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ــاور وجــود دارد کــه هرقــدر کیفیــت گزارش     هــاي فنــی افزایش یافتـــه و از اســـتاندارد  ها و ضـــوابط معتبرتــــري در  ایــن ب
تهیــــه و ارائــــه گــــزارش  ها اســــتفاده شــــود، ریســــک داده هــای طراحــی کــــاهش خواهــد یافــت. اســتاندارد   هاي طراحــی 

در راستاي هدف باالبردن کیفیـــت داده های طراحی به گونه مطلـــوب، تـــدوین می  شـــوند. در ایـــن تحقیـــق ایـــن موضـــوع مـــورد 
بررســي قـــرار می گیـــرد کـــه تـــدوین و اجـــراي اســـتاندارد   هاي طراحی موجـــب افـــزایش کیفیـــت طراحی شــده اســت. متغیر   هاي 
کیفیـــت اطاعــات طراحــی پایـــداري ســود، ضـــریب واکنــش ســود، کیفیــت اقــام تعهــدي و تــوان تبییــن روش  هــاي ارزشــیابي در 
نظــر گرفته شــده و در قالـــب مدل  هــاي کیفیــت اطاعــات طراحــی، قبــل و بعــد از اجــراي اســتاندارد  هاي طراحــی مــورد آزمـــون 
قرارگرفتــه اســت. همچنیــن بــراي آزمــون فرضیــه از روش رگرســیون چنــد متغیــره استفاده شــده اســـت. نتیجــه ی آزمــون مدل هــا 
در مجمــوع نشــان داد کــه اجــراي اســـتاندارد ها تن هــا در مـــدل پایـــداري، بـــا بهبـــود نســبي پایــداري اضافــي، همــراه بــوده اســت 

ــل ماحظــه اي داشــته باشــند. ــر قاب ــتاندارد ها نتوانســته اند اثـ ــا اسـ ــه در ســایر مدل  ه درحالی ک

واژگان کلیدی:

اطاعات طراحی، کیفیت طراحی، استاندارد  هاي طراحی

1( مقدمه

ــان  ــب اطمین ــراي کس ــادي ب ــرط های بنی ــي از پیش ش یک
ــاي  ــت فعالیت  ه ــدگان در جه ــرمایه گذاران و اعتباردهن س
ــه  ــت ک ــي اس ــه ی اطاعات ــه و ارائ ــادي، تهی ــازنده اقتص س
ــودمند  ــادي س ــی و اقتص ــاي فن ــام تصمیم گیري  ه در انج
ــان دادن  ــراي اطمین ــازوکار  هایي ب ــود  س ــود. وج ــع ش واق
ــه  ــبت ب ــتفاده کنندگان، نس ــایر اس ــرمایه گذاران و س ــه س ب
ــک  ــون کم ــي همچ ــا اهداف ــی، ب ــات طراح ــت اطاع کیفی
ــرمایه گذاري  ــت س ــول و درنهای ــع محص ــق به موق ــه تحق ب
ــه ي طراحــي  ــا وظیف ــه ب ــراح ک ــه ضــروري اســت. ط بهین
ــري  ــد، نقــش خطی ــه طراحــی می  نه ــح گام در جامع صحی
ــه  ــتیابي ب ــراي دس ــي دارد. ب ــت طراح ــش کیفی در افزای
آنچــه به عنــوان هــدف بــراي طراحــی بنانهــاده شــده 
و  داده  گســترش  را  اســتاندارد  هایي  طراحــی  اســت، 
ــا  ــت آن ه ــه رعای ــزم ب ــان را مل ــایر طراح ــتاندارد ها س اس
در  طراحــی  اســتاندارد  هاي  بنابرایــن  اســت.  ســاخته 
راســتاي هــدف باالبــردن کیفیــت طراحــی و ایفــاي نقــش 

ــه ای  ــی به گون ــای طراح ــا نمونه ه ــا ی ــانی روش ه اطاع رس
می توانــد  کــه  ســؤالی  می شــوند.  تدویــن  مطلــوب، 
ــتاندارد  هاي  ــراي اس ــا اج ــه آی ــن اســت ک ــود ای مطــرح ش
ــش کیفیــت طراحــی و کاهــش ریســک  ــه افزای طراحــی ب
ــرکت  ــود ش ــت و س ــوده اس ــک نم ــی کم ــات طراح اطاع
ــا بررســي  ــن تحقیــق ســعي شــده ب ــرد؟ در ای ــاال می ب را ب
اســتاندارد  هاي طراحــی منتشــره در ایــران بیــن ســال  هاي 
1380 تــا 1386، بــه ایــن ســؤال تجربــي پاســخ داده شــود.

1-1( کاربرد تحقیق

ــی،  ــی صنعت ــازمان های علم ــام س ــرای تم ــق ب ــن تحقی ای
شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز طراحــی و همچنیــن مراکــز 

ــرد دارد.  تدویــن اســتانداردها و محققیــن دانشــگاهی کارب
1-2( استاندارد  هاي طراحی

ــي  ــر چگونگ ــم ب ــررات حاک ــی، مق ــتاندارد  هاي طراح اس
انجــام کار طراحــي هســتند. اســتاندارد  هاي طراحــي بیــان 
ــزارش  ــد در گ ــي بای ــه اطاعات ــه چ ــه کمین ــد ک مي کنن
ــا  ــتاندارد  هاي طراحــي ب ــد. اس ــود باش ــي طراحــی موج فن
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ــاي  ــاال در پروژه   ه ــرد ب ــل و کارک ــراي عم ــاال ب ــت ب کیفی
ــوط  ــات مرب ــه تصمیم ــتند، چراک ــروري هس ــده ض پیچی
بــه اجــرای طراحــی به طــور فزاینــده ای بــر اطاعــات 
بــراي  می کننــد.  اتــکا  معتبــر  و  قابل فهــم  طراحــی 
ــور  ــرد قاعده مح ــی، دو رویک ــتاندارد  هاي طراح ــن اس تدوی
و اصول محــور پیشنهادشــده و توســط اغلــب نهاد  هــاي 
ــرار می گیــرد. در رویکــرد  اســتانداردگذار مــورد اســتفاده ق
ــد  ــاس قواع ــر اس ــی ب ــتاندارد  هاي طراح ــور، اس قاعده مح
رویکــرد  در  شــد ه اند.  بنانهــاده  تعیین شــده  پیــش  از 
درعین حــال  و  کلــي  چارچــوب  ارائــه ی  اصول محــور، 
ســاده، مقــدم بــر جزئیــات بیش ازانــدازه و ارائــه ی تفصیلــي 
ــي اســت ]2[. اســتاندارد  هاي  ــاي احتمال ــی  موقعیت  ه تمام
مبتنــي بــر اصــول، بــا تمرکــز بــر محتــوای طراحــی باعــث 

ــوند ]12[. ــی می ش ــت طراح ــود کیفی بهب
1-3( ارزیابي کیفیت استاندارد ها

کــروز و دیگــران ]3[ عنــوان می کننـــد کــه یک اســـتاندارد 
طراحی داراي کیفیـــت بـــاال، گزارش طراحی را از طریــــق 
تقویــــت توانــــایي اســتفاده کنندگان در تصــمیم گیــــري 
ــا  ــد. آن ه ــود می بخش ــی بهب ــوع طراح ــق موض ــرای تحق ب
ایــن معیــار را به عنــوان معیــار کلــي بــراي ارزیابــي کیفیــت 
اســتاندارد می داننــد و در اجــراي آن، ایــن موضوعــات را در 

ــد: ــر می گیرن نظ
1. آیـــا اســتاندارد طراحــی پیشــنهادي، کاســتي در مـــدل 
گــزارش فنــی طراحــی را مـــورد خطـــاب قـــرار می دهــد؟

2. آیا اســتاندارد پیشــنهادي، کاســتي مشاهده شــده در گزارش 
فنــی را از طریــق بهبــود توانایــي تصمیم گیــري ســرمایه گذاري 

و اعتبــاري اســتفاده کنندگان اصـــاح می کند؟ 
3. آیا منافع مورد انتظار از انتشـــار اســـتاندارد پیشـــنهادي 

از مخـــارج مـورد انتظـار آن بیشـتر است؟
تدویــن  سیســتم  هاي  اخیــر  ارزیابي  هــاي  مبنــاي  بــر 
اســتاندارد ]20[، هــر اســتاندارد بایــد از ایــن لحــاظ ارزیابي 
شــود کــه آیــا بــر میــزان شــفافیت روش، داده هــا و اطاعات 
ــودن فراینــد  ــر کامل ب ــر می گــذارد؛ مبتنــي ب طراحــی تأثی
طراحــي اســت؛ شــامل جمــات روشــن بــوده اســت؛ شــامل 
ــمرده  ــاز ش ــتثنائات را مج ــا اس ــوده  ی ــي ب ــود اجرای رهنم
ــاي  ــر معیار  ه ــي ب ــرات متفاوت ــا تأثی ــن ویژگي ه ــت. ای اس

محیــط  شــفافیت،  افزایــش  دارد.  طراحــی  کیفیــت 
ــود  ــب بهب ــود موج ــه خ ــد، ک ــت می کن ــي را تقوی اطاعات
ــه  کیفیــت طراحــی و در نتیجــه ســود شــرکت می شــود. ب
همیــن نحــو، کاهــش ابهامــات بایــد ســاختاربندي فراینــد 
ــه ســوگیري و گزارش گــري غلــط  طراحــی را کــه منجــر ب

ــد.  ــدود کن ــود، مح می ش
1-4( کیفیت اطالعات طراحی

ــا کیفیــت را  ــات طراحــی ب ــران، اطاع ــر کارب ــز ب ــا تمرک ب
می تــوان به عنــوان تحقــق نیاز  هــاي کاربــر بــا توجــه 
ــت طراحــی  ــود. کیفی ــف نم ــول تعری ــر معق ــه درک کارب ب
در صورتــي افزایــش می یابــد کــه روش  هــاي مختلــف 
ــل،  ــز بــر یــک روش کام ــذف و بــا تمرک ــی را ح طراح
ــت  ــب قابلی ــه اغل ــف ک ــات مختل ــراي گزارش ــت را ب مدیری
عقیــده ي  بــه   .]4[ ســازند  محــدود  ندارنــد،  ردیابــی 
تورنتــون ]21[، کیفیــت طراحــی و گــزارش فنــی، محصــول 
ــت و  ــت: خاقی ــي اس ــل اصل ــار عام ــه چه ــترک کمین مش
نگرش  هــاي مدیریــت، کیفیــت روش هــای طراحــی، تجربــه 
ــی داراي  ــتاندارد  هاي طراح ــی و اس ــرل طراح ــه کنت کمیت
کیفیــت بــاال. وجــود ضعــف در هر یــک از ایــن چهــار 
ــه  ــازد. آنچ ــدوش س ــره را مخ ــد کل زنجی ــل، می توان عام
اهمیــت دارد معیار هــا، متغیر هــا و ســنجه هایی اســت 
کــه کیفیــت اطاعــات طراحــی را ارزیابــي می کنــد. ریــز و 
ســاتکلیف ]18[ بــراي ارزیابــي کیفیــت داده  هــا و اطاعــات 
ــري  ــي و اندازه گی ــت پیش بین ــاي قابلی ــی از متغیر  ه طراح
 ]15[ وارفیلــد  و  کول بــک  اســتفاده کردند.  اقتصــادي 
ســنجه   هاي تــوان تبییــن مدل  هــاي ارزشــیابي مبتنــي 
ــر داده   هــاي شــفافیت و امــکان تحقــق محصــول، خطــا و  ب
ــی را  ــداري طراح ــران و پای ــي تحلیلگ ــي پیش بین پراکندگ
ــد.  ــه کار بردن ــی ب ــات طراح ــت اطاع ــي کیفی ــراي بررس ب
ــراي  ــنجه   هاي ب ــوان س ــدي به عن ــام تعه ــز از اق ــي نی برخ
کیفیــت اطاعــات طراحــی اســتفاده کرد ه انــد ]6، 11 و13[. 
ــی از  ــت طراح ــي کیفی ــراي ارزیاب ــران ]5[ ب ــارث و دیگ ب
ســه متغیــر مدیریــت تحقــق محصــول، شــناخت ســریع تر 
ــاي طراحــی  ــري داده   ه ــزان ربط پذی خطــای طراحــی و می
ــه  ــد. در ادام ــتفاده نمودن ــگ ]12[ اس ــق  هان ــد تحقی )مانن
ــت  ــي کیفی ــراي ارزیاب ــق ب ــن تحقی ــه در ای ــي ک متغیر  های
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ــریح  ــد، تش ــون قرارگرفته ان ــورد آزم ــی م ــات طراح اطاع
می شــود.

)Sustainability benefits( پایداري سود )1-4-1
ــراح از  ــرکت ط ــود ش ــات س ــداوم و ثب ــود، ت ــداري س پای
ــق  ــد و از طری ــي مي کن ــد را ارزیاب ــه دوره بع ــک دوره ب ی
رگرســیون ســود دوره جــاري نســبت بــه ســود دوره قبــل 
بــرآورد مي شــود. پایــداري ســود بــاال به عنــوان یــک 
ویژگــي کیفیــت طراحــی بــاال محســوب مي شــود. هــر چــه 
پایــداري ســود باالتــر باشــد،  یعنــي شــرکت تــوان بیشــتري 
ــان  ــظ زم ــق حف ــاري )از طری ــود  هاي ج ــظ س ــراي حف ب
ــود  ــت س ــود کیفی ــرض مي ش ــول( دارد و ف ــق محص تحق

ــر اســت ]1[.  شــرکت باالت
 Earnings response( ــود ــش س ــب واکن 1-4-2(  ضری

)coefficient

ضریــب واکنــش ســود، حــدود بــازده غیرعــادي بــازار را در 
ــي  ــود  هاي گزارش ده ــاري س ــزء غیرانتظ ــه ج ــش ب واکن
شــرکت اندازه گیــري مي کنــد. ضریــب واکنــش ســود 
ــي  ــواي اطاعات ــراي محت ــاخصي ب ــوان ش ــون به عن در مت
ســود استفاده شــده اســت، زیــرا بازنمایــي ســود بــه بــازده 

اســت ]8 و10[.
)Quality of Accruals( کیفیت اقالم تعهدي )1-4-3

اقــام تعهــدي تعدیــات موقتــي هســتند کــه جریان  هــاي 
ــع  ــد. نف ــال مي دهن ــي انتق ــاي زمان ــي دوره   ه ــدي را ط نق
ــده،  ــام تعدیل ش ــه ارق ــت ک ــال آن اس ــن انتق ــده ي ای عم
ــه  ــرکت ارائ ــادي ش ــرد اقتص ــت تري از عملک ــر درس تصوی
مي دهنــد. هــدف اصلــي اقــام تعهــدي، کاهــش مشــکات 
زمان بنــدی و عــدم انطبــاق در جریان  هــاي نقــدي زیربنایــي 
اســت ]9[. کیفیــت اقــام تعهــدي از نظــر ســرمایه گذاران 
ــن  ــد اســت. بنابرای ــه وجــه نق ــه معنــي نزدیکــي ســود ب ب
کیفیــت ضعیــف اقــام تعهــدي باعــث مي شــود کــه 
مبهم بــودن اطاعــات طراحــی افزایش یافتــه و ریســک 

ــد ]11[.  ــش  یاب ــي آن افزای ــز در پ ــرمایه گذاري نی س
)Valuation models(مدل  هاي ارزشیابي )1-4-4

و  ســهام  ارزشــیابي  مدل  هــاي  عمــده ي  ورودي  هــاي 
بــازار ســرمایه، اطاعــات  بهــادار در  اوراق  قیمت  هــاي 
مالــي  گزارش  هــاي  و  مالــي  در صورت  هــاي  منعکــس 
ــد اطاعــات خروجــي  شرکت هاســت. هرچــه طراحــی بتوان

ارائــه دهــد، مدل هــا به طــور واقع تــری  باکیفیت تــري 
ــه  ــک ب ــادار را نزدی ــاي اوراق به ــد توانســت قیمت   ه خواهن

ــد. ــن بزنن ــا تخمی ــي آن ه ــاي واقع ارزش  ه

2( پیشینه تحقیق

کریســتین و ویمایــر ]14[ در مطالعــه خــود بررســي کردنــد 
ــه رویه   هــاي  ــب کمیت ــد از تصوی ــاط ســود بع ــا ارتب کــه آی
ــن  ــد تدوی ــري فراین ــدي مج ــازمان  هاي بع ــی و س طراح
ــه ی  ــر. نتیج ــا خی ــت ی ــرده اس ــش پیداک ــتاندارد افزای اس
ــود  ــاط س ــه ارتب ــه ک ــن فرضی ــراي ای ــا، ب ــق آن ه تحقی
ــی  ــتانداردگذار طراح ــاي اس ــه کار نهاد  ه ــروع ب ــد از ش بع
امریــکا و تجدیــد ســازمان دهی های بعــدي در فراینــد 
ــر اســت، شــواهد ضعیفــي را فراهــم  اســتانداردگذاري باالت

آورد.
کول بــک و وارفیلــد ]15[ تأثیــر اســتاندارد  هاي مبتنــي بــر 
اصــول را بــر کیفیــت طراحــی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. 
ــت  ــش کیفی ــي از افزای ــا حاک ــه ي آن ه ــی نتیج به طورکل
ــي  ــود، بررس ــود. بااین وج ــران ب ــر تحلیلگ ــی از منظ طراح
کیفیــت طراحــی مبتنــي بــر ویژگي  هــاي طراحــی، کاهــش 
ــن در  ــق همچنی ــن دو محق ــه داد. ای ــداري را نتیج در پای
ــر  ــر اســتاندارد  هاي طراحــی ب ــه بررســي اث ســال 2008، ب
ــا  ــواهد آن ه ــوع، ش ــد. در مجم ــی پرداختن ــت طراح کیفی
ــه،  ــور نمون ــود. به ط ــون ب ــي گوناگ ــري کل ــراي نتیجه گی ب
ضرایــب واکنــش ســود و کیفیــت اقــام تعهــدي مطابــق بــا 
ــوان تبییــن مدل  هــاي  ــر رویکــرد ترازنامــه ای و ت تمرکــز ب
ــود ]16[.  هانــگ ]12[ در رســاله  ارزشــیابي کاهش یافتــه ب
خــود بــه بررســي اســتاندارد  هاي مبتني بــر اصــول پرداخت. 
نتایــج ایــن رســاله نشــان داد کــه اســتاندارد  هاي مبتنــي بــر 
ــه اســتاندارد  هاي  ــري نســبت ب اصــول، داراي کیفیــت باالت
 ]5[ دیگــران  و  بــارث  هســتند.  قاعــده  بــر  مبتنــي 
ــرکت  هایي  ــراي ش ــی را ب ــاي طراح ــاي خروجي   ه ویژگي  ه
در  می برنــد،  بــه کار  را  بین المللــی  اســتاندارد  هاي  کــه 
ــه کار  ــتاندارد ها را ب ــن اس ــه ای ــرکت  هایي ک ــا ش ــه ب مقایس
ــتند،  ــي هس ــتاندارد  هاي داخل ــه اس ــي ب ــد و متک نمی برن
مقایســه کردنــد. به طورکلــی نتایــج آن هــا، بهبــود در 
ــتاندارد  هاي  ــری اس ــه به کارگی ــوط ب ــی مرب ــت طراح کیفی
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ــي  ــه بررس ــي ]13[ ب ــم و ک ــان داد. کی ــی را نش بین الملل
ایــن موضــوع پرداختنــد کــه آیــا کیفیــت اطاعــات 
طراحــی کــه شــاخص آن کیفیــت اقــام تعهــدي اســت، در 
قیمــت ســهام تأثیــر گذاشــته اســت. آن هــا دریافتنــد کــه 
عامــل ریســک کیفیــت اقــام تعهــدي از لحــاظ آمــاري و 
اقتصــادي بعــد از جداســازي ســهامی  کــه قیمــت پایینــي 

دارنــد، قیمت گــذاری می شــوند.

3( روش شناسی تحقیق

3-1( روش انجام تحقیق 

در ایــن تحقیــق فرضیــه بدین صــورت مطــرح شــد: اجــراي 
ــی  ــای طراح ــت داده ه ــا کیفی ــی ب ــتاندارد  هاي طراح اس
رابطــه دارد. به منظــور بررســي فرضیــه ي فــوق و بــا توجــه 
بــه ماهیــت اطاعــات و داده   هــاي تحقیــق کــه مبتنــي بــر 
اطاعــات واقعــي گذشــته اســت، از روش رگرســیون خطــي 
ــق،  ــن تحقی ــام ای ــراي انج ــد. ب ــتفاده ش ــره اس ــد متغی چن
در گام اول، ابتــدا تعــداد اســتاندارد  هاي منتشرشــده از 
ــه  ــار اولی ــا انتش ــد )تنه ــن ش ــا 1386 تعیی ــال 1380 ت س
اســتاندارد  هاي طراحــی در نظــر و تجدیدنظــر اســتاندارد ها 
در طــي دوره مزبــور نادیــده گرفتــه شــد(. در گام دوم، 
تاریــخ قابــل اجرا بــودن هــر اســتاندارد تعییــن و ســپس بــر 
ــل  ــخ  یکســاني قاب ــه در تاری ــتاندارد  هایي ک ــاي آن، اس مبن
ــداد  ــک روی ــوان ی ــترک به عن ــور مش ــد، به ط ــرا بود ه ان اج
تدویــن اســتاندارد مدنظــر قــرار گرفــت و مدل  هــاي کیفیــت 
ــرآورد گردیــد. در ایــران،  اطاعــات قبــل و بعــد از آن هــا ب
ــورد بررســي  ــن دوره م اســتاندارد  هاي تدوین شــده طــي ای
بــه ایــن شــرح بــوده اســت: 22 اســتاندارد از ســال1380؛ 3 
اســتاندارد از 1381؛ 2 اســتاندارد از 1384؛ و 2 اســتاندارد 
از ســال1386. بنابرایــن در مجمــوع 4 رویــداد تدویــن 
اســتاندارد طــي ایــن دوره رخ داده اســت. در ایــن تحقیــق 
ــورد  ــا م ــراي عمــوم واحد ه ــرد ب ــل کارب اســتاندارد  هاي قاب
ــتاندارد نحــوه  ــه اس ــور نمون ــد، به ط ــرار می گیرن بررســي ق
ــداد،  ــار روی ــن چه ــن از ای ــی. بنابرای ــاي فن ــه گزارش  ه ارائ
تنهــا دو رویــداد اول )بــه دلیــل حجــم بــاالی اســتاندارد ها( 
اســتاندارد  هاي 1 تــا 25 مــورد آزمــون قــرار گرفــت. در گام 
ســوم، بــراي هــر دو رویــداد تدویــن اســتاندارد، مدل  هــاي 

ــد از  ــل و 2 ســال بع ــراي 2 ســال قب ــات، ب کیفیــت اطاع
اجــراي اســتاندارد بــرآورد گردیــد.

3-2( جامعه و نمونه آماري

جامعــه آمــاري شــامل تمــام شــرکت  هاي فنــی مهندســی 
طــراح اســت کــه از ابتــداي 1380 یــا قبــل از آن تــا پایــان 
ــی  ــای اصل ــزو فرایند ه ــی را ج ــد طراح ــال 1386 فراین س
ــت  ــاص فعالی ــازمان خ ــد و در دو س ــی نمودن ــود معرف خ
ــه  ــدازه نمون ــه ان ــد ک ــخص ش ــي مش ــا بررس ــد. ب می کردن
ــرکت  ــه 44 ش ــه، ب ــاب نمون ــرایط انتخ ــذر از ش ــس از گ پ
ــا  ــال  هاي 1380 ت ــه س ــوط ب ــاي مرب ــه داده   ه ــید ک رس

ــد. ــع آوری گردی ــا جم ــراي آن ه 1386 ب
3-3( تعریف عملیاتي متغیر  هاي تحقیق

اســتاندارد  هاي طراحــی از ایــن لحــاظ مــورد ارزیابــي قــرار 
گرفتنــد کــه آیــا اســـتاندارد، کیفیـــت شــفافیت را افزایــش 
می دهــد؛ شــامل خطــوط روشــن اســت؛ رهنمــود اجرایــي 
ــر  ــر )تغیی ــاي دیگ ــا کاربرد  ه ــتثنائات و ی ــامل اس دارد و ش
ــود.  ــن( می شـ ــرح روش جایگزی ــا ط ــی  و ی در روش قدیم
ــار  ــب چه ــی در قال ــات طراح ــت اطاع ــاي کیفی ویژگي  ه
مــدل مــورد ارزیابــي گرفتــه اســت. اثـــر اســتاندارد طراحــی 
ــت  ــدل نخسـ ــه مـ ــات طراحــی در سـ ــت اطاع ــر کیفی ب
)پایـــداري ســود، ضریــب واکنــش ســود و کیفیــت اقــام 
تعهــدي(، در بخــش پایانــي هــر مــدل در نظـــر گرفته شــده 
اســت. ضریــب بــرآوردي مربــوط بــه متغیر  هــاي اثــر 
اســتاندارد  هاي طراحــی، بیـــانگر تغییـــر در معیــار کیفیــت 
ــتاندارد  هاي  ــراي اسـ ــطه ی اجـ ــی به واس ــات طراح اطاع
ــده اســت. در  ــل تعیین کنن ــرل ســایر عوام طراحــی و کنتـ
مدل آخر )تـــوان تبیـین سـه مـــدل ارزشـیابي(، مـدل  هاي 
ارزشــیابي قبــل و بعــد از اجــراي اســتاندارد بــرآورد و نتایــج 
بــا یکدیگــر مقایســـه شــد. وجـــود اختــاف معنــادار مثبــت 
حاکــي از افزایــش کیفیــت اطاعـــات طراحــی در جهـــت 

ارزشـــیابي قیمــت ســهم خواهــد بــود.
الف. مدل پایداري سود

مــدل پایــداري ســود به صــورت رابطــه ی )1( تعریــف شــد 
]11 ،9 و 16[:
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 MB ســود ویــژه قبــل از مالیــات؛ Earn ،کــه در ایــن رابطــه
ــه دفتــري )متغیــر نشــانه گر اســت و  ــازار ب نســبت ارزش ب
ــا نســبت  هاي  ــوي متشــکل از شــرکت  هاي ب چنانچــه پرتف
ــند، 1  ــاالنه باش ــه ی س ــر از میان ــازار بزرگ ت ــه ب ــري ب دفت
خواهــد بــود(؛ Trend متغیــر رونــد و برابــر اســت بــا ســال 
مــورد بررســي منهــاي 1378؛ Standard متغیــر نشــانه گر و 
برابــر بــا یــک اســت، اگــر اســتاندارد شناسایی شــده در  یــک 
ســال قابــل اجــرا باشــد، در غیــر ایــن صــورت صفــر اســت 
و Event متغیــر ســاختگي اســت و درصورتی کــه مجموعــه 
اســتاندارد  هاي رویــداد دوم )اســتاندارد  هاي منتشــره در 
ابتــداي ســال 1381( در آن ســال قابــل اجــرا باشــد، یــک 
خواهــد بــود، در غیــر ایــن صــورت صفــر اســت. از نســبت 
ــا  ــه دفتــري جهــت شناســایي شــرکت  هاي ب ــازار ب ارزش ب
ــي  ــر اضاف ــي و هــم اث ــر اصل ــاال اســتفاده و هــم اث رشــد ب
بــر پایــداري لحــاظ گردیــد.  یــک متغیــر رونــد نیــز بــراي 
ــا  ــداري، کــه مرتبــط ب ضبــط تغییــرات طــي زمــان در پای
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتاندارد طراحــی نیســت، م ــراي اس اج
ــر  ــوان تأثی ــی به عن ــتاندارد طراح ــر اس ــدا تأثی ــت. ابت گرف
اصلــي اعمــال شــد تــا اثــر کلــي بــر ســطوح ســود کنتــرل 
ــي به منظــور  ــود  هاي قبل ــا س ــل ب ــر متقاب ــود. ســپس اث ش
ــد.  ــدل ش ــداري وارد م ــر پای ــي ب ــر اضاف ــت آوردن اث به دس
ــر  ــک متغی ــا ی ــي ب ــداد دوم ول ــراي روی ــه ای ب ــن روی چنی

ــرار شــد. ــام Event تک ــه ن ــر ب ســاختگي اضافه ت
ب. ضریب واکنش سود

ــا  ــا )ی ــیون بازده  ه ــیب رگرس ــود، ش ــش س ــب واکن ضری
ــا  ــود )ی ــر در س ــه تغیی ــبت ب ــادی( نس ــاي غیرع بازده   ه
ــه ی  ــورت رابط ــه به ص ــت ک ــار( اس ــورد انتظ ــر م ــود غی س

)2( تعریــف شــد ]17و19[:

ــت؛  ــهام اس ــاالنه س ــازده س ــه، Return ب ــن رابط ــه در ای ک
ــت؛  ــات اس ــل از مالی ــود قب ــر در س و Earn∆ )درصد(تغیی

تعریف شــده اند. قبــًا  ســایرمتغیر ها 
ج.کیفیت اقالم تعهدي

کیفیــت اقــام تعهــدي هماننــد تحقیقــات دیچــوو و 
اندازه گیــري   ]11[ دیگــران  و  فرانســیز  و   ]9[ دایچــو 

دو  فراینــد  یــک  در   متغیــر،  ایــن  اندازه گیــري  شــد. 
مرحلــه اي صــورت گرفــت. ابتــدا مــدل رابطــه ی )3( بــراي 

اندازه گیــري اقــام تعهــدي بــرآورد شــد:

کــه در آن: TCA کل اقــام تعهــدي و برابــر اســت بــا تغییــر 
بدهي  هــاي  در  تغییــر  منهــاي  جــاري  دارایي  هــاي  در 
جــاري منهــاي تغییــر در نقــد بــه اضافــه ي تغییــر در بخش 
جــاري بدهــي بلندمــدت؛ CFO جریان  هــاي نقــدي ناشــي 
از عملیــات؛ Sales∆ تغییــر ســاالنه در فــروش و PPE میزان 
ناخالــص دارایي  هــاي ثابــت اســت. تمــام متغیر هــا از 
طریــق میانگیــن دارایي هــا در ســال t ام مقیــاس می شــوند. 
ــرآورد  ــراي کل شــرکت ها ب رابطــه ی )3( به طــور ســاالنه ب
ــراي  ــرآورد، ب ــن ب ــرکت از ای ــاص ش ــماند  هاي خ ــد. پس ش
ــد.  ــدي اســتفاده گردی ــام تعه ــت اق ــار کیفی تشــکیل معی
به ویــژه معیــار کیفیــت اقــام تعهــدي خــاص شــرکت برابــر 
ــراي ســه ســال  ــا انحــراف اســتاندارد پســماند ها ب اســت ب
گذشــته بــراي هــر شــرکت. در گام دوم، معادلــه تخمینــي 
ــام  ــت اق ــراي کیفی ــده مشــخص ب ــل تعیین کنن ــه عوام ک
تعهــدي را در برگیــرد، بــرآورد شــد. همچنیــن یــک متغیــر 
رونــد بــراي ضبــط تغییــرات طــي زمــان در اقــام تعهــدي 
ــرار  ــا اجــراي اســتاندارد مرتبــط نیســتند، مدنظــر ق کــه ب
ــام تعهــدي به صــورت  ــن مــدل کیفیــت اق ــت. بنابرای گرف

رابطــه ی )4( تعریــف شــد:

ــرآورد  ــماند ب ــتاندارد پس ــراف اس ــه در آن: SD-AQ انح ک
ســاالنه رابطــه ی )3( طــي ســه ســال گذشــته اســت؛ 
 SD-Sales ــا؛ ــع دارایي ه ــي جم ــم طبیع LNAssets لگاریت

LN-  انحــراف اســتاندارد فــروش طــي ســه ســال گذشــته؛
ــول  ــاي وص ــه روز  ه ــک به اضاف ــی ی ــم طبیع Cycle لگاریت

ــر  ــا و Loss متغی ــردش موجودي ه ــاي گ ــات و روز  ه مطالب
ــود  ــر س ــک اســت اگ ــا ی ــادل ب ــه مع ــانه گري اســت ک نش
قبــل از مالیــات منفــي باشــد و در غیــر ایــن صــورت صفــر 
ــف  ــل تعری ــه در قب ــد آنچ ــا همانن ــایر متغیر ه ــت؛ س اس
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شــدند، هســتند.
د. توان تبیین روش  هاي ارزشیابي

در ایــن تحقیــق از رویکــرد مشــابه کولینــز و دیگــران ]7[ 
ــا  ــي را ب ــن اضاف ــوان تبیی ــان در ت ــي زم ــرات ط ــه تغیی ک
ــد.  ــتفاده ش ــد، اس ــي کردن ــدل بررس ــه م ــتفاده از س اس

ــد: ــرآورد گردی ــر ب ــدل زی ــه م ــن س بنابرای
  •   مدل ارزش دفتري سرمایه

  •   مدل سود

  •   مدل ترکیبي

کــه در آن: PRC ارزش بــازار هــر ســهم چهــار مــاه بعــد از پایــان 
ســال؛ BVPS ارزش دفتــري ســرمایه هــر ســهم عــادي در پایان 
ســال و EPS ســود قبــل از مالیــات هر ســهم اســت. تــوان تبیین 
)R2 تعدیل شــده( برآورد  هــاي ســاالنه ایــن ســه معادلــه بــرآورد 

و از قبــل تــا بعــد از اجــراي هر اســتاندارد مقایســه شــدند.

4( یافته   هاي پژوهش

نتایــج آزمــون کولموگروف اســمیرنف )نرمــال بــودن متغیر  هاي 
وابســته( نشــان داد کــه تمامــی  متغیر  هــاي وابســته از توزیــع 
نرمــال تقریبــي برخوردارنــد. نتایــج مربــوط بــه آمــاره دوربیــن 
واتســون )آزمــون اســتقال داده  هــا( بــراي تمــام مدل هــا نشــان 

از اســتقال نســبي داده  هــا داشــت. جــداول )1( تــا )4( نتیجه ي 
بــرازش معادله   هــاي رگرســیون مربــوط بــه مدل  هــاي کیفیــت 
ــان  ــاداري را نش ــه معن ــوط ب ــاي مرب ــز آزمون  ه ــات و نی اطاع
می دهنــد. مطابــق بــا داده   هــاي جــداول، نظــر بــه اینکــه ســطح 
معنــاداري تمــام معادله   هــاي رگرســیون کمتــر از 0/05 اســت، 
ــا،   ــرازش مدل ه ــي ب ــت شــاخص نیکوی ــوان گف ــن می ت بنابرای
یعنــي آمــاره F معنــادار اســت و در نتیجــه تمــام معادله   هــاي 
ــن  ــب تعیی ــود ضری ــتند. بااین وج ــی دار هس ــیون معن رگرس
مدل هــا متفــاوت اســت. همچنیــن بررســي معنــاداري ضرایــب 
مربــوط بــه اثــر اســتاندارد ها نتایــج متفاوتــي را میــان مدل هــا 
ــاداري  ــي معن ــدول 1( بررس ــداري )ج ــدل پای ــان داد. در م نش
ضرایــب مربــوط بــه متغیــر اســتاندارد )α5 و α6( نشــان داد کــه 
ــداد اول تدویــن  ــراي روی ــداد دوم ب ــراي روی ــا توجــه α7 و α8 ب ب
ــودن ســطح معنــاداري  ــر ب ــه بزرگ ت اســتاندارد و ضرایــب α7 ب
ــتاندارد )α5 و α7( از0/50  ــي اس ــر اصل ــه اث ــوط ب ــب مرب ضرای
نتیجه گیــري می شــود کــه ایــن بخــش از اثــر اســتاندارد 
معنــادار نیســت. بــه عبارتــي، نمی تــوان نتیجه گیــري کــرد کــه 
اســتاندارد موجــب تغییــر عــرض از مبــدأ خــط رگرســیون مدل 
پایــداري شــده اســت. از ســوي دیگــر، جزء متغیــر اثر اســتاندارد 
)اثــر متقابــل( کــه شــیب رگرســیون را تغییــر می دهــد )ضرایب 
ــه در  ــتند، چراک ــادار هس ــت معن ــب مثب α6 و α8(، داراي ضرای

ســطح معنــاداري کمتــر از 0/05 قــرار دارنــد. بنابرایــن می تــوان 
ــتاندارد  ــن اس ــداد اول و دوم تدوی ــه روی ــرد ک ــري ک نتیجه گی
ــته اند و  ــادار داش ــر معن ــیون اث ــیب خط رگرس ــر ش ــا ب تن ه

به نوعــی اثــر رفتــاري )پایــداري اضافــي( داشــته اســت.

پایدارینام مدل

αtp- valuep- value= 0/05نام متغیر1378-1382دوره برآورد

)R2(0/819ضریب تعیین)α0( 2666/71/480/138عرض از مبداReject 

R20/817Earni,t-10/98724/460/000Accept تعدیل شده مدل

F357/97MBi,t807/510/450/654Reject

)p- value( 0/000معناداریEarni,t-1 * MBi,t0/0741/890/050Accept

)R( 0/905همبستگیTrendt-1392/8-1/010/311Reject

Standardt4062/91/280/202Reject

Earni,t-1 * Standardt0/054-2/980/003Accept

Event-3348/3-1/060/291Reject

Event * Earni,t-10/2384/690/000Accept

نتیجه گیری:  استانداردها موجب تغییر عرض از مبدا خط رگرسیون مدل پایداری نشده  )اثر اصلی(، اما بر شیب خط رگرسیون اثر معنادار )اثر اضافی( داشته اند.

جدول 1: نتایج برازش رگرسیون مدل پایداري
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ــود  ــا بهب ــن به طــور خاصــه، اجــراي اســتاندارد ها ب بنابرای
نســبي پایــداري اضافــي همــراه بــوده اســت. بهبــود پایداري 
ــر  ــای بهت ــام پیش بینی ه ــه انج ــر ب ــد منج ــود می توان س
ــوزه  ــن ح ــتاندارد ها در ای ــرد اس ــه عملک ــود و در نتیج ش
ــا  ــداري ب ــاره پای ــق درب ــن تحقی ــج ای ســتودني اســت. نتای
نتیجــه ي تحقیــق کــول بــک و وارفیلــد در ســال 2005 در 

تضــاد اســت و بــا تحقیــق ایــن دو محقــق در ســال 2008 
ســازگار اســت. آن هــا در تحقیــق خــود در ســال 2008 کــه 
روي تمامــی  اســتاندارد ها انجــام دادنــد، تفــاوت معنــاداري 
بیــن پایــداري قبــل و بعــد از اجــراي اســتاندارد ها مشــاهده 

ــد ]15 و 16[ . نکردن

ضریب واکنش سودنام مدل

αtp- valuep- value= 0/05نام متغیر1378-1382دوره برآورد

)R2(0/149ضریب تعیین)α0( 0/44125/650/000عرض از مبداAccept

R20/140Earni,t0/2145/750/000Accept تعدیل شده مدل

F16.22Trendt0/0080/4470/655Reject

)p- value( 0/000معناداریStandardt-0/045-1/260/208Reject

)R( 0/387همبستگی Earni,t * Standardt-0/017-0/270/787Reject

Event-0/021-0/580/560Reject

Event *   Earni,t0/0430/670/500Reject

نتیجه گیری: تدوین و اجرای استانداردها نتوانسته رابطه مثبت بین بازده و سود را برقرار سازد.

جدول 2: نتایج برازش رگرسیون مدل ضریب واکنش سود

2(، ماحظــه  در مــدل ضریــب واکنــش ســود )جــدول 
ــر  ــت اث ــزء ثاب ــه ج ــوط ب ــب مرب ــه ضرای ــود ک می ش
اســتاندارد )α3 و α5(، داراي عامــت منفــي اســت و 
ــه اثــر اضافــي اســتاندارد ها  هماننــد ضرایــب مربــوط ب
 0 ــر از 05/ ــاداري بزرگ ت ــطح معن )α4 و α6( داراي س

ــتاندارد  ــب اس ــه ضری ــه ک ــن فرضی ــذا ای ــتند؛ ل هس
و  می  یابــد  قــوت  اســت،  صفــر  جامعــه  بــراي 
ــن  ــود. بنابرای ــتاندارد رد می ش ــب اس ــاداري ضری معن
ــر  ــته اند اث ــتاندارد نتوانس ــن اس ــداد تدوی ــر دو روی ه
ــر تغییــر عــرض از مبــدأ خــط رگرســیون  معنــاداري ب
ــته اند  ــه نتوانس ــند و در نتیج ــته باش ــیب آن داش و ش
بــر بهبــود ضریــب واکنــش ســود بی افزاینــد. بــه 
اســتاندارد ها  اجــراي  و  تدویــن  ســاده تر،  عبــارت 
نتوانســته رابطــه مثبــت بیــن بــازده و ســود را برقــرار 
ــق  ــا تحقی ــازگاري ب ــز در ناس ــه نی ــن نتیج ــازد. ای س
کــول بــک و وارفیلــد ]16[ اســت. چراکــه آن هــا 
اجــراي  از  بعــد  را  واکنــش ســود  کاهــش ضریــب 
در  کردنــد.  نتیجه گیــری  طراحــی  اســتاندارد  هاي 
ــب  3(، ضری ــدول  ــدي )ج ــام تعه ــت اق ــدل کیفی م

کــه  می دهــد  نشــان  معادلــه  ایــن  پاییــن  تعییــن 
وابســته  متغیــر  تغییــرات  از  درصــد   13 /5 تنهــا 
توســط متغیر  هــاي مســتقل توضیــح داده می شــود. 
برازش شــده  مــدل  متغیر  هــاي  ضرایــب  بــه  توجــه 
بــا  تعهــدي  اقــام  کیفیــت  کــه  می دهــد  نشــان 
اجــراي اســتاندارد رابطــه مثبــت دارد. ضریــب مثبــت 
ــا  ــدي دارد. ام ــام تعه ــت اق ــش کیفی ــان از کاه نش
 Standard توجــه بــه ســطح معنــاداري متغیر  هــاي 
ــودن  ــبب باالترب ــه س ــه ب ــد ک ــان می ده Event نش و 
0، فــرض  /05 از  ایــن دو متغیــر  ســطح معنــاداري 
صفــر بــودن ضرایــب ایــن دو متغیــر را نمی تــوان 

ــرد.  رد ک
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جدول 3: نتایج برازش رگرسیون مدل کیفیت اقالم تعهدي

رابطــه  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  به عبارت دیگــر 
معنــاداري بیــن ایــن دو متغیــر بــا کیفیــت اقــام 
ــش  ــان گر اثربخ ــن نش ــه ای ــدارد، ک ــود ن ــدي وج تعه
ــام  ــت اق ــود کیفی ــتاندارد در بهب ــراي اس ــودن اج نب
ــگ  ــج تحقیــق  هان ــا نتای ــن نتیجــه ب تعهــدي اســت. ای
]12[ و بــارث و دیگــران ]5[ در تضــاد اســت، چراکــه 
آن هــا نتیجه گیــري کردنــد کــه اســتاندارد ها داراي 
و  تعهــدي  اقــام  بیــن  پاییــن  منفــي  همبســتگي 
ــت از  ــر حکای ــن ام ــه ای ــدي هســتند ک ــاي نق جریان  ه
کیفیــت بــاالي این اســتانداردها دارد. در مــورد آخرین 
ــاي  ــن مدل  ه ــوان تبیی ــه ت 4(، مقایس ــدول  ــدل )ج م
اســتاندارد ها  اجــراي  از  بعــد  و  قبــل  ارزشــیابي 
ــدل  ــه م ــر س ــن ه ــب تعیی ــه ضرای ــد ک ــان می ده نش
اســت.  کاهش یافتــه  اســتاندارد ها  اجــراي  از  بعــد 
R2 تعدیل شــده مدل هــا در قبــل و بعــد از  مقایســه 
 121 ــدي )0/ 6 درص /8 ــش  ــتاندارد ها، کاه ــراي اس اج
 5 /4 207( بــراي مــدل ارزش دفتــري، کاهــش  /0-
ــدل ســود و کاهــش  ــراي م 8( ب /54-3 درصــدی )59/
ــي را  ــدل ترکیب ــراي م 54( ب /9-59 4 درصــدي )2/ /3
ــا  ــن مدل ه ــاي ای ــر مبن ــن ب ــد. بنابرای ــان می دهن نش
ــي  ــتاندارد ها منته ــراي اس ــه اج ــود ک ــه می ش ماحظ
ــیابي  ــاي ارزش ــن مدل  ه ــوان تبیی ــبي ت ــود نس ــه بهب ب
طراحــی  اســتاندارد  هاي  به عبارت دیگــر  نگردیــد. 

ایــن  ورودي   هــاي  کیفیــت  بهبــود  در  نتوانســته اند 
مدل هــا به خوبــی مفیــد واقــع شــوند. کــول بــک 
دفتــري  ارزش  مدل  هــاي  دربــاره   ]16[ وارفیلــد  و 
تحقیــق  ایــن  بــا  مخالــف  نتیجه هــاي  ترکیبــي  و 
مــدل  دربــاره  آن هــا  نتیجه گیــری  امــا  گرفتنــد، 
و  اســت  ســازگار  تحقیــق  ایــن  نتیجــه  بــا  ســود 
ــد از  ــود، بع ــدل س ــن م ــوان تبیی ــش در ت ــت کاه عل
 FASB تمرکــز  را  طراحــی  اســتاندارد  هاي  اجــراي 
اســتاندارد  تدویــن  در  ترازنامه هــاي  رویکــرد  بــر 
بــه  نیــز   ]14[ مایــر  وي  و  کریســتین  دانســتند. 
هیــچ شــواهدي دســت نیافتنــد کــه نشــان دهــد 
معنــاداري  به طــور  ســود  ارزشــیابي  ربط پذیــري 
از زمــان شــروع بــه تدویــن اســتاندارد آمریــکا در 

باشــد.  افزایش یافتــه   1939

کیفیت اقالم تعهدینام مدل

αtp- valueنام متغیر1378-1382دوره برآورد

0/1895/840/000عرض از مبدا )α0(0/135ضریب تعیین)R2( مدل

R20/125LNAssets-0/005-2/940/003 تعدیل شده مدل
F13/74SD-CFO0/1436/600/000

)p- value( 0/000معناداریSD-Sales-0/022-1/510/130

)R( 0/367همبستگیLNCycle-0/013-3/210/001
Loss0/0305/110/000

Trend0/0010/1950/846
Standard0/000-0/0150/988

Event-0/004-0/5090/611

ــرای  ــودن اج ــش نب ــان گر اثربخ ــن نش ــه ای ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــام تعه ــت اق ــتانداردها و کیفی ــن اس ــاداری بی ــه معن ــری: رابط نتیجه گی
ــدی اســت. ــام تعه ــت اق ــود کیفی اســتاندارد در بهب
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جدول 4: نتایج برازش رگرسیون مدل های ارزشیابي

5( نتیجه گیری

نتیجه گیــری نهایــي دربــاره هــر مــدل در بخــش پایاني جــداول 
مربـــوط بـــه هـــر مـــدل آورده شـــده اســت. با توجه بــه نتایج 
مشــخص می شود که به غیراز مـــدل پایـــداري، اســـتاندارد ها در 
ســـایر مدل هــا نتوانســته اند اثــر قابل  ماحظه ای داشــته باشــند. 
به عبارت دیگر، رابطـــه معنـــاداري بـــین اســتاندارد  هاي طراحی 
با بهبود کیفیت اطاعات طراحی مشـــاهده نشـــد. بـــا توجـــه 
بـــه اهــداف موردنظــر این تحقیــق، بــه اســتانداردگذاران توصیه 

می شــود از نتـــایج ایـــن تحقیـــق در ارزیابي  هایشــان در جهت 
ــرمایه گذاران  ــد. س ــتفاده کنن ــي اس ــتاندارد  هاي آت ــن اس تدوی
ــتاندارد ها  ــا اس ــق ب ــاي مطاب ــد گزارش  ه ــد تقاضامن ــز بایـ نیـ
شوند. همچنین به دانشـــجویان، محققـــان و سـایر عاقه مندان 
توصیــه می شــود کــه بــا توجه بـــه نقـــش عمـــده ي خـــود در 
تـــدوین اســـتاندارد ها از طریــق نظرخواهــي، گـــامی  هرچنــد 
کوچـــک در جهـت بهبـود وضـعیت کیفیـت اطاعـات طراحی 
برداشـته و بـا واکـاوي دالیـل ریشه ای، جامعـه ی مهندسي را در 
دســـتیابي بــه یــک محـــیط اطاعاتي با کیفیــت مدد رســانند. 

6( منابع

1. ثقفــي، علــي. کردســتاني، غامرضــا. بررســي و تبییــن رابطــه بیــن کیفیت ســود و واکنــش بازار بــه تغییرات ســود نقدي. بررســي  هاي 
طراحی و حسابرســي، 37؛ 51-72: 1383.

مدل: ارزش دفتری سرمایه

بعد از تدوین استانداردهاقبل از تدوین استانداردهازمان 

1380-13781381-1379دوره برآورد

R20/2090/123

R20/2070/121 تعدیل شده

F92/8749/55

p- value0/0000/000

γtp- valueγtp- valueنام متغیر

2725/39/530/0003267/18/280/000عرض از مبدا

BVPS0/9919/640/0001/0747/040/000

مدل: سود

R20/5940/550

R20/5930/548 تعدیل شده

F514/3430/9

p- value0/0000/000

γtp- valueγtp- valueنام متغیر

2364/714/720/0002331/810/440/000عرض از مبدا

EPS2/33022/680/0003/72720/760/000

مدل: ترکیبی
R20/5940/551

R20/5920/549 تعدیل شده

F256/4216/2

p- value0/0000/000

γtp- valueγtp- valueنام متغیر

2365/111/480/0002524/58/840/000عرض از مبدا
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