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 چکيذُ
اغالح اطحتاُات ةا اُييث  و غٍؽثصصاةرس در جخػعراةطَ  ةررشی ةَ پژوُض ایً     

صصاةرشان ىصحلم ٌلض ىِيی را در فرایٍد گزارطگري ىانی از . پردازدىی صصاةداري

ىی طریق اعِارٌغر ةيطرفاٌَ ٌصتث ةَ غّرجِاي ىانی، ارائَ ىی کٍٍد؛ ةطّري کَ اطييٍان 

دٍُد؛ طرکحِا ىتادرت ةَ رویَ ُاي صصاةداري ىحِّراٌَ اي کَ ىٍسر ةَ کيفيث پایيً 

-غّرجِاي ىانی طده ؛ ٌکرده اٌد. ُدف ایً پژوُض،ایً اشث کَ ٌظان دُد جخػع

صصاةرس درغٍؽث ٌلض ىِيی را ُو در کيفيث صصاةرشی و ُو کيفيث گزارطگري ىانی 

طرکث پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار  120 طاىم پژوُض آىاري ةازي ىی کٍد. ٌيٌَّ

گيرٌد آزىّن فرؽيَ ىی كرار آزىّن ىّرد 1392-1387 زىاٌی ةازه در کَ جِران ىی ةاطد؛

پژوُض ةا  اشحفاده از ىدل رگرشيّن نسصحيک  ةا ةکارگيري داده ُاي جرکيتی اٌسام طده 

 غٍؽث ورس درصصاة جخػع ةيً کَ اشث آن از صاکی پژوُض ایً ُاياشث. یافحَ

 ایً ٌحيسَ وزّد دارد.  دارىؽٍی و ىٍفی ايراةطَ اغالح اطحتاُات ةا اُييث صصاةداري

اشحفاده   غٍؽث جخػع کَ از صصاةرشان ىصحلم داراي ُاییطرکثٌظان ىی دُد کَ 

ٌلض  پژوُض، ُايیافحَ. کٍٍدىی اغالح اطحتاُات ةا اُييث ةَ اكدام کيحر کٍٍد،ىی

کظف و اغالح اطحتاُات ةا اُييث صصاةداري درشال  در را غٍؽث صصاةرس در جخػع

ىّرد رشيدگی ٌظان ىی دُد. ةٍاةرایً ایً یافحَ ُا ةر ٌلض ىِو صصاةرشان ىصحلم در 

 فرایٍد گزارطگري ىانی  جاکيد دارد.
 در صصاةرس اغالح اطحتاُات ةا اُييث صصاةداري، جخػع :يذيکل ٍاژگاى

 صصاةرشی، کيفيث گزارطگري ىانیغٍؽث، 
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اصالح  ٍ حسابزس درصٌعت  تخصص بيي رابطِ بزرسي

 ضذُ پذیزفتِ ّايضزکت در ضتباّات با اّويت حسابذاريا

 تْزاى بْادار اٍراق بَرس در
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 هقذهِ
-نذا كاةهيث اجکاء غّرجِاي ىانی کافی ةٍغر ٌيی ةَ افزایض ةّده، و در شانِاي اخير در کظّر ىا رو اغالح اطحتاُات ةا اُييث صصاةداري

خػيع غيرةِيٍَ وةياگر ج. از طرف دیگر،  شّد ةا کيفيث پایيً از دیدگاه شرىایَ گذاران ٌاخّطایٍد ةّده (1389 رشد)کردشحاٌی، آزاد و کاعيی ،

 زیر زدي ةطّر اٌد؛داده ىٍاةػ جخػيع زِث ةِيٍَ جػيييات اخذ ةراي گذاران شرىایَ ةَ کَ اطالؼاجی (. ةٍاةرایً کيفيث1389ىٍاةػ اشث)دلفی،

. طده اشث ماٌسا جسدیدارائَ ىّرد زیادي در داٌظگاُی ُايپژوُض ىانی، ُاي غّرت جسدیدارائَ رطد شریػ ةا ُيزىان. اشث گرفحَ كرار شّال

پانيرس  ( .2004 ،و زٍکيٍز ةار اٌد ) ُريکرده جيرکز ىسدد ُايارائَ ةر ةازار جادير ةَ ةيظحر زىيٍَ ایً در طده اٌسام پژوُض ُاي ایٍکَ ؽيً

وزّد  ةا اىروزهیً، ( درپژوُض خّد جسدید ارائَ را ةَ ؼٍّان ىؽياري ةراي کيفيث پایيً گزارطگري ىانی اشحفاده کرده اٌد. ةٍاةرا2004) 1وطّنز

 را شّدُاي داراي کيفيث ةاال و اطالؼات ىانی طفاف و دكيق گذاران،شرىایَ دارد، وزّد صصاةداري طده گزارش شّد ىّرد در کَ ُاییىضدودیث

 . داٌٍدىی خّد ىٍاةػ جخػيع ةِيٍَ ةراي ىٍاشتی طاخع

-ىی رخ صصاةداري طده پذیرفحَ ُايروش و جغييراغّل و كتم شٍّات اُييث ةا اطحتاُات اغالح دنيم ةَ کَ ىانی ُايغّرت جسدیدارائَ

 ٌيز آن ىدیریث و طرکث ةراي آجی ىظکالت ةيٍیپيض ٌّؼی اشث، ةهکَ گذطحَ دوره ؼيهکرد ىظکالت ةياٌگر جٍِا ٌَ گذاران شرىایَ ٌگاه از دُد؛

-ىی طده گزارش شّدُاي کيفيث ةر جادير و ىدیریث یطایصحگ و اؼحتار ةَ ٌصتث گذارانشرىایَ اطييٍان شهب ىّزب و طّدىی ىضصّب

 ةِادار اوراق در ةّرس طده پذیرفحَ طرکحِاي در 2 ىانی ُايغّرت جسدیدارائَ دالیم ىاُيث در پژوُظی ةَ ةررشی. (1387طّد)ةزرگ اغم ،

 .    (1385ىِر، شروري و اغمةزرگ اٌد)داٌصحَ ةا اُييث اطحتاُات اغالح از ٌاطی را شٍّاجی جؽدیالت پرداخحَ طده و ؼيده جِران

 ؛ کٍٍده جسدیدارائَ طرکث صصاةداري پایيً کيفيث و ىانی ُايغّرت اؼحتار کاُض از اطالؼات ٌاطی ریصک افزایض درىّرد جسدیدارائَ

 کٍٍده جسدیدارائَ رکثط اكحػادي وؽؽيث اصحيانی طدن جروخيو ىّرد در گذارانشرىایَ ةَ اشث ىيکً ُاجسدیدارائَ ُيچٍيً. دُدىی ُظدار

 شّد کيفيث داراي طرکحِاي کَ ٌظان دادٌد( 2012) فراٌصيس، ىيچاس و یّ دیگر طرف از (.2004 پانيرس، ریچاردشّن و طّنز)ُظدار دٍُد

 فيثکي کَ طّرُيان کٍٍدىی پيظٍِاد آٌِا. ُصحٍد ؽؽيف شّد کيفيث داراي طرکحِاي ةَ ٌصتث ةيظحري اخحياري افظاُاي داراي ىطهّب،

 ةَ اشث ىيکً کٍٍده، جسدیدارائَ ُاي طرکث ةراي شّد کيفيث. کٍٍدىی ةيظحري اخحياري افظاء ةَ اكدام ىدیران یاةدىی طرکث ةِتّد اطالؼات

ةاطد. یى ىؽٍاداري جفاوت داراي جسدیدارائَ از ةؽد و كتم ُايدوره در ٌلض ایً و دارٌد پيظٍِاد جسدیدارائَ در ىّدر افراد ةاطد کَ ٌلظی دنيم

ٌحایر جضليلات كتهی ٌظان ىی دُد کَ کيفيث شّد طرکحِایی کَ اطحتاُات صصاةداري جّشط صصاةرس ىصحلم کظف طده و ىٍسر ةَ جسدید 

  . (1392، زنلی، اؼحيادي و اٌّاري رشحيی ، آكایی)ارائَ طده اشث ، ةيظحر طده اشث 

گري کَ جخػع غٍؽث ٌلض ىِيی را در جؽييً کيفيث صصاةرشی و گزارشىؽحلدٌد  ىؽحلدٌد، ( 1999) 5و ویحٍگحّن 4،طيهدز 3شّنّىّن

 6صصاةرس در غٍؽث گري ىانی ةّده و وزّد جخػعجّاٌد ٌظاٌَ ؽؽف گزارشاز آٌسا کَ اطحتاُات صصاةداري خّد ىی نذا کٍد.ىانی ایفا ىی

اطحتاُات صصاةداري زِث رفػ در شال ىّرد گزارش  گر وزّد یک آگاُی ىصحير از درك صصاةرس در طٍاشایی و پيظٍِاد ةراي اغالحةيان

کٍٍد کيحر ةا اغالح اطحتاُات صصاةداري درشانِاي ةؽد ُایی کَ از صصاةرشان داراي جخػع غٍؽث اشحفاده ىیرود طرکثاشث، نذا اٌحغار ىی

ئَ در ااررایً شّال ایً جضليق ایً اشث کَ آیا جسدیدُاي ىانی( ىّازَ ةّده و نذا اصحيال جسدید ارائَ در آٌِا کيحر اشث. ةٍاة)جسدید ارائَ غّرت

 دُد یا خير؟ُاي داراي صصاةرس ةا جخػع غٍؽث، کيحر رخ ىیطرکث

و 7ٌحایر پژوُض اُييث جخػع صصاةرس درغٍؽث را درکاُض اصحيال وكّع جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی ٌظان ىی دُد. ةانصام،کریظٍان 

کرد ىّشصات صصاةرشی ةزرگ ةَ شّي غٍایػ ةزرگحر ىی جّاٌد ىّزب ةِتّد کيفيث گزارطگري ىانی طّد. ( ىؽحلدٌدکَ جغيير روی2003یاٌگ )

ُيچٍيً غاصتکاران جظّیق ىی طٌّدکَ کار صصاةرشی را ةَ صصاةرشان ىحخػع غٍؽث ارزاع داده و آٌِاراصفظ ٌيایٍد ؛زیرا ىؽحلدٌدکَ ایً 

کاُض جؽداد جسدیدارائَ ُا و افزایض اطييٍان شرىایَ گذاران ةانفؽم و ةانلّه ةَ اطالؼات  ؼاىم ىی جّاٌد ىّزب کارایی ةازار شرىایَ از طریق

 .غّرجِاي ىانی طرکث طّد

یکی از ٌظاٌَ ُاي ةِتّد کيفيث گزارطگري ىانی، کظف اطحتاُات صصاةداري درشال رخداد و اغالح آن در ُيان شال گزارطگري و 

ر شانِاي ةؽد اشث. ةاالةّدن کيفيث صصاةرشی ةّیژه وزّد جخػع صصاةرس در غٍؽث ىی جّاٌد ٌلض زهّگيري از جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی د

ٌيز جضث جادير  ىانی گزارطِاي کيفيث صصاةرشی، ارزٌده اي در ایً فرایٍد ةِتّد کيفيث گزارطگري ىانی داطحَ ةاطد. ةٍاةرایً ةا افزایض کيفيث

، شّنّىّن ، 2003كتهی اٌسام طده در ىلّنَ کيفيث صصاةرشی) از كتيم کریظٍان، جسرةی . جضليلاتكرارگرفحَ و درٌحيسَ  ةِتّد پيدا خّاُد کرد

(   11،2015، آطان و دوٌگّآ 10و ُاي یان 1392، آكایی ، زنلی، اؼحيادي و اٌّاري رشحيی، 2004، 9و رایهی 8، ٌيم 1999طيهدز و وایحيٍگحً ،



 61 -82، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

صصاةرشی، ىدت جػدي صصاةرس، رجتَ ىّشات صصاةرشی ،  ىؤشصات کرده اٌد) از كتيم اٌدازه شازه ُاي ىخحهفی از کيفيث صصاةرشی را ىؽرفی

 غٍؽث و(. صصاةرس در  جخػع

در ایً پژوُض ٌصتث ةَ شایر پژوُض ُایی کَ راةطَ جسدید ارائَ را ةٍّؼی ةا کيفيث صصاةرشی ةررشی کرده اٌد؛ ةراي اونيً ةار از ىؽيار 

ازه گيري شازه کيفيث صصاةرشی و ةررشی راةطَ آن ةا جسدید ارائَ اشحفاده طد. در شایر پژوُظِاي ىرجتط ةا جخػع صصاةرس درغٍؽث ةراي اٌد

( کَ ةَ ةررشی ؼّاىم ىّدر ةر وكّع جسدید ارائَ پرداخحٍد؛ از ىحغير اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی) 1391ؼٍّان ایً پژوُض از كتيم ٌيکتخث و رفيؽی )

، ةا ؼٍّان جادير جسدید ارائَ ةر کيفيث 1392اشحفاده طد. در پژوُض آكایی، زنلی، اؼحيادي و اٌّاري رشحيی) ةَ ؼٍّان شازه کيفيث صصاةرشی(

اكالم جؽِدي شّد از ىحغير اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی )ةَ ؼٍّان شازه کيفيث  صصاةرشی( ةَ ؼٍّان ىحغير کٍحرنی)کيفيث صصاةرشی( اشحفاده 

 ازتاري ارائَ جسدید ىصحلم در صصاةرشان ٌلض ةا ؼٍّان (1392ی، اؼحيادي و اٌّاري رشحيی و زنلی )گردید. ُيچٍيً در پژوُض دیگري، آكای

شّد، از ىحغير اٌدازه ىّشصَ صصاةرشی )ةَ ؼٍّان شازه کيفيث صصاةرشی( ةَ ؼٍّان ىحغير  کيفيث ةر آن جأدير و ىانی اخحياري غّرجِاي یا

 اٌدازة ىانی از غّرجِاي جسدیدارائة ةر صصاةرس ویژگيِاي (، ةا ؼٍّان جأدير1392و پرجّي ) کٍحرنی اشحفاده گردید. درپژوُض ؼتدنی، كيّىی

(، ةا ؼٍّان راةطَ ةيً اٌدازه ىّشصَ 1389شحفاده طد. در پژوُض صصاس یگاٌَ و آذیً فر))ةَ ؼٍّان شازه کيفيث صصاةرشی( ا صصاةرشی ىؤشصة

گزارطِاي  در طده گزارش و طده کظف ىلایصَ جضریفات پژوُظگران، ىؽيار شیةررشی کيفيث صصاةر صصاةرشی و کيفيث صصاةرشی ةراي

 آجی ةّد. ٌحيسَ پژوُض آٌِا ٌظان دٍُده وزّد شال اٌتاطحَ وزیان گردش شّد و زاري شال صصاةرشی گزارش ىلایصَ طریق از صصاةرشی،

 صصاةرس ةّد. واٌدازه صصاةرشی کيفيث ىؽکّس و ىؽٍادار راةطَ

 و فرؽيَ ةيان ةا ىی طّد. شپس پيظيٍة ٌغري و جسرةی ىلّنَ جسدید ارائَ و جخػع صصاةرس درغٍؽث ةررشی اةحدا ّطحارٌ ایً اداىة در 

 پيظٍِادُاي پژوُض و ىطرح و ٌحيسَ گيري پژوُض خّاُدطد. درةخض پایاٌی ىلانَ ٌيز یافحَ ُاي پژوُض ىؽرفی روش طده، اشحفاده ىدل

 .ارائَ خّاُد طد

 

 هباًي ًظزي پژٍّص
طّري دٍُد، ةَُاي ىانی اٌسام ىیگري ىانی ةا اٌسام ةررشی دكيق و ىّطکافاٌَ غّرتصصاةرشان ىصحلم ٌلض ىِيی را در فرآیٍد گزارش

گري ىانی کاُض ُاي ىحِّراٌَ صصاةداري ٌتّده و کيفيث گزارشُا ، درگير در اؼيال روشجّاٌد صاغم طّد کَ طرکثکَ ایً اطييٍان ىی

ظارُاي ةازار شرىایَ  طرکحِا را در ةکارگيري روطِاي صصاةداري ىحِّراٌَ جرغيب  کرده و ىٍسر ةَ جسدید ارائَ ىی طّد. ٌيافحَ اشث. ف

م صصاةرشان ىصحلم ٌلض ىِيی را در فرایٍد گزارطگري ىانی از طریق ةررشی ةيطرفاٌَ غّرجِاي ىانی ایفا ىی کٍٍد ؛ زیرا ىّزب اطييٍان از ؼد

حفاده از روطِاي صصاةداري ةيض از صد ىحِّراٌَ اي کَ ىٍسر ةَ کاُض کيفيث غّرجِاي ىانی طده ؛ ىی ىتادرت طرکحِا ةَ اش

 .  (2002طّد)ریچاردشّن،جٌّا و وو،

چٍيً فراُو کردن جخػع صصاةرس در غٍؽث طاىم ةَ وزّد آوردن افکار شازٌده ةَ ىٍغّر کيک )خهق ارزش افزوده( ةَ غاصتکاران، ُو

(. 2008طٌّد )کٍد،رو ىیطّد، کَ غاصتکاران در غٍایػ ىرةّط ةَ خّد، ةا آن روةَاُکارُاي جازه ةراي ةرخی از ىّؽّؼاجی ىیُا و یا ردیدگاه

شّنّىّن ، طيهدز و وایحيٍگحً  صصاةرشان ىحخػع غٍؽث، صصاةرشاٌی ُصحٍد کَ از داٌض و جسرةَ  ةاالیی در یک غٍؽث خاص ةرخّردارٌد)

( در پژوُظی دریافحٍد کَ صصاةرشان ىحخػع غٍؽث داراي جيایم ةيظحري ةَ  افزایض درك خّد از 1999و رایث )( .  ُيچٍيً ىانحا 1999،

 طرایط  اطحتاه آفریً طرکحِا  ُصحٍد ؛زیرا ىؽحلدٌد کَ روطِاي آٌِا را ةراي کظف اطحتاُات  جلّیث ىی کٍد. 

غٍؽث درىلایصَ ةا صصاةرشان غير ىحخػع،  ىّزب کاُض  (، ىؽحلد اشث کَ اشحفاده از صصاةرشان داراي جخػع2003کریظٍان )

( ٌظان دادٌد کَ  طرکحِاي داراي صصاةرس ىحخػع غٍؽث 2003) ، کریظٍان و یاٌگاكدام ةَ ىدیریث اكالم جؽِدي ىی طّد. ُيچٍيً ةانصام 

ةرخّردارٌد.  ةٍاةرایً ایً جضليلات ٌظان دٍُده  از شطّح پایيً جر اكالم جؽِدي اخحياري و ؽریب واکٍض شّد ةاالجر  در ىلایصَ ةا شایر طرکحِا

ایً طّاُد ُصحٍد کَ طرکحِاي داراي صصاةرس ىحخػع غٍؽث داراي کيفيث شّد ةاالجري ٌصتث طرکحِاي فاكد صصاةرس ىحخػع غٍؽث 

 از  غّرجِاي  ىانی ةاطٍد. ُصحٍد.  نذا ىی جّان چٍيً اشحٍتاط کرد کَ  از نضاظ جئّري ایً كتيم طرکحِا ةاید داراي جسدید ارائَ کيحري

از آٌسا کَ رویکردُاي ىخحهف ىضاشتَ جخػع صصاةرس در غٍؽث ةَ طّر ىصحليو كاةم ىظاُده ٌيصث، جضليلات گذطحَ ىؽيارُاي 

ی ةراي اٌد. رویکردُاي شِو ةازار و شِو پرجفّي غانتاً ةَ ؼٍّان ىؽيارُایگيري جخػع صصاةرس در غٍؽث ةَ کار ةردهىخحهفی را ةراي اٌدازه

 در پژوُض خّد ةا ؼٍّان ٌلض جخػع  (1388)گيرٌد. اؼحيادي ، ٌاعيی اردکاٌی و آذرجخػع صصاةرس در غٍؽث ىّرد اشحفاده كرار ىی

( از دو رویکرد  شِو 2004صصاةرس درغٍؽث ةر ىدیریث واكؽی شّد  و ؼيهکرد ؼيهياجی آجی  از  رویکرد شِو ةازار اشحفاده کردٌد. ٌيم و رایهی )
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( 2015رویکرد شِو پرجفّي درپژوُض خّد ةا ؼٍّان طرح  جضليلی جخػع صصاةرس درغٍؽث اشحفاده کردٌد. ُاي یان، آطان و دوٌگّآ ) ار وةاز

غير ىّدر در پژوُظی، ةا ؼٍّان جسدید ارائَ صصاةداري و کيفيث صصاةرشی، جسدید ارائَ را ةَ دو ةخض جسدید ارائَ اكالم ىّدر ةر وزَ ٌلد و اكالم 

وزَ ٌلد جفکيک ٌيّده و از اٌدازه ىّشصات صصاةرشی ةَ ؼٍّان شازه کيفيث صصاةرشی اشحفاده کردٌد. آٌِا دریافحٍد کَ کيفيث صصاةرشی ةر

 اصحيال ُرگٌَّ جسدید ارائَ اكالم غير ىّدر ةر وزَ ٌلد را کاُض داده ؛ اىا جاديري ةر جسدید ارائَ اكالم ىّدر ةر وزَ ٌلد ٌدارد.

  صصاةداري  ؼيم  در ٌضّه  رویَ  ، دتات خػّغيث  ایً  ةَ  ٌيم  ةاطد. ةراي ىی  آن  ةّدن  ىلایصَ  كاةم  ىانی  ُايغّرت  کيفی  اتاز خػّغي  یکی

  يرد ىگر ایٍکَگ  غّرت  جغييري  صصاةداري  ُاي رو، ٌتاید در رویَ. از ایً اشث  ةؽد ؽروري  ىانی  دوره  ةَ  ىانی  دوره  و ٌيز از یک  ىانی  دوره ُر  طی

ةاطد یا   جّزيَ  كاةم  صصاةداري  ، جغيير در رویَ واصد جساري  ىانی  ُايجر غّرت ىطهّب  ٌغر ارائـَ ، از پيظيً  زدید ةر رویَ  رویَ  رزضان  ؼهث  ةَ

در   کَ  كتم  شٍّات  ةَ  ىرةّط  اكالم  یؽٍی  شٍّاجی  جؽدیالت طّد.  زدید، انزاىی  صصاةداري  یا اشحاٌداردُاي  آىره  كّاٌيً  ىّزب جغيير ةَ  کَایً

 “ اطحتاه  اغالح " و“  صصاةداري  جغيير در رویَ ”از   طّد کَ ىضدود ىی  اكالىی  گردد، ةَ ىٍغّر ىی  دوره  اةحداي  ( اٌتاطحَ شّد )زیان  ىاٌده  جؽدیم

  اي ىلایصَ  گردد. اكالم  ىٍؽکس  ىانی  ُايدر غّرت  دوره  اةحداي  ( اٌتاطحَ یانشّد )ز  ىاٌده  اغالح  ةاید از طریق  شٍّاجی  ادر جؽدیالت گردد.  ٌاطی

افظا طّد.   جّؽيضی  ُايةاید در یادداطث  ىّؽّع  طرایطی  ٌتاطد. در چٍيً  اىر ؼيهی  ایً  کَىسدد طّد، ىگر آن  ٌيز ةاید ارائَ  ىانی  ُايغّرت

  اي ىلایصَ  اكالم  اىر کَ  ایً  چٍيًو ُو  صصاةداري  جغيير در رویَ  جّزيِی  و دالیم  شٍّاجی  جؽدیالت  ٍُدهد جظکيم  اكالم  و ىاُيث  ىيزان  چٍيًُو

 .(1381)شازىان صصاةرشی،گردد افظا  جّؽيضی  ُايىسدد( ةاید در یادداطث  ارائَ  ٌتّدن  )یا ؼيهی  اشث  ىسدد طده  ارائَ  ىانی  ُايغّرت

 

 پيطيٌِ ي پژٍّص
 دشث ٌحيسَ ایً ةَ او. کٍدىی ةررشی را غاصتکار اخحياري اكالم ىطهق شطش و غٍؽث در صصاةرس جخػع ةيً راةطَ( 2003) ٍانکریظ

 اخحياري جؽِدي اكالم داراي کٍٍدىی اشحفاده کَ آٌِایی ةَ ٌصتث کٍٍد،ٌيی اشحفاده غٍؽث ىحخػع صصاةرشان از کَ کاراٌیغاصب کَ یافث

 صصاةرشان ىحخػع جّشط کَ را ُاییطرکث شّد واکٍض ؽرایب و اخحياري جؽِدي اكالم( 2003)یاٌگ کریظٍان و ُصحٍد. ةانصام، ةيظحري

 ةراي جضليق ایً در. دادٌد كرار ةررشی و ىلایصَ ىّرد اٌد،طده رشيدگی شایر صصاةرشان جّشط کَ ُاییطرکث ةا اٌدطده صصاةرشی غٍؽث،

 ایً ٌحایر. اشث طده اشحفاده( ةزرگ ىّشصَ چِار ةؽداً) صصاةرشی ةزرگ ىؤشصَ طض ارانکغاصب از صصاةرس طِرت صصً ىحغير کٍحرل

 ةَ ٌصتث ةيظحر شّد واکٍض ؽریب و کيحر اخحياري جؽِدي اكالم داراي غٍؽث ىحخػع صصاةرشان کارانغاصب کَ دُدىی ٌظان جضليق

 صصاةرشان کارانغاصب کَ اشث ىّافق دیدگاه ایً ةا جضليق ایً يُایافحَ ةٍاةرایً. ٌيصحٍد غٍؽث ىحخػع کَ اشث صصاةرشاٌی کارانغاصب

 ةرخّردارٌد. غٍؽث ىحخػع غير صصاةرشان کارانغاصب ةَ ٌصتث ةِحري شّد کيفيث از غٍؽث ىحخػع

ان ةَ ؼٍّ ىصحلم ( ٌظان ىی دُد کَ ةؽد از جدویً كاٌّن شارةيٍز آکصهی، ٌلض صصاةرشان2008ٌحایر پژوُض راٌی و اودي ُّیحاچ )

ؼتداهلل و  ىی کٍٍد. ایفا ىانی گزارطگري کيفيث ارجلاء در را ىِيی طرکحی پر رٌگ جر طده و ٌلض صاکييث شاخحار ةخظی از

 طرکحِاي پذیرفحَ طده در ىانی غّرجِاي در ارائَجسدید ىاُيث ةررشی ةَ دادٌد، اٌسام ىانزي کظّر در کَ پژوُظی در( 2010)ىضيدیّشف

 کاريدشث دنيم ةيظحریً کَ دریافحٍد آٌِا. دادٌد كرار ىطانؽَ ىّرد آٌِا ةر را طرکحی صاکييث ُايىؤنفَ جأدير و اٌدحَپرداخ کّاالالىپّر ةّرس

 ةا صصاةرس اشحلالل ةيً ارجتاط ةررشی ةَ خّد در پژوُض( 2012)س، نئّن و ىيهر ٍُ . ةّده اشث شّد از ىؽيٍی شطش ةَ یاةیدشث ةراي اركام،

 ارائَجسدید ىيزان ةا صصاةرس اؼحتار و طِرت ةيً ىؽٍادار و ىصحليو ارجتاط آٌِا پژوُض ٌحایر. پرداخحٍد ىانی ُايغّرت اركام َارائجسدید ىيزان

 ٌّع از ُاارائَجسدید ؼيده ةاطد، ةاالیی طِرت و اؼحتار داراي صصاةرس اگر کَ دریافحٍد آٌِا ایً ةر ؼالوه. کرد جأیيد را ىانی ُايغّرت اركام

 . ٌيصث جلهب ٌّع از و اشث كتم اطحتاُات شانِاي الحاغ

 ىٍفی ايراةطَ کَ دریافحٍد و کردٌد ةررشی ىانی را ُايغّرت ارائَجسدید ىيزان ةا صصاةرس ویژگيِاي ةيً راةطَ ، (2013) ژائّ و نّةّ

 2003جسدید ارائَ ُاي صصاةداري درآىریکا، از شال ( در ةررشی روٌد2014طّنز) .دارد وزّد اطحتاُات اغالح ىيزان ةا صصاةرس انزصيَصق ةيً

درغد کاُض یافحَ اشث. وي 10دریافث، کَ جؽداد جسدید ارائَ ُا روةَ کاُض ةّده و جسدید ارائَ ُاي ىرجتط ةا گزارطگري  درآىدُا 2012انی 

 ىی داٌد.  دنيم ؼيده آن را اؼيال کٍحرل داخهی ةر گزارطگري ىانی

 ایً در را انگّیی درٌِایث و ةررشی را ىانی غّرجِاي ارائَجسدید ةر ىؤدر ؼّاىم ختره، ٌفر 50 از ىػاصتَ ةا( 1391)و رفيؽی  ٌيکتخث

 و صصاةرس جغيير ىدیریث، جغيير ىدیریث، دوره جػدي طّل ىانی، اُرم شّدآوري، کَ اشث آن از صاکی آٌِا ُايیافحَ. کردٌد جتييً خػّص

 ىيان ارجتاط ةررشی ةَ( 1391)اشث. ىّشّي، زتاري و طانب ةيدخحی ةّده ىؤدر ىانی غّرجِاي یدارائَجسد وكّع ةر صصاةرشی، ىؤشصَ اٌدازه

 ُاي غّرت جسدیدارائَ ةا صصاةرشی کيفيث و ؼاىم ىدیر وعيفَ دوگاٌگی ىدیره، ُيئث اشحلالل طاىم طرکحی، صاکييث شازوکارُاي از ةرخی
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 ارجتاط ىانی، ُاي جسدیدارائَ غّرت ةا ؼاىم ىدیر وعيفَ دوگاٌگی و ىدیره ُيئث اشحلالل يًة کَ داد ٌظان آٌِا پژوُض ٌحایر. پرداخحٍد ىانی

 دارد. وزّد ىؽٍاداري ىذتث راةطَ درغد، 95 اطييٍان شطش در ىانی ُاي جسدیدارائَ غّرت و صصاةرشی کيفيث ةيً و ٌدارد وزّد ىؽٍاداري

  زىاٌی دوره در جِران ةِادار اوراق ىانی ُايجسدیدارائَ غّرت روي طرکحی ثصاکيي جأدير ةررشی ةَ خّد ىطانؽَ در( 1392)زاده  جلی

 ىانی، ُايجسدیدارائَ غّرت ةا ىدیره ُيئث اٌدازه و ؼاىم ىدیر وعيفَ دوگاٌگی ةيً کَ داد ٌظان ىطانؽَ ایً ٌحایر. پرداخث 1390انی 1386

 یا ازتاري در جسدیدارائَ ىصحلم صصاةرشان ٌلض ةررشی ةَ( 1392)يی و زنلی دارد. آكایی، اؼحيادي، اٌّاري رشح وزّد ىؽٍادار و ىذتث راةطَ

 ازتاري ُايجسدیدارائَ کَ دُدىی ٌظان ایظان ُاي یافحَ پرداخحٍد. جسدیدارائَ از ةؽد و كتم شّد کيفيث ةر جاديرآن و ىانی ُايغّرت اخحياري

 جسدیدارائَ از كتم دوره ةَ ٌصتث جسدیدارائَ از ةؽد ُايدوره در شّد جؽِدي اكالم کيفيث اشث طده شتب ،(ىصحلم صصاةرس پيظٍِاد از ٌاطی)

 داراي طرکحِاي در شّد جؽِدي اكالم کيفيث افزایض ةر طرکحی صاکييث وؽؽيث ةِتّد کَ دُدىی ٌظان ُيچٍيً ٌحایر. یاةد افزایض

 ةاطد. ىی گذار جادير ازتاري جسدیدارائَ

 ُاي یافحَ. پرداخحٍد جؽِدي اكالم کيفيث ةر ىانی ُايغّرت جسدیدارائَ جادير ةررشی ةَ ،(1392)رشحيیآكایی، زنلی، اؼحيادي و اٌّاري 

 یافحَ جسدیدارائَ افزایض اطالؼيَ از ةؽد دوره جا جضریف دوره از ىؽٍاداري طّرةَ( جؽِدي اكالم ) شّد کيفيث کَ دُدىی ٌظان پژوُض ایظان

 در صصاةرشی و کيفيث ُاطرکث ُايویژگی و طرکحی صاکييث شّد ازكتيم ىحغيرُاي ةرکيفيث گذارديرجا ؼّاىم پژوُض ایً ُيچٍيً در .اشث

 ٌلدي ُايزریان جغيير فروش، جغيير طرکث، اٌدازه جغيير ىحغيرُاي کَ دُدىی ٌظان پژوُض ٌحایر. اٌدگرفحَ كرار اشحفاده ىّرد پژوُض ىدل

 ؼاىم ىدیریث جػدي وىدت ٌِادي گذارانشرىایَ ىانکيث درغد شِام، دفحري ارزش ةَ ةازار زشار ٌصتث ةدُی، ٌصتث جغيير ؼيهيات، از صاغم

 دارٌد. ىؽٍاداري شّد راةطَ جسدیدارائَ کٍٍده ُايطرکث در شّد کيفيث جغيير ةا

ُاي ىانی، غّرت ُاي صصاةرس ةر جسدید ارائة( در خػّص ةررشی جادير ویژگی1392ُاي پژوُض ؼتدنی، فؽال كيّىی و پرجّي)یافحَ

دٍُده وزّد راةطَ ىٍفی و ىؽٍادار ىيان چرخض صصاةرس و ىيزان اركام جسدید ارائَ طده، اٌدازة صصاةرس ةا جسدید ارائة اركام و وزّد ٌظان

ع اعِارٌغر صصاةرس و ُاي ىانی و ٌيز ؼدم وزّد راةطَ ةيً ٌُّا ةا ىيزان جسدید ارائة اركام غّرتراةطَ ىؽٍادار ىيان ٌصتث ىطانتات ةَ دارایی

 ةاطد. ُاي ىانی ىیىيزان اركام جسدید ارائَ طده در غّرت

 

 فزضيِ پژٍّص
( و از طرفی وزّد راةطَ 2002ازآٌسا کَ راةطَ ىذتحی ةيً ىدیریث شّد و جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی وزّد دارد) ریچاردشّن جٌّا و وو ،

، نذا ایً فرض وزّد دارد کَ صصاةرشان ( 2003یاٌگ، ةانصام، کریظٍان و )ؽِدي شّدىٍفی ةيً جخػع صصاةرس در غٍؽث و ىدیریث اكالم ج

داراي جخػع غٍؽث، ىی ةایصث داراي جّاٌایی ةيظحري در کظف و زهّگيري از جضریف ُاي صصاةداري ةاطٍد. ةطّر یليً آگاُی صصاةرشان 

جّاٌایی ةيظحر آٌِا درکظف و صداكم کردن ىدیریث شّد و ىحخػع غٍؽث از ویژگيِاي غٍؽث و رویَ ُا و ٌضّه ؼيم صصاةداري ىّزب 

اطحتاُات غير ؼيدي صصاةداري، كتم از اجحظار غّرجِاي ىانی ىی طّد.  ةٍاةرایً در ایً پژوُض پيض ةيٍی ىی طّدکَ جخػع صصاةرس 

 درغٍؽث، داراي راةطَ ىٍفی ةا وكّع جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی ةاطد.

 اُداف پژوُض و ةر اشاس ىتاٌی ٌغري،  ایً فرؽيَ جدویً طده اشث: یاةی ةَةٍاةرایً ةراي دشث

 .دارد وزّد ىانی ُايغّرت ةا جسدیدارایَ  ةيً جخػع صصاةرس در غٍؽث ىؽٍاداري راةطَ ىٍفی و
 

 پژٍّصضٌاسي رٍش 
ةاطد. ةا ُا ُيتصحگی ىیداده ایً جضليق از نضاظ ُدف کارةردي و از نضاظ  ىاُيث و روش از ٌّع جّغيفی و از نضاظ جضهيم رواةط ةيً

ده جّزَ ةَ ایٍکَ  ىحغير واةصحَ پژوُض وكّع یا ؼدم وكّع جسدید ارائَ اشث؛ نذا ىدل آىاري آزىّن فرؽيَ پژوُض، رگرشيّن نّزصحيک ةا اشحفا

 ةا ٌغر پژوُض ىّرد ٌيٌَّ و جِران ةِادار اوراق ةّرس در طده پذیرفحَ ُايطرکث کهيَ پژوُض آىاري از داده ُاي جرکيتی ىی ةاطد. زاىؽَ

 طد: خّاُد اٌحخاب زیر طرایط ةَ جّزَ

 ُايدوره ایً در ةّرس در آٌِا شِام و ةاطٍد طده پذیرفحَ جِران ةّرس در 1387 شال از صداكم دو شال كتم ةاید ُاطرکث ایً( انف

  .گيرد كرار ىؽاىهَ ىّرد زىاٌی

 ٌيٌَّ از آٌِا، درآىد کصب ىحفاوت ىاُيث خاطر ةَ ُانيزیٍگ و گذاريشرىایَ و ُهدیٍگ و ُاةييَ ُا،ةاٌک ىانی، گرواشطَ ُايطرکث( ب

 .طدٌد صذف
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 داطحَ ىانی شانی جغيير 1392 جا 1387 ُايشال فاغهَ در ٌتاید طرکث و ةّده شال ُر ىاهاشفٍد پایان ُاطرکث ایً ىانی شال پایان( پ

  ةاطد.

 دي ازكتيم شّدشِام ىػّب ، افزایض شرىایَ و  ىانيات ةردرآىد از ٌيٌَّ ُا صذف طده اٌد.ت( جسدید ارائَ ٌاطی از اغالح طتلَ ةٍ

ةَ ؼٍّان ٌيٌَّ اٌحخاب طدٌد  1392انی1387در ةازه زىاٌی    طرکث 120 ةَ پژوُض ایً در ٌغرىّرد ٌيٌَّ فّق، طرایط ةا درٌغر گرفحً

ةراي  طرکث( اٌحخاب طدٌد. -شال 396ُا ٌيز ةَ ؼٍّان گروه کٍحرل )و شایر طرکث طرکث داراي جسدیدارائَ ةّده -شال 324در ایً ةازه زىاٌی 

طّد و ىتاٌی ٌغري پژوُض از کحب و ىسالت جخػػی فارشی و الجيً گردآوري ىی .اي اشحفاده طده اشث روش کحاةخاٌَ از ُا گردآوري داده

ُاي جّؽيضی، و ةا اشحفاده از ٌرم افزارُاي ره آور ٌّیً گردآوري ادداطثُاي ىانی صصاةرشی طده، یُاي پژوُض از طریق ىرازؽَ ةَ غّرتداده

 طّد. ىی

 

 هذل ٍ هتغيزّاي پژٍّص
ىدل آزىّن فرؽيَ پژوُض ةرگرفحَ از پژوُض ُاي كتهی اشث کَ جادير ةرخی ؼّاىم را ةر جسدیدارائَ ُاي صصاةداري ةررشی کرده اٌد 

ىحغير  8( ةٍاةرایً جخػع صصاةرس در غٍؽث ةَ ؼٍّان ىحغير ىصحلم ةَ ُيراه 2004، پيحرز ، پارك و، اةّت2002،، جٌّا و وو)ریچاردشّن

 كرارگرفحَ اٌد: ىدل زیرکٍحرنی  در  

1) 

RESTATEit;it+1AUDSPECit+2LEVit+3EPRit+4BTMit+5ACCRUALSit+6EPSGROWTHit        +

7SIZEit +8ROAit+9 AUDITORCHANGEit+it                    
 

ةراشاس ىتاٌی ٌغري پيض گفحَ در جتييً فرؽيَ پژوُض، اٌحغار داریو ةيً جخػع غٍؽث صصاةرس و جسدیدارائَ ةَ راةطَ ىٍفی دشث 

 دُد. رخ ىی ارائَ اٌد، ةا اصحيال کيحري، جسدیدُایی کَ از صصاةرشان داراي جخػع غٍؽث اشحفاده کردهپيدا کٍيو. یؽٍی در طرکث

 

 هتغيز ٍابستِ 
ُاي ىانی اشث. یؽٍی اگر در شال ىانی ىّرد ٌغر طرکث جسدیدارائَ کرده ةاطد)جسدید ارائَ ةا ىحغير واةصحَ ایً پژوُض، جسدیدارائَ غّرت

اُييث(، یک و در غير ایً غّرت غفر در ٌغر گرفحَ خّاُد طد. )وزّد جسدید ارائَ یا ؼدم جسدید ارائَ از غّرجِاي ىانی طرکحِاي ٌيٌَّ 

 وةراي جؽييً  ةا اُييث ةّدن آن، از ىؽيار صصاةداران رشيی درجؽييً شطش اُييث اشحفاده طده اشث(.   اشحخراج

 

 هستقل هتغيز
 تخصص حسابزس در صٌعت 

 ةازار ؼيده شِو داطحً طّد. ىی گرفحَ ةِره غٍؽث صصاةرشی جخػع گيري اٌدازه ةراي طاخػی ؼٍّان ةَ ةازار شِو از جضليق ایً در

ازکيفيث ةاالجري در ىلایصَ ةا شایر صصاةرشان ةرخّردار اشث . درایً جضليق از ىؽيار شِو ةازار  ن دٍُده ایً ةاطد کَ صصاةرسىی جّاٌد ٌظا

 ( اشحفاده طده اشث. ةٍاةرایً 2004درجضليق  ٌيم و رایهی)

غّرت راةطَ زیر ىضاشتَ کٍيو کَ ةَاز ىؽيار شِو ةازار صصاةرس اشحفاده ىی (AUDSPEC)ةراي ىضاشتَ جخػع غٍؽث صصاةرس 

 طّد:ىی
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 (k )يام غاصتکاران درآن غٍؽث ج فروش : ىسيّع  

 

اٌدازه جيام ىحغيرُا ةراي زاىؽَ ىّرد ةررشی درٌغرگرفحَ طده و ىٍغّر از غٍؽث و غاصتکاران جٍِا آىاره ُاي ىّردٌغر ةراي زاىؽَ    

 ىّرد ةررشی درٌغر گرفحَ طده اشث

. 

 هتغيزّاي کٌتزل 
ُصحٍد؛کَ در  ي ىرجتطیرفحَ اشث ؛ طاىم ةرخی  از ؼيده جریً ىحغيرُاىحغيرُاي کٍحرنی کَ درایً پژوُض درىدل آزىّن فرؽيَ كرار گ

 ادةيات  پژوُظِاي ىرجتط ةا جسدید ارائَ طٍاشایی طده اٌد.

كراردادُاي ةدُی درةرگيرٌده ةرخی جّافلات ةدُی ازكتيم پّطض یِره و ٌصتحِاي ٌلدیٍگی ُصحٍدکَ  اّزم هالي )ًسبت بذّي( :

ػييياجی در زِث کاُض اصحيال  جخطی از جّافلات ةدُی ىی ٌياید. ُيچٍيً ازآٌسا کَ ىدیریث شّد ةا وكّع ىدیران را جرغيب ةَ اجخاذ ج

ز ایً جسدید ارائَ ىرجتط اشث. نذا ىدیران داراي اٌگيزه ُاي ةيظحري ُصحٍد؛ دشث ةَ رفحارُایی ةزٌٍدکَ ىيکً اشث ىٍسر ةَ جسدید ارائَ طّد. ا

ياري ةراي كراردادُاي ةدُی اشحفاده طده اشث. اٌحغار داریو کَ ٌصتث ةدُی داراي راةطَ ىذتث ةا وكّع ٌصتث ةَ ؼٍّان ىحغيرکٍحرنی و ىؽ

 (.2002) ریچاردشّن، جٌّا و وو ، ُا اشثُا ةر کم داراییٌصتث ةدُی ةراةر ةا صاغم جلصيو کم ةدُی جسدید ارائَ ةاطد.

 ( ىؽحلدٌد کَ شِام روةَ رطد ٌصتث ة2002َاشکيٍر و اشهّان): ْامارسش دفتزي بِ ارسش باسار س ًسبت سَد بِ قيوت ّز سْن ٍ

داراي صصایث ةيظحري  در ىلایصَ ةا شّدُاي غيرىٍحغره ىذتث ُصحٍد . آٌِا دریافحٍد کَ ایً واکٍض ، ٌحيسَ    ىٍفی23شّدُاي غير ىٍحغره 

( ىؽحلدٌد کَ طرکحِایی کَ داراي جفاوجِاي 2002) ٌّا و وو،جخطاُاي ىّرد اٌحغار ؼيهکردآجی شّد ةرخی از شرىایَ گذاران اشث. ریچاردشّن

 ؼيده در شّد و ارزش دفحري از اركام پيض ةيٍی طده ُصحٍد؛ زِث دشحياةی ةَ اُداف رطد ىّردٌغر  اكدام ةَ دشحکاري شّد ةزٌٍد.  ةٍاةرایً

اكدام ةَ ىدیریث شّد ٌيایٍد. ُيچٍيً وي دریافث  طرکحِاي داراي ٌصتث شّد ةَ كييث و ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار شِام کيحر ىيکً اشث

ز  دو کَ ٌصتحِاي شّد ةَ كييث و ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار شِام داراي راةطَ ىؽٍاداري ةا جسدید ارائَ ُصحٍد.  ةدیً جرجيب در ایً پژوُض ٌي

افَ طده اٌد. اٌحغار ىی رود کَ ُر دو ىحغير راةطَ ىحغير ٌصتث شّد ةَ كييث و ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار شِام ةَ ؼٍّان ىحغير کٍحرنی اؽ

ارزش دفحري ٌصتث شّد ةَ كييث ُر شِو ةراةر ةا جلصيو شّد ُر شِو ةر كييث ةازار ُر شِو و ٌصتث  ىٍفی ةا وكّع جسدید ارائَ داطحَ ةاطٍد.

 .ةراةر اشث ةا صاغم جلصيو ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار شِام ةَ ارزش ةازار شِام 

( در پژوُظی ةا ؼٍّان پيض ةيٍی ىدیریث شّد ) ةا جاکيد ةر جسدید ارائَ شّد(  دریافحٍد کَ 2002)جٌّا و وو  ،ریچاردشّن  تعْذي:اقالم 

ٌحغار ةيً اكالم جؽِدي و ىدیریث شّدراةطَ ىذتحی وزّد دارد. نذا درایً پژوُض ٌيز اكالم جؽِدي ةَ ؼٍّان ىحغير کٍحرنی  درٌغر گرفحَ طده و ا

( و ریچاردشّن، اشهّان، 2002ُاي ریچاردشّن، جٌّا  و وو ). اكالم جؽِدي ةر اشاس پژوُضکَ ةا جسدید ارائَ راةطَ ىذتث داطحَ ةاطد ىی رود

 آید: ( از راةطَ زیر ةدشث ىی2005شهييان و جٌّا )

 WC  ; جغيير در شرىایَ در گردش WC t -WC t-1 کَ در آن t شال جسدیدارائَ اشث 

NCOُاي ؼيهياجی; در داریی ; جغييرNCO t - NCO t-1 کَ در آنt شال جسدیدارائَ اشث 

FIN ُا ; ; خانع داراییFIN t - FIN t-1  کَ در آنt .شال جسدیدارائَ اشث 

 ACCR  ;WC+NCO+FINو در ٌِایث )اكالم جؽِدي( 

اكالم جؽِدي اخحياري ةيظحر شؽی در افزایض شّد ُر  ( دریافحٍد کَ ىدیران  از طریق گزارش2005ىایرز، ىایرز و اشکيٍر ) ًزخ رضذ:

( ٌيز رطد شّد را ةا اصحيال جسدید ارائَ ىرجتط داٌصحٍد.  2002)جٌّا و وو  ،شِو دارٌد؛ کَ اٌگيزه ُایی ةراي ىدیریث شّد اشث و ریچاردشّن

اٌحغار ىی رود کَ ةا جسدید ارائَ راةطَ ىذتث داطحَ  ةٍاةرایً درایً پژوُض از ىحغير رطد شّد ُرشِو ةَ ؼٍّان ىحغير کٍحرنی اشحفاده طده و

 ةاطد . ایً ىحغير ازجلصيو شّدُرشِو شال ٌصتث ةَ شال كتم ةدشث ىی آید. 
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، 2002،جٌّا و وو  ،از آٌسا کَ طرکحِاي ةزرگ درىؽرض ةررشی دكيق ٌِادُاي ٌغارجی و ىلررات گذار ُصحٍد) ریچاردشّن اًذاسُ ضزکت:

( ، نذا از اٌدازه طرکث ةَ ؼٍّان  ىحغير کٍحرنی اشحفاده  طده اشث. اٌحغار ىی رود کَ راةطَ ىذتحی ةيً جسدید 2003ٌگ ،ةانصام،کریظٍان و یا

 ارائَ و اٌدازه طرکث وزّد داطحَ ةاطد.  اٌدازه طرکث ةراةر ةا نگاریحو طتيؽی ارزش دفحري دارایيِا ىی ةاطد. 

(، ىؽحلدٌد کَ طرکحِاي داراي شّدآوري ةيظحر  داراي اٌگيزه کيحري در ىدیریث شّد 2004فرگّشً، شئّ و یاٌگ ) ًزخ باسدُ دارایيْا: 

ید ارائَ و ةّده و نذا از ىحغير ٌرخ ةازده دارایيِا ةَ ؼٍّان ىحغير کٍحرنی درایً پژوُض اشحفاده خّاُدطد. اٌحغار ىی رود کَ راةطَ ىٍفی ةيً جسد

 ازده دارایيِا از صاغم جلصيو شّدخانع ةر زيػ دارایيِا ةدشث ىی آید.   ٌرخ ةازده دارایيِا وزّد داطحَ ةاطد. ٌرخ ة

( دریافحٍدکَ صصاةرشان شؽی ىی کٍٍد از روطِاي ىخحهفی از كتيم افزایض صق انزصيَ 1997کریظٍان وکریظٍان) تغييز حسابزس:

ىضافغَ کاراٌَ جر؛ ریصک دؼاوي ؼهيَ خّد را صصاةرشی، ؼدم پذیرش صصاةرشی غاصتکاران پر ریصک و پيظٍِاد اؼيال روطِاي صصاةداري 

کٍحرل ٌيایٍد. ةٍاةرایً، ایً طّاُد ٌظان ىی دُد کَ صصاةرشان ىيکً اشث زِث ىضدود ٌيّدن ریصک دؼاوي ، غاصتکاران زدید خّد را ةَ 

خّد را جغيير داده اٌد؛ ةا اصحيال جسدید  (، ىؽحلدٌد کَ طرکحِایی کَ صصاةرس2004جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی ىهزم ٌيایٍد. الزر، نيّاٌث و جان )

ير ارائَ ةاالجري) ٌصتث ةَ طرکحِایی کَ صصاةرس خّد را جغيير ٌداده اٌد( ىّازَ ُصحٍد. نذا در ایً پژوُض ٌيز جغيير صصاةرس ةَ ؼٍّان ىحغ

اگر صصاةرس در شال ىّرد وزّد داطحَ ةاطد. کٍحرنی درٌغر گرفحَ طده اشث. اٌحغار ىی رود کَ راةطَ ىذتحی ةيً جسدید ارائَ و جغيير صصاةرس 

 غّرت غفر ىٍغّر خّاُد طد.و در غير ایً 1ٌغر ٌصتث ةَ شال كتم جغيير کرده اشث 

 

 ّاي پژٍّصیافتِ
 اشث . ارائَ طده   3جا  1 طيارهدر زداول پژوُض  فرؽيٌَحایر صاغم از آزىّن 

 

 آهارُ تَصيفي 
 طّد.حغيرُاي پژوُض ارائَ ىی، آىار جّغيفی ى 1زدول طياره  اةحدا در

 

 آهار تَصيفي هتغيزّاي پژٍّص -1

 ىاکزیيو ىی ٌييو اٌضراف اشحاٌدارد ىياٌَ ىياٌگيً ٌيٌَّ ىحغيرُا

/6419 6320/0 720 اُرم ىانی

0 
2059/0 10/0 72/1 

 01/8 70/4 5809/0 867/5 929/5 720 اٌدازه طرکث

 42/7 42/3 096/1 376/5 288/5 720 ٌرخ رطد

/1185 1456/0 720 د ةَ كييث شِوشّ

0 
1632/0 327/0

- 
898/0 

 63/0 -29/0 1324/0 09/0 1136/0 720 ٌصتث شّدآوري

/3501 3921/0 720 جخػع صصاةرس در غٍؽث

0 
2920/0 011/0 690/0 

ٌصتث ارزش دفحري ةَ ارزش 

 ةازارشِام
720 4563/0 

3897/

0 
343/1 40/6- 91/9 

/1694 0.2305 720 اكالم جؽِدي

0 
5579/0 84/0 47/2 

 

درغد ىی  69درغد ةّده و صداکذر آن  21/39ىی دُدکَ ىياٌگيً جخػع صصاةرس در غٍؽث،  ةراةر ةا  ٌگاره طياره یک ٌظان ٌحایر  

ةاطد کَ ٌظان ىی دُد، کَ صصاةرس طرکحِاي ةزرگ )کَ ةطّر ؼيده، شِو ةاالیی از دراىدُاي فروش غٍؽث را جظکيم ىی دٍُد(، شازىان 

صاةرشی ىی ةاطد کَ از ىدت جػدي ةاالیی ٌيز ةرخّردارةّده و نذا ایً ٌصتث افزایض یافحَ اشث. ُيچٍيً ٌصتث ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار ص
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 اٌد(. داراي صداكم ىٍفی اشث کَ دنيم آن وزّد طرکحِاي درىاٌده ىانی در ٌيٌَّ ةّده اشث ) ایً طرکحِا از زیان اٌتاطحَ ةاالیی ةرخّردارةّده 

ةراي شٍسض جغيير صصاةرس از ىحغير ىسازي اشحفاده طده، نذا در ٌگاره طياره یک ىٍغّر ٌظده اشث ؛ اىا طتق ةررشی اٌسام طده  در ةازه 

 درغد طرکحِا داراي جغيير صصاةرس ةّده اٌد.19زىاٌی پژوُض 

ی جفاوجِاي ىؽٍادار ىحغيرُاي پژوُض ةراي از آٌسا کَ آىار جّغيفی زدول طياره یک، ىرةّط ةَ جياىی طرکحِا اشث، نذا ةراي ةررش

) جی اشحيّدٌث( اشحفاده   طرکث( و شایر طرکحِا )گروه کٍحرل( ةا اشحفاده از آزىّن ىلایصَ ىياٌگيً -شال 324طرکحِاي جسدید ارائَ کٍٍده )

 ارائَ ىی گردد. 2طده اشث کَ ٌحایر در زدول طياره 
 

 ًتایج آسهَى هقایسِ  هياًگيي -2

 شطش ىؽٍاداري tىاره آ ىحغيرُا

 929/0 -89/0 اُرم ىانی

 0100/0 -573/2 اٌدازه طرکث

 116/0 247/0 ٌرخ رطد

 756/0 311/0 شّد ةَ كييث شِو

 695/0 -392/0 ٌصتث شّدآوري

 0102/0 593/2 جخػع صصاةرس در غٍؽث

 0021/0 -090/3 ٌصتث ارزش دفحري ةَ ارزش ةازارشِام

 334/0 967/0 اكالم جؽِدي

 0103/0 593/2 جغيير صصاةرس

 

ٌظان ىی دُدکَ ىحغيرُاي جخػع صصاةرس در غٍؽث، اٌدازه طرکث ،  2ٌحایر آزىّن ىلایصَ جفاوت ىياٌگيً طرکحِا طتق ٌگاره طياره 

فاوت ٌصتث ارزش دفحري ةَ ارزش ةازار شِام و جغيير صصاةرس درطرکحِاي جسدید ارائَ کٍٍده داراي )درشطش خطاي یک درغد( داراي ج

 ىؽٍاداري ةا شایر طرکحِاي غير جسدید ارائَ کٍٍده ةّده اٌد.

 

 آسهَى فزضيِ پژٍّص
پژوُض   فرؽيَ آزىّن ٌحایر. طد اٌسام یکٍحرن ىحغيرُاي گرفحً ٌغر در ةا و نسصحيک نرگرشيّ ىدل از اشحفاده ةا پژوُض فرؽيَ آزىّن

 .اشث طده ارائَ 3 طياره زدول در

 پژٍّص ضزایب هذل آسهَى فزضيِ -3

 ىؽٍاداري آىاره واند ؽرایب ٌياد ىحغيرُا ىحغيرُا

 Constant 369/4- 601/19 000/0 ىلدار داةث

 Lev 733/0- 337/1 248/0 ٌصتث ةدُی

 Size 015/1 536/24 000/0 اٌدازه طرکث

 Growth 247/0 523/4 033/0 ٌرخ رطد

 EPR 044/0 514/0 473/0 ٌصتث شّد ةَ كييث ُرشِو

 ROA 534/0- 295/0 587/0 شّدآوري

 AudSpec 206/0- 866/18 000/0 جخػع صصاةرس در غٍؽث

 BTM 083/0- 911/1 167/0 ٌصتث ارزش دفحري ةَ كييث ةازار شِام

 Accrual 075/0 312/0 576/0 اكالم جؽِدي

 Aduit change 813/0 820/20 000/0َ  جغيير صصاةرس
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ٌظان داده طده اشث . شطش ىؽٍاداري ىحغير ىصحلم یؽٍی جخػع صصاةرس درغٍؽث  3هٌحایر صاغم از آزىّن فرؽيَ در ٌگاره طيار

کيحر از یک درغد و ؽریب ىحغير ٌيز ىٍفی اشث ، ةٍاةرایً ٌحيسَ ٌيایاٌگر  وزّد راةطَ ىٍفی و ىؽٍادار ةيً جخػع صصاةرس درغٍؽث ةا 

ىحغيرُاي اٌدازه طرکث و جغيير صصاةرس درشطش ىؽٍاداري کيحر  جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی درشطش خطاي کيحر از یک درغد اشث. ُيچٍيً

 5از یک درغد و ؽرایب ىذتث ، داراي راةطَ ىصحليو ىؽٍادار ةا جسدید ارائَ ةّده اٌد.  ىحغير ٌرخ رطد طرکث ٌيز درشطش ىؽٍاداري کيحر از 

 حغيرُا فاكد ُرکٌَّ راةطَ ىؽٍاداري ةا جسدید ارائَ ُصحٍد. درغد و ؽریب ىذتث، داراي راةطَ ىصحليو ىؽٍادار ةا جسدید ارائَ  اشث. شایر ى

 ةراي ةررشی اؼحتار ىدل از آزىّن کاي دو اشحفاده طد.  ایً آزىّن ٌظان ىی دُد کَ ىحغيرُاي ىصحلم و کٍحرنی ةر ىحغير واةصحَ ادر دارٌد

ن  کيحر از یک درغد اشث. ةٍاةرایً ٌحيسَ ٌظان ىی دُد کَ ةّده شطش ىؽٍاداري آ  82/68یا خير. ىلدارآىاره کاي دو درایً پژوُض ةراةر ةا 

 ىدل از ىؽٍاداري کهی ةرخّردار اشث. 

2درایً پژوُض از روش رگرشيّن نسصحيک ةراي آزىّن فرؽيَ اشحفاده طد . درایً روش) ةساي ؽریب جؽييً)    
R کَ در رگرشيّن )

اشٍم اشحفاده ىی طّد.  ىيزان ایً  -ىحغير واةصحَ و شایر ىحغيرُا از ؽریب کاکسىؽيّنی اشحفاده ىی طّد(، ةراي جؽييً ىيزان واةصحگی ىيان 

 درغد اشث.  46طاخع  ةراةر ةا 
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 ًتيجِ گيزي
در ایً پژوُض ةَ ةررشی راةطَ ةيً غٍؽث جخػع صصاةرس و جسدید ارائَ پرداخحَ طد.  ٌحایر صاغم ازآزىّن فرؽيَ، ٌظان داد کَ 

فرؽيَ پژوُض جایيد و ٌظان دٍُده وزّد راةطَ ىؽٍادار ىٍفی ةيً جخػع صصاةرس درغٍؽث ةا جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی درشطش خطاي 

زٌٍد. از طرف ُا ةيظحر از صصاةرشان ىحخػع غٍؽث اشحفاده کٍٍد؛ کيحر دشث ةَ جسدیدارائَ ىیکيحر از یک درغد اشث. یؽٍی ُر كدر طرکث

جغيير صصاةرس و جسدیدارائَ، ىؽٍا دار و ىذتث اشث یؽٍی ُر كدر کَ طرکث ةا اصحيال ةيظحري اكدام ةَ جؽّیؼ صصاةرس کٍد، دیگر ارجتاط ةيً 

ىذتث  اصحيال جسدیدارائَ ٌيز ةراي آن طرکث ةيظحر ىی طّد. از ةيً ىحغيرُاي کٍحرل ٌيز ىحغير اٌدازه طرکث و ٌرخ رطد، ةا جسدیدارائَ ارجتاطی

 د.  و ىؽٍادار دارٌ

ةيظحري ةّده و  داراي اشحلالل ةا اجکاء ةر داٌض و جسرةَ ةاالي خّد، صصاةرشی داراي جخػع غٍؽث، ٌحایر ٌظان ىی دُد کَ ىؤشصات

ی غاصتکاران ةَ جخػع آٌِا ٌياز داطحَ و نذا ةراي ىدت ةيظحري ٌيز ُيکاري اداىَ یافحَ و ُزیٍَ کيحري را غرف پيداکردن غاصتکاران زدید ى

را در ُيان شال ىّرد  صصاةداري اطحتاُات ادرةخض، روطِاي صصاةرشی ةطّر کارا و يچٍيً ایً كتيم ىّشصات صصاةرشی، ةا ازرايکٍٍد. ُ

و پيظٍِاد اغالصی زِث رفػ اطحتاُات ىی دٍُد و دیگر در شانِاي ىانی ةؽد، ٌيازي ةَ جؽدیالت شٍّاجی و جسدید ارائَ  طٍاشایی رشيدگی

یً طاید از اغهی جریً خّاشحَ ُاي شرىایَ گذاران در ةازار شرىایَ ةاطد، کَ ةحّاٌٍد ةَ گزارطِاي ىانی اؼحياد ٌيّده و ٌخّاُد ةّد. در واكػ ا

کَ ؼهيرغو دشحّري ةّدن جغيير صصاةرشان ةؽد ٌظان ىی دُد ٌحایر ایً پژوُض  ىٍاةػ خّد  را در ةازار شرىایَ ةٍضّ ةِيٍَ جخػيع دٍُد.

اةرشان ىؽحيد ةّرس اوراق ةِادار جِران( و جضيم زرایو اصحيانی، ؼدم جغيير صصاةرس صّرانؽيم اٌحخاب صازگذطث چِار شال)طتق دشح

  ىحخػع غٍؽث ةؽد از ایً ىدت جػدي ، ایً طرکحِا را صاؽر ةَ اداىَ ُيکاري ةا صصاةرس یاد طده ىی ٌياید.

اي پژوُض را ةا شایر پژوُض ُایی کَ ةٍّؼی راةطَ شایر شازه اگرچَ پژوُظی ىظاةَ ةا ایً پژوُض در ایران غّرت ٌگرفحَ، اىا یافحَ ُ

يق  ُاي کيفيث صصاةرشی از كتيم اٌدازه ىّشصات صصاةرشی را ةا جسدید ارائَ ةررشی کرده اٌد، جطتيق ىی دُيو. یافحَ ُاي جضليق ةا ٌحایر جضل

 داراي اركام غّرجِاي ىانی، ارائة جسدید ةا غيرُاي کٍحرنی ( کَ صصاةرس) یکی از ىح (، کَ دریافحَ ةّدٌد، اٌدازة2004ؼتدنی، كيّىی و پرجّي )

 اٌدازه و صصاةرس جغيير ( کَ یافحٍد،1012ُيصّ اشث. ُيچٍيً ایً یافحَ ُا ةا ٌحایر پژوُض ٌيکتخث ورفيؽی) اشث؛ وىؽٍادار ىٍفی راةطَ

یر یافحَ ُاي پژوُض، ٌيایاٌگر وزّد راةطَ ىذتث ةيً اٌدازه اشث، ُيصّ ىی ةاطد. شا ىؤدر ىانی غّرجِاي جسدیدارائَ وكّع ةر ىؤشصَ صصاةرشی

ایً یافحَ ٌظان ىی دُد کَ کَ طرکحِاي داراي اٌدازه ةزرگ، ةيظحر جضث ٌغارت ٌِادُاي ٌغارجی و طرکث و جسدید ارائَ  غّرجِاي ىانی اشث. 

،( و ةانصام 2003یً یافحَ ةا ٌحایر جضليق ریچاردشّن و ُيکاران) ىلررات گذار ةّده و نذا ىدیریث طرکحِا را ةَ اٌسام اغالصات ىهزم ٌيّده اٌد. ا

( و کریظٍان 2004( یکصان اشث. ُيچٍيً جغيير صصاةرس ةا جسدید ارائَ داراي راةطَ ىذتث اشث کَ ةا ٌحایر پژوُض الزر، نيّاٌث و جان)2003)

غاصتکاران زدید خّد را ةَ جسدید ارائَ غّرجِاي ىانی ىهزم ( کَ دریافحٍدکَ صصاةرشان، زِث ىضدود ٌيّدن ریصک دؼاوي ، 1997وکریظٍان)

 ٌيایٍد، ىظاةَ ىی ةاطد.  

 

 پيطٌْادّاي پژٍّص 
  طده، اٌسام در ایران ىانی ُاي غّرت ارائة زىيٍة راةطَ ةيً ىؽيارُاي ىخحهف کيفيث صصاةرشی و جسدید پژوُض اٌدکی در از آٌسا کَ

 ررشی ىّؽّؼات زیرةپردازٌد:ةَ ة  ىی طّد پيظٍِاد پژوُظگران نذا ةَ

 ىانی  غّرجِاي ارائة ادر چرخض طرکاي صصاةرشی  ةر جسدید ةررشی -

 ىانی غّرجِاي ارائة جسدید جداوم اٌحخاب صصاةرس ةر ادر ةررشی -

ةررشی ادر جخػع صصاةرس در غٍؽث ةر جسدید ارائَ اكالم ؼيهياجی و شایر اكالم) ىانيات ةردرآىد، شّدشِام، افزایض شرىایَ  -

 ...(و

 ةررشی ادر جخػع صصاةرس درغٍؽث ةر جسدیدارائَ اكالم ىّدر ةر وزَ ٌلد و غيرىّدر ةر وزَ ٌلد -

ىضدودیث ُاي ؼيده جضليق، طاىم ؼدم اىکان جؽييو ٌحایر پژوُض ةَ شایر طرکحِایی اشث کَ طتق روش اٌحخاب ٌيٌَّ ُاي جضليق از 

اةرس در غٍؽث ىتحٍی ةر ٌصتث درآىدُا جؽييً طده و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ زاىؽَ ىّرد ةررشی صذف طده اٌد. ُيچٍيً ىؽيار جخػع صص

صصاةرشی ىانی طرکحِاي ةزرگ ةا جّزَ ةَ واةصحگی ىصحليو و غير ىصحليو ةَ دونث و ٌِادُاي ؼيّىی غير دونحی ةطّرؼيده دراخحيار شازىان 

 ارٌيی ةاطد.  صصاةرشی اشث، نذا ایً ىؽيار از روایی شازه) اٌدازه گيري( ىٍاشتی ةرخّرد
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 هٌابع ٍ هزاجع
ُاي ارائَ ةر غّرت جادير جسدید ( .1392رشحيی، ؼهی اغغر. )؛زنلی، صصً؛ اؼحيادي، صصيً و اٌّاريىضيد ؼهیآكایی،  >1=

 .147 – 119 :7ُاي جسرةی صصاةداري، ىانی ةرکيفيث اكالم جؽِدي. پژوُض

( . جسدید ارائَ ازتاري یا اخحياري 1392ی، ؼهی اغغر. )رشحي؛ اؼحيادي، صصيً؛ زنلی، صصً و اٌّاريىضيد ؼهیآكایی،  >2=

 .120-101: 50ُاي ىانی و جادير آن ةر کيفيث شّد كتم و ةؽد جسدید ارائَ.داٌض صصاةرشی  غّرت

 دوم ىردادةّرس،  فضَغ، اكحػاد اي، دٌي طرکحِا، در صلّق شِاىداران و شٍّاجی جؽدیالت ، (1387) م، ىّشیاغ ةزرگ >3=

 ارطد کارطٍاشی ٌاىَ طرکحِا،پایان در شٍّاجی جؽدیالت ىاُيثةررشی  ، (1385)غيد.  ىِر، شروري و یم، ىّشاغ ةزرگ

 .ىدیریث و صصاةداري داٌظکده ،طتاطتایی ؼالىَ داٌظگاه ،صصاةداري

 ةّرس طده در پذیرفحَ ُاي طرکث ىانی جِاي غّر ارائة جسدید روي طرکحی صاکييث (. جأدير1392شييَ. ) زاده، جلی >4=

 اكحػادي. ؼهّم داٌظکدة صصاةداري. ارطد کارطٍاشی ٌاىَجِران. پایان ةِادار راقاو

-4: 8. فػهٍاىَ جضليلات صصاةداري و صصاةرشی، كاةهيث اؼحياد و کيفيث شّد رویکرد وؽؽيث ىانی( .  1389دلفی، ؼهی .) >5=

25. 

 ىسهة ةررشی . صصاةرشی ىؤشصَ دازهاٌ و صصاةرشی کيفيث ةيً (، راةط1389َکاوه. ) فر، آذیً ، ضيیی یگاٌَ، صصاس >6=

 .98-85:  61صصاةرشی ،  و صصاةداري ُاي

ُاي ىانی. ُاي صصاةرس ةر جسدید ارائة غّرت(. جادير ویژگی1392ؼتدنی،ىضيدرؽا؛  فؽال كيّىی، ؼهی و پرجّي، ٌاغر. ) >7=

 .100-85: 3ُاي صصاةداري و صصاةرشی، ىسهَ ةررشی

شرىایَ  ةازار در شٍّاجی جؽدیالت اُييث جسرةی آزىّن .(1389) ىضتّةَ کاعيی، و ؼتدانَ آزاد، غالىرؽا؛  کردشحاٌی، >8=

 .73-62: 8  صصاةداري، جضليلات ایران. ىسهة

 طرکث صاکييث ىِاي ىکاٌيز ةرخی ارجتاط ةررشی.  (1391) ؼتاس ةيدخحی، طانب و صصيً زتاري، رؽا؛  ىّشّي، >9=

 صصاةداري ىدیریث، ي ىتاصخ ارجلا راُکارُاي ةررشی ىهی ُيایض ًاوني ىلاالت ىسيّؼَ ىانی، غّرجِاي ارائة ةاجسدید

 .گچصاران اشالىی، آزاد داٌظگاه ُا، شازىان در غٍایػ ىٍِدشی و

 ىسهَ ایران، در ىانی غّرجِاي ارائَ جسدید ةر ىؤدر ؼّاىم ي انگّ جدویً (.1391). رفيؽی،افصاٌَ و ٌيکتخث،ىسيدرؽا، >10=

 .194-167 : 9، صصاةداري داٌض

 .صصاةرشی جِران، شازىان .160، ٌظریَ طياره صصاةداري اشحاٌداردُاي (.1381صصاةرشی. ) شازىان فٍی حةکيي >11=
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