اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری
دکتر ضهناز مطایخ  -استادیار دانطگاه السهراء (ض)
زهره امینی  -دانطجوی کارضناسی ارضد دانطگاه السهراء (ض)
چکیده
ثب ٌزضت حذٚد  01سبَ اص صٔبٖ اِضاْ ثىبسٌیشی سٕٛٙٞدٞب  ٚاستب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی
تٛسظ وّی ٝض شوت ٞبی سٟبٔی ػبْ وطٛس  ،تحمیك حبضش دس غذد است تب احش ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی سا ثش ویفیت حسبثذاسی ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞذ  ٕٝ٘ٛ٘ .تحمیك
ٔتطىُ اص  57ضشوت پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ثشای دٚس ٜصٔب٘ی
 0757-75است ٔ .غبثك تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )8117ذیشیت سٛد  ،ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ
صیبٖ ٔ ٚشثٛط ثٛدٖ اسصش ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبسٞبی ویفیت حسبثذاسی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ  .ثشای
آصٔٔ ٖٛذَ ٞب اص سٚش سٌشسی ٖٛچٙذ ٔتغیش ٚ ٜالریت دس دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی استفبد ٜضذ ٘ .تیز ٝآصٔٔ ٖٛذَ ٞب دس ٔزٕٛع ٘طبٖ داد و ٝاِضاْ
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٔٙزش ث ٝافضایص ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ ٚوبٞص ٔذیشیت سٛد ٚ
ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ٌشدیذ  .اص ایٙش ، ٚثب تٛر ٝث ٝیبفتٞ ٝبی تحمیك ،ویفیت حسبثذاسی اص
ٔٙظش ٔذیشیت سٛد  ٚضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ  ،افضایص ِٚی اص ٔٙظش ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ،
وبٞص یبفت .
کلید واشه ها:
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ،ویفیت حسبثذاسی ٔ ،ذیشیت سٛد  ،ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ ،
ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش .
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مقدمه
تػٕیٓ ٌیشی ثٟی ٝٙثشای سشٔبیٌ ٝزاسی دس ٚاحذٞبی تزبسی  ٚث ٝثیبٖ ثٟتش  ،تخػیع
غحیح ٔٙبثغ وٕیبة دس ربٔؼٔ ، ٝستّضْ ٚرٛد اعالػبت ٔبِی ثبویفیت است  .آ٘چ ٝتٟیٚ ٝ
اسائ ٝچٙیٗ اعالػبت ثبویفیتی سا تضٕیٗ ٔی وٙذ ٚ ،رٛد ٔىب٘یضْ  ٚچبسچٛثی است و ٝثٝ
ٔٛرت آٖ ٌضاسش ٞبی ٔبِی  ٚاعالػبت حسبثذاسی تٟی ٝضٛد  .ایٗ چبسچٛة ٕٞ ،بٖ
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی است و ٝثب ٞذف ثبالثشدٖ ویفیت حسبثذاسی تذٚیٗ ٔی ض٘ٛذ .
حبَ ایٗ سئٛاَ ٔغشح ٔی ضٛد و ٝث ٝد٘جبَ الصْ االرشا ضذٖ استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی
ٔػٛة سبصٔبٖ حسبثشسی دس ایشاٖ ،آیب استب٘ذاسدٞبی ٔضثٛس تٛا٘ست ٝث ٝثٟجٛد ویفیت
حسبثذاسی وٕه وٙذ یب خیش ؟
استانداردهای حسابداری و ظهور نظریه کیفیت حسابداری
د٘یبی تزبسی  ٚحشف ٝای أشٚص دستخٛش تحٛالت ثسیبسی ضذ ٜاست  .یىی اص دالیُ ایٗ
تحٛالت  ،رٟب٘ی ضذٖ التػبد ٔی ثبضذ  .رٟب٘ی ضذٖ ٘ ٝتٟٙب ث ٝتزبست ثّى ٝث ٝحشفٞ ٝبی
ٔختّف ٘یض تسشی یبفت ٝاست  .دس ٘تیز ، ٝتمبضب ث ٝسشػت ثشای دلت ٘ظش ثیطتش دس وبسٞبی
حشف ٝای س ٚث ٝافضایص است  .دس چٙیٗ ٔحیغی و ٝتغییشات ث ٝسشػت ا٘زبْ ٔی ضٛد ٚ
تحٛالت دس ٞش ٔىب٘ی ٔحسٛس  ٚثب ص٘ذٌی ثطش ػزیٗ ضذ ٜاست  ،ویفیت پیص ضشط
ٚسٚد ث ٝالتػبد رٟب٘ی است ِ .زا ثبال ثشدٖ ٔذا ْٚویفیت خذٔبت اسائ ٝضذ ٜاص ضشٚسیبت
ث ٝضٕبس ٔی سٚد  .ث ٝد٘جبَ ٔغشح ضذٖ ٔجبحج ٔطبث ٝدسثبس ٜاستمبی سغح ویفیت دس حشفٝ
حسبثذاسی  ،تذٚیٗ وٙٙذٌبٖ استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی اص سبَ ٞبی لجُ تالش ٞبی
سبص٘ذ ٜای سا دس رٟت تحمك ساٞىبسٞبی ثب ویفیت دس سغح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی آغبص
ٕ٘ٛد٘ذ .أب ثب ٌستشش تٕبیُ وطٛسٞبی ٔختّف ثشای ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی
ٌضاسضٍشی ٔبِی  ،تٛر ٝصیب دی ث ٝایٗ ٘ىت ٝرّت ضذ و ٝآیب ثیٗ استب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی  ٚویفیت حسبثذاسی ٕٞجستٍی ٚرٛد داسد یب خیش ].[9
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پیطینه تحقیق
ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ()8117احش استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی داخّی غیشآٔشیىبیی  ٚاستب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی ثیٗ إِّّی 8ثش ویفیت حسبثذاسی  80وطٛس ٔٛسد ثشسسی ٔ ٚمبیس ٝلشاس داد٘ذ ٚ
اص ٔذیشیت سٛد  ،ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ ٔ ٚشثٛط ثٛدٖ اسصش ث ٝػٛٙاٖ ضبخع ٞبی
ویفیت حسبثذاسی استفبد ٜوشد٘ذ ٘ .تبیذ تحمیك ٘طبٖ داد وٛٔ ٝسسبت ثىبسٌیش٘ذIAS ٜ
٘سجت ثٛٔ ٝسسبت ثىبسٌیش٘ذ ٜاستب٘ذاسد داخّی غیشآٔشیىبیی ٔ ،ذیشیت سٛد وٕتش ،
ضٙبسبیی صی بٖ ثٛٔ ٝلغ تش  ٚافضایص ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ٔمبدیش حسبثذاسی سا ٘طبٖ ٔی دٙٞذ.
ثؼذ اص ایٗ تحمیك  ،تحمیمبت ٔطبثٟی ٘ظیش پبآ٘ب٘ٗ ِ ٚیٗ ( ، )8117وشیستٙسٗ ٕٞ ٚىبساٖ
( ، )8117احٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( ، )8112ثبٌبٚا ( ٚ )8112چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8101ا٘زبْ
ٌشفت و ٝاوخش ایٗ تحمیمبت ٔجتٙی ثش تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )8117ی ثبضذ  .ث ٝعٛس
وّی ٘تبیذ تحمیمبتی و ٝث ٝثشسسی احش ثىبسٌیشی اختیبسی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش
ویفیت حسبثذاسی پشداختٙذ ٕٞ ،ب٘ٙذ ٘تبیذ تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )8117طبٖ اص
افضایص ویفیت حسبثذاسی داضتِٚ ٝی ٘تیزٌ ٝیشی دسثبس ٜتحمیمبت ثىبسٌیشی ارجبسی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٔ ،طىُ است  .صیشا ثشخی اص ٘تبیذ ایٗ تحمیمبت ٔ ،غبثك ٘تبیذ
تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )8117طبٖ اص افضایص ویفیت حسبثذاسی داضتِٚ ٝی ثشخی
دیٍش ٘طبٖ اص وبٞص ویفیت حسبثذاسی ث ٝد٘جبَ ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی داضتٝ
ا٘ذ.
روش ضناسی تحقیق
ایٗ تحمیك  ،اص ٘ٛع تحمیمبت ػّی ٔمبیس ٝای پس سٚیذادی است و ٝث ٝد٘جبَ ثشسسی سٚاثظ
ػّت ٔ ٚؼِّٛی اص عشیك ٔغبِؼ٘ ٝتبیذ ٔٛرٛد  ٚصٔی ٝٙلجّی ث ٝأیذ یبفتٗ ػّت ػُٕ ا٘زبْ
ضذ ٜاست  .ث ٝدِیُ ثشسسی احش ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش ویفیت حسبثذاسی ثب
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استفبد ٜاص ٔؼبٔالت سٌشسی ، ٖٛتحمیمی اص ٘ٛع ٕٞجستٍی ثٛد ٚ ٜث ٝػّت وبسثشد دس فشایٙذ
استفبد ٜاص اعالػبت حسبثذاسی ٛ٘ ،ػی تحمیك وبسثشدی ٔحسٛة ٔی ٌشدد ].[1
جامعه و نمونه آماری
ربٔؼ ٝآٔبسی تحمیك ضبُٔ وّی ٝضشوت ٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ثٝ
رض ضشوت ٞبی سشٔبیٌ ٝزاسی ِ ،یضیّٞ ، ًٙذی ٚ ًٙثب٘ه ٞب ٔی ثبضذ و ٝتب سبَ 0757
ث ٝػضٛیت ثٛسس دسآٔذ ٚ ٜتب پبیبٖ سبَ  0775اص ػضٛیت ثٛسس خبسد ٘طذ ٜثبضٙذ  .تٕبْ
ربٔؼ ٝآٔبسی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد ٔ ٚطبٞذاتی و ٝفبلذ ٚیژٌی ٞبی صیش ثٛد٘ذ ،
حزف ضذ٘ذ  )0( :پبیبٖ سبَ ٔبِی ضشوت  ،پبیبٖ اسفٙذ ٔب ٜثبضذ  )8( .عی دٚس ٜثشسسی
( )0757 -75ضشوت تغییش سبَ ٔبِی ٘ذاضت ٝثبضٙذ  )7( ٚضشوت فؼبَ ثبضذ  .ثب تٛر ٝثٝ
ضشایظ یبد ضذ ، ٜتؼذاد  57ضشوت دس  01غٙؼت ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ا٘تخبة ضذ٘ذ .
بیان عملیاتی فرضیه های تحقیق
اص آ٘زبییى ٝدس ایٗ تحمیك ٔغبثك تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( )8117اص ٔذیشیت سٛد ،
ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ ٔ ٚشثٛط ثٛدٖ اسصش ث ٝػٛٙاٖ ضبخع ٞبی ویفیت حسبثذاسی
استفبد ٜضذ ، ٜاص ایٙش ، ٚفشضیٞ ٝبی تحمیك ث ٝغٛست صیش عشاحی ٌشدیذ :
فشضیٔ : 0 ٝذیشیت سٛد دس دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ایشاٖ
٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص یبفت ٝاست .
فشضی : 8 ٝضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ دس دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی
ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ .اص آٖ  ،افضایص یبفت ٝاست .
فشضیٔ : 7 ٝشثٛط ثٛدٖ اسصش دس دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی
ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص یبفت ٝاست .
اندازه گیری متغیرهای تحقیق
فرضیه  : 1فّسفٔ ٝذیشیت سٛد  ،ثٟشٌ ٜیشی اص ا٘ؼغبف پزیشی سٚش ٞبی استب٘ذاسد ٚ
اغ َٛپزیشفت ٝضذ ٜحسبثذاسی است  .دس غٛستی و ٝیىی اص اٞذاف اسبسی ٚضغ
استب٘ذاسدٞبی حس بثذاسی ایٗ است و ٝاستفبد ٜوٙٙذٌبٖ ثتٛا٘ٙذ ثب اتىبی ثش غٛست ٞبی
ٔبِی  ،تػٕیٕبت ٔشثٛط  ٚغحیحی اتخبر وٙٙذ  .پس ٘یبص حشف ٝحسبثذاسی ث ٝآٖ ضی ٜٛاص
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ٌضاسضٍشی ٔی ثبضذ وٙٔ ٝبفغ تٕبْ استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ث ٝغٛستی ٔغّٛة سػبیت ضٛد  ٚایٗ
ثب تؼشیف ٔذیشیت سٛد دس تضبد است ] .[3اص ایٙشٞ ، ٚذف اص آصٔ ٖٛفشضی ٝا َٚتحمیك
ثشآٖ ٟ٘بد ٜضذ و ٝثشسسی ضٛد آیب ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی دس ایشاٖ ٔٙزش ثٝ
وبٞص ٔذیشیت سٛد دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،ضذٜ
است یب خیش  .ثشای ثشسسی ایٗ فشضی ٝاص ٔ 4ؼیبس استفبد ٜضذ ٔ .ؼیبس أ َٚیضاٖ تغییش پزیشی
تغییش دس سٛد خبِع (ٔ ، )∆NIؼیبس دٔ ْٚیضاٖ تغییش پزیشی تغییش دس رشیبٖ ٘مذی حبغُ
اص فؼبِیت ٞبی ػّٕیبتی (ٔ ، )∆CFؼیبس س٘ ْٛسجت تغییش پزیشی تغییش دس سٛد خبِع
( )∆NIث ٝتغییش پزیشی تغییش دس رشیبٖ ٘مذی حبغُ اص فؼبِیت ٞبی ػّٕیبتی (ٚ )∆CF
ثبالخشٔ ٜؼیبس چٟبسْ  ،ضشیت ٕٞجستٍی ستج ٝای اسپیشٔٗ ثیٗ سشی ٞبی ثبلیٕب٘ذ ٜاص
سٌشسی ٖٛدٔ ٚتغیش ثش اسبس ٔتغیشٞبی وٙتشِی ( ٕٞجستٍی ثیٗ*ٔ ) ∆CF*ٚ ∆NIی ثبضذ.
ثشای دستیبثی ثٔ ٝیضاٖ تغییش دس ٔتغیش  ∆NIالصْ است اثتذا ایٗ ٔتغیش ثب ٔتغیشٞبی وٙتشِی
ٔٙبست و ٝتٛری  ٝوٙٙذ ٜتغییش دس آٖ ٞستٙذ  ،ثشاصش ضذ ٚ ٜثب استفبد ٜاص ٚاسیب٘س ٔمبدیش
ثبلیٕب٘ذ ٜاص ایٗ سٌشسی ) ∆NI*( ٖٛثٔ ٝیضاٖ تغییش پزیشی آٖ پی ثشد ٕٞ .یٗ سٚش ثشای
ٔتغیش  ∆CFا٘زبْ ضذ ٚ ٜثٚ ٝسیّ ٝآٖ ٔیضاٖ تغییش پزیشی تغییش دس آٖ ٘یض ثذست آٔذ .
ثٙبثشایٗ دس  ّٝٞٚا َٚسٌشسیٞ ٖٛبی صیش ثشاصش ضذ٘ذ :

∆NI it = 1 S it  GROWTH it EISSUE it  LEV it
DISSUE it TURN it CF it  Σ k=1  IDUMi + it
( )
∆CFit=1SitGROWTHitEISSUEitLEVit
DISSUE it TURN it CFit + Σ k=1  IDUMi +it
()2

تمسیٓ ثش وُ داسایی ٞب دس پبیبٖ سبَ ٔبِی  ∆CF ،تغییشات رشیبٖ ٘مذی سبال٘ ٝحبغُ اص
فؼبِیت ٞبی ػّٕیبتی تمسیٓ ثش وُ داسایی ٞب دس پبیبٖ سبَ ٔبِی ٍِ S ،بسیتٓ عجیؼی
اسصش ثبصاس سٟبْ ػبدی دس پبیبٖ سبَ ٔبِی ثٔ ٝیّی ٖٛسیبَ  GROWTH ،دسغذ تغییشات
سبال٘ ٝفشٚش  EISSUE ،دسغذ تغییشات سبال٘ ٝحمٛق سٟبٔذاساٖ ػبدی  LEV ،وُ
ثذٞی ٞب دس پبیبٖ سبَ تمسیٓ ثش اسصش دفتشی سٟبْ ػبدی دس پبیبٖ سبَ ٔبِی DISSUE ،
دسغذ تغییشات سبال٘ ٝوُ ثذٞی ٞب  TURN ،فشٚش تمسیٓ ثش وُ داسایی ٞب دس پبیبٖ سبَ
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ٔبِی  CF ،خبِع رشیبٖ ٘مذی فؼبِیت ٞبی ػّٕیبتی تمسیٓ ثش وُ داسایی ٞب دس پبیبٖ سبَ
ٔبِی  IDUM ،ضبخع غٙؼت ضشوت  ε it ٚثبلیٕب٘ذ ٜحبغُ اص سٌشسی. ٖٛ
فرضیه  : 2ثٛٔ ٝلغ ثٛدٖ یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ ٚیژٌی ٞبی ویفی اعالػبت ٔبِی ٔحسٛة
ٔی ضٛد  ،ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝاعالػبت ثبیذ دس وٛتب ٜتشیٗ صٔبٖ  ٚث ٝسشیغ تشیٗ ضىُ ٕٔىٗ
دس دستشس استفبد ٜوٙٙذٌبٖ لشاس ٌیشد ] .[2ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( )8117ثیبٖ وشد٘ذ وٝ
ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ یىی اص ٚیژٌی ٞبی سٛدٞبی ثب ویفیت ثبالست و ٝصیبٖ ٞبی
ثضسٌتش سا ث ٝربی ا٘تمبَ ث ٝدٚسٞ ٜبی آتی  ،دس دٚس ٜربسی ضٙبسبیی ٔی وٙذ .
دس ایٗ تحمیك  ،اص ضشیت « سٛد خبِع ٔٙفیی ثیضسي » 7ثیشای ا٘یذاصٌ ٜییشی ضٙبسیبیی ثیٝ
ٔٛلغ صیبٖ استفبدٔ ٜی ضٛد و ٝاص سٌشسی ٖٛساثغ )7( ٝث ٝدست ٔی آیذ .
POST(0,1) it =1 LNEGit + Sit GROWTHit EISSUEit 
(LEVit DISSUEit TURNitCFit+ Σ k=1 IDUMi + it )3

) POST(0,1ضبخع ٔتغیشی است و ٝثشای ٔطبٞذات دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثشاثش  ٚ 0ثشای دٚس ٜلجُ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب  ،غفش است .
ٕٞچٙیٗ  LNEG ،ضبخع ٔتغیشی است و ٝثشای ٔطبٞذاتی ؤ ٝمذاس سٛد خبِع سبال٘ٝ
آٟ٘ب ٔٙفی ثبضذ  ،ثشاثش  0است  ٚدس غیش ایٙػٛست  LNEG =0است .
دس ایٗ ٔشحّ ، ٝتٕشوض اغّی ثش ضشیت  )1 ( LNEGاست ٔ .مذاس ایٗ ضشیت ثشای وُ
دٚسٛٔ ٜسد ثشسسی ( لجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ) ٔحبسجٔ ٝی ٌشدد .
ث ٝػجبست دیٍش  ،ثشخالف سٚش ثشسسی ٔؼیبس ٔذیشیت سٛد (ٔحبسج ٝسٌشسیٞ ٖٛبی
رذاٌب٘ ٝثشای دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب)  ،دس ایٗ ٔشحّٕٞ ٝب٘ٙذ تحمیك
ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( )8117سٌشسی ٖٛثشای وُ دٚسٔ ٜحبسجٔ ٝی ٌشدد  .اص ایٙش ، ٚضشیت
 LNEGثب ٔمذاس ػذدی غفش سٙزیذٔ ٜی ضٛد  .ث ٝثیبٖ دیٍش  ،اٌش  1ثضسٌتش اص غفش
ثبضذ  ،ثذیٗ ٔؼٙبست و ٝثب ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ،ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ
) . Large negative net income ( LNEG
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3

افضایص یبفت ٚ ٝدس غیش ایٙػٛست  ،ثٔ ٝؼٙبی وبٞص ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ دس دٚس ٜثؼذ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ است .
فرضیه  : 3فشضی ٝرشیبٖ ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ثش پبی ٝایٗ فشؼ لشاس داسد و ٝاٌش اعالػبت
ٔفیذ ثبضٙذ  ،سشٔبیٌ ٝزاساٖ سفتبس خٛد سا تؼذیُ خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد  ٚثبصاس ث ٝسشػت ٘سجت ثٝ
ایٗ اعالػبت ٚاوٙص ٘طبٖ خٛاٞذ داد ] .[7ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( )8117ثیبٖ وشد٘ذ و ٝدس
ٔٛسسبت ثب ویفیت حسبثذاسی ثبال ٕٞ ،جستٍی ثیطتشی ثیٗ لیٕت سٟبْ  ،سٛد  ٚاسصش
دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ػبدی ٔطبٞذٔ ٜی ضٛد  ،صیشا سٛدٞبی ثب ویفیت ثبالتش ثٟتش
ٔی تٛا٘ذ ٚضؼیت التػبدی ٔٛسسبت سا ٘طبٖ دٞذ  .ث ٝایٗ دِیُ و ٝاٚال  ،سٛدٞبی ثب
ویفیت ثبالتش ٔحػِٛی اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝاِضاْ ضٙبسبیی
ٔمبدیشی است و ٝث ٝغٛست وبُٔ ٚضؼیت التػبدی ٔٛسسبت سا ثیبٖ ٔی وٙذ  .حب٘یب ،
سٛدٞبی ثب ویفیت ثبالتش  ،وٕتش ٔتبحش اص غالحذیذ ٔذیشیت است .
ثشای ثشسسی ایٗ فشضی ٝاص ٔ 7ؼیبس استفبد ٜضذ ٔ .ؼیبس أ َٚیضاٖ لذست تٛضیح دٙٞذٌی
سٌشسی ٖٛلیٕت سٟبْ ثش ٔجٙبی سٛد خبِع  ٚاسصش دفتشی سٟبْ ػبدی ٔ ،ؼیبس دٔ ْٚیضاٖ
لذست تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسی ٖٛسٛد خبِع ٞش س ٟٓثش ٔجٙبی ثبصد ٜسبال٘ٔ ٝخجت سٟبْ ٚ
ثبالخشٔ ٜؼیبس س ، ْٛلذست تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسی ٖٛسٛد خبِع ٞش س ٟٓثش ٔجٙبی ثبصدٜ
سبال٘ٙٔ ٝفی سٟبْ ٔی ثبضذ  .اِٚیٗ ٔؼیبس ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ثش پبی ٝلذست تٛضیح دٙٞذٌی
سٌشسی ٖٛلیٕت سٟبْ ثب سٛد خبِع  ٚاسصش دفتشی سٟبْ ػبدی است  .ایٗ وبس ٔجتٙی ثش8
ٔشحّ ٝسٌشسی ٖٛاست  .اثتذا ٔذَ سٌشسی ٖٛلیٕت سٟبْ ( )Pثش اسبس احشات حبثت ضشوت

4

ثشاصش ٔی ضٛد  ٚدس ٔشحّ ٝد ، ْٚثب ثبلیٕب٘ذ ٜسٌشسیٔ ٖٛشحّ ٝا ) P*( َٚثش ٔجٙبی اسصش
دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٞش س ٟٓػبدی ( ٚ )BVEPSسٛد ٞش س )NIPS( ٟٓثٝ
غٛست رذاٌب٘ ٝثشای دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ،سٌشسیٖٛ
ثشاصش ٔی ضٛد  .ث ٝػجبست دیٍش  4 ،سٌشسیٔ ٖٛحبسجٔ ٝی ضٛد  .ثٙبثشایٗ  ،اِٚیٗ ٔؼیبس
ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش  R2،تؼذیُ ضذ ٜاص سٌشسی ٖٛساثغ ٝصیش است :
ٔٙظٛس حجبت ٚاسیب٘س دس ٔٛسد ضشوت ٞبی ٔختّف است ِ .زا آصٔ٘ ٖٛبٕٞسب٘ی ا٘زبْ ضذ .firm fixed–effect
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4

() 4

P*it = β0 + β1 BVEPS it + β2 NIPS it + ε it

و ٝدس ایٙزب * Pثبلیٕب٘ذٞ ٜبی سٌشسی P ٖٛثش ٔجٙبی احشات حبثت ضشوت  BVEPS ،اسصش
دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ػبدی ٞش س NIPS ، ٟٓسٛد خبِع ٞش س ( ٟٓسٛد ٞش س) ٟٓ
تؼشیف ٔی ضٛد ٕٞ .چٙیٗ ٔغبثك تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( )8117ثٙٔ ٝظٛس اعٕیٙبٖ اص
ایٙى ٝاعالػبت حسبثذاسی دس دستشس ػٕ ْٛلشاس ٌشفت ٝاست  P ،ث ٝغٛست لیٕت سٟبْ 1
ٔب ٜپس اص پبیبٖ سبَ ٔبِی تؼشیف ٌشدیذ .
دٔٚیٗ  ٚسٔٛیٗ پبسأتش ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش  ،ثش پبی ٝلذست تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسیٖٛ
ٞبی
سٛد خبِع ٞش س ٟٓثش اسبس ثبصد ٜسبال٘ ٝسٟبْ است ٔ .غبثك تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ
( )8117ثبصد ٜسبال٘ٔ ٝخجت سٟبْ ث ٝػٛٙاٖ « خجش خٛة  ٚ » 7ثبصد ٜسبال٘ٙٔ ٝفی سٟبْ ثٝ
ػٛٙاٖ
« خجش ثذ  » 1تّمی ٌشدیذ  .ث ٝدِیُ تمسیٓ ثٙذی ٔٛسسبت ثش اسبس ػالٔت ثبصدٞ ٜبیطبٖ
(ٔخجت ٙٔ ٚفی)  8 ،سٌشسی ٖٛثب سٛد خبِع ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثست ٝتخٕیٗ صدٔ ٜی ضٛد وٝ
یىی اص ایٗ سٌشسیٞ ٖٛب ثشای اخجبس خٛة  ٚدیٍشی ثشای اخجبس ثذ ٔٛسسبت است .
سٌشسی ٖٛاخجبس خٛة  ٚثذ ضبُٔ ٔ 8شحّ ٝسٌشسی ٖٛاست  .دس ٔشحّ ٝا ، َٚاص  NI/Pثش
ٔجٙبی احشات حبثت ضشوت سٌشسی ٖٛثشاصش ضذ ٚ ٜدس ٔشحّ ٝد ، ْٚاص ثبلیٕب٘ذ ٜسٌشسیٖٛ
ٔشحّ ٝا ) NI/P*( َٚثش پبی ٝثبصد ٜسبال٘ ٝسٟبْ سٌشسیٔ ٖٛحبسجٔ ٝی ضٛد ِ .زا دٔٚیٗ ٚ
سٔٛیٗ پبسأتش ٔشثٛط ثٛدٖ ٞ R2 ،بیی اص سٌشسی ٖٛساثغ ٝصیش ثذست ٔی آیٙذ :
( )7

[ NI / P ]*it = β0 + β1 RETURN it + ε it

و ٝدس ایٙزب * NI/Pثبلیٕب٘ذٞ ٜبی سٌشسی NI/P ٖٛثش ٔجٙبی احشات حبثت ضشوت ٚ
 RETURNثبصد ٜسبال٘ ٝسٟبْ ػبدی ثشای دٚسٔ 08 ٜبٔ 7 ( ٝٞب ٜلجُ ٔ 4 ٚب ٜثؼذ اص پبیبٖ
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. Good New

5

. Bad New

6

سبَ ٔبِی ) تؼشیف ٔی ضٛد ٕٞ .چٙیٗ  NI/Pث ٝغٛست سٛد ٞش س ٟٓتمسیٓ ثش لیٕت
سٟبْ
ػبدی دس اثتذای سبَ ٔبِی تؼشیف ٔی ٌشدد .
یافته های پصوهص
 ٘تبیذ آصٔ ٖٛفشضی ٝا : َٚاستب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٔ ٚذیشیت سٛدٕٞبٖ عٛس و ٝاضبسٌ ٜشدیذ ثشای ثشسسی ٔذیشیت سٛد اص ٔمبیس ٝتغییش پزیشی تغییش دس ٔتغیش
ٚاثست ) ∆CF ٚ ∆NI ( ٝثیٗ دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب استفبدٔ ٜی ٌشدد .
ِزا  ،فشٚؼ ٔشتجظ ثب ایٗ فشضی ٝث ٝضىُ صیش ثیبٖ ٔی ضٛد :
ٚ : H0اسیب٘س ثبلیٕب٘ذٞ ٜبی سٌشسیٔ ٖٛتغیش ٚاثست ٝثشای دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص یبفت ٝاست .
ٚ : H1اسیب٘س ثبلیٕب٘ذٞ ٜبی سٌشسیٔ ٖٛتغیش ٚاثست ٝثشای دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص ٘یبفت ٝاست .
≥ Var ( ε ) Post

H0 : Var ( ε ) Pre

< Var ( ε ) Post

H1 : Var ( ε ) Pre

رذ َٚضٕبس٘ - 0 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس أ َٚذیشیت سٛد ( تغییش پزیشی دس ) ∆NI
ٔتغیش ٚاثست)∆NI( ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات

007

427

ٚاسیب٘س * ∆NI

0.003

** 10114

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

10177

10718

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ )Adj-R2(ٜذَ

0.121

0.835

آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

2.247

2.32

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

3.215

31.992

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ()P-Value

0.009

0.000
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ػالٔت (**) ٘طبٖ دٙٞذٔ ٜؼٙبداسی تفبٚت ٚاسیب٘س دٚس ٜثؼذ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی دس سغح  27دسغذ اعٕیٙبٖ است .
رذ َٚضٕبس٘ - 8 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس دٔ ْٚذیشیت سٛد ( تغییش پزیشی دس ) ∆CF
ٔتغیش ٚاثست)∆CF( ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات

007

427

ٚاسیب٘س * ∆CF

0.00391

*** 1010102

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

10524

10277

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ )Adj-R2(ٜذَ

0.425

0.946

آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

1.887

2.176

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

2.153

109.161

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.004

0.000

ػالٔت (***) ٘طب٘ذٙٞذٔ ٜؼٙبداسی تفبٚت ٚاسیب٘س دٚس ٜثؼذ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی دس سغح  22دسغذ اعٕیٙبٖ است .
ٔغبثك ثب دادٞ ٜبی رذا َٚثبال ٘ ،ظش ث ٝایٙى ٝسغح ٔؼٙبداسی ٔذَ دس دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب وٕتش اص  1017است  ،ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ضبخع ٘یىٛیی
ثشاصش ٔذَ (آٔبس )F ٜثشای دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثشای
ٔذَ ٔ ∆CF ٚ ∆NIؼٙبداس ٔی ثبضذ .پس اص ا٘زبْ سٌشسیٞ ٖٛبی فٛق  ،الصْ است تب
تفبٚت ٔطبٞذ ٜضذ ٜدس ٔمبدیش ٚاسیب٘س ثِ ٝحبػ آٔبسی ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٌیشد ِ .زا  ،اص
آصٔ ٖٛثشاثشی ٚاسیب٘س ٞب دس ٔٛسد سشی ٞبی ثبلیٕب٘ذ ٜاص سٌشسیٞ ٖٛبی فٛق دس ٔٛسد
لجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب استفبد ٜضٛد  .فشٚؼ H1ٚ H0ث ٝضىُ صیش ثیبٖ ٔی
ضٛد :
= Var ( ε ) Post

H0 : Var ( ε ) Pre

≠ Var ( ε ) Post

H1 : Var ( ε ) Pre
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.رذ َٚضٕبس٘ - 7 ٜتبیذ آصٔ ٖٛثشاثشی ٚاسیب٘س
ٔتغیش ٚاثستٝ

*∆NI

*∆CF

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

1.37

2.606

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.024

0.000

ثب ٔالحظٔ ٝمبدیش ٔشثٛط ث ٝآٔبسٔ ٚ F ٜمذاس احتٕبَ ٔتٙبظش ثب آٖ ٔی تٛاٖ فشؼ  H0سا دس
 7دسغذ احتٕبَ خغب سد وشد  ٚپزیشفت وٚ ٝاسیب٘س ٔمبدیش ثبلیٕب٘ذ ٜاص سٌشسیٞ ٖٛبی
فٛق دس دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثِ ٝحبػ آٔبسی ٔتفبٚت
(ٔؼٙبداس) ثٛد ٚ ٜثب تٛر ٝثٔ ٝمبدیش ثذست آٔذ ٜرذا َٚضٕبس ( 8 ٚ 0 ٜافضایص ٚاسیب٘س
رٕالت ثبلیٕب٘ذ ٜحبغُ اص سٌشسیٔ ٖٛتغیشٞبی ٚاثست ∆CF*ٚ ∆NI* ٝثش ٔجٙبی ٔتغیشٞبی
وٙتشِی دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ ) ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ
ٌیشی وشد و ٝاػٕبَ ٕٛٞاسسبصی سٛد اص رب٘ت ٔٛسسبت دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص یبفت ٝاست  .ث ٝایٗ تشتیت دٚ
ٔؼیبس ا ، َٚفشضی ٝفٛق سا تبییذ ٔی وٙذ .
سٔٛیٗ ٔؼیبس دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜدس ٔٛسد فشضی ٝا٘ ، َٚسجت تغییش پزیشی تغییش دس  ∆NIثٝ
تغییش پزیشی تغییش دس ٔ ∆CFی ثبضذ  .ث ٝػجبست دیٍش الصْ است ٚاسیب٘س* ∆NIث∆CF* ٝ
ثشای دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٔحبسج ٝضٛد  .ثٙبثش فشضی ٝا ، َٚپیص ثیٙی
آٖ است و٘ ٝسجت ٚاسیب٘س ٞبی ٔزوٛس دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٘سجت ثٝ
دٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص داضت ٝثبضذ ٕٞ .چٙیٗ دس ٔٛسد ٔؼیبس چٟبسْ و ٝػجبست است اص
ٔیضاٖ ٕٞجستٍی ثیٗ سشی ٞبی * ، ∆CF*ٚ ∆NIث ٝغٛست ٔطبث ٝپیص ثیٙی

ٔی ضٛد وٝ

دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،ایٗ ٕٞجستٍی افضایص ٚ
دس ٘تیزٕٛٞ ٝاسسبصی سٛد وٕتشی غٛست ٌشفت ٝثبضذ  .رذا َٚصیش ٘تبیذ حبغُ اص ثشسسی
ٔؼیبسٞبی س ٚ ْٛچٟبسْ فشضی ٝا َٚسا ٘طبٖ ٔی دٞذ .
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رذ َٚضٕبس٘ - 4 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس سٔ ْٛذیشیت سٛد (تغییش پزیشی تغییش دس  ∆NIثٝ
تغییش پزیشی تغییش دس )∆CF
)*Var(∆NI*) / Var (∆CF

دٚس ٜلجُ

دٚس ٜثؼذ

4.30540

*** 1050717

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

34.494

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.000

ٕٞب٘غٛسؤ ٝطبٞذٔ ٜی ٌشدد ثش اسبس آٔبس ٚ F ٜاحتٕبَ ٔتٙبظش ثب آٖ تفبٚت ثیٗ ٚاسیب٘س
* ∆NIث ∆CF* ٝدس دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ٔؼٙبداس ٔی ثبضذ .
رذ َٚضٕبس٘ - 7 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس چٟبسْ ٔذیشیت سٛد ( ٕٞجستٍی ثیٗ*) ∆CF*ٚ ∆NI
ٕٞجستٍی (*)∆CF* ٚ ∆NI

دٚس ٜلجُ

دٚس ٜثؼذ

0.056

0.074

دس ٔزٕٛع ٔ ،مبدیش ثذست آٔذ ٜدس ٔٛسد ٞش یه اص ٔؼیبسٞبی ٔٛسد ٘ظش دس فشضی ٝا، َٚ
حبوی اص تبیی ذ ایٗ فشضی ٝداضت ٝث ٝعٛسی ؤ ٝی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت وٕٛٞ ٝاسسبصی سٛد ٚ
دس ٘تیزٔ ٝذیشیت سٛد دس ٔٛسسبت ٔٛسد ثشسسی دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص ِ ٚزا ویفیت حسبثذاسی اص ایٗ حیج ،
افضایص یبفت ٝاست .
ث ٝعٛس وّی ٘تبیذ آصٔ ٖٛایٗ فشضیٔ ، ٝطبث ٝثب ٘تبیذ تحمیمبتی است و ٝثىبسٌیشی اختیبسی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٜا٘ذ ِٚی ٔمبیس ٝثب ٘تبیذ تحمیمبت
ثىبسٌیشی ارجبسی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش ویفیت حسبثذاسی ٔطىُ است  .ثشای
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ث ٝتحمیمبت احٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( ٚ )8112چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8101اضبسٕٛ٘ ٜد
و ٝاحٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8112ثیبٖ وشد٘ذ و ٝدس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی ٔ ، IFRSذیشیت
سٛد ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص یبفتِٚ ٝی چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8101ث ٝایٗ ٘تیزٝ
سسیذ٘ذ و ٝثغٛس وّی ٔذیشیت سٛد ثؼذ اص ثىبسٌیشی ارجبسی  ، IFRSوبٞص یبفت ٝاست .

12

 ٘تبیذ آصٔ ٖٛفشضی ٝد : ْٚاستب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ٚضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖٕٞب٘غٛس و ٝلجال اضبسٌ ٜشدیذ  ،ثشای ثشسسی ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ  ،ثش ضشیت LNEG
تٕشوض وشد ٜؤ ٝمذاس ایٗ ضشیت ثشای وُ دٚس ( ٜلجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب )
ٔحبسجٔ ٝی ٌشدد  ٚاصآ٘زبو ٝضشیت ٔخجت ( LNEG

1

) ثیبٍ٘ش ضٙبسبیی تؼذاد ثیطتشی

اص صیبٖ ٞبی ثضسي دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ
اص آٖ است  ،اص ایٙشٔ ٚی تٛاٖ فشٚؼ  H1ٚ H0سا ث ٝضىُ صیش ثیبٖ ٕ٘ٛد :
≤ 0
> 0

1
1

H0 :
H1 :

ٔتغیش )ٔ ، POST(0,1تغیش ٔزبصی ٔحسٛة ٔی ضٛد و ٝچ ٖٛث ٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثست ٝدس
ایٗ أٍِ ٛؼشفی ضذ ، ٜثبیذ ثشای تخٕیٗ  ،ثب تٛر ٝث ٝضىُ تبثغ تٛصیغ تزٕؼی آٖ اص اٍِٛی
ِٛریت استفبد ٜوشد  .ایٗ اٍِ ٛیىی اص اٍِٞٛبی غیش خغی است و ٝدس آٖ ساثغٝ
ثیٗ ) ٚ LNEG ، POST(0,1دیٍش ٔتغیشٞبی تٛضیحی غیشخغی سا ٘طبٖ ٔی دٞذ  .ثشای
ثشآٚسد ایٗ اٍِٞٛب اص سٚش ثیطی ٝٙدسستٕٙبیی ( )MLاستفبد ٜضذ .
رذ َٚضٕبس٘ - 1 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ
ٔتغیش ٚاثستPOST(0,1) ٝ

دٚس) 0757 -75 ( ٜ

تؼذاد ٔطبٞذات

101

ضشیت تطخیع ٔه– فبدٖ ()Mc Fadden R-squared

0.121

ٍِبسیتٓ دسستٕٙبیی ()Log likelihood

-265.773

٘سجت دسستٕٙبیی ()LR statistic

73.125

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.000

٘بْ ٔتغیش

ضشیت

آٔبسz ٜ

سغح ٔؼٙبداسی

LNEG

1.53

1.844

0.065

ٕٞب٘غٛس ؤ ٝطبٞذٔ ٜی ضٛد ثٙبثش پیص ثیٙی  ،ضشیت ٔتغیش ٔ LNEGخجت ثٛدِٚ ٜی دس
 90دسغذ احتٕبَ داسای ٔؼٙبداسی آٔبسی ٔی ثبضذ  .ضشیت ٔخجت  ) α1 ( LNEGثیبٍ٘ش
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آٖ است وٛٔ ٝسسبت  ،تؼذاد ثیطتشی اص صیبٖ ٞبی ثضسي سا دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،ضٙبسبیی وشد ٜا٘ذ  ٚایٗ ثٔ ٝؼٙبی
افضایص ویفیت حسبثذاسی ثش احش ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی اص حیج ضٙبسبیی ثٝ
ٔٛلغ صیبٖ است ِ .زا فشضی ٝد ْٚدس سغح اعٕیٙبٖ  27دسغذ  ،سد ضذِٚ ٜی دس سغح
اعٕیٙبٖ  21دسغذ  ،تبییذ ٔی ضٛد .
ث ٝعٛس وّی ٘تبیذ آصٔ ٖٛایٗ فشضیٔ ، ٝطبث ٝثب ٘تبیذ تحمیمبتی است و ٝثىبسٌیشی اختیبسی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٜا٘ذ ِٚ ،ی ٔمبیس ٝثب ٘تبیذ تحمیمبت
ثىبسٌیشی ارجبسی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش ویفیت حسبثذاسی ٔطىُ است  .ثشای
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ث ٝتحمیمبت احٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( ٚ )8112چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8101اضبسٕٛ٘ ٜد
و ٝاحٕذ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8112ثیبٖ وشد٘ذ و ٝدس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی  IFRSثشای
ٔٛسسبت ثىبسٌیش٘ذ ٜایٗ استب٘ذاسدٞب ٔ ،حبفظ ٝوبسی ( ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ ) وبٞص
یبفت ٝدس حبِیى ٝچٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )8101ث ٝایٗ ٘تیز ٝسسیذ٘ذ و ٝدس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
ارجبسی ٘ IFRSسجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،ضٙبسبیی ثٛٔ ٝلغ صیبٖ افضایص یبفت ٝاست .
 ٘تبیذ آصٔ ٖٛفشضی ٝس : ْٛاستب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٔ ٚشثٛط ثٛدٖ اسصشفشٚؼ ٔ H1ٚ H0شتجظ ثب ایٗ فشضی ٝسا ٔی تٛاٖ ایٗ چٙیٗ ثیبٖ وشد :
 : H0لذست تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسی)R2( ٖٛدس دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص ٘یبفت ٝاست .
 : H1لذست تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسی)R2( ٖٛدس دٚس ٜثؼذ اص اِضاْ ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی ایشاٖ ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص یبفت ٝاست .
Post

R2

≥

Pre

R2

H0 :

Post

R2

<

Pre

R2

H1 :

رذ َٚصیش ٕ٘بیبٍ٘ش ٘تبیذ حبغُ اص سٌشسیٔ ٖٛشحّ ٝد ْٚدس ٔٛسد ٔتغیش لیٕت است .
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رذ َٚضٕبس٘ - 5 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس أ َٚشثٛط ثٛدٖ اسصش(لذست تجییٗ لیٕت سٟبْ ثش
ٔجٙبی ) NIPSٚBVEPS
ٔتغیش ٚاثست) P*( ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات ثب اػٕبَ احشات حبثت

48

718

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

10720

10478

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ )Adj-R2(ٜذَ

0.552

0.351

آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

2.250

2.244

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

2.627

3.671

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.054

0.000

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس رذ َٚثبال ٔطبٞذٔ ٜی ضٛد ٔ ،مبدیش سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ثشای دٚسٜ
لجُ  ٚثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ث ٝتشتیت  0.000 ٚ 0.054است وٝ
سغح ٔؼٙبداسی دٚس ٜلجُ  ،ا٘ذوی ثیطتش  ٚسغح ٔؼٙبداسی دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی  ،وٕتش اص
ٔ 1017ی ثبضذ  .ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ضبخع ٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ( آٔبس ) F ٜثشای
دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞب ثشای ٔذَ * Pدس سغح خغبی وٕتشی ٔ ،ؼٙبداس ٔی
ثبضذ ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝمذاس ضشیت تؼییٗ  ٚضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ (Adj-R2( ٜی
تٛاٖ استذالَ ٕ٘ٛد ؤ ٝیضاٖ تٛضیح دٙٞذٌی لیٕت سٟبْ ثش اسبس ایٗ دٔ ٚتغیش دس دٚسٜ
ثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص یبفتِ ٚ ٝزا ،
ٔؼیبس ا َٚفشضی ٝس ، ْٛسد ٔی ضٛد .
ثشای ثشسسی دٔ ٚؼیبس دیٍش الصْ است اثتذا  8سٌشسی ٖٛثب سٛد خبِع ث ٝػٛٙاٖ ٔتغییش
ٚاثست ٝتخٕیٗ صد ٜضٛد و ٝیىی اص ایٗ سٌشسیٞ ٖٛب ثشای اخجبس خٛة  ٚدیٍشی ثشای
اخجبس ثذ ٔٛسسبت است ٘ .تبیذ حبغُ اص ثشسسی ایٗ دٔ ٚؼیبس دس رذا َٚصیش آٚسد ٜضذٜ
است :
رذ َٚضٕبس٘ - 7 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس دٔ ْٚشثٛط ثٛدٖ اسصش( اخجبس خٛة )
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ٔتغیش ٚاثست[ NI / P ]* ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات ثب اػٕبَ احشات حبثت

20

858

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

10105

10081

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ )Adj-R2( ٜذَ

0.006

0.117

آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

2.008

2.366

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

3.537

36.852

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.006

0.000

رذ َٚضٕبس٘ - 2 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس سٔ ْٛشثٛط ثٛدٖ اسصش( اخجبس ثذ )
ٔتغیش ٚاثست[ NI / P ]* ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات ثب اػٕبَ احشات حبثت

87

088

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

10125

1017

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٔ )Adj-R2( ٜذَ

0.062

0.042

آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

1.923

2.104

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

5.798

6.294

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.011

0.013

ثب تٛر ٝثٔ ٝمذاس ػذدی ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذ ٜرذا َٚفٛق ٔی تٛاٖ استذالَ ٕ٘ٛد وٝ
ٔیضاٖ تٛضیح دٙٞذٌی*]  [ NI / Pثش اسبس ثبصد ٜسبال٘ٔ ٝخجت دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی ح سبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،افضایص ِٚی ثشای ثبصد ٜسبال٘ٙٔ ٝفی ،
وبٞص داضت ٝاست ِ .زا  ،فشضی ٝس ْٛثٙبثش ٔؼیبسٞبی ا ٚ َٚس ْٛسد ضذ ، ٜدس حبِیى ٝثش
ٔجٙبی ٔؼیبس د ْٚپزیشفتٔ ٝی ضٛد  .ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ثیطتش ٘ ٚتیزٌ ٝیشی ثٟتش  ،لذست
تٛضیح دٙٞذٌی سٌشسیٞ ٖٛبی سٛد خبِع ٞش س ٟٓثش اسبس ثبصد ٜسبال٘ٔ( ٝخجت ٙٔ ٚفی)
سٟبْ ثشاصش ٌشدیذ و٘ ٝتبیذ حبغُ دس رذ َٚصیش اسائٌ ٝشدیذ .
رذ َٚضٕبس٘ -01 ٜتبیذ ثشسسی ٔؼیبس چٟبسْ ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش ( اخجبس خٛة  ٚثذ )
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ٔتغیش ٚاثست[ NI / P ]* ٝ

دٚس ٜلجُ ( ) 0757 -55

دٚس ٜثؼذ ( ) 0757 -75

تؼذاد ٔطبٞذات ثب اػٕبَ احشات حبثت

007

724

ضشیت تؼییٗ (ٔ )R2ذَ

0.890

0.289

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذ)Adj-R2( ٜ

0.889

0.286

ٔذَ
آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس(D-W) ٖٛ

1.881

1.834

٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ()F

941.544

79.577

سغح ٔؼٙبداسی ٔذَ ()P-Value

0.000

0.000

ثب تٛر ٝثٔ ٝمذاس ػذدی ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذ ٜرذ َٚثبال ٔی تٛاٖ استذالَ ٕ٘ٛد وٝ
ٔیضاٖ تٛضیح دٙٞذٌی*] [NI/Pثش اسبس ثبصد ٜسبال٘ ٝدس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ  ،وبٞص داضت ٝاست  .ث ٝػجبست دیٍش ،
ثشاصش سٛد خبِع ثش اسبس اتحبد ثبصدٔ ٜخجت ٙٔ ٚفی سٟبْ ٘ ٓٞتٛا٘ست ٔیضاٖ تٛضیح
دٙٞذٌی سٛد خبِع تمسیٓ ثش لیٕت سٟبْ اثتذای دٚس ٜسا افضایص دٞذ .
ث ٝعٛس وّی ٘ ،تبیذ رذا َٚفشضی ٝس٘ ْٛطبٖ دٙٞذ ٜآٖ است و ٝثش ٔجٙبی ٔ 7ؼیبس اص ٔ 4ؼیبس
ثشسسی ضذٔ ، ٜمذاس  R2تؼذیُ ضذ ٜدس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی
٘سجت ث ٝلجُ اص آٖ  ،وبٞص یبفت ٝاست ِ .زا فشضی ٝس ْٛاص دیذٌب ٜاخجبس خٛة  ،تبییذ أب اص
دیذٌب ٜلیٕت سٟبْ  ،اخجبس ثذ  ٚاتحبد اخجبس خٛة  ٚثذ  ،سد ٔی ضٛد .
٘تبیذ تحمیك دس ٔٛسد افضایص ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش سٛد خبِع ٞش س ٚ ٟٓثبصد ٜسبال٘ٔ ٝخجت
سٟبْ ثب ٘تبیذ تحمیك ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ ( ٚ )8117احٕذ ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )8112غبثمت داسد .
أب ٘تبیذ وبٞص ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش لیٕت سٟبْ  ،سٛد خبِع  ٚاسصش دفتشی سٟبْ ػبدی
٘ ٚیض ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش سٛد خبِع ٞش س ٚ ٟٓثبصد ٜسبال٘ٙٔ ٝفی سٟبْ ثب ٘تبیذ تحمیك
ثبسث ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )8117تفبٚت ثٛدِٚ ٜی ثب ٘تبیذ تحمیك پبآ٘ب٘ٗ ِ ٚیٗ (ٔ )8117غبثمت
داسد  .پبآ٘ب٘ٗ ِ ٚیٗ ( )8117دسیبفتٙذ ؤ ٝشثٛط ثٛدٖ اسصش سٛد  ٚاسصش دفتشی سٟبْ
ػبدی دس دٚس ٜثىبسٌیشی ارجبسی  IFRSدس ٔمبیس ٝثب دٚس ٜثىبسٌیشی  ٚ IASدٚسٜ
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ثىبسٌیشی اختیبسی  IFRSوبٞص یبفتِ ٚ ٝزا ویفیت حسبثذاسی ث ٝعٛس یىٛٙاخت دس عی
ایٗ دٚس ٜوبٞص یبفت ٝاست .
اص رّٕ ٝدالیُ احتٕبِی وبٞص ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ  ،تؼذاد ا٘ذن ٔطبٞذات سبَ– ضشوت ثشای
ضشوت ٞبی صیبٖ دیذ ٜدس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسسی است  .حب٘یب  ،دس دٚس ٜلجُ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی دس ایشاٖ ٛٔ ،سسبت اص استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی سبیش وطٛسٞب ثٝ
ٚیژ ٜآٔشیىب  ،اٍّ٘ستبٖ  ٚوب٘بدا استفبدٔ ٜی وشد٘ذ ِ ،زا دٚس ٜلجُ اص تذٚیٗ استب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی دس ایشاٖ  ،دٚس ٜفبلذ استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ٚسػبیت استب٘ذاسد حسبثذاسی
٘جٛد ٜاست  .حبِخب ٔ ،غبثك تحمیك ُٔشایس  ٚوشتٔ )8117( ٛی تٛاٖ استذالَ وشد و ٝیىی اص
دالیُ سد ضذٖ فشضی ٝس ، ْٛاحتٕبال تفبٚت دس حزٓ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تحمیك  ٚیب تفبٚت ثیٗ
دٚس ٜصٔب٘ی ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی دس ایشاٖ ( ٚ )0757-75دٚس ٜلجُ اص آٖ
( )0757-55است و ٝاِجت ٝالذأبتی دس ایٗ ساستب ا٘زبْ ٌشفت  .یىی اص الذأبت ا٘زبْ ضذٜ
ثشای وبٞص ایٗ احش دس تحمیك حبضش  ،اػٕبَ احشات حبثت ضشوت دس دٚس ٜلجُ  ٚثؼذ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثٛد  .اص سٛی دیٍش ٍ٘ ،بٞی ٌزسا ث ٝثبصاس سشٔبیٝ
ایشاٖ ٘طبٖ اص د ٚافت ضذیذ ضبخع عی سبَ ٞبی ٘ ٚ 57-75یض اػٕبَ لٛاػذ ٔؼبٔالتی دس
دٚسٔ ٜزوٛس داضت ٝاست و ٝاِجت ٝث٘ ٝظش ٔی سسذ ایٗ د ٚػبُٔ اص رّٕ ٝػٛأُ اغّی ػذْ
تبییذ فشضیٔ ٝضثٛس ثبضٙذ .
محدودیت های تحقیق
 . 0ث ٝدِیُ دس دستشس ٘جٛدٖ ثشخی اص اعالػبت ضشوت ٞب دس سٛٙات لجُ  ،دٚس ٜلجُ اص
ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی  ،وٛتب ٜتش اص دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی
حسبثذاسی تؼییٗ ٌشدیذ ٕٞ .چٙیٗ دٚس ٜصٔب٘ی تحمیك ٔی تٛا٘ذ ثش ٘تبیذ احش ٌزاسد .
ٔ . 8حذٚدیت دیٍش ٚ ،رٛد ضشایظ احتٕبِی ٔختّیف دس دٚس ٜلجیُ  ٚثؼیذ اص ثىیبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی است و ٝوٙتشَ ایٗ ضشایظ  ٚثشلشای ضشایظ یىسبٖ دس دٚس ٜلجُ
 ٚثؼذ اص الصْ االرشا وشدٖ استب٘ذاسدٞب  ،تمشیجبً غیشٕٔىٗ ثٛد .
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پیطنهاداتی برای تحقیقات آتی
 . 0ثشسسی ٔٛضىبفب٘ ٝاحش تذٚیٗ  ٚتزذیذ ٘ظش ٞش یه اص استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش
ویفیت حسبثذاسی ثغٛس رذاٌب٘ ٝثخػٛظ استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی داسای وبسثشد خبظ
ٔب٘ٙذ فؼبِیت ٞبی وطبٚسصی  ،ثیٕ ... ٚ ٝثش ویفیت حسبثذاسی ٚاحذٞبی غٙؼت ٔشثٛعٝ
 . 8ثشسسی احشات ثىبسٌیشی استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ثش ویفیت حسبثذاسی ثٚ ٝاسغ ٝتؼییٗ
ٔؼیبسٞبی دیٍش ثشای ویفیت حسبثذاسی ٘ظیش  :پبیذاسی سٛد  ،ویفیت الالْ تؼٟذی ،
ضشیت ٚاوٙص سٛد  Q ،تٛثیٗ ... ٚ
 . 7ثشسسی دالیُ وبٞص ٔشثٛط ثٛدٖ اسصش اسلبْ حسبثذاسی دس دٚس ٜثؼذ اص ثىبسٌیشی
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی ٘سجت ث ٝدٚس ٜلجُ اص آٖ ٔ ٚمبیس٘ ٝتبیذ .
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