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بزرسی اختالف هیبى کیفیت اطالعبت حسببذاری هبتٌی بز ارسش ّبی تبریخی ٍ 

کیفیت اطالعبت حسببذاری هبتٌی بز ارسضْبی تعذیل ضذُ بِ علت تَرم در ضزکتْبی 

 پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى

 دکتز داریَش جبٍیذ

 ستبدیبس داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هالیشا

 افطیي احوذی لَیِ

  داًص آهَختِ ی وبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هالیش

 چکیذُ 

تحمیك حبضش ثِ ثشسسی اختالف هیبى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی ٍ ویفیت 

خبهؼِ ی آهبسی دس .تؼذیل ضذُ ثِ ٍاسغِ ی تَسم هی پشداصد اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی 

تحمیك حبضش ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى هی ثبضٌذ وِ ثب دس استفبدُ اص سٍش 

. دس ایي تحمیك اًتخبة ضذُ است ،ضشوت اص هیبى آًْب ثِ ػٌَاى ًوًَِ 668ًوًَِ گیشی ّذفوٌذ 

سیبل ثبثت هَسد تؼذیل لشاس گشفتِ  –وًَِ ثب استفبدُ هذل اسصش خبسی غَستْبی هبلی ضشوتْبی ػضَ ً

پس اص هحبسجِ .ٍپس اص آى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول تؼذیل هحبسجِ ضذُ است

ثشا  –خبن  ویفیت اعالػبت حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول تؼذیل دادُ ّبی هشثَعِ ثب استفبدُ اص آصهَى

ثشا  ًطبى هی دّذ  -نًتبیح حبغل اص آصهَى خب. هَسد آصهَى  لشاس هی گیشًذ  ، خْت ًشهبل سٌدی

ثِ ّویي دلیل اص آصهَى ًبپبساهتشیه ػالهت صٍج ًوًَِ ای . وِ تَصیغ دادُ ّبی هشثَعِ ًشهبل ًیست 

خْت ثشسسی اختالف هیبى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول تؼذیل استفبدُ هی ضَد 

میك ػجبست است اص ایٌىِ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تؼذیل ضذُ ثِ فشضیِ ی تح.

ٍاسغِ ی تَسم ثیطتش اص ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی است وِ دس عی ضص 

ًتبیح حبغل اص آصهَى ػالهت صٍج ًوًَِ ای دس . هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد  18تب  06سبل اص سبل 

ثب فشضیِ ی تحمیك ًطبى هی دّذ وِ هی تَاى فشضیِ ی تحمیك سا هجٌی ثش ثیطتش ثَدى ویفیت استجبط 

اعالػبت حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ ػلت تَسم اص ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی 

 . تبسیخی پزیشفت 
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 ٍاصگبى کلیذی 

 . سیبل ثبثت –ل اسصش خبسی تَسم ، ویفیت اعالػبت حسبثذاسی ، اسصش تبسیخی ، اسصش خبسی ، هذ

 همذهِ.  1

اعالػبت حسبثذاسی هجٌبی ثسیبسی اص تػوین گیشی ّبی التػبدی لشاس هی گیشًذ ایي اعالػبت دس 

لبلت غَستْبی هبلی اسبسی ًظیش غَست سَد ٍ صیبى ٍ غَست خشیبى ٍخِ ًمذ ٍ غَست سَد ٍ صیبى 

خشیبى ّبی ًمذی ٍ ٍضؼیت هبلی دس اختیبس خبهغ ٍ تشاصًبهِ اعالػبتی سا دس خػَظ ًتبیح ػولیبت ٍ 

استفبدُ وٌٌذگبًی ًظیش سْبهذاساى ٍ اػتجبسدٌّذگبى ٍ هذیشاى لشاس هی دٌّذ ٍ ایي اعالػبت دس ٍالغ 

ثشای آًىِ تػوین گیشی ّبی اتخبر ضذُ .  [ 10] هجٌبیی ثشای تػوین گیشی ّبی آًْب خَاّذ ثَد

ذ اعالػبتی وِ آًْب دس فشایٌذ تػوین گیشی هَسد تَسظ تػوین گیشًذگبى دسست ٍ هٌغمی ثبضذ ثبی

ویفیت اعالػبت حسبثذاسی ثِ ػٌَاى . استفبدُ لشاس هی دٌّذ اص ویفیت ّبی الصم ثشخَسداس ثبضذ 

هشثَط  –ٍیژگی ّبی ویفی اعالػبت حسبثذاسی هَسد اضبسُ لشاس هی گیشد ٍ ضبهل لبثل فْن ثَدى 

ثبضذ ثسیبسی اص هحممیي دس سبلْبی اخیش دس پژٍّطْبی خَد  لبثلیت اػتوبد ٍ لبثلیت همبیسِ هی –ثَدى 

 1] دلت اعالػبت حسبثذاسی دس پیص ثیٌی سا ثِ ػٌَاى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هذًظش لشاس دادُ اًذ

چٌبًچِ دس ضشایغی وِ التػبد ثب تَسم هَاخِ است الالم حسبثذاسی ثِ پیشٍی اص اغل ثْبی توبم ضذُ  .[

صهبى تحػیل داسایی یب لجَل ثذّی یبتحمك دسآهذ یب تحول )ضْبی صهبى ایدبد تبسیخی ثش اسبس اسص

اص ثبثت تَسم اسصش دفتشی آًْب تؼذیل ًگشدد دسایي غَست ایي اثْبم ثِ ٍخَد  گضاسش ضًَذ ٍ(ّضیٌِ

هی آیذ وِ آیب غَستْبی هبلی اسائِ ضذُ  ثِ پیشٍی اص اص اغل ثْبی توبم ضذُ ی تبسیخی اص ویفیت 

 .الصم ثشای اتخبر تػویوبت هٌبست  تَسظ سْبهذاساى ثشخَسداس است یب خیش( ی ویفی ٍیژگی ّب)

ػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی دس ضشایظ تَسهی اص ویفیت هٌبست ثشخَسداس چٌبًچِ اعال

تػویوبتی وِ ثش اسبس آًْب اتخبر هی ضًَذ عجؼب اص ( ثِ ثیبى دیگش هشثَط ٍ لبثل اػتوبد ًجبضٌذ )ًجبضٌذ 

وَضص هی ضَد تب  ویفیت اعالػبت حسبثذاسی  تحمیكدس ایي  .ویفیت هٌبست ثشخَسداس ًخَاٌّذ ثَد 

تبسیخی ٍ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ دلیل تَسم اثتذا ثب یه هذل هٌبست اًذاصُ گیشی ٍ 

دس ًتیدِ هسئلِ ی اغلی ٍخَد اثْبم دس استجبط ثب ویفیت . گیشًذ سپس ثب یىذیگش هَسد همبیسِ لشاس 

اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی دس صهبى تَسم هی ثبضذ وِ دس ایي پژٍّص وَضص هی 

عالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی ثب ویفیت ضَد تب ایي اثْبم اص عشیك همبیسِ ی ویفیت ا

 .ٌی ثش اسصضْبی تؼذیل ضذُ ثِ دلیل تَسم سفغ گشدد اعالػبت حسبثذاسی هجت
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هببًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحمیك  .2  

.هی پشداصین  دس ایي ثخص ثِ تطشیح هجبًی ًظشی ٍ پیطیٌِ تحمیك  

  هببًی ًظزی تحمیك .  2-1

.  ادثیبت تحمیك حبضش هشثَط ثِ دٍ هَضَع حسبثذاسی تَسهی ٍ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هی ثبضذ 

تحمیك وَضص هی ضَد تب اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تبسیخی ثب استفبدُ اص یه دس ایي 

سٍش هٌبست ثِ اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی تجذیل گشدد ٍ سپس ویفیت ّش دٍ 

 .دستِ اص اعالػبت اًذاصُ گیشی ضذُ ٍ ثب یىذیگش همبیسِ ضًَذ

یگش اص هجبحث لبثل تَخِ دس حسبثذاسی تَسهی ایدبد یىی د2 الالم پَلی ٍ الالم غیز پَلی   

) الالم پَلی الالهی ّستٌذ وِ ثب تغییش دس سغح لیوتْب . تفىیه هیبى الالم پَلی ٍ الالم غیش پَلی است 

آًْب دس دًیبی ٍالؼی دچبس تغییش ًوی ادػب ٍ تؼْذ ًسجت ثِ (ثِ ٍخَد آهذى تَسم ٍ یب سوَد التػبدی 

غیش پَلی الالهی ّستٌذ وِ ثب تغییش دس سغح لیوتْب اسصش آًْب دس دًیبی ٍالؼی  دس همبثل الالم. ضَد 

دچبس تغییش هی ضَد ٍ دس تؼذیل غَستْبی هبلی دس ضشایظ تَسهی ثبیذ آًْب سا ًیض تؼذیل ًوبیین تب ثِ 

هذى داساییْبیی ّستٌذ وِ ثب ثِ ٍخَد آ ،ثِ ثیبى سبدُ تش داسایی ّبی پَلی. اسصش ٍالؼی گضاسش ضًَذ 

تَسم هیضاى ادػبی ًسجت ثِ اًْب تغییش ًوی وٌذ ٍ ّوچٌیي ثذّی ّبی پَلی ثذّی ّبیی ّستٌذ وِ ثب ثِ 

ٍخَد آهذى تَسم هیضاى تؼْذ ًسجت ثِ آًْب تغییشی ًوی وٌذ اهب دس همبثل داساییْبی غیش پَلی ٍ ثذّی 

ًوًَِ . ثِ آًْب تغییش هی وٌذ ّبی غیش پَلی الالهی ّستٌذ وِ دس ضشایظ تَسهی هیضاى ادػب ٍ تؼْذ ًسجت 

پَلی حسبثْبی  ّبی ٍ  ًوًَِ ای اص ثذّی ،ّبیی اص داساییْبی پَلی حسبثْبی دسیبفتٌی ٍ ٍخِ ًمذ 

هَخَدیْب ٍ اهَال ٍ هبضیي الالهی اص لجیل داساییْبی غیش پَلی ضبهل ّوچٌیي . پشداختٌی هی ثبضٌذ 

اسصش هتؼبسف یه للن داسایی هطَْد لشاس ثذّی ّبیی وِ ثش اسبس هی ثبضٌذ ٍ آالت ٍ تدْیضات 

 .    [18] اص خولِ ثذّی ّبی غیش پَلی تلمی هی ضًَذ ،است پشداخت ضًَذ

دس استجبط ثب تؼذیل غَستْبی هبلی ثِ ػلت تَسم ٍ تجذیل : هذل ّبی تعذیل غَرتْبی هبلی

صش ّبی خبسی دٍ اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تبسیخی ثِ اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اس

 .      [ 4]  هذل ٍخَد داسد وِ دس اداهِ ثِ تطشیح آى خَاّین پشداخت

ایي هذل الالم هٌذسج دس غَستْبی هبلی سا ثش اسبس ًشخ : ریبل ثببت  –هذل ارسش تبریخی 

دس ایي هذل فشؼ ثش ایي است وِ لیوت توبم وبال ٍ . تغییش دس سغح ػوَهی لیوتْب تؼذیل هی توبیذ 

ثب ًشخ هطبثِ ٍ یىسبًی افضایص هی یبثٌذ ٍ ایي فشؼ دس ٍالغ ًمغِ ی ضؼف ایي هذل هی ثبضذ خذهبت 
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صیشا دس دًیبی ٍالؼی ثِ ًذست اتفبق هی افتذ وِ توبم وبالّب ٍ خذهبت دس ضشایظ تَسهی ثب ًشخ هطبثِ ٍ 

است صیشا دسایي هذل هحبسجِ ی ضشیت تجذیل اص اّویت ٍیژُ ای ثشخَسداس . یىسبًی افضایص یبثٌذ 

اسصش تؼذیل ضذُ ی الالم هٌذسج دس غَستْبی هبلی اص عشیك حبغل ضشة اسصش تبسیخی الالم دس 

 .  [ 4]  ضشیت تجذیل ثذست هی آیذ

دس ایي هذل ایي هَضَع هَسد تَخِ لشاس هی گیشد وِ هیضاى : ریبل ثببت  –هذل ارسش جبری 

لیوت توبم وبالّب ٍ اص ایي سٍ فبٍت است تغییش دس لیوت وبالّب ٍ خذهبت هختلف دس دٍساى تَسم هت

ّوچٌیي ایي دس ایي هذل ثشای تؼییي اسصش . خذهبت دس دٍساى تَسم ثب ًشخ یىسبًی افضایص ًوی یبثٌذ 

 . [ 4]  خبسی الالم حسبثذاسی اص سٍضْبی هختلف صیش استفبدُ هی ضَد

دس ایي سٍش اسصش خبسی ثشاثش است ثب هجلغی  2(ارسش جبیگشیٌی )رٍش ارسش ٍرٍدی جبری 

 ِ ثب وبسوشد هطبثِ تحػیل گشدد داسایی هطبثِ داسایی هشثَعه وِ ثبیذ دس صهبى حبل پشداخت ضَد تب ی

دس ایي سٍش اسصش خبسی ثشاثش 2 (ارسش خبلع ببسیبفتٌی ) رٍش ارسش خزٍجی جبری 

ش است ثب لیوت فشٍش هٌْبی ّضیٌِ ّبی ثِ ثیبى دیگش اسصش خبسی ثشاث. است ثب خبلع اسصش فشٍش 

 .تَصیغ ٍ فشٍش 

دس ایي سٍش اسصش خبسی ثشاثش است ثب هجلغی وِ اًتظبس هی : رٍش ارسش خزٍجی هَرد اًتظبر

 .سٍد دس یه صهبى هطخع دس آیٌذُ اص فشٍش داسایی حبغل گشدد 

بس هی سٍد اص دس ایي سٍش هجلغی وِ اًتظ:رٍش ارسش فعلی جزیبى ّبی ًمذ هَرد اًتظبر آتی 

فشٍش داسایی دس یه صهبى هطخع دس آیٌذُ حبغل گشدد ثب استفبدُ اص یه ًشخ تٌضیل هٌبست ثِ صهبى 

 .حبل تٌضیل ضذُ ٍ ثِ ػٌَاى اسصش خبسی دس ًظش گشفتِ هی ضَد 

دس ایي سٍش اسصش خبسی الالم حسبثذاسی ثشاثش است : رٍش بکبرگیزی ضبخع خبظ لیوتْب 

 .ثذس ضبخع خبظ لیوت هشثَط ثِ ّشیه اص آًْب ثب اسصش دفتشی آًْب ضش

دس ایي سٍش اثتذا اص لبػذُ ی اوثش اسصش  2(ارسش هحزٍهیت )رٍش ارسش بزای ضزکت 

ٍ اسصش ( اسصش فؼلی خشیبًْبی ًمذ آتی حبغل اص وبسوشد هستوش داسایی ٍ فشٍش آى )التػبدی 

اسصش استفبدُ ای داسایی ثذست هی  هجلغ ثبصیبفتٌی داسایی یب( خبلع اسصش فشٍش )خبلع ثبصیبفتٌی 

اسصش  ،سپس دس هشحلِ ی ثؼذ اص لبػذُ ی الل اسصش استفبدُ ای داسایی ٍ اسصش خبیگضیٌی آى. آیذ 
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اص ایي .ثذست هی آیذ وِ ثیبًگش اسصش خبسی هی ثبضذ ( فمذاى )ثشای ضشوت یب اسصش هحشٍهیت 

یي اسصش خبسی داساییْب استفبدُ هی سبت حشفِ ای ثشای تؼیسٍش دس وطَس اًگلیس ٍ ٍلض تَسظ هَس

 .ضَد 

دس ایي سٍش ثشای ثذست آٍسدى اسصش خبسی اص فْشست لیوت : رٍش لیوت گذاری هستمین 

 .فشٍضٌذگبى ٍ یب غَستحسبة لیوت ّبی خبسی ٍ یب ثْبی استبًذاسد سبخت داسایی استفبدُ هی ضَد 

ٍ غیش خغی لیوت ّب ثشای دس ایي سٍش اص هبتشیس ّبی خغی : رٍش هبتٌی بز لَاعذ ریبضی

 .تؼییي اسصش خبسی استفبدُ هی ضَد 

ّیبت تذٍیي استبًذاسد ّبی حسبثذاسی هبلی دس ثیبًیِ ی ضوبسُ ی : کیفیت اطالعبت حسببذاری 

ویفیت اعالػبت 2 دٍ خَد ٍیژگی ّبی ویفی اعالػبت حسبثذاسی سا ثِ ضشح صیش تجییي ًوَدُ است 

ی اعالػبت حسبثذاسی هَسد اضبسُ لشاس هی گیشًذ ٍ ضبهل لبثل حسبثذاسی ثِ ػٌَاى ٍیژگی ّبی ویف

هشثَط ثَدى ثِ . لبثلیت اػتوبد ٍ لبثلیت همبیسِ ضبهل ثجبت سٍیِ هی ثبضذ ،هشثَط ثَدى ،فْن ثَدى 

هشثَط ثَدى خَد ضبهل سِ ٍیژگی سَدهٌذی  .هؼٌبی تبثیشگزاسی اعالػبت دس تػوین گیشی ّب است 

لبثلیت اػتوبد ًیض خَد اص سِ ٍیژگی لبثلیت ٍ یص ثیٌی ٍ ثِ هَلغ ثَدى است سَدهٌذی دس پ،دس اسصیبثی 

  .اسائِ هؼتجش ٍ ثی عشفی تطىیل ضذُ است ،تبییذ 

اًذاسُ گیزی کیفیت اطالعبت حسببذاری بز اسبس هیشاى دلت اطالعبت حسببذاری  

دس داًص حسبثذاسی پژٍّطگشاى تَاًستِ اًذ دس دِّ ی اخیش ویفیت اعالػبت  : در پیص بیٌی

سا ثب استفبدُ اص هفَْم خغبی پیص ثیٌی  اعالػبت حسبثذاسی ٍ اغل ( ٍیژگی ّبی ویفی )حسبثذاسی 

ثذیي غَست وِ خغبی اعالػبت حسبثذاسی دس پیص ثیٌی خشیبى ٍخِ ًمذ . اًذاصُ گیشی وٌٌذ  ، تؼوین

ػولیبتی دٍسُ ی آتی ثب ویفیت اعالػبت حسبثذاسی ساثغِ ی هؼىَس داسد دس ًتیدِ ّشچِ همذاس ایي 

خغب ووتش ثبضذ ایي هَضَع  ًطبى دٌّذُ ی ایي است وِ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی ثیطتش است ٍ 

دس ًتیدِ چٌبًچِ خغبی اعالػبت حسبثذاسی دس پیص ثیٌی  خشیبى ٍخِ ًمذ ػولیبتی دٍسُ آتی .ؼىس ثبل

ثب استفبدُ اص یه هذل هٌبست اًذاصُ گیشی ضَد لشیٌِ ی آى سا هی تَاى ثِ ػٌَاى ویفیت اعالػبت 

 .حسبثذاسی هذًظش لشاس داد 
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 ٌِ تحمیك یپیط.  2-2

سبثذاسی تَسهی ٍ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی ثِ تشتیت سبل تحمیك ّبی اًدبم ضذُ دس صهیٌِ ی ح

 .اًتطبس دس داخل ٍ خبسج اص وطَس ثِ ضشح خذٍل صیش هی ثبضٌذ 

 پیطیٌِ ی تحمیك ّبی اًدبم ضذُ دس صهیٌِ حسبثذاسی تَسهی ٍ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی2  6خذٍل 

 ًتیدِ ػٌَاى تحمیك سبل تحمیك ًبم هحمك

 غَستْبی هبلی تؼذیل ضذُ ثش هجٌبیآثبس  6146 ّیٌتض

 تغییش دس سغح ػوَهی لیوتْب

 هیبى غَستْبی هبلی تؼذیل ضذُ ٍ غَستْبی

 هبلی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی اختالف

 .هؼٌبداسی ٍخَد داسد 

 تؼذیل غَستْبی هبلی ثش هجٌبی سٍش گوبًِ 6145 دیَیذسَى

 صًی ٍ همبیسِ آى ثب سبیش سٍضْبی تؼذیل

 صًی ٍ سبیش سٍضْبی تؼذیل ثیي سٍش گوبًِ

 .اختالف هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد 

 ثشسسی اثش غَستْبی هبلی تؼذیل ضذُ ثش 6246 سبسبًی

 تػوین گیشی ّبی التػبدی

 غَستْبی هبلی تؼذیل ضذُ ثش تػوین گیشی

 ّبی التػبدی استفبدُ وٌٌذگبى هَثش است

 تَصیغ سَد ثش اسبس سَد تبسیخی دس  اثش تَسم ثش فشسبیص  سشهبیِ ضشوتْب 6218 هیش

 ضشایظ تَسهی ثبػث فشسبیص سشهبیِ ضشوتْب

 هی ضَد 

 ثشسسی استجبط هیبى ویفیت گضاسضگشی   0886 ساج گَپبل

 هبلی ثب ًَسبًبت ثبصدُ سْبم 

 ثیي ویفیت گضاسضگشی هبلی ٍ ًَسبًبت ثبصدُ

 .سْبم ساثغِ هٌفی ٍخَد داسد 

 ثشسسی ساثغِ هیبى ویفیت گضاسضگشی هبلی  0886 فشاًسیس

 ثب ّضیٌِ ثذّی ٍ سشهبیِ

 ثیي ویفیت گضاسضگشی هبلی ٍ ّضیٌِ ثذّی 

 .ٍ سشهبیِ ساثغِ هٌفی ٍخَد داسد 

هذسس ٍ 

 حػبسصادُ

 ثشسسی استجبط هیبى ویفیت گضاسضگشی   6204

 .هبلی ثب وبسایی سشهبیِ گزاسی 

 ثیي ویفیت گضاسضگشی هبلی ٍ وبسایی 

 .سشهبیِ گزاسی ساثغِ ای هثجت ٍخَد داسد

 اسائِ الگَیی ثشای اسصیبثی ػَاهل هَثش ثش 6200 ثبدآٍس ًٌْذی

 .ویفیت گضاسضگشی هبلی دس ایشاى

 ثیي حبضیِ سَد آٍسی ٍ وبسایی هذیشیت 

 ثب ویفیت گضاسضگشی هبلی ساثغِ هثجت 

 .ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد 
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 رٍش تحمیك  .  3 

لحبػ ّذف یه پژٍّص وبسثشدی است صیشا ًتیدِ ی آى تَسظ عیف گستشدُ ای اص تحمیك حبضش اص 

اص لحبػ هبّیت یب سٍش . استفبدُ وٌٌذگبى اص غَستْبی هبلی ضشوتْب هَسد استفبدُ لشاس خَاّذ گشفت 

اخشای تحمیك یه تحمیك ًیوِ تدشثی است صیشا دس ایي تحمیك دس هشحلِ ی اٍل غَستْبی هبلی ضشوتْب ثِ 

َسم هَسد تؼذیل لشاس هی گیشًذ ٍ ثذیي تشتیت گشٍُ تدشثِ ایدبد هی گشدد ٍ سپس ویفیت ػلت ت

غَستْبی هبلی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی یب تؼذیل )گضاسضگشی هبلی ثش اسبس گشٍُ تدشثِ ٍ گشٍُ ضبّذ 

ت تحمیك حبضش اص لحبػ سٍش خوغ آٍسی اعالػب. هحبسجِ ضذُ ٍ ثب یىذیگش همبیسِ هی گشدًذ ( ًطذُ

یه تحمیك وتبثخبًِ ای هی ثبضذ صیشا ثشای گشدآٍسی اعالػبت دس ایي پژٍّص اص اسٌبد ٍ هذاسن هَخَد 

 .ٍ هشثَط ثِ اػضبی ًوًَِ استفبدُ ضذُ است 

 فزضیِ ّبی تحمیك.  3-1

 2دس تحمیك حبضش یه فشضیِ ثِ ضشح صیش ٍخَد داسد 

ٍاسغِ تَسم ثیطتش اص ویفیت اعالػبت ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تؼذیل ضذُ ثِ 

 .حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تبسیخی است 

 هتغیز تحمیك .  3-2

هتغیش هَسد ًظش دس تحمیك حبضش ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هی ثبضذ وِ لجل ٍ ثؼذ اص تؼذیل ثِ ٍاسغِ ی 

 . تَسم هَسد هحبسجِ لشاس هی گیشد

 جبهعِ ٍ ًوًَِ آهبری .  3-3

 18خبهؼِ آهبسی دس تحمیك حبضش ولیِ ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى تب پبیبى سبل 

هی ثبضٌذ ٍ ثشای ًوًَِ گیشی اص ایي خبهؼِ ثب لحبػ ًوَدى هؼیبس ّبیی اص سٍش حزف سیستوبتیه استفبدُ 

خالغِ . حزف گشدیذًذ ثذیي تشتیت ضشوتْبیی وِ هؼیبس ّبی هَسد ًظش سا احشاص ًىشدًذ . ضذُ است 

 2هی ثبضذ  0ًوًَِ گیشی دس ایي تحمیك ثِ ضشح خذٍل 
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 ًوًَِ گیشی دس تحمیك  حبضش2 0خذٍل 

 146  18ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ ٍ فؼبل دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى دس سبل 

  618 .دس ثَسس اٍساق ثْبداس حضَس داضتِ ثبضٌذ  6218تب  6206ضشوتْبیی وِ اص سبل 

  686 .اسفٌذ ثبضذ  01ضشوتْبیی وِ سبل هبلی آًْب هٌتْی ثِ 

  22 خضء ضشوتْبی لیضیٌگ ٍ ٍاسغِ گشی هبلی ٍ ثیوِ ًجبضٌذ 

  02 .لبثل دستشس ثبضذ  18تب  06غَستْبی هبلی آًْب اص سبل 

 (256)  هدوَع ضشوتْبیی وِ هؼیبسّبی الصم سا احشاص ًىشدًذ 

 668  هدوَع ضشوتْبیی وِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذًذ 

 18ضشوت پزیشفتِ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى دس سبل  146ثب تَخِ ثِ خذٍل هالحظِ هی ضَد وِ اص هیبى 

ضشوت  هؼیبسّبی هَسد ًظش سا احشاص ًوَدًذ دس ًتیدِ ضشوتْبیی وِ هؼیبسّبی هشثَعِ سا احشاص  668تٌْب 

 .ًِ ثػَست سیستوبتیه حزف گشدیذًذ اًتخبة ًوًَىشدًذ اص 

 رٍش گزدآٍری دادُ ّب .  3-4

دس تحمیك حبضش ثشای گشدآٍسی اعالػبت اص اسٌبد ٍ هذاسن ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق 

ثش سٍی پبیگبُ وِ ثْبداس ضبهل غَستْبی هبلی اسبسی ٍ یبدداضتْبی تَضیحی ّوشاُ غَستْبی هبلی 

ّوچٌیي ثشای ثذست آٍسدى ضبخع .استفبدُ ضذُ است ایٌتشًتی سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس ًوبیِ ضذُ 

لیوتْبی خبظ ثؼٌَاى ثخطی اص اعالػبت الصم ثشای اًدبم پژٍّص اص ضبخع لیوتْبی ًوبیِ ضذُ ثش سٍی 

 .پبیگبُ ایٌتشًتی ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى استفبدُ ضذُ است 

 

  رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب.  3-5
 2هذل ّبی هَسد ستفبدُ دس تحمیك حبضش ثِ ضشح صیش هی ثبضٌذ 

 هذل تعذیل اطالعبت حسببذاری . 3-5-1

سیبل ثبثت استفبدُ ضذُ است ٍ  –ثشای تؼذیل اعالػبت حسبثذاسی ثِ ػلت تَسم اص هذل اسصش خبسی 

ّوبًغَس وِ لجال گفتِ ضذ دس ایي هذل سٍضْبی هتفبٍتی ثشای هحبسجِ اسصش خبسی الالم حسبثذاسی ٍخَد 

دس ایي ،ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت ّبی دس دستشس ثَدى ٍ فضًٍی هٌبفغ ثش هخبسج ٍ ػولی ثَدى اص ایي سٍ . داسد 
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سیبل ثبثت اص سٍش ثىبسگیشی ضبخع  –هذل اسصش خبسی تحمیك ثشای تؼذیل غَستْبی هبلی ثش اسبس 

 .خبظ لیوتْب استفبدُ ضذُ است 

 هذل اًذاسُ گیزی هتغیز تحمیك.  3-5-2

ثشای اًذاصُ گیشی هتغیش تحمیك وِ ّوبى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول تؼذیل ثِ ٍاسغِ ی 

 2تَسم است اص هذل صیش استفبدُ ضذُ است 

 
CFO i , t = α0 + β1CFO i , t+ β2 Δ ARi,t + β3 Δ INVi,t + β4 Δ APi,t + β5 DEPR + 

β6OTHER i , t + ε i , t+1 

OTHER = OP – (CFO + ΔAR +ΔINV - ΔAP - DEPR) 

 

 2دس ایي سٍاثظ 

CFO     2                          خشیبى ًمذی حبغل اص ػولیبت   ΔAR 2تغییش دس حسبثْبی دسیبفتٌی 

ΔINV     2                                        تغییش دس هَخَدیْب        ΔAP 2تغییش دس حسبثْبی پشداختٌی 

DEPR   2       ّضیٌِ استْالن داساییْبی هطَْد ٍ ًبهطَْدOTHER   2خبلع سبیش الالم تؼْذی 

OP    2                                               سَد ػولیبتی               ε 2 پیص ثیٌی اعالػبتهمذاس خغب 

 

خغبی اعالػبت ثِ ػٌَاى پس اص هطخع ضذى خغبی پیص ثیٌی اعالػبت حسبثذاسی لذس هغلك ایي خغبّب 

دس ًتیدِ دس ایي تحمیك . [ 1] دس ًظش گشفتِ هی ضَد حسبثذاسی دس پیص ثیٌی خشیبى ٍخِ ًمذ ػولیبتی آتی 

اسی یه ػذد ّوَاسُ هثجت فشؼ هی ضَد ّوچٌیي لشیٌِ ی خغبی پیص خغبی پیص ثیٌی اعالػبت حسبثذ

ثیٌی اعالػبت حسبثذاسی ثِ ػٌَاى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هذ ًظش لشاس هی دّین دس ًتیدِ هی تَاى 

  . [ 3] گفت وِ وِ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی دس ایي تحمیك یه ػذد ّوَاسُ هٌفی است

                                                                                             

 تحمیك آسهَى فزضیِ هَرد استفبدُ بزای رٍش .  3-5-3

دس تحمیك ته ثؼذی یه هتغیش ٍخَد داسد وِ لجل ٍ . تحمیك حبضش اص ًَع تحمیك ّبی ته ثؼذی است 

ثؼذ اص یه ػول خبظ هَسد هحبسجِ لشاس گشفتِ ٍ سپس آى دٍ ٍضؼیت اص لحبػ آى هتغیش ثب یىذیگش 

. ُ ضذُ است دس ایي تحمیك ثشای آصهَى فشضیِ ّب اص آصهَى ػالهت صٍج ًوًَِ ای استفبد. همبیسِ هی ضًَذ

ثبضذ فشضیِ تحمیك سد هی  0.05ٍخَد داسد وِ اگش ثیطتش اص  sigدس ایي آصهَى یه هؼیبس تػوین ثب ًبم 

 .ضَد ٍ دس غیش ایي غَست فشضیِ تحمیك پزیشفتِ هی ضَد 
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 یبفتِ ّبی تحمیك .  4

 .داصینلجل اص ثشسسی آصهَى فشضیِ تحمیك ثِ آهبس تَغیفی ٍ ًشهبل سٌدی دادُ ّبی آهبسی هی پش

 آهبر تَغیفی 4-1

آهبسُ ّبی تَغیفی ٍ ًشهبل سٌدی دادُ ّبی آهبسی هشتجظ ثب ویفیت اعالػبت حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص 

 2تؼذیل ثِ ػلت تَسم ثِ ضشح خذاٍل صیش  هی ثبضٌذ 

 

 اسصضْبی تبسیخیآهبسُ ّبی تَغیفی ٍ ًشهبل سٌدی دادُ ّبی هشثَط ثِ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش 2   2خذٍل   

 (اسلبم ثِ هیلیَى سیبل هی ثبضذ)

 

 ویفیت اعالػبت هتغجش

 حسبثذاسی سبل

06 

 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

05 

 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

04 

 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

00 

 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

01 

 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

18 

 

6              6 تؼذاد 10              668               668                  668             668              668   

 76000 - 79400- 54100- 52000 - 72200- 42500- هیبًگیي

 46500- 35700- 24100- 28600- 30000- 24800- هیبًِ

 126000 124000 96200- 89200 137000 52800 اًحشاف

 4.58 - 2.97- 4.28- 4.89- 4.49- 2.16- چَلگی

 27.73 11.77 23.57 85 .29 27.05 7.75 وطیذگی

 957000- 646000- 646000- 646000- 1030000- 25100- هیٌیون

 هبوضیون
-42 

-1380 -20970 -656 -983 -402 

 26009164 66695506 00469400 24169166 28069051 60191811 ثشا -خبسوَ

 سغح هؼٌی

 داسی

89888 89888 89888 89888 89888 89888 
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 8986است ٍ ایي همذاس ووتش اس  89888ثشا  ثشاثش ثب  – نسغح هؼٌی داسی همذاس خب 2ثب تَخِ ثِ خذٍل 

ثبضذ دادُ ّبی آهبسی اص  8986ثشا ووتش  – نعجك لشاسداد اگش سغح هؼٌی داسی آهبسُ خب. هی ثبضذ

 8986ؼٌی داسی ثیطتشاص تَصیغ ًشهبل تجؼیت ًوی وٌٌذ ٍ تَصیغ آًْب آصاد خَاّذ ثَد ٍ چٌبًچِ سغح ه

دس استجبط ثب ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی . دادُ ّب ًشهبل هی ثبضذ  ثبضذ تَصیغ

است  8986ثشا دس توبم سبلْب ووتش   - ح هؼٌی داسی خبنسغ( ِ ػلت تَسم لجل اص تؼذیل ث) تبسیخی 

  .دس ًتیدِ دادُ ّبی هشثَط ثِ هتغیش تحمیك لجل اص تؼذیل ثِ ػلت تَسم اص تَصیغ ًشهبل تجؼیت ًوی وٌٌذ 

 ًشهبل سٌدی دادُ ّبی هشثَط ثِ هتغیش ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی ٍآهبسُ ّبی تَغیفی 2  1خذٍل 

 (اسلبم ثِ هیلیَى سیبل هی ثبضذ)

 ویفیت اعالػبت هتغجش

 حسبثذاسی سبل

06 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

05 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

04 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

00 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

01 

 ویفیت اعالػبت

 حسبثذاسی سبل

18 

 

 668 668 668 668 668 668 تؼذاد

 146000- 169000- 87600- 112000- 110000- 69200- هیبًگیي

 72200- 74600 - 42300- 62900 - 41000- 29700- هیبًِ

 243000 270000 161000 167000 206000 99600 اًحشاف

 4.07- 3.12- 5.54- 4.78- 3.99- 87 .2- چَلگی

 22.90 13.56 42.11 34.32 21.42 12.73 وطیذگی

 660000- 1470000- 1400000- 1400000- 1400000- 606000- هیٌیون

 هبوضیون
-270 

-499 -3020 -478 -1550 -4140 

 0660911 51895410 46449112 11649656 60109886 60692100 ثشا -خبسوَ

 سغح هؼٌی

 داسی

89888 89888 89888 89888 89888 89888 
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ووتش  8986است ٍ ایي همذاس اص  89888ثشا ثش ثب  – نثب تَخِ ثِ خذٍل فَق سغح هؼٌی داسی همذاس خب

است دس ًتیدِ دادُ ّبی آهبسی هشثَط ثِ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی دس توبم 

 . سبلْب  اص یه تَصیغ ًشهبل تجؼیت ًوی وٌٌذ 

 آسهَى فزضیِ تحمیك  . 4-2

حسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص تؼذیل ثِ ػلت تَسم ٍ خالغِ ًتبیح حبغل اص اًذاصُ گیشی ویفیت اعالػبت 

ثِ ضشح خذاٍل صیش هی  ثب استفبدُ اص آصهَى ػالهت صٍج ًوًَِ ای  ّوچٌیي ًتیدِ آصهَى فشضیِ تحمیك

 2ثبضذ 

 ًتبیح حبغل اص اًذاصُ گیشی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی2 6خذٍل 

       5β      6β       1β      2 β     0 β      6 β       8α    ضشیت 
 اًحشاف هؼیبس 1520000000 2.05 1.75 1.01 1.47 1.94 5.78
 tآهبسُ  0.43 2.94 5.44- 1.45 4.14- 2.42- 6.75

 احتوبل 0.050 0.005 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000

 اعالػبت حسبثذاسی ویفیت اػتجبس سٌدی هذل سگشسیًَی اًذاصُ گیشی 
0.000     Prob F- statistic 118.5281        F-statistic 32800000000 S.E .of regression 
-56.2   Schwarz critrion -55.9    Akaike info   1.8 Dorbin-watson 
56.08     Hanan-Quinn criter 0.92 Adjusted R-squared 0.93 R-squared      

 

 گیشی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسیًتبیح حبغل اص اًذاصُ 2 5خذٍل 

       5β      6β       1β      2 β     0 β      6 β       8α    ضشیت 
 اًحشاف هؼیبس 5020000000 0.2303 0.50  6.11 1.07 1.73   1.98
 tآهبسُ  2.44 7.13 7.39- 1.09- 55 .0- 59 .6  2.92-
0.005 0.000 0.050 

0.040 
 احتوبل 0.018 0.000 0.000

 اػتجبس سٌدی هذل سگشسیًَی اًذاصُ گیشی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی
   0.000     Prob F- statistic 449.5        F-statistic   19300000000 S.E .of regression 
   -57.44   Schwarz critrion 56.19    -Akaike info   2.31 Dorbin-watson 
   57.28     Hanan-Quinn criter 0.997 Adjusted R-squared 0.998 R-squared      

دس استجبط ثب اًذاصُ گیشی ویفیت  Fهطخع است احتوبل  آهبسُ  ثبال خذٍلدٍ  ّوبًغَس وِ اص 

ٍاتسَى  –است ٍ همذاس هؼیبس دٍسثیي  8986اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی ووتش اص 
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ًیض دس استجبط ثب ضشایت هذل اًذاصُ گیشی  tاص عشف دیگش احتوبل آهبسُ . هی ثبضذ  096تب  696ًیض ثیي 

دس ًتیدِ اص لحبػ ایي هؼیبس ّب هی تَاى ًتبیح حبغل اص اًذاصُ گیشی ویفیت . است  8986ووتش اص 

تحمیك حبضش داسای اػتجبس اسصش ّبی خبسی سا دس  اسصش ّبی تبسیخی ٍ اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش

 .ٍ ثِ ًتبیح حبغل اص آى ثشای آصهَى فشضیِ تحمیك اتىب ًوَد   تلمی ًوَد

 2ًتبیح حبغل اص آصهَى فشضیِ تحمیك ًیض ثِ ضشح خذٍل صیش هی ثبضذ 

 ًتبیح حبغل اص آصهَى ػالهت صٍج ًوًَِ ای2 4خذٍل 

 ًتیدِ                            Test Sig          فشضیِ   غفش      

 ػذم ٍخَد اختالف هؼٌبداس هیبى اعالػبت

 ثِ ػلت تَسمحسبثذاسی لجل ٍ ثؼذ اص تؼذیل 

 آصهَى ػالهت صٍج

 ًوًَِ ای

 فشضیِ غفش  سد  هی ضَد 0.000       

 

ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تؼذیل ضذُ ثِ 2 ثشای آصهَى فشضیِ تحمیك وِ ثیبى هی داسد

ٍاسغِ ی تَسم ثیطتش اص ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی است اص آصهَى ػالهت 

 (sig)هؼیبس تػوین اًدبم ضذُ است ٍ همذاس  8986ایي آصهَى دس سغح . صٍج ًوًَِ ای استفبدُ ضذُ است 

سد ٍ فشضیِ ( H0)ووتش است دس  ًتیدِ فشضیِ غفش  8986است ٍ ایي همذاس اص ثذست آهذُ  89888ثشاثش ثب 

ثذاى هؼٌب است وِ اختالف هؼٌبداسی هیبى  H1لجَل فشؼ . پزیشفتِ هی ضَد  H1همبثل آى یؼٌی فشؼ 

اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تؼذیل ضذُ ثِ ٍاسغِ ی تَسم ٍ اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش 

اسصضْبی تبسیخی اص لحبػ ویفیت ٍخَد داسد ٍ ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی خبسی 

 . صضْبی تبسیخی هی ثبضذ ثیطتش اص ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اس

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی .  5

پبساداین ثْبی توبم ضذُ ی تبسیخی سبلْب است وِ دس وطَسّبیی وِ ثب تَسم دسگیش ّستٌذ هَسد چبلص 

اًتمبدّبی ٍاسدُ ثش اغل ثْبی توبم ضذُ ی تبسیخی ایي است وِ غَستْبی هبلی .  [ 10] لشاس گشفتِ است

اص عشف .ییي وٌٌذُ ی اسصش ّبی دًیبی ٍالؼی الالم حسبثذاسی ًیستٌذ تْیِ ضذُ ثش اسبس ایي اغل تج

دیگش ػذُ ای هؼتمذًذ وِ اسصش ّبی تبسیخی الالم حسبثذاسی ثشای گضاسضگشی هبلی اص اتىبی ثیطتشی 

دس چٌیي ضشایغی ضشٍست داسد وِ ثِ ّذف ًْبیی سیستن حسبثذاسی یؼٌی ویفیت . ثشخَسداس است 

ضَد یؼٌی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تبسیخی ٍ ویفیت  اعالػبت حسبثذاسی تَخِ
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دس ایي .اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی اثتذا هحبسجِ ٍ سپس ثب یىذیگش همبیسِ ضًَذ 

تحمیك ًیض ایي اهش غَست گشفت ٍ ًتیدِ ی حبغل اص همبیسِ ی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش 

ی ثب ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی ایي ثَد وِ ویفیت اسصش ّبی تبسیخ

اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی ثیطتش اص ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی 

دس ًتیدِ فشایٌذ تؼذیل غَستْبی هبلی ثِ ػلت تَسم ٍ ثیبى آًْب ثش اسبس اسصش ّبی خبسی . تبسیخی است 

ًتبیح ایي تحمیك دس حبلت ولی ثیبى . ی تَاى دس استمبی ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هَثش داًست سا ه

وٌٌذُ ی ضشٍست اخشای سیستن حسبثذاسی تَسهی دس داخل وطَس است صیشا  دس تحمیك حبضش ّوبى 

عَس وِ ثیبى ضذویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی خبسی ثیطتش اص ویفیت اعالػبت 

ًتبیح حبغل اص ایي تحمیك هجٌی ثش ضشٍست اخشای . ذاسی هجتٌی ثش اسصش ّبی تبسیخی هی ثبضذ حسبث

( 6218)ٍ هیش ( 6146)ّیٌتض سیستن حسبثذاسی تَسهی دس داخل وطَس ثب ًتبیح حبغل اص تحمیك ّبیی ًظیش 

 .هغبثمت داسد

 پیطٌْبد ّب .  6

 پیطٌْبد ّبی کبربزدی حبغل اس تحمیك .  6-1

ه هَضَع التػبدی است دس سبلْبی اخیش دس وطَسهب ثبػث ضذُ است اسائِ ی اعالػبت تَسم وِ ی

حسبثذاسی ثش اسبس استبًذاسد ّبی حسبثذاسی اص ویفیت الصم ثشخَسداس ًجبضذ دس ًتیدِ دٍ ساّىبس ٍخَد 

 ساّىبس اٍل ایي است وِ تَسم سا سیطىي وٌین تب سٍش اسائِ ی اعالػبت حسبثذاسی فؼلی،خَاّذ داضت 

وِ ایي وبس دس حَصُ ٍظبیف التػبدداًبى است ٍ  ،هٌبست ثبضذ( وِ هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی است)

ساّىبسدٍم ایي است وِ حسبثذاسی سا ثِ ػٌَاى یه داًص ّوَاسُ پَیب ٍ هٌؼغف ثب ضشایظ ٍفك دّین ثِ 

ٍظبیف  ثیبى دیگش سٍش اسائِ ی اعالػبت حسبثذاسی سا تغییش دّین وِ ایي ساّىبس دس حَصُ ی

لزا دس صهیٌِ ی ایي ساّىبس پیطٌْبدّبی صیش . هحممیي ٍ داًطدَیبى سضتِ ی حسبثذاسی است  ،حسبثذاساى

 .اسائِ هی ضَد

ثِ سبصهبى هحتشم حسبثشسی ثِ ػٌَاى یگبًِ هشخغ تذٍیي استبًذاسد ّبی حسبثذاسی دس سغح وطَس -

ذ ٌٌسی تَسهی سا دس سغح وطَس فشاّن وحسبثذاتَغیِ هی ضَد تب ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك صهیٌِ ّبی 

 .ٍ استبًذاسدی سادس ایي صهیٌِ تذٍیي ًوبیٌذ 

ثِ استفبدُ وٌٌذگبى اص اعالػبت حسبثذاسی اص خولِ سْبهذاساى ٍ اػتجبس دٌّذگبى ٍ سبیشیي تَغیِ هی -

غِ ی تَسم ًیض ضَد ػالٍُ ثش غَستْبی هبلی تْیِ ضذُ تَسظ ضشوتْب اص غَستْبی هبلی تؼذیل ضذُ ثِ ٍاس
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دس تػوین گیشی ّبی التػبدی خَد استفبدُ ًوبیٌذ تب ثِ دلیل ویفیت ًبهٌبست اعالػبت حسبثذاسی 

تػوین ًبدسست اتخبر ًىٌٌذ ٍ ثذیي تشتیت اص احتوبل تحول صیبى ّبی التػبدی ثِ ػلت اتخبر تػوین 

 .ًبدسست اختٌبة وٌٌذ

س اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی صیبدی خْت اػوبل ثِ ضشوتْبیی وِ اعالػبت حسبثذاسی آًْب دس اختیب-

لضبٍت ٍ تػوین گیشی لشاس هی گیشد تَغیِ هی ضَد تب دس چبسچَة استبًذاسدّبی حسبثذاسی اعالػبت 

هشتجظ ثب اسصضْبی خبسی الالم حسبثذاسی ًیض دس یبدداضتْبی تَضیحی ّوشاُ غَستْبی هبلی اسائِ ًوبیٌذ 

 .استفبدُ ثیطتشی ًوبیٌذ ٍ دس ٍالغ اص اغل افطبء دس ایي صهیٌِ 

 پیطٌْبدّبیی بزای تحمیك ّبی آتی .  6-2

 2ثِ هحممیي آتی هَضَع ّبی صیش ثشای اًدبم تحمیك پیطٌْبد هی گشدد 

ثشسسی اختالف هیبى هبلیبت هجتٌی ثش اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی ٍ هبلیبت هجتٌی ثش - 

 .ی تَسم ٍ تبثیش آى ثش فشسبیص سشهبیِ ضشوتْباعالػبت حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ ٍاسغِ 

ثشسسی اختالف هیبى سَد هجتٌی ثش اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی ٍ سَد هجتٌی ثش -

سیبل ثبثت ٍ تبثیش آى ثش  –اعالػبت حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ ػلت تَسم ثب استفبدُ اص هذل اسصش خبسی 

 .فشسبیص سشهبیِ ضشوتْب 

ثشسسی اختالف هیبى ویفیت اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی  ٍ ویفیت اعالػبت -

 حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ ػلت تَسم ثب استفبدُ اص هذل گوبًِ صًی دیَیذسَى 

ثشسسی اختالف هیبى پیص ثیٌی لیوت سْبم ثب استفبدُ اص اعالػبت حسبثذاسی هجتٌی ثش اسصضْبی تبسیخی -

 .لیوت سْبم ثب استفبدُ اص اعالػبت حسبثذاسی تؼذیل ضذُ ثِ ػلت تَسم ٍ پیص ثیٌی 

 ثشسسی تبثیش ویفیت حسبثشسی هستمل ٍ ویفیت حسبثشسی داخلی ثش ویفیت اعالػبت حسبثذاسی -

 

 

 هٌببع ٍ هبخذ 
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Abstract 

This study examines the difference between the quality of accounting 

information and the quality of accounting information based on 

historical values due to the inflation -adjusted value deals. Population 

in this study are listed companies in Tehran Stock Exchange The use 

of targeted sampling of 110 companies among them is selected as the 

research sample . The financial statements of companies using the 

current value of the- constant value is modified The quality of 

accounting information after it is calculated before and after 

adjustment . The quality of accounting information, , this research is 

the absolute accounting information error The anticipated future 

operating cash flow , which is measured using Raj Gopal . After 

evaluating the quality of accounting information before and after 

adjustments Data from the test jarqu - bera will test for normality. A 

nonparametric sign test for paired samples were therefore used. The 

research hypothesis is that the quality of accounting information based 

on adjusted values due to inflation The quality of accounting 

information is based on historical values greater which  During the six 

years from 85 to 90 years are examined . in total over a period of six 

years, the research hypothesis can be That exceeds the inflation -

adjusted accounting information quality of accounting information 

quality based on historical values accepted. 

Key words 

Inflation,  accounting information quality , historical value , current 

value , the current value- Fixed Rails of the model. 


