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 شذُ ارائِای کیفیت سَد گشارش شذُ تا سَد تجذیذ  تزرسی هقایسِ

 

 دکتز هْذی تْار هقذم

 اػتادياس داًـگاُ ؿْيذ تاٌّش کشهاى

 هْذیِ دٍلت آتادی

 کاسؿٌاع اسؿذ حؼاتذاسي داًـگاُ ؿْيذ تاٌّش کشهاى

 چکیذُ

ذُ تا اي تيي کيفيت ػَد گضاسؽ ؿ دس ايي تحميك ػقی ؿذُ اػت کِ يک تشسػی همايؼِ    

تدذيذاسائِ ػَد ايي هفَْم سا تا خَد تِ ّورشاُ داسد کرِ   . ػَد تدذيذ اسائِ ؿذُ اًدام گيشد

سلن ًادسػتی ترَدُ اػرت ٍ دس ًتيدرِ ًياصهٌرذ اكر        ( دس دٍسُ گزؿتِ)ػَد گضاسؽ ؿذُ 

گيشي لشاس گشفتِ اػت، ايي ػرَا  هغرش    اص آًدا کِ ػَد گضاسؽ ؿذُ هثٌاي تلوين. اػت

ٍ )دس همايؼِ تا ػَد تدذيذاسائِ ؿرذُ  ( ٍ حاٍي اؿتثاُ) ػَد گضاسؽ ؿذُ اػت کِ کيفيت 

 چگًَِ اػت؟ ( اك   ؿذُ

 81ؿشکت پزيشفتِ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى، عی دٍسُ صهراًی   144 تشاي ايي هٌؾَس،    

گيرشي کيفيرت ػرَد اص دٍ    دس ايي پظٍّؾ تشاي اًذاصُ. هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت  88تا 

هترذٍوَطي تحميرك، سگشػريَى    . تيٌری ٍ پايرذاسي ػرَد اػرتفادُ گشديرذ     لاتليرت پريؾ   هقياس

ًتايح تحميك حاکی اص ايي تَد، کِ کيفيرت ػرَد تدذيرذ اسائرِ ؿرذُ دس      . تاؿذ هی tٍآصهَى 

 . همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اص پايذاسي ٍ لاتليت پيؾ تيٌی تيـتشي تشخَسداس اػت

 تيٌی ػَد اسائِ ػَد، پايذاسي ػَد، لاتليت پيؾکيفيت ػَد، تدذيذ  : ٍاصُ ّا کلیذ
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 هقذهِ

ِ تدذيرذ       %  5/8تررِ %  5/4اص  2006ترا   2004اص ػرا    دس اهشيکرا  كرَس  ّراي هراوی    اسائر

ِ افضايؾ يافتِ ٍ تؼياسي اص ؿشکت ّا كَس  ّاي هراوی كرحيحی سا    ًکرشدُ ٍکيفيرت    اسائر

يٌِ خْت تخليق هٌاتـ دادُ اًرذ ترِ   اع فاتی کِ تِ ػشهايِ گزاساى تشاي اخز تلويوا  تْ

ِ ّوضهاى ترا سؿرذ ػرشيـ تدذيرذ      .ػَا  لشاس گشفتِ اػت صيشعَس خذي  كرَس  ّراي    اسائر

 اسائِهاوی، تحميما  داًـگاّی ًيض ت ؽ صيادي سا تشاي يادگيشي ّاي  تيـتش دستاسُ تدذيذ 

ّاي  اسائِ اثيش تاصاس تشتيـتش تِ ت اًدام ؿذُ دس ايي صهيٌِضوي ايٌکِ تحميما  . اًدام دادُ اًذ

 ]14،8،6[هدذد توشکض کشدُ اًذ

هذيشاى ؿرشکت ّرا، ػرشهايِ گرزاساى ٍ افرشادي کرِ دس تراصاس         تحليل گشاى اٍساق تْاداس،    

ػشهايِ هـاسکت داسًذ تيـتشيي تَخِ خَد سا تِ سلرن ػرَد خراوق ترِ فٌرَاى آخرشيي للرن        

اص حذ ترش ػرَد ترذافی کٌٌرذُ      تاکيذ تيؾ. اع فاتی كَس  ػَد ٍ صياى هقغَف هی کٌٌذ

 .آى اػت کِ تاصاس ػايش ؿاخق ّاي فولکشد سا ًاديذُ هی گيشد

د گضاسؽ ؿذُ حؼاتذاسي ٍخرَد داسد،  اهشٍصُ تا ٍخَد هحذٍديت ّايی کِ دس هَسد ػَ    

کيفيت ػَد سا ّوچٌاى، ؿاخق تْتشي ترشاي ًحرَُ تخلريق هٌراتـ خرَد       ،ػشهايِ گزاساى

هاًی اص کيفيت الصم تشخرَسداس اػرت کرِ اص اػرتوشاس ٍ لاتليرت      ػَد حؼاتذاسي ص. هی داًٌذ

اعويٌراى هری    چٌاًچِ ػَد داساي کيفيت تاال تاؿذ ػرْاهذاساى ترا    .پيؾ تيٌی تشخَسداس تاؿذ

  ]3[تَاًٌذ ًؼثت تِ اًتخاب ػْام تشاي ػشهايِ گزاسي، الذام ًوايٌذ

ايري   .آثاس هاوی ترِ ّورشاُ داسد  اسلام هٌذسج دس كَستْاي هاوی ؿشکتْا تِ ٍيظُ سلن ػَد،     

اسلام هثٌاي تَصيـ ػَد تِ ػْاهذاساى ؿرشکت، هحاػرثِ پراداؽ هرذيشاى ٍ پشداخرت هاويرا        

ف ٍُ تشايي ػَد گضاسؽ ؿذُ هی تَاًذ تش تلوين گيشيْاي ػشهايِ گرزاساى ٍ افتثراس   . اػت

هاوی تؼرياس   دٌّذگاى هَثش تاؿذ تِ ّويي دويل سلن ػَد تشاي اػتفادُ کٌٌذگاى اص كَستْاي

ػرَد افر م ؿرذُ يرا ػرَد       ؛هْن اػت، ٍوی آًْا ًوی داًٌذ کِ کيفيت کذام ػَد تْتش اػرت 
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تحميك حاضش ت ؽ هی کٌذ تا تِ ايي ػَا  پاػخ دّرذ کرِ ػرَد تدذيرذ     . تدذيذ اسائِ ؿذُ

دس ايري   .اسائِ ؿذُ ترا اسائرِ تقرذي  ، ترش سٍي کيفيرت ػرَد حؼراتذاسي چرِ تراثيشي داسد         

ذاصُ گيشي کيفيرت ػرَد، اص دٍ هقيراس لاتليرت پريؾ تيٌری ٍ پايرذاسي ػرَد         پظٍّؾ تشاي اً

  .اػتفادُ هی ؿَد

 هزٍری تز ادتیات هَضَعی     

دس ػررا  ّراي اخيررش تررِ عررَس فضايٌرذُ اي سؿررذ ًوررَدُ ٍ تَخررِ   كررَستْاي  اسائررِتدذيرذ      

خرؾ  فر ٍُ ترش ايري  هغاوقراتی کرِ دس ت      .سا تِ خَد خلة کشدُ اػت كاحثٌؾشاى ايي سؿتِ

، ترش سٍي تقرذادي اص ؿرشکتْا اًدرام ؿرذُ      2006-1997خضاًِ داسي آهشيکا دس عی ػاوْاي 

ؿذُ سٍ تِ افضايؾ هی تاؿرذ ٍ تقرذاد آى ترِ     اسائِحاکی اص ايي اػت کِ تقذاد ال م  تدذيذ 

 .]7[للن سػيذُ اػت 17

االيی اص ی کِ دس ايشاى اًدام ؿرذُ ًيرض اؿراسُ ترِ ايري داسد کرِ، دسكرذ تر        تحميما  هـاتْ    

ّراي هراوی سا تدذيرذ     ّاي ايشاًی ًيض تِ دويل اك   اؿتثاّا  حؼراتذاسي، كرَس    ؿشکت

سػرذ ايري    خا کِ ترِ ًؾرش هری    اص آى. کٌٌذ ٍ سلوی سا تحت فٌَاى تقذي   گضاسؽ هیاسائِ 

ّراي هراوی دٍسُ خراسي ًيرض دس      تَاى اًتؾاس داؿت کرِ كرَس    سًٍذ ّوچٌاى اداهِ داسد، هی

فٌَاى ػرَد خراوق دٍسُ خراسي     تخَؽ اك   اؿتثاُ ؿَد ٍ ػَدي کِ تِّاي تقذ دػ ػا 

اًثاؿتِ اتتذاي دٍسُ اضافِ ؿذُ ٍ هثٌاي تمؼين ػَد تيي ػرْاهذاساى ٍ افغراي   ( صياى)تِ ػَد 

 .پاداؽ تِ هذيشاى لشاس گشفتِ اػت، تا سلن تقذي   اك   گشدد

ٍيرظُ ترا تَخرِ ترِ      ّا، تِ لثيل ؿشکتتٌاتشايي، دسكَس  افضايؾ يا ثاتت هاًذى تقذاد ايي      

کٌٌرذ ٍ ًيرض ترا تَخرِ ترِ       ّايی کِ تمشيثا ّوِ ػاوِ چٌيي سلوی سا گرضاسؽ هری   ٍخَد ؿشکت

تَاًرذ ترِ رّري تشػرذ کرِ       اّويت سلن تقذي   ًؼثت تِ ػَد خاوق دٍسُ، ايي تلرَس هری  

ّرا ترِ    ّاي آتی هٌافقی سا تشاي هذيشيت ؿرشکت  اؿتثاّا  حؼاتذاسي ٍ اك   آى دس دٍسُ

اص توراي      ّوشاُ داسد ٍ اع فا  حؼاتذاسي، ف ٍُ ترش ايري کرِ فراسي اص اؿرتثاُ ًيؼرت،      

 . تاؿذ خاًثذاساًِ ًيض فاسي ًوی
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ايي هَضَؿ هی تَاًذ تاثيش هؼتميوی تش اتکا پزيشي اع فا  هاوی داؿتِ تاؿرذ کرِ ايري اهرش     

ِ اّورشاُ ترا  تدذيرذ    . ًياصهٌذ تَخِ ٍ تشسػی دليك تشي هی تاؿذ دس ؿرشکتْا ٍ افرضايؾ     سائر

َؿ تراثيش هٌفری ترش تراصاس     كَستْاي هاوی کاػتِ هی ؿَد ٍ ايي هَض ػَدهٌذيتقذي  ، اص 

 .]7[هی گزاسد

ِ هاّيت ػَد تدذيذ  دس هَسد، تحميماتی ايي هَضَؿتا تَخِ تِ اّويت      ؿرذُ، اًدرام    اسائر

 .تش تاصاس، هتوشکض تَدُ اػرت ؿذُ  اسائِؿذُ اػت، ٍ تيـتش ايي تحميما  تِ تاثيش ػَد تدذيذ 

تقذاد صيادي اص ال م كَس  ّراي هراوی دس ؿرشکتْا، ًرِ تٌْرا ترش اسصؽ تراصاس          اسائِتدذيذ 

صيرشا   گرزاس اػرت  ّن اثش  ْاؿشکتْا تاثيش هی گزاسد تلکِ تش کيفيت دادُ ّاي هاوی آى ؿشکت

 .دّاي لثل تثقا  هتقذدي سا تِ ّوشاُ داس ّاي هاوی دٍسُ كَس  اسائِتدذيذ 

 :]13[هعیار ّای ارسیاتی کیفیت سَد اس دیذگاُ حساتذاری هالی

 :هفَْم کیفیت سَد هثتٌی تز سزی سهاًی ٍیضگی ّای سَد (الف 

 1.پايذاسي ػَد -1

 2.لاتليت پيؾ تيٌی ػَد -2 

 3.ًَػاى پزيشي ػَد  -3

 هفَْم کیفیت سَد تز اساط راتطِ تیي سَد ٍ اقالم تعْذی ٍ ٍجِ ًقذ(ب 

 تِ ػَد  4ِ ًمذ حاكل اص فقاويتْاي فولياتیًؼثت ٍخ -1

 تغييش دس کل ال م تقْذي-2

 پيؾ تيٌی اخضاي اختياسي ال م تقْذي تِ کوک هتغيش ّاي حؼاتذاسي-3

                                                           
1
 . Earnings Persistence 

2
 .Perdictability 

3
 . Variability 

4
 . Cash flow from opreation (CFO) 
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 5پيؾ تيٌی سٍاتظ تيي ال م تقْذي ٍ خشياًا  ًمذي -4

هفَْم کیفیت سَد تز اساط ٍیضگی ّای کیفی چارچَب ًظرزی ّیرات   ( ج

 :   تذاری هالیاستاًذارد ّای حسا

 7هشتَط تَدى -1

 8لاتليت اتکا -2

 هفَْم کیفیت سَد تز اساط تاثیز گذاری در تصوین(د

 .لضاٍتْا ٍ تشآٍسدّا، هقياسي هقکَع اص کيفيت ػَد  -1

 ساتغِ هقکَع تيي کيفيت ػَد ٍ تغييش اػتاًذاسد ّاي حؼاتذاسي -2 

 

ّای غیز ، تا تجذیذ ارائِ حساب ّای اصلی ٍ حسا بتفاٍت در پایذاری سَد

 اصلی 

تا تَخِ تِ فقاويت اكلی ؿشکت تدذيذ اسائِ کٌٌذُ، ايي احتوا  ٍخَد داسد کِ اثش     

تشاي هثا  تا ثاتت . تدذيذ اسائِ تش کيفيت ػَد ؿشکت تدذيذ اسائِ کٌٌذُ هتغيش تاؿذ

کاستشد ًادسػت لَافذ ؿٌاخت تَدى ػايش ؿشايظ، تدذيذ اسائِ ّايی کِ ًاؿی اص 

دسآهذ ّؼتٌذ داساي يک اثش تضسگتشي تش ػَدّاي خاسي، ًؼثت تِ تدذيذ اسائِ ّاي 

ًاؿی اص حؼاتذاسي ًادسػت ادغام ّا ٍ تحليل يا ّضيٌِ تحميك ٍ تَػقِ دس خشياى 

ّؼتٌذ صيشا ؿٌاخت دسآهذ دليما ٍاتؼتِ تِ فقاويت ّاي فولياتی اكلی اغلة ؿشکتْا 

پغ ؿشکت ّايی . ًَؿ حؼاب تدذيذ اسائِ ؿذُ داساي اّويت هی تاؿذ اػت يقٌی،

                                                           
5
 . Cash flow 

6
 . Financial Accounting  Standards  Board(FASB) 

7
 . Relevance 

8
 . Reliability 
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کِ حؼاب ّاي اكلی سا تدذيذ اسائِ کشدُ اًذ داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ 

 .]7[ ؿشکت ّايی ّؼتٌذ کِ حؼاب ّاي غيش اكلی سا تدذيذ اسائِ کشدُ اًذ

هقایسِ پایذاری سَد شزکت ّای تجذیذ ارائِ کٌٌذُ ًسثت تِ    

 ت ّای غیزتجذیذ ارائِ کٌٌذُ شزک

پايذاسي ػَد تشاي ؿشکت ّاي تدذيذ اسائِ دس ػا  تقذ اص اع فيِ تدذيذ اسائِ     

تضسگتش اص ؿشکت ّاي هـاتِ غيشتدذيذ اسائِ کٌٌذُ اػت صيشا ؿشکت ّاي تدذيذ 

گيشًذ ٍ ايي هٌدشتِ ت ؽ ّاي اسائِ کٌٌذُ ًؼثتا هَسد تشسػی دليك تشي لشاس هی

ّايی ّاي فَق دس توشکض تش کٌتش  ّاي حؼاتذاسي ٍ ديگش هکاًيضمؿشکتفضآيٌذُ 

حا  اگش تغييش دس پايذاسي ػَد سا .اػت کِ هٌدش تِ تاال تش سفتي کيفيت ػَد هی ؿَد

تشاي ؿشکت ّاي تدذيذ اسائِ کٌٌذُ ًؼثت تِ ؿشکت ّاي هـاتِ غيشتدذيذ اسائِ 

ِ ؿشکتی کِ اص ًَؿ غيش تدذيذ اسائِ سػين ککٌٌذُ سا همايؼِ ًوايين تِ ايي ًتيدِ هی

کٌٌذُ تاؿذ پايذاسي ػَدّاي آى ًؼثتا اص يکٌَاختی کوتشي ًؼثت تِ ؿشکت ّاي 

 .]7[ تدذيذ اسائِ کٌٌذُ تشخَسداس اػت

 اًگیشُ ّای تجذیذ ارائِ صَرت ّای هالی 

تٌذي ًوَدُ  ّاي هاوی سا دس ػِ گشٍُ عثمِ ّاي تدذيذاسائِ ّذفوٌذ، كَس  اًگيضُ    

اًگيضُ ؿشکتْايی کِ داساي هـکل ػَدآٍسي ٍ ًمذيٌگی کن   گشٍُ ًخؼت،: اػت

ايي ؿشکتْا توايل تيـتشي داسًذ تا تا اًدام الذاها  هتملثاًِ ٍ هشتکة ؿذى . تاؿٌذ هی

گشٍُ دٍم، اًگيضُ ؿشکتْايی کِ توايل داسًذ . اؿتثاُ، ًتايح هاوی خَد سا تْثَد تخـٌذ

گشٍُ ػَم، . ّاي تاصاس سا تشآٍسدُ ػاصًذ تيٌی ؾاسا  ٍ پيؾتا اًدام تملة ٍ اؿتثاُ، اًت

لشاسدادّاي پاداؽ ٍاتؼتِ تِ اسصؽ ػْام ٍ . اًگيضُ ًاؿی اص تشخی لشاسدادّا اػت

 . ]9[لشاسدادّا اػت  اي اص ايي فولکشد ؿشکت ًوًَِ

 

 



 7 

 پیشیٌِ تحقیق         

سػريذًذ کرِ، پايرذاسي    ، دس هغاوقا  خَد تِ ايي ًتيدرِ  (1383)ثمفی ٍ کشدػتاًی    

ّش چِ پايرذاسي ػرَد تيـرتش    . ػَد تِ هقٌی تکشاس پزيشي ٍ اػتوشاس ػَد خاسي اػت

تاؿذ، ؿشکت تَاى تيـتشي دس حفؼ ػَد ّاي خراسي داسد ٍ کيفيرت ػرَد ؿرشکت     

 .]1[تيـتش اػت

ّاي پزيشفتِ  ، تاثيش اسلام تقْذي تش کيفيت ػَد ؿشکت(1384)خَاخَي ٍ ًاؽوی     

عثك ًتايح تذػت آهذُ . اٍساق تْاداس تْشاى سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ ؿذُ دس تَسع

اص تحميك، ّش چِ پايذاسي ػَد تيـتش تاؿذ، ؿشکت ترَاى تيـرتشي ترشاي حفرؼ ػرَد      

 .]2[ّاي خاسي داسد ٍ کيفيت ػَد تاالتش اػت

، تِ تشسػی ساتغِ کيفيت ػَد تا پايذاسي ػَد پشداختٌذ ٍ (1389)کشيوی ٍ كادلی    

ايي ًتيدِ سػيذًذ کِ ساتغِ هقٌی داسي تيي کيفيت ػرَد ترا پايرذاسي ػرَد ٍخرَد      تِ 

ّوچٌيي، ًَؿ ساتغِ هزکَس هثثت اػت کِ ًـاى هی دّذ ّش چرِ کيفيرت ػرَد    . داسد

 .]5[افضايؾ ياتذ، پايذاسي ػَد ًيض افضايؾ هی ياتذ

ّاي هختلف کيفيت ػَد  ، خٌثِ(1389)ؿَسٍسصي هحوذسضا ،ًيکَهشام ّاؿن     

هَسد تشسػی  کِ ؿاهل اخضا هختلف ٍيظگی هشتَط تَدى ٍ لاتليت اتکا هی ؿَد سا

ضشية ٍاکٌؾ ػَد ٍ لذس  تَضيحی ػَد دس  لشاس دادًذ ٍ تِ ايي ًتيدِ سػيذًذ کِ

هقٌاداسي تا پَستفَي ؿشکت ّاي  ّاي تا کيفيت ػَد تاال تفاٍ پَستفَي    ؿشکت

کٌٌذگاى اص اع فا  حؼاتذاسي دس  ّوچٌيي اػتفادُ. تا کيفيت ػَد پاييي ًذاسد

اتکا ًؼثت تِ ٍيظگی هشتَط تَدى تاکيذ لاتليت گيشي تِ ٍيظگیٌّگام تلوين

کٌٌذگاى کيفيت ػَد دس تلويوا  اػتفادُ اًذ ٍ اع فا  هشتَط تِتيـتشي داؿتِ

 ]4[اًقکاع ًيافتِ اػت
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ذًذ کِ تِ ،تِ ايي ًتيدِ سػي(2002)ٍ پٌوي ٍ طاًگ ( 1999)سٍػيي ٍ ديگشاى   

کاسگيشي اكَ  حؼاتذاسي يکٌَاخت هٌدشتِ ًگْذاؿت يا پايذاسي تيـتش ػَدّا 

ؿذُ ٍ تافث هی ؿَد کِ ػَدّاي خاسي يک پيؾ تيٌی کٌٌذُ خَتی تشاي ػَدّاي 

ّوؼَ تا ايي ديذگاُ کِ يکی اص ٍيظگی ّاي کيفيت ػَد فثاس  اػت اص . آتی تاؿٌذ

اي آتی؛ اسائِ ّاي هدذدي کِ ًاؿی اص تَاًايی ػَدّاي خاسي دس  پيؾ تيٌی ػَدّ

اًحشاف تکاسگيشي اكَ  حؼاتذاسي تاؿذ هی تَاًذ تِ ايي هٌدش ؿَد کِ ػَدّاي 

 .]10،11[خاسي هقياس اثشتخـی تشاي ػَدّاي آتی ًثاؿٌذ

تيٌری  هقتمذ اػت اسلام ػَد تايذ كذالت، لاتليت اعويٌاى ٍ لاتليت پريؾ  ،(1979) ػيگا     

سيضي ؿذُ داٍسي ٍ دػتکاسي تشًاهِيقٌی تايذ تِ دٍس اص ّش گًَِ پيؾ كذالت. داؿتِ تاؿٌذ

تشاي هغلَب ًـاى دادى ٍضقيت تٌگاُ التلادي تاؿٌذ ٍ لاتليت اعويٌاى ًيض يقٌی ايٌکِ اسلام 

ِ ػَدّاي گضاسؽ ؿذُ تايذ اسصياتی دسػتی اص لذس  ػرَدآٍسي ؿرشکت    دٌّرذ ٍ ًيرض    اسائر

 .]12[تيٌی ًوَدآيٌذُ سا پيؾ تتَاى اص عشيك آًْا سًٍذ ػَد آٍسي

، دس تحميمی تِ تشسػی کيفيت ػَد ٍ پايذاسي ػَد پشداخت ٍ تِ ًترايح صيرش   (2008)ّی     

 :سػيذ

ؿذُ داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت تِ ػَدّاي گرضاسؽ ؿرذُ اٍويرِ     اسائِػَدّاي تدذيذ  -

 ّؼتٌذ

 . هی تاؿذ اسائِص ػا  تدذيذ ي هدذد داساي يک اثش هقٌاداس تش پايذاسي ػَد فشاتش ا اسائِ -

ٍ ؿرشکت ّرايی کرِ حؼراب ّراي       ؿذُ داساي اّويت هی تاؿرذ  اسائًَِؿ حؼاب تدذيذ  -

داساي پايذاسي تيـتشي ًؼثت ترِ ؿرشکت ّرايی ّؼرتٌذ کرِ       .کشدُ اًذ اسائِاكلی سا تدذيذ 

 . کشدُ اًذ اسائِحؼاب ّاي غيش اكلی سا تدذيذ 

يذاسي تيـتشي ًؼثت تِ ؿشکت ّراي غيرش تدذيرذ    کٌٌذُ ػَد پا اسائِؿشکت ّاي تدذيذ  -

 .کٌٌذُ داسًذ اسائِ
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ِ يک اثش پايذاستش ػيؼتن ّاي گضاسؿرگشي هراوی ؿرشکت ّراي تدذيرذ       اسائِتدذيذ  -  اسائر

 .]7[ کٌٌذُ داسد

 رٍش شٌاسی
 رٍش تحقیق

سگشػريًَی حؼراتذاسي ٍ   -ِ تدشتی ٍ دس حَصُ تحميمرا  تَكريفی  ثايي تحميك اص ًَؿ ؿ    

ع فا  ٍالقی كَس  ّاي هاوی ؿشکت ّا اػت ٍ ترا تَخرِ ترا ايٌکرِ دس فشايٌرذ      هثتٌی تش ا

ترشاي اًدرام ايري تحميرك     . اػتفادُ اص اع فا  کاستشد داؿتِ، ًَفی تحميرك کراستشدي اػرت   

ؿشکت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى کِ ؿشايظ صيش سا داؿتِ اًذ تِ فٌَاى 

 . ُ اػتآهاسي دس ًؾش گشفتِ ؿذًوًَِ 

 . دس تَسع تْشاى پزيشفتِ ؿذُ تاؿٌذ 1381لثل اص ػا   -

 .اػفٌذ تاؿذ 29تِ دويل افضايؾ لاتليت همايؼِ، ػا  هاوی ؿشکتْا هٌتْی تِ  -

 .گشي ّاي هاوی ٍ ؿشکت ّاي تيوِ ًثاؿٌذگزاسي ٍ ٍاػغِؿاهل ؿشکتْاي ػشهايِ -

 .ؿتِ تاؿٌذؿشکتْايی کِ دس دٍسُ هَسد تشسػی تغييش ػا  هاوی ًذا -

 .ّاي آًْا تشاي دٍسُ صهاًی تحميك دس اختياس تاؿذ ؿشکتْايی کِ دادُ -

 فزضیِ ّای تحقیق

ي تيـرتش  لاتليت پيؾ تيٌی اص ؿذُ دس همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اسائِػَد تدذيذ  :1فشضيِ 

 .اػت  تشخَداس

تيـتشي  ( ايذاسيپ) اص ثثا   ؿذُ دس همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اسائِػَد تدذيذ  :2فشضيِ 

 .تشخَداس اػت 

 هتغیز ّای تحقیق

1tE   ػَد خاوق ػاt-1  ٍ ، ترِ  tتيراًگش ػرَد خراوق ػرا      tE ،  تِ فٌَاى هتغيش هؼرتمل 

 . فٌَاى هتغيش ٍاتؼتِ هی تاؿذ
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 اًذاسُ گیزی هتغیز ّای تحقیق

ايري هرذوْا سا هری    . اػرت  9سگشػيًَی هذوْاي هَسد اػتفادُ دس ايي تحميك اص ًَؿ هذ  خَد

 :تَاى تِ كَس  صيش تَكيف کشد

ؿذُ دس همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اص لاتليت پيؾ تيٌی تيـتشي  اسائِػَد تدذيذ هذ  اٍ ، 

 : ؿکل کلی آى تِ كَس  صيش اػت. تشخَداس اػت

ttt EbbE  110 

ِ ػَد تدذيرذ  ذ  دٍم، ه  (  پايرذاسي )ثثرا    ؿرذُ دس همايؼرِ ترا ػرَد گرضاسؽ ؿرذُ اص       اسائر

 .تيـتشي تشخَداس اػت 

 :ؿکل کلی آى تِ كَس  صيش اػت

ttt EbbE  110 
( ؿذُ اسائِػَد گضاسؽ ؿذُ ٍػَد تدذيذ ) tتياًگش ػَد خاوق ػا   tEدس هذ  فَق؛     

 ،1tE    ػَد خاوق ػاt-1 ( اسائِػَد گضاسؽ ؿذُ ٍ ػَد تدذيذ  ُ خغراي   tٍ  ،( ؿرذ

کِ اًحشاف هقياس آى ًـاى دٌّذُ لاتليت پيؾ تيٌی ػرَد  . تاؿذهی tتاليواًذُ هذ  تشاي ػا  

ضشية ؿية هذ   b1ٍ  .اػت کوتش تاؿذ کيفيت ػَد تيـتش tّش چِ اًحشاف هقياس. اػت

 .تضسگتش تاؿذ کيفيت ػَد تيـتش اػت b1ّش چِ . تَدُ کِ ًـاى دٌّذُ پايذاسي ػَد اػت

 ّا تفَی شزکتَرتجشیِ ٍ تحلیل آهار تَصیفی تز حسة پ

اٍويي گام دس تحليل آهاسي، تقييي هـخلا  خ كِ ؿذُ دادُ ّا ٍ هحاػثِ ؿاخلرْاي      

تحليل، ؿٌاخت سٍاتظ دسًٍری هتغيشّرا ٍ ًـراى دادى سفتراس     ّذف اص ايي . تَكيفی هی تاؿذ

ًـاى دٌّرذُ اًرذاصُ ؿاخلرْاي آهراس تَكريفی هتغيشّراي        2ٍ  1خذاٍ  . اػتآصهَدًی ّا 

 .تحميك هی تاؿذ
ػرَد  )اًذاصُ ؿاخق ّاي آهاس تَكيفی ٍ ًتايح هشتَط تِ ّوثؼرتگی ٍ تَصيرـ هتغيشّراي تحميرك     (1خذٍ   

 (گضاسؽ ؿذُ
 (ى سيا اسلام تِ هيليَ)

                                                           
9 . Auto Regressive Model (AR) 
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 هتغيش ؿاخق تَكيفی هياًگيي اًحشاف هقياس حذاکثش حذالل تقذاد هـاّذا 

 پايذاسي 4640/0 79615/0 54/6 -28/1 144

 تيٌی لاتليت پيؾ 6476/72 247/112 03/551 74/0 144

 
 

 
ػرَد  )اًذاصُ ؿاخق ّاي آهاس تَكيفی ٍ ًتايح هشترَط ترِ ّوثؼرتگی ٍ تَصيرـ هتغيشّراي تحميرك      ( 2خذٍ 

 (ذيذ اسايِ ؿذُتد
 (اسلام تِ هيليَى سيا )

 ؿاخق تَكيفی هتغيش هياًگيي اًحشاف هقياس حذاکثش حذالل تقذاد هـاّذا 

 پايذاسي 2464/0 48607/1 17/3 -98/15 144

 لاتليت پيؾ تيٌی 6538/73 073/109 76/586 46/0 144
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 ّای ًوًَِ ًتایج آسهَى فزضیِ ّا تزای کلیِ شزکت

 ضیِ اٍلًتایج آسهَى فز

 ؿذُ دس همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اسائِفشضيِ اٍ  تحميك تياى هی داسد کِ ػَد تدذيذ     

تيٌی ػَد اص عشيرك هرذ  سگشػريَى    لاتليت پيؾ.اػت  ي تشخَداستيـتش اص لاتليت پيؾ تيٌی

تيٌی ػَد، هقياس لاتليت پيؾ. گشددگيشي هیػَد خاسي تش سٍي ػَد تا ٍلفِ ػا  لثل اًذاصُ

ـِ ٍاسياًغ خغاي تاليواًذُ هذ  تَدُ ٍ عثقاً کوتش تَدى ايي فذد، تيراًگش کيفيرت تيـرتش    سي

 :تيٌی ػَد تِ كَس  صيش اػتگيشي لاتليت پيؾهذ  هَسد ًؾش تشاي اًذاصُ. ػَد اػت

ttt EbbE  110 
ػرٌدؾ   سا تشاي ؿذُ  اسائِؿذُ تا ػَد تدذيذ  اسائِتفاٍ  ػَد تشاي آصهَى فشضيِ فَق     

هی تاؿذ، (3)هَسد تشسػی لشاس دادين، ًتايح آصهَى عثك خذٍ  spssهقٌا داسي تا ًشم افضاس 

فشضيِ  فَق تاييذ هری   t -=312/2تا  022/0کِ حاکی اص ايي اػت کِ دس ػغح هقٌا داسي 

ؿذُ تشاي پريؾ تيٌری ، ًؼرثت ترِ ػرَد گرضاسؽ ؿرذُ اص         اسائِيقٌی ايٌکِ ػَد تدذيذ . ؿَد

 . يٌی تاالتشي تشخَسداس اػتلاتليت پيؾ ت
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 خ كِ ًتايح آهاسي فشضيِ اٍ  تشاي کليِ ؿشکتْاي ًوًَِ( 3خذٍ 

 ؿش  ضشاية

 اًحشاف هقياس 51/10

 هياًگيي -0256/2

 تقذاد ًوًَِ 144

 هقٌا داسي 022/0

 دسخِ اصادي 143

312/2- t 

 

 ًتایج آسهَى فزضیِ دٍم

ِ ػَد تدذيذ  فشضيِ دٍم تحميك تياى هی داسد کِ     ؿرذُ دس همايؼرِ ترا ػرَد گرضاسؽ       اسائر

پايرذاسي ػررَد اص عشيرك هررذ    . اػرت   ي تشخرَسداس اػررت تيـرتش ( پايررذاسي) ثثرا    اص ؿرذُ 

هقيراس پايرذاسي   . ؿرَد هری  گيرشي سگشػيَى ػَد خاسي تش سٍي ػَد تا ٍلفِ ػا  لثل اًذاصُ

دٌّرذُ کيفيرت تيـرتش    ػَد، ضشية ؿية ػَدّاي تا ٍلفِ تَدُ ٍ تيـتش تَدى ايي فذد، ًـاى

 :گيشي پايذاسي ػَد تِ كَس  صيش اػتهذ  هَسد ًؾش تشاي اًذاصُ.ػَد اػت

ttt EbbE  110 
سا تشاي ػٌدؾ هقٌرا  ؿذُ   اسائِؿذُ تا ػَد تدذيذ  اسائِتفاٍ  ػَد تشاي آصهَى فشضيِ     

ٍ   spssداسي تا ًشم افضاس  هری تاؿرذ،    (4)  هَسد تشسػی لشاس دادين، ًتايح آصهَى عثرك خرذ

فشضريِ  فرَق تاييرذ هری      t; 015/2تا  046/0کِ حاکی اص ايي اػت کِ دس ػغح هقٌا داسي 

ؿذُ ، ًؼثت تِ ػَد گضاسؽ ؿرذُ اص پايرذاسي تراال ترشي      اسائِيقٌی ايٌکِ ػَد تدذيذ . ؿَد

ثثا  ٍ تکشاس پزيشي دٍ فاکتَس هْن ٍ هَثش تش کيفيت ػَد هی تاؿرٌذ  کرِ   . تشخَسداس اػت

ػرَد ّراي ترا ثثرا      . ى پيؾ تيٌی ػَد ّاي آتی ٍ تقييي ليوت ػْام سا فشاّن هی اٍسًذاهکا

تحليل گشاى، ترشاي پريؾ تيٌری    . دس هماتل ػَد ّاي ًا هٌؾن داساي کيفيت تيـتشي هی تاؿٌذ

 . ػَد ّاي آتی تِ دسآهذ ّا ٍ فقاويت ّاي تکشاس پزيش، اتکاء هی ًوايٌذ
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 م تشاي کليِ ؿشکتْاي ًوًَِخ كِ ًتايح آهاسي فشضيِ دٍ( 4خذٍ 

 ؿش  ضشاية

 اًحشاف هقياس 45/1

 هياًگيي 2434/0

 تقذاد ًوًَِ 144

 هقٌا داسي 046/0

 دسخِ اصادي 143

015/2 t 

 
 (ؿشکت هی تاؿٌذ 10كٌايقی کِ حذالل داساي )ًتایج آسهَى فزضیِ ّا تزای صٌایع هختلف

 تًَؿ كٌق هقٌاداسي n t هياًگيي تاييذ يا سد فشضيِ

 هحلَال  داسٍيی فشضيِ اٍ  432/0 -801/0 22 -120/1 سد

 فشضيِ دٍم 051/0 074/2  0719/0 تاييذ

 خَدسٍ ٍ ػاخت لغقا  فشضيِ اٍ  459/0- 755/0 21- 295/11 سد

 فشضيِ دٍم 155/0 478/1  1473/1 سد

 هحلَال  ؿيويايی فشضيِ اٍ  063/0 -031/2 14 -22/5 تاييذ

 فشضيِ دٍم 743/0 -334/0  -0252/0 سد

 فلضا  اػاػی فشضيِ اٍ  295/0 -095/1 13 -76/1 سد

 فشضيِ دٍم 027/0 52/2  0443/0 تاييذ

 ػيواى ٍ گچ ٍآّک فشضيِ اٍ  048/0- 247/2 11- 184/3 تاييذ

 فشضيِ دٍم 468/0 -754/0  -036/0 سد

 هحلَال  غزايی فشضيِ اٍ  376/0- 932/0 10- 211/1 سد

 فشضيِ دٍم 036/0 464/2  2304/0 تاييذ
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 ٍ تزرسی تطثیقی یافتِ ّاًتیجِ گیزی 

ِ ؿذُ تا ػَد گرضاسؽ ؿرذُ هرَسد     اسائِدس ايي تحميك، کيفيت ػَد تدذيذ  -1 لرشاس   همايؼر

اص هقياسّراي ػرشي    ٍ پايرذاسي  ، دٍ هقيراس لاتليرت پريؾ تيٌری    ايي همايؼِتشاي . گشفتِ اػت

هَسد هقياس لاتليت پيؾ تيٌی حراکی اص ايري ترَد، کرِ     ًتايح تحميك دس .صهاًی اًتخاب گشديذ

ؿذُ دس همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اص لاتليت پيؾ تيٌی تيـتشي تشخَسداس  اسائِػَد تدذيذ 

پرٌوي ٍ طاًرگ    ،(1999)سٍػريي ٍ ديگرشاى   ًتايح حاكل اص ايي يافتِ تا ًتيدِ تحميرك .  اػت

تليرت پريؾ تيٌری ترش کيفيرت      کِ دس خلَف اثشلا ،( 1383)ثمفی ٍ کشدػتاًی، (2002)

 .]11،10،1[ػَد خاوق تحميك ًوَدُ تَدًذ ّوخَاًی داسد

ِ ًتايح تحميك دسهَسد هقياس پايذاسي حاکی اص ايي ترَد، کرِ ػرَد تدذيرذ      -2 ؿرذُ دس   اسائر

ًتايح حاكل اص ايي يافتِ ترا  . همايؼِ تا ػَد گضاسؽ ؿذُ اص پايذاسي تيـتشي تشخَسداس اػت

ّرری  ، (2002)پررٌوي ٍ طاًررگ  ،(1999)سٍػرريي ٍ ديگررشاى ،(1979)ػرريگا  ًتيدررِ تحميررك

، (1389)، کشيوی ٍ كادلی (1384)،خَاخَيی ًٍاؽوی( 1383)ثمفی ٍ کشدػتاًی ،(2008)

کِ دس خلَف اثشپايذاسي تش کيفيت ػَد خراوق تحميرك ًورَدُ تَدًرذ ّوخرَاًی      

 .] 1،2،5،7،8،10،11،12[داسد

يك دس خلَف کليِ ؿشکتْاي ًوًَِ، ترا ًترايح   ًتايح حاكل اص آصهَى فشضيِ ّاي تحم -3  

هحمرك  . آصهَى فشضيِ ّا دس خلَف كٌايـ هختلرف، دس تشخری اص هرَاسد هغاتمرت ًرذاسد     

فرذم   يرل فٌَاى هی ًوايذ کِ ايي هؼاوِ کاه  تلادفی هی تاؿذ صيشا تشخی اص كرٌايـ ترِ دال  

دس تشخری كرٌايـ   هَسد تشسػی لشاس ًگشفتٌذ، تٌراتشايي ه حؾرِ هری گشددکرِ      احشاص ؿشايظ

ؿذُ ٍ دس تشخی ديگش ػَد اف م ؿرذُ تيـرتش    اسائِپايذاسي ٍ لاتليت پيؾ تيٌی ػَد تدذيذ 

 .هی تاؿذ

 هحذٍدیتْای تحقیق

دس خورـ  هحمرك  تحميك حاضش اص هحذٍديت راتی لاتل ه حؾِ اي تشخرَسداس ًيؼرت اهرا        

گشديرذ کرِ هْوترشيي    ی هَاخرِ  تا هحرذٍديتْاي آٍسي اع فا ، عثمِ تٌذي ٍ پشداصؽ آًْا 

 :آًْا تِ ؿش  صيش اػت
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         تشخی ؿشکت ّا كَس  ّراي هراوی خرَد سا دس تشخری اص ػرا  ّرا تدذيرذ ِ  اسائر

 .ًوَدينسا خايگضيي يا اص ًوًَِ حزف  ؿذُ ػَد گضاسؽ ًاچاسٍ  ًکشدُ تَدًذ

         تا تَخِ تِ هحذٍد تَدى خاهقِ آهراسي ترِ ؿرشکت ّراي پزيشفترِ ؿرذُ دس ترَسع

 .تا احتياط اًدام ؿَد تؼشي ًتايح تِ ػايش ؿشکت ّا تايذ اٍساق تْاداس تْشاى،

   اػرت؛ تٌراتشايي، اص كرَس      1388ترا   1381تاصدُ صهاًی ايي تحميك تيي ػا  ّراي

ّاي هاوی ؿشکت ّاي پزيشفتِ ؿرذُ دس ترَسع اٍساق تْراداس خراسج اص ايري دٍسُ      

 .صهاًی اػتفادُ ًـذُ اػت

  ًوًَِ ّا ؿذُ اػرت ٍ ايري يکری    دػتشػی تِ تواهی اع فا  تافث هحذٍد کشدى

ديگش اص هحذٍديت ّاي احتواوی ايي تحميرك هری تاؿرذ کرِ اهکراى تقورين ًترايح        

 .تذػت آهذُ سا تحت تاثيش لشاس هی دّذ

 پیشٌْادّا

ًتايح تحميك حاضش ًـاى هری دّرذ کرِ ترذاٍم تحميمرا  دس صهيٌرِ تشسػری اسلرام هْوری              

دس ايري  . هٌدش تِ اخز تلويوا  تْيٌِ ؿرَد  ؿذُ هی تَاًذ اسائِّوچَى کيفيت ػَد تدذيذ 

 :صهيٌِ پيـٌْادّاي صيش لاتل عش  اػت

ػرشهايِ گرزاساى ٍ افتثاسدٌّرذگاى     "تِ اػتفادُ کٌٌذگاى اص كَس  ّاي هاوی، خلَكا -1

پيـٌْاد هی گشدد، تا دس اخز تلويوا  التلادي خَد ٍ اًتخاب يرک پشتفرَي تْيٌرِ تَخرِ     

ِ استيـتشي تِ کيفيت ػرَد تدذيرذ    ؿرذُ وحراػ داسًرذ، ترا حرذاکثش تراصدّی سا کؼرة ٍ         ائر

 . يک  تِ پيؾ تيٌی خَد داؿتِ تاؿٌذاًتؾاساتی ًضد

 :دس اداهِ ايي تحميك، هَضَفا  صيش تشاي تحميما  آتی پيـٌْاد هی ؿَد  -2

 .تلوين تشؿذُ تش اػاع تاثيش گزاسي  اسائِتشسػی کيفيت ػَد ّاي تدذيذ  -

 .اي ؿشکت ّايی کِ دس تَسع پزيشفتِ ًـذُ اًذآصهَى فشضيِ ّاي تحميك تش -

 .ؿذُ ٍ ػَد ّاي تمؼيوی اسائِتشسػی ساتغِ کيفيت ػَد تدذيذ  -

 .ؿذُ اسائِتاثيش اػتاًذاسدّاي حؼاتذاسي تش کيفيت ػَد خاوق ٍ کيفيت ػَد تدذيذ  -

 .ؿذُ ؿشکت ّاي تَسػی ٍ غيش تَسػی اسائِهمايؼِ کيفيت ػَد تدذيذ  -
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This study investigates the comparison between the quality 
of reported earnings and restated earnings. Restated 
earnings means that the previous period reported earnings 
was incorrect and therefore they must adjust. Since the 
decisions are based on reported earnings, we confront a 
question. Which of is greater: The quality of reported 
earnings or the quality of restated earnings? 

For this purpose, 144 firms listed in Tehran Stock Exchange 
during the period 1381-88 have been investigated. In this 
study, we used two criteria (earnings predictability and 
earnings persistence) for measuring earnings quality. 
Research methodology is the regression and t test. The 
results indicate that restated earnings (compared to 
reported earnings) have more persistence and predictability. 
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