جّشؿ FASB ادغای کَ کرد اشحٍتاط چٍیً جّان   ىی دیگر غتارت ةَ. ٌيایٍد شّد دشحکاری ةَ اكدام طده، جضریؿ ةرآوردُای

 . اشث رـحَ شؤال زیر صصاةداری، ةرآوردُای در دشحکاریِا و خفاُا ةروز دنیم ةَ

 طّد ىی اٌسام آٌِا ةراشاس صصاةداری ُای گیری اٌدازه از ةصیاری کَ اشث رویدادُایی جریً اشاشی از جساری واصدُای در ٌلدی رویدادُای

 واصدُای ٌلدی ُای زریان ةیً از>. 4= کٍٍد ىی اجخاذ اشاس ُيیً ةر را اجظانجػيیي ٌیز گذاران شرىایَ و ةصحاٌکاران کَ طّد ىی جػّر چٍیً و

 اغهی درآىد ىّند ُای ـػانیث از ٌاطی ٌلدی، ُای زریان ایً زیرا دارٌد ةصزایی اُيیث غيهیاجی ُای ـػانیث از ٌاطی ٌلدی ُای زریان جساری،

 .طٌّد ىی ىضصّب جساری واصد

 طده پایاٌی ةی و آىیخحَ ُو در ٌحایر ةَ ىٍسر آجی ٌلد وزَ زریان  ةیٍی پیض در ٌلد وزَ زریان و شّد ىلایصَ كاةهیث ةر  غهيی جضلیلات

 ىصحلیو ؽیر طکم ةَ اول ىضدوه. دارد وزّد ىضدوه دو در اونیَ طکم ةَ ٌلد وزَ زریان و شّد ای ىلایصَ  ةیٍی پیض كاةهیث ةر جضلیلات. اشث

 را شّد و دارد آجی ٌلد وزَ از ةِحری  ةیٍی پیض آجی ٌلد وزَ زریان ٌيایٍده غٍّان ةَ شِام كیيث از هاشحفاد ةا شّد گّید ىی کَ FASB ادغای

 ىفانػَ طاىم جضلیلات ایً. طد اٌسام آن ةازده یا شِام كیيث ةا( آن اززای و) صصاةداری شّد ةیً ارجتاط ارزیاةی ةا ىّرد ایً. داٌد ىی ارزش

 و ،(1995) کالب ،(1994) دیچّ ،(1994) غهی ،(1989) اشحّةر و ةرٌارد ،(1987) ُيکاران و ةّئً ،(1986) ریترن ،(1986،1987) ویهصّن

 ختری غالئو صاوی ٌلد وزَ زریان و شّد اٌد رشیده ٌحیسَ ایً ةَ ُيگی اشث ىحفاوت ُو ةا جضلیلات ایً ٌحایر اگرچَ. ةاطد ىی ،(1996) اشهّن

 . ُصحٍد شِام آجی ةازده ىّرد در

 کٍٍدگان ةیٍی پیض غٍّان ةَ را ٌلد وزَ زریان و( را آن اززای و) شّد ىصحلیو ـّر ةَ کَ اشث ىفانػاجی آن طاىم جضلیلات دوم ىضدوده

 ُيکاران و ةّئً طاىم ىفانػات ایً. ُصحیو جضلیلات از دشحَ ایً ةررشی دٌتال ةَ ىفانػَ ایً در کَ کٍٍد ىی ىلایصَ ُو ةا آجی ٌلد وزَ

 و ةارث ،(1990) کراوز و ىردوك ،(1998) ُيکاران و دیچاو ،(1996) ویهیٍگر و نّرك ،(1994) ـیٍگر ،(1986) ُيکاران و گریٍترگ ،(1986)

 و ،(2011) اةراُیو ،(2010) ُيکاران و نّ ،(2007) ُيکاران و ةروچث ،(2005) کراس و کیو و ،(2004)انػفار و صصیً ،(2001) ُيکاران

 .ةاطد ىی( 2015) وارون

 ىدل از جضلیلض در. داد كرار ةررشی ىّرد را ةػد دوره ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در را زاری ٌلد وزَ زریان و شّد جّاٌایی ،(2015)وارون 

 جضلیق ٌحایر. کرد اشحفاده ةػد دوره ٌلد زریان ةرای زاری ٌلد وزَ زریان و شّد کٍٍدگی ةیٍی پیض جّاٌایی ةررشی ةرای ٌلد زریان ةیٍی پیض

 ةا ىلایصَ در ةاالجری کٍٍدگی ةیٍی پیض جّاٌایی زاری ٌلد وزَ زریان ىانی، صصاةداری اشحاٌداردُای ُیئث ادغای ةرخالف کَ داد ٌظان او

 در ىٍفػحی ُیچ جػِدی و ٌلدی ةخض دو ةَ شّد جسزیَ کَ داد ٌظان ُيچٍیً او. دارد آجی دوره ٌلد زریان ةیٍی پیض در شّد، ىسيّع

 >. 15= ٌدارد آجی ٌلد وزَ زریان ةیٍی پیض

 را ىػر در ةػد شال غيهیاجی ٌلد زریان ةیٍی پیض ةرای آن اززای و دوره شّد و زاری ٌلد وزَ زریان ای ىلایصَ جّاٌایی ،(2011) اةراُیو

 آیٍده ٌلدی یانزر ةرای ٌلدی، ُای زریان ةَ ٌصتث ةاالجری ةیٍی پیض جّاٌایی شّد زيع کَ داد ٌظان خّد جضلیق در او. داد كرار ةررشی ىّرد

 اشحِالك کاال، ىّزّدی و پرداخحٍی و دریاـحٍی صصاةِای در جؾییرات غيده، اززای ةَ جػِدی اكالم جفکیک کَ داد ٌظان او ٌحایر ُيچٍیً. دارد

 >. 16= ةرد   ىی ةاال را شّد ةیٍی پیض جّاٌایی ای ىالصظَ كاةم ـّر ةَ جػِدی اكالم دیگر و ٌاىظِّد و ىظِّد داةث داراییِای

 آزىّن ىّرد ىلفػی ىتٍای ةر ُو و زىاٌی شری ىتٍای ةر ُو را غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ُای ىدل ،( 2010)  ویهیٍگر و نّرك

. دارٌد ةیظحری ةیٍی پیض جّاٌایی ىلفػی، ُای داده ةر ىتحٍی ُای ىدل ةَ ٌصتث زىاٌی شری ةر ىتحٍی ُای ىدل کَ دریاـحٍد و دادٌد كرار

 ٌدارد وزّد ىػٍاداری جفاوت آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در ىصحلم ىحؾیر غٍّان ةَ ٌلدی ُای زریان و شّد جّاٌایی ىلایصَ در ُيچٍیً

=18 .< 

 شّد و آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض ةر را جػِدی اكالم در ٌِفحَ صصاةداری ةرآوردُای شّدىٍدی پژوُظی در ،(2010)  ُيکاران و نّ

 شّد جسزیَ و دارد ةرجری شّد ةر غيهیاجی ٌلد ُای زریان آجی، ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در کَ داد ٌظان پژوُض ٌحایر. دادٌد رارك آزىّن ىّرد

 ٌدارد آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض ةِتّد ةر جأدیری ةرآوردُا شایر و اشحِالك کاال، ىّزّدی در جؾییر گردش، در شرىایَ اززای ةَ جػِدی

. پرداخث اشحرانیایی ُای طرکث در آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در ٌلدی ُای زریان و شّد ٌصتی جّاٌایی ةررشی ةَ ،(2008)رـرطادـ>. 17=

 ةیٍی پیض ةیظحری طدت ةا را آجی ٌلدی ُای زریان خانع، شّد خػّغاً ُا، ىدل شایر ةَ ٌصتث ٌلدی ُای زریان داد ٌظان جضلیق ٌحیسَ

 و ٌلدی ُای زریان جضلیق ایً. پرداخحٍد آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض و جػِدی اكالم ةررشی ةَ ،(2007) ُيکاران و ةروچث>. 19= ٌياید   ىی

 ُيکاران و ةروچث ىاَُ، شَ طده جػدیم ُای داده از اشحفاده ةا. داد كرار ةررشی ىّرد آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در را شّد جػِدی اززای

 اؽاـَ کٍٍده ةیٍی پیض ززء یک غٍّان ةَ جػِدی اكالم کَ   ٍُگاىی ىیاٌگیً، غّرت ةَ آجی ٌلدی ُای زریان ىفهق یٍیة پیض خفای کَ دریاـحٍد
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 اشاس ةر ةیٍی پیض کَ دریاـحٍد ُيچٍیً آٌِا. اشث کّچکحر طّد اشحفاده زاری غيهیات از صاغم ٌلد زریان جٍِا کَ زىاٌی ةَ ٌصتث طٌّد،   ىی

 ةیٍی پیض ةَ جػِدی صصاةداری ایٍکَ ةر ىتٍی FASB ادغای از آٌان جضلیق ىسيّع در. دارد ىلفػی ةیٍی پیض َة ةیظحری غضث خاص، طرکث

 >. 22= ٌياید   ىی صيایث کٍد   ىی کيک ٌلدی ُای زریان

 طاىم صاةداری،ص ُای داده جّاٌایی ،"آجی ٌلدی ُای زریان و جساری واصد ُای داده "غٍّان جضث ای ىلانَ در ،(2004) صصیً و انػفار

 . دادٌد كرار ةررشی ىّرد آجی، ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در را جػِدی اكالم و ٌلدی ُای زریان شّد،

 : ةّد ذیم كرار ةَ آٌان جضلیق ٌحایر

 .طّد ىی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةِتّد شتب جػِدی، و ٌلدی اززاء ةَ شّد جفکیک  -1

 ادغای خالف) ةرخّردارٌد آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ةیظحری جّان از جاریخی شّدُای اة ىلایصَ در جاریخی ٌلد ُای زریان  -2

FASB.) 

 ةیٍی پیض ةرای کيحری جّان شّد، جػِدی اززاء و ٌلدی ُای زریان از زىان ُو اشحفاده ةا ىلایصَ در جاریخی ٌلد ُای زریان  -3

 .دارٌد آجی ٌلد ُای زریان

  صفق کياکان شّد ىدل ةَ ٌصتث ٌلد زریان ىدل ٌصتی ةرجری اىا یاةد ىی کاُض ُا ىدل دٍُدگی جّؽیش جّان یزىاٌ اـق اـزایض ةا  -4

 >.20= طّد ىی

 و ٌلدی اززاء ةَ شّد جفکیک ٌلض آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض و جػِدی اكالم غٍّان جضث جضلیلی در ،(2001)  ُيکاران و ةارث

( 1998) ُيکاران و دیچاو جضلیق ىحدونّژی از ةرگرـحَ جضلیق ایً ىدل. دادٌد كرار ةررشی ىّرد آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در را جػِدی

 ةررشی آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض در را اززاء ایً ٌلض جا کردٌد جفکیک ىِو جػِدی زز طض و ٌلدی زز یک ةَ را شّد آٌِا. ةاطد ىی

 اكالم. دُد ىی اـزایض را ةیٍی پیض جّان ىػٍاداری غّرت ةَ جػِدی، و ٌلدی اززاء ةَ شّد یکجفک کَ داد ٌظان آٌِا جضلیق ٌحیسَ. ٌيایٍد

 و ٌلدی زز دو ةَ شّد جفکیک. ةاطٍد ىی آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ىالصظَ كاةم جّاٌی دارای ،(اشحِالك ةخػّص) ىدت ةهٍد جػِدی

 از ةیظحر ىیزاٌی ةَ را ةیٍی پیض جّان آن ىِو اززاء ةَ جػِدی اكالم جفکیک اىا. دُد ىی اـزایض ىػٍاداری غّرت ةَ را ةیٍی پیض جّان جػِدی،

 >.23= دُد ىی اـزایض كتم صانث

 ُای طرکث در آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در ٌلدی ُای زریان اززای جفکیک جادیر ،(1394) آةادی دونث و غفرزاده 

 زىاٌی دوره ـی ةِادار، اوراق ةّرس در پذیرـحَ طرکث 130 اـالغات ىٍظّر ایً ةرای.  دادٌد كرار ةررشی ىّرد را ةِادار اوراق ةّرس طده پذیرـحَ

 ُای داده جکٍیک از جضلیق ُای ـرؽیَ آزىّن ىٍظّر ةَ و ةّده ُيتصحگی ةررشی ٌّع از آٌِا ىفانػَ. دادٌد كرار ةررشی ىّرد را 1389 جا 1382

 ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ةیظحری جّاٌایی از جاریخی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان اززای کَ ةّد ایً از صاکی جضلیق یرٌحا. کردٌد اشحفاده جهفیلی

 >. 8= اشث ةرخّردار جاریخی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةَ ٌصتث آجی غيهیاجی ٌلدی

 آجی ٌلد ُای زریان ةیٍی پیض ةرای طده رایَا جسدید و اغهی ٌلدی ُای زریان و جػِدی اكالم جّان ی ىلایصَ ةَ ،(1393) کض زصيث

 ٌلدی ُای زریان و اغهی ٌلدی ُای زریان ةا ىلایصَ در طده ارایَ جسدید جػِدی اكالم و اغهی جػِدی اكالم داد ٌظان جضلیق ٌحایر. پردازد   ىی

 جّان ةیً ىػٍاداری جفاوت داد ٌظان جضلیق دیگر ایرٌح. ةاطٍد   ىی آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ةیظحری جّاٌایی دارای طده ارایَ جسدید

 >. 5= ٌدارد وزّد اغهی ٌلدی ُای زریان و جػِدی اكالم و طده ارایَ جسدید ٌلدی ُای زریان و جػِدی اكالم

 ىدیریث ةرای آٌِا پرداخحٍد آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث ةر شّد ىدیریث ةررشی ةَ ،(1393) ُيکاران و وردی جاری

 اشحفاده ةارث طده جػدیم ىدل از غيهیاجی شّد اززای ـریق از آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث ةرای و کاشٍیک ىدل از شّد،

 رىػٍادا راةفَ غيهیاجی شّد اززای ـریق از آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث و شّد ىدیریث کَ داد ٌظان آٌِا پژوُض ٌحایر. کردٌد

 ُيچٍیً( اشث ـهتاٌَ ـرغث ٌّع از شّد ىدیریث. )طّد   ىی آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث کاُض ةاغخ شّد ىدیریث یػٍی. دارٌد ىٍفی و

 اٌدازه ُرچَ یػٍی. دارٌد ىذتث و ىػٍادار راةفَ غيهیاجی شّد اززای ـریق از آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث و طرکث اٌدازه

 >.10= یاةد   ىی اـزایض آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض دكث ةاطد ةزرگحر طرکث

 ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض در صصاةداری جػِدی اكالم ٌلض ةررشی ةَ خّد پژوُض در ،(1392) خاٌلاُی دُلان و کٍگرنّیی زتارزاده

 ٌحیسَ. ةاطد   ىی 1389 جا 1382 ُای شال ةیً جِران ةِادار اوراق ةّرس در طده پذیرـحَ طرکث 74 آٌِا پژوُض آىاری ٌيٌَّ. پرداخحٍد آجی

 اـزایض آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض كدرت زاری ٌلدی ُای زریان ىدل ةَ صصاةداری جػِدی اكالم اـزودن ةا کَ اشث ایً ةیاٌگر آٌِا پژوُض
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 کاُض صصاةداری اكالم دشحکاری وزّد طرایؿ در آجی، ٌلدی ایُ زریان ةیٍی پیض در صصاةداری جػِدی اكالم جّؽیضی كدرت ُيچٍیً و یاـحَ

 >.6= یاةد   ىی

 اؽاـَ ةَ خانع شّد یػٍی ٌلد، وزَ زریان شٍحی ىػیار دو و غيهیاجی، ٌلد وزَ زریان خانع، شّد راةفَ ،(1392) ُيکاران و كرةاٌی

 واصدُای در کَ داد ٌظان آٌِا جضلیق ٌحایر. دادٌد كرار ةررشی دىّر را آجی ٌلدی ُای زریان ةا غيهیاجی، گردش در شرىایَ و اشحِالك ُزیٍَ

 جّاٌایی آن، شٍحی ُای طاخع و غيهیاجی ٌلد وزّه زریان ةَ ٌصتث خانع شّد جساری، واصدُای کم شفش در ُيچٍیً و کّچک جساری

 ىػیارُا، شایر ةَ ٌصتث غيهیاجی ٌلد وزَ نزریا ةزرگ، جساری واصدُای در صانیکَ در دارد، آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ةیظحری

 اـزایض جّزِی كاةم ىیزان ةَ ُا ىدل کهیَ ةیٍی پیض جّاٌایی طرکث، اٌدازه اـزایض ةا آٌِا، ٌحایر ـتق ةر ُيچٍیً. اشث ةِحری کٍٍده ةیٍی پیض

 >.9= یاةد   ىی

 ةیٍی پیض در زاری غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةا َىلایص در صصاةداری شّد جّان ةررشی" غٍّان جضث پژوُظی در ،(1389) زِاٌدیده

 دوره در طرکث 204 از ىحظکم ای ٌيٌَّ از اشحفاده ةا "جِران ةِادار اوراق ةّرس در طده پذیرـحَ ُای طرکث آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان

 ٌلدی ُای زریان ةا درىلایصَ زاری صصاةداری شّد داد ٌظان جضلیلض از صاغم ٌحایر. پرداخث ـّق ىّؽّع ةررشی ةَ 1383-1387 زىاٌی

 ادرات ُا طرکث غيهیاجی ٌلدی چرخَ طدن جر ـّالٌی داد ٌظان ُيچٍیً او. ةاطد   ىی آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةرای ةِحری کٍٍده ةیٍی پیض

 >.7=داطث خّاُد زاری غيهیاجی ٌلدی ُای زریان و شّد ةیٍی پیض جّان ةر ىحفاوجی

 

 تحقيق ّاي فرضيِ

 .دُد ىی ٌظان ٌلد، وزَ زریان از ةِحر را آجی ٌلد وزَ زریان ةیٍی پیض شّد، ىسيّع : 1 ِفرضي

 .دُد ىی اـزایض آجی دوره ٌلد وزَ زریان  ةیٍی پیض در را کم شّد جّاٌایی ٌلدی، و جػِدی ةخض 2 ةَ کم شّد جسزیَ : 2 فرضيِ

 

 پصٍّص ضٌاسی رٍش
 و( غصهّیَ) پارس اٌرژی اكحػادی ویژه ىٍاـق در ىّزّد غيدجاً کَ ایران در وطیيیپحر ُای طرکث طاىم صاؽر، جضلیق آىاری زاىػَ

 : ةاطٍد دارا را زیر طرایؿ کَ ةاطٍد ىی ُایی   طرکث ٌیز جضلیق اٌحخاةی ٌيٌَّ.  ةاطد ىی ىاُظِر

 . دارد وزّد( 93 جا 88 از) ىحّانی شال 6 ةرای آٌِا ٌیاز ىّرد اـالغات کَ ُایی طرکث -انؿ

 . طّد ىٍحِی اشفٍدىاه پایان ةَ آٌِا ىانی رهدو -ب

 .ةاطٍد ٌداده ىانی شال جؾییر یا ـػانیث جؾییر ـّق شٍّات ـی -ج

 . ةاطٍد داطحَ كرار دشحرس در راصحی ةَ و طفاف ٌیاز ىّرد ىانی اـالغات -د

 ةَ جضلیق دوره در کَ ُایی طرکث و پحروطیيی خػّغی ُای طرکث از ةػؾی اـالغات ةَ دشحرشی غدم ُيچٍیً و ـّق كیّد ةَ جّزَ ةا

 .ةاطد ىی ایران پحروطیيی غٍػث در طرکث 47 طاىم جضلیق ایً آىاری ٌيٌَّ اشاس، ایً ةر ةاطٍد ىی ـرح غّرت ةَ و اٌد ٌرشیده ةرداری ةِره

 آوری زيع ىٍظّر ةَ ُا ٌاىَ  نپایا و ىسالت ىلاالت، کحب، ةَ ىرازػَ و اـالغاجی ُای طتکَ و ایٍحرٌث از اشحفاده ةا اةحدا راةفَ ایً در

 ـرؽیات، آزىّن ةرای ٌیاز ىّرد اـالغات آوری زيع زِث ُيچٍیً. پذیرـث غّرت جضلیق کهی شاخحار ةَ دشحیاةی جضلیق، پیظیٍَ و ادةیات

 در ىّزّد ی طده شیصصاةر ىانی ُای غّرت و جِران ةِادار اوراق ةّرس شازىان رشيی شایث ـریق از ایران در پحروطیيی ُای طرکث ُای داده

 و Spss ُای اـزار ٌرم ةا شپس و گردید Excel  اـزار ٌرم  وارد  اشحخراج از پس ُا داده. اشث طده اشحخراج پحروطیيی غٍایع ىهی طرکث

Eviews از آن اٌسام در زیرا ةاطد ىی آزىایظی طتَ ٌّع از ُا داده گردآوری طیّه ةَ جّزَ ةا صاؽر جضلیق. گرـث كرار جضهیم و جسزیَ ىّرد 

 پاٌهی ُای داده رگرشیّن جکٍیک از جضلیق ُای ىدل جخيیً ىٍظّر ةَ و اشث گردیده اشحفاده جساری ُای واصد كتم ُای دوره ىانی اـالغات

 رحط ةَ ُا ىدل ایً. اشث گردیده اشحفاده آجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ةرای ىدل 3 از جضلیق ُای ـرؽیَ آزىّن ةرای. اشث طده اشحفاده

 :اشث زیر

 : اشث زیر غّرت ةَ آن کهی طکم و ةّده جاریخی شّدُای از اشحفاده ةا آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض اول، ىدل

 tititi uEARNCFO ,,101,  
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 زیر غّرت ةَ آن کهی طکم و جاریخی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان از اشحفاده ةا آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی دوم، پیض ىدل 

 :ةاطد ىی

 

 ٌظان زیر غّرت ةَ کَ ةاطد ىی جػِدی و ٌلدی ةخض 2 ةَ شّد جسزیَ از اشحفاده ةا آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض ّم،ش ىدل 

 : اشث طده داده

   

  ـّق، ُای ىدل در کَ

 EARN ;طرکث ةرای طده ىحّكؿ غيهیات و ىحركتَ ؽیر اكالم ةرای طده جػدیم ىانیات از ةػد کم شّد ٌيایاٌگر i شال ٌحِایا در t اشث. 

 CFO ;طرکث ةرای غيهیات از صاغم ٌلد زریان i شال اٌحِای در t ىحّكؿ غيهیات و ىحركتَ ؽیر اكالم جػِدی ةخض ةرای طده جػدیم 

 . طده

 ACC ;ةا  اشث ةراةر کَ جػِدی شّد ىسيّعEARN-CFO ، طرکث ةرای i شال اٌحِای در t 

i و t ٍَدُصح شال و طرکث دٍُده ٌظان جرجیب ة. 

 ةَ زاری دوره خانع شّد و  زاری غيهیاجی ٌلدی ُای زریان و واةصحَ، ىحؾیر غٍّان ةَ آجی غيهیاجی ٌلدی ُای زریان جضلیق ایً در

 .اٌد طده گرـحَ ٌظر در ىصحلم ىحؾیرُای غٍّان

 

 ّا رٍش آزهَى فرضيِ
 جضهیم در زیرا اشث ُا ده از ایً روش ةَ غهث ٌّع ىاُیث دادهدیحا اشحفاده طده اشث. دنیم اشحفا ةرای ةررشی و ةرآورد کهی، از جضهیم پاٌم

 و زىاٌی شری ُای ىدل از یک ُر در کَ جّان کيتّدُایی را ىی پاٌهی جضهیم اٌد. در طده گردآوری زىاٌی -ىلفػی غّرت ةَ ُا داده پاٌهی،

 ىظکم ىلفػی آىارُای و در ةاطد ی ىیّد ُيتصحگىػيّالً ىظکم خ یُای شری زىاٌ ىدلداد. ىظکالت  کاُض دارد، وزّد ىلفػی ُای داده

 ىحؾیرُای ةیً راشحایی ُو ىظکم آزادی درزَ و ىظاُدات جػداد اـزایض اـالغات ةا گروه دو ایً جهفیق ةا پٍم دارد. در وزّد ٌاُيصاٌی واریاٌس

ةَ ةررشی ـروض ىدل کالشیک  ُا، داده ازيانی جضهیم از رو ةػد یاةد. از ایً ىی اـزایض اكحػادشٍسی جخيیً کارایی و طّد کيحر ىی جّؽیضی

یّن و ٌرىال رگرش جریً ایً ـروض ُيصاٌی واریاٌس اززاء اخالل ىدل، غدم خّدُيتصحگی ةیً اززاء ىدل رگرشیّن پرداخحَ طد. از زيهَ ىِو

 یُا ةرآورد ىدل ی،و خّد ُيتصحگ ٌسیاوار یزِث رـع ىظکم ٌاُيصاٌةاطٍد کَ در ایً جضلیق ىّرد اشحفاده كرار گرـث.  ةّدن زيالت خفا ىی

 جفاوت کَ کرد نیير ىظخع خّاُیو Fآزىّن  از اشحفاده ُيچٍیً در اداىَ ةا .طد( اٌسام GLS) یاـحَ یوةَ روش صداكم ىرةػات جػي یٌّیرگرش

ث جظخیع داةث یا جػادـی ُصحٍد و از آزىّن ُاشيً زِ ُيگً ةا ُو ُا ىلفع ایٍکَ یا دارد وزّد ىلاـع در ٌاُيگٍی اغفالح ةَ یا ـردی

 خّاُد گرـث. كرار جضهیم ىّرد صاغم ٌحایر و گردد ةرآورد ىی جضلیق ىدل ٌیز اداىَ طّد. در ةّدن جفاوت واصدُای ىلفػی اشحفاده ىی

-Kزادی زدول کَ ةا درزات آ Fو آزىّن  Fاشحفاده طده اشث. ةفّریکَ ةا ىلایصَ آىاره  Fدار ةّدن کم ىدل از آىاره  زِث ةررشی ىػٍی

دار ةّدن ؽریب ىحؾیرُای  % ىضاشتَ طده، کم ىدل ىّرد ةررشی كرار گرـحَ اشث. ُيچٍیً ةرای ةررشی ىػٍی5در شفش خفای  N-Kو  1

% ىضاشتَ طده ىلایصَ ىی 95در شفش اـيیٍان  N-Kزدول کَ ةا درزَ آزادی  tةَ دشث آىده ةا  tاشحفاده طده اشث. آىاره  tىصحلم از آىاره 

دار خّاُد ةّد کَ دالنث ةر وزّد ارجتاط ةیً ىحؾیر  زدول ةزرگحر ةاطد، ؽریب ىّرد ٌظر ىػٍی tىضاشتَ طده از  tچَ كدرىفهق طّد، چٍاٌ

 و واةصحَ دارد.  ىصحلم

  

 يفیآهار تَص
 )ارقام بِ هيليارد ریال( آهار تَصيفی 1جذٍل ضوارُ 

 گیکظید چّنگی صداکذر صداكم اٌضراف ىػیار ىیاٌَ  ىیاٌگیً ىحؾیر

EARN 1695  99 4006 1561- 32898 024/0 043/2 

CFO 1499  323 2699 1918- 19303 098/0 147/2 

ACC 139  13- 2517 11311- 16112 107/0 945/1 

tititi uCFOCFO ,,101,  

titititi uACCCFOCFO ,,2,101,  
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 جوالت خطا اًسیآزهَى ثابت بَدى ٍار       
ةراةر  واریاٌس جياىی زيالت پصياٌد دارای)ةاطد  ُای رگرشیّن، وزّد ُيصاٌی واریاٌس زيالت اخالل ىی یکی از ىفروؽات ىِو در ىدل

ا ادر ُ زن طّد. ٌاُيصاٌی واریاٌس ةر ویژگی ةدون جّرش ةّدن و شازگاری جخيیً (، کَ ةَ غٍّان ـرض ُيصاٌی واریاٌس طٍاخحَ ىیُصحٍد

گیرد. در ایً صانث واریاٌس کيحر از صد جخيیً زده طده و آىاره  گذارد ونی در غّرت ٌاُيصاٌی واریاٌس کارایی ىحؾیرُا جضث جأدیر كرار ىی ٌيی

t یعجظخ یاُ از آزىّن یکیةاطد.  یپاٌه یُا داده یـرض ىضدود کٍٍده ةرا یکىصأنَ  یًا جّاٌد یى یًُيچٍگیرد  ىضاشتاجی جضث جأدیر كرار ىی 

  زيهَ خفا اشث. یاٌسةّدن وار یرىحؾ یاکَ رازع ةَ داةث ةّدن  ةاطد یى یآزىّن ةروش پاگان گادـر یاٌسوار یٌاُيصاٌ

ٌلد  زریانٌظان داد ةرای ىدل شّد و 2در زدول طياره ُای رگرشیٌّی جضلیق ةررشی ٌحایر صاغم از آزىّن ٌاُيصاٌی واریاٌس ىدل

داری  دار ةّد ونی ةرای ىدل جسزیَ شّد شفش ىػٍی و ىػٍی 05/0درغد کيحر از  5در شفش خفای  Fار آىاره داری ىلد شفش ىػٍیغيهیاجی 

جّان ةیان کرد ُيصاٌی واریاٌس زيالت خفا ةرای  رو ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةدشث آىده ىی دار ٌتّد، از ایًدرغد و ىػٍی 5ةزرگحر از  Fىلدار آىاره 

جسزیَ ىدل رگرشیٌّی وزّد دارد در صانیکَ ةرای   یػٍی ٌاُيصاٌی واریاٌس در زيالت خفای ىدلطّد  ىیرد غيهیاجی ٌلد زریان ىدل شّد و 

  .وزّد ٌداردجسزیَ شّد رگرشیٌّی   طّد ةَ غتارجی ٌاُيصاٌی واریاٌس در زيالت خفای ىدل شّد رد ٌيی

 

 ثابت بَدى ٍاریاًس جوالت خطا برٍش پاگاى گادفري 2جذٍل ضوارُ 

 وؽػیث شفش ىػٍی داری Fاره آى ىدل

 واریاٌس ٌاُيصاٌی وزّد 000/0 681/37 شّد

 واریاٌس ٌاُيصاٌی وزّد 000/0 628/42 زریان ٌلد غيهیاجی

 واریاٌس ٌاُيصاٌی وزّدغدم  090/0 892/2 جسزیَ شّد

 

 هرتبِ دٍم جوالت خطا یالیسر یآزهَى خَد ّوبستگ

 ىِو ـروض از کَ زيالت خفا ةیً شریانی ُيتصحگی خّد غدم ـرض دارٌد، زىاٌی كرار ُای شری ةرىتٍای کَ اكحػادشٍسی ىفانػات در

ةیً  شریانی ُيتصحگی خّد پدیده ةررشی ةَ ٌحایر صاغم، جفصیر از كتم کَ ةاطد ىی الزم ةٍاةرایً طٌّد، ٌلؼ ىی اؽهب اشث، کالشیک ىدل

اخالل، ةاغخ ٌاکارایی ةرآوردُا و شّگیری خفاُای  اززاء ةیً نیشریا خّد ُيتصحگی وزّد غّرت در زیرا طّد، پرداخحَ اخالل زيالت

 واریاٌس صداكم دارای ٌیصحٍد یػٍی کارا جّرش، ةدون ُا زن جخيیً جيام ةیً در دیگر OLSُای  زن جخيیً طّد. ةَ غتارجی اشحاٌدارد ىی

گادـری -ُيتصحگی شریانی ةروش خّد جظخیع آزىّن از ،ىٍظّر ایً ةرای ةّد. ٌخّاُد اغحياد كاةم اشحٍتاط آىاری، ٌحیسَ در و ةاطٍد. ٌيی

 اشحفاده گردید. 

 شفش در کَ اشث آن ٌظاٌگر 3در زدول طياره رگرشیٌّی جضلیق   ُایخفا ىدل شریانی زيالت خّدُيتصحگی آزىّن ةَ ىرةّط ٌحایر

 زيالت دار اشث، یػٍیدرغد ةّده و ىػٍی 5از ُای شّد و جسزیَ شّد  کّچکحر ىدل Fاصحيال ىرةّط ةَ آىاره  درغد ىلادیر 95 اـيیٍان

ُيتصحگی ىدل رگرشیٌّی  شریانی ُصحٍد در صانیکَ ٌحایر آزىّن خّد رگرشیٌّی شّد و جسزیَ شّد دارای خّدُيتصحگی  ُایخفای ىدل

ن ةیان کرد ىدل ىذکّر دارای جّارو ىیدار ٌتّد از ایًدرغد و ىػٍی 5ةزرگحر از  Fاصحيال ىرةّط ةَ آىاره  ىلادیرغيهیاجی ٌلد زریان 

  .ةاطدشریانی ٌيی خّدُيتصحگی

 

 خَد ّوبستگی سریالی برٍش گادفري 3جذٍل ضوارُ 

 وؽػیث شفش ىػٍی داری Fآىاره  ىدل

 وزّد خّد ُيتصحگی شریانی 000/0 817/27 شّد

 غدم  وزّد خّد ُيتصحگی شریانی 971/0 030/0 زریان ٌلد غيهیاجی

 وزّد خّد ُيتصحگی شریانی 000/0 002/55 جسزیَ شّد

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 آزهَى ًرهال بَدى جوالت خطا

-اشحفاده گردید. در ایً آزىّن اگر ىلادیر ىضاشتاجی آىاره زارك ةرا- ةّدن زيالت خفا از آزىّن زارك در ایً جضلیق ةرای آزىّن ٌرىال

 طّد. ٌيی دو ةزرگحر ٌتاطد، ٌرىال ةّدن جّزیع زيالت اخالل رد ةرا از ىلدار ةضراٌی زدول کای

درغد  5ةرا، ةرای زيالت خفای ُر شَ ىدل رگرشیٌّی از -گردد شفش ىػٍاداری آىاره زارك ىالصظَ ىی 4ُياٌفّر کَ در زدول طياره 

 کٍد. ُای رگرشیٌّی از جّزیع ٌرىال پیروی ٌيیگردد یػٍی زيالت خفا ىدلرو ٌرىال ةّدن جّزیع زيالت خفا رد ىی کّچکحر اشث، از ایً 

 

 برا جارک خطا جوالت بَدى ًرهال 4 وارُض جذٍل

 وؽػیث شفش ىػٍی داری Fآىاره  ىدل

 جّزیع ؽیر ٌرىال زيالت خفا 011/0 993/8 شّد

 جّزیع ؽیر ٌرىال زيالت خفا 024/0 493/7 زریان ٌلد غيهیاجی

 جّزیع ؽیر ٌرىال زيالت خفا 003/0 342/11 جسزیَ شّد

 

 يًَیهذل رگرس يرّايهتغ یآزهَى ّن خط 
ىػادنَ  یکدر  یىصحلم اشث. اگر ُو خف یرُایىحؾ یراز شا یخف یىصحلم جاةػ یرىحؾ یک دُد یاشث کَ ٌظان ى یحیوؽػ یُو خف

 (R2ؽریب جػییً ) وزّد دارد و ىيکً اشث ةا وزّد ةاال ةّدن ییةاال یىصحلم ُيتصحگ یرُایىحؾ یًاشث کَ ة یىػٍ یًةاال ةاطد ةد یّنرگرش

 یًو ا ةاطد یٌي داری یىصحلم ىػٍ یرُایدارای ىحؾ یون رشد یةا وزّد آٌکَ ىدل خّب ةَ ٌظر ى یگرد تارتٌتاطد. ةَ غ ییىدل دارای اغحتار ةاال

 یثشٍسض وؽػ ی( ةراVIF)  یاٌس( و غاىم جّرم وارToleranceجّنراٌس ) یُا ىٍظّر آزىّن یً. ةدگذارٌد یى یرجاد یکدیگرةر  یرُاىحؾ

غاىم  ی(( و از ـرـ1جا  0 یً)ة 1ةَ  یکةاطد )ٌزد یظحرة یکاز  یدغاىم جهّراٌس ٌتا یبؽر ُا زىّنآ یً. در اگیرد یىّرد اشحفاده كرار ى یخف ُو

ةاغخ  یاةد یضکاُض و اـزا یبدو آزىّن ةَ جرج یًُر چَ كدر ىلدار ا یکَةاطد ةفّر 10کيحر از  یدىػکّس جّنراٌس ةّده و ةا یزٌ یاٌسجّرم وار

در زدول ةدشث آىده  یر. ةا جّزَ ةَ ٌحاشازد یٌاىٍاشب ى ةیٍی یضپ یرا ةرا یّنو رگرش یاـحَض یاـزا یّنرگرش یبؽرا یاٌسکَ وار طّد یى

 یرةا ٌحا یارزده طده ةص یًجخي یٌّیرگرش یبوزّد دارد چرا کَ ؽرا یخف ُو یٌّی،ىصحلم ىدل رگرش یرُایىحؾ یًگفث ة جّان یى 5طياره 

ىدل  3از  یدةا یقجضل ُای یَآزىّن ـرؽ یةرا یًطد ةٍاةرا یوةا ىظکم ىّازَ خّاُ یٌّیرگرش ُای ىدل یًيجخ یرو ةرا یًجفاوت دارد از ا یواكػ

 ىسزا اشحفاده کرد. یٌّیرگرش

 

 خطی آزهَى ّن 5جذٍل ضوارُ 

 یاٌسجّرم وار جهّراٌس یرىحؾ

(Constant) ----- ----- 

 564/9 105/0 شّد

 741/6 148/0 زریان ٌلد غيهیاجی

 546/2 393/0 ّدجسزیَ ش

 

 آزهَى اثرات ثابت 
 اشحفاده نیير F آزىّن از ایً ىٍظّر کَ ةرای گردد ىظخع ةّدن جهفیلی یا جاةهّیی زِث از ُا داده ٌّع ةاید چیز ُر از كتم جضلیق ایً در

 یا و طٌّد، زده جخيیً ادرات ىظحرك روش زا اشحفاده ةا ةاید کَ ةاطٍد ىی جهفیلی ٌّع از ىا ُای داده یا دارد در ایً زا دو صانث وزّد طده اشث.

 آزىّن ایً آىاری ُای طٌّد. ـرؽیَ زده جخيیً ىحؾیر ادرات یا و داةث ادرات روش دو از یکی از اشحفاده ةا ةاید کَ ُصحٍد جاةهّیی ٌّع از ُا داده

 :ةاطٍد ىی زیر غّرت ةَ

     : H0(   ُای جهفیلی یکصان ةّدن غرض از ىتداُا و ؽرایب زاویَ )روش داده

  : H1ُای جاةهّیی(     ٌاُيصاٌی غرض از ىتداُا و ؽرایب زاویَ )روش داده
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طّد و ةٍاةرایً رگرشیّن  ( ةزرگحر ةاطد، آٌگاه ـرؽیَ غفر رد ىیN.T-N-K( و )N-1زدول ةا درزَ آزادی ) Fىضاشتَ طده از  Fاگر 

غفر و  ـرؽیَ رد ةیاٌگر  6نیير در زدول  Fٌحایر آزىّن  ةرآورد نضاظ ٌيّد. ىلید دارای اغحتار ٌیصث و ةاید غرض از ىتداُای ىخحهفی را در

ُای جضلیق  ـرؽیَ  ةرای آزىّن ىدلجّان ةیان کرد  ةاطد. ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةدشث آىده ىی درغد ىی 5ٌاُيگً ةّدن ىلاـع در شفش 

 ةاطد.  ُای جاةهّیی ىٍاشب ىی روش داده

 

 اب بيي اثرات ثابت ٍ تصادفی آزهَى ّاسوي براي اًتخ
ةَ ىٍظّر ایٍکَ ىظخع گردد کدام  اشث کردن نضاظ كاةم ـردی ُای جفاوت و دارد وزّد ىلاـع در ٌاُيگٍی ىظخع طد کَ ایً از ةػد

آزىّن ُاشيً جر اشث ةرای جظخیع داةث یا جػادـی ةّدن جفاوت واصدُای ىلفػی از  روش )ادرات داةث و یا ادرات جػادـی( زِث ةرآورد ىٍاشب

غفر ةَ ىػٍی ایً اشث کَ ارجتاـی ةیً اززای اخالل ىرةّط ةَ غرض از ىتدأ و ىحؾیرُای جّؽیضی  ُاشيً، ـرؽیَ آزىّن در. طّد اشحفاده ىی

ؽیضی ةا وزّد ٌدارد و آٌِا از یکدیگر ىصحلم ُصحٍد در صانی کَ ـرؽیَ ىلاةم ةَ ایً ىػٍی اشث کَ ةیً اززای اخالل ىّرد ٌظر و ىحؾیرُای جّ

 یک، و ـرؽیَ جػادـی روش از اشحفاده ةَ جّغیَ ُاشيً، آزىّن در غفر ـرؽیَ خالغَ ـّر ةَ طّیو. ىظکم جّرش و ٌاشازگاری ىّازَ ىی

 دارد.  داةث ادرات روش از اشحفاده

 از ةٍاةرایً ةاطد ىی دار ىػٍی و درغد 5 از کيحر آزىّن داری ىػٍی شفش چّن داد ٌظان  6در زدول طياره  ُاشيً آزىّن ٌحایر ةررشی

 گردد.  ىی اشحفاده ُای رگرشیٌّیىدل جخيیً ةرای داةث ادرات ىدل

 

 ّاي ترکيبی )پاًل( آزهَى اثرات دادُ 6جذٍل ضوارُ 

F  /2آىاره  آزىّن ىدل
χ ىدل اٌحخاةی ٌحیسَ آزىّن داری شفش ىػٍی درزَ آزادی 

 شّد

 زاری

 جاةهّیی H0رد 000/0 (187/46) 660/2 نیير( Fادرات داةث )

 داةث H0رد 000/0 1 117/30 ادرات جػادـی) ُاشيً(

 جاةهّیی H0رد 002/0 (187/46) 840/1 نیير( Fادرات داةث ) زریان ٌلد

 داةث H0رد 000/0 1 016/64 ادرات جػادـی) ُاشيً( غيهیاجی

 جاةهّیی H0رد 003/0 (187/46) 792/1 نیير( Fادرات داةث ) جسزیَ

 داةث H0رد 000/0 2 358/61 ادـی) ُاشيً(ادرات جػ شّد

 

 ّا آزهَى فرضيِ
ىسيّع شّد  یرىحؾ tىلدار آىاره  داری یدرغد، شفش ىػٍ 5 یدر شفش خفا گردد یىالصظَ ى 7ىٍدرج در زدول  یرةا جّزَ ةَ ٌحا

 یاجیوزَ ٌلد غيه یانةر زر داری یٍىذتث و ىػ یردرغد جاد 5 یشّد در شفش خفا یرىحؾ کٍد یى یاندرغد ةّد کَ ة 5( کّچکحر از 139/15)

خّاُد  یضواصد اـزا 762/0طرکث ةَ اٌدازه  یآج یاجیوزَ ٌلد غيه یانزر یرد،در ىسيّع شّد غّرت گ ییرواصد جؾ یکاگر  یدارد. ةَ غتارج یآج

االی ىدل ةرای پیض ةیٍی ىحؾیر کَ ٌظان از جّان جّؽیش دٍُدگی ة ةاطد یى 793/0طده ةراةر ةا  یمجػد ییًجػ یبىدل ىلدار ؽر یًدر ا یاـث

 یش( كاةم جّؽیىصحلم )شّد زار یر( جّشؿ ىحؾیآج یاجیوزَ ٌلد غيه یانواةصحَ )زر یرىحؾ ییراتاز جؾ  %79یگر . ةَ غتارت دةاطد ىیواةصحَ 

 5/2جا  5/1 یًة یزٌ ّنیواجصّن در ىدل رگرش یًدورة یرواجصّن غّرت گرـحَ اشث ىلاد یًىلدار دورة یةررش یقىدل از ـر یث. کفاةاطد یى

 یٌّی. ةرای آن کَ ىظخع گردد کَ ىدل رگرشکٍد یى ییدرا جا یکدیگرکَ ـرض ىصحلم ةّدن خفاُا از  ةاطد یى 187/2ىدل  یًدر ا و ةاطد یى

. ةا جّزَ ةاطد یى 169/20دُد کَ آىاره ىزةّر  یٌظان ى   Fآىاره یةررش اشث. یدهاشحفاده گرد Fٌَ از آىاره  یا ةاطد یى دار یىّرد اشحفاده ىػٍ

کَ ٌظان  7صاغم در زدول  یراشث. ةا جّزَ ةَ ٌحا دار یىدل ىػٍ ةاطد یزدول ةزرگحر ى Fىضاشتَ طده ىدل از ىلدار  Fآىاره  ىلدار یٍکَةَ ا

ةا اشحفاده از شّد  ی،آج ییاجغيه یٌلد ُای یانغٍّان کرد زر جّان یدارد ى یآج یاجیٌلد غيه یانةر زر داری یداد ىسيّع شّد، راةفَ ىذتث و ىػٍ

 اشث. یٍیة یضكاةم پ یةَ خّة داریصصاة
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 آزهَى رگرسيًَی سَد  7جذٍل ضوارُ 

 ٌحیسَ داری شفش ىػٍی tآىاره  خفای اشحاٌدارد ؽریب رگرشیٌّی ىحؾیر

 - 000/0 805/4 151705 728971 غرض از ىتداء

 ی دارجادیر ىذتث و ىػٍ 000/0 139/15 050/0 762/0 شّد شال زاری

 F 169/20آىاره  835/0 ؽریب جػییً

 F (000/0)ىػٍاداری  793/0 ؽریب جػییً جػدیم طده

 187/2 دورةیً واجصّن

 

داری  درغد، شفش ىػٍی 5دُد در شفش خفای  ٌیز ٌظان ىی 8ٌلد غيهیاجی در زدول طياره  وزَ ٌحایر ىرةّط ةَ ىدل رگرشیٌّی زریان

دُد ىحؾیر زریان ٌلد غيهیاجی زاری، در شفش  ةاطد کَ ٌظان ىی درغد ىی 5(  کّچکحر از 448/8غيهیاجی ) لدٌ وزَ زریانىحؾیر  tىلدار آىاره 

یػٍی اگر یک واصد جؾییر در زریان وزَ ٌلد غيهیاجی زاری داری ةر زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی دارد.  درغد جادیر ىذتث و ىػٍی 5خفای 

در ایً ىدل ىلدار ؽریب جػییً جػدیم طده ةراةر  واصد اـزایض خّاُد یاـث. 600/0طرکث ةَ اٌدازه  غّرت گیرد، زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی

%  از جؾییرات ىحؾییر 67ةَ غتارت دیگر .ةاطد ىی واةصحَ ىحؾیر ةیٍی پیض ةرای ةاالی ىدل دٍُدگی جّؽیش جّان از ٌظان ةاطد کَ ىی 667/0ةا 

ةاطد. کفایث ىدل از ـریق ةررشی ىلدار  ؿ ىحؾیر ىصحلم )زریان ٌلد غيهیاجی زاری( كاةم جّؽیش ىیواةصحَ )زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی( جّش

ةاطد کَ  ىی 173/2ةاطد و در ایً ىدل  ىی 5/2جا  5/1دورةیً واجصّن غّرت گرـحَ اشث ىلادیر دورةیً واجصّن در ىدل رگرشیّن ٌیز ةیً 

 Fداری ىدل رگرشیّن ةا آىاره  ىػٍیةاطد کَ شفش  ىی F ،012/11د. در ایً ىدل آىاره کٍ ـرض ىصحلم ةّدن خفاُا از یکدیگر را جایید ىی

% در ىدل زریان 67% در ىدل شّد  ةَ 79ىظخع کرد کَ ؽریب جػییً جػدیم طده از  8و  7ٌحایر ةدشث آىده در زدول طياره جایید گردید. 

ر پذیری زریان ٌلد غيهیاجی زاری )ةَ غٍّان ىحؾیر ىصحلم( در ىحؾیر واةصحَ ةَ ٌلد غيهیاجی زاری کاُض پیدا کرده اشث. ةَ غتارجی ىیزان جؾیی

ُای ٌلدی غيهیاجی آجی در  جّان گفث جّاٌایی زریان ٌلد غيهیاجی زاری ةرای  پیض ةیٍی زریان % کاُض پیدا کرده اشث در ٌحیسَ ىی12ىیزان 

 ىلایصَ ةا شّد زاری، در شفش کيحری كرار دارد.

 

 آزهَى رگرسيًَی جریاى ًقذ عولياتی  8جذٍل ضوارُ 

 ٌحیسَ داری شفش ىػٍی tآىاره  خفای اشحاٌدارد ؽریب رگرشیٌّی ىحؾیر

 - 000/0 609/5 193822 1087341 غرض از ىتداء

 جادیر ىذتث و ىػٍی دار 000/0 448/8 071/0 600/0 زریان ٌلد غيهیاجی

 F 012/11آىاره  734/0 ؽریب جػییً

 F (000/0)ىػٍاداری  667/0 طده ؽریب جػییً جػدیم

 173/2 دورةیً واجصّن

 

و  459/10غيهیاجی  ٌلد زریانىحؾیر  tدُد،  ىلدار آىاره  ٌیز ٌظان ىی 9ٌحایر ىرةّط ةَ ىدل رگرشیٌّی جسزیَ شّد در زدول طياره 

ةاطد و ٌظان دٍُده ایً اشث کَ  درغد ىی 5از  داری ُر دو کّچکحر ةاطد کَ شفش ىػٍی ىی 116/11اكالم جػِدی ىحؾیر  tُيچٍیً، ىلدار آىاره 

داری ةر زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی دارٌد.  درغد جادیر ىذتث و ىػٍی 5در شفش خفای و اكالم جػِدی ُر دو  ىحؾیر زریان ٌلد غيهیاجی زاری، 

واصد و اگر یک واصد  630/0ی طرکث ةَ اٌدازه یػٍی اگر یک واصد جؾییر در زریان ٌلد غيهیاجی زاری غّرت پذیرد زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آج

در ایً ىدل  واصد اـزایض خّاُد یاـث. 543/0جؾییر در اكالم جػِدی دوره زاری غّرت گیرد، زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی طرکث ةَ اٌدازه 

ةَ  .ةاطد ىی واةصحَ ىحؾیر ةیٍی پیض رایة ةاالی ىدل دٍُدگی جّؽیش جّان از ٌظان ةاطد کَ ىی 822/0ىلدار ؽریب جػییً جػدیم طده ةراةر ةا 

% از جؾییرات ىحؾیر واةصحَ )زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی( جّشؿ ىحؾیرُای ىصحلم )زریان ٌلد غيهیاجی زاری و اكالم جػِدی 82غتارت دیگر 

ورةیً واجصّن در ىدل رگرشیّن ٌیز ةاطد. کفایث ىدل از ـریق ةررشی ىلدار دورةیً واجصّن غّرت گرـحَ اشث ىلادیر د زاری( كاةم جّؽیش ىی

 F ،550/23کٍد. در ایً ىدل آىاره  ةاطد کَ ـرض ىصحلم ةّدن خفاُا از یکدیگر را جایید ىی ىی 243/2ةاطد و در ایً ىدل  ىی 5/2جا  5/1ةیً 
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کرد کَ ؽریب جػییً جػدیم ٌحایر ةدشث آىده در زداول كتهی ىظخع جایید گردید.  Fداری ىدل رگرشیّن ةا آىاره  ىػٍیةاطد کَ شفش  ىی

جّان گفث جّاٌایی جفکیک اكالم شّد در پیض  % در ىدل جفکیک شّد زاری اـزایض پیدا کرده اشث. در ٌحیسَ ىی82% در ىدل شّد ةَ 79طده از 

 ةیٍی زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی ٌصتث ةَ ىتهؼ کهی شّد كدرت جّؽیش دٍُدگی ةیظحری دارد. 

 

 سيًَی تجسیِ سَدآزهَى رگر 9جذٍل ضوارُ 

 ٌحیسَ داری شفش ىػٍی tآىاره  خفای اشحاٌدارد ؽریب رگرشیٌّی ىحؾیر

 - 000/0 999/9 96625 966206 غرض از ىتداء

 جادیر ىذتث و ىػٍی دار 000/0 459/10 060/0 630/0 زریان ٌلد غيهیاجی

 جادیر ىذتث و ىػٍی دار 000/0 116/11 048/0 543/0 اكالم جػِدی زاری

 F 550/23آىاره  858/0 جػییً ؽریب

 F (000/0)ىػٍاداری  822/0 ؽریب جػییً جػدیم طده

 243/2 دورةیً واجصّن
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 گيري  بحث ٍ ًتيجِ
 داری ةر زریان درآزىّن ـرؽیَ اول جضلیق، ٌحایر ٌظان داد کَ ُر دو ىدل  شّد زاری و زریان ٌلد غيهیاجی زاری ارجتاط ىذتث و ىػٍی

 غيهیاجی ٌلدی ُای زریان ةا ىلایصَ در ةاطٍد ونی شّد زاری وزَ ٌلد غيهیاجی آجی دارٌد و كادر ةَ پیض ةیٍی زریان ٌلدی غيهیاجی آیٍده ىی

ةَ ُيیً ىٍظّر ةرای  گردد. اشث و ـرؽیَ اول جائید ىی ةرخّردار آجی غيهیاجی ٌلدی ُای ةیٍی زریان پیض ةرای ةیظحری جّاٌایی از زاری

 (2011جضلیق ایتد اةراُیو ) ٌحیسَ ةا یاـحَ ایً .ةاطد شّد، ىدل ىٍاشتی ىی ةیٍی زریان ٌلد غيهیاجی آجی در غٍػث پحروطیيی ایران ىدل پیض

 ةاطد. ( ىی2008( و ـرطاد ـر )2010(، نّ و ُيکاران )2015خّاٌی دارد. و ةرخالف ٌحایر جضلیق داوار وارون ) ( ُو1389و زِاٌدیده )

داری ةر پیض ةیٍی زریان ٌلد غيهیاجی  جادیر ىذتث و ىػٍیُا ٌظان داد کَ جسزیَ شّد ةَ دو ةخض جػِدی و ٌلدی  ر آزىّنُيچٍیً ٌحای

ةیٍی زریان ٌلد غيهیاجی آجی دارد.  آجی دارد و ىدل جسزیَ شّد در ىلایصَ ةا ىدل شّد و ىدل زریان ٌلد غيهیاجی جّاٌایی ةیظحری در پیض

( و 2004(، انػفار و صصیً )2007یاـحَ ةا ٌحیسَ جضلیق ةروچث و ُيکاران ) ٌحایر صاغم از ایً گردد.  یق ٌیز جائید ىیةٍاةرایً ـرؽیَ دوم جضل

غّرت ىػٍاداری  ةَ آجی را ٌلدی ُای زریان ةیٍی پیض جّان جػِدی، و ٌلدی اززاء شّد ةَ ( کَ ٌظان دادٌد جفکیک2001)ُيکاران و ةارث

 دُد جفاةق دارد.  ىی اـزایض

آید ایً اشث کَ ىضحّای اـالغاجی شّد ةیظحر از زریان ٌلدی غيهیاجی اشث و ُيتصحگی زیادی  آٌچَ کَ از ٌحایر ایً جضلیق ةدشث ىی

پیٌّد  ةیً شّد و زریان وزَ ٌلد غيهیاجی آجی وزّد دارد. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ وزّه صاغم از درآىدُای ُر شال اؽهب در شال آجی ةَ وكّع ىی

گیری و گزارش  ُای ٌلدی از ىضم شّدُای زاری ةیظحر اشث. ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ شّد صصاةداری ةر ىتٍای جػِدی اٌدازه وغّل زریان

آید کَ ایً جفاوت ٌظان  ُای ٌلدی غيهیاجی گزارش طده در غّرت زریان ٌلد جفاوت ةّزّد ىی طّد از ایً رو ةیً شّد صصاةداری و زریان ىی

ةاطد ةَ صسو  ی و جادیر آٌِا ةر شّد طرکث ىی ةاطد. اشحيرار شّد شال زاری کَ ٌظان دٍُده پایداری شّدآوری ىیدٍُده وزّد اكالم جػِد

ُای ٌلدی غيهیاجی ةصحگی دارد ةَ ٌضّی کَ ُر چَ پایداری شّد یػٍی جّاٌایی آن در زِث صفق شّد شال زاری ةا جّزَ  اكالم جػِدی و زریان

دُد.  ُای ٌلدی غيهیاجی ةاالجر اشث و ٌیز کیفیث شّد ىٍاشتحری را ارائَ ىی اطد كاةهیث اجکای آن ٌصتث ةَ زریانةَ ىیزان اكالم جػِدی ةاالجر ة

گذاران ةَ دٌتال خرید  ُای ٌلدی غيهیاجی از آن زِث صائز اُيیث اشث کَ شرىایَ ةررشی ىیزان پایدار ةّدن شّد و ىلایصَ آن ٌصتث ةَ زریان

ُای  ُای آجی و زریان ةیٍی شّد شال ٌظر شّدآوری روٌد رطد ىذتث و یکٍّاخحی را داطحَ ةاطٍد و ةَ آٌِا در پیض ُای ُصحٍد کَ از شِام طرکث

کٍد. ةا جّزَ ةا ایٍکَ در ایً جضلیق ىیزان جادیر پذیری زریان ٌلد غيهیاجی آجی، از شّد و ىخػّغاً شّد جسزیَ  ٌلدی ىّرد اٌحظارطان کيک ىی

گذاران ةَ شّد طرکث  ُای ٌلدی، شرىایَ ر ةر ایً اشث کَ در غّرت ةرجری پایدار ةّدن شّدآوری ٌصتث ةَ زریانطده ةیظحر اشث نذا اٌحظا

گیری در ىّرد ىٍاـع آجی اجکای ةیظحری ٌيایٍد. آٌچَ کَ در ایً پژوُض ىظخع طد ایً ةّد کَ زىاٌی کَ شّد ةَ دو ززء ٌلدی و  زِث جػيیو

گردد و در واكع ایً جادیر پذیری  یری ةیظحری در ىلایصَ ةا دو ىدل دیگر ةر زریان ٌلد غيهیاجی آجی ىیطّد ىّزب جادیر پذ جػِدی جفکیک ىی

 ةیظحر ةَ خاـر صصاةداری جػِدی اشث. ُياٌفّر کَ ُیئث اشحاٌداردُای صصاةداری ىانی غٍّان کرده اشث صصاةداری جػِدی جالش دارد جا

ای کَ آن ىػاىالت و رویدادُا اجفاق  ای جتػات و ٌحایر ٌلدی ةرای ةٍگاه اشث در ـّل ُيان دورهىسيّع ىػاىالت و شایر رویدادُایی را کَ دار

ای دتث کٍد کَ وزَ ٌلدی جّشؿ ىّشصَ دریاـث یا پرداخث طده اشث  کَ ایً آدار را در دوره اٌد ادرطان را در ةٍگاه دتث کٍد، ةَ زای آن اـحاده

ُای  گردد ةا ارائَ غيهکرد و شّد ةٍگاه ٌیازُای اـالغاجی ىدل ری ةَ غٍّان یک ىحؾیر ةَ ىدل اؽاـَ ىیةٍاةرایً زىاٌی کَ اكالم جػِدی دوره زا

 کٍد. ةیٍی زریان ٌلد آجی را ةرای اشحفاده کٍٍدگان ةِحر جاىیً ىی پیض 

 

 پيطٌْادّا
  یگرد یعغٍا یاغٍػث  یًُای ٌلدی آجی در ا ةیٍی زریان ةررشی ٌلض جفکیک اززاء ٌلدی در پیض

جّان ززء جػِدی را ةَ اززای ىخحهفی ُيچّن جؾییر  ُای ٌلدی آجی. ةرای ٌيٌَّ ىی ةیٍی زریان ةررشی ٌلض جفکیک اززاء جػِدی در پیض

ُای زاری، جؾییر در ُزیٍَ  ُا و ةدُی ُای پرداخحٍی، جؾییر در ىّزّدی کاال، جؾییر در شایر دارائی ُای دریاـحٍی، جؾییر در صصاب در صصاب

 ایً غٍػث یا غٍایع دیگر ىّرد ةررشی كرار داد.ُای ٌلدی  ةیٍی زریان در پیضرا ك و . . . جفکیک ٌيّد و ٌلض ایً اززاء اشحِال

پرداخحَ طده  یٌلد آج یانزر ةیٍی یضدر پ یزار یاجیوزَ ٌلد غيه یانزر یًآن و ُيچٍ یشّد و اززا ییجّاٌا یةَ ةررش یقجضل یًدر ا

 .یردكرار گ یىّرد ةررش یزٌ یشّد آج ةیٍی یضُا در پ ىّنفَ یًا ییجّاٌا طّد یى یظٍِاداشث. پ
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