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 چکیذٌ

ٝ  ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت الالْ ثیٗ راثكٝ ثزرسی ثٝ حبؾز تحمیك  ثٟهبدار  اٚراق ثهٛر   در ضهدٜ  پذیزفته

ٖ  ثٝ اختیبری، تؼٟدی الالْ ویفیت جٛ٘ش، ضدٜ تؼدیُ ٔدَ اس ٔٙظٛر، ٕٞیٗ ثٝ. پزداسد ٔی تٟزاٖ  تطهییع  ثهزای  ٔؼیهبری  ػٙهٛا

ٝ  در تغییهز  اثهزات ٔسهتمُ    ٔتغیهز  ػٙٛاٖ ثٝ سٙٛاتی تؼدیالت الالْ. است ضدٜ استفبدٜ سٛد ٔدیزیت  اضهتجبٞبت  اغهال   ٚ رٚیه

ٝ . اسهت  ضهدٜ  اسهتیزا   ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞبی ضزوت ٔزثٛقٝ پیٛست ٞبی یبدداضت ٚ سیبٖ ٚ سٛد اس( لجُ سٙٛات  تحمیهك،  آٔهبری  جبٔؼه

ٝ  ٚ ثٛدٜ 1393 ِغبیت 1385 سٔب٘ی، دٚرٜ قی تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت  غهٙؼت  6 در ٔهذوٛر  راثكه

ٝ  لهزار  ثزرسهی  ٔٛرد ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٖٛ ٔدَ ٚ Eviews 7 افشار ٘زْ اس استفبدٜ ثب ٚ ضزوت 81 ضبُٔ  .اسهت  ٌزفته

ٞهبی پذیزفتهٝ ضهدٜ در     ضهزوت  در سهٛد  ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت ثیٗ وٝ است آٖ اس در حبِت وّی حبوی تحمیك ٞبی یبفتٝ

ٝ  در زتغییه  قزیهك  اس وٕتهز  ٞب ضزوت ٔدیزاٖ یؼٙی؛ ٘دارد ٚجٛد داری ٔؼٙی راثكٝ ثٛر  اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ،  یهب  حسهبثداری  رٚیه

 .آیٙد ثزٔی سٛد ٔدیزیت درغدد لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال 

 

ْ  سهٛد،  ٔهدیزیت  لجهُ،  سهٙٛات  اضهتجبٞبت  اغال  حسبثداری، رٚیٝ در تغییز سٙٛاتی، تؼدیالتَای کلیذی:  ياطٌ  تؼٟهدی  الهال

 .اختیبری
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 مذمٍم

 ٔهبِی،  ٚؾهؼیت  درثهبرٜ  ضهدٜ  ثٙدی قجمٝ ٚ تّییع الػبتیاق ارائٝ ٞبی ٔبِی غٛرت ٞدف ٔبِی، ٌشارضٍزی ٘ظزی ٔفبٞیٓ قجك

 اتیهب   در ٞهبی ٔهبِی   غٛرت وٙٙدٌبٖ استفبدٜ اس ٌستزدٜ قیفی ثزای وٝ است تجبری ٚاحد ٔبِی پذیزی ا٘ؼكبف ٚ ٔبِی ػّٕىزد

 بی ٔهبِی، ٞ غٛرت در ضدٜ ارائٝ اقالػبت ٌزدد، ٔی ٔٛجت ٔبِی اقالػبت ویفی خػٛغیبت. ٌزدد ٚالغ ٔفید التػبدی تػٕیٕبت

. ضهٛد  ٚالهغ  ٔفیهد  تجهبری  ٚاحهد  ٔهبِی  پذیزی ا٘ؼكبف ٚ ٔبِی ػّٕىزد ٔبِی، ٚؾؼیت ارسیبثی راستبی در استفبدٜ وٙٙدٌبٖ ثزای

ٖ  اتىهب  لبثُ" ٚ "ثٛدٖ ٔزثٛـ" اقالػبت، ٔحتٛای ثب ٔزتجف اغّی ویفی خػٛغیبت ٝ اسهت    "ثهٛد ٗ  وٕیته  اسهتب٘داردٞبی  تهدٚی

ٓ . ثٛد ٘یٛاٞد ٔفید ٘جبضد، اتىب لبثُ ٚ ٔزثٛـ ٔبِی اقالػبت چٙب٘چٝ،(. 1386 حسبثداری،  اغهّی  ویفهی  خػٛغهیبت  چٙهیٗ،  ٞه

ٓ  ثبضد، خػٛغیت ایٗ فبلد وٝ اقالػبتی. است "ثٛدٖ فٟٓ لبثُ" ٚ "ثٛدٖ ٔمبیسٝ لبثُ" اقالػبت، ارائٝ ثب ٔزتجف ـ  ػالرغه  ٔزثهٛ

ٖ  ٔفیهد  ثهز  ثهٛدٖ،  فٟٓ لبثُ ٚ ثٛدٖ ٔمبیسٝ لبثُ ویفی خػٛغیبت ِذا،. است ٔحدٚدی فبیدٜ دارای ثٛدٖ اتىب لبثُ ٚ ثٛدٖ  ثهٛد

 اِشأهی  اقالػهبت  ٔٙبسهت  افطبی ٚ ضدٜ ٌزفتٝ ثىبر ٞبی حسبثداری رٚش در رٚیٝ ثجبت ٚجٛد ٔٙظٛر ایٗ ثٝ ٚ افشاید ٔی اقالػبت

ٝ  رد تغییهز  غٛرت در ٚ لجُ ٔبِی ٞبی دٚرٜ یب ٞبی ٔبِی غٛرت در اضتجبٜ ٚجٛد غٛرت در فٛق، ٔكبِت ثٝ تٛجٝ ثب. است  در رٚیه

َ  اثشاری ٞبی ٔبِی غٛرت ارائٝ تجدید لجُ، ٔبِی ٞبی دٚرٜ یب دٚرٜ ثٝ ٘سجت جبری دٚرٜ ٝ  ٔتهداٚ ٝ  ثجهبت  ایجهبد  ٔٙظهٛر  ثه  ٚ رٚیه

ٖ  ثٟهبدار  اٚراق ثهٛر   در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت ٞبی ٔبِی غٛرت ثزرسی. ثبضد ٔی اقالػبت ٔٙبست افطبی  آٖ اس حهبوی  تٟهزا

 .وٙٙد ٔی ارائٝ تجدید را خٛد بی ٔبِیٞ غٛرت ٞب ضزوت اوثز وٝ است

َ  اس ای ٌسهتزدٜ  ضىُ ثٝ خبرجی تحمیمبت در ٞبی ٔبِی غٛرت ارائٝ تجدید ٔسئّٝ ٝ  ٔهیالدی  2001 سهب  ثزرسهی  ٔهٛرد  ثؼهد  ثه

ٖ   ٘ظیز أزیىب ٔتحدٜ ایبالت سزٔبیٝ ثبسار در ثشري ٞبی ضزوت سمٛـ ٔٛؾٛع ایٗ ػّت. است ٌزفتٝ لزار ٔحممیٗ  ٚرِهد  ٚ 1ا٘هزٚ

 در ٚ ٔشثهٛر  ٞهبی  ضهزوت  سهٛد  در تبثیز ٌهذار  ٚ ثشري دستىبری ٞبی ٚ ضزوتی راٞجزی ٚ داخّی وٙتزَ ٔطىالت اثز در (2وبْ

 پیطهٍیزی  ٔٙظٛر ثٝ. ثٛد حسبثزسی ٚ حسبثداری رسٛایی ٞبی آٖ ٔتؼبلت ٚ ٔبِی ٞبی غٛرت ارائٝ تجدید فزاٚا٘ی افشایص ٘تیجٝ

ٖ  ٔیالدی 2002 سبَ در أزیىب ٔتحدٜ التایب وٍٙزٜ آیٙدٜ، در ٔطبثٝ رسٛایی ٞبی ٚلٛع اس ٖ  تحهت  جدیهد  لهب٘ٛ ٖ  " ػٙهٛا  لهب٘ٛ

 در ٔهبِی  اقالػهبت  افطبی ویفیت ٚ ٔستمُ حسبثزسبٖ استمالَ ثزای را سیت تزی ضزایف ٚ ٕ٘ٛد تػٛیت را " 3آوسّی-سبرثٙش

 .ٕ٘بیٙد ٞبی ٔبِی غٛرت ارائٝ تجدید ثٝ ای ٚیژٜ تٛجٝ حسبثزسبٖ وٝ ٕ٘ٛد ٔمزر ٚ ٌزفت ٘ظز

 مسألٍ یانب

 حسبثداری ٞبی رٚیٝ در تغییز ٔثالً حسبثداری، خبظ ٞبی سیبست ا٘تیبة قزیك اس تٛا٘ٙد ٔی ٔدیزاٖ وٝ دٞٙد ٔی ٘طبٖ ٔكبِؼبت

ٗ  حسبثداری استب٘داردٞبی ٚؾغ اسبسی اٞداف اس یىی. وٙٙد تؼدیُ را ٌشارضی سٛدٞبی تؼٟدی، الالْ ٔدیزیت ٚ ٝ  اسهت  ایه  وه

 حسهبثداری  حزفٝ ٘یبس پس وٙٙد، اتیب  غحیحی ٚ ٔزثٛـ ٘سجتبً تػٕیٕبت ٔبِی ٞبی غٛرت ثز اتىبی ثب ثتٛا٘ٙد وٙٙدٌبٖ استفبدٜ

ٝ  قٛر ٕٞبٖ دیٍز، سٛی اس. ضٛد رػبیت ٔكّٛة غٛرت ثٝ وٙٙدٌبٖ استفبدٜ تٕبْ ٔٙبفغ وٝ ثبضد ٔی ٌشارضٍزی اس ضیٜٛ آٖ ثٝ  وه

 را سهٛد  وٙد، ٔی تبٔیٗ را خبظ ای ػدٜ ٔٙبفغ ٔٙكمبً وٝ خبغی اٞداف ثٝ رسیدٖ ثزای ٔدیزاٖ آید، ٔی ثز سٛد ٔدیزیت تؼزیف اس

ٖ . دارد ٔغبیزت وٙٙدٌبٖ استفبدٜ ػٕٛٔی ٔٙبفغ تبٔیٗ ٞدف ثب ایٗ وٝ وٙٙد ٔی ٌشارش قٛری ٝ  حسبثزسهب ٝ  دار٘هد  ٚظیفه  ثهز  وه

 در ٘یهش  سهبثداری ح اسهتب٘داردٞبی  وٝ حبِی در ثٍذار٘د، غحٝ حسبثداری ٞبی استب٘دارد چبرچٛة در ٔبِی ٞبی غٛرت ٔكّٛثیت

ُ  ٚالغ در. ٌذارد ٔی ثبس حسبثداری رٚش ا٘تیبة ثزای را ٔدیزاٖ دست ٔٛارد اس ثؼؿی ٝ  ضهٛد  ٔهی  ضهزٚع  آ٘جهبیی  اس ٔطهى  در وه

ٗ  ٘ظهز  اس ٔهبِی  ٞهبی  غٛرت وٝ حبِی در ضٛد، ٔی ٔبِی ٞبی غٛرت ضدٖ ٌٕزاٜ ثبػث سٛد ٔدیزیت ٔٛالغ اس ثؼؿی  در لزارٌهزفت

 ثشري  یز٘دثٍ اضىبِی ٔبِی ٞبی غٛرت ثز تٛا٘ٙد ٕ٘ی ٘ظز ایٗ اس حسبثزسبٖ ٚ ٘داضتٝ ٔطىّی ریحسبثدا استب٘داردٞبی چبرچٛة

ٝ  ٍٞٙهبٔی  یؼٙهی  پذیزد، ٔی غٛرت تؼٟدی الالْ ٔدیزیت قزیك اس سٛد ٔدیزیت تحمیك ایٗ در(. 1387 اغُ،  در ٞهب  ضهزوت  وه

                                                           
1 Enron 
2 World com 
3 Sarbanes Oxley (SOX) Act 



 ٔكبِؼبت التػبد، ٔدیزیت ٔبِی ٚ حسبثداری

1 -17، غفحبت 1396 بٖبثستت، 2، ضٕبرٜ 3دٚرٜ   

3 

 

ٝ  ٕ٘بیٙهد  ٔی درخٛاست حسبثداری ٚاحد اس ٞب آٖ ٔدیزاٖ ٌیز٘د، ٔی لزار فشایٙدٜ فطبر تحت التػبدی ٘بٔكّٛة ٚؾؼیت  سهكز  وه

 ٕٞىهبراٖ،  ٚ ٘هٛرٚش دٞٙهد    تغییهز  را آٖ اقالػهبتی  ٔحتٛای ٚسیّٝ ثدیٗ ٚ ثیطٙد ثٟجٛد را( سٛد یؼٙیٔبِی   ٞبی غٛرت آخز

ٖ  دٞهد  ٔی ٘طبٖ ٔكبِؼبت(. 166 ظ ،1384  ثزآٚردٞهبی  در تغییهز  حسهبثداری،  خهبظ  ٞهبی  سیبسهت  ا٘تیهبة  قزیهك  اس ٔهدیزا

 (.36 ، ظ1385 ٕٞىبراٖ، ٚ ٔطبیییٕ٘بیٙد   ٔی تؼدیُ را ضدٜ ٌشارش سٛدٞبی تؼٟدی، الالْ ٔدیزیت ٚ ریحسبثدا

ٝ  وٙٙهد  ٔی ثیبٖ 2ٚپبِیپٛ ٞیّی ٚ 1983 1ِفتٛیچ ٚ ِٞٛتبٚسٖ اس ٘مُ ثٝ ،(1389ٕٞىبراٖ   ٚ وزدستب٘ی ٖ  اختیهبر  وه  ثهزای  ٔهدیزا

ٝ  تهز  ٔزثٛـ اقالػبت ا٘تمبَ ثزای را ٔدیزاٖ حسبثداری، ٞبی رٚیٝ در ییزتغ اس استفبدٜ ٚ ٔتفبٚت حسبثداری ٞبی رٚیٝ اس استفبدٜ  ثه

 دلیهك  ارسیبثی در استفبدٜ وٙٙدٜ تٛا٘بیی ٚ ٔبِی ٌشارضٍزی در رٚیٝ ثجبت سٙٛاتی تؼدیالت ٚجٛد حبَ، ایٗ ثب. سبسد ٔی تٛا٘ب ثبسار

ٝ  اس استفبدٜ ثزای ختیبرضبٖا اس ٔدیزاٖ وٝ ٔؼتمد٘د ثزخی ایٗ ثز افشٖٚ. دٞد ٔی وبٞص را ضزوت ػّٕىزد  حسهبثداری  ٞهبی  رٚیه

 ٚ ِیٙهه وٙٙهد    ٔهی  اسهتفبدٜ  سٟبْ ارسش یب لزاردادی تٛافمبت دادٖ لزار تبثیز تحت ثزای حسبثداری، ٞبی رٚیٝ تغییز ٚ ٔتفبٚت

 (.2006، 3ٕٞىبراٖ

 تحمیك متغیشَای

ٝ  سٛد ٔدیزیت ،ٔستمُ ٔتغیز ػٙٛاٖ ثٝ سٙٛاتی تؼدیالت ٔتغیز، اس ػجبرتٙد تحمیك ٔتغیزٞبی ٖ  ثه ٝ  ٔتغیهز  ػٙهٛا  ا٘هداسٜ  ٚ ٚاثسهت

 ثبضٙد. ٔی تحمیك وٙتزِی ٔتغیزٞبی ػٙٛاٖ ثٝ حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٚ ٟ٘بدی ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت،

 تحمیك( مسألٍ) تحمیك اصلی پشسص

ٖ  ثٟهبدار  اٚراق ثهٛر   در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت ثیٗ ای راثكٝ چٝ ٝ  دارد؟ ٚجهٛد  تٟهزا  ثه

 ثبضد؟ سٛد ٔدیزت ثزای ٔحزوی تٛا٘د ٔی ٞب ضزوت تٛسف ضدٜ ا٘جبْ سٙٛاتی تؼدیالت آیب دیٍز ػجبرت

 تحمیك َای فشضیٍ

 دارد. ٚجٛد راثكٝ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت ثیٗ: اغّی فزؾیٝ

 ی فشعی َا فشضیٍ

ٝ  تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری ٞبی رٚیٝ در تغییز ( ثی1-1ٗ  ٚجهٛد  راثكه

 دارد.

ٝ  تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزت ٚ لجُ ٞبی سبَ اضتجبٞبت اغال  ثیٗ (1-2  ٚجهٛد  راثكه

 دارد.

 تحمیك اَذاف

 ای ٌسهتزدٜ  قیهف  ثهزای  تٛا٘هد  ٔی آٖ ٘تبیج ٚ است وبرثزدی تحمیمی تحمیك، ٞدف ثزاسب  ثٙدی دستٝ ِحبل اس حبؾز تحمیك

ٗ  تٟهزاٖ،  ثٟبدار اٚراق ثٛر  ٔسئِٛیٗ حسبثزسبٖ، تحّیُ ٌزاٖ، ٌذاراٖ، سزٔبیٝ سٟبٔداراٖ، ضبُٔ ٖ  تهدٚی  اسهتب٘داردٞب،  وٙٙهدٌب

ٓ  ثتٛا٘ٙد تب وٙد ٞب وٕه آٖ ثٝ ؛ ٚثبضد ٔفید ٔحممبٖ ٚ حسبثداری حزفٝ در ضبغّیٗ  در را ٔٙبسهت  ٚ غهحی   ٞهبی  ٌیهزی  تػهٕی

ٗ  در دیٍز ػجبرت ثٝ؛ ثز٘د ثىبر احتٕبِی ٞبی سٛءاستفبدٜ اس جٌّٛیزی ٕٞچٙیٗ ٚ خٛد ٔٙبثغ اس استفبدٜ جٟت  سهؼی  تحمیهك  ایه

 پدیهدٜ  ثب تز آٌبٞب٘ٝ ٌیزی یٓتػٕ جٟت را ٞب ضزوت ثٝ اػتجبردٞٙدٌبٖ ٚ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ٌذاراٖ سزٔبیٝ تب است ضدٜ

 ٕٞهٛار  را ٞب سهٛد  آٖ قزیك اس تٛا٘ٙد ٔی تجبری ٚاحدٞبی ٔدیزیت وٝ دارد ٚجٛد اثشارٞبیی ٕٞچٙیٗ ؛ ٚسبسد آضٙب سٛد ٔدیزیت

                                                           
1 Hvltavzn and Lftvych 
2 Haley and Palypo 
3 Linck et al. 
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ٗ  ٞیئهت  ثهزای  را رٕٞٙٛدٞهبیی  تٛا٘هد  ٔی اثشارٞب ایٗ ضٙبخت. سبسد ٖ  حسهبثداری  اسهتب٘داردٞبی  تهدٚی ٝ  ایهزا ٗ  ٔٙظهٛر  ثه  تهدٚی

 .دٞد لزار ٌذاراٖ سیبست اختیبر در ػُٕ ایٗ ثزای بییاستب٘داردٞ

 تحمیك سيش 

ٝ  دِیُ ایٗ ثٝ ٔی آید حسبة ثٝ ٔمكؼی تحمیك سٔب٘ی ِحبل ثٝ ٚ است ٕٞجستٍی تٛغیفی تحمیك رٚش تحمیك، ایٗ در دادٜ  وه

َ  اس ٞب فزؾیٝ آسٖٔٛ ثزای تحمیك ایٗ در. است ضدٜ جٕغ آٚری ٔحدٚد ٚ خبظ سٔب٘ی ٔمكغ یه در آٔبری ٞبی ٖ  ٔهد  رٌزسهیٛ

ٖ  ثٟهبدار  اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت اس ضزوت 81 ٔٙظٛر ایٗ ثٝ.است ضدٜ استفبدٜ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی ٝ  تٟهزا  ثه

 .ٌزفت لزار ثزرسی ٔٛرد 1389 تب 1381 ٞبی سبَ ٞب قی آٖ ٔبِی اقالػبت ٚ ا٘تیبة ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ

 اطالعات گشدآيسی سيش

 ٚ است ضدٜ استفبدٜ اسٙبدی ٔكبِؼبت ٚ ای وتبثیب٘ٝ رٚش اس تحمیك، ٔٛؾٛع ادثیبت تجییٗ خػٛظ رد اقالػبت ٌزدآٚری جٟت

ٖ  آرضیٛ ٚ اقالػبتی ٞبی ثب٘ه اس تحمیك فزؾیبت پزداسش ثزای ٘یبس ٔٛرد اقالػبت ثٝ دستیبثی ثزای  ثٟهبدار  اٚراق ثهٛر   سهبسٔب

ٖ  ٚ ٞب ضزوت تٛسف ٔٙتطزٜ سبال٘ٝ ٌشارضبت ٕٞچٙیٗ ٚ ٘تیایٙتز ٔٙبثغ ٚ پزداس تدثیز ضزوت ٞبی ٘زْ افشار ٞبی ٚ تٟزاٖ  سهبسٔب

 .است ضدٜ استفبدٜ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  رسٕی سبیت ثٝ ٔزاجؼٝ ثب تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر 

 ٝ ٞهب، پبیبٖ ٘بٔه  تٟزاٖ، ثٟبدار اٚراق ثٛر  اس ضدٜ استیزا  اقالػبت اقالػبتی، ثب٘ه ٞبی تحمیك، ایٗ در اقالػبت اثشارٌزدآٚری

 .ثبضد ٔی ٔؼتجز ایٙتز٘تی ٔٙبثغ ٚ داخّی ٚ خبرجی ٔمبالت

 اطالعات تحلیل ي تجضیٍ سيش

ٖ  ٔدَ اس ٞب فزؾیٝ آسٖٔٛ ثزای تحمیك ایٗ در. است سبَ ثٝ سبَ ٚ ٔمكؼی غٛرت ثٝ دادٜ ٞب ثزرسی رٚش  ثهب  تهبثّٛیی  رٌزسهیٛ

 تحّیُ ٚ ضدٜ استفبدٜ Excel ٚEviews7 افشارٞبی ٘زْ سا ٞب دادٜ تحّیُ ثزای حبؾز تحمیك در. است ضدٜ استفبدٜ ثبثت اثزات

 ا٘حهزاف  ٚ ٚاریب٘س ٔیب٘ٝ، ٔیبٍ٘یٗ، ٘ظیز ٞبیی آٔبرٜ اس ٞب دادٜ تٛغیف جٟت. است ضدٜ تدٚیٗ استٙجبقی ٚ تٛغیفی ثیص دٚ در

 .است ضدٜ استفبدٜ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٖٛ ٔدَ ٚ Eviews 7 افشار ٘زْ اس استفبدٜ ثب ؛ٔؼیبر

 تحمیك للمشي

ٝ  ثبضهٙد  ٔهی  تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت تحمیك، ایٗ ٔىب٘ی لّٕزٚ: تحمیك مکاوی للمشي  دٚرٜ در وه

 .ا٘د ثٛدٜ فؼبَ ٘ظز ٔٛرد سٔب٘ی

ٝ  ٞهبی  ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت ثیٗ راثكٝ ثزرسی تحمیك، ٔٛؾٛػی لّٕزٚ: تحمیك مًضًعی للمشي  پذیزفته

 .ثبضد ٔی تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ

 .ثبضد ٔی سبَ 9 ٔدت ثٝ 1393 تب 1385 سبَ اس تحمیك سٔب٘ی دٚرٜ: تحمیك صماوی للمشي

 اطالعات تحلیل ي تجضیٍ سيش

 ثٛد خٛاٞد سیز ضىُ دٚ ثٝ تحمیك فزؾیٝ ٞبی تحّیُ ٚ تجشیٝ رٚش

ٝ  ثیطیٙٝ ٔمدار ٔیب٘ٝ، ،ٔیبٍ٘یٗ ٕٞچٖٛ ٔزوشی ٞبی آٔبرٜ لسٕت ایٗ در :تًصیفی آماس .1  ؾهزایت ...  ٚ ٔؼیهبر  ا٘حهزاف  وٕیٙه

 .ضد خٛاٞد ثزرسی تحمیك ٔتغیزٞبی تٛسیغ ٘حٜٛ ٚ ٕٞجستٍی

 .است ضدٜ استفبدٜ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٖٛ ٔدَ اس ٞب فزؾیٝ آسٖٔٛ ثزای لسٕت ایٗ در: استىباطی آماس .2
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 خاسجی ی پیطیىٍ

ٗ  2اجزایهی  ارضهد  ٔدیز 1800 ػٕدی دستىبری ٔیشاٖ ثزرسی ثٝ اختیبری تؼٟدی الالْ ٔدَ اس استفبدٜ ثب ،(2012  1ساوّیٙب  ثهی

ٝ  وٝ است رسیدٜ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٚ پزداختٝ ٞب ضزوت ٔبِی ٞبی غٛرت در 2010 تب 2007 ٞبی سبَ ٗ  داری ٔؼٙهی  راثكه ْ  ثهی  الهال

 .دارد ٚجٛد ٔبِی ٞبی غٛرت در ػٕدی دستىبری ٚ اختیبری تؼٟدی

% 20 وٝ ا٘د رسیدٜ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ دِٚتی ٞبی ضزوت در حسبثداری ارضد ٔدیز 169 ػّٕىزد ثزرسی ثب ،(2012  3ٕٞىبراٖ ٚ دیچٛ

 .است سٙٛاتی تؼدیالت اس ٘بضی دِٚتی ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت اس

ٝ  "سٙٛاتی تؼدیالت حیكٝ در ٞب ضزوت تؼٟدی الالْ ویفیت "ػٙٛاٖ ثب تحمیمی در ،(2010  4ٕٞىبراٖ ٚ ٚیدٔٗ ٝ  ٗایه  ثه  ٘تیجه

ٝ  است، اسبسی اضتجبٞبت اس ٘بضی سٙٛاتی تؼدیالت وٝ ای دٚرٜ در تؼٟدی الالْ ویفیت وٝ رسید٘د  وهبٞص  چطهٍٕیزی  قهٛر  ثه

 .یبثد ٔی

 ٘تیجٝ ایٗ ثٝ داد٘د، ا٘جبْ ٔبِی ٞبی غٛرت ارائٝ تجدید اغّی دالیُ ثزرسی ٞدف ثب ،(2010  5ٕٞىبراٖ ٚ پالٔی وٝ تحمیمی در

 ٔهدیزیت  ثبػهث  تٛا٘هد  ٔهی  وٝ است ٞب ضزوت داخّی اضتجبٞبت ٔبِی، ٞبی غٛرت ارائٝ تجدید دالیُ ٛارد،ٔ ثیطتز در وٝ رسید٘د

 جّٕٝ اس ٔیتّف ػُّ ثٝ است ٕٔىٗ ٔٛارد اوثز در ٔبِی ٞبی غٛرت ٘بدرست ارائٝ ضزوت؛ جب٘ت اس دادٜ رخ اضتجبٞبت: ضٛد سٛد

 .سبسد فزاٞٓ سٛد ٔدیزیت ثزای را راٜ ٚ ثبضد ثداریحسب سیستٓ خكبی ٚ حسبثداری استب٘داردٞبی اس ٘بدرست ثزداضت

ٝ  ٚ ا٘هد  پزداختٝ سٙٛاتی تؼدیالت ٚ سٛد در دستىبری ثیٗ راثكٝ ثزرسی ثٝ ،(2008  6ٕٞىبراٖ ٚ وبِٗ ٗ  ثه ٝ  ایه  رسهیدا٘د،  ٘تیجه

ْ  ٚ احتٕهبِی  ٞبی سیبٖ ثٝ وٙد استفبدٜ سٛد در دستىبری ثزای 7حسبثداری ضدٜ پذیزفتٝ اغَٛ اس ٞب ضزوت وٝ  ایٗ احتٕبَ  الهال

 .دارد ثستٍی اختیبری تؼٟدی

 رسهید  ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ضٛ٘دٜ حسبثزسی ٞبی ضزوت اختیبری تؼٟدی الالْ ثزرسی ثٝ تٛجٝ ثب ٔبِشی در ،(2007  8ٕٞىبراٖ ٚ جبَ

 .دار٘د ثیطتزی غالحیت ٚ وٙتزَ وٙٙدٜ حسبثزسی ٔٛسسبت سبیز ثٝ ٘سجت ثشري حسبثزسی ٔٛسسبت وٝ

 داخلی ی پیطیىٍ

 ٌشارضٍزی حسبثداری، سیستٓ در ؾؼف ٚجٛد دٞٙدٜ ٘طبٖ تٛا٘د ٔی ٞبی ٔبِی غٛرت ارائٝ تجدید است ٔؼتمد ،(1390  ٙیٔٛٔ

 ٞهبی حسهبثداری   رٚش اس اسهتفبدٜ  قزیهك  اس سهٛد  دسهتىبری  ثهزای  ضهزوت  ٔهدیزیت  تالش ٚ ضزوت داخّی ٞبی وٙتزَ ٔبِی،

 تؼهدیالت  ٚجٛد ٚ ٞبی ٔبِی غٛرت ارائٝ تجدید ِذا. ثبضد ٚاٞی درآٔدٞبی ضٙبسبیی یب ػٕدی غٛرت ثٝ ضٙبسبیی ػدْ ٘بٔٙبست،

ٝ  دٚرٜ در تجهبری  ٚاحد ٔدیزیت تٛسف ضدٜ تٟیٝ ٞبی ٔبِی غٛرت وبفی اتىب لبثّیت ػدْ ٔؼٙی ثٝ سٙٛاتی ٝ  ٞهبی  دٚرٜ یه  ٌذضهت

ٝ  ثٙهبثزایٗ، ؛ است ٕ٘ٛدٜ اظٟبر آٖ ٔكّٛثیت ثٝ ٘سجت ٔستمُ حسبثز  وٝ ثٛدٜ ُ  ػىهس  وّهی،  قهٛر  ثه ٖ  تفبدٜاسه  اِؼٕه  وٙٙهدٌب

 .است ٔٙفی ٔٛؾٛع، ایٗ ثٝ ٘سجت ٞبی ٔبِی غٛرت

 در تغییزاتهی  ٚ وهزدٜ  اسهتفبدٜ  ٔهبِی  ٌشارضهٍزی  در خهٛد  ضیػی ٞبی لؿبٚت اس ٔدیزاٖ ٔؼتمد٘د ،(1388  ٕٞىبراٖ ٚ ٟٔزا٘ی

ٗ . وٙٙد ٔی ایجبد ضزوت ٔبِی سبختبر ٜ ثٙ التػهبدی  ػّٕىهزد  درثهبرٜ   ی ٘فهغ  افهزاد  ٌٕزاٞهی  ٔٛجهت  تغییهزات  ایه  ٚ ضهدٜ  ٍهب

                                                           
1 Zakolyukina. A 
2 Intentinal Manipulation 
3 Dechv, L. Graham, gaoal. J and Sh Rajgpal 
4 Wiedman, L and B. Hendricks 
5 Plumlee et al. 
6 Callen et al. 
7 GAAP 
8 Johl et al. 
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 ٌهشیٙص  ٚ ثزآٚردٞب قزیك اس ٔدیزاٖ ٕٞچٙیٗ(. 1388 ثبلزی، ٚ ٟٔزا٘یسبسد   ٔی ٔتبثز را حسبثداری ارلبْ ثز ٔجتٙی لزاردادٞبی

ٖ  خدٔبت ججزاٖ ٔٙبثغ، تیػیع ثٝ ٔزثٛـ تػٕیٕبت ٚ وزدٜ ٔدیزیت را سٛد حسبثداری، ٞبی رٚیٝ  ٘مهؽ  اس اجتٙهبة  ٚ وبروٙهب

 (.1388 حسیٙی، ٚ ٘ٛرٚشدٞٙد   ٔی لزار ثیزتب تحت را ثدٞی لزاردادٞبی

 ٞهبی  ضهزوت  در سهٛد  ٔهدیزیت  ٚ ٟ٘هبدی  ٔبِىیت ثیٗ راثكٝ ثزرسی ثٝ سبِٝ 5 سٔب٘ی دٚرٜ در ،(1388  ٕٞىبراٖ ٚ فزد سادٜ ِٚی

 تؼٟدی الالْ ٔدیزیت ٚ ٟ٘بدی ٔبِىیت سك  ثیٗ وٝ رسید٘د ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٚ پزداختٝ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ

. وٙٙهد  ٔی اػٕبَ سٛد ٔدیزت ٔٛرد در ضزوت تػٕیٕبت ثز فؼبِی ٘ظبرتی ٘مص ٟ٘بدی ٌذاراٖ سزٔبیٝ ِذا دارد، ٚجٛد ٔٙفی راثكٝ

ْ  جٟهت  ضهزوت  پهذیزی  ا٘ؼكهبف  سٟبْ، ٟ٘بدی ٔبِىیت درغد افشایص ثب وٝ است آٖ ثیبٍ٘ز تحمیك ضٛاٞد  وهبٞص  تؼٟهدی  الهال

 .یبثد ٔی

ٖ  ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ضزوت 71 در خٛد تحمیك در ،(1387  ٕٞىبراٖ ٚ اثزاٞیٕی ٝ  تٟهزا  ٘هٛع  تهبثیز  ثزرسهی  ثه

 تؼٟدی الالْ رٚی ثز حسبثزسی ٌشارش در حسبثزسی ٘ظز اظٟبر ٘ٛع ٚ( ٞب ٔٛسسٝ سبیز ٚ حسبثزسی سبسٔبٖ  یحسبثزس ٔٛسسٝ

 .دارد ارتجبـ اختیبری تؼٟدی الالْ ثب حسبثزسی ی ٔٛسسٝ ٘ٛع تٟٙب وٝ رسید٘د ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٚ پزداختٙد اختیبری

 تحمیك ديسٌ طی متغیشَا تًصیفی آماس بشسسی

ٓ  تحمیهك  ٔتغیزٞهبی  وّیٝ وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٘تبیج. است ضدٜ ارائٝ 1 جدَٚ در تحمیمی ٔتغیزٞبی تٛغیفی آٔبر  ٔسهتمُ،  اس اػه

 وٝ چزا ا٘د، ٘جٛدٜ ٘زٔبَ تٛسیغ دارای 1ثزا ه رنجب آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٞب، ضزوت وُ سك  در تحمیك دٚرٜ قی در وٙتزِی ٚ ٚاثستٝ

 .است% 5 اس ٞب وٕتز آٖ p-value احتٕبَ

ٝ  در تغییز اثزات ٔیبٍ٘یٗ ٌفت تٛاٖ ٔی جدَٚ ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب ُ  سهٙٛات  اضهتجبٞبت  اغهال   ٚ حسهبثداری  رٚیه  تؼهدیالت  ٚ لجه

ٝ  سیبٖ افشایص یب ا٘جبضتٝ  سٛد وبٞص ثٝ ٔٙجز وٝ ٔٙفی سٙٛاتی تؼدیالت است، ٔٙفی سٙٛاتی  ضهٛد،  ٔهی  دٚرٜ اثتهدای ( ا٘جبضهت

( 2005 ،2ریسٗ سزیٙی  یتجزث ٔكبِؼبت دیٍز، قزف اس. دارد ٔبِی ٌشارضٍزی فزایٙد ؾؼف اس ٘طبٖ ٚ ضدٜ تّمی ثد خجزی اغّت

 بثكٔك تحمیك ایٗ در ٔب ٞبی یبفتٝ ٘تیجٝ وٝ است( ٔٙفی  ٘ٛع اس ثیطتز ضدٜ ٌشارش سٙٛاتی تؼدیالت وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ( 2005

ٖ  ٔهی  ضهٛد؛  ٔهی  ٔهبِی  ٞهبی  غٛرت ارائٝ تجدید ثٝ ٔٙجز سٙٛاتی تؼدیالت چٖٛ. ثبضد ٔی ریسٗ سزیٙی ٔكبِؼبت ثب  در ٌفهت  تهٛا

ٗ  ضهدٜ  ٌهشارش  سٛد ویفیت ضٛ٘د، ٔی ٔبِی ٞبی غٛرت ارائٝ تجدید ثٝ ٔججٛر ٔتٛاِی ٞبی دٚرٜ قی وٝ ٞبیی ضزوت اسهت   پهبیی

ٝ  را لجُ ٞبی دٚرٜ ٔبِی ٌشارضٍزی ویفیت ٔبِی ٞبی غٛرت دٔجد ارائٝ ٚ( 2002 ٕٞىبراٖ، ٚ ریچبردسٖٛ  . وطهد  ٔهی  چهبِص  ثه

 قهٛر  ثٝ. ٕ٘بیٙد اتیب  جدید تػٕیٕبت ضزوت، در خٛد ٌذاری سزٔبیٝ آیٙدٜ ثٝ ٘سجت ٌذاراٖ سزٔبیٝ تب ضٛد ٔی ثبػث ٔسئّٝ ایٗ

ٝ  ٞشیٙٝ أز ایٗ ٚ داد اٞٙدخٛ ا٘تمبَ تز ریسه وٓ ٌذاری سزٔبیٝ سٕت ثٝ را خٛد پزتفٛی ٌذاراٖ سزٔبیٝ ٔؼَٕٛ،  ضهزوت  سهزٔبی

 (.2007 ، 3دٔیزٌبٖدٞد   ٔی لزار تبثیز تحت را

ٗ  دارای وٝ ٞبیی ضزوت در ٌفت تٛاٖ ٔی .ثبضد ٔیّیٖٛ ریبَ ٔی 0.50 سٛد ٔدیزیت ٚ 1669097سٙٛاتی تؼدیالت ٔیب٘ٝ  ثیطهتزی

ٗ  دیٍز ٚ ثبضد ٔی% 37.99 ٔبوشیٕٓ ػدد ا٘د ثٛدٜ ٔبِىیت تٕزوش ٚ ٟ٘بدی سٟبٔداراٖ درغد ٝ  ایه ٗ  وه ٓ ضهزوت    ثشرٌتهزی  ٍِهبریت

 .ثبضد ٔی 3.33 (فزٚش ٍِبریتٓضزوت   وٛچىتزیٗ .است 8.13( فزٚش

 ضهزوت  ا٘داسٜ وٝ رسیٓ ٔی ٘تیجٝ ایٗ ثٝ تحمیك ٔتغیزٞبی( ٔیبٍ٘یٗ ثز ٔؼیبر ا٘حزاف تمسیٓ حبغُ  ییزاتتغ ؾزیت ٔمبیسٝ ثب

ٗ  ثیص ِذا ٚ( 0.04  یپزاوٙدٌ ٚ غییزاتت ؾزیت وٕتزیٗ دارای تحمیك سبِٝ 9 دٚرٜ قی در . اسهت  ثهٛدٜ  پبیهداری  ٚ ثجهبت  تهزی

                                                           
1 Jarque- Bera 
2 Srinirasan Saraj 
3 Demirkan, S 
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 ٚ ثجهبت  وٕتزیٗ ثٙبثزایٗ ٚ( 26.16  یپزاوٙدٌ ٚ تغییزات ؾزیت ثیطتزیٗ دارای ٔذوٛر، دٚرٜ قی در ٔبِی اٞزْ ٔتغیز ثبِؼىس،

 .دارد را پبیداری

 تحمیك ديسٌ طی متغیشَا تًصیفی آماس .1 جذيل

 

 ٔؼیبر ا٘حزاف ٔیٙیٕٓ ٔبوشیٕٓ ٔیب٘ٝ ٍ٘یٗٔیب ٔطبٞدٜ ٔتغیزٞب
تغییهزا  ؾزیت

 ت

 ٔمدار

 چبرن ثزا

احتٕهههبَ 

 چبرن ثزا

اثزات تغییهز در  

 سبثداریحرٚیٝ 
729 1401.59- 0.00 62335 381930- 18722.54 13.35- 2515469 0.00 

اثزاغههههههههال  

 اضتجبٞبت
729 

17641.77

- 
1065- 

166909

7 

2532705

- 
169669.2 9.61- 

621480.0

3 
0.00 

تؼههههههههدیالت 

 سٙٛاتی
729 

19033.30

- 
1118- 

166909

7 

2914635

- 
177670.5 9.33- 782193.4 0.00 

 0.00 322110 -6.28 -8.61 -6.74 0.50 0.50 1.37 729 ٔدیزیت سٛد

 0.00 50.69 0.04 0.27 3.33 8.13 5.46 5.49 729 ا٘داسٜ ضزوت

 0.00 1174789 26.16 11.25 0.00 12.32 0.31 0.43 729 اٞزْ ٔبِی

 0.00 537.09 12.69 9.27 0.00 37.99 0.35 0.73 729 ٔبِىیت ٟ٘بدی

ٔٛسسههٝ  ا٘ههداسٜ

 حسبثزسی
729 0.31 0.00 1 0.00 0.79 2.54 134.43 0.00 

 

 َمبستگی اسپیشمه جذيل

ٗ  راثكٝ ٚ دوٙٙ ٔی تغییز 1 تب -1 ثیٗ ؾزایت وّی ثكٛر. وٙیٓ ٔی تؼزیف ٕٞجستٍی را یىدیٍز ثٝ ٔتغیز دٚ ٕٞجستٍی ضدت  ثهی

 .ثبضد ٔٙفی یب ٔثجت تٛا٘د ٔی ٔتغیز دٚ

 ثیطتز ٔتغیز دٚ ٕٞجستٍی ٔیشاٖ ثبضد تز ٘شدیه یه ثٝ ٕٞجستٍی ؾزیت چٝ ٞز ثبضد، ٔی ٔتمبرٖ راثكٝ یه ٕٞجستٍی ؾزیت

ٝ  است َٛٔؼّ وداْ ٚ ػّت وداْ وٝ ایٗ اس حزفی ٕٞجستٍی ؾزیت ٚ ٘یست ٔؼِّٛی ٚ ػّت راثكٝ ٔؼٙبی ثٝ ٚاثستٍی ایٗ است،  ثه

 .آٚرد ٕ٘ی ٔیبٖ

 اسپیشمه َمبستگی جذيل .2 جذيل

 تغییز در رٚیٝ ٔدیزیت سٛد اسپیزٔٗ ٕٞجستٍی
اغهههههههههال  

 اضتجبٞبت

تؼهههههههدیالت 

 سٙٛاتی
 ٔبِىیت ٟ٘بدی اٞزْ ٔبِی ا٘داسٜ ضزوت

ا٘داسٜ ٔٛسسهٝ  

 حسبثزسی

 ٔدیزیت سٛد
 ؾزیت ٕٞجستٍی
1 

0.00 0.02- 0.01- 0.01 0.05- 0.04- 0.03 

Sig.(2tailed) 0.06 0.08 0.20 0.35 0.32 0.05 0.07 

 تغییز در رٚیٝ
 0.00 ؾزیت ٕٞجستٍی

1 
0.38 0.47 0.22- 0.02- 0.21- 0.00 

Sig.(2tailed) 0.06 0.09 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 

 اغال  اضتجبٞبت
 0.38 -0.02 ؾزیت ٕٞجستٍی

1 
0.99 0.48- 0.00 0.03 0.10- 

Sig.(2tailed) 0.08 0.09 0.02 0.08 0.36 0.23 0.21 

 تؼدیالت سٙٛاتی
 0.99 0.47 -0.01 ؾزیت ٕٞجستٍی

1 
0.48- 0.00  0.01 0.10- 

Sig.(2tailed) 0.20 0.02 0.02 0.08 0.02 0.08 0.09 

 ا٘داسٜ ضزوت
 -0.48 -0.48 -0.22 0.01 ؾزیت ٕٞجستٍی

1 
0.01- 0.00 0.18 

Sig.(2tailed) 0.35 0.05 0.08 0.08 0.32 0.25 0.20 

 -0.01 0.00 1 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.05 ؾزیت ٕٞجستٍی اٞزْ ٔبِی
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Sig.(2tailed) 0.32 0.07 0.36 0.02 0.32 0.25 0.16 

 ٔبِىیت ٟ٘بدی
 0.00 0.00 0.01 0.03 -0.20 -0.04 ؾزیت ٕٞجستٍی

1 
0.03- 

Sig.(2tailed) 0.05 0.09 0.23 0.08 0.25 0.25 0.14 

ٔٛسسهههٝ  ا٘هههداسٜ

 حسبثزسی

 -0.03 -0.01 0.18 -0.10 -0.10 0.00 0.03 ؾزیت ٕٞجستٍی
1 

Sig).(2tailed) 0.07 0.12 0.21 0.09 0.20 0.16 0.14 

 

تهٛاٖ ٌفهت ثهیٗ ٔتغیزٞهب      پزداسیٓ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘تهبیج ٔهی   ثب ا٘جبْ آسٖٔٛ ٕٞجستٍی ثٝ ثزرسی ارتجبـ اثتدایی ثیٗ ٔتغیزٞب ٔی

تز ایٗ ارتجبـ پزداخت ثب تٛجٝ ثٝ ثزرسی ٘تبیج ٕٞجستٍی ثهیٗ ٔتغیزٞهبی تحمیهك     تٛاٖ ثٝ ثزرسی دلیك ٔیارتجبـ ٚجٛد دارد ٚ 

اثزات اغال  اضتجبٞبت   ثیٗ 0.99ٞب  ثبضٙد ٚ حداوثز ارتجبـ ٕٞجستٍی آٖ ایٗ ٔتغیزٞب دارای ٕٞجستٍی ثبإٞیت ثب یىدیٍز ٕ٘ی

 ثبضد. ٔی سٙٛات لجُ

 تبثّٛیی حبِت در ضزوت وُ سك  در ٞب فزؾیٝ آسٖٔٛ

 َاسمه ي لیمش F آصمًن وتایج .3 جذيل

 ٔدَ وّی

 ٘تیجٝ احتٕبَ آٔبرٜ آسٖٔٛ

F دادٜ تبثّٛیی 0.00 3.62 ِیٕز 

 ٞبی رٌزسیٛ٘ی دارای اثزات ثبثت ٔدَ 0.00 62.34 ٞبسٕٗ

 

َ  ٚ تٛغهیفی  آٔبر لبِت در ٞب ضزوت وُ سك  در ٞب فزؾیٝ آسٖٔٛ ثٝ ثیص ایٗ در ٖ  ٔهد ٝ پزد رٌزسهیٛ  ثهزای . اسهت  ضهدٜ  اخته

 ثهزای  سهپس . ضهٛد  ٔهی  اسهتفبدٜ  ِیٕهز  F آسٖٔٛ اس تبثّٛیی رٌزسیٖٛ یب ٔطتزن اٍِٛ ثب رٌزسیٖٛ رٚش دٚ اس استفبدٜ تطییع

ٝ  اسهت   وهز  ثٝ السْ. ضٛد ٔی استفبدٜ ٞبسٕٗ آسٖٔٛ اس تػبدفی اثزات یب ثبثت اثزات اٍِٛی دٚ اس یىی ا٘تیبة تؼییٗ ٗ  در وه  ایه

ٖ  ثزاسهب   ؛ ٚضهٛد  ٔهی  اسهتفبدٜ  تهبثّٛیی  ٞهبی  دادٜ رٚش اس ثبضد ٔی %5 اس وٕتز ِیٕز F ٔمدار وٝ  یٗا ثٝ تٛجٝ ثب تحمیك  آسٔهٛ

 .است ضدٜ استفبدٜ ثبثت اثزات دارای رٌزسیٛ٘ی ٞبی ٔدَ اس است ثٛدٜ %5 اس وٕتز آٖ ٔمدار وٝ ٞبسٕٗ

 اصلی فشضیٍ آصمًن

 ٚجهٛد  راثكٝ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت اثزات ثیٗ: اغّی فزؾیٝ

 .دارد

ٖ  3 جدَٚ در جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز سٙٛاتی تؼدیالت اثزات ٘تبیج ٝ  دٞهد  ٔهی  ٘طهب  دٚرٜ قهی  در وه

ٝ  اسهت  آٖ اس حبوی ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ٘دارد ٚجٛد سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت اثزات ثیٗ ای راثكٝ تحمیك، ٝ  وه  ٔهذوٛر  راثكه

 ،(-1.24 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ -2.48 ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   یٛ٘یرٌزس ؾزیت ثزاسب 

ُ  رٚش ثزاسهب   ٚ 0.98 ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  t آٔبرٜ احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ لٛی ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال  تؼٕهی

ٝ  اسهت  آٖ ٘طهبٍ٘ز  ٔتغیز دٚ ثیٗ راثكٝ ثٛدٖ ٔؼٙبدار غیز ٚ ؾؼیف. است ثٛدٜ دار ٔؼٙی غیز( 0.69 تیٕیٙی یبفتٝ ٖ  وه  اس ٔهدیزا

 .آیٙد ٕ٘ی ثز سٛد ٔدیزیت درغدد سٙٛاتی تؼدیالت قزیك

ٓ  ٔزثؼهبت  حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ غیزٔؼٙبدار ٔثجت ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز  ٝ  تؼٕهی  یبفته

 اثز. وٙٙد ٔی استفبدٜ سٛد ٔدیزیت اس تز ثشري ٞبی ضزوت ٔدیزاٖ وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٔثجت یتیٕیٙ

ُ  رٚش ثزاسهب   ٟ٘بدی ٔبِىیت وٙتزِی ٔتغیز غیزٔؼٙبدار، ٔٙفی ٔبِی اٞزْ وٙتزِی ٔتغیز  ٚ غیزٔؼٙهبدار  ٔثجهت  ٔزثؼهبت  حهدال

ٝ . اسهت  ثهٛدٜ  غیزٔؼٙهبدار  ٔٙفهی  ٙیتیٕی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٝ  ا٘هداسٜ  وٙتزِهی  ٔتغیهز  اثهز  اِجته  ٔٛسسه
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ٖ  ٔٛؾٛع ایٗ ثبضد، ٔی ٔؼٙبدار تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ثهب افهشایص ا٘هداسٜ     دٞهد  ٔهی  ٘طهب

 .یبثد ٔٛسسٝ حسبثزسی ٔدیزیت سٛد افشایص ٔی

 p-value <0.0005 ثزاسهب   2.09  ٚاتسٖٛ ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ٔؼٙبدار وّی ِتحب در ٔدَ وٝ آٖ است ٘طبٍ٘ز 

 ػهالٜٚ . ثبضهد  ٔی ٕٞجستٍی خٛد ٔطىُ فبلد( تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  2.11 ٚ ٔزثؼبت حدالُ رٚش

ُ  ٚشر ثزاسهب   تحمیهك  دٚرٜ وُ در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ثٝ ٔزثٛـ ٘تبیج آٖ، ثز  حهدٚد  ٔزثؼهبت  حهدال

 ا٘هداسٜ  سهٙٛاتی،  تؼهدیالت  اس ٘بضهی  سهٛد  ٔهدیزیت  تغییزات اس% 30 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ% 20

 حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار ثٝ تٛجٝ ثب.است ثٛدٜ حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٟ٘بدی، ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت،

 .ضٛد ٕ٘ی ٚالغ تبیید ٔٛرد تحمیك ایٗ اغّی فزؾیٝ جٛ٘ش، ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ٔكبثك سٛد ٔدیزیت ثز

 سًد مذیشیت بش سىًاتی تعذیالت  يیظگی اثش .4 جذيل

 ٔتغیزٞب
GLS EGLS 

 tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت

 0.00 -3.09 -0.14 0.99 0.00 0.00 ٔتغیز ثبثت

 0.69 -0.39 -1.24 0.98 -0.02 -2.48 تؼدیالت سٙٛاتی

 0.00 3.01 0.02 0.97 -0.02 0.00 ا٘داسٜ ضزوت

 0.71 0.36 0.01- 0.63 -0.47 -0.01 اٞزْ ٔبِی

 0.21 -1.53 -0.00 0.23 -1.19 -0.01 ٔبِىیت ٟ٘بدی

 0.00 2.92 0.03 0.26 1.11 0.07 ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی

 0.29 0.29 ؾزیت تؼییٗ

 0.30 0.20 ؾزیت تؼییٗ تؼدیُ ضدٜ

 2.26 2.27 آٔبرٜ دٚرثیٗ ٚاتسٖٛ

 F 3.23 41.97آٔبرٜ 

 F 0.00 0.00احتٕبَ آٔبرٜ 

Y= 0.14-+0.02SIZEit +0.03 AUDITit 

 

 تحمیك ديسٌ طی فشعی َای فشضیٍ آصمًن

ٝ  تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثیٗ: اَٚ فزػی فزؾیٝ  راثكه

 دٞهد  ٔهی  ٘طبٖ   4 جدَٚ در جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘تبیج. دارد ٚجٛد

 آٖ اس حهبوی  ٘تهبیج  ٕٞچٙیٗ. ٘دارد ٚجٛد سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ثیٗ ای راثكٝ تحمیك، دٚرٜ قی در وٝ

ُ  رٚش ثزاسب  ٚ 2.50 ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   یٛ٘یرٌزس ؾزیت ثزاسب  رٔذوٛ راثكٝ وٝ است ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال  تؼٕهی

 رٚش ثزاسب  ٚ 0.97 ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   t آٔبرٜ احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ ؾؼیف ،(-8.78 تیٕیٙی یبفتٝ

 آٖ ٘طهبٍ٘ز  ٔتغیز دٚ ثیٗ راثكٝ ثٛدٖ ٔؼٙبدار غیز ٚ ؾؼیف .است ثٛدٜ دار ٔؼٙی غیز( 0.64 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ

 .آیٙد ٕ٘ی ثز سٛد ٔدیزیت درغدد حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثب ٔدیزاٖ وٝ است

ُ  رٚش ثزاسب  ٚ غیزٔؼٙبدار ٔثجت ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال ٝ  تؼٕهی  یبفته

. وٙٙهد  ٔهی  استفبدٜ سٛد ٔدیزیت اس تز ثشري ٞبی ضزوت ٔدیزاٖ وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔثجت تیٕیٙی

 وٙتزِهی  ٔتغیهز  اثهز  اِجتٝ. است ثٛدٜ غیزٔؼٙبدار ٔثجت ٟ٘بدی ٔبِىیت وٙتزِی ٔتغیز غیزٔؼٙبدار، ٔثجت ٔبِی اٞزْ وٙتزِی ٔتغیز
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ٗ  ثبضد ٔی ٔؼٙبدار تیٕیٙی ٝیبفت تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٖ  ٔٛؾهٛع  ایه ثهب   دٞهد  ٔهی  ٘طهب

 .افشایص ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی ٔدیزیت سٛد افشایص ٔی یبثد

p-value <0.0005 ثزاسهب   2.27ٚاتسٖٛ   ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ٔؼٙبدار وّی حبِت در ٔدَ وٝ آٖ است ٘طبٍ٘ز 

 ػهالٜٚ . ثبضهد  ٔی ٕٞجستٍی خٛد ٔطىُ فبلد( تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  2.13 ٚ ٔزثؼبت حدالُ رٚش

ُ  رٚش ثزاسهب   تحمیهك  دٚرٜ وُ در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ثٝ ٔزثٛـ ٘تبیج آٖ، ثز  حهدٚد  ٔزثؼهبت  حهدال

ٝ  تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ% 20 ٝ  در تغییهز  اثهزات  اس ٘بضهی  سهٛد  ٔهدیزیت  تغییهزات  اس% 82 تیٕیٙهی  یبفته  رٚیه

 .است ثٛدٜ حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٟ٘بدی، ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت، ا٘داسٜ حسبثداری،

ٗ  اَٚ فزػهی  فزؾیٝ جٛ٘ش، ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ٔكبثك سٛد ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار ثٝ تٛجٝ ثب  ایه

 پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  اثز ٗثی: دْٚ فزػی ضٛد.فزؾیٝ  ٕ٘ی ٚالغ تبیید ٔٛرد تحمیك

 .دارد ٚجٛد راثكٝ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ثٛر  در ضدٜ

 تغییش دس سيیٍ حسابذاسی بش مذیشیت سًد  اثش يیظگی .5جذيل 

 

ٝ  دٞهد  ٔهی  ٘طبٖ 5 جدَٚ در شجٛ٘ ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  اثزات ٘تبیج  در وه

 آٖ اس حهبوی  ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ٘دارد ٚجٛد سٛد ٔدیزیت ٚ لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  ثیٗ ٔؼٙبداری ی  راثكٝ تحمیك، دٚرٜ قی

ٓ  ٔزثؼهبت  حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ -6.56 ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   یٛ٘یرٌزس ؾزیت ثزاسب  ٔذوٛر راثكٝ وٝ است  تؼٕهی

ُ  رٚش ثزاسب  t آٔبرٜ احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ ؾؼیف ،(-1.09 تیٕیٙی یبفتٝ  ٚ غیزٔؼٙهبدار ( 0.95 ٔزثؼهبت  حهدال

 ٘طبٍ٘ز ٔتغیز دٚ ثیٗ راثكٝ ثٛدٖ غیزٔؼٙبدار. است ثٛدٜ دار غیزٔؼٙی( 0.74 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  

ٝ  اسهت  تبثیزٌهذار  سهٛد  ٔهدیزیت  رٚی ثز لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  جش ثٝ دیٍزی ػٛأُ وٝ است آٖ ْ  ثهب  ثبیسهتی  وه  ا٘جهب

 .ٌزد٘د ثزرسی ػٛأُ ایٗ آتی ٞبی تحمیك

 ٔتغیزٞب
GLS EGLS 

 tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت

 0.00 -3.22 -0.15 0.79 0.00 0.00 ٔتغیز ثبثت

 0.64 -0.46 -8.78 0.97 0.25 2.50 اثزات تغییز در رٚیٝ حسبثداری

 0.00 3.15 0.02 0.63 -0.03 0.00 ا٘داسٜ ضزوت

 0.71 0.36 0.00 0.22 -0.46 0.01 اٞزْ ٔبِی

 0.12 -1.54 0.00 0.26 -1.21 0.01 ٔبِىیت ٟ٘بدی

 0.00 2.89 0.03 0.99 1.10 0.07 ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی

 0.84 0.29 ؾزیت تؼییٗ

 0.82 0.20 ؾزیت تؼییٗ تؼدیُ ضدٜ

 2.13 2.27 آٔبرٜ دٚرثیٗ ٚاتسٖٛ

 F 3.23 41.92آٔبرٜ 

 F 0.00 0.00احتٕبَ آٔبرٜ 

Y= 0.15-+0.02SIZEit +0.03 AUDITit 
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ُ  رٚش ثزاسب  ٚ غیزٔؼٙبدار ٔثجت ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال ٝ  تؼٕهی  یبفته

. وٙٙهد  ٔهی  استفبدٜ سٛد ٔدیزیت اس تز ثشري ٞبی ضزوت ٔدیزاٖ وٝ ددٞ ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔثجت تیٕیٙی

ٝ . است ثٛدٜ غیزٔؼٙبدار ٔثجت ٟ٘بدی ٔبِىیت وٙتزِی ٔتغیز رٚش. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار غیز ٔٙفی ٔبِی اٞزْ وٙتزِی ٔتغیز  اثهز  اِجته

ٝ  تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز ٖ  ك سه  در تیٕیٙهی  یبفته  ٔؼٙهبدار % 95 اقٕیٙهب

 .یبثد ثب افشایص ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی ٔدیزیت سٛد افشایص ٔی دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی

 p-value <0.0005 ثزاسهب   2.27ٚاتسٖٛ   ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ٔؼٙبدار وّی حبِت در ٔدَ وٝ آٖ است ٘طبٍ٘ز 

 ػهالٜٚ . ثبضهد  ٔی ٕٞجستٍی خٛد ٔطىُ فبلد( تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ شرٚ ثزاسب  2.26 ٚ ٔزثؼبت حدالُ رٚش

ُ  رٚش ثزاسهب   تحمیهك  دٚرٜ وُ در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ثٝ ٔزثٛـ ٘تبیج آٖ، ثز  حهدٚد  ٔزثؼهبت  حهدال

 لجُ، سٙٛات اضتجبٞبت اغال  اس ٘بضی سٛد ٔدیزیت تغییزات اس% 82 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ% 20

 .است ثٛدٜ حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٟ٘بدی، ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت، ا٘داسٜ

 دْٚ فزػهی  فزؾیٝ جٛ٘ش، ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ٔكبثك سٛد ٔدیزیت ثز لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  اثزات ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار ثٝ تٛجٝ ثب

 ضٛ ٕ٘ی ٚالغ تبیید ٔٛرد تحمیك ایٗ

 سًد مذیشیت بش لبل سىًات اضتباَات اصالح  ظگیيی اثش .6 جذيل

 

 مختلف صىایع دس سًد مذیشیت ي سىًاتی تعذیالت بیه سابطٍ بشسسی

ٝ  دٞد ٔی ٘طبٖ 6 جدَٚ در جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘تبیج  قهی  در وه

ٖ  استیزا  غٙؼت در سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در زتغیی اثزات ثیٗ ای راثكٝ تحمیك، دٚرٜ ٗ . ٘هدارد  ٚجهٛد  ٔؼهبد  ٕٞچٙهی

ُ  رٚش ثزاسهب    یٛ٘یرٌزسه  ؾهزیت  ثزاسب  ٔذوٛر راثكٝ وٝ است آٖ اس حبوی ٘تبیج  رٚش ثزاسهب   ٚ -1.26 ٔزثؼهبت  حهدال

 ٔزثؼهبت  حدالُ رٚش  ثزاسب t رٜآٔب احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ ؾؼیف ،(-1.24 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ

ٗ  راثكٝ ثٛدٖ ٔؼٙبدار غیز ٚ ؾؼیف. است ثٛدٜ دار غیزٔؼٙی( 0.54 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ 0.54  ثهی

 ٔتغیزٞب
GLS EGLS 

 tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت

 0.00 -3.09 -0.14 0.99 0.00 0.00 ٔتغیز ثبثت

 0.74 -0.33 -1.09 0.95 -0.05 -6.56 اغال  اضتجبٞبت سٙٛات لجُ

 0.00 3.01 0.02 0.97 -0.02 0.00 ا٘داسٜ ضزوت

 0.71 0.36 0.00 0.63 -0.47 -0.01 اٞزْ ٔبِی

 0.12 -1.53 0.00 0.23 -1.19 0.01 ٔبِىیت ٟ٘بدی

 0.00 2.91 0.03 0.26 1.11 0.07 ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی

 0.29 0.29 ؾزیت تؼییٗ

 0.82 0.20 ؾزیت تؼییٗ تؼدیُ ضدٜ

 2.26 2.27 آٔبرٜ دٚرثیٗ ٚاتسٖٛ

 F 3.23 41.96آٔبرٜ 

 F 0.00 0.00رٜ احتٕبَ آٔب

Y= -0.14+0.02SIZEit +0.03 AUDITit 
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ْ  دالیُ اس. آیٙد ٕ٘ی ثز سٛد ٔدیزیت درغدد حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثب ٔدیزاٖ وٝ است آٖ ٘طبٍ٘ز ٔتغیز دٚ ـ  ػهد ٗ  ارتجهب  ثهی

ٝ  وزد اضبرٜ ثبسار ثٛدٖ ا٘حػبری ٚ ٔؼبدٖ استیزا  غٙؼت در رلبثت ػدْ ثٝ تٛاٖ ٔی سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در ییزتغ  وه

 دارد. ثیطتز ثزرسی ٚ تحمیك ثٝ ٘یبس خٛد ایٗ

ٖ  ثشرٌتهز  ثهب  وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔٙفی ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز  غهٙؼت  در ٞهب  ضهزوت  ضهد

 ٔثجهت  ٟ٘هبدی  ٔبِىیت وٙتزِی ٔتغیز غیزٔؼٙبدار، ٔثجت ٔبِی اٞزْ وٙتزِی ٔتغیز. یبثد ٔی وبٞص سٛد ٔدیزیت ٔؼبدٖ استیزا 

ُ  رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز اِجتٝ. است ثٛدٜ غیزٔؼٙبدار ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال ٝ  تؼٕهی  تیٕیٙهی  یبفته

 .یبثد ثب افشایص ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی ٔدیزیت سٛد افشایص ٔی دٞد یٔ ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی ٔؼٙبدار

 p-value <0.0005ثزاسهب   2.39ٚاتسهٖٛ    ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ٔؼٙبدار وّی حبِت در ٔدَ وٝ آٖ است ٘طبٍ٘ز 

 ػهالٜٚ . ثبضهد  ٔی ٕٞجستٍی خٛد ٔطىُ فبلد( تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  2.15 ٚ ٔزثؼبت حدالُ رٚش

ُ  رٚش ثزاسهب   تحمیهك  دٚرٜ وُ در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ثٝ ٔزثٛـ ٘تبیج آٖ، ثز  حهدٚد  ٔزثؼهبت  حهدال

ٖ  اسهتیزا   غهٙؼت  در سٛد ٔدیزیت تغییزات اس% 9 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ% 10  اس ٘بضهی  ٔؼهبد

 است. ثٛدٜ حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ ٟ٘بدی، ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت، ا٘داسٜ اری،حسبثد رٚیٝ در تغییز اثزات

ُ  ٔدَ ٔكبثك ٔؼبدٖ استیزا  غٙؼت سٛد در ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار ثٝ تٛجٝ ثب  ضهدٜ  تؼهدی

 د.ضٛ ٕ٘ی ٚالغ تبیید ٔٛرد راثكٝ ثیٗ ایٗ دٚ ٔتغیز در ایٗ غٙؼت جٛ٘ش،
 

 معادن استخشاج صىعت دس سًد مذیشیت بش حسابذاسی سيیٍ دس تغییش  يیظگی اثش .7 جذيل

 

ٝ  دٞد ٔی ٘طبٖ 7 جدَٚ در جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘تبیج  قهی  در وه

 ٚجهٛد  آضهبٔید٘ی  ٚ غهذایی  ٞهبی  فهزآٚردٜ  غٙؼت در سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ثیٗ ای راثكٝ تحمیك، دٚرٜ

ُ  رٚش ثزاسهب    یٛ٘یرٌزسه  ؾهزیت  ثزاسب  ٔذوٛر راثكٝ وٝ است آٖ اس حبوی ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ٘دارد  ٚ 4.34 ٔزثؼهبت  حهدال

 ٔتغیزٞب
GLS EGLS 

 tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت

 0.12 -1.55 -0.07 0.50 -0.67 -0.05 ٔتغیز ثبثت

 0.57 -0.56 -1.24 0.54 -0.61 -1.26 تغییز در رٚیٝ حسبثداری

 0.03 -2.18 -7.45 0.00 -2.96 -8.35 ا٘داسٜ ضزوت

 0.70 0.37 0.04 0.16 0.16 0.02 اٞزْ ٔبِی

 0.11 2.38 0.26 0.19 1.30 0.24 ٔبِىیت ٟ٘بدی

 0.01 -2.41 0.29 0.07 -1.83 0.29 ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی

 0.15 0.15 ؾزیت تؼییٗ

 0.09 0.10 ؾزیت تؼییٗ تؼدیُ ضدٜ

 2.15 2.39 آٔبرٜ دٚرثیٗ ٚاتسٖٛ

 F 2.80 2.77آٔبرٜ 

 F 0.00 0.00احتٕبَ آٔبرٜ 

Y= - 7.45SIZEit +0.29 AUDITit 
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 رٚش  ثزاسهب  t آٔهبرٜ  احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ ؾؼیف ،(-1.24 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب 

 غیزٔؼٙهبدار  ٚ ؾؼیف. است ثٛدٜ دار ٔؼٙی غیز( 0.14 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ 0.30 ٔزثؼبت ُحدال

ُ  اس. آیٙهد  ٕ٘هی  ثز سٛد ٔدیزیت درغدد حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثب ٔدیزاٖ وٝ است آٖ ٘طبٍ٘ز ٔتغیز دٚ ثیٗ راثكٝ ثٛدٖ  دالیه

 ٚ آضهبٔید٘ی  ٚ غهذایی  ٞهبی  فهزآٚردٜ  غٙؼت در رلبثت ػدْ ثٝ تٛاٖ ٔی سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثیٗ ارتجبـ ػدْ

 دارد. ثیطتز ثزرسی ٚ تحمیك ثٝ ٘یبس خٛد ایٗ وٝ وزد اضبرٜ ثبسار ثٛدٖ ا٘حػبری

 ٔبِىیهت  وٙتزِهی  ٔتغیز غیزٔؼٙبدار، ٔثجت ٔبِی اٞزْ وٙتزِی ٔتغیز. ثبضد ٔی غیزٔؼٙبدار ٚ ٔٙفی ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز

ٗ  است، ثٛدٜ ٔؼٙبدار ٔٙفی تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٟ٘بدی ٖ  ٔٛؾهٛع  ایه ٝ  دٞهد  ٔهی  ٘طهب  افهشایص  وه

 وٙتزِهی  ٔتغیهز  اثز. ضٛد ٔی ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت وبٞص ثبػث دِٚتی ٟ٘بدٞبی در ٌذاری سزٔبیٝ

ٝ  تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ غیزٔؼٙبدار ٔٙفی ٔزثؼبت ُحدال رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ  تیٕیٙهی  یبفته

 ثبضد. ٔی غیزٔؼٙبدار ٚ ٔثجت

p-value <0.0005 ثزاسهب  1.59ٚاتسهٖٛ    هه  دٚرثیٗ آٔبرٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ٔؼٙبدار وّی حبِت در ٔدَ وٝ آٖ است ٘طبٍ٘ز 

 ػهالٜٚ  ثبضهد.  ٔی ٕٞجستٍی خٛد ٔطىُ فبلد( تیٕیٙی یبفتٝ ٕیٓتؼ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  2.04 ٚ ٔزثؼبت حدالُ رٚش

ُ  رٚش ثزاسهب   تحمیهك  دٚرٜ وُ در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ثٝ ٔزثٛـ ٘تبیج آٖ، ثز  حهدٚد  ٔزثؼهبت  حهدال

 ٚ اییغهذ  ٞهبی  فهزآٚردٜ  غهٙؼت  در سهٛد  ٔهدیزیت  تغییزات اس% 50 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ٚ% 51

ٝ  ا٘هداسٜ  ٟ٘هبدی،  ٔبِىیت ٔبِی، اٞزْ ضزوت، ا٘داسٜ حسبثداری، رٚیٝ در تغییز اثزات اس ٘بضی آضبٔید٘ی  ثهٛدٜ  حسبثزسهی  ٔٛسسه

 است.

 ٔكهبثك  آضهبٔید٘ی  ٚ غهذایی  ٞهبی  فهزآٚردٜ  سٛد در غٙؼت ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار ثٝ تٛجٝ ثب

 د.ضٛ ٕ٘ی ٚالغ تبیید ٔٛرد كٝ ثیٗ ایٗ دٚ ٔتغیز در ایٗ غٙؼتراث جٛ٘ش، ضدٜ تؼدیُ ٔدَ
 

 آضامیذوی ي غزایی َای فشآيسدٌ صىعت دس سًد مذیشیت بش حسابذاسی سيیٍ دس تغییش  يیظگی اثش .8 جذيل

 ٔتغیزٞب
GLS EGLS 

 tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت tاحتٕبَ  tآٔبرٜ ؾزایت

 0.23 1.18 0.18 0.18 1.34 0.73 ٔتغیز ثبثت

 0.14 -1.46 -1.71 0.30 1.03 4.34 تغییز در رٚیٝ حسبثداری

 051 -0.65 -0.01 0.56 -0.58 -0.05 ا٘داسٜ ضزوت

 0.13 1.49 0.07 0.42 -0.79 -0.11 اٞزْ ٔبِی

 0.00 -8.28 -0.71 0.00 -7.61 -1.97 ٔبِىیت ٟ٘بدی

 0.22 1.21 0.03 0.63 -0.47 -0.06 ا٘داسٜ ٔٛسسٝ حسبثزسی

 0.52 0.63 یٗؾزیت تؼی

 0.50 0.51 ؾزیت تؼییٗ تؼدیُ ضدٜ

 2.04 1.59 آٔبرٜ دٚرثیٗ ٚاتسٖٛ

 F 5.40 21.07آٔبرٜ 

 F 0.00 0.00احتٕبَ آٔبرٜ 

Y= -0.71 LEV 
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 قهی  در وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ 80جدَٚ در جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثٝ تٛجٝ ثب سٛد ٔدیزیت ثز حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ٘تبیج

 حسبثداری رٚیٝ در تغییز اثزات ثیٗ داری ٔؼٙی ٔثجت ای راثكٝ تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  یك،تحم دٚرٜ

 ثزاسهب   ٔذوٛر راثكٝ وٝ است آٖ اس حبوی ٘تبیج ٕٞچٙیٗ. ضٛد ٔی دیدٜ ضیٕیبیی ٔحػٛالت ٚ ٔٛاد غٙؼت در سٛد ٔدیزیت ٚ

 t آٔبرٜ احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب آٔبری ِحبل اس ٚ لٛی ،(8.94 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   یٛ٘یرٌزس ؾزیت

ـ . اسهت  ثهٛدٜ  دار ٔؼٙهی ( 0.05 تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب   ٗ  دار ٔؼٙهی  ارتجهب ٝ  در تغییهز  ثهی  ٞهبی  رٚیه

ٗ  ٔدیزاٖ یؼٙی؛ دٞد ٔی ٘طبٖ را سٛد ٕ٘بیی ثیص ٚ ٔبِی ٞبی غٛرت ارلبْ ثب ثبسی ٘طب٘ٝ سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری  اس غهٙؼت  ایه

ُ  اس یىی ضبید. جٛیٙد ٔی ثٟزٜ سٛد ٔدیزیت ثزای ٔیب٘جزی ػٙٛاٖ ثٝ حسبثداری ٞبی رٚیٝ در تغییز  رلهبثتی  ثهبسار  ٚجهٛد  آٖ دِیه

ٓ  در ؾهؼف  ٚجهٛد  دٞٙهدٜ  ٘طبٖ تٛا٘د ٔی ٕٞچٙیٗ. ٌزدد ا٘جبْ سٔیٙٝ ایٗ در ٔٙبست تحمیمی ثبید وٝ ثبضد  حسهبثداری،  سیسهت

 .ثبضد ضزوت ٔدیزیت ٚ ٔدیزٜ ٞیبت در ٔطىالت یب ٚ ضزوت داخّی ٞبی وٙتزَ ٔبِی، ٌشارضٍزی

 تحمیك فشضیات تحلیل ي تجضیٍ اص حاصل کلی وتایج اص ای خالصٍ .9 جذيل
   

 

 فزؾیبت

استیزا  

 ٔؼبدٖ

 ٞهههبی فهههزآٚردٜ

 ٚ غههههههههذایی

 آضبٔید٘ی

 ٚ ٔههههههههههٛاد

 ٔحػٛالت

 ضیٕیبیی

 سهههههههههههبیز

 ٔحػهههههٛالت

 فّشی غیز وب٘ی

 فّههشات

 اسبسی

 ٚ خهههههٛدرٚ

 سهههههههبخت

 لكؼبت

وهههههُ 

 غٙبیغ

ارتجههبـ ثههیٗ تغییههز 

در رٚیٝ حسهبثداری  

 ٚ ٔدیزیت سٛد

- - + - - - - 

ارتجبـ ثهیٗ اغهال    

اضههتجبٞبت سههٙٛات 

 لجُ ٚ ٔدیزیت سٛد

- - - - - - - 

 - ارتجبـ ثیٗ تؼدیالت سٙٛاتی ٚ ٔدیزیت سٛد

ارتجبـ ثیٗ تغییز در رٚیهٝ حسهبثداری ٚ ٔهدیزیت    

 سٛد
- 

یٗ اغههال  اضههتجبٞبت سههٙٛات لجههُ ٚ  ارتجههبـ ثهه

 ٔدیزیت سٛد
- 

 +(: لجَٛ فزؾیٝػالٔت   (: رد فزؾیٝ-ػالٔت  

 

 اصلی فشضیٍ آصمًن وتیجٍ

ٝ  تٛجٝ ثب ٚ جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثزاسب  ٚ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٛ٘ی ٞبی ٔدَ اس استفبدٜ ثب تحمیك ایٗ اغّی فزؾیٝ  ثه

ٖ  هه  دٚرثیٗ آٔبرٜ ٚ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ٚ تؼییٗ ؾزیت ٚ F، t آٔبرٜ ٔؼٙی داری، فزؼ آسٖٔٛ ٞبی ٖ  ٔهٛرد  ٚاتسهٛ  آسٔهٛ

 است. ٌزفتٝ لزار

ٝ  ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ سٙٛاتی تؼدیالت اثزات ثیٗ دار ٔؼٙی راثكٝ دٞد، ٔی ٘طبٖ آسٖٔٛ ٘تبیج  ثهٛر   در ضهدٜ  پذیزفته

 ضهبید . وٙٙد ٕ٘ی استفبدٜ سٛد ٔدیزیت ثزای ٔیب٘جزی ثؼٙٛاٖ سٙٛاتی تتؼدیال اس ٔدیزاٖ یؼٙی؛ ضٛد ٕ٘ی دیدٜ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق

ٝ  ایٗ در ٔٙبست تحمیمی ثبید وٝ ثبضد رلبثتی ثبسار ٚجٛد ػدْ آٖ دالیُ اس یىی ْ  سٔیٙه ٗ  در. ٌهزدد  ا٘جهب ٝ  ایه  ٔتغیهز  اثهز  فزؾهی

ٝ  ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔثجت تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٗ  وه ٝ  ٔكهبثك  ایه  ٞهبی  یبفته

 اسهتفبدٜ  سٛد ٔدیزیت اس ٔدیزاٖ ٞب ضزوت ضدٖ تز ثشري ثب وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی( 1386  ٕٞىبراٖ ٚ ٔال٘ظزی

ُ  رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز اِجتٝ. وٙٙد ٔی ٓ  ٔزثؼهبت  حهدال ٝ  تؼٕهی  ٔؼٙهبدار  ٘یهش  تیٕیٙهی  یبفته

 صنعت
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ٖ  ٚ الی وٓ ٞبی یبفتٝ ثب ٔكبثك ایٗ ٝو ثبضد ٔی ً  ،(2008  1ٕٞىهبرا َ  ،(2007  2ٔیٙه ٖ  ٚ جهب  ٚ اثزاٞیٕهی  ٚ( 2007  3ٕٞىهبرا

 ٚ ٔهٛاد  غهٙؼت  درثب افهشایص ا٘هداسٜ ٔٛسسهٝ حسبثزسهی ٔهدیزیت سهٛد        دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی( 1387  ٕٞىبراٖ

 .یبثد افشایص ٔی ضیٕیبیی ٔحػٛالت
 

 ايل عیفش فشضیٍ آصمًن وتیجٍ

ٝ  ثهب  ٚ جٛ٘ش ضدٜ تؼدیُ ٔدَ ثزاسب  ٚ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٛ٘ی ٞبی ٔدَ اس استفبدٜ ثب تحمیك ایٗ اَٚ فزؾیٝ ٝ  تٛجه  ثه

ٖ  ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ٚ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ٚ تؼییٗ ؾزیت ٚ F ، t آٔبرٜ ٔؼٙی داری، فزؼ آسٖٔٛ ٞبی ٖ  ٔهٛرد  ٚاتسهٛ  آسٔهٛ

 است. ٌزفتٝ لزار

 ثهٛر   در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ حسبثداری رٚیٝ در تغییز ثیٗ دار ٔؼٙی راثكٝ دٞد، ٔی ٘طبٖ آسٖٔٛ ٘تبیج

ٝ  در تغییهز  اس ٔدیزاٖ یؼٙی؛ ضٛد ٕ٘ی دیدٜ تٟزاٖ ثٟبدار اٚراق ٖ  حسهبثداری  رٚیه  اسهتفبدٜ  سهٛد  ٔهدیزیت  ثهزای  ٔیهب٘جزی  ثؼٙهٛا

 فزؾیٝ ایٗ در. ٌزدد ا٘جبْ سٔیٙٝ ایٗ در ٔٙبست تحمیمی ثبید وٝ ثبضد رلبثتی ثبسار ٚجٛد ػدْ آٖ دالیُ اس یىی ضبید. وٙٙد ٕ٘ی

ٓ  ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز ٝ  تؼٕهی ٝ  ثبضهد  ٔهی  ٔؼٙهبدار  ٚ ٔثجهت  تیٕیٙهی  یبفته  ٔكهبثك  وه

ٖ  ٞهب  ضهزوت  ضدٖ تز ثشري ثب وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی( 1386  ٕٞىبراٖ ٚ ٔال٘ظزی ٞبی یبفتٝ  ٔهدیزیت  اس ٔهدیزا

 ٘یهش  تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز اِجتٝ. وٙٙد ٔی استفبدٜ سٛد

 ٚ اثزاٞیٕی ،(2007  ٕٞىبراٖ ٚ جبَ ،(2007  ٔیًٙ ،(2008ٕٞىبراٖ   ٚ 4الی وٓ ٞبی یبفتٝ ثب ٔكبثك ایٗ ؛ وٝثبضد ٔی ٔؼٙبدار

 ٚ ٔهٛاد  غهٙؼت  درثب افشایص ا٘هداسٜ ٔٛسسهٝ حسبثزسهی ٔهدیزیت سهٛد       دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ ثبضد، ٔی( 1387  ٕٞىبراٖ

 .یبثد افشایص ٔی ضیٕیبیی ٔحػٛالت

 ديم فشعی فشضیٍ آصمًن وتیجٍ

ٝ  ثهب  ٚ جٛ٘ش ٜضد تؼدیُ ٔدَ ثزاسب  ٚ ثبثت اثزات ثب تبثّٛیی رٌزسیٛ٘ی ٞبی ٔدَ اس استفبدٜ ثب تحمیك ایٗ دْٚ فزؾیٝ ٝ  تٛجه  ثه

 لزار آسٖٔٛ ٔٛرد ٚاتسٖٛ ه دٚرثیٗ آٔبرٜ ٚ ضدٜ تؼدیُ تؼییٗ ؾزیت ٚ تؼییٗ ؾزیت ٚ F ،tآٔبرٜ ٔؼٙی داری، فزؼ آسٖٔٛ ٞبی

 است. ٌزفتٝ

 ثٛر  در ضدٜ پذیزفتٝ ٞبی ضزوت در سٛد ٔدیزیت ٚ لجُ سٙٛات اضتجبٜ اغال  ثیٗ دار ٔؼٙی راثكٝ دٞد، ٔی ٘طبٖ آسٖٔٛ ٘تبیج

ُ  اس یىهی  ضبید. وٙٙد ٕ٘ی ٔدیزیت را سٛد لجُ سٙٛات اضتجبٞبت اغال  ثب ٔدیزاٖ یؼٙی؛ ضٛد ٕ٘ی دیدٜ تٟزاٖ ثٟبدار راقاٚ  دالیه

ٗ  در. ٌهزدد  ا٘جبْ سٔیٙٝ ایٗ در ٔٙبست تحمیمی ثبید وٝ ثبضد رلبثتی ثبسار ٚجٛد ػدْ آٖ ٝ  ایه  ا٘هداسٜ  وٙتزِهی  ٔتغیهز  اثهز  فزؾهی

ٖ  ٚ ٔال٘ظهزی  ٞهبی  یبفتٝ ٔكبثك وٝ ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔثجت تیٕیٙی یبفتٝ ؼٕیٓت ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت  ٕٞىهبرا

ٝ . وٙٙهد  ٔی استفبدٜ سٛد ٔدیزیت اس ٔدیزاٖ ٞب ضزوت ضدٖ تز ثشري ثب وٝ دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی( 1386   اثهز  اِجته

 ٔؼٙهبدار  ٘یش% 95 اقٕیٙبٖ سك  در تیٕیٙی فتٝیب تؼٕیٓ ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز

ٝ  ثب ٔكبثك ایٗ وٝ ثبضد ٔی ٓ  ٞهبی  یبفته ٖ  ٚ الی وه ً  ،(2008  5ٕٞىهبرا َ  ،(2007  6ٔیٙه ٖ  ٚ جهب  ٚ اثزاٞیٕهی  ،(2007 7ٕٞىهبرا

ٓ  ٔزثؼبت حدالُ رٚش ثزاسب  ضزوت ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز فزؾیٝ ایٗ در. ثبضد ٔی( 1387ٕٞىبراٖ   ٝ  تؼٕهی  یتیٕیٙه  یبفته

ٝ  دٞد ٔی ٘طبٖ ٔٛؾٛع ایٗ. ثبضد ٔی( 1386  ٕٞىبراٖ ٚ ٔال٘ظزی ٞبی یبفتٝ ٔكبثك وٝ ثبضد ٔی ٔؼٙبدار ٚ ٔثجت  تهز  ثهشري  ثهب  وه

 حدالُ رٚش ثزاسب  حسبثزسی ٔٛسسٝ ا٘داسٜ وٙتزِی ٔتغیز اثز اِجتٝ. وٙٙد ٔی استفبدٜ سٛد ٔدیزیت اس ٔدیزاٖ ٞب ضزوت ضدٖ
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6 Ming, L 
7 Johl, S., Jubb, C 
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ٝ  ثب ٔكبثك ایٗ ؛ وٝثبضد ٔی ؼٙبدارٔ ٘یش تیٕیٙی یبفتٝ تؼٕیٓ ٔزثؼبت ٓ  ٞهبی  یبفته ٖ  ٚ 1الی وه ً  ،(2008  ٕٞىهبرا  ،(2007  ٔیٙه

 ثبضد. ٔی( 1387ٕٞىبراٖ   ٚ اثزاٞیٕی ٚ( 2007  ٕٞىبراٖ ٚ جبَ
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Abstract 

This Thesis examines the relationship between prior period adjustment and Earnings Management in Tehran 

Stock Exchange (TSE). In other words, this study sought to answer the question is whether restatement couse the 

earning management? For this purpose a sample of 81 active collapsed companies were selected and examined 

in the period 2002 to 2010. In this paper, for measuring of earnings management variable has usded modified 

Jones model (1991). To test of hypothesis has used multiple regression models and pearson correlation 

coefficients. Results indicate that there is no correlation between prior period adjustment and earnings 

manegment in Tehran Stock Exchange. 

Keywords: the relevant adjustments, prior period adjustment, changes in accounting procedures, correcting 

errors of previous years, earnings management, discretionary accruals. 

 

 


