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 چكيده

هاي مالي افزايش يافتـه و از اسـتانداردها و ضـوابط              هرقدر كيفيت گزارش  اين باور وجود دارد كه      
 . ريســك اطالعــات كــاهش خواهــد يافــت،هــا اســتفاده شــود  گــزارشارائــهمعتبرتــري در تهيــه و 

 در راستاي هدف باالبردن كيفيـت اطالعـات حسـابداري و ايفـاي نقـش                استانداردهاي حسابداري 
در ايـن تحقيـق ايـن موضـوع مـورد          . شـوند   اطالع رساني حسابداري به گونه مطلـوب، تـدوين مـي          

گيـرد كـه تـدوين و اجـراي اسـتانداردهاي حسـابداري موجـب افـزايش كيفيـت                     بررسي قـرار مـي    
طالعـات حسـابداري پايـداري سـود، ضـريب          اطالعات حسابداري شده است؟ متغيرهاي كيفيـت ا       

هاي ارزشيابي درنظر گرفته شده و در قالـب   واكنش سود، كيفيت اقالم تعهدي، و توان تبيين روش       
هاي كيفيت اطالعات حسابداري، قبل و بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري مورد آزمـون                مدل

. ون چند متغيره اسـتفاده شـده اسـت        همچنين براي آزمون فرضيه از روش رگرسي      . قرار گرفته است  
ها در مجموع نشان داد كه اجراي اسـتانداردها تنهـا در مـدل پايـداري، بـا بهبـود                 نتيجه آزمون مدل  

انـد اثـر      هـا اسـتانداردها نتوانسـته       نسبي پايداري اضافي، همراه بوده است در حالي كه در ساير مدل           
 . اي داشته باشند قابل مالحظه
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 مقدمه
ذاران و اعتباردهندگان در گ  اطمينان سرمايهكسبهاي بنيادي براي  شرط يكي از پيش
 تهيه و ارائه اطالعاتي است كه در انجام ،هاي سازنده اقتصادي جهت فعاليت

هايي براي اطمينان  وجود مكانيزم.  اقتصادي سودمند واقع شود وهاي مالي گيري تصميم
 نسبت به كيفيت اطالعات مالي، با اهدافي ،كنندگان گذاران و ساير استفاده دادن به سرمايه

. چون كمك به كارايي بازار سرمايه و در نهايت تخصيص بهينه سرمايه ضروري است هم
نهد، نقش  طرفانه گام در جامعه اطالعاتي مي ي اطالع رساني بي حسابداري كه با وظيفه

چه به عنوان هدف براي يابي به آنبراي دست. خطيري در افزايش كيفيت اطالعات دارد
ت، حسابداري استانداردهايي را گسترش داده و حسابداران و حسابداري بنا نهاده شده اس

. ها و اطالعات حسابداري را ملزم به رعايت آنها ساخته است كنندگان گزارش ساير تهيه
بنابراين استانداردهاي حسابداري در راستاي هدف باالبردن كيفيت اطالعات حسابداري و 

 . شوند ، تدوين ميايفاي نقش اطالع رساني حسابداري به گونه مطلوب
تواند مطرح شود اين است كه اجراي استانداردهاي حسابداري به افزايش  سئوالي كه مي

در اين تحقيق سعي شده ؟ كيفيت اطالعات و كاهش ريسك اطالعاتي كمك نموده است
، به 1386 تا 1380هاي  است با برررسي استانداردهاي حسابداري منتشره در ايران بين سال

 .  تجربي پاسخ داده شوداين سئوال
 

 استانداردهاي حسابداري
 .بر چگونگي انجام كار حسابداري هستند  استانداردهاي حسابداري، مقررات حاكم

كنند كه چه اطالعاتي بايد در گزارشگري مالي تهيه  استانداردهاي حسابداري بيان مي
هاي سرمايه  اراي بازاراستانداردهاي حسابداري با كيفيت باال براي عمل و كاركرد ك. شوند

اي بر  ضروري هستند، چرا كه تصميمات مربوط به تخصيص سرمايه به طور فزاينده
 . كنند اطالعات مالي قابل فهم و معتبر اتكا مي

پيشنهاد شده  قواعد محور، و اصول محور براي تدوين استانداردهاي حسابداري دو رويكرد
در رويكرد قواعد  .گيرد رد استفاده قرار ميگذار مو ي نهادهاي استاندارد و توسط عمده

در  .اند محور، استانداردهاي حسابداري بر اساس قواعد از پيش تعيين شده بنا نهاده شده
 ارائه چارچوب كلي و در عين حال ساده، مقدم بر جزئيات بيش از  اصول محور،رويكرد

انداردهاي مبتني بر اصول، است. ]2[ي احتمالي استها اندازه و ارائه تفصيلي تمامي موقعيت
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اگر به طور صحيح بكار برده شوند، از طريق تمركز بر رجحان محتواي اقتصادي معامالت 
بر شكل آنها و بكارگيري شيوه حسابداري يكسان براي مبادالت مشابه، كيفيت اطالعات 

 . ]12[بخشند حسابداري را بهبود مي
 

 ارزيابي كيفيت استانداردها
كننـد كـه يـك اسـتاندارد حسـابداري داراي كيفيـت بـاال،            عنوان مـي   ]3[ لينزمير و ديگران  

گيــري  كننــدگان در تصــميم  گزارشــگري مــالي را از طريــق تقويــت توانــايي اســتفاده     
آنها اين معيار را به عنوان معيار كلي براي ارزيابي . بخشد گذاري و اعتباري بهبود مي سرمايه

 آيـا   -1: گيرند  ي آن، اين موضوعات را درنظر مي      دانند و در اجرا     كيفيت يك استاندارد مي   
استاندارد حسابداري پيشنهادي، كاستي در مـدل گزارشـگري مـالي را مـورد خطـاب قـرار                  

 آيا استاندارد پيشنهادي، كاستي مشاهده شده در گزارشگري مالي را از طريق             -2دهد؟؛    مي
 كنـد؟ و     ننـدگان اصـالح مـي     ك  گذاري و اعتباري استفاده     گيري سرمايه   بهبود توانايي تصميم  

 آيا منافع مورد انتظار از انتشـار اسـتاندارد پيشـنهادي از مخـارج مـورد انتظـار آن بيشـتر                      -3
  است؟

، هر استاندارد بايد از اين لحاظ ]20[هاي تدوين استاندارد هاي اخير سيستم بر مبناي ارزيابي
ارد؛ مبتني بر صورت سود و زيان يا گذ بر ميزان افشا تاثير مي: ارزيابي شود كه آيا استاندارد

مبتني بر ترازنامه است؛ شامل جمالت روشن بوده است؛ وشامل رهنمود اجرايي بوده يا 
ها تاثيرات متفاوتي بر معيارهاي كيفيت  اين ويژگي. استثنائات را مجاز شمرده است

بهبود كند، كه خود موجب  افزايش افشا، محيط اطالعاتي را تقويت مي. اطالعات دارد
به همين نحو، كاهش جمالت روشن بايد ساختاربندي . گردد كيفيت حسابداري مي

رويكرد . شود، محدود كند معامالت را كه منجر به سوگيري و گزارشگري مغرضانه مي
هاي  دهد و وجود استثنائات و گزينه اي، ارائه منصفانه ترازنامه را بهبود مي ترازنامه

 . دهد اهش ميپذيري را ك جايگزين، مقايسه
 

 كيفيت اطالعات حسابداري
توان به عنوان تحقق نيازهاي  كننده، اطالعات باكيفيت را مي با تمركز بر استفاده

كيفيت . كننده معقول و خارجي تعريف نمود كننده با توجه به درك استفاده استفاده
افزايش هاي مختلف و نيز  يابد كه حذف روش اطالعات حسابداري در صورتي افزايش مي

سازند، اختيار  هاي حسابداري، وضعيت اقتصادي را منعكس مي اي كه اندازه گستره
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ي  به عقيده. ]4[ي مقادير حسابداري محدود سازند مديريت را براي گزارش سوگيرانه
، كيفيت اطالعات حسابداري و گزارشگري مالي، محصول مشترك حداقل ]21[تورنتون

هاي مديريت، كيفيت حسابرسي، تجربه كميته  گرشخالقيت و ن: چهار عامل اصلي است
يك از اين  وجود ضعف در هر. حسابرسي، و استانداردهاي حسابداري داراي كيفيت باال

چه اهميت دارد معيارها، متغيرها و  آن. تواند كل زنجيره را مخدوش سازد چهار حلقه، مي
 ]18[ليف ريز و ساتك. دكن هايي است كه كيفيت اطالعات حسابداري را ارزيابي مي سنجه

بيني و  ها و اطالعات حسابداري از متغيرهاي قابليت پيش براي ارزيابي كيفيت داده
 توان تبيين هاي  سنجه]15[بك و وارفيلد كول. گيري اقتصادي استفاده كردند اندازه
بيني  هاي ترازنامه و سود و زيان، خطا و پراكندگي پيش  ارزشيابي مبتني بر دادههاي مدل

برخي  .كار بردند تحليلگران، و پايداري سود را براي بررسي كيفيت اطالعات حسابداري به
اي براي كيفيت اطالعات حسابداري استفاده  نيز از اقالم تعهدي به عنوان سنجه

 براي ارزيابي كيفيت حسابداري از سه متغير ]5[بارث و ديگران .]13و6،11[اند كرده
همانند تحقيق (پذيري ارقام حسابداري يان، و ميزان ربطتر ز مديريت سود، شناخت سريع

در ادامه متغيرهايي كه در اين تحقيق براي ارزيابي كيفيت . استفاده نمودند) ]12[هانگ
 . گردد اند، تشريح مي اطالعات حسابداري مورد آزمون قرار گرفته

 
 پايداري سود. 1

كند و از طريق  بعد را ارزيابي ميپايداري سود، تداوم و ثبات سود از يك دوره به دوره 
پايداري سود باال به . شود رگرسيون سود دوره جاري نسبت به سود دوره قبل برآورد مي

تر  باال سود پايداري چه هر. شود  كيفيت حسابداري باال محسوب مي عنوان يك ويژگي
 فيتكي شود  ميفرض و دارد جاري سودهاي حفظ براي تري بيش شركت توان يعني باشد،
 . ]1[باالتر است شركت سود

 
 ضريب واكنش سود. 2

ضريب واكنش سود، حدود بازده غيرعادي بازار را در واكنش به جزء غير انتظاري 
ضريب واكنش سود در متون به . كند گيري مي ي شركت اندازه شده هاي گزارش سود

را بازنمايي عنوان شاخصي براي محتواي اطالعاتي سود حسابداري استفاده شده است، زي
 . ]10  و8[كند گيري مي سود به بازده را اندازه
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 كيفيت اقالم تعهدي. 3
هاي زماني انتقال  هاي نقدي را طي دوره اقالم تعهدي تعديالت موقتي هستند كه جريان

تري از  ي اين انتقال آن است كه ارقام تعديل شده، تصوير درست نفع عمده. دهند مي
هدف اصلي اقالم تعهدي، كاهش مشكالت . دهند ئه ميعملكرد اقتصادي شركت ارا

كيفيت اقالم تعهدي از نظر . ]9[هاي نقدي زيربنايي است بندي و ناانطباقي در جريان زمان
بنابراين كيفيت . باشد گذاران به معني نزديكي سود حسابداري به وجه نقد مي سرمايه

فزايش يافته و ريسك بودن اطالعات ا شود كه مبهم ضعيف اقالم تعهدي باعث مي
 . ]11[گذاري نيز در پي آن افزايش يابد سرمايه

 
 هاي ارزشيابي مدل. 4

هاي اوراق بهادار در بازار سرمايه،  هاي ارزشيابي سهام و قيمت ي مدل هاي عمده ورودي
. باشد ها مي هاي مالي شركت هاي مالي و گزارش اطالعات حسابداري منعكس در صورت

تري  ها به طور واقع تري ارائه دهد، مدل ند اطالعات خروجي باكيفيتهرچه حسابداري بتوا
 . هاي واقعي آنها تخمين بزنند هاي اوراق بهادار را نزديك به ارزش خواهند توانست قيمت

 
 پيشينه تحقيق 
پذيري سود بعد از   در مطالعه خود بررسي كردند كه آيا ربط]14[ماير كريستين و وي

هاي بعدي مجري فرايند تدوين استاندارد   حسابداري و سازمانهاي تصويب كميته رويه
پذيري سود بعد   كه ربط نتيجه تحقيق آنها، براي اين فرضيه. افزايش پيدا كرده است يا خير

هاي بعدي  دهي از شروع به كار نهادهاي استانداردگذار حسابداري امريكا و تجديد سازمان
 .، شواهد ضعيفي را فراهم آورددر فرايند استانداردگذاري باالتر است

 تاثير استانداردهاي مبتني بر اصول را بر كيفيت حسابداري مورد ]15[بك و وارفيلد كول
ي آنها حاكي از افزايش كيفيت حسابداري از منظر  طور كلي نتيجه به. مطالعه قرار دادند

بتني بر با اين وجود، بررسي كيفيت حسابداري م. گذاران بود تحليلگران و سرمايه
اين دو محقق همچنين در سال . هاي حسابداري، كاهش در پايداري را نتيجه داد ويژگي

در مجموع، . ، به بررسي اثر استانداردهاي حسابداري بر كيفيت حسابداري پرداختند2008
به طور نمونه، ضرائب واكنش سود و . گيري كلي گوناگون بود شواهد آنها براي نتيجه

هاي ارزشيابي  اي، و توان تبيين مدل  مطابق با تمركز بر رويكرد ترازنامهكيفيت اقالم تعهدي
 .]16[كاهش يافته بود
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نتايج اين رساله .  در رساله خود به بررسي استانداردهاي مبتني بر اصول پرداخت]12[هانگ
نشان داد كه استانداردهاي مبتني بر اصول، داراي كيفيت حسابداري باالتري نسبت به 

 . دهاي مبتني بر قاعده هستنداستاندار
هايي كه استانداردهاي  هاي ارقام حسابداري را براي شركت  ويژگي]5[بارث و ديگران

برند و  هايي كه اين استانداردها را بكار نمي برند، در مقايسه با شركت المللي را بكار مي بين
ج آنها، بهبود در به طور كلي نتاي. متكي به استانداردهاي داخلي هستند، مقايسه كردند

 .المللي را نشان داد كيفيت حسابداري مربوط به بكارگيري استانداردهاي بين
كه آيا كيفيت اطالعات حسابداري كه به بررسي اين موضوع پرداختند  ]13[كيم و كي

آنها دريافتند كه . استشاخص آن كيفيت اقالم تعهدي است، در قيمت سهام تاثير گذاشته 
اقالم تعهدي از لحاظ آماري و اقتصادي بعد از جداسازي سهامي كه عامل ريسك كيفيت 

 . شوند گذاري مي قيمت پائيني دارند، قيمت
 

 روش شناسي تحقيق
 روش انجام تحقيق. 1

اجراي استانداردهاي حسابداري با كيفيت : در اين تحقيق فرضيه بدين صورت مطرح شد
ي فوق و با توجه به ماهيت  رضيهبه منظور بررسي ف. اطالعات حسابداري رابطه دارد

باشد، از روش  هاي تحقيق كه مبتني بر اطالعات واقعي گذشته مي اطالعات و داده
 . رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شد

 تا 1380براي انجام اين تحقيق، در گام اول، ابتدا تعداد استانداردهاي منتشر شده از سال 
شد، و تجديد  يه استانداردهاي حسابداري در نظر گرفته تنها انتشار اول(  تعيين گرديد1386

در گام دوم، تاريخ قابل اجرا بودن ). شد نظر استانداردها در طي دوره مزبور ناديده گرفته 
هر استاندارد تعيين و سپس بر مبناي آن، استانداردهايي كه در تاريخ يكساني قابل اجرا 

اد تدوين استاندارد مد نظر قرار گرفت و اند، به طور مشترك به عنوان يك رويد بوده
استانداردهاي تدوين در ايران، . هاي كيفيت اطالعات قبل و بعد از آنها برآورد گرديد مدل

 استاندارد 3؛ 1380 استاندارد از سال22: شده طي دوره مورد بررسي به اين شرح بوده است
 رويداد 4 بنابراين در مجموع .1386 استاندارد از سال2؛ و 1384 استاندارد از 2؛ 1381از

در اين تحقيق استانداردهاي قابل كاربرد . تدوين استاندارد طي اين دوره رخ داده است
گيرند، به طور نمونه  هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي براي عموم واحدها و بنگاه
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رويداد اول بنابراين از اين چهار رويداد، تنها دو . هاي مالي استاندارد نحوه ارائه صورت
 رويداد تدوين 2در گام سوم، براي هر  .مورد آزمون قرار گرفت) 25 تا 1استانداردهاي (

 سال بعد از اجراي استاندارد 2 سال قبل و 2هاي كيفيت اطالعات، براي  استاندارد، مدل
 . برآورد گرديد

 
 جامعه و نمونه آماري. 2

باشد  بورس اوراق بهادار تهران ميهاي پذيرفته شده در  جامعه آماري شامل تمام شركت
نمونه با كل . اند  در بورس پذيرفته شده1379 يا قبل از آن تا پايان سال 1378كه از ابتداي 

 :و پس از مراحل زير، انتخاب شد جامعه آماري شروع
مشاهداتي كه سال مالي آنها به ( اسفند هر سال باشد29پايان دوره مالي آنها منتهي به  .1

شوند تا بتوان زماني را كه اجراي استانداردهاي خاص  شود، حذف مي مياسفند ختم ن
 ؛ )ها قابل اجرا هستند، مد نظر قرار داد براي شركت

  در بورس پذيرفته شده باشند؛ 1379تا پايان سال  .2
 توقف فعاليت نداشته و دوره مالي خود را طي اين مدت تغيير نداده باشند؛ و  .3
 . حقيق درباره آنها در دسترس باشداطالعات مورد نياز در اين ت .4

با بررسي بورس تهران مشخص گرديد كه اندازه نمونه پس از گذر از شرايط انتخاب 
 براي آنها 1382 الي 1378هاي  هاي مربوط به سال  شركت رسيد كه داده166نمونه، به 

 .آوري گرديد جمع
 
 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق. 3

 اين لحاظ مورد ارزيابي قرار گرفتند كه آيا اسـتاندارد، كيفيـت             استانداردهاي حسابداري از  
شامل استثنائات  دهد؛ شامل خطوط روشن است؛ رهنمود اجرايي دارد؛ و افشا را افزايش مي 

شناسـايي  . شـود  مي) و يا طرح روش جايگزين  تغيير در روش قديمي     (و يا كاربردهاي ديگر   
 خالصـه  1 نگـاره بداري مورد مطالعـه بـه شـرح    اين موارد براي برخي از استانداردهاي حسا      

 .شده است
اثـر  . هاي كيفيت اطالعات حسابداري در قالب چهار مدل مورد ارزيابي گرفته است      ويژگي

پايـداري سـود،   (استاندارد حسابداري بر كيفيت اطالعات حسـابداري در سـه مـدل نخسـت      
 در نظـر گرفتـه شـده    ، در بخش پاياني هر مدل)ضريب واكنش سود و كيفيت اقالم تعهدي    
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ضريب برآوردي مربوط به متغيرهاي اثر استانداردهاي حسـابداري، بيـانگر تغييـر در               . است
ي اجـراي اسـتانداردهاي حسـابداري و كنتـرل      معيار كيفيت اطالعات حسابداري به واسـطه   

هـاي    ، مـدل  )تـوان تبيـين سـه مـدل ارزشـيابي         (در مدل آخر    . ساير عوامل تعيين كننده است    
وجـود  .  و نتايج با يكديگر مقايسـه گرديـد         بي قبل و بعد از اجراي استاندارد برآورد،       ارزشيا

اختالف معنادار مثبت حاكي از افزايش كيفيت اطالعـات حسـابداري در جهـت ارزشـيابي                
 . قيمت سهم خواهد بود

 
  مدل پايداري سود.الف

 :]16 و 11، 9[شد  به صورت زير تعريف   مدل پايداري سود
 

Earni,t = α0 + α1 Earni,t-1 + α2 MBi,t + α3 (Earni,t-1 ×MBi,t) + α4 Trendt + α5 
Standardt + α6(Earni,t-1 × Standardt) + α7 Event + α8 (Event× Earni,t-1 ) + εi,t  

 

گر  متغير نشانه( نسبت ارزش بازار به دفتريMB سود ويژه قبل از ماليات؛ Earnكه در آن؛
ي  هاي دفتري به بازار بزرگتر از ميانه هاي با نسبت   متشكل از شركتاست و چنانچه پرتفوي

 متغير روند و برابر است با سال مورد بررسي منهاي Trend؛ ) خواهد بود1ساالنه باشند، 
 است، اگر استاندارد شناسايي شده در 1گر است و برابر با   متغير نشانهStandard؛ 1378

 متغير ساختگي است و Event اين صورت صفر است؛ و يك سال قابل اجرا باشد، در غير
استانداردهاي منتشره در ابتداي سال (در صورتي كه مجموعه استانداردهاي رويداد دوم

 .باشد  خواهد بود، در غير اين صورت صفر مي1در آن سال قابل اجرا باشد، ) 1381
 استفاده و هم اثر هاي با رشد باال جهت شناسايي شركت از نسبت ارزش بازار به دفتري

يك متغير روند نيز براي ضبط تغييرات . اصلي و هم اثر اضافي بر پايداري لحاظ گرديد
طي زمان در پايداري، كه مرتبط با اجراي استاندارد حسابداري نيست، مورد استفاده قرار 

بر سطوح شد تا اثر كلي  ابتدا تاثير استاندارد حسابداري به عنوان تاثير اصلي اعمال . گرفت
دست آوردن اثر اضافي بر  سپس اثر متقابل با سودهاي قبلي به منظور به. سود كنترل گردد

تر اي براي رويداد دوم ولي با يك متغير ساختگي اضافه چنين رويه. شد پايداري وارد مدل 
 .  تكرار گرديدEventبه نام 

 
  ضريب واكنش سود.ب

 نسبت به تغيير در) هاي غير عادي ا بازدهي(ها شيب رگرسيون بازده ضريب واكنش سود،
 :]19و17[شد صورت زير تعريف  است كه به) يا سود غير مورد انتظار(سود
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Returni,t = α0 + α1∆Earni,t + α2 Trendt + α3Standardt + α4(∆Earni,t ×Standardt) 
+ α5 Event + α6 (Event× ∆Earni,t) + εi,t    )2(  

 

تغيير در سود قبل از ماليات )درصد (Earn∆  بازده ساالنه سهام است؛ وReturn:كه در آن
 .اند است؛ ساير متغيرها قبال تعريف شده

 
 كيفيت اقالم تعهدي.ج

 ]11[ و فرانسيز و ديگران]9[كيفيت اقالم تعهدي همانند تحقيقات ديچوو و دايچو
. اي صورت گرفت  در يك فرايند دو مرحله يري اين متغير،گ اندازه. گيري گرديد اندازه

 : شد گيري اقالم تعهدي برآورد  ابتدا مدل زير براي اندازه
 

TCA = α0 + α1 CFOi.t+1 + α2 CFOi,t + α3 CFOi,t-1 + α4 ∆Salesi,t+ α5 PPEi,t + εi,t
         ) 3(  

 

هاي جاري منهاي تغيير در  ر دارايي كل اقالم تعهدي و برابر است با تغيير دTCA:كه در آن
ي تغيير در بخش جاري بدهي بلندمدت؛  هاي جاري منهاي تغيير در نقد به اضافه بدهي
CFOهاي نقدي ناشي از عمليات؛   جريان∆Sales و  تغيير ساالنه در فروش؛PPE ميزان 

مقياس   همtال ها در س تمام متغيرها از طريق ميانگين دارايي. هاي ثابت است ناخالص دارايي
 . شوند مي

هاي خاص شركت از اين  پسماند. شد ها برآورد   به طور ساالنه براي كل شركت3معادله 
بويژه معيار كيفيت اقالم . برآورد، براي تشكيل معيار كيفيت اقالم تعهدي استفاده گرديد

راي  سال گذشته ب3تعهدي خاص شركت برابر است با انحراف استاندارد پسماندها براي 
در گام دوم، معادله تخميني كه عوامل تعيين كننده مشخص براي كيفيت اقالم . هر شركت

همچنين يك متغير روند براي ضبط تغييرات طي زمان در . شد تعهدي را دربرگيرد، برآورد 
بنابراين مدل كيفيت . اقالم تعهدي كه با اجراي استاندارد مرتبط نيستند، مد نظر قرار گرفت

 :صورت زير تعريف شد دي بهاقالم تعه
 

SD_AQi,t= α0 + α1 LNAssetsi,t + α2 SD_CFOi,t + α3 SD_Salesi,t + α4 
LNCyclei,t + α5 Lossi,t + α6 Trendt + α7 Standardt + α8 Event + εi,t                )4(  

 

شته  سال گذ3 طي 3 انحراف استاندارد پسماند برآورد ساالنه معادله SD-AQ:كه در آن
 انحراف استاندارد فروش طي SD-Salesها؛  لگاريتم طبيعي جمع داراييLNAssetsاست؛ 

هاي وصول مطالبات و  يك به اضافه روز  لگاريتم طبيعيLNCycle سال گذشته؛ 3
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گري است كه معادل با يك است اگر   متغير نشانهLossها؛ و  هاي گردش موجودي روز
ر غير اين صورت صفر است؛ ساير متغيرها همانند آنچه سود قبل از ماليات منفي باشد، و د

 .در قبل تعريف شدند، هستند
 
 هاي ارزشيابي  توان تبيين روش.د

 كه تغييرات طي زمان در توان تبيين ]7[ديگران و در اين تحقيق از رويكرد مشابه كولينز
مدل زير برآورد بنابراين سه . شد اضافي را با استفاده از سه مدل بررسي كردند، استفاده 

 :گرديد  
 مدل ارزش دفتري سرمايه •

PRCi,t = γ0 + γ1 BVPSi,t + εi,t  )5(  
 مدل سود •

PRCi,t = γ0 + γ2 EPSi,t + εi,t )6(  
 مدل تركيبي •

PRCi,t = γ0 + γ1 BVPSi,t + γ2 EPSi,t + εi,t )7(  
 

 فتري ارزش دBVPS ارزش بازار هر سهم چهار ماه بعد از پايان سال ؛PRC: كه در آن
 . سود قبل از ماليات هر سهم استEPSوسرمايه هر سهم عادي در پايان سال؛ 

برآوردهاي ساالنه اين سه معادله برآورد و از قبل تا بعد از ) تعديل شده R2(توان تببين
 .شدند اجراي هر استاندارد مقايسه 

 
 هاي پژوهش يافته

نشان داد كه تمامي ) وابستهي ها نرمال بودن متغير(نتايج آزمون كولموگروف اسميرنف
نتايج مربوط به آماره دوربين . متغيرهاي وابسته از توزيع نرمال تقريبي برخوردارند

 .ها داشت ها نشان از استقالل نسبي داده  براي تمام مدل)ها آزمون استقالل داده(واتسون
طالعات و ي كيفيت اها هاي رگرسيون مربوط به مدل ي برازش معادله  نتيجه5 تا 2جداول 

هاي جداول، نظر به اينكه  مطابق با داده. دهند ي مربوط به معناداري را نشان ميها نيز آزمون
توان گفت   است، بنابراين مي05/0هاي رگرسيون كمتر از  سطح معناداري تمام معادله

هاي   معنادار است و در نتيجه تمام معادلهFشاخص نيكويي برازش مدلها، يعني آماره 
بررسي همچنين . ها متفاوت است با اين وجود ضريب تعيين مدل. دار هستند  معنيرگرسيون

 .ها نشان داد معناداري ضرائب مربوط به اثر استانداردها نتايج متفاوتي را ميان مدل
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 نتايج برازش رگرسيون مدل پايداري: 2 نگاره
 پايداري نام مدل

 α t p-value نام متغير 1382-1378 دوره برآورد
 α0( 2666,7 1,48 0,138(عرض از مبدأ 0,819 ) R2(يب تعيينضر
R20,817 تعديل شده مدل Earni,t-1 0,987 24,46 0,000 
F 357,97 MBi,t 807,51 0,45 0,654 

 P-Value( 0,000 Earni,t-1 ×MBi,t 0,074 1,89 0,050(معناداري
 R( 0,905 Trendt 1392,8- 1,01- 0,311( همبستگي

  Standardt 4062,9 1,28 0,202 
  Earni,t-1 × Standardt0,054 2,98- 0,003 
  Event 3348,3- 1,06- 0,291 
  Event× Earni,t-1 0,238 4,69 0,000 

، اما بر )اثر اصلي(استانداردها موجب تغيير عرض از مبدأ خط رگرسيون مدل پايداري نشده :گيري نتيجه
 .اند داشته) فياثر اضا(شيب خط رگرسيون اثر معنادار

 
 α6و  α5( بررسي معناداري ضرائب مربوط به متغير استاندارد) 2 نگاره( در مدل پايداري

نشان داد كه با توجه ) براي رويداد دوم α8 و α7براي رويداد اول تدوين استاندارد و ضرائب 
، 50/0از ) α7و α5( به بزرگتر بودن سطح معناداري ضرايب مربوط به اثر اصلي استاندارد

توان   به عبارتي، نمي.شود كه اين بخش از اثر استاندارد معنادار نيست گيري مي نتيجه
گيري كرد كه استاندارد موجب تغيير عرض از مبدأ خط رگرسيون مدل پايداري شده  نتيجه
كه شيب رگرسيون را تغيير ) اثر متقابل(از سوي ديگر، جزء متغير اثر استاندارد . است
، داراي ضرائب مثبت معنادار هستند، چرا كه سطح معناداري )α8 و α6ضرائب (دهد مي

گيري كرد كه رويداد اول و دوم تدوين  توان نتيجه بنابراين مي.  دارند0,05كمتر از 
پايداري (اند و به نوعي اثر رفتاري  استاندارد تنها بر شيب خط رگرسيون اثر معنادار داشته

ور خالصه، اجراي استانداردها با بهبود نسبي پايداري بنابراين به ط. داشته است) اضافي
هاي بهتر شود  بيني تواند منجر به انجام پيش بهبود پايداري سود مي. اضافي همراه بوده است

 .و در نتيجه عملكرد استانداردها در اين حوزه ستودني است
 در 2005 سال ي تحقيق كول بك و وارفيلد در نتايج اين تحقيق درباره پايداري با نتيجه

آنها در تحقيق خود . باشد  سازگار مي2008تضاد است و با تحقيق اين دو محقق در سال 
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 كه بر روي تمامي استانداردها انجام دادند، تفاوت معناداري بين پايداري قبل 2008در سال 
  . ]16 و 15[و بعد از اجراي استانداردها مشاهده نكردند

  
 ون مدل ضريب واكنش سودنتايج برازش رگرسي: 3 نگاره
 ضريب واكنش سود نام مدل

 α t p-value نام متغير 1382-1378 دوره برآورد
 α0( 0,441 25,65 0,000(عرض از مبدأ 0,149 ) R2(ضريب تعيين

R20,140 تعديل شده مدل ∆Earni,t 0,214 5,75 0,000 
F 16,22 Trendt 0,008 0,447 0,655 

 P-Value( 0,000 Standardt 0,045-1,26- 0,208(معناداري
 R( 0,387 ∆Earni,t × Standardt 0,017-0,27- 0,787(همبستگي

  Event 0,021-0,58- 0,560 
  Event× ∆Earni,t 0,043 0,67 0,500 

 .تدوين و اجراي استانداردها نتوانسته رابطه مثبت بين بازده و سود را برقرار سازد: گيري نتيجه

 
شود كه ضرائب مربوط به جزء ثابت اثر  ، مالحظه مي)3 نگاره(اكنش سوددر مدل ضريب و

، داراي عالمت منفي است، و همانند ضرائب مربوط به اثر اضافي )α5و  α3(استاندارد
 هستند، و لذا اين فرضيه كه 0,05داراي سطح معناداري بزرگتر از ) α6 و α4(استانداردها

يابد و معناداري ضريب استاندارد رد  قوت ميضريب استاندارد براي جامعه صفر است، 
اند اثر معناداري بر تغيير عرض از  بنابراين هر دو رويداد تدوين استاندارد نتوانسته. شود مي

اند بر بهبود ضريب واكنش  آن داشته باشند و در نتيجه نتوانسته مبدأ خط رگرسيون و شيب
 استانداردها نتوانسته رابطه مثبت بين بازده تر، تدوين و اجراي به عبارت ساده. سود بيافزايند

. است ]16[اين نتيجه نيز در ناسازگاري با تحقيق كول بك و وارفيلد. و سود را برقرار سازد
چراكه آنها كاهش ضريب واكنش سود را بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري 

 . گيري كردند نتيجه
دهد كه تنها  تعيين پايين اين معادله نشان مي، ضريب )4 نگاره( در مدل كيفيت اقالم تعهدي

 توجه به. شود  درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل توضيح داده مي13,5
 استاندارد اجراي با تعهدي اقالم كيفيت كه دهد مي نشان شده برازش مدل متغيرهاي ضرائب
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 نتايج برازش رگرسيون مدل كيفيت اقالم تعهدي: 4 نگاره
 كيفيت اقالم تعهدي نام مدل

 α t p-value نام متغير 1382-1378 دوره برآورد
 α0( 0,189 5,84 0,000(عرض از مبدأ 0,135 مدل) R2(ضريب تعيين

R20,125 تعديل شده مدل LNAssets 0,005-2,94- 0,003 
F 13,74 SD_CFO 0,143 6,60 0,000 

 P-Value( 0,000 SD_Sales 0,022-1,51- 0,130(معناداري
 R( 0,367 LNCycle 0,013-3,21- 0,001(همبستگي

  Loss 0,030 5,11 0,000 
  Trend 0,001 0,195 0,846 
  Standard 0,000 0,015- 0,988 
  Event 0,004-0,509- 0,611 

گر   رابطه معناداري بين استانداردها و كيفيت اقالم تعهدي وجود ندارد كه اين نشان:گيري نتيجه
 .اثربخش نبودن اجراي استاندارد در بهبود كيفيت اقالم تعهدي است

 
اما . ضريب مثبت نشان از كاهش كيفيت اقالم تعهدي دارد. استاندارد رابطه مثبت دارد

دهد كه به سبب باالتر بودن  نشان مي Event  وStandardتوجه به سطح معناداري متغيرهاي 
توان رد  فرض صفر بودن ضرايب اين دو متغير را نمي، 0,05سطح معناداري اين دو متغير از 

توان ادعا كرد كه رابطه معناداري بين اين دو متغير با كيفيت اقالم  به عبارت ديگر مي. كرد
گر اثربخش نبودن اجراي استاندارد در بهبود كيفيت  تعهدي وجود ندارد، كه اين نشان

 در تضاد ]5[ و بارث و ديگران]12[نگهاتحقيق  اين نتيجه با نتايج. اقالم تعهدي است
گيري كردند كه استانداردها داراي همبستگي منفي پائين بين اقالم  است، چرا كه آنها نتيجه

. هاي نقدي هستند، كه اين حكايت از كيفيت باالي اين استاندادها دارد تعهدي و جريان
ق گرفتند و اذعان داشتند كه اي بر خالف نتيجه اين تحقي  نيز نتيجه]16[ كول بك و وارفيلد

هاي  معيار كيفيت اقالم تعهدي، همگام با گرايش به سوي تمركز بر ترازنامه در استاندارد
 . حسابداري، كاهش يافته است

هاي ارزشيابي قبل و بعد از اجراي  ، مقايسه توان تبيين مدل)5 نگاره(در مورد آخرين مدل
 هر سه مدل بعد از اجراي استانداردها كاهش دهد كه ضرائب تعيين استانداردها نشان مي

 8,6ها در قبل و بعد از اجراي استانداردها، كاهش   تعديل شده مدلR2مقايسه . يافته است
) 54,8 -59,3( درصدي 4,5براي مدل ارزش دفتري، كاهش ) 0,207 -0,121( درصدي
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. دهند ن ميبراي مدل تركيبي را نشا) 59,2-54,9( درصدي4,3براي مدل سود و كاهش 
شود كه اجراي استانداردها منتهي به بهبود نسبي  ها مالحظه مي بنابراين بر مبناي اين مدل

به عبارت ديگر استانداردهاي حسابداري . هاي ارزشيابي نشده است توان تبيين مدل
كول بك و . ها به خوبي مفيد واقع شوند هاي اين مدل اند در بهبود كيفيت ورودي نتوانسته
اي مخالف با اين تحقيق گرفتند،  ي ارزش دفتري و تركيبي نتيجهها درباره مدل ]16[لدوارفي

گيري آنها درباره مدل سود با نتيجه اين تحقيق سازگار است و علت كاهش در  اما نتيجه
 بر رويكرد FASBتوان تبيين مدل سود، بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري را تمركز 

نيز به هيچ شواهدي  ]14[ماير كريستين و وي.  استاندارد دانستنداي در تدوين ترازنامه
پذيري ارزشيابي سود به طور معناداري از زمان شروع به  دست نيافتند كه نشان دهد ربط

 . افزايش يافته باشد1939تدوين استاندارد امريكا در 
  

 ي تحقيقها محدوديت
 1379 و   1378هـاي     ها در سـال    ي تحقيق، اين بود كه برخي شركت      ها يكي از محدوديت  

ايــن (رهنمودهــاي منتشــره از ســوي ســازمان حسابرســي را بــه طــور داوطلبانــه بكــار بردنــد 
هـا از     ، با اين وجود، تفكيك اين شركت      ) به استاندارد تبديل شدند    1380رهنمودها در سال    

 هـا از يـك متغيـر بـراي          همچنين، با وجـود آنكـه در مـدل        . ها كار مشكلي بود     ساير شركت 
كنترل اثرات غيرمرتبط بـا اسـتانداردهاي حسـابداري طـي دوره مـورد بررسـي بـر كيفيـت                    

تواند تمام تغيير شـرايط را مـد          اطالعات حسابداري استفاده شد، اما اين متغير به تنهايي نمي         
 . نظر قرار دهد
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 نتايج برازش رگرسيون مدل هاي ارزشيابي: 5نگاره 
 ارزش دفتري سرمايه: مدل

 بعد از تدوين استانداردها از تدوين استانداردهاقبل  زمان
 1381-1380 1379-1378 دوره برآورد

R2 0,209 0,123 
R20,121 0,207  تعديل شده 
F 92,87 49,55 

P-Value 0,000 0,000 
 γ t p-value γ t p-value نام متغير

 0,000 8,28 3267,1 0,000 9,53 2725,3 عرض از مبدأ
BVPS 0,991 9,64 0,000 1,074 7,04 0,000 

 سود: مدل
R2 0,594 0,550 
R20,548 0,593  تعديل شده 
F 514,3 430,9 

P-Value 0,000 0,000 
 γ t p-value γ t p-value نام متغير

 0,000 10,44 2331,8 0,000 14,72 2364,7 عرض از مبدأ
EPS 2,330 22,68 0,000 3,727 20,76 0,000 

 تركيبي: مدل
R2 0,594 0,551 
R20,549 0,592  تعديل شده 
F 256,4 216,2 

P-Value 0,000 0,000 
 γ t p-value γ t p-value نام متغير

 0,000 8,84 2524,5 0,000 11,48 2365,1 عرض از مبدأ
BVPS 0,000 0,003- 0,998 0,138- 1,08- 0,280 

EPS 2,33 18,23 0,000 3,84 18,32 0,000 
اجراي استانداردهاي حسابداري منتهي به بهبود نسبي توان تبيين مدل ارزشيابي  :گيري نتيجه

 .نشده است
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 گيري نتيجه
گيري نهايي درباره هر مدل در بخش پاياني جداول مربـوط بـه هـر مـدل آورده شـده                     نتيجه
شود كه به غيـر از مـدل پايـداري، اسـتانداردها در سـاير                 با توجه به نتايج مشخص مي     . است
به عبـارت ديگـر، رابطـه معنـاداري بـين           . اي داشته باشند    اند اثر قابل مالحظه    ها نتوانسته   مدل

بـا توجـه بـه       .استانداردهاي حسابداري با بهبود كيفيت اطالعات حسـابداري مشـاهده نشـد           
شـود از نتـايج ايـن تحقيـق در            اهداف مورد نظر اين تحقيق، به استانداردگذاران توصيه مـي         

گـذاران نيـز بايـد        سـرمايه . ر جهت تدوين استانداردهاي آتي استفاده كنند      هايشان د   ارزيابي
همچنين به دانشـجويان، محققـان و سـاير         . ي مطابق با استانداردها شوند    ها  تقاضامند گزارش 

ي خـود در تـدوين اسـتانداردها از          شود كه با توجه بـه نقـش عمـده           عالقمندان توصيه مي  
ر جهـت بهبـود وضـعيت كيفيـت اطالعـات           طريق نظرخواهي، گـامي هـر چنـد كوچـك د          

اي، جامعـه را در دسـتيابي بـه يـك محـيط               حسابداري برداشـته و بـا واكـاوي داليـل ريشـه           
 .اطالعاتي باكيفيت مدد رسانند
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