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 در سود مدیزیت و حسابداری المللی بین استاندارهای بین رابطه بزرسی

   بهادار اوراق بورس در شده پذیزفته های شزکت
 

 2بیگی عزب میز علیزضا ،1گز روی آسیه
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 چکیده

َای مالی مزتثط است.  َای التصادی، ریسک اطالعات است کٍ تا کیفیت اطالعات ي گشارش یکی اس عىاصز تا اَمیت در ارسیاتی

زی در تُیٍ ي ارائٍ َای مالی افشایص یافتٍ ي اس استاوذاردَا ي ضًاتط معتثزت ایه تاير يجًد دارد کٍ َزلذر کیفیت گشارش

کیفیت  تاال تزدنَا استفادٌ ضًد، ریسک اطالعات کاَص خًاَذ یافت. استاوذاردَای حساتذاری در راستای َذف  گشارش

ماَیت اس وًع  اسوظزایه تحمیك . اوذ ضذٌحساتذاری تٍ گًوٍ مطلًب، تذيیه  رساوی اطالعاطالعات حساتذاری ي ایفای ومص 

جامعٍ آماری ایه تحمیك   اسوظز ريش مطالعٍ، َمثستگی است.  ي َا، اس وًع تًصیفی دآيری دادٌتز اساس وحًٌ گز، کارتزدی

حذفی سیستماتیک استفادٌ  گیزی ومًوٍاوتخاب ومًوٍ تحمیك اس ريش  مىظًر تٍ. تاضذ میتًرس ايراق تُادار تُزان  َای ضزکت

گزدآيری  مىظًر تٍاوتخاب ضذوذ. ضزکت  716مًردوظز  ضزایط ي تز اساس 7934الی  7931ضذٌ است. تا تًجٍ تٍ ديرٌ سماوی 

ضذ. وتایج استفادٌ   EVIEWS  افشار وزمتا کارتزد  اس تحلیل رگزسیًن َا فزضیٍتزای آسمًن   ي وًیه آيرد رٌ افشار وزماس  َا دادٌ

، تٍ المللی تیهزش استاوذاردَای ( در ديران لثل ي تعذ اس پذیACCممذار َمثستگی ضاخص کیفیت الالم تعُذی )وطان داد؛ 

تیان کزد  تًان می دروتیجٍمیشان َمثستگی ضاخص کاَص یافتٍ است.  دَذ میتًدٌ است کٍ وطان  -1.279، -1.752تزتیة، 
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