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 تعهدی اقالم بر تاکید با سهام بازده و سرمایه هسینه بر سود کیفیت تاثیر
 

 3پیمان دلیر ،2، فرزیه خوشکار1رضا زارعی

 ایزاى حسابذاری اًجوي عضَ ٍ ایزاى اصفْاى، اصفْاى، داًشگاُ حسابذاری، ارشذ كارشٌاسی  1

ُ، خسزٍ ًاصز حکین هَسسِ حسابذاری، ٍ هذیزیت داًشکذُ حسابذاری، گزٍُ ستادیارا 2  ایزاى هزكشی، سٍا

ُ، خسزٍ ًاصز حکین هَسسِ حسابذاری، ارشذ كارشٌاسی داًشجَی 3  ایزاى هزكشی، سٍا

 

 چکیده

)كِ تفاٍت هیاى سَد حسابذاری ٍ  در ایي هطالعِ تاثیز كیفیت سَد بز ّشیٌِ سزهایِ ٍ باسدُ سْام با تاكیذ بز اقالم تعْذی

. ّذف اس ایي صِ هْن اس سیستن حسابذاری  است(رسی شذُ است )كیفیت سَد یک هشخجزیاى ّای ًقذی( تعزیف شذُ اًذ بز

پژٍّش تعییي ایي هَضَع است كِ آیا با تَجِ بِ ّشیٌِ سزهایِ ٍ باسدُ سْام،  اقالم تعْذی ًقش قابل هالحظِ ای در عکس 

شزكت پذیزفتِ شذُ در بَرس  110هالی تعذاد العول باسار بِ اطالعات سَد شزكت ّا دارد. اس ایي رٍ  با استفادُ اس اطالعات 

بزرسی شذُ است .كیفیت سَد یکی اس هباحث بحث اًگیش در حَسُ هالی ٍ  1334-1333اٍراق بْادار تْزاى در طی دٍرُ سهاًی 

حسابذاری هی باشذ كِ تحقیقات سیادی را در ایي حَسُ بِ خَد اختصاص دادُ است. علیزغن تواهی تحقیقات اًجام شذُ در 

هَرد ارتباط كیفیت سَد ٍ ّشیٌِ سزهایِ با باسدُ سْام ایي سَال در تحقیقات اخیز هطزح شذُ كِ آیا ٍیژگی كیفیت سَد بِ 

( ًشاى 2012) 1ّوزاُ سایز اطالعات حسابذاری هی تَاًٌذ هبٌایی بزای تخویي ّشیٌِ سزهایِ تلقی شًَذ؟ اپزگیس ٍ ّوکاراى

عَاهل تعییي ّشیٌِ سزهایِ باشذ. حال اگز قبَل كٌین كِ كیفیت سَد هی تَاًذ بز دادًذ كِ كیفیت سَد هی تَاًذ یکی اس 

ّشیٌِ سزهایِ هَثز باشذ، هی تَاًین اًتظار داشتِ باشین كِ بیي باسدُ  سْام ٍ ّشیٌِ سزهایِ ای كِ هبتٌی بز تاكیذ بز اقالم 

 .تعْذی ٍ كیفیت سَد هی باشذ ًیش ارتباطی ٍجَد داشتِ باشذ

 

 .تعْذی اقالم سْام، باسدُ سزهایِ، ّشیٌِ سَد، كیفیتکلیدی: های  واشه
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