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 چکیده
هها  اها ي    هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تأثیر کیفیت سود بر تجديد ارائه  صهور   

شده در بورس اوراق بهادار تهران اسهت  از ايهن رو در پهژوهش را هر     ها  پذيرفت  شرکت

، اورد 1130تا  1131شرکت پذيرفت  شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زااني  101

بینهي سهود و هاوارسهاز  سهود به       اند  کیفیت اقالم تعهد ، توان پیشبررسي قرار گرفت 

گیهر  شهد    چنهین بهرا  انهدازه   اند  همشده ها  کیفیت سود در نظر گرفت عنوان سنج 

انظهور  ها  اا ي از ابلغ تجديهد ارائه  سهود اسهتفاده شهده اسهت  به         تجديد ارائ  صور 

هها  واهار    هها، رو  يابي ب  اهداف پژوهش دو فر هی  تهدوين و بهرا  وزاهون ون     دست

اصه  از  هها  ر افته  ي .کار رفت  استرگرسیون  جستیک و رگرسیون خطي چند اتغیره ب 

ا  انفهي بهر وقهو     گون دهد ک  کیفیت سود ب اول پژوهش را ر نشان اي وزاون فر ی 

ها  اا ي تأثیر گذار است  ااا تنها تأثیر کیفیت اقالم تعههد  بهر وقهو      تجديد ارائ  صور 

تجديد ارائ  از نظر واار  اعنادار است  بنابراين درباره تأثیر کیفیت سود بهر وقهو  تجديهد    

توان ب  نتیج  قطعي دست يافت  هاچنین نتايج وزاهون فر هی    ها  اا ي ناي صور  ارائ 

ا  انفي و اعنادار بر شهد  تجديهد   گون دوم پژوهش راکي از ون است ک  کیفیت سود ب 

شهده کاتهر   ها  اا ي تأثیر گذار است  ب  بیان ديگر هرچ  کیفیت سود گزار  ارائ  صور 

 خواهد شد  باشد، شد  تجديد ارائ  بیشتر

ها  اا ي، شد  تجديد ارائ ، بورس اوراق بهادار  : کیفیت سود، تجديد ارائ  صور های کلیدیواژه

 تهران 

                                                           
  )دانشیار بخش رسابدار  )نويسنده اسئولshkhajavi@rose.shirazu.ac.ir 

  دانشجو  دکتر  رسابدار 
 9/7/4939تاریخ پذیرش:                                   41/41/4931تاریخ دریافت: 
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 . مقدمه4

سهنوا  قبه  به      1ها  اها ي  بر اساس اصول پذيرفت  شده رسابدار ، تجديد ارائ  صور 

ابهد )کها ن و   يد ی  تغییر در روي  رسابدار  و يا اصهال  اشهتباها  رسهابدار ،  هرور  اهي     

 1333نیستند؛ ااا از سهال   1ساز گر رسابها نشان(  اگرچ  ها  تجديد ارائ 2002، 2هاکارن

هها  سهاز  ها  خود را برا  احدود کردن رسهاب ک  کایسیون بورس اوراق بهادار ااريکا تال 

هاچنهین نتهايج پهژوهش    (  2001، 4افزايش داد، تعداد اوارد تجديد ارائ  افزايش يافت  است ) و

کننده اورد بررسي در ها  تجديد ارائ  اورد شرکت 1003دهد ک  از بین ( نشان اي2002) 2وو

شهرکت   131انهد،  شرکت در هفت  اعالن تجديد ارائ  با دعاو  رقوقي اواج  شهده  212ااريکا، 

(  ايهن اهوارد   2001انهد )نقه  از  هو،    شرکت نیز رسابرس خهود را تغییهر داده   103يريت، و اد

است ک  دالي  بسیار  از اوارد تجديد ارائ  فراتر از اسائ  فني رسهابدار  اسهت و    نشانگر اين

 ینک شوند  ها را نیز شاا  ايکار  رساب يا دست 0ارتااالً عل  ديگر  از جال  اديريت سود

هها  رسهابدار    ( اعتقدند ک  اديران از اختیارشان برا  اسهتفاده از رويه   2000) 7ارانو هاک

قهرارداد  و يها ارز     ها  اتفاو  و تغییر در روي  رسابدار ، برا  تحت تأثیر قرار دادن توافق

( نیهز اعتقهاد دارنهد    2002(  کا ن و هاکاران )2000کنند ) ینک و هاکاران، سهام استفاده اي

ها  اهديريت  گر تال عبارتي نشاناديريت و ب  3د ارائ  عالاتي از رفتار فرصت طلبان ک  تجدي

ها  غیرقاب  قبول يا ديگهر اشهتباها  عاهد     شده با استفاده از رو برا  افزايش سود گزار 

 (  2002)کا ن و هاکارن،  است

که  اشهتباه بها     پذيردکند، ايها  اا ي خود را تجديد ارائ  اي هنگااي ک  شرکتي صور 

ها  گذشت  خود داشت  اسهت )بو هو   ها  اا ي دوره يا دوره ا  نادرست در صور اهایت يا روي 

رتي اگر اديريت قصد سهو  اسهتفاده از تجديهد ارائه  را نداشهت       (  در نتیج  1131و هاکاران، 

يهد ارائه    ها  اها ي شهود؛ تجد   عبارتي اشتباها  سهو  انجر ب  ارائ  اجدد صور باشد و يا ب 

طهور کلهي    (  ب 2000ا  از سیستم اطالعاتي و گزارشگر   عیف است )کا ن و هاکاران، نشان 

هها  اها ي    ها  اا ي تجديد ارائ  شده پیام و عالئاي پیرااون قابه  اتکها نبهودن صهور      صور 

 پنهاهي و ؛ نقه  از شهريعت  2000، 3ناايهد )یيها  ها ارائه  اهي  ها  گذشت  و کیفیت پاين وندوره

(  بنابراين صرف نظر از سهو  يا عاد  بودن تجديهد ارائه  و داليه  انجهام ون،     1133، کاظاي

هها  قبلهي اصهال     شهده در دوره ک  در نتیج  ون اطالعا  گزار  ها  اا ي ارائ  اجدد صور 
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هها   شده در سالا  از کیفیت پايین اطالعا  رسابدار  و از جال  سود گزار نشان  شود،اي

 باشد   قب  اي

انجام خواهد شد  گفت ، پژوهش را ر با هدف پاسخ ب  اين پرسشبا توج  ب  اطا ب پیش

هها    ها  اا ي تأثیر گذار است؟ تجديد ارائ  صور  بر تجديد ارائ  صور  10ک : ويا کیفیت سود

ها  اختلف ب  هاراه دارد  واکهنش  گروه  ها  قب ، پیاادها  انفي اتعدد  را برا اا ي دوره

؛ ريچاردسهون و  11،2002ها  اها ي )ديهوان احاسهبا  ااريکها     انفي بازار ب  تجديد ارائ  صور 

(، افزايش هزين  2002، 14؛ اخیجب و هاکاران2004، 11؛ پا ارس و هاکاران2002، 12هاکاران

، 10اهديره و رسهابرس )روتنسهتین   تئ(، تغییرا  هی2004، 12سرااي  شرکت )هريبار و جنکینز

هها  اها ي نسهبت به       کنندگان از صهور  (، ترديد استفاده2000، 17و هاکاران؛ گرتسن 2003

( و کهاهش اعتاهاد   2004، 13گر  اا ي و فرايند رسابرسهي )تااسهون و الرسهون   جايگاه گزار 

( برخهي از ايهن پیااهدها هسهتند      1130جااع  ب  اظهار نظر رسابرسهان )نیکبخهت و رفیعهي،    

ها  اا ي در ايران، انجام ايهن پهژوهش و    ارد تجديد ارائ  صور بنابراين با توج  ب  زياد بودن او

 اطر  شده از اهایت فراواني برخوردار است  گويي ب  پرسشپاسخ

شهود   ها  پهژوهش تبیهین اهي   ، فر ی در اداا  اقا  ، پس از ارور اباني نظر  و پیشین 

گهردد  در نهايهت بها    ها اطر  ايها  تجربي وزاون فر ی سپس رو  پژوهش توصیف و يافت 

 شود گیر  و پیشنهادها ارائ  ايها نتیج توج  ب  نتايج وزاون فر ی 

 

 . چارچوب نظری پژوهش1
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بنهد   ايران، در اوارد  ک  نحوه ارائ  يا طبق  1استاندارد رسابدار  شااره  13طبق بند 

هها    انظور اطاینان از قابلیت اقايس  اقالم صهور  ب  شود،ها  اا ي اصال  اي اقالم در صور 

چنهین  ک  اين اار ااکن نباشهد  ههم  بند  شود اگر اينا  بايد تجديد طبق اا ي، ابلغ اقايس 

بنههد  بايهد افشها گههردد )کایته  تهدوين اسههتانداردها      ااهیهت، ابلهغ و د یهه  تجديهد طبقه     

 نهوان گهزار   ع با 0 شااره اندارد رسابدار است  زااا ق ا(  افزون بر اين طب1133رسابدار ، 

(  هها )دوره ا اقايسه   گیهرد ارقهام   صور  تغییر  رسابدار  در روي  چ چنان ،عالکرد اا ي

اجهدد شهود )کایته  تهدوين اسهتانداردها  رسهابدار ،        جديهد ارائه    روي  بايد بر ابنا  قب 
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 20در رابط  با تغییهرا  رسهابدار    13اصول رسابدار  ااريکا ئتبیانی  هی 11(  طبق بند 1133

علهت اشهتباها  ناشهي از    هها به    ها  گذشت  شرکتتجديد ارائ  سود و ساير اطالعا  اا ي سال

ها  رسابدار  و هاچنین تعبیهر نادرسهت يها    کارگیر  روي احاسبا  ريا ي، اشتباها  در ب 

) هو،   1کنهد   پیهدا اهي  ها  اا ي  هرور  ها  اوجود در زاان تهی  صور ناديده گرفتن واقعیت

2001 ) 

21ب  اعتقاد شو ز
ند از درواهدها )اهًالً شناسهايي    ا ( دالي  اصلي تجديد ارائ  عبار 2003) 

بنهد   ا  کردن اخارج(، و طبق ها )اًالً ب  اشتباه سرااي برانگیز درواد(، هزين نادرست يا سؤال

(  2003گهذار ( )شهو ز،   عنهوان سهرااي   ها به   بند  بازپرداخت بدهياجدد و افشا )اًالً طبق 

د یه   ها  اها ي به    کننده صور ها  تجديد ارائ  ( اعتقدند ک  شرکت2004هريبار و جنکینز )

هها  ها و اوجهود  ها  عالیاتي، دارايياسائ  اربوط ب  شناسايي درواد، بها  تاام شده، هزين 

(  بنابراين تجديهد  2004ار و جنکینز، کنند )هريبها  اا ي خود اي صور   اقدام ب  تجديد ارائ 

 توان ب  س  دست  کلي تقسیم کرد  اي  ها  اا ي را بر اساس دالي  ون، ارائ  صور 

 ها؛تجديد ارائ  ناشي از اسائ  اربوط ب  شناسايي دروادها و هزين  -1

 ها و ذخاير؛ها، بدهيتجديد ارائ  ناشي از اسائ  اربوط ب  شناسايي دارايي -2

 ها  اا ي  بند  اقالم صور جديد ارائ  ناشي از اسائ  اربوط ب  طبق ت -1

هها  اها ي را به  سه       ها  تجديد ارائ  هدفاند صهور  ( انگیزه2004) 22پا ارس و شو ز

ههايي اسهت که  دارا  اشهک  کهم بهودن        اند: گروه نخست، انگیهزه شهرکت  دست  تقسیم کرده

ي  بیشتر  دارند تا با انجام اقهدااا  اتقلبانه  و   ها تاا سودوور  و نقدينگي هستند  اين شرکت

ههايي   شرکت ارتکب شدن اشتباها  عاد ، نتايج اا ي خود را بهبود بخشند  گروه دوم، انگیزه

هها  بهازار را   بینهي است ک  تااي  دارند با انجام تقلهب و اشهتباها  عاهد ، انتظهارا  و پهیش     

خي قراردادهاسهت  قراردادهها  پهادا  وابسهت  به       بروورده سازند  گروه سوم، انگیزه ناشي از بر

 ها هستند دا  از اين قرارداارز  سهام و عالکرد شرکت ناون 

 

                                                           
 پژوهش در ااا دارد؛ي پ در راي اا   هاصور  اجدد ارائ  زین گزارشگر وارد تیشخص در رییتغ است، ذکر ب  الزم  1

   ردیگينا  قراري بررس اورد را ر
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 . کیفیت سود1-1

ها  اها ي،   کنندگان از صور ها بسیار اهم است، زيرا بسیار  از استفاده سود برا  شرکت

(  1334، 21برند )ديچهاو ار ايکها ب  عنوان اعیار  اختصر و افید  از عالکرد شرکتسود را ب 

ها  شده توسط شرکتگذاران ب  سود گزار سرااي    ها و تحلیلگران اوراق بهادار، اديران شرکت

ههايي هاچهون تدهاد    (  ااا با توج  به  واقعیهت  2000، 24کنند )چان و هاکارانبسیار توج  اي

بهروورد و تخاهین در احاسهب     گهذاران، اسهتفاده از   کنندگان اطالعا  و سهرااي  انافع بین تهی 

هها  گونهاگون رسهابدار  و او هوعاتي     برخي از عناصر سود و زيهان، ااکهان اسهتفاده از رو    

گیر  را اهورد تهديهد   عنوان اعیار تصایمو اديريت سود، کاربرد سود ب  22هاچون هاوارساز 

ها در اورد کیفیت سود نگرانيرو در دوراني ک  (  از اين1133نیا و نظرزاده، دهد )ايزد قرار اي

کننهدگان اسهتانداردها    گهذاران، تهدوين  (، قهانون 2000روب  افزايش اسهت )چهان و هاکهاران،    

گهذاران تهال  دارنهد تها ارتبهاط بهین       ها  اطالعهاتي و سهرااي   رسابدار ، پژوهشگران، واسط 

، 20هاکهاران  عنهوان اعیهار عالکهرد، بهتهر درن کننهد )چنه  و      کیفیت سود و ایزان ون را به  

2011  ) 

ها  اتفهاوتي اسهت؛ بنهابراين اعنهي     کیفیت سود افهواي چند بعد  است و دارا  جنب 

(  برخهي از تعهاريف بیهان شهده بهرا       2000، 27وارد  برا  ون وجود ندارد )بلوار  و هاکاران

 کیفیت سود ب  شر  زير است: 

( بر اين باورند ک  کیفیت سود بستگي ب  بخشي از بازده دارد ک  1333) 23برنارد و استوبر

( 2001) به  نظهر ريچاردسهون و هاکهاران     راص  از انابع تکرار پذير، با ثبها  و بهادوام باشهد    

)ريچاردسون و هاکهاران،   کیفیت سود عبار  است از درج  ثبا  عالکرد عايداتي در دوره وتي

عايدا  جار  در وينهده اسهت    10کیفیت سود ارتاال پايدار  23س(  از ديد بنیش و وارگ2001

( کیفیت سود ب  اعني پايدار  سود 2002) 11(  ب  اعتقاد ديچاو و ديچو2002)بنیش و وارگس،

ها  اتوا ي است  هرچ  پايدار  سود خا ص بیشتر باشد، ب  ايهن اعنهي اسهت    خا ص طي سال

توان گفت کیفیهت سهود، بیشهتر      دارد و ايک  شرکت توان بیشتر  برا  رفظ سودها  جار

( کیفیت سود را ارتبط بها سهود اهورد    2001) 12(  شیپر و وينسنت2002است )ديچاو و ديچو، 

ها کیفیت سهود عبهار  اسهت از رهد  از صهداقت که        دانند، يعني از ديد وناي 11نظر هیکس

هد )شهیپر و وينسهنت،   دشده در گزار  سود اورد نظر هیکس از خود نشان ايعايدا  گزار 
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گیرند ک  راو  اطالعا  ( سود  را باکیفیت در نظر اي2004) 14هیتر و الوااد(  کرشن2001

(  2004هیتهر و الواهاد،   افید بیشتر  بوده و ب  ارز  بلنداد  شرکت نزديکتر باشد )کرشهن 

  تعريهف  هها  نقهد  ( کیفیت سود را ب  شک  رابط  بین اقالم تعهد  و جريان2004) 12اسکو ر

( تعريف کیفیت باال  سود را ب  سه  صهور    2004) 10ديچاو و شراند ( 2004کند )اسکو ر، اي

اناسهبي   شده بايد بازتاب عالکرد جار  باشد، دوم بايد شهاخص کنند: اول سود گزار بیان اي

نهايت ارز  ذاتي شرکت را ب  طور دقیق و صحیح بتهوان  در برا  عالکرد عالیاتي وتي باشد و 

  13( از افههوم نزديکهي به  نقهد    2000) 17(  ويسواناتان2004با ون احاسب  کرد )ديچاو و شراند، 

ها  کند  بنابراين سود  ک  ب  جريانعنوان ويژگي و اشخص  اطلوب بودن سود استفاده ايب 

تر باشد، يعني سود  ک  نسهبتًا اقهالم تعههد  ون کهم باشهد، کیفیهت بهااليي دارد         نقد نزديک

انهد،  عنوان ويژگي اصلي کیفیت سود در نظر گرفته  را ب  40( دقت2003) 13سیس و هاکارانفران

طور دقیق و صحیح واقعیت اوجهود شهرکت را نشهان دههد )فرانسهیس و      عبارتي سود بايد ب ب 

صهور  کاتهر بهودن    ( نیز کیفیت باال  سود را ب 2003) 41(  بارث و هاکاران2003،  هاکاران

کیفیت سود در اين اعني يک افهوم ذاتهي نیسهت، بلکه  ترجیحهاً      ف کردند،اديريت سود تعري

 نبود دستکار  و سوگیر  در سود نشانگرکیفیت باال  سود است 

 

 . پیشینه پژوهش9

 . پیشینه خارجی4-9

تجديد ارائ  سهودها  فصهلي، کیفیهت سهودها       ( در پژوهش خود2004) 42 یوانت و تان

هها در ايهن   شده او ی  را اهورد بررسهي قهرار دادنهد  ون    گزار  فصلي و واکنش بازار ب  سودها 

بردنهد    ها  اديريت سود و ارتاال تجديد ارائ  سودها  فصلي پيپژوهش ب  رابط  بین انگیزه

شده او یه  به  طهور راهبهرد      دهنده اين است ک  سودها  گزار ها اين رابط  نشانب  نظر ون

گهذاران به  کیفیهت پهايین     دهد ک  اگرچ  سهرااي  نشان اياند  نتايج اين پژوهش اديريت شده

طهور کااه  اجهزا     اند، ااا ب کننده سود پي بردهتجديد ارائ   ها شرکت  شده او ی سود گزار 

 گیرند  را ناديده ناي شده او ی سود گزار 

کننهده  هها  تجديهد ارائه     ( در پژوهشي ب  بررسي پايهدار  سهود شهرکت   2003) 41کوين

( سودها  تجديد ارائ  شده دارا  پايهدار  بیشهتر    1ها  اا ي پرداخت و نشان داد ک   صور 
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( ارائ  اجدد دارا  يک اثر اعنهادار بهر پايهدار     2شده او ی  هستند؛ نسبت ب  سودها  گزار 

باشهد و  ( نو  رساب تجديد ارائ  شده دارا  اهایهت اهي  1سود فراتر از سال تجديد ارائ  است؛ 

 انهد، سهودها  پايهدارتر  نسهبت به      را تجديد ارائه  کهرده   44ها  اصليک  رسابهايي  شرکت

( تجديهد ارائه    4انهد؛ و  را تجديهد ارائه  کهرده    42ها  غیهر اصهلي  رساب   هايي دارند ک  شرکت

 کننده دارد ها  تجديد ارائ  ها  اا ي يک اثر پايدار بر کیفیت سود شرکت صور 

  اطالعاتي سود پس از تجديهد ارائه  به  ايهن نتیجه       ( با بررسي احتوا2003) 40ويلسون

يابهد و  ها  پس از تجديد ارائه ، در ابتهدا کهاهش اهي    رسید ک  احتوا  اطالعاتي سود در دوره

ها  اا ي اطاینان خود را نسبت ب  اطالعها  اها ي شهرکت پهس از      کنندگان از صور استفاده

دهند  ااا اين کهاهش احتهوا  اطالعهاتي    طور اتوسط برا  يک سال از دست ايتجديد ارائ  ب 

 شود سود اوقتي است و پس از انجام تغییرا  در ساختار راکایت شرکتي، برطرف اي

دههد که  خطاهها  بهروورد اقهالم      ( نشان اي2010) 47نتايج پژوهش ويدان و هندريکس

  ایهزان  ها  اا ي به  طور اتوسط در دوره قب  از تجديد ارائ  صور تعهد  سرااي  درگرد  ب 

طور قاب  توجهي نزديهک به  صهفر    ب  قاب  توجهي اًبت است؛ و ي در دوره پس از تجديد ارائ 

ایزان قاب  تهوجهي در  است  هاچنین طبق نتايج اين پژوهش بهبود در کیفیت اقالم تعهد  ب 

اديره، در زااني رول تجديد ارائه    هیئتهايي باالتر است ک  هم اديرعاا  و هم رئیس  شرکت

هايي ک  با تغییر رسابرس اواجهند، کیفیت  عالوه در شرکتکنند  ب ها  اا ي تغییر اي صور 

 ها  اا ي کاهش يافت  است   اقالم تعهد  پس از تجديد ارائ  صور 

-ها  تجديد ارائه   ( با انجام پژوهشي درباره تغییرا  کیفیت سود در شرکت2011کوين )

ئ  اها دو سال پیش و پس از تجديد ار   اا ي ب  اين نتیج  رسید ک  اين شرکتها صور  کننده

ئ  شده سهود نسهبت به  سهود     ادهند  هاچنین، بخش تجديد ارپايدار  سود خود را افزايش اي

 شده او ی  بسیار پايدارتر است گزار 

-هها  تجديهد ارائه     ت( درباره بررسي کیفیت سود در شهرک 2012) 43نتايج پژوهش هر ي

کننهده در سهال   ها  تجديد ارائه   دهد ک  کیفیت سود شرکتاي  ها  اا ي نشان کننده صور 

ها  اا ي خود  ها  اشابهي است ک  صور  تر از شرکتسال قب  از ون پايین 10تجديد ارائ  و 

یفیهت سهود   اند  هاچنین نتايج اين پژوهش رکايت از کاهش تفاو  بین کرا تجديد ارائ  نکرده

 کننده و گروه کنترل، پس از تجديد ارائ  دارد  ها  تجديد ارائ  شرکت
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ها  اا ي  ( در پژوهشي ب  بررسي تأثیر ارائ  اجدد صور 1133پناهي و کاظاي )شريعت

دههد که  تجديهد ارائه      بر احتوا  اطالعاتي سهود پرداختنهد  نتهايج ايهن پهژوهش نشهان اهي       

ههايي که     شهود  هاچنهین شهرکت   ا ي اوجب کاهش احتوا  اطالعاتي سود اهي ها  ا صور 

هها اشهتباه ناشهي از شناسهايي درواهد اسهت،       ها  اها ي ون  ترين د ی  تجديد ارائ  صور عاده

 ها کاهش يافت  است احتوا  اطالعاتي سود ون

پرداختنهد   ( ب  بررسي عواا  اؤثر بر تجديد ارائ  سود هر سهم 1133ریدرپور و ازوجي )

شده را با اندازه شهرکت،  ها رابط  تفاو  سود هرسهم تجديد ارائ  شده و گزار بدين انظور ون

کار  رسهابدار ، کیفیهت سهود، تغییهر     ها، احافظ رشد فرو ، نسبت اهرم اا ي، بازده دارايي

 رسابرس و نسبت جريان نقد  عالیاتي ب  سود اورد وزاون قهرار دادنهد  نتهايج ايهن پهژوهش     

فیت سهود و تجديهد   یدهد ک  از بین اتغیرها  استق  در نظر گرفت  شده، تنها بین کنشان اي

 ارائ  سود هر سهم هابستگي اعنادار  وجود دارد 

( بهها اطا عهه  احتههوا  اطالعههاتي سههود اتعاقههب تجديههد ارائهه  1130ثقفههي و هاکههاران )

ا  چههار فصه  پهس از    ها  اا ي ب  اين نتیج  رسیدند ک   ريب واکهنش به  سهود بهر     صور 

ها  اا ي، کاهش بلنهد اهد  در    عبارتي، اتعاقب تجديد ارائ  صور تجديد ارائ ، انفي است  ب 

 احتوا  اطالعاتي سود رخ داده است  

-ا  کیفیت سود گهزار  بررسي اقايس ( طي پژوهشي ب  1131وباد  )بهاراقدم و دو ت

- دهد ک  سود تجديد ارائه  ن پژوهش نشان اينتايج ايشده با سود تجديد ارائ  شده پرداختند  

 بیني بیشتر  برخوردار است شده از پايدار  و قابلیت پیششده در اقايس  با سود گزار 

ها  اها ي و قیاهت    ( با بررسي ارتباط تجديد ارائ  صور 1131توارايي ) ررااني و نجف

هها  اها ي، ريسهک     ئ  صور اارگذار  ريسک اطالعاتي ب  اين نتیج  رسیدند ک  بعد از تجديد 

-ها  اصلي در اقايس  با رسهاب عالوه تجديد ارائ  رسابابد؛ ب ياطالعاتي اختیار  افزايش اي

شهود، ااها بها افهزايش ريسهک      ها  غیر اصلي باعث افزايش بیشتر در ريسک اطالعاتي ذاتي اي

ههايي که     شهرکت دههد  اطالعاتي اختیار  هاراه نیست  هاچنین نتايج اين پژوهش نشان اهي 

ههايي که  فقهط يهک بهار تجديهد ارائه          اند نسبت ب  شرکتبیشتر از يک بار تجديد ارائ  داشت 

 کنند اي  اند، افزايش در ريسک اطالعاتي ذاتي را تجرب داشت 
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ها  اها ي بها اهديريت سهود و کیفیهت       ( رابط  تجديد ارائ  صور 1131بو و و هاکاران )

دههد که  بهین تجديهد ارائه       هها نشهان اهي   ند  نتهايج پهژوهش ون  سود را اورد بررسي قرار داد

دههد که  بها    ها  اا ي با اديريت سود رابط  اعنادار  وجود دارد و نو  رابط  نشان اهي  صور 

ها  اا ي، اديريت سود )سطح اقالم تعهد  اختیار ( افزايش  افزايش شد  تجديد ارائ  صور 

ها  اا ي با پايهدار    پژوهش بین تجديد ارائ  صور ها  اين کند  هاچنین طبق يافت پیدا اي

دهد که  بها افهزايش شهد  تجديهد ارائه        سود رابط  اعنادار  وجود دارد و نو  رابط  نشان اي

 کند ها  اا ي، پايدار  سود کاهش پیدا اي صور 

اگرچ  کیفیت سهود   دهد ک نشان اي( 1131وراني ) ها  پژوهش خواجو  و قديريان يافت 

تهر از کیفیهت سهود    ا  اعنهادار پهايین  گونه  کننده به  ها  تجديد ارائ  شده او ی  شرکتگزار 

کیفیت سود تجديد بین ااا  اند؛ ها  اا ي خود را تجديد ارائ  نکرده هايي است ک  صور  شرکت

ها  اا ي خهود را   هايي ک  صور  کننده و کیفیت سود شرکتها  تجديد ارائ  ارائ  شده شرکت

-ها  تجديد ارائه   چنین در سطح شرکتهم اند، تفاو  اعنادار  وجود ندارد ارائ  نکردهتجديد 

شهده او یه    طور اعنادار  باالتر از کیفیت سود گهزار  کننده، کیفیت سود تجديد ارائ  شده ب 

 است   

 

 . روش پژوهش1

ها  کاي اسهت که  از رو  علاهي سهاخت و اثبها  تجربهي       اين پژوهش از نو  پژوهش

شهود  از  ها  پژوهش از قب  تعیین شده انجام اهي ها و طر فر ی   کند و بر اساستفاده اياس

هها کاهي اسهت و بهرا      گیهر  داده شود ک  اعیار اندازهها زااني استفاده اياين دست  پژوهش

هها و اطالعها  اهورد    (  داده1132شود )نااز ، ها  واار  استفاده ايها از فناستخراج نتیج 

هها  اها ي    ها  اطالعاتي سازاان بهورس اوراق بههادار تههران، صهور     عادتاً از طريق بانک نیاز

افهزار اکسه    ها بها اسهتفاده از نهرم   اند  دادهوور  شدهافزار تدبیرپرداز جاعها و نرم شرکت ساالن 

 تجزي  و تحلی  انجام شده است    SPSS-21افزاروااده و سپس با استفاده از نرم 2010

 

 های پژوهشفرضیه .4-1

يابي ب  اهداف پژوهش با توج  ب  اباني نظهر  و پیشهین  اطهر  شهده،      در راستا  دست
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 ها  پژوهش ب  شر  زير طراري و تدوين شده است:فر ی 

 فر ی  اول: کیفیت سود تأثیر اعنادار  بر وقو  تجديد ارائ  دارد 

 ها  اا ي دارد  ئ  صور فر ی  دوم: کیفیت سود تأثیر اعنادار  بر شد  تجديد ارا

 

 متغیرهای پژوهش .1-1

 متغیرهای مستقل. 4-1-1

هايي اتعدد  انجام شده است، ااا اعاهوالً در  اگرچ  تاکنون پیرااون کیفیت سود پژوهش

ها تنها يک يا دو بعد کیفیت سود اورد استفاده قرار گرفت  است )اهايرز  هر کدام از اين پژوهش

ها و تعاريف اشابهند و ي هیچ کدام ديد جااعي نسهبت  تر اين ادلبیش ( 2001،  43و هاکاران

عبارتي با توج  ب  پیچیده بهودن افههوم   ب     ( 2000ب  کیفیت سود ندارند )بلوار  و هاکاران، 

کیفیت سود و وجود تعاريف اتعدد برا  ون، اعیارها  سنجش گوناگوني نیز برا  ايهن افههوم   

  ارزيابي کیفیت سود يک بعد کیفیت سود اورد بررسي قرار گرفته   وجود دارد  بنابراين اگر برا

هها   ها در اورد کیفیت سود شهرکت گیر پوشي شود، ااکن است نتیج و از ديگر ابعاد ون چشم

ب  درستي انجام نگیرد  برا  ر  ايهن اشهک  در پهژوهش را هر از سه  اعیهار کیفیهت اقهالم         

ود برا  ارزيابي کیفیت سود اسهتفاده شهده اسهت    بیني سود و هاوارساز  ستعهد ، توان پیش

 شود ک  در اداا  هر يک تو یح داده اي

درجه  نزديکهي    عبار  است از 20کیفیت اقالم تعهد کیفیت اقالم تعهدی: . 4-4-1-1

در ايهن پهژوهش از   (  2002ها  نقد  ايجاد شده )فرانسیس و هاکهاران،  سود ب  ایزان جريان

( به  عنهوان کیفیهت اقهالم     2002شده ب  وسیل  ادل ديچاو و ديچهو ) گیر  کیفیت سود اندازه

 باشد:تعهد  استفاده شده است  اين ادل ب  شر  زير اي

(1) ΔWCi,t = α0  + α1 CFOi,t-1 + α2 CFOi,t + α3 CFOi,t+1 +εi,t   

ΔWC:   جار ؛اقالم تعهد  سرااي  در گرد CFOجريان نقد  خا ص ناشي از فعا یت :-

 : عبار  است از اقدار باقیاانده ادل ε ها  عالیاتي؛

 شود:، اقالم تعهد  سرااي  در گرد  جار  ب  شک  زير احاسب  ايدر ادل رگرسیون باال

(2) ΔWCi,t = ΔCAi,t  -  ΔCashi,t - ΔCLi,t + ΔSDi,t 
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ΔCAها  جار ؛ : تغییر در داراييΔCashها  نقد ؛: تغییر در نقد و اعادل ΔCL تغییر :

 : تغییر در رص  جار  تسهیال  دريافتي ΔSD ها  جار ؛در بدهي

( به   1هها، تاهام اتغیرهها  اعاد ه  )     برا  خنًي ناودن اندازه شرکتالزم ب  ذکر است ک  

زااني هر شرکت،  چنین با توج  ب  کوتاه بودن سر اند  همها تقسیم شدهایانگین جاع دارايي

ها براز  شده است  انحراف اعیار خطا  بهروورد ايهن    ( در سطح ک  شرکت1ادل رگرسیوني )

ها  چههار سها   احاسهب  شهده اسهت، به        ها  دورهادل برا  هر شرکت ک  با استفاده از داده

 شهود  بنهابراين بهاالتر بهودن    عنوان شاخص اعکوسي از کیفیت اقالم تعهد  در نظر گرفت  اهي 

گر پهايین بهودن کیفیهت اقهالم تعههد  و در نتیجه  پهايین بهودن         ( نشان1انحراف اعیار ادل )

 کیفیت سود است 

-در چارچوب نظر  گزارشگر  اا ي ايران ارز  پهیش بینی سود: توان پیش. 1-4-1-1

بینهي جريهان نقهد    عنوان بخشي از ويژگي اربوط بودن اطر  شده است  پهیش کنندگي ب بیني

عنهوان اعیهار   ال بعد توسط سود عالیاتي سال جار  يکي از اعیارهايي است ک  به  عالیاتي س

(  در ايهن پهژوهش بها    1334بیني کنندگي سود در نظر گرفت  شده اسهت )ديچهاو،   ارز  پیش

ها  نقهد  عالیهاتي سهال بعهد، تهوان      تجزي  و تحلی  رابط  سود عالیاتي سال جار  و جريان

-شود  بنابراين در پژوهش را ر از قدراطلق اشهتباها  پهیش  ايگیر  سود اندازه 21بینيپیش

بینهي سهودها  جهار     گیهر  تهوان پهیش   عنوان اعیار  اعکوس جهت اندازهبیني ادل زير ب 

 شود:استفاده اي

(1) CFOi,t+1 = β0 + β1 OPi,t + εi,t  

CFOها  عالیاتي؛ : جريان نقد  خا ص ناشي از فعا یتOP  سود عالیاتي : 

هها   ساز  اتغیرها و رذف اثر اندازه شهرکت الزم ب  ذکر است ک  در ادل باال برا  هاسان

ها  شهرکت اسهتاندارد شهده اسهت      در نتايج پژوهش، تاااي اتغیرها بر رسب ایانگین دارايي

( در سهطح که    1چنین با توج  ب  کوتاه بودن سر  زااني ههر شهرکت، اهدل رگرسهیوني )    هم

 ت ها براز  شده اس شرکت

گاه اتنهاق  در اهورد رابطه  هاوارسهاز  سهود      ددو ديه هموارسازی سود: . 9-4-1-1

کنهد   طور ساختگي نوسانا  را هاوار اهي شود اديريت ب اي   وجود دارد  در ديدگاه اول فرض

ا  از کیفیت پهايین سهود اسهت  ااها در ديهدگاه دوم      اطابق اين ديدگاه هاوارساز  سود نشان 
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کند  بر طبهق  ها را هاوار اياديريت با استفاده از اطالعا  احراان  ناپايدار شود ک  فرض اي

(  2003اين ديدگاه هاوارساز  سود، بیانگر باال بودن کیفیت سود است )فرانسیس و هاکاران، 

( و 2002) 21(، عبهدا غني 2001) 22هها   ئهوز و هاکهاران   در پژوهش را ر هاچهون پهژوهش  

طهور سهاختگي   شود اهديريت بهرا  هاوارسهاز  سهود به      ض اي( فر1133نااز  و احاد  )

عنوان اعیار اعکوسهي از کیفیهت سهود    کند، ب  عبارتي هاوارساز  سود ب نوسانا  را هاوار اي

ها  اذکور هاوارساز  سود بر شود  بنابراين در اين پژوهش، هاچون پژوهشدر نظر گرفت  اي

شود  اين اعیار از طريق نسبت انحهراف اعیهار   ايگیر  سود اندازه 24اساس افهوم تغییرپذير 

شود  کاتهر بهودن ايهن نسهبت،     سود عالیاتي ب  انحراف اعیار جريان نقد  عالیاتي تعیین اي

الزم به  ذکهر اسهت انحهراف      بیانگر هاوارساز  بیشتر سود و در نتیج  کیفیت کاتر سود است 

ها  چهارسها   احاسهب    یاتي برا  دورهاعیار سود عالیاتي و انحراف اعیار جريان وج  نقد عال

 اند شده

(4)  (   )

 (    )
 

OPسود عالیاتي؛ : CFOجريان نقد  عالیاتي؛ : TAها : ارز  دفتر  دارايي 

هها  ايرانهي اقهدام به  تجديهد ارائه         جا ک  اکًر شرکتاز ونمتغیرهای وابسته: . 1-1-1

انظور در نظر گرفتن اهایهت تجديهد   پژوهش ب  کنند؛ بنابراين در اينها  اا ي خود اي صور 

ها  اا ي، تأثیر کیفیت سود  ارائ ، عالوه بر بررسي تأثیر کیفیت سود بر وقو  تجديد ارائ  صور 

گیهرد  در نتیجه  اتغیرهها     ها  اا ي نیز اهورد بررسهي قهرار اهي     بر شد  تجديد ارائ  صور 

ها  اا ي و شد  ون  الزم ب  ذکر است در   ند از وقو  تجديد ارائ  صورا وابست  پژوهش عبار 

( 2012) 22( و هیرشهي و هاکهاران  2004هها   یوانهت و تهان )   پژوهش را ر هاچون پژوهش

 وسیل  ایزان تجديد ارائ  سود خا ص عالیاتي شده است   شد  تجديد ارائ ، ب 

(2) 
     

|              |

     
 

RESM ارائ ؛: شد  تجديد RESNIسود خا ص تجديد ارائ  شده؛ : NI سود خا ص : 

هها رهاکي از ون اسهت که  انهدازه      نتايج بسیار  از پهژوهش متغیرهای کنترلی: . 9-1-1

؛ و 2004، 23؛  هین و هاکهاران  1333، 27دنیه  ؛ کیني و اهک 1337، 20شرکت )هاچون اوسس

؛  هین و هاکهاران،   1333دنیه ،  کیني و اهک  (، اهرم اا ي )هاچون2000، 23دسا  و هاکاران
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( و 1130؛ و نیکبخهت و رفیعهي،   2010، 00؛ عبداهلل و هاکاران2000؛ دسا  و هاکاران، 2004

؛ و 2007، 01؛ شهاور 2000؛ دسها  و هاکهاران،   1333دنیه ،  سودوور  )هاچون کینهي و اهک  

هها  اها ي    ئه  صهور   ( از اهاترين عواا  تهأثیر گهذار بهر تجديهد ارا    1130نیکبخت و رفیعي، 

عنهوان اتغیرهها    هستند  بنابراين در اين پژوهش اندازه شهرکت، اههرم اها ي و سهودوور  به      

شهود   گیر  اياند  اندازه شرکت توسط  گاريتم طبیعي فرو  اندازهکنتر ي در نظر گرفت  شده

خ بهازده  ويهد  هاچنهین نهر   دسهت اهي  هها به   ها ب  ک  دارايياهرم اا ي نیز از تقسیم ک  بدهي

صهور   به   گیرد ک ها برا  عالیاتي کردن تعريف اتغیر سودوور  اورد استفاده قرار ايدارايي

 شود:زير احاسب  اي

(0) ROA = NI / TA 

ROAها؛: نرخ بازده دارايي NI سود خا ص؛ :TAها : ایانگین ک  دارايي 
 

 هاهای آزمون فرضیهمدل .9-1

ها  تجزي  و تحلی  اوجهود، بهرا  وزاهون    ها و رو دادهدر پژوهش را ر، با توج  ب  نو  

ترتیب از تجزي  و تحلی  رگرسیون  جستیک و رگرسهیون خطهي چنهد    اول و دوم ب  ها فر ی 

 نگهاره   ها  پهژوهش ا گوهها  ارائه  شهده در     انظور وزاون فر ی اتغیره استفاده شده است  ب 

 تخاین زده شده است  1شااره 
 

 هاالگوهای آزمون فرضیه: 4 نگاره

 ا گو فر ی 

   RES i, t = β0 + β1 EQ i,t + β2 SIZE i,t + β3 LEV i,t + β4 ROA i,t+ εi, t 1فر ی  

   RESM i, t = β0 + β1 EQ i,t + β2 SIZE i,t + β3 LEV i,t + β4 ROA i,t+ εi, t 2فر ی  

RES  وقو  تجديد ارائ ، يک در صور  وقو  تجديد ارائ  و صفر در صور  عدم وقو :

: اهرم LEV : اندازه شرکت؛SIZE : کیفیت سود؛EQ: شد  تجديد ارائ ؛ RESMتجديد ارائ ؛ 

  ها: نرخ بازده داراييROAاا ي؛ 

 

 . جامعه و نمونه آماری پژوهش1-1

تههران، جااعه  واهار  پهژوهش را هر را       ها  پذيرفت  شده در بهورس اوراق بههادار   شرکت
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ها ایان اعدا  جااع ، ناون  بر اساس شرايط دهند  ب  علت وجود برخي ناهااهنگيتشکی  اي

 زير انتخاب شده است: 

در بورس اوراق بهادار تههران  شدهها  پذيرفت   واار  اين پژوهش، شاا  کلی  شرکتجااع 

انهد  در ايهن   ورس اوراق بهادار تهران فعا یهت داشهت   ، در ب1130 -1131ها  است ک  طي سال

هها  اهورد بررسهي براسهاس      گیر  واهار  اسهتفاده نشهده اسهت  ااها شهرکت      پژوهش از ناون 

 اند:ها  زير انتخاب شدهاحدوديت

   سال اا ي شرکت انتهي ب  پايان اسفند ااه هر سال باشد؛1

 تغییر سال اا ي نداشت  باشد؛ 1131تا  1130ها    طي سال2

 ها  اورد نیاز در دسترس باشد؛انظور استخراج داده  اطالعا  اا ي اورد نیاز ب 1

 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفت  شده باشد؛ 1173  تا پايان سال اا ي 4

هها    گر  اا ي، شهرکت گذار ، واسط ها  سرااي  ها و اؤسسا  اا ي )شرکت  جز  بانک2

هها  ها  راهبر  شرکتي در ونها( نباشد؛ زيرا افشا  اطالعا  اا ي و ساختارلدين  و  یزين ه

 اتفاو  است 

است؛  1131-1130الزم ب  ذکر است اگرچ  قلارو زااني اين پژوهش احدود ب  بازه زااني 

نیههز در احاسههب  کیفیههت اقههالم تعهههد  و  1132تها   1130ههها  سههال  ااها از اطالعهها  اهها ي 

چنین برا  احاسب  کیفیهت سهود تجديهد ارائه  سهال      رساز  سود استفاده شده است  همهاوا

ها  دوم اورد استفاده قرار گرفت  است  بنابراين احدوديت 1131ها  اا ي سال  ، صور 1130

 اند صور  باال اطر  شدهو چهارم ب 

 101ورس تعهداد  ها  پذيرفت  شده در ب ها  فوق از بین تاااي شرکتبا توج  ب  احدوديت

 اند شرکت رائز شرايط باال بوده و اورد بررسي قرار گرفت 

 

 ها. یافته5

واهار  هها  پهژوهش ارائه  شهده اسهت       در اين قسات نتايج راص  از تجزي  و تحلی  داده

درصهد   33ارائ  شده است  الزم ب  ذکر است که    2شااره  نگارهتوصیفي اتغیرها  پژوهش در 

هها  اها ي خهود     ها اقدام ب  تجديهد ارائه  صهور     اشاهدا  اربوط ب  اوارد  است ک  شرکت

اند  اقايس  اين يافت  با تعداد اوارد تجديد ارائ  در ديگر کشهورها رهاکي از ون اسهت که      کرده
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 ها  پذيرفت  شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار اتداول است  تجديد ارائ  در بین شرکت

 

 های توصیفی متغیرها طی دوره پژوهشآماره :1 نگاره

 

 رهایاتغ

 اعیارها

 انحراف اعیار رداکًر رداق   نیانگیا اشاهدا 

RESM 303 03703/0 0 2313/4 11032/0 

AQ 303 07101/0 00001/0 20221/0 00333/0 

PRED 303 12121/0 00001/0 77331/1 14141/0 

SMOOTH 303 33334/0 01111/0 42271/10 03431/1 

SIZE 303 32302/12 04133/3 44043/13 40701/1 

LEV 303 04440/0 11201/0 22070/1 13740/0 

ROA 303 12331/0 12201/0- 01110/0 12131/0 

AQکیفیت اقالم تعهد ؛ :      PREDبیني سود؛: توان پیش      SMOOTH هاوارساز  سود : 

 

-هها  اول و دوم پهژوهش به    رگرسیوني اربوط ب  فر ی ها  نتايج راص  از براز  ادل

 ( ارائ  شده است   4( و )1شااره ) ها نگارهترتیب در 

-گیر  ون، يافته  اعیارها  استفاده شده برا  اندازهبا  رابط  کیفیت سودبا درنظر گرفتن 

که    اول رهاکي از ون اسهت   دست واده از تخاین ا گوها  رگرسیوني اربوط ب  فر هی  ها  ب 

ااها  ا  انفي وجهود دارد   ها  اا ي رابط  بین اعیارها  کیفیت سود و وقو  تجديد ارائ  صور 

در اهورد   تنها رابط  بین کیفیت اقالم تعهد  و وقو  تجديد ارائ  از نظر واهار  اعنهادار اسهت    

ن تهوا اتغیرها  کنتر ي استفاده شده برا  بررسي تأثیر کیفیت سود بر وقو  تجديهد ارائه  اهي   

ا  اعنادار وجود ندارد  دربهاره رابطه  بهین    گفت ک  بین اندازه شرکت و وقو  تجديد ارائ  رابط 

ا  اهرم اا ي و وقو  تجديد ارائ  بايد يادوور شد ک  بین اهرم اا ي و وقهو  تجديهد ارائه  رابطه     

هاچنین بین سودوور  و وقو  تجديد ارائ  رابط  اعنادار  وجهود  برقرار است  و اعنادار اًبت 

 دارد   ن

 

 



  61 4931هاي حسابداري، دوره هفتم، شماره دوم ، پایيز و زمستان  مجله پيشرفت

 اول پژوهش نتایج برازش الگوهای آزمون فرضیه :9 نگاره

 

 اتغیرها

 اعیار کیفیت سود 

 هاوارساز  سود بیني سودتوان پیش کیفیت اقالم تعهد 

 ابدأ از عرض
β 230/0 000/0 714/0 

 Wald 112/0 413/0 423/0 وااره

EQ 
β **121/1 401/0 013/0- 

 Wald 341/2 213/0 042/0 وااره

SIZE 
β 004/0 011/0 011/0 

 Wald 002/0 024/0 013/0 وااره

LEV 
β *174/2 *143/2 *102/2 

 Wald 111/10 032/10 221/10 وااره

ROA 
β 427/1- 211/1- 434/1- 

 Wald 023/1 220/2 100/2 وااره

Nagelkerke R
2  072/0 003/0 003/0 

 است  10/0بیانگر اعنادار  در سطح خطا   **   و عالات 02/0بیانگر اعنادار  در سطح خطا   *عالات 

دست واده از تخاهین ا گوهها    شود، نتايج ب اشاهده اي 4شااره  نگارهطور ک  در هاان

دهنده ايهن اسهت که  رابطه  اعنهادار  بهین اعیارهها         دوم نشان رگرسیوني اربوط ب  فر ی 

بها   رابط  کیفیت سهود با توج  ب  ها  اا ي وجود دارد   کیفیت سود و شد  تجديد ارائ  صور 

-گونه  ب  گیر  کرد ک  کیفیت سودتوان نتیج ايگیر  ون، اعیارها  استفاده شده برا  اندازه

رو فر هی  دوم  ها  اا ي تأثیرگذار است  از ايهن  ا  انفي و اعنادار بر شد  تجديد ارائ  صور 

تهر  شده او یه  پهايین  عبار  ديگر هرچ  کیفیت سود گزار ب گیرد  پژوهش اورد تأيید قرار اي

 باشد شد  تجديد ارائ  افزايش خواهد يافت 

ها  فرعي راص  از براز  ا گوها  رگرسیوني فر هی  دوم، رهاکي از ون اسهت که      افت ي

اعنادار  وجود ندارد  ااا بین اهرم اها ي و شهد     شرکت و شد  تجديد ارائ  رابط بین اندازه 

هاچنین بین سودوور  و شد  تجديهد ارائه    تجديد ارائ  رابط  اًبت و اعنادار  برقرار است  

 رابط  انفي اعنادار  وجود دارد   
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 دوم پژوهش نتایج برازش الگوهای فرضیه :1 نگاره

 

 اتغیرها

 اعیار کیفیت سود 

 هاوارساز  سود بیني سودتوان پیش کیفیت اقالم تعهد 

 

 ابدأ از عرض

β 003/0- 012/0- 014/0 

 t 033/0- 131/0- 410/0 وااره

 
EQ 

β *114/0 *273/0 *010/0- 

 -t 311/2 144/2 331/1 وااره

 
SIZE 

β 001/0- 001/0 001/0 

 t 032/0- 220/0 042/0 وااره

 
LEV 

β *132/0 *123/0 *172/0 

 t 170/1 373/2 242/1 وااره

 
ROA 

β *103/0- *131/0- *102/0- 

 -170/4 -4/اt 427/4- 021 وااره
Adjusted R

2 
 034/0 111/0 033/0 

 F  *324/21 *721/20 *241/20 وااره

 D.W  122/2 103/2 142/2 وااره

 است  02/0بیانگر اعنادار  در سطح خطا   *عالات     

 

 گیری. بحث و نتیجه6

کننهد؛ زيهاد بهودن    ها  اا ي خود اي ها در ايران اقدام ب  تجديد ارائ  صور  بیشتر شرکت

-ها  اا ي انتشر شهده دوره يها دوره   صور  وجود اوارد نادرست درگر اوارد تجديد ارائ  نشان

رو هدف پژوهش اند از اينگیر  کردهها تصایمبر ابنا  ونکنندگان ها  قب  است ک  استفاده

هها  اها ي    صهور   را ر بررسي تجربي تهأثیر کیفیهت سهود بهر وقهو  و شهد  تجديهد ارائه         

کیفیهت اقهالم   در ايهن راسهتا،   باشهد   ها  پذيرفت  شده در بورس اوراق بهادار تهران اهي  شرکت

و ایهزان   هها  کیفیهت سهود   عنهوان سهنج   بیني سود، و هاوارساز  سود ب تعهد ، توان پیش

شرکت پذيرفته  شهده    101ا  از شد  تجديد ارائ ، در عنوان سنج تجديد ارائ  سود خا ص ب 

 اورد بررسي قرار گرفت  1131-1133در بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زااني 

-سهود به   دهد ک  کیفیهت  نشان اي اول پژوهش را ر ها  راص  از وزاون فر ی افت ي

ها  اا ي تأثیر گذار است  ااا تنها تأثیر کیفیهت اقهالم    ا  انفي بر وقو  تجديد ارائ  صور گون 
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فیهت سهود بهر    یتعهد  بر وقو  تجديد ارائ  از نظر واار  اعنادار است  بنابراين دربهاره تهأثیر ک  

الي  ارتاا ي يکي از دتوان ب  نتیج  قطعي دست يافت  ها  اا ي ناي وقو  تجديد ارائ  صور 

هاچنهین نتهايج   ها  ايراني اسهت    گیر  زياد بودن اوارد تجديد ارائ  در بین شرکتاين نتیج 

ا  انفي و اعنادار بر شد  تجديهد  گون وزاون فر ی  دوم راکي از ون است ک  کیفیت سود ب 

تر باشهد،  شده کاها  اا ي تأثیر گذار است  ب  بیان ديگر هرچ  کیفیت سود گزار  ارائ  صور 

هها    شد  تجديد ارائ  بیشتر خواهد شد  با توج  ب  اتداول بودن تجديد ارائ  در بهین شهرکت  

گیهر   نتیجه   تهوان پذيرفت  شده در بورس اوراق بهادار تهران و اقايس  نتايج اين دو فر ی ، اي

سهت،  ا  قو  از پهايین بهودن کیفیهت سهود نی    ها  اا ي نشان  کرد ک  وقو  تجديد ارائ  صور 

بلک  برا  قداو  در اورد کیفیت سود گزار  شده بايد شد  تجديد ارائ  نیهز اهد نظهر قهرار     

توان سهازگار بها ابهاني    ها  اين پژوهش را ايفر ی    طور کلي نتايج راص  از وزاونگیرد  ب 

هها  اها ي کیفیهت     کي از دالي  تجديد ارائه  صهور   ينظر  اطر  شده دانست  ب  بیان ديگر 

هها اسهت  هاچنهین، اقايسه  نتهايج ايهن        سود و  عف سیستم گزارشگر  اها ي شهرکت   پايین

هها   افته  يدههد که    ها  انجام شده در اين زاین ، نشان اهي ها  ساير پژوهشپژوهش با يافت 

(، 2003(، کهوين ) 2004وسیل   یوانت و تان ) ها  انجام شده ب پژوهش را ر با نتايج پژوهش

(، بو هو  1133(، ریدرپور و ازوجهي ) 2012(، هر ي )2011(، کوين )2010ويدان و هندريکس )

 ( اطابقت دارد  1131وباد  )( و بهاراقدم و دو ت1131و هاکاران )

در اورد اتغیرها  کنتر ي استفاده شده برا  بررسي تأثیر کیفیت سود بهر وقهو  تجديهد    

ا  اعنادار وجهود نهدارد  ايهن    بط توان گفت ک  بین اندازه شرکت و وقو  تجديد ارائ  راارائ  اي

اوسهس   ها ( و اغاير با نتايج پژوهش1130يافت  هاراستا با نتیج  پژوهش نیکبخت و رفیعي )

-( اي2000( و دسا  و هاکاران )2004(،  ین و هاکاران )1333دنی  )و اک (، کیني1337)

شد ک  بین اهرم اها ي و وقهو       درباره رابط  بین اهرم اا ي و وقو  تجديد ارائ  بايد يادوورباشد

اها ي از  هايي ک  برا  تهأاین  عبارتي شرکتبرقرار است  ب و اعنادار ا  اًبت تجديد ارائ  رابط 

تجديهد ارائه     هها  اها ي خهود را    کنند با ارتاهال بیشهتر  صهور    بدهي بیشتر  استفاده اي

(،  هین و هاکهاران   1333دنیه  ) کینهي و اهک  هها   ن يافت  بها نتهايج پهژوهش   يخواهند کرد  ا

( 1130( و نیکبخهت و رفیعهي )  2010(، عبداهلل و هاکاران )2000(، دسا  و هاکاران )2004)

دارد  ايهن  نه سازگار  دارد  هاچنین بین سودوور  و وقو  تجديد ارائ  رابط  اعنهادار  وجهود   

(، شهاور  2000ان )(، دسا  و هاکار1333دنی  )ها  کیني و اکبا نتايج پژوهش اغايراو و  
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   باشد ( اي1130( و نیکبخت و رفیعي )2007)

فر ی  دوم، راکي از ون است ک  بین اندازه شرکت راص  از وزاون  چنین نتايج فرعيهم

اعنادار  وجود ندارد  ااا بین اهرم اا ي و شد  تجديد ارائه  رابطه     و شد  تجديد ارائ  رابط 

اها ي  هايي ک  برا  تهأاین  ارتي شد  تجديد ارائ  در شرکتعباًبت و اعنادار  برقرار است  ب 

تهر  دارنهد    پهايین   هايي است ک  اهرم اا ي کنند بیشتر از شرکتاز بدهي بیشتر  استفاده اي

هاچنین بین سودوور  و شد  تجديد ارائ  رابط  انفي اعنادار  وجهود دارد  به  بیهان ديگهر     

تهوان  طور کلي اهي بنابراين ب   پايین، بیشتر است  ها  با سودوور شد  تجديد ارائ  در شرکت

که  بهر وقهو  و شهد  تجديهد ارائه        اسهت  ک  اههرم اها ي از جاله  عهواالي      گیر  کردنتیج 

 ؛ ااا اندازه شرکت با وقو  و شد  تجديد ارائ  رابط  اعنادار  ندارد استها  اا ي تأثیر  صور 
 

 . پیشنهادهای پژوهش7

 کاربردی. پیشنهادهای 4-7

 شود:ها  پژوهش پیشنهادها  زير ارائ  ايبا توج  ب  يافت 

هها    کي از دالي  ارتاها ي ارائه  اجهدد صهور     يجا ک  پايین بودن کیفیت سود از ون  1

بنهد   رتبه  »اطالعیه   تهیه    شهود در بورس و اوراق بهادار پیشهنهاد اهي  اا ي است، ب  سازاان 

را نیهز اهدنظرقرار   و شهد  ون  تجديد ارائ  «رساني اناسبها از نظر کیفیت افشا و اطال  شرکت

 دهد   

ها  اتااد  هايي را ک  در سال شود، شرکت  ب  سازاان بورس اوراق بهادار پیشنهاد اي2

ا  سهال جهار  و   هها  اها ي اقايسه     ، الزم کند تا عالوه بر صور انداقدام ب  تجديد ارائ  کرده

شده او ی  را هاهراه بها افشها     ا  تجديد ارائ  شده و گزار يس ها  اا ي اقا سال قب ، صور 

 ها ارائ  ناايند ابا غ اقالم تجديد ارائ  شده و دالي  ون

ها  اا ي وسیب ببینهد    تواند در شرايط تجديد ارائ  صور وساني اي   اعتبار اديريت ب 1

هها  اها ي اسهت      دد صهور  کي از دالي  ارتاا ي ارائ  اجه ياز طرفي پايین بودن کیفیت سود 

شهده ارتاهال ارائه  اجهدد     شود با بهبود کیفیهت سهود گهزار    بنابراين ب  اديران پیشنهاد اي

 دار شدن اعتبار خود جلوگیر  کنند ها  اا ي را کاهش داده و از اين طريق از خدش  صور 

شهده بها وقهو  و شهد  تجديهد ارائه        با توج  ب  رابطه  انفهي کیفیهت سهود گهزار        4

هها  اتاهاد  و   شود وقهو  تجديهد ارائه  در سهال    ها  اا ي، ب  رسابرسان پیشنهاد اي صور 
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از  هعف سیسهتم گزارشهگر  اها ي      يههاي عنوان نشهان  ها  با اهایت )شديد( را ب تجديد ارائ 

 ها اورد توج  قرار دهند  شرکت

اها ي رابطه    هها    شده و شد  تجديد ارائ  صور جا ک  بین کیفیت سود گزار   از ون2

ها  بها  شود تجديد ارائ ها  اا ي پیشنهاد اي کنندگان از صور استفاده   انفي وجود دارد، ب 

 ها در نظر بگیرند  ا  از پايین بودن کیفیت سود شرکتعنوان نشان اهایت )شديد( را ب 

 

 های آتی. پیشنهادهایی برای پژوهش1-7

هها   اا ي در ايران، پیرااون اين او هو  پهژوهش  ها   با وجود فراواني تجديد ارائ  صور 

انظهور افهزايش   اندکي صور  گرفت  و هنوز ابعاد ناشناخت  زياد  از ون وجود دارد؛ بنابراين به  

ها  وتهي  ها  پژوهش را ر پیشنهادها  زير برا  پژوهشو رفع احدوديت شناخت اين پديده

  شود:ارائ  اي

ز ساير اعیارها  کیفیت سود هاچون  هريب واکهنش   ا  انجام پژوهش را ر با استفاده 1

 سود 

-گهذار ، واسهط   ها  سرااي  ها و اؤسسا  اا ي )شرکتدر بانکانجام پژوهش را ر   2

 ها( گر  اا ي و  یزين 

 انجام پژوهش را ر در سطح هر يک از صنايع   1

 ها  استفاده شده در پژوهش را ر خنًي کردن تأثیر نرخ تورم بر ادل  4

 

 های پژوهش. محدودیت8

 ها  پژوهش را ر عبارتند از:ترين احدوديتاهم

ههها  فعههال در بههورس اوراق تهههران، انجههر بهه  احههدوديت    عههدم سههابق  زيههاد شههرکت1

ها  اورد نیهاز و قابه  اتکها بهرا  احاسهب       ها  اورد بررسي گرديد  هاچنین نبود داده شرکت

هها شهد که  ايهن ااهر بهر       وجب عدم بررسي ونها ااتغیرها  پژوهش در اورد برخي از شرکت

 گذارد  قابلیت تعایم نتايج ب  جااع  واار  تأثیر اي

گیر  کیفیت سهود در پهژوهش را هر، هازاهان     ها  استفاده شده برا  اندازهدر ادل  2

نهرخ بهاال  تهورم و    ها  استق  از ون وجود دارد  بنابراين ها  تأثیرپذير از نرخ تورم و دادهداده

هها  گیر  شده توسط اين اهدل سانا  ون در طول دوره پژوهش، ارتااالً بر کیفیت سود اندازهنو
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