
رازيهایحسابداریدانشگاهشپيشرفتیمجله
33-55یهاصفحه،9/65پياپي،2931وزمستانپاييز،دومی،شمارهپنجمیدوره

(پیشینيوانسانيعلوماجتماعی)مجله



هایگریماليشرکتبهبودکيفيتگزارشیفکریدربررسيآثارسرمايه

پذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران


دکترحميدمحمودآبادی

شیرازدانشگاه

غالمرضارضايي

دانشگاهآزاداسالمي

واحدارسنجان

***ابوالفضلگرگانيفيروزجاه

دانشگاهشیراز


 

چکيده
گررییفکریدربهبودکيفيتگزارشسرمايههدفازاينمطالعه،بررسيآثار

هایپذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراناست.بههمينمنظرورماليدرشرکت

(ازبخشاختياریکيفيتاقالمتعهدی1005بااستفادهازمدلفرانسيسوهمکاران)

ایسنجشبر(1000گریماليوازمدلپاليک)بهعنواننماگریبرایکيفيتگزارش

شرکتپذيرفته56یآماریاينپژوهشرااستفادهشدهاست.جامعهیفکریسرمايه

2933تا2931یزمانيدهدکهدربازهشده،دربورساوراقبهادارتهرانتشکيلمي

موردبررسيقرارگرفتهوازتحليلآماریرگرسيونخطيچندمتغيره،بررایآزمرون

دهردهایپژوهشنشانميشدهاست.نتايجآزمونفرضيههایپژوهشاستفادهفرضيه

یانسانيباکيفيتیساختاریوضريبکاراييسرمايهکهبينضريبکاراييسرمايه

یبينضريبکاراييیمستقيممعناداریوجوددارد؛امارابطهگریماليرابطهگزارش

معنادارنيست.گریماليازلحاظآمارییفيزيکيوکيفيتگزارشسرمايه

یفکری،اقالمتعهدی،ضریبکاارایيگریمالي،سرمایهکیفیتگزارشهایکليدی:واژه

 یساختاری.سرمایه

                                                           
مسئول()نویسندهاستادیارگروهحسابداریyahoo.com@ Hamid_mahmoodabadi

 گرانجوانونخبگانعضوباشگاهپژوهشyahoo.com@ rezaac.1990دانشجویکارشناسيارشد

 16/240/2932تاريخپذيرش:19/9/2932تاريخدريافت:



  67 2931هاي حسابداري، دوره پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان   مجله پيشرفت

.مقدمه2

هاایمادیریتيهاایساهاميومشاارکتعماومي،روشگیریشرکتامروزهباشکل

جدایيهایسهامي،ایکردهاست.درشرکتهانسبتبهگذشتهتغییرقابلمالحظهشرکت

مالکانازمدیریتموجببهوجودآمدنمشکالتنمایندگيشدهکاهباهعلاتمتفااوت

(معتقدنادکاهبارای1791)2وسانبت1بودندرتابعمطلوبیتهردوگاروهاسات.جاان

هاینظارتياجراشود.درایانراساتاپوشششکافبینمالکیتومدیریت،بایدمکانیزم

دبرایکاهشمشکالتنمایندگيوعادمتقاارناعالعااتيباینهایموجویکيازمکانیزم

داران،بهبودکیفیتاعالعاتارائهشدهازسویمادیریتاسات.ازعرفايمدیرانوسهام

گیاریویعدمکفایتاعالعااتحساابداریتعهادی،بارایت امی نگرانياصليدرباره

نيصحیحدرآیندهاست؛زیرافرایندبیتردیددرموردامکاناتکابهارقامتعهدیبرایپیش

یتاریخيوقابلیاتهموارساازیساود،بهدلیلاتکابربهایتمامشدهحسابداریتعهدی

یحسابداریموردانتقادواقعشدهاست)محمودآباادی،بابهکارگیریاصولپذیرفتهشده

گدرجهاان،هاایبازرهایاخیرباتوجهبهورشکستگيشارکت(.بنابرایندرسال1831

شده،کیفیتاینساودهاراگرانماليعالوهبرتوجهبهمقدارسودگزارشمحققانوتحلیل

شادهبارایمانعک اند.کیفیتسودبهتوانایيساودهایگازارشنیزموردتوجهقرارداده

بینايساودهایآینادهچناینساودمندیآندرپایشکردنمقدارصحیحسودشرکتوه 

 بستگيدارد.

هایتجاریشاهدتحولنظامسنتياقت ادیبهنظاماقت اادسازمان،یسومهزارهدر

رابهعنوانیا 8یفکریاند.بهعورکلياقت ادمبتنيبردانش،سرمایهدانشمحوربوده

عن رمحوریرشدشرکتوتبدیلآنبهمنبعاصليمزیاترقاابتيشارکتباهرسامیت

 (.4،2008شناختهاست)هالند

اندکهکیفیتپایینسودمنجرباهافازایشعادمتقاارنهانشاندادهبرخيازپژوهش

اندکهکااهشدربهموازاتاینبحث،محققانحسابداریاستداللکردهشود.اعالعاتيمي

یفکریباعثافزایششاکافباینارزشباازاروافشاوعدمبهرسمیتشناختنسرمایه

(وباهتباعآن2008؛وهالناد،9،2001؛برناان1،1771لاوو1شود)امیارارزشدفتریمي
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،10وشایرر7فرانسای و؛1779وهمکااران،3یاباد)کاالینزمربوطبودنساودکااهشماي

تواندازعریقافشایاعالعااتگرانمعاصرعدمتقارناعالعاتيميازدیدپژوهش(.1777

کریبهعنوانیا دارایايکااهشیفمربوطبهکیفیتسودوبهرسمیتشناختنسرمایه

کنندکاهگرانبیانمي(.ازسویدیگر،برخيازپژوهش2011bوهمکاران،11یابد)سوفیان

یفکاریراباهیبهرسمیتشاناختنسارمایهگریمالياجازهکارگزارشعبیعتمحافظه

(.2011دهد)سوفیانوهمکاران،عنوانی دارایينمي

درباور اورا بهاادارتهارانآیاکهشودميمطرحپرسشاینالبامواردبهتوجهبا

هااوجاودگریمااليآنهاوکیفیتگزارشیفکریشرکتسرمایهبینمعنادارییرابطه

یفکاریوآااارآنباربررسيکارایيسرمایهمقاله،ایناصليهدفبنابراینداردیاخیر؟

باا.اساتتهارانبهاداراورا بور درشدهپذیرفتههایگریماليشرکتکیفیتگزارش

راکننادگاناساتفادهآگاهيیادانشياستکاهشاناختیبهمثابهاعالعاتکهتوجهبهاین

هاایباازنگریدرت امی یااگیریآگاهانهت می درنهایتبهدهدوميشکلیاتغییر

باهنقالاز1831بهاادار،شاود)ساازمانباور واورا شدهدرگذشته،منجرمايگرفته

تواندراینجملهخالصهکردکهباتوجاهباهراميپژوهشاین(اهمیت1837نژاد،کاظ 

هاا،یفکریبرکیفیتاعالعاتارائاهشادهازساویشارکتشناختتأایراجزایسرمایه

دتوانناگیرنادگانمايگاذارانبالفعالوباالقوهوساایرت امی سرمایهها،مدیرانشرکت

تریبگیرند.آگاهانههایت می 



.مبانينظریپژوهش1

یاعالعااتمفیادبارایگریمااليارائاهدرحالحاضر،یکيازاهدافمه گزارش

-باردفعالیاتهایاعالعاتيحسابدارینقشبهسزایيدرپیشگیریاستوسیست ت می 

)محمودآباادیوبایزیادی،کننادچنینمحیطاقت ادیکشاورایفاامايهایسازمانوه 

گریماليدراارگذاری(.بهعورخالصهنقشگزارش2001)18واسمیث12(.باشمن1839

تواناداند؛اعالعاتحساابداریمااليمايبرعملکرداقت ادیرادرسهموردخالصهکرده

فادههایمطلوبدربرابرنامطلوباساتگذارانبرایشناسایيپروژهتوسطمدیرانوسرمایه
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تواندباهکاارشود،کیفیتباالیاعالعاتحسابداریماليبهعنوانی مکانیزمکنترليمي

شادهباههاایشناساایيگرفتهشودکهاینبهمدیرانبرایادارهکردنمنابعبهسویپروژه

کناد،درآورکما مايشادهباهعناوانزیاانهایشناسایيعنوانخوبودوریازپروژه

تقارناعالعااتيراکااهشدهادوموجابکااهشتواندعدمگریماليمينهایت،گزارش

اندکهیحقو صاحبانسهاموبدهيشود.دراینراستا،برخيازمحققانبیانکردههزینه

یمربوطبودنسودازعریقبهرسمیتافزایشوبهبودکیفیتاعالعاتحسابداریدرباره

جربهکاهشعدمتقاارناعالعااتيوافازایشتمایالتواندمنیفکریميشناختنسرمایه

یگذاریدرشرکتودرنهایتازاینراهمنجربهکااهشهزیناهگذارانبهسرمایهسرمایه

(.2011b،وهمکاران حقو صاحبانسهامشود)سوفیان

قاانوناساساي،44هاایکلاياصالدرایرانباتوجهبهاهدافاصليابالغسیاسات

هایانح اریازقبیالصانایعبازرگ،معظ رهبری،مبنيبرخروجازفعالیتتوسطمقام

ساازیاقت اادوکوچا هاوجلوگیریازانح اراقت ادیوتالشبرصنایعمادر،بان 

گریماليدرایرانبیشازپایشماوردیکیفیتگزارشحمایتازبخشغیردولتيمسأله

دارانانفرادینسابتباهجهبهافزایشفعالیتسهامچنینباتوه  توجهقرارگرفتهاست؛

ترازگذشتهاست.دارانضرورییاهمیتدادنبهاروتسهامقبلمسأله

ازسویدیگر،رونددرحالتغییرازاقت ادسانتي)زماین،نیارویکااروماالي(باه

یفکاریاقت ادمبتنيبردانشدردوقارنگذشاتهباعاثتوجاهروزافازونباهسارمایه

ویااژهدرجوامااعدرحااالتوسااعهشاادهاساات.درایاانراسااتا،برخاايازهااابااهسااازمان

یفکاری،اندکهبهدلیلعدمتوجهبهاعالعاتمرباوطباهسارمایهگرانبیانکردهپژوهش

و14ویاژهدرماوردساودکااهشیافتاهاسات)باراونمربوطبودناعالعاتحسابداریبه

؛و1777،فرانسای وشایرر،1779؛کاالینزوهمکااران،11،1773؛چانگ1771همکاران،

یفکاریواعالعااترسدکهسارمایه(.بنابراینچنینبهنظرمي19،1777وزارووین11لو

گاانکنندهاواستفادهتواندمنجربهکاهشعدمتقارناعالعاتيبینشرکتمربوطبهآنمي

گریماليشود.نتیجهبهبودکیفیتکزارشهایماليودربرونسازمانيازگزارش

دانناد یفکریرامتشاکلازساهجازصاصاليماينظرانسرمایهبهعورکليصاحب
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)ارتباعي(.20یمشتری)سازماني(وسرمایه17یساختاری،سرمایه13یانسانيسرمایه

هاای،تخ ص،توانایيحلمسألهوسب یانسانيی سازمانشاملمهارتسرمایه

یفکریمنتجباهیانسانيبهعنوانمبنایسرمایه(.سرمایه21،1771رهبریاست)بروکینگ

تارین(.مها 2004وهمکااران،22شود)چانکردوایجادسودبرایشرکتميبهبودعمل

ایوتخ  ايکارکناانهاایحرفاهیانسانيعبارتناداز شایساتگيهایسرمایهشاخص

باتعدادافارادشارکتباازمیناهقبلايمارتبطوتوزیاعدقیاقکلیدی،تح یالت،تجربه

 (.24،2002وللیارت28هادرارتباطبامشتریان)رودومسئولیت

هاایهاایداده،نمودارهاایساازماني،دساتورالعملیساختاریشاملپایگااهسرمایه

ایننوع (.1779وهمکاران،21هایاجرایياست)رو برنامهاجرایيفرآیندها،راهبردهاو

شاودوشااملهاایکارکناانآنایجاادمايسرمایهبامزایایرقابتيی شرکتوتواناایي

شاود)رودووهایتولیدآنمايمواردینظیرشهرت،تجربه،مح والت،خدماتوروش

(.2002للیارت،

هاایبازاریاابيورواباطباامشاتریانیارتباعيشاملدانشموجوددرکانالسرمایه

کاردیفکریبهارزشبازاریودرنتیجهعملدرتبدیلسرمایهکنندهاستکهعاملتعیین

(.ایننوعسرمایهشااملماواردینظیار2004کسبوکارسازماناست)چنوهمکاران،

هایمارتبطبااارزشامتیازاتتحتتمل شرکتاستکهبهروابطآنبامردموسازمان

چناینموجبااتساودآوریخحفظیاازدستدادنمشتریانوه مشتریان،سه بازار،نر

(.2001وهمکاران،21پردازد)موریتسنخالصبهازاصهرمشتریمي



یپژوهش.پيشينه9

تاواندریافاتگریماليميیکیفیتگزارشبامروریبرادبیاتحسابداریدرزمینه

رسد،درحاليکهادبیاتموجودميهابهبیشازچهاردههکهقدمتایندستهازپژوهش

وهمکااران29میخائیالتواندرحدوددودههتخمینزد.یفکریراميیسرمایهدرزمینه

اناد.آنااندرگریمااليباودهیکیفیتگزارش(یکيازپیشگامانپژوهشدرزمینه1777)

هاایدارایدیشارکتاندکهبازارنسبتبهاعالمتغییردرسودنقپژوهشخودنشانداده
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چنینشواهدیتجربينیزدراینبارهوجوددارده .دهدکیفیتسودباالواکنشنشانمي

تار،میازانترومیزانعدمتقاارناعالعااتيپاایینهایدارایکیفیتسودباالکهدرشرکت

،81وژائاو80؛ولاي27،2009وماوریرا23تراست)فارینهادارانبیشسودتقسیميبینسهام

2003.)

کاریساودباااعمااليدهدکهدستهایانجامشده،نشانميبرخيدیگرازپژوهش

وهمکااران،82شاود)بار گریماليمايمانندمدیریتسودباعثکاهشکیفیتگزارش

گاارانبااابیااانتأایرپااذیریبرخاايازپااژوهش(.1871؛ومحمودآباادیورضااایي،2003

کاهکیفیاتاعالعااتعاامليیماليازاعالعاتارائاهشادهوایانگیرکردت می عمل

-انادکاهچاارچوبمبتنايبارمعرفاتگیریاست،نشاندادهکلیدیبرایکارایيت می 

و84شاود)دوهاميهایماليارائهشدهازسویشرکتمنجربهبهبودکیفیتداده88شناسي

(.81،2012ژوو

یفکاریدهادکاهسارمایهنیزشواهدتجرباينشاانمايیفکرییسرمایهدرزمینه

-یحقو صااحبانساهامنقاشتعادیلهادررابطهبینمربوطبودنسودوهزینهشرکت

یکنندگيدارند؛بهاینصورتکهباکاهشعدمتقارناعالعاتيمنجارباهکااهشهزیناه

فیانوهمکاارانچنینساو(.ه 2011bشود)سوفیانوهمکاران،حقو صاحبانسهاممي

(2011aدرپژوهشيدیگرنشانداده)گریمااليباعاثباهکاریدرگزارشاندکهمحافظه

یفکریبهعنوانی دارایيشدهکهباعثکاهشمربوطباودنرسمیتنشناختنسرمایه

شود.سودحسابداریمي

چناینها گاریمااليویکیفیتگزارشهایانجامشدهدرزمینهباتوجهبهپژوهش

گرانبوده؛هاازدیربازموردتوجهپژوهششودکهاینموضوعیفکریمالحظهميسرمایه

هاا،گاریمااليشارکتیفکاریبارکیفیاتگازارشیبررسيآااارسارمایهامادرزمینه

هایتجربيبسیاراندکيانجامشدهاست.اولینپژوهشانجاامشادهکاهباهعاورپژوهش

گاردد.بارماي2012یبینایاندوموضاوعپرداختاه،باهساالرابطهمشخصبهبررسي

ی(درپژوهشيتحتعناوانارتبااطافشاایاجازایسارمایه2012)89وسلماني81دارابي

یانساانيوکاارایياندکهبینکارایيسرمایهگریمالينشاندادهفکریبرکیفیتگزارش
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یمثبتمعناداریوجاوددارد؛امااباینابطهگریماليریفیزیکيباکیفیتگزارشسرمایه

یمنفيمعناداریوجاوددارد.گریماليرابطهیساختاریوکیفیتگزارشکارایيسرمایه

هایکیفیتاندکهبینشاخص(نشانداده2012)87وچوگاها83درپژوهشيدیگرزنجیردار

بااطباینساودوارزشهاربینيسودهایآینده،پایداریسود،ارتسود،شاملقابلیتپیش

یفکاریگیریشاده،وسارمایههاینقدیعملیاتيوسوداندازهسه وارتباطبینجریان

(نیازدرپژوهشايمشاابهنشاان2012یمعناداریوجوددارد.دارابايوهمکااران)رابطه

یفکریآاارقابلتوجهيبرکیفیتاقالمتعهدیدارد.اندکهسرمایهداده



گيریوتعريفمتغيرهایاندازه.نحوه4

 متغيرمستقل.2-4

هاایقبال،دراینپژوهشباتوجهبهسؤالپژوهشواهدافمطرحشادهدربخاش

-انادازه40یفکریبهعنوانمتغیرمستقلدرنظرگرفتهشدهوبراسا مدلپالی سرمایه

یفکریبراسا مادلپالیا باهشارحزیاریسرمایهیمحاسبهگیریشدهاست.نحوه

است 

1773مطرحکارده،درساال1779یفکریرادرسالگیریسرمایهپالی مدلاندازه

آنراکاملنمودهاسات.عباقایانمادل،ارزشافازده2000آنراتوسعهدادهودرسال

شود یزیرمحاسبهمياسا رابطهناشيازمنابعسالجاریبر

VA = OP + EC + D + A                                                                          (1)  

درمدلباال 

OPسودعملیاتيدرسالجاری=

ECینیرویکاردرسالجاری=هزینه

Dیاستهالکدارایيهایاابتدرسالجاری=هزینه

Aیاستهالکدارایيهاینامشهوددرسالجاری=هزینه

یفکاریراتحاتساهمعیاارضاریبارزشگیاریسارمایهپالی معیارهایانادازه

یانساانيوضاریبارزشیسارمایهیفیزیکاي،ضاریبارزشافازودهیسرمایهافزوده



  71 2931هاي حسابداري، دوره پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان   مجله پيشرفت

یساختاریمعرفيکرد.یسرمایهافزوده

یایجادشادهتوساطواحادارزشافزودهاینرابطه یفیزیکيضریبکارایيسرمایه

دهد؛یعنيبهازایی ریالدارایيفیزیکيمشهودچندریاالیفیزیکيرانشانميسرمایه

شود.ارزشافزودهحاصلمي

VACA = VA / CA = یفیزیکيسرمایه / ارزشافزوده                                       (2)  

هااییفیزیکيشااملخاالصارزشدفتاریمجماوعدارایايالسرمایهیبادررابطه

مشهودشرکتاست.

یانساانيیباینارزشافازودهوسارمایهباهرابطاهیانساني ضریبکارایيسرمایه

دهدکهبهازایهرریالخرجشدهبرایکارکنانچندریاالارزشميمربوطاستونشان

شود.افزودهحاصلمي

VAHU = VA / HU = یانسانيسرمایه / ارزشافزوده                                         (8)  

هاییانسانيشاملکارمستقی ،کارغیرمستقی وحقو بخشیباالسرمایهدررابطه

فروش،بازاریابيواداریاست.

یساختاریسرمایهیسه دهنده اینضریبنشانیساختاریضریبکارایيسرمایه

یشرکتناشيازدرایجادارزشافزودهاست؛بهآنمعناکهچنددرصدازارزشافزوده

یساختاریازتفاوتارزشافزودهمنهاییساختاریاست.درمدلپالی سرمایهسرمایه

یسااختاریدرمادلپالیا باهشود.ضریبکارایيسارمایهیانسانيمحاسبهميسرمایه

شود.تزیرمحاسبهميصور

STVA = 1- (HU / VA) = 1 – ( یانسانيسرمایه (4)                      (ارزشافزوده /   

تارباشاد،باههماانمقادارساه یانسانيدرایجاادارزشکا هرچهسه سرمایه

یسااختاری،میازانیسارمایهشود.ضاریبارزشافازودهترميیساختاریبیشسرمایه

کنادویساختاریموردنیازبرایایجادیا ریاالارزشافازودهرامحاسابهمايسرمایه

یساختاریدرفرآیندایجادارزشاست.شاخصموفقیتسرمایه

گیاری ایانضاریبباهعناوانابازارانادازهیفکرییسرمایهضریبارزشافزوده
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آیادگفتهبهدستميبپیشرودکهازمجموعضراییفکریمدلپالی بهکارميسرمایه

(باافرماولVAICیفکاری)یفکریشرکتاست.سارمایهیسرمایهکنندهومحاسبه

شود زیرمحاسبهمي

VAIC = VACA + VAHU + STVA                                                             (1)  



متغيروابسته.1-4
گاریمااليمبانينظریمطرحشدهدرباال،کیفیتگزارشدراینپژوهشباتوجهبه

(2001)41بهعنوانمتغیروابستهپژوهشدرنظارگرفتاهشادهومشاابهپاژوهشوردی

گیاریشاده(انادازه2001براسا مدلفرانسی وهمکاران)42گریماليکیفیتگزارش

گیاری(برایانادازه2001هایمورداستفادهدرمدلفرانسی وهمکاران)است.شاخص

یکیفیاتاقاالمتعهادییمحاسابهگریمالي،اقالمتعهدیاسات.نحاوهکیفیتگزارش

(بهشرحزیراست 2001گریمالي(براسا مدلفرانسی وهمکاران))کیفیتگزارش
TCAi.t = α0 + α1CFOi.t-1 + α2CFOi.t + α3 CFOi.t+1 + α4∆REVi.t + α5PPEi.t + εi.t (1)
 

  درمدلباال

TCAitکلاقالمتعهدیشرکت=iدرسالt.

CFOitجریانوجهنقدحاصلازعملیاتشرکت=iدرسالt.

∆REVitتغییردردرآمدناشيازفروششرکت=iهایبینسالtوt-1.

PPEitهایاابتمشهودشرکت=خالصدارایيiدرسالt.

یصورتجریانوجوهنقدعبقاستانداردحسابداریشامارهییتهیهدرایراننحوه

هیأتاستانداردهایحسابداریماليآمریکامتفاوتاست؛بههمین71ایرانبااستاندارد2

CFOitی(،دربااره1871دراینپژوهشمشاابهپاژوهشخواجاویورضاایي)48منظور

روانجامشدهاست جریاننقدعملیاتيعبقصورتجریانوجوهنقد+ساودتعدیلروبه

هاوساودپرداختايباباتتاأمینگذاریسهامپرداختي+جریاننقدمرتبطبابازدهسرمایه

هاینقدیمرتبطبامالیات.جریان–مالي
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شود یزیرمحاسبهميکلاقالمتعهدیدراینپژوهشبراسا معادله

TCAit= NIit – CFOit               (9)  

 درمدلباال

TCAit=کلاقالمتعهدیدرسالtبرایسازمانi.

NIitسودخالصدرسال=tبرایسازمانi.

CFOitهایعملیاتيدرسالهاینقدیناشيازفعالیت=جریانtبرایسازمانi. 

سالبهعنواننماگری1در1یهایرابطهدراینپژوهشازانحرافمعیارباقيمانده

یخطاایدهناده،نشاانεitجاکه(استفادهشدهاست.ازآنAQبرایکیفیتاقالمتعهدی)

دهنادهکیفیاترنشانتهاینقدیاست،مقادیربزرگبرآورداقالمتعهدینسبتبهجریان

یکیفیتبهتراقالمتعهدیاست.دهندهترنشانترومقادیرکوچ ضعیف

عاملذاتيرابرکیفیتاقاالمتعهادیبسایار4(تأایر2002)41ودیچو44مدلدیچاو

داند.اینمدلبهشکلزیرتعریفشدهاست مه مي

AQit=λ0+ λ1 Sizei.t +λ2σ(CFO)i.t +λ3σ(Sales)i.t+λ4NegEarni.t + εi.t (3)  

بهعوریکه

Size=یشرکتاستکهتوسطلگاریت ارزشباازارساهامشارکتمحاسابهاندازه

شود.مي

σ(CFO)=.انحرافمعیارجریانوجهنقدحاصلازعملیاتشرکت

σ(Sales)=.انحرافمعیاردرآمدناشيازفروش

NegEarn=هایيکهشرکتزیاانگازارشکاردهفراوانيشناسایيزیان)نسبتسال

 است(.

یباالبرایبرآوردبخشذاتي)غیراختیاری(کیفیتاقالمتعهادیحالضرایبرابطه

شود بهکارگرفتهمي

InnateAQit = λ0 + λ1Sizeit + λ2σ(CFO)it + λ3 σ(Sales)it + λ4NegEarnit    (7)  

جزصاختیاریکیفیتاقالمتعهدیاست.2یهایرابطههماندباقي
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DiscAQit = εi.t (10)  

یکیفیتاقالمتعهدیوتفکی آنبهدوقسامتاختیااریوغیراختیااریبامحاسبه

آیاد.منظاورازاجازایاختیااریویپژوهش)بخشاختیاری(بهدساتمايوابستهمتغیر

هاچهمیزاناختیارعمالدارنادگریآنغیراختیاریایناستکهمدیراندرتهیهوگزارش

(.1870)محمودآبادیومن وری،



 متغيرهایکنترلي.9-4

یپاژوهشتحلیالمساألهبهمنظورتأایرسایرمتغیرهایيکهباهنحاویدرتجزیاهو

مؤارند،متغیرهایکنترليالزمباتوجهبهمرورمتونتعیینشدند 

تارکیفیاتهاایبازرگاندکهشرکت(نشانداده1779)49(وفر 1771)41کوک -1

تردارند.دراینپاژوهشنیازمتغیارهایکوچ هایماليبهترینسبتبهشرکتگزارش

 یشرکتبهعنوانمتغیرکنترلياستفادهشدهاست.اندازه

هایيکهازکیفیاتاقاالماندکهدرشرکت(نشانداده2001فرانسی وهمکاران) -2

بناابرایندرایانپاژوهشازتریدارناد؛تریبرخوردارند،نسبتبدهيپایینتعهدیپایین

الزمبهذکراستکهدراینپژوهشانمتغیرکنترلياستفادهشدهاست.نسبتبدهيبهعنو

هابهکال(نسبتبدهيازعریقتقسی کلبدهي1871نژاد)مشابهپژوهشستایشوکاظ 

.شودگیریميهااندازهدارایي



پژوهشهای.فرضيه5

بامقالهایندرپژوهشهایهدفبهدستیابيراستایدر ونظاریمباانيباهتوجاهو

 استشدهعراحيوتدوینزیرشرحبهپژوهشهایفرضیهشده،مطرحپژوهشیپیشینه

گارییفکریبااکیفیاتگازارش بینضریبکارایياجزایسرمایهیاصليفرضيه

یمعناداریوجوددارد.ماليرابطه

 هایفرعيفرضيه

گریمااليباکیفیتگزارشیفیزیکيضریبکارایيسرمایه بینیفرعياولفرضیه
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 یمعناداریوجوددارد.رابطه

گاریمااليباکیفیتگزارشیانسانيضریبکارایيسرمایه بینیفرعيدومفرضیه

 یمعناداریوجوددارد.رابطه

گاریباکیفیاتگازارشیساختاریضریبکارایيسرمایه بینیفرعيسومفرضیه

 یمعناداریوجوددارد.ماليرابطه



.روشپژوهش6

هایکمّياستکهازروشعلميساختوااباتتجربياینپژوهشازنوعپژوهش

-هایپژوهشکهازقبلتعیینشده،انجااممايهاوعرحکندوبراسا فرضیهاستفادهمي

هاکمّيباشادوگیریدادهزمانياستکهمعیاراندازههاشود.استفادهازایندستهپژوهش

هاو(.غالبدادهب1832شود)نمازی،هایآماریاستفادهميهاازفنبرایاستخراجنتیجه

افازارنارموهایاعالعاتيسازمانباور اورا بهاادارتهاراناعالعاتموردنیازازبان 

دادهآوریشدهتدبیرپردازجمع افازارنارمباسر وآمادهاکسلافزارنرمازاستفادهباهااند.

SPSS-19استشدهتحلیلوتجزیه.


یآمارییموردآزمون،جامعهونمونهدوره.2-6

1837تاا1831هاایهایمااليساالیموردمطالعهنهسالهوبراسا صورتدوره

نسبتبهساالtیتغییراتسالهایپژوهش،بهمحاسبهاست.البتهباتوجهبهآزمونمدل

(t-1(یا)t+1نیازاست؛بنابرایندرعملدوره)شاود..محدودبههفتسالميپژوهشی

یآماریپاژوهشحاضارراهایپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهران،جامعهشرکت

اعضایجامعه،نموناهباراساا هامیاندهند.بهعلتوجودبرخيناهماهنگيتشکیلمي

شرایطزیرانتخابشدهاست 

سالماليشرکتمنتهيبهپایاناسفندماههرسالباشد. (1

 ،تغییرسالماليندادهباشد.1837تا1831هایشرکتعيسال (2

 دربور اورا بهادارتهرانپذیرفتهشدهباشد.1831تاپایانسالمالي (8

 هایموردنیازدردستر باشد.منظوراستخراجدادهاعالعاتماليموردنیازبه (4
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گاریماالي،گاذاری،واساطههایسارمایههاومؤسساتمالي)شرکتجزصبان  (1

هاایراهباریها(نباشد؛زیراافشایاعالعاتماليوساختارهایهلدینگولیزینگشرکت

 هامتفاوتاست.شرکتيدرآن

یشارکتدردوره91ییاادشاده،تعادادهااباتوجهبهشرایطواعمالمحادودیت

 بهعنواننمونهانتخابشد.باایناوصاف،نمونهاینپژوهششامل1833تا1832زماني

شرکتاست.-سال182


هایپژوهش.يافته5

درهایپژوهشارائهشادهاسات.دراینقسمتنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلداده

گیریکیفیتاقاالمتعهادیجهتاندازه1نتایجحاصلازرگرسیونمدل1یشمارهنگاره

ارائهشدهاست.1833تا1832یزمانيهادربازهیشرکتبرایهمه


نتايجمدلرگرسيونيمدلفرانسيسوهمکاران:2نگاره

 متغیروابسته کلاقالمتعهدی

 pمقدارخطایاستاندارد tآمارهضرایبمتغیرها

 0001/0*119/1×1010 184/4 311/1×1010 مقداراابت

0001/0*080/0 977/1 192/0هاینقدیسالقبلجریان

0001/0*023/0 -192/20 -111/0هاینقدیسالجاریجریان

0001/0*022/0 411/13 877/0هاینقدیسالبعدجریان

0001/0*011/0 772/19 239/0تغییردردرآمدفروش

0001/0*014/0 -710/3 -129/0هایاابتمشهوددارایي

R 391/0
آماره
-دوربین

واتسن





748/1
R

2
 913/0

R
2

adj 911/0

271/81998×109خطایاستانداردرگرسیون

0001/0*سطحمعناداری F177/827آماره

%1*سطحمعناداری
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1یماواردآزماوندرساطحخطاایدهدکاهدرهماهنشانمي1نتایجبرآوردمدل

،در1یشامارهنگااره،منادرجدرFچنینباتوجهبهمقدارآمارهدرصدمعناداراست.ه 

71گرمعناداربودنمدلدرسطح،بیاناست177/827هایيکهبرابربایشرکتسطحهمه

نگاارهواتساونارائاهشادهدر-درصداست.افزونبراین،باتوجهبهمقدارآمارهدوربین

اسات،وجاودخاودهمبساتگي748/1هاکاهبرابارباایشرکتدرسطحهمه1یشماره

 کند.یاولرادراجزایاخاللرگرسیونردميسریاليمرتبه

جهاتتفکیا کیفیاتاقاالم3نتایجحاصلازرگرسیونمادل2یارهشمنگارهدر

1832یزماانيهادربازهیشرکتبرایهمهتعهدیبهدوبخشاختیاریوغیراختیاری

ارائهشدهاست.1833تا


نتايجمدلرگرسيونيمدلديچاووديچو:1نگاره

 متغیروابسته کیفیتاقالمتعهدی

 pمقدارخطایاستاندارد tآمارهضرایبمتغیرها

 0001/0*421/1×1011 -999/4 -301/1×1011 مقداراابت

0001/0*893/1×107 108/1 944/2×1010اندازه

هایانحرافمعیارجریان

نقدی
284/0 411/13 018/0*0001/0

000/0901/0 -899/0 -012/9×10-11انحرافمعیارفروش

081/0*782/1×107 111/2 101/1×1010فراوانيشناسایيزیان

R 921/0
آماره

-دوربین

واتسن




377/1

R
2

 121/0

R
2
adj 128/0

210/11111×109خطایاستانداردرگرسیون

F842/141آماره
سطح

معناداری
*0001/0

%1*سطحمعناداری
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یمواردبهجزانحارافمعیاارفاروشدهدکهدرهمهنشانمي3نتایجبرآوردمدل

،منادرجFچنینباتوجهبهمقادارآماارهدرصدمعناداراست.ه 1آزموندرسطحخطای

گاراسات،بیاان842/141هایيکاهبرابارباایشرکت،درسطحهمه2یشمارهنگارهدر

-توجهبهمقدارآمارهدوربایندرصداست.افزونبراین،با71معناداربودنمدلدرسطح

377/1هاایيکاهبرابارباایشارکتدرسطحهمه2یشمارهنگارهواتسونارائهشدهدر

کناد.حاالباااست،وجودخودهمبستگيسریاليرادراجزایاخااللرگرسایونردماي

کیفیاتاقاالمتعهادیباهدوبخاش2یشمارهنگارهاستفادهازضرایببهدستآمدهاز

کنی .دراینپژوهشبخشاختیاریکیفیتاقالمتعهادییاریوغیراختیاریتقسی مياخت

هادرنظرگرفتهشدهاست.پا ازگریماليشرکتبهعنواننماگریبرایکیفیتگزارش

رگرسایونيزیارماوردهایپژوهشبامدلیمتغیرهایپژوهش،فرضیهمحاسبههمه

 گیرند.آزمونقرارمي

DiscAQ = β0 + β1(VACA) + β1(VAHU) β1(STVA) + β2(DEBT) + β3(Size) + ε 

آماارتوصایفي8یشمارهنگارههااست.نسبتبدهيبهکلدارایيDEBTکهدرآن

یمیاانگین،مااکزیم ،نشااندهنادهنگارهدهد.یمتغیرهایپژوهشرانشانميبرایهمه

 مینیم ،انحرافاستانداردوتعدادمشاهداتاست.

گارییشرکتوکیفیاتگازارشدهد،اندازهنشانمي8یشمارهنگارهعورکههمان

چناینضاریبکاارایيتارینمقادارمیاانگینرادارد.ها ترینوکا ماليبهترتیببیش

ترینمقدارانحرافترینوک گریماليبهترتیببیششیفیزیکيوکیفیتگزارسرمایه

اند.استانداردراازبینمتغیرهایپژوهشبهخوداخت اصداده

خطيمیانمتغیرهارابررسيکاردکاهامکانه 4یشمارهنگارهتوانبااستفادهازمي

خطايتقریباًامکاانها تواننتیجهگرفتکهباتوجهبههمبستگيضعیفبینمتغیرهامي

شدنبینمتغیرهاوجودندارد.
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هایتوصيفيمتغيرهایپژوهشآماره:9نگاره

تعدادانحرافاستانداردحداقلحداکثرمیانگینمتغیرها

 182 1481/0 -2904/0 1341/1 000/0گزارشگریماليکیفیت

ضریبکارایيسرمایه

ساختاری
379/2301/12141/1-138/1 182 

ضریبکارایيسرمایه

انساني
131/8412/181047/8-424/1 182 

ضریبکارایيسرمایه

فیزیکي
871/9 071/371824/0-184/48182 

 119/0181/1023/0312/21182نسبتبدهي

 148/21992/80399/22111/1182اندازهشرکت



ماتريسهمبستگيمشاهدهشدهبينمتغيرهایپژوهش:4نگاره

128411متغيرها

1
ضریبکارایيسرمایه

ساختاری
1 

2
ضریبکارایيسرمایه

انساني
020/0 1 

8
ضریبکارایيسرمایه

فیزیکي
009/0 082/0-1 

1-002/0071/0009/0نسبتبدهي4

1-034/0-000/0144/0091/0اندازه1

1
کیفیتگزارشگری

مالي
000/0874/0014/0-492/0000/01



ینتایجتحلیلرگرسیونيآوردهشدهاسات.بااخالصه1و1یهایشمارهنگارهدر

هاایيکاهیشارکت،درساطحهماه1یشمارهنگاره،مندرجدرFتوجهبهمقدارآماره
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درصداست.افزونبراین،باا71است،بیانگرمعناداربودنمدلدرسطح388/81برابربا

یدرساطحهماه1یشامارهنگاارهواتسونارائهشادهدر-توجهبهمقدارآمارهدوربین

است،وجودخودهمبساتگيساریاليرادراجازایاخاالل009/2هایيکهبرابرباشرکت

کند.يرگرسیونردم

R2ومقادار432/0براباربااRدهد،مقدارنشانمي1یشمارهنگارهعورکههمان

درصادازتغییااراتمرباوطبااهکیفیاات2/28اسات.بااهایانمعناايکااه282/0براباربااا

یسااختاری،توانبااستفادهازمتغیرهایضاریبکاارایيسارمایهگریماليراميگزارش

یوانادازهیفیزیکي،نسبتبدهيانساني،ضریبکارایيسرمایهیضریبکارایيسرمایه

R2چنینمقداربینيکرد.ه شرکتپیش
adjاستوباتوجهبهوجودبیشاز221/0برابربا

دومتغیرمستقلبهتراستازاینمقداراستفادهشود؛بنابراینباتوجهباهایانمقادارتنهاا

 بینيکرد.متغیروابستهراازرویمتغیرهایمستقلپیشدرصدازتغییرات1/22توانمي


برایبرازندگيمدلرگرسیونيپژوهشANOVAنگاره 1نگاره

 Fآماره مجذورمیانگین Df مجموعمجذوراتمنبعپراکندگي
سطح

 معناداری

918/1×819/811028×1024رگرسیون

388/81*0001/0 107/2×107/11211022×1021باقیمانده

-441/1181×1021کل



مدلرگرسيونيپژوهشضرايبنگاره:6نگاره

 pمقدارخطایاستاندارد tآمارهضرایبمتغیرها

043/0*240/1×1011-734/1-410/2×1011مقداراابت

ضریبکارایيسرمایه

ساختاری
097/0- 389/1- 048/0*008/0

ضریبکارایيسرمایه

انساني
107×973/1- 841/2- 107×492/2 

*017/0
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 pمقدارخطایاستاندارد tآمارهضرایبمتغیرها

ضریبکارایيسرمایه

فیزیکي
49/89399249-211/0-103×447/1974/0

0001/0*117/9-223/9×103-141/1×107نسبتبدهي

048/0*993/4×911/7082/2107×107اندازه

RR
2R

2
adj

خطایاستاندارد

رگرسیون

-آمارهدوربین

واتسون

432/0282/0221/0
1011×134/

14122
009/2

%1*سطحمعناداری



ضرایبمربوطبهمدلرگرسیونيوسطحمعناداریمربوطارائاه1یشمارهنگارهدر

شودسطحمعناداریمربوطبهمتغیارضاریبکاارایيعورکهمالحظهميشدهاست.همان

بینضاریبکاارایيیآناستکهباتوجهبهعالمتمنفيدهندهیساختارینشانسرمایه

یمستقی معنااداریوجاوددارد؛باهگریمالي،رابطهیساختاریوکیفیتگزارشسرمایه

گاریمااليیسااختاری،کیفیاتگازارشاینمعناکهباافزایشضاریبکاارایيسارمایه

یابد.ساطحمعنااداریمرباوطباهمتغیارضاریبکاارایيهانیزافزایش)بهبود(ميشرکت

یدهدکهباتوجهبهعالمتمنفيبینضریبکارایيسارمایهميانينیزنشانیانسسرمایه

یمستقی معناداریوجوددارد؛بهاینمعناکاهبااگریماليرابطهانسانيوکیفیتگزارش

هااافازایشگاریمااليشارکتیانساني،کیفیاتگازارشافزایشضریبکارایيسرمایه

-یفیزیکاينشاانمربوطبهمتغیرضریبکاارایيسارمایهیابد.سطحمعناداری)بهبود(مي

یفیزیکايویمساتقی باینضاریبکاارایيسارمایهرغ رابطهیآناستکهعليدهنده

گریمالي،اینرابطهازلحاظآماریمعنادارنیست.کیفیتگزارش

هيگرایناستکاهبایننسابتبادچنیننتایجمرتبطبامتغیرهایکنترلينیزبیانه 

ییمساتقی معنااداریوجاوددارد؛اماادرباارهگریماليرابطهشرکتباکیفیتگزارش

یآماریمعکاو معنااداریگریماليرابطهیشرکتباکیفیتگزارشیبیناندازهرابطه
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تاریگریماليپاایینتردارایکیفیتگزارشهایبزرگوجوددارد؛بهاینمعناکهشرکت

 هستند.

 

 گيرینتيجه.بحثو3

تارینابازارمها هاا،کهاعالعاتماليمنتشرشادهازساویشارکتباتوجهبهاین

ایان.اساتکاردمادیریتوشارکتگذارانبالقوهوبالفعلدرموردارزیابيعملسرمایه

یفکاریکاهآیاامیازانسارمایهکندمبنيبرایانمقالهشواهدیرادراینبارهفراه مي

هاداردیاخیر؟اینپژوهشبااستفادهگریماليآناریبربهبودکیفیتگزارشهااشرکت

یزمانيشرکتپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهراندربازه91هایمربوطبهازداده

هاادریفکاریشارکتبهدنبالیافتنپاسخاینسؤالاستکهآیاسارمایه1833تا1832

گریمالياست؟ایبرایبهبودکیفیتگزارشهراننشانهبور اورا بهادارت

توجهبهنتایجحاصلازتجزیهوتحلیالآمااریاعالعااتجماعآوریشاده،نشاان

گریماليیساختاریوکیفیتگزارشدهدکهبهعورکليبینضریبکارایيسرمایهمي

(2012هشدارابيوهمکاران)یمستقی معناداریوجوددارد.ایننتایجبانتایجپژورابطه

چناینباین(مشابهنیست.ها 2012خوانيدارد؛امابانتایجپژوهشدارابيوسلماني)ه 

یمساتقی معنااداریگاریمااليرابطاهیانسانيوکیفیتگازارشضریبکارایيسرمایه

امابانتایجخوانيدارد؛(ه 2012وجوددارد.ایننتایجبانتایجپژوهشدارابيوسلماني)

یآناستدهندهدرنهایتنتایج،نشان .خوانيندارد(ه 2012پژوهشدارابيوهمکاران)

گاریمااليازلحااظیفیزیکيبااکیفیاتگازارشیبینضریبکارایيسرمایهکهرابطه

(و2012هایدارابايوسالماني)آماریمعنادارنیست.نتایجاینفرضیهبانتایجپژوهش

یآندهندهخوانيندارد.بهعورکلينتایجاینپژوهشنشان(ه 2012دارابيوهمکاران)

یانسااني،یساختاریوضریبکارایيسارمایهاستکهباافزایشضریبکارایيسرمایه

-یابد.ایننتایج،هماانهابهبودقابلتوجهيميکیفیتاعالعاتارائهشدهازسویشرکت

شدناشيازاینموضوعاستکهحضورنیروهایماهرومتخ اص،ميبینيعورکهپیش

شودتااانگیازهوبهبودساختارهاوراهبردهایشرکتوبهبودارتباطبامشتریانباعثمي

یاعالعاتباکیفیتافزایشیابد.توانایيشرکتدرانتشاروارائه
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کهبیننسبتبدهيبااکیفیاتدهدميیمتغیرهایکنترلينشاننتایجپژوهشدرباره

یشرکتبااکیفیاتیمستقی معناداریوجوددارد؛امابیناندازهگریماليرابطهگزارش

یمعکاو باینیمعکو معنااداریوجاوددارد.وجاودرابطاهگریماليرابطهگزارش

تارهایبزرگگریماليشایدبهاینعلتباشدکهشرکتیشرکتوکیفیتگزارشاندازه

هاایتاردراقاداماتيمثالمادیریتساود،نسابتباهشارکتهایبیشبهدلیلتوانایي

گذارند.ترقوانینرازیرپاميترراحتکوچ 



هایپژوهش.محدوديت3

یالزامايشادنرعایاتیایاراندرباارهباتوجهباهشارایطخااصباازارسارمایه

هاایاینپژوهشدرموردانتخابسال،محققیندر1831استانداردهایحسابداریازسال

هایموردمطالعهدچارمحدودیتشدند.بهعنوانبخشيازسال1831قبلاز



هایپژوهش.پيشنهادهایناشيازيافته20

یمادیرانتواندتأایربهسزایيدراستفادهجایيکهبهبودکیفیتاعالعاتميازآن .1

(وبااالاف1832ابداریداشاتهباشاد)نماازی،هاازسیست حسازاعالعاتورضایتآن

یسااختاریوضاریبکاارایيیمثبتبینضریبکاارایيسارمایهتوجهبهوجودرابطه

هاینظاارتيشودسازمانهاپیشنهادميگریماليشرکتیانسانيباکیفیتگزارشسرمایه

قاوانینحساابداریباراییکننادهچونبور اورا بهادارتهرانوسایرنهادهایتدوین

یفکری،بهعناوانیکايازعوامالبهباودکیفیاتیسرمایهترمدیرانبهمقولهتوجهبیش

هایمناسبيرادراینزمینهتنظی کنند.هاوسیاستاعالعاتحسابداری،دستورالعمل

گریماليپیشانهادیفکریبرکیفیتگزارشباتوجهبهآاارمثبتاجزایسرمایه .2

یقاوانینومقاررات،کننادهشودکهسازمانبور اورا بهاداروسایرنهادهایتدوینمي

گاذارانبالفعالیفکریبرایکم بهسرمایهیافشایاعالعاتسرمایهقوانینيرادرباره

 وبالقوهت ویبکنند.

گاریمااليیشارکتوکیفیاتگازارشیمعکو باینانادازهباتوجهبهرابطه .8
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یاعالعااتیارائاهشاودکاهساازمانباور اورا بهااداردرماوردنحاوهنهادمايپیش

تریوضعکند.ترودقیقترقوانینبیشهایبزرگشرکت



هایآينده.پيشنهادهاييبرایپژوهش22

شاودکاهتاریازموضاوعنمایاانمايتاروتاازهعيانجامهرپژوهش،ابعادگسترده

هایبعدیباشد؛بنابراینباتوجهبهنتاایجحاصالازبرایپژوهشیآغازیتواندنقطهمي

گردد هایبعدیمطرحميهایآنپیشنهادهایزیربرایپژوهشپژوهشومحدودیت

یفکاریازشاودکاهجهاتسانجشسارمایهگرانآیندهپیشانهادمايبهپژوهش .1

غیرمالي(استفادهکنند.هایماليویفکری)ترکیبيازمدلهایدیگرسنجشسرمایهمدل

هایباعمرمختلاف،یفکریدرصنایعمختلفوشرکتکهسرمایهباتوجهبهاین .2

ممکناستمتفاوتباشد؛بنابراینبررسيمجدداینموضوعبادرنظرگرفتننوعصانعت

-گرانآینادهپیشانهادمايیموردبررسيبراسا عمرشرکتبهپژوهشوتفکی نمونه

شود.

-گاذاری،واساطههایسارمایههاومؤسساتمالي)شرکتکهبان اتوجهبهاینب .8

گاراندرشودپژوهشیپژوهشحذفشدند،پیشنهادميها(ازنمونهگریماليولیزینگ

هااراگریمااليرادرایانگاروهازشارکتیفکریبرکیفیتگزارشآیندهتأایرسرمایه

موردبررسيقراردهند.

یفکارییغیرخطيبینسارمایهشودکهرابطهگرانآیندهپیشنهادميبهپژوهش .4

گریماليراموردبررسيقراردهند.وکیفیتگزارش

گاذارانباهگیاریسارمایهیفکریدررابطهبات امی باتوجهبهاهمیتسرمایه .1

ریدریفکایاعالعااتسارمایهشودکهمدليبرایارائاهگرانآیندهپیشنهادميپژوهش

 هایهمراهعراحيودرموردآنپژوهشکنند.هایماليویادداشتصورت
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،ناماهکارشناسايارشادپایاان.هایپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهرانشرکت

 دانشگاهشیراز.

هاا.تعیاینارزششارکت(.ارزیابيمتغیرهایحساابداریدر1831محمودآبادی،حمید.)

،دانشگاهعالمهعباعبائي.نامهدکتریحسابداریپایان

هاایارزیاابي(.مقایسهقدرتتوضیحيمادل1839محمودآبادی،حمیدوبایزیدی،انور.)

هایحساابداریبررسيسودباقیماندهورشدغیرعادیسوددرتعیینارزششرکت.
.111-101( 14)11،وحسابرسي

(.بررسيااراتمدیریتساودبارکیفیات1871ادی،حمیدورضایي،غالمرضا.)محمودآب

اولاینهایپذیرفتهشادهدرباور اورا بهاادارتهاران.گزارشگریماليدرشرکت
.دانشاگاهآزاداساالميایرویکردهاینوینحساابداریوحسابرسايهمایشمنطقه

.123-118واحدبندرگز 

(.نقشاقالمتعهدیاختیاریوغیراختیااری1870ری،شعله.)محمودآبادی،حمیدومن و

-1( 10)8،حساابداریمااليف النامههاینقدیعملیاتيآتي.درپیشبینيجریان

19.

الف(.بررسينگرشمادیرانواحادهایصانعتيفاار نسابتباه1832نمازی،محمد.)

.31-18 ( 82)10،هایحسابداریوحسابرسيبررسيحسابداریصنعتي.

مجلاهجغرافیااوهاایکیفايدرعلاومانسااني.ب(.نقشپاژوهش1832)نمازی،محمد.
.39-18 1،توسعه
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