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چکیذُ
ّسف ایي تحمیك ثطضسی ضاثطِ ی ثیي ظهبى اؾالى سَز ٍ پیص ثیٌی سَز ثب ًَؼ اذجبض آًْب زض ضطکتْبی پصیطفتِ
ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى هی ثبضس .تحمیك حبضط ثطای فطاّن کطزى ضَاّسی زض اضتجبط ثب ؾسم کبضایی
ثبظاض سطهبیِ است .اظ ایي هٌػط کِ افطبی اطالؾبت هطثَط پیص ثیٌی سَز ٍ سَز ثب تَجِ ثِ آظازی هسیطاى زض اضائِ
آى زض یک ثبظُ ظهبًی هطرع (ضبهل ایبم کبضی ٍ تؿطیل ثَضس) هی تَاًس هٌجط ثِ ایي پیبهس ضَز کِ ضست تبثیط
ضفتبض سطهبیِ گصاضاى هتٌبست ثب ًَؼ ذجط ًجبضس .هثال ظهبًی کِ اذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَز سْبهی زض پٌج ضٌجِ
اؾالم هی ضَز ،اظ لحبظ ضٍاًی ،سطهبیِ گصاض تب ضٍظ ضٌجِ تب حسی ثب ایي ذجط کٌبض آهسُ است .ثٌبثطایي هوکي است
ثجبی ایٌکِ ایي سْن سِ ضٍظ هتَالی لیوت هٌفی زاضتِ ثبضس تٌْب یک ضٍظ لیوت آى هٌفی است .ثط ؾکس ظهبًی
کِ اذجبض سَز ٍ پیص ثیٌی سَز هثجت ثبضس ،اؾالم آى زض ایبم کبضی ثَضس هی تَاًس لیوت سْن ثطای چٌس ضٍظ
هتَالی هثجت ثبضسً .وًَِ آهبضی پژٍّص ضبهل  701ضطکت است کِ زض طی زٍضُ ی ظهبًی  7831لغبیت 7830
اًتربة ضسُ است .تحمیك حبضط اظ ًَؼ تَغیفیّ -وجستگی ٍ اظ حیث ّسف کبضثطزی هی ثبضس ٍ ضٍش
گطزآٍضی زازُ ّب ثِ غَضت تحمیمبت کتبثربًِ ای است .یبفتِ ّبی پژٍّص حبکی اظ ٍجَز ضاثطِ ی هثجت ٍ
هؿٌبزاض ثیي اذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَز ٍ ظهبى اؾالم آى زض ایبم تؿطیلّ ،وچٌیي یک ضاثطِ ی هثجت ٍ هؿٌبزاض
ثیي اذجبض هثجت اظ پیص ثیٌی سَز ٍ ظهبى اؾالم آى زض ایبم کبضی ثَضس است.
ٍاصُ ّای کلیذی :پیص ثیٌی سَز ،سَز ،اذجبض هٌفی ،اذجبض هثجت ،ظهبى اؾالم.
 -1همذهِ
ثبظاضسطهبیِ ثِ ٍیژُ ایفبی ًمص ترػیع ثْیٌِ هٌبثؽ هَجَز ثِ ثرص ّبی پطثبظزُ التػبزی ،تبثیط ثسعایی زض ضضس
ٍتَسؿِ التػبزی زاضز .ثٌبثطایي ّط چِ ضفبفیت اطالؾبت کِ ذَز یکی اظؾَاهل هْن کبضایی ثبظاض است زض ایي
ثبظاض ثیطتط ثبضس ثِ ّوبى اًساظُ ایي ًمص ضا ثْتط ایفبء ذَاّس کطز .ثبظاض سطهبیِ هتطکل اظ فؿبالى حمیمی یب حمَلی
است کِ تحت ّط ضطایطی جْت تػوین گیطی ثطای سطهبیِ گصاضی ثِ اطالؾبت ًیبظهٌس ّستٌس .لصا ّطچِ
اطالؾبت هَضز ًیبظ ،ثِ هَلؽ ٍ زلیك ٍ ثِ غَضت ّوعهبى زض اذتیبض فؿبالى ثبظاض لطاض گیطز اهکبى تػوین گیطی
زلیك تط ٍ ثْیٌِ تط ضا فطاّن هی سبظز .فؿبالى ثبظاض سطهبیِ ضبهل توبهی افطاز ٍ هَسسبتی ّستٌس کِ ثِ هؿبهلِ اٍضاق
ثْبزاض ثب سطضسیس ثیص اظ یک سبل هجبزضت هی ٍضظًس .اظ آًجب کِ اطالؾبت هحَض اسبسی ثبظاض سطهبیِ هحسَة
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هی ضَز ،ثٌبثطایي فطاّن ثَزى ثِ هَلؽ ٍ زلیك ثَزى اطالؾبت هَجت هی گطزز اظ سطزضگوی فؿبالى ثبظاض ٌّگبم
تػوین گیطی زض هَضز ذطیس ٍ فطٍش اٍضاق ثْبزاض کبستِ ٍ هْن تط اظ ّوِ ،ضفبفیت اطالؾبتی ثبؾث هی ضَز
هٌبثؽ ،جصة آى ثرص ّبیی اظ التػبز گطزز کِ اًتػبض هی ضٍز ؾولکطز هطلَثی ضا زاضتِ ثبضٌس .ثٌبثطایي یکی اظ
ضاُ ّبی تطَیك سطهبیِ گصاضاى جْت ٍضٍز ثِ ثبظاض سطهبیِ ٍ تساٍم فؿبلیت آًْب زض ایي ثبظاض ،فطاّن آٍضزى
ضطایطی است کِ هَجت ضَز اطالؾبت تبثیط گصاض ثط لیوت سْبم ضطکتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس ،ثِ ططظ
غحیح ٍ اظ ططیك کبًبلْبی لبثل اؾتوبز هٌتطط گطزز .اظ لحبظ ًػطی اضتجبط ثیي سَز پیص ثیٌی ضسُ ٍ اًطجبق سَز
اؾالم ضسُ ثب آى ّوَاضُ هَضز تَجِ سطهبیِ گصاضاى ثَزُ است .زض هَضز تبثیط سَز پیص ثیٌی ضسُ ثط لیوت سْبم
ّوچٌیي زض ضاثطِ ثب اؾالم سَز ضطکتْب ٍذطبی پیص ثیٌی سَز ،تحمیمبت ٍ هطبلؿبت ظیبزی زض ثبظاضّبی سطهبیِ
پیططفتِ ٍ تؿسازی ّن زض زاذل کطَض اًجبم ضسُ است .ایي تحمیك هتفبٍت اظ تحمیمبت گصضتِ ثِ استطاتژی ظهبى
اؾالم سَز پیص ثیٌی ضسُ هی پطزاظز.
-2هباًی ًظزی ٍ هزٍری بز پیطیٌِ پضٍّص
پیص بیٌی سَد ٍ اثزات آى
سَز یکی اظ الالم هْن ٍ اغلی غَضتْبی هبلی است کِ تَجِ استفبزُ کٌٌسگبى غَضتْبی هبلی ضا ثِ ذَز جلت
هی کٌس .سطهبیِ گصاضاى ،اؾتجبضزٌّسگبى ،هسیطاى ،کبضکٌبى ضطکت ،تحلیلگطاى ،زٍلت ٍ زیگط استفبزُ کٌٌسگبى
غَضتْبی هبلی اظ سَز ثِ ؾٌَاى هجٌبیی جْت اتربش تػویوبت سطهبیِ گصاضی ،اؾطبی ٍام ،سیبست پطزاذت
سَز ،اضظیبثی ضطکتْب ،هحبسجِ هبلیبت ٍ سبیط تػویوبت هطثَط ثِ ضطکت استفبزُ هی کٌٌس .اطالؾبت اضائِ ضسُ
تَسط ضطکت ٍ زض ًتیجِ سَز ،هجتٌی ثط ضٍیسازّبی گصضتِ است اهب سطهبیِ گصاضاى ،ثِ اطالؾبتی ضاجؽ ثِ آیٌسُ
ضطکت ًیبظ زاضًس .یکی اظ زیسگبُ ّبی هَجَز زض ایي هَضز ،اضائِ غطفبً اطالؾبت تبضیری ٍ جبضی تَسط ٍاحس
تجبضی است الجتِ ثِ ًحَی کِ سطهبیِ گصاضاى ثتَاًٌس ذَز پیص ثیٌی ّبی هطثَط ثِ آیٌسُ ضا اًجبم زٌّس .زیسگبُ
زیگط ایي است کِ هسیطیت ثب زض زست زاضتي هٌبثؽ ٍ اهکبًبت ثِ اًجبم پیص ثیٌی ّبیی لبثل اؾتوبز ثپطزاظًس ٍ ثب
اًتطبض ؾوَهی ایي پیص ثیٌی ّب ،کبضایی ثبظاضّبی هبلی ضا افعایص زٌّس .سَزّبی پیص ثیٌی ضسُ تَسط هسیطیت
زض ثسیبضی اظ کطَضّب زض ظهطُ افطبی زاٍطلجبًِ اطالؾبت لطاض زاضًس .زضآهطیکب کویسیَى ثَضس اٍضاق ثْبزاض زض
اٍایل سبل  7318ثطای اٍلیي ثبض ثِ ضطکتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اجبظُ افطبی پیص ثیٌی ّبی سَز ضا زاز ٍ زٍ
سبل ثؿس ضطکتْب ضا هلعم ثِ اًتطبض چٌیي اطالؾبتی کطز .زض آٍضیل سبل  ،7311ایي العام ثِ زلیل هربلفت ظیبز،
ثطزاضتِ ضس ٍ سطهبیِ گصاضاى جعء ًبچبض ثَزًس ثِ تحلیلگطاى هبلی اتکبء کٌٌس.
زض ایطاى ًیع ضطکتْب هَغف ّستٌس کِ پیص ثیٌی زضآهس هتؿلك ثِ ّط سْن ذَز ضا ثِ غَضت سِ هبِّ ٍ یک سبلِ
ثطآٍضز ٍ حساکثط  80ضٍظ ثؿس اظ پبیبى زٍضُ سِ هبِّ ثِ هسیطیت ًػبضت ثط ضطکتْبی سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض
تْطاى اضسبل ًوبیٌس .ضوٌبً زض غَضت ٍلَؼ هَاضز ذبظ یب ضٍیسازّبی ثب اّویتی کِ زاضای آثبض لبثل تَجِ زض
ٍضؿیت هبلی ،ذػَغبً تأثیط گصاض ثط زضآهس ّط سْن ،اظ لجیل تغییطات ًبضی اظ لیوت هحػَالتً ،طخ هَاز
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اٍلیِ ،تَلیس هحػَالت جسیس ٍ سبیط هَاضز هطثَطِ ثبیس زض اسطؼ ٍلت اطالؾبت الظم ثِ ثَضس اضائِ گطزز .ثب ایي
حبل اٍلیي پیص ثیٌی ّبی سَز ّط سْن هطثَط ثِ اثتسای سبل  7811است ٍ تب لجل اظ سبل هعثَض ضطکتْب ؾوستبً ثِ
اضائِ گعاضضْبی تَلیس ٍ فطٍش اکتفب هی کطزًس .زض سی سبل گصضتِ تحمیمبت ؾلوی زضثبضُ تَغیف تجطثی ضفتبض
سَز حسبثساضی ،ثِ هٌػَض ثْطُ گیطی اظ الگَّبی هطبّسُ ضسُ گصضتِ جْت پیص ثیٌی سَزّبی آتی گستطش
یبفتِ است .زض ضکل گیطی ایي هطبلؿبت سِ اًگیعُ هْن هَثطًس:
 -7تالش ثِ هٌػَض ثِ کبضگیطی هسلْبی اضظضیبثی اٍضاق ثْبزاض است زض ایي کَضطْب ّسف جبیگعیٌی سَز پیص
ثیٌی ضسُ ثِ جبی ٍجِ ًمس آتی است.
-2تالش ثِ هٌػَض ضٌبذت ضاثطِ هیبى سَزّبی گعاضش ضسُ حسبثساضی ٍ سَزّبی آتی است .اظ ایي کَضص ّب
ّسف- ،زست یبفتي ثِ هسل هٌبست تطی جْت تؿییي سَز هَضز اًتػبض است.
-8تالش ثِ هٌػَض آضٌبیی ثب زالیل گعیٌص ضٍضْبی هرتلف حسبثساضی ثطای گعاضضگطی است .زض ایي کَضص
ّب ّسف ّوَاض سبظی سَز است.
ثسیبضی اظ سطهبیِ گصاضاى ،پیص ثیٌی سَز آتی ضا ثِ ؾٌَاى ؾبهل تؿییي کٌٌسُ زض پیص ثیٌی تَظیؽ سَز سْبم آیٌسُ
ثکبض هی ثطًس ٍ ثسیْی است کِ سَز سْبم هَضز اًتػبض ثِ ًَثِ ذَز ًمص تؿییي کٌٌسُ ای زض لیوت گصاضی اضظش
جبضی سْبم یب کل ٍاحس تجبضی زاضز ،اظ آًجب کِ پیص ثیٌی سَز ثطای سطهبیِ گصاضاى ٍ تحلیلگطاى اظ اّویت
ٍاالیی ثط ذَضزاض است  FASBزض ثیبًیِ ضوبضُ یک ذَز چٌیي آهسُ است :
"سطهبیِ گصاضاى ٍ اؾتجبضزٌّسگبى هٌبثؽ ثِ اضظیبثی زٍض ًوبی جطیبى ًمسی ذبلع ٍاحس تجبضی ؾاللِ هٌسًس ٍ
ؾوستبً سَز ثسست آهسُ ضا جْت پیص ثیٌی سَزّبی آتی ٍّوچٌیي ثطضسی سَزآٍضی هَضز استفبزُ لطاض هی
زٌّس ".
اثز اًتطار پیص بیٌی سَد هذیزیت
تحمیمبت ًطبى هی زّس زض هحیط ّبیی کِ اًتطبض پیص ثیٌی اذتیبضی است ،هسیطاى ٌّگبهی سَز ضا پیص ثیٌی هی
کٌٌس کِ اًتػبض آًْب اظ ؾولکطز آیٌسُ ضطکت هتفبٍت اظ اًتػبض سطهبیِ گصاضاى ثبضس .ثِ ؾجبضت زیگطٌّ ،گبهی کِ
ؾسم تمبضى اطالؾبتی ثیي هسیطیت ٍ ثبظاض ٍجَز زاضز هسیطاى السام ثِ افطبء اذتیبضی پیص ثیٌی سَز هی ًوبیٌس
پٌوي ( ،)7330آجیٌکَاٍگیفت ( ،)7331اسکیٌط ( ،)7331کبستیک ٍ لَ ( ،)7331جٌیگع(ٍ )7331ثبگیٌسکی
ٍّبسل ( )7330زضیبفتٌس تحلیلگطاى زض ٍاکٌص ثِ پیص ثیٌی ّبی هسیطیت ،پیص ثیٌی ّبی ذَز ضا تؿسیل هی
کٌٌس .ثٌبثطایيّ ،ن سطهبیِ گصاضاى ٍ ّن تحلیلگطاى غبّطاً ثطای اضظیبثی اضظش ّبی ضطکت اظ اطالؾبت پیص ثیٌی
سَز هسیطاى استفبزُ هی کٌٌسٌّ .گبهی کِ هسیطیت پیص ثیٌی ّبی ثب کیفیت ثبالتط هٌتطط هی کٌس ،تحلیلگطاى ٍ
سطهبیِ گصاضاى ثْتط لبزض ذَاٌّس ثَز ،ؾولکطز آیٌسُ ضطکت ضا ثب زلت ثطآٍضز کٌٌس .گلت ٍظاضٍئیي(،)2002
الًسّلن ٍ هبضیع(ً )2002تیجِ گطفتٌس ثِ طَض کلی افطبّب ثِ سطهبیِ گصاضاى کوک هی کٌس ،ؾولکطز آیٌسُ
ضطکت ضا ثْتط پیص ثیٌی کٌٌس .ثٌبثطایيّ ،طگبُ هسیطیت ثب کیفیت ثیطتطی ثِ افطبء ثپطزاظز ،ثبظزُ ّبی جبضی ثْتط،
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سَز آیٌسُ ضا هٌؿکس هی کٌس .هطبثك همطضات جبضی ،پیص ثیٌی ّبی هسیطیت یکی اظ کبضاتطیي ضیَُ ّبیی است
کِ هسیط هی تَاى اًتػبضاتص ضا ثِ ثبظاض هٌتمل کٌس .اظآًجب کِ هسیطاى اطالؾبت هحطهبًِ ای زض هَضز ططحْبی
کست ٍ کبض آیٌسُ زاضًس ،پیص ثیٌی ّبی هسیطیت هی تَاًس ثِ سطهبیِ گصاضاى کوک کٌٌس تب سَز آیٌسُ ضا ثْتط
پیص ثیٌی کٌٌس .ثٌبثطایي ،سَز آیٌسُ ثِ طَض زلیك تطی زض ثبظزُ ّب اًؿکبس هی یبثس ٍ طجك ثطضسی چَی ٍ ّن
پژٍّبى ( ،)2003ضطیت ٍاکٌص سَز ثطای ضطکتْبیی کِ هسیطیت سَز ضا پیص ثیٌی هی کٌٌس ،زض همبثل
ضطکتْبی ثسٍى پیص ثیٌی ثبالتط است.

چَی ٍ ّن پضٍّاى (ً ،)2002طبى زازًس زضحبلی کِ پیص ثیٌی ّبی کَتبُ هست ثِ سطهبیِ گصاضاى
کوک هی کٌس تب سَز کَتبُ هست ضا ثْتط پیص ثیٌی کٌٌس ،ایي پیص ثیٌی ّب هوکي است ثِ آًْب کوک کٌس ،سَز
ثلٌسهست آیٌسُ ضا ّن ثْتط پیص ثیٌی کٌٌس .زض ًتیجِ ٌّگبهی کِ ضطکت پیص ثیٌی ثلٌسهست (ذَاُ سبالًِ یب
فػلی) اضائِ هی کٌٌس ،ضطیت ٍاکٌص سَز آیٌسُ ثیطتط است .ثؿالٍُ ضطکتْبی اضائِ کٌٌسُ پیص ثیٌی کَتبُ هست
ًسجت ثِ ضطکتْبی ثسٍى اًتطبض پیص ثیٌی ،ضطیت ٍاکٌص سَز آیٌسُ ثبالتطی زاضًس.
زیَیس ٍ ّوکبضاى ( ، )2001ثیبى هی کٌٌس کِ اطویٌبى ثیص اظ حس هسیطاى ،تحطیفبتی زض هجوَؾِ ای اظ
تػویوبت ضطکت ضبهل سطهبیِ گصاضی ،تبهیي هبلی ذبضجی ٍ ذط هطی ّبی تمسین سَز ایجبز هی ًوبیس.
ّوچٌیي ّطیجط ٍ یبًگ (  ، )2001ثطضسی اثط اطویٌبى ثیص اظ حس هسیطاى ثط سَزّبی پیص ثیٌی ضسُ ثَسیلِ
ی هسیطیت ٍ هسیطیت سَز چٌیي ًتیجِ گیطی هی کٌٌس کِ احتوبل ثیطتطی ٍجَز زاضز کِ هسیطاى ذَش ثیي زض
زستیبثی ثِ سَزّبی پیص ثیٌی ضسُ ثب ؾسم هَفمیت هَاجِ گطزًسً .تیجِ ًبضی اظ تحمیك آًْب ًطبى هی زّس کِ
اطویٌبى ثیص اظ حس ،ذطبی ًبضی اظ ذَش ثیٌی ضاّ ،ن زض لبلت احتوبل ؾسم زستیبثی ثِ سَزّبی پیص ثیٌی ضسُ
ٍ ّن زض لبلت هسیطیت سَز ،افعایص هی زّس.
گًَگ ٍ ّوکبضاًص ( .)2003اضتجبط ثیي ذطبی پیص ثیٌی سَز ٍ الالم تؿْسی ضا اظ ظاٍیِ ای زیگط ثطضسی
کطزُ اًس .هطبلؿبت یبز ضسُ ثط الالم تؿْسی گعاضش ضسُ پس اظ پیص ثیٌی ّبی هسیطیت اظ سَز تبکیس ٍ
ضَاّسی اضایِ هی کٌٌس کِ ایي الالم تؿْسی ثطای کبّص ذطبی پیص ثیٌی سَز زستکبضی هی ضًَس .اظ ظاٍیِ
زیگط گًَگ ٍ ّوکبضاًص اضتجبط ثیي الالم تؿْسی سبل جبضی ٍ پیص ثیٌی هسیطیت اظ سَز سبل آتی ضا ثطضسی
کطزًس .آًْب استسالل هی کٌٌس کِ زض یک هحیط ؾولیبتی ًبهطوئي ثطآٍضزّبی هسیطیت اظ آیٌسٓ تجبضی ضطکت
کبهل ًیست ٍ اظ آًجبیی کِ ثطآٍضزّبی ًبلع هسیطیت ّن فطآیٌس ایجبز الالم تؿْسی ٍ ّن پیص ثیٌی سَزّبی
آتی ضا تحت تأثیط لطاض هی زّس ،فطؼ هی کٌٌس ٌّگبهی کِ الالم تؿْسی ًسجتبً ثبال /پبییي است ،پیص ثیٌی ّبی
هسیطیت اظ سَز زض ثطزاضًسُ ی ذَش ثیٌی /ثسثیٌی ثیطتطی ّستٌسً .تبیج تجطثی حبغل اظ ایي تحمیك اضتجبط
هثجت ثیي ذطبی پیص ثیٌی سَز ٍ الالم تؿْسی ضا تبئیس هی کٌس..
ّطی ٍ ّوکبضاى( )7833تبثیط ضسیسگی ثِ اطالؾبت هبلی آیٌسُ ضا ثط کیفیت سَز پیص ثیٌی ضسُ ثطضسی
ًوَزًس .زض ایي ثبضُ ،تبثیط ثرص  810استبًساضز ّبی حسبثطسی ثط ضٍی ذطبی پیص ثیٌی ،زفؿبت تجسیس ًػط ٍ
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لیوت سْبم هَضز آظهَى لطاض گطفتً .تبیج تحمیك ًطبى زاز کِ اجطای ًمص  810استبًساضزّبی حسبثطسی ثبؾث
کبّص ذطبی پیص ثیٌی ٍ ثبؾث تغییط زض لیوت سْبم ًوی ضَز ،اهب ثب اجطای ایي ثرص اظ استبًساضزّبی
حسبثطسی ،زفؿبت تجسیس ًػط پیص ثیٌی سَز زض همبیسِ ثب لجل کبّص یبفتِ است.
هطبید ٍ ضبّطذی ( ، )7831زض همبلِ ای تحت ؾٌَاى "ثطضسی زلت پیص ثیٌی سَز تَسط هسیطاى ٍ ؾَاهل
هَثط ثطآى" پیص ثیٌی ّبی ( )213ضطکت ضا طی زٍضُ  7837 -31ضبهل  183هطبّسُ هَضز ثطضسی لطاض زازًس.
ًتبیج ایي تحمیك ًطبى هی زّس کِ پیص ثیٌی ّبی هسیطاى زاضای اًحطاف ذَش ثیٌبًِ است ٍ زلت پیص ثیٌی ثب
تَجِ ثِ اًساظُ ی ضطکت ،سَززُ یب ظیبى زُ ثَزى ضطکت ٍ ًَؼ غٌؿت هتفبٍت است.
-3فزضیِ ّای پضٍّص:
ثط پبیِ هجبًی ًػطی ،فطضیِ ّبی ظیط هططح هی ضًَس:
فزضیِ اٍل :بیي گشارش اخبار هٌفی اس پیص بیٌی سَد هذیزیت با سهاى اعالم آى در ایام
تعطیل ،رابطِ هستمین ٍجَد دارد.
فزضیِ دٍم :بیي گشارش اخبار هثبت اس پیص بیٌی سَد هذیزیت با سهاى اعالم آى در ایام عادی
(رٍسّای کاری بَرط اٍراق بْادار تْزاى) ،رابطِ هستمین ٍجَد دارد.

فزضیِ سَم :بیي گشارش ًادرست اس سَد(در رعایت ّوخَاًی با پیص بیٌی سَد لبلی) با سهاى
اعالم آى در ایام تعطیل ،رابطِ هستمین ٍجَد دارد.
فزضیِ چْارم :ثیي گشارش صحیح اس سَد با سهاى اعالم آى در ایام عادی (رٍسّای کاری بَرط
اٍراق بْادار تْزاى) ،رابطِ هستمین ٍجَد دارد.
رٍش ضٌاسی تحمیك:
پژٍّص حبضط اظ ًػط ّسف کبضثطزی ٍ ثِ لحبظ جوؽ آٍضی اطالؾبت تَغیفی ٍ اظ ًػط تجعیِ ٍ تحلیل اطالؾبت
اظ ًَؼ ّوجستگی است .زازّب ثب ثطضسی ضبذع ّبی هطکعی ٍ پطاکٌسگی زض ثرص آهبض تَغیفی آغبظ هی ضَز ٍ
ضبذع ّبی هیبًگیي ،هیبًِ ،اًحطاف هؿیبض چَگلی ٍکطیسگی ثطای زازّاب ،هاَضز هحبساجِ لاطاض های گیاطز .ثاطای
آظهَى فطضیِ ّب تحمیك حبضط اظ یک الگَی ضگطسیًَی کِ زض سبل  2077تَسط هبضیب ٍ زیگاطاى اضائاِ ٍ آظهاَى
ضسُ است؛ استفبزُ هی ضَز .زض ایي الگَ ،استطاتژی ظهبًجٌاسی هاسیطیت (اًاساظُ گیاطی ضاسُ ثاط حسات ضٍظّابی

5

کبضی ٍ تؿطیل ثبظاض ثَضس) ثِ ؾٌَاى هتغیط ٍاثستِ ٍ تبثؿی اظ اذجبض هٌفی ٍ هثجت پیص ثیٌی سَز ٍ گاعاضش زضسات
ٍ ًبزضست سَز ٍ ّوچٌیي هتغیطّبی کٌتطل تلمی ضسُ است .زض پژٍّص حبضط ،سبل  7831ثِ ؾٌاَاى سابل پبیاِ زض
ًػط گطفتِ ضسُ ٍ پس اظ اؾوبل ضطایط ٍ هالحػابت زض ًوًَاِ گیاطی حاصفی سیساتوبتیک تؿاساز  701ضاطکت اظ
جبهؿِ آهبضی جْت اًجبم آظهَى فطضیبت اًتربة ضسًس .زٍضُ تحمیك  1سبل هتَالی هی ثبضس ثٌبثطایي حجن ًْابیی
ًوًَِ ثطای فطضیبت  112ضطکت هی ثبضس.

هتغیزّای تحمیك ٍ رٍش هحاسبِ هتغیزّا:
الف) ضیَُ آسهَى فزضیِ اٍل
زض فطضیِ اٍل ،یک ضاثطِ هستمین ثیي اذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَزثب ظهبى اؾالم آى زض ایبم تؿطیل (ضٍظّبی
تؿطیل ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى) پیص ثیٌی ضسُ است .اذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَز ظهبًی اتفبق هیبفتس کِ پیص
ثیٌی سبل جبضی ًسجت ثِ پیص ثیٌی سبل لجل 70 ،زضغس یب ثیطتط کبّص زاضتِ ثبضس .ثٌبثطایي ثب تَجِ ثِ الگَی
اضائِ ضسُ تَسط هبضیب ٍ زیگطاى( )2077آظهَى فطضیِ اٍل ثب استفبزُ اظ ضاثطِ ضگطسیًَی غَضت هی گیطز:
TIMINGMEF=αO+β1BAD+β2CONFIRM+β3CRED+β4ROUTINE+ β5HORIZON
+ β6lagTIMINGMEF + ε
:TIMINGMEFظهبى اؾالم پیص ثیٌی سَز هسیطیت است کِ زض ایي فطضیِ فمط ضٍظّبی تؿطیل ثبظاض ثَضس هس
ًػط هی ثبضس.
 :BADاذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَز است .زض غَضتی کِ پیص ثیٌی سبل جبضی ًسجت ثِ پیص ثیٌی سبل لجل70 ،
زضغس یب ثیطتط کبّص زاضتِ ثبضس ایي پیص ثیٌی اظ ًػط ثبظاض هٌفی تلمی ضسُ ٍ همساض ایي هتغیط  7ذَاّس ضس ،زض
غیط ایٌػَضت همساض آى غفط ذَاّس ثَز.
 :CONFIRMایي هتغیط ًطبًسٌّسُ ثبثت ثَزى پیص ثیٌی سَز است .زض غَضتی کِ پیص ثیٌی سَز سبل جبضی زض
همبیسِ ثب پیص ثیٌی سَز سبل لجل ثیطتط اظ ( 70هٌفی یب هثجت) زضغس تغییط ًساضتِ ثبضس ،ایٌطَض فطؼ هی ضَز کِ
پیص ثیٌی سَز تثجیت ضسُ است ٍ همساض ایي هتغیط  7است .زض غیط ایٌػَضت همساض آى غفطذَاّس ثَز( .هتغیط
کٌتطل)
 :CREDایي هتغیط ًطبًسٌّسُ اؾتجبض پیص ثیٌی است .یک هتغیط ضبذع است کِ هطرع هی کٌس پیص ثیٌی ثب
اؾتجبض است یب ذیط .زض غَضتیکِ سَز اؾالم ضسُ سبل گصضتِ ثب پیص ثیٌی سَز لجلی آى ّورَاًی زاضتِ ثبضس،
پیص ثیٌی سَز سبل جبضی ثب اؾتجبض ثَزُ ٍ همساض آى  7هی ثبضس ٍ زض غیطایٌػَضت همساض ایي هتغیط غفط ذَاّس
ثَز( .هتغیط کٌتطل)
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 :ROUTINEیک هتغیط ضبذع است کِ ظهبى اؾالم پیص ثیٌی سَز ضا زض زٍ همطؽ ظهبًی طجمِ ثٌسی هی کٌس:
 یک هبُ لجل اظ سبل هبلی جسیس -هبثمی ایبم سبل .ثب تَجِ ثِ العام سبظهبى ثَضس ضطکتْب هی ثبیست تب یک هبُلجل اظ ضطٍؼ سبل هبلی جسیس گعاضش پیص ثیٌی سَز ذَز ضا اضائِ کٌٌس .زضغَضتی کِ اؾالم پیص ثیٌی سَز زض
ثبظُ لبًًَی اتفبق ثیبفتس همساض ایي هتغیط  ٍ 7زضغیط ایٌػَضت همساض آى غفط است( .هتغیط کٌتطل)
 ::HORIZONتؿساز ضٍظّبی ثیي اؾالم پیص ثیٌی سَز ٍ سَز ٍالؿی است.
 :lagTIMINGMEFیک هتغیط هػٌَؾی است کِ ثیبى هی کٌس آیب پیص ثیٌی سَز زٍضُ لجلی زض ایبم تؿطیل
اؾالم ضسُ است یب ذیط ،زض غَضت هثجت ثَزى پبسد همساض ایي هتغیط  ٍ 7زض غیط ایٌػَضت همساض آى غفط ذَاّس
ثَز .ایي هتغیط ثطای کٌتطل ضفتبض پیص ثیٌی سَز لجلی استفبزُ هی ضَز.
زض الگَی ضگطسیًَی فَق ،ضطیت  β1اضتجبط ثیي اذجبض هٌفی اظ پیص ثیٌی سَز ثب اؾالم آى زض ایبم تؿطیل ثبظاض
ثَضس ضا ًطبى هی زٌّس .سبیط ضطایت هٌؿکس کٌٌسُ اضتجبط هتغیطّبی کٌتطلی ثب هسیطیت سَز ّستٌس .ثب تَجِ ثِ
ازؾبی هططح ضسُ زضفطضیِ ٍ الگَی ضگطسیًَی فَق ،فطضیِ آهبضی ثِ ضطح شیل است:
ب) ضیَُ آسهَى فزضیِ دٍم
زض فطضیِ زٍم پیص ثیٌی ضسُ است کِ اذجبض هثجت اظ پیص ثیٌی سَز ثب اؾالم آى زض ایبم ؾبزی (ضٍظّبی کبضی
ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى) پیص ثیٌی ضسُ است ضاثطِ هستمین زاضز .زض ایي فطضیِ ایبم کبضی ثبظاض ثَضس ثِ ؾٌَاى
هتغیط ٍاثستِ تلمی ٍ تبثؿی اظ اذجبض هثجت اظ پیص ثیٌی سَز ٍ هتغیطّبی کٌتطلی تحمیك زض ًػط گطفتِ ضسُ است.
TIMINGMEF=αO+β1GOOD+β2CONFIRM+β3CRED+β4ROUTINE+β5HORIZO
N + β6lagTIMINGMEF + ε
ج) ضیَُ آسهَى فزضیِ سَم
زض فطضیِ سَم پیص ثیٌی ضسُ است کِ گعاضش ًبزضست اظ سَز(زض ضؾبیت ّورَاًی ثب پیص ثیٌی سَز لجلی) ثب
ظهبى اؾالم آى زض ایبم تؿطیل ثبظاض ثَضس ضاثطِ هستمین زاضز .ثب تَجِ ثِ الگَی اضائِ ضسُ تَسط هبضیب ٍ زیگطاى
( )2077ضیَُ آظهَى فطضیِ سَم ثب استفبزُ اظ ضاثطِ اًجبم هی ضَز:
TIMINGEAD= αO+β1INACCURATE+β2EARNVOL+ βlagTIMINGEAD
+β4MEFTIMING + ε

=TIMING EADظهبى اؾالم سَز است کِ زض ایي فطضیِ فمط ضٍظّبی تؿطیل ثبظاض ثَضس هس ًػط هی ثبضس.
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=INACCURATEگعاضش ًبزضست سَزاست .ظهبًی کِ سَز گعاضش ضسُ هسیطیت ثب سَز پیص ثیٌی ضسُ
لجلی ّورَاًی ًساضز؛ ایي سَز ًبزضست تلمی هی ضَز .زض ایي فطضیِ همساض ایي هتغیط زض غَضتیکِ سَز اؾالم
ضسُ ثیطتط اظ  70زضغس ،کوتط اظ پیص ثیٌی سَز لجلی ثبضس  ٍ 7زض غیط ایٌػَضت همساض آى غفط ذَاّس ثَز.
ً =EARNVOLطبًسٌّسُ تغییطات سَز است .کِ ثب اًحطاف هؿیبض استبًساضز سَز ضطکت زض  8سبل گصضتِ
اًساظُ گیطی هی ضَز.
ً =lagTIMINGEADطبًسٌّسُ اؾالم سَز لجلیَیک هتغیط هػٌَؾی است کِ ثیبى هی کٌس آیب سَز زٍضُ لجلی
زض ایبم تؿطیل اؾالم ضسُ است یب ذیط ،زض غَضت هثجت ثَزى پبسد همساض ایي هتغیط  ٍ 7زض غیطایٌػَضت همساض
آى غفط ذَاّس ثَز.
=MEFTIMINGیک هتغیط هػٌَؾی است کِ ثیبى هی کٌس آیب پیص ثیٌی سَز زٍضُ لجلی زض ایبم تؿطیل اؾالم
ضسُ است یب ذیط ،زض غَضت هثجت ثَزى پبسد همساض ایي هتغیط  ٍ 7زض غیط ایٌػَضت همساض آى غفط ذَاّس ثَز.
ایي هتغیط ثطای کٌتطل ضفتبض پیص ثیٌی سَز لجلی استفبزُ هی ضَز.
زض الگَی ضگطسیًَی فَق ،ضطایت β1اضتجبط ثیي گعاضش ًبزضست اظ سَز ثب اؾالم آى زض ایبم تؿطیل ثبظاض ثَضس
ضا ًطبى هی زٌّس .سبیط ضطایت هٌؿکس کٌٌسُ اضتجبط هتغیطّبی کٌتطلی ثب اؾالم سَز زض ضٍظّبی تؿطیل ثَضس
ّستٌس.
د) ضیَُ آسهَى فزضیِ چْارم
زض فطضیِ چْبضم پیص ثیٌی ضسُ است کِ گعاضش زضست اظ سَز(زض ضؾبیت ّورَاًی ثب پیص ثیٌی سَز لجلی) ثب
ظهبى اؾالم آى ضٍظّبی کبضی ثبظاض ثَضس ضاثطِ هستمین زاضز .ثب تَجِ ثِ الگَی اضائِ ضسُ تَسط هبضیب ٍ زیگطاى
( )2011ضیَُ آظهَى فطضیِ سَم ثب استفبزُ اظ ضاثطِ اًجبم هی ضَز:
TIMINGEAD= αO+β1ACCURATE+β2EARNVOL+ β8lagTIMINGEAD
+β4MEFTIMING + ε

ًتیجِ گیزی ٍ بحث
 )7ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبغل اظ آظهَى فطضیِ ّب هطبّسُ گطزیس کِ زض فطضیِ اٍل ،ثیي اذجبض هثجت پیص ثیٌی سَز
یک ضاثطِ هؿکَس ٍ هؿٌبزاض ثب ظهبى اؾالى آى ٍجَز زاضز .ثب تَجِ ثِ هجبًی ًػطی شکط ضسُ ًیع اًتػبض ٍجَز
ضاثطِ ضاثطِ هؿٌبزاض ثب ظهبى اؾالى زض ایبم تؿطیل هی ضفت .ثؿالٍُ ًتبیج هطتجط ثب هتغیطّبی کٌتطل ،حبکی اظ

8

یک اضتجبط هستمین ٍ هؿٌبزاض ثیي ثبثت ثَزى پیص ثیٌی ثب ظهبى اؾالم آى زض ایبم تؿطیل ٍ یک اضتجبط هؿکَس
ٍ هؿٌبزاض ثیي اؾتجبض پییص ثیٌی سبل لجل ثب ظهبى اؾالم پیص ثیٌی سبل جبضی زض ایبم تؿطیل است.
 )2زض ضاثطِ ثب فطضیِ زٍم ،ضاثطِ هؿٌبزاضی هستمیوی ثیي اذجبض هثجت اظ پیص ثیٌی سَز ٍ ظهبى اؾالى زض ایبم
کبضی ثبظاض ثَضس ٍجَز زاضتِ استّ .وچٌیي ًتبیج هطتجط ثب ثب هتغیطّبی کٌتطل ،حبکی اظ یک اضتجبط
هستمین ٍ هؿٌبزاض ثیي تغییط زض ثسّی ،تغییط زض حمَق غبحجبى سْبم ٍ ًطخ هَثط هبلیبتی ثب ثیص ًوبیی سَز
است.
ً )8تبیج آظهَى فطضیِ سَم کِ ثیي گعاضش ًبزضست اظ سَز (زض ضؾبیت ّورَاًی ثب پیص ثیٌی سَز لجلی) ثب
ظهبى اؾالم آى زض ایبم تؿطیل ،ضاثطِ هستمین زاضز ،حبکی اظ ضز ایي فطضیِ هی ثبضس ٍ ًطبى هی زّس کِ ثیي
ایي هتغیطّب ضاثطِ هستمین ٍ هؿٌبزاضی ثِ لحبظ آهبضی ٍجَز ًساضز .زلیل اهط اّویت ثسیبض ثبالی سَز گعاضش
ضسُ است ٍ ایي اهط اذتالف پیص ثیٌی سَز ضا کن اّویت تط جلَُ هی زّس زض ًتیجِ هسیطاى فمط ثطای
تحطیک ثبظاض ٍ اججبض ثَضس ثِ اهط افطبء پیص ثیٌی هی پطزاظًس ٍ اظ ططیك هسیطیت سَز ثِ سَز هَضز ًػط
ذَز هی ضسٌس ًِ سَز اؾالم ضسُ زض پیص ثیٌی اًجبم گطفتِ.
ً )1تبیج آظهَى فطضیِ چْبضم کِ ثیي گعاضش زضست اظ سَز(زض ضؾبیت ّورَاًی ثب پیص ثیٌی سَز لجلی) ثب
ظهبى اؾالم آى زض ایبم ؾبزی ،ضاثطِ هستمین زاضز ،حبکی اظ ضز ایي فطضیِ هی ثبضس ٍ ًطبى هی زّس کِ ثیي
ایي هتغیطّب ضاثطِ هستمین ٍ هؿٌبزاضی ثِ لحبظ آهبضی ٍجَز ًساضز .زلیل اهط اّویت ثسیبض ثبالی سَز گعاضش
ضسُ است ٍ ایي اهط اذتالف پیص ثیٌی سَز ضا کن اّویت تط جلَُ هی زّس زض ًتیجِ هسیطاى فمط ثطای
تحطیک ثبظاض ٍ اججبض ثَضس ثِ اهط افطبء پیص ثیٌی هی پطزاظًس ٍ اظ ططیك هسیطیت سَز ثِ سَز هَضز ًػط
ذَز هی ضسٌس ًِ سَز اؾالم ضسُ زض پیص ثیٌی اًجبم گطفتِ .لصا پیطٌْبز هی گطزز:
زض حَظُ پژٍّطی هحممبى ثِ زًجبل هؿیبضّب ٍ الگَّبی ثسیؿی جْت سٌجص هسبئل ٍ هطکالت کبضایی ثبظاض
سطهبیِ ثبضٌس ،ظیطا کِ ایي هطکالت اظ جْبت هرتلفی هی تَاًس ثط ضطکتْبی سْبهی تبثیطگصاض ثبضس .ضٌبذت ایي
جَاًت ٍ کوی ًوَزى آًْب کوک ضبیبًی زض تػوین گیطی سطهبیِ گصاضاى ذَاّس ًوَز .زض ایي ضاستب هی تَاى
هجبحث شیل ضا هَضز تَجِ لطاض زاز.
 )1ثطضسی تبثیط اؾالم اذجبض هثجت پیص ثیٌی سَز زض ایبم کبضی ثَضس ثط ضست ضضس لیوت سْبم
 )2ثطضسی تبثیط اؾالم اذجبض هثجت سَز زض ایبم کبضی ثَضس ثط ضست ضضس لیوت سْبم
 )3ثطضسی فطضیِ ّبی تحمیك زض یک غٌؿت ذبظ.
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Relationship between social responsibility disclosure and institutional
ownership
Abstract:
The purpose of this study is to investigate the relationship between the
dates of predicted profit and stated profit with the news by the listed
companies on the Stock Exchange in Tehran. This study provides evidences
in relation to capital market inefficiency. From this perspective' managers
state the predicted profit freedom to provide in a specified time interval,
(Including working days and holidays in stock exchange) can lead to this
consequence that the behavior of investors, is not commensurate with the
type of news. For example, when negative news on the expected profit will
be announced on Thursday, psychologically, until Saturday, the investor will
accept the news, So instead, this share has three consecutive negative price,
it may has a negative price just for one day. Conversely, when the news of
profits and expected profit is positive, its announcement in working days
can have positive effects on the share price of stock exchange.The statistical
population included 107 companies which have been selected during the
period from 1385 till 1390. This study is a descriptive - correlative research
and can be applied as an objective one. The method of data collection is
library research. The findings indicate that there is a significant positive
relationship between negative news of the profits expected and the date of
this announcement in holidays. In addition, there is a significant positive
relationship between positive news of the profits expected and the date of
this announcement in working days of Stock Exchange.

Keywords: predicted profit, profit, negative news, positive news, the date of
announcement
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