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The purpose of this study is to investigate the relationship 

between the ability to compare accounting and earnings 

management. The ability to compare one of the qualitative 

features of financial statements is based on theoretical 

foundations of accounting and financial reporting. In this 

research, the ability to compare financial statements using the De 

Franco (2011) model is measured individually at each industry 

level. The present research is in terms of applied and 

methodological aspects of correlation. The statistical population 

of the research is the companies listed in the Tehran Stock 

Exchange, which had 146 companies with the necessary data for 

analysis. The research period is from 2009 to 1394. The applied 

statistical model is a multivariate regression model and hybrid 

data is used to test the hypotheses. The results of the research 

show that there is not a meaningful relationship between 

accounting and earnings management based on accrual and actual 

items. 
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1- Introduction 

Accounting can be defined by the process of identifying measurement 

measures and reporting financial information in order to enable informed 

decision-making and making informed decisions by financial users. The 

presentation of these reports to foreign users of financial information is 

provided in a specific framework, which should verify the accuracy of these 

information and reports with the help of standards. One of the items of 

financial statements that is considered as a measure of performance 

appraisal and profitability of the profit unit is "profit reporting". In the event 
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that the actual profit is inconsistent with the reported profit in the financial 

statements, an event called earnings management occurred. Since the main 

objective of accounting is to provide useful information for users of 

financial statements for financial decisions. The information provided in the 

financial statements will be useful if it has qualitative features of financial 

information. One of these qualitative features is the comparability of 

financial statements. Comparative capability is one of the reporting features 

that increases the quantity and quality of information available to investors 

and allows them to predict future performance more accurately by 

evaluating the past performance of the company and based on it decide (Di 

Franco, Kotari and Verdi, 2011). Hence, the more specific the ability to 

compare accounting information is, the more investors will be able to 

accurately predict future real profits and thus increase their ability to assess 

financial statements by focusing on profit management. 

 

2- Research Questions or hypothesis 

The reported profit of companies is considered as one of the important 

criteria for decision-making and is one of the most important criteria for 

evaluating performance and determining the value of an enterprise, which is 

always used by a wide range of users. The calculation of profits of an 

enterprise is influenced by accounting methods so if managers, through 

exercising their authority in the field of accounting choices in financial 

reporting, have incentives to mislead users of financial statements, the 

probability of manipulation or management of profits One way is to 

manipulate accruals and manipulate the actual activities of the economic 

unit. Therefore, the financial statements should be as high as possible on the 

qualitative characteristics of the financial statements in accordance with the 

theoretical basis of accounting and financial reporting (Publication 113, 

Audit Organization). Based on theoretical principles of accounting in Iran, 

prepared by the Accounting Standards Committee, qualitative attributes 

refer to the characteristics that make the information provided in the 

financial statements for users in order to assess the financial position, 

financial performance and financial flexibility of the entity useful. One of 

the qualitative features of financial statements (comparative capability) is 

financial statements. We expect the reliability of the comparative financial 

statements to be improved, thus, the quality of the financial statements and 

the financial statements information are more reliable.  

 

3- Hypothesis 

In this regard, two research hypotheses have been developed for 



 

conducting the research: 

H1. The ability to compare accounting and accrual-based profit 

management is meaningful.  

H2. There is a meaningful relationship between the ability to compare 

accounting and real profit management. 

 

3- Methods 

In this study, the relationship between accounting and profitability 

comparability of companies accepted in Tehran Stock Exchange has been 

investigated. The dependent variable of this research is accrual-based profit 

management (Kotari model, Lyon and Weizley, 2005) and real profit 

management (On Chaudhry, 2006) and the independent variable, the ability 

to compare accounting (De Franco, Kotari, and Verdi, 2011). Since the 

results of this research can be used in the decisions of managers, investors 

and capital market participants, the objective aspect is considered as an 

applied research. In addition, the method of inference regarding the research 

hypotheses is in the descriptive-correlation research group. The research 

community of all companies accepted in Tehran Stock Exchange was 

considered. Investment industries, financial intermediation and banks and 

credit institutions were omitted from the statistical society due to the specific 

nature of their activities as well as the lack of information on the variables of 

some companies. Finally, the data of 146 companies available for a five-year 

period (2011-2014) were extracted and collected from the audited financial 

statements of Tehran Stock Exchange companies and the new Rahnavard 

Software for testing hypotheses. Data analysis and hypothesis testing were 

performed using R and Excel software and F and Hausman tests were used 

to test the type of data. 

 

4- Results 

The results of the hypothesis test in 146 selected companies in Tehran 

Stock Exchange showed that there is no significant relationship between the 

ability to compare the accounting by De Franco and the actual profit 

management based on accrual items. 

 

5- Discussion and Conclusion 

In this study, the relationship between accounting and earnings 

management based on accruals items was investigated. Two hypotheses 

were developed for the purpose of research and 146 companies accepted in 

Tehran Stock Exchange were analyzed. To measure the comparability of 

accounting with Di Franco et al. (2011) and for accruals-based earnings 



 

management, the Kotari, Lyon and Weisley models (2005) and the real 

profit management model of the Controller model (2006) have been used. 

The results of the first and second hypotheses showed that there is no 

significant relationship between the feature of comparability and the 

management of earnings and accrual based on the companies admitted to the 

Tehran Stock Exchange. Sohn, (2016), in a research entitled "The Effect of 

Comparative Accounting on Accrual Based and Acceptable Actuarial 

Management", examined whether and how managers' optimistic earnings 

management activities were able to measure the degree of comparability of 

their company accounting with other firms Companies are affected, paid. 

The results of the research showed that with the degree of comparability of 

company accounting with other companies, the management of earnings 

based on accruals decreases and real profit management increases. The 

result of this study showed that there was no significant relationship between 

the feature of comparative accounting ability using the DI Franco model and 

earnings management based on accrual and real items at the level of the 

companies accepted in the Tehran Stock Exchange. According to the results 

of Sohnan's research (2016), Conflicts. If the time domain of the research 

was considered for a longer period, the results could have been more 

generalized. However, considering that the ability to compare the need for 6-

month financial statements was necessary, and the 6-month financial 

statements data in the software of the new financial system and the Tehran 

Stock Exchange website since 2009, there was a period of research since the 

year 2009 to 1394. In the present study, the model of De Franco et al. (2011) 

has been used. If another model is used to measure the ability to compare 

accounting. The results of the research may differ from the current research. 

If another model is used to measure the ability to compare accounting, the 

results of the research may differ from the current research. 

 

Keywords: Earnings Management, Accrual-Based Earnings Management, 

Real Earnings Management, Accounting Comparability. 
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 دکتر مهدی مرادی آبادیمحمد شکری دوغ 

 دانشگاه فردوسی مشهد (عرضا )امام  یالمللنیبدانشگاه 
 

 چکیده
 و یحسـابدار نظـری مبانی در اطالعــات یفــکی یهایژگیو از یــیک ســهیمقا ــتیقابل

 سـازدیم قـادر را یمـال یهاصـررتاز  کنندگاناسـففاده ـــهک اســـت مـالی گزارشگری

 در و نندک کدر و ییشناسا را اطالعات از مجمرعه دو نیبـ مرجـرد یهاتفاوت و هاشباهت

مـالی   یهاصـررت یکاردسـتمدیریت سرد با . دهنـد قـرار مدنظر خرد یهایریگمیتصم

وش بـا اسـففاده از دو ر کـه شردیممالی  یهاصررتاز  کنندگاناسففادهباعث گمراه شدن 

 بـین رابطـه بررسـی  پژوهشاین  است. هدف ریپذامکاناقالم تعهدی و واقعی  یکاردست

هـدف   ازلحـا  حاضـر پـژوهش. اسـت سـرد مـدیریت و مـالی یهاصررت مقایسه قابلیت

 مقایسـه در ایـن پـژوهش  قابلیـت. اسـت همبسفگی نرع از یشناسروش بعد از و کاربردی

با  یتعهد سرد مدیریت(  2011) همکاران و فرانکر دی مدل از اسففاده با مالی یهاصررت

 لمـد بـا اسـففاده از واقعـی سـرد مـدیریت و( 2005) همکاران و کرتاری از مدلاسففاده 

 146 بـه مربـر  اطالعات  پژوهش انجام برای. است شده یریگاندازه( 2006) رویچرداری

  شـدهکار گرففه به آماری است. مدل شده یگردآور 1396 تا 1390 یهاسال یط  تکشر

 دهشـ اسففاده ترکیبی یهاداده از هاهیفرض آزمرن برای و است چندمفغیره رگرسیرن مدل

 سـرد مـدیریت و مـالی یهاصـررت مقایسه قابلیت بین دهدیم نشان پژوهش نفایج. است

 .ندارد وجرد معناداری رابطه مدیریت سرد واقعی و تعهدی اقالم بر مبفنی

لیت   قابیمدیریت سرد واقع  مدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهدی  مدیریت سرد :هادواژهیکل

 مقایسه حسابداری.

                                                           
  )کارشناسی ارشد حسابداری )نریسنده مسئرلdrshekariphd@gmail.com 

  اسفاد گروه آمرزشی حسابداری دانشکده علرم اداری و اقفصادیmhd_moradi@um.ac.ir 

 9/2/1398تاریخ پذیرش:     22/9/1396تاریخ دریافت: 
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 مقدمه .1

یـ  مـالی  یریپـذانعطافدرباره عملکرد و  اتکاقابلارائه اطالعاتی   مالی یهاصررتهدف 

 اسـففاده  مـالی در اتاـات تصـمیمات اقفصـادی یهاصررتاز  کنندگاناسففادهاست که شرکت 

کیـت و مالمـدیریت و تضاد منافع و عدم تقارن اطالعـاتی بـین وجرد . (1392  )دسفگیر نمایند

 شـردیم مـالی یهاصررت یکاردستسرد با  تیریمد دهیپد باعث بروز  مالی  یهاییرسرابروز 

 ینـیبشیپ و برآورد  و تطابق تحقق اصرلاز  اسـففاده در رانیمد عمل اریاخف. (1392  )دسفگیر

 یاردمـر ازجملـه یسرقفل کاسفهال اال ک یمرجرد یابیارز روش رییتغ رینظ ییهاروش اعمال و

و  دیبایزیـ  نمـازیدهنـد ) رییـتغ را سـرد  هـاآن اعمـال قیاز طر ترانندیم رانیمد هک هسفند

 یگــرنگبـر چمـی ترانـد ه یدر بازار سرما مالی شرکت هاطالعات ا. (1390  جبارزاده کنگرلریی

ن بــر یابنــابر؛ گـذاردباثــر  افشاشـده یبه اطالعات مال نسبت گذارانهیسرماو واکنش ر یتفسـ

ـز یـشــده نیکاردست یمـال یق گزارشگریبر بازار از طر یرگذاریتأثت در یریمد ییزان ترانایم

 همچـرن یمشـهرر یهاشـرکت ییرسـرا. (1393  بدریو  ثقفی  تحریری  باباجانی) است مؤثر

 کـه هسـفند یاطلبانهفرصـت یرففارهـا و سرد مدیریت از یمثال انگریب  هاشرکت سایر و انرون

 معـر  در را حسابرسـان و رانیمد  شده اند و در سطح جهانی گذارانهیسرما اعفمادباعث عدم 

 در را اربهـاد اوراق دیشـد سـقر   هاییرسـرا نیا جهینف. اندداده قرار گذارانقانرن یوجرهاپرس

انفاـا  روش  دردسـت مـدیران را  گـاهیتدوین اسـفانداردهای حسـابداری . داشت خراهد یپ

 مالی یهاصررتاز  کنندگاناسففاده یگمراه باعث گاهی سرد مدیریت. گذاردیمحسابداری باز 

 و نداشـفه مشـکلی حسابداری اسفانداردهای در چارچر  مالی یهاصررت کهصررتیدر  شردیم

  مـالی یهاصـررتاز  کنندگاناسـففادهبنابراین در حمایـت از ؛ می باشد حسابرسانمررد تایید 

. تشـناخ مدیریت سـرد را محدودکنندهارزیابی و  یهاروش یسفیبا  سرد مدیریت کنفرل برای

ــن  ــران در ای ــی ت ــرم م ــه خص ـــاتب ــنظ یمطالع ـــی ـــر 1یـر بف ـــرید ( و2003) 2و وب و  3چ

 یلبـا اهـرم مـا ییهاشـرکتکه  دهدیمنشان  هاآننفایج تحقیقات  .( اشاره کرد2002)4اسکینر

 دهـدیمنشـان  هـاپژوهشن یـج اینفـا همچنین ؛هسفندـر یت سـرد درگیریاغلب با مـد   قری

 .کاهش می یابد هاآندر  یبـر اقـالم تعهد یت سرد مبفنـیریمد  یش اهرم مالیافزا

کـه دارای ویژگـی اطالعـاتی  شـردیممالی بیان  یو گزارشگردر مبانی نظری حسابداری  
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و قابلیـت مقایسـه یکـی از مالی مفید خراهد برد  یهادر صررتهای کیفی اطالعات مالی باشد 

سیسـفم  که است ییهایژگیو از یکی مقایسه قابلیت. ویژگی های کیفی صررت های مالی است

 از کنندگاناسففاده به ویژگی این؛ باشند داراآن را  بایدشرکت ها  مالی یهاصررتحسابداری و 

 ۀمقایسـ قابلیـت افـزایش. کم  می کنـد صحیح و مناسب تصمیماتدراتاات  مالی یهاصررت

 پراکنـدگیهمچنـین  و یاففـه بهبرد ینیبشیپ دقت و افزایش هالیتحل سطح  مالی یهاصررت

 ۀهزینـباعـث کـاهش   مـالی یهاصـررت ۀمقایس قابلیت همچنین ؛ابدییم کاهش هاینیبشیپ

 و دهـدیم افـزایش را هاشرکتمالی  اطالعات کلی کمیت و کیفیت و داده اطالعات به دسفیابی

   5فرانکـر دی) بدهنـد ترضـیح بهفـر را هاشـرکت تـاریای عملکـرد تحلیلگـران باعث می شرد

باعـث  کـه اسـت مالی گزارشگری یهایژگیو از یکی مقایسه قابلیت. (2011  7وردی و 6کرتاری

  فرانکـر دی) مـی شـرد گذارانهیسـرما برای دسفرس درمالی  اطالعات کمیتافزایش کیفیت و

 گزارشـگری کیفـی یهـایژگیو از یکی مالی یهاصررت مقایسه قابلیت. (2011  وردیر کرتاری

 سـرد مـدیریت یهـاتیفعال ترانـدیم و یابـد افزایشباعث می شرد کیفیت افشا  که است مالی

 ویژگیی  ویژگی قابلیت مقایسه . (2016 6 سرهن) دهد قرار ریتأث تحت را مدیران طلبفرصت

همچنـین  ؛مطلـق و مسـفقل نیسـت  حسـابداری یهاخاصـهبرده و مانند سـایر  نسبیو  کیفی

بر مبنـای کـاربرد  قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری انجام شده است نهیدرزمکه  ییهاپژوهش

این برده است کـه اسـففاده از  هاآنمنطق اسفدالل  وحسابداری یکسان  یهاهیروو  اسفانداردها

با قابلیت مقایسـه بیشـفر و افـزایش کیفیـت افشـا  ییهایخروجمرجب ترلید   یکسان یهاهیرو

همکـاران  دی فرانکـر و  برای سنجش قابلیـت مقایسـه. (1396  رحمانی و قشقاییشد )خراهد 

و بیـان نـام بردنـد معیارهـایی از قابلیـت مقایسـه اطالعـات  عنرانبهاز سرد و بازدهی  (2011)

نیز بایـد  هاآنخروجی   با یکدیگر باشند قابل مقایسهاگر دو سیسفم حسابداری مشابه و  نمردند

و اسـت  انجـام گرففـهمعـدودی  یهـاپژوهشدر خـار  از کشـرر . با یکدیگر باشد قابل مقایسه

بین قابلیت مقایسه اطالعات حسـابداری و افـزایش  یداریمعن ریتأثبیانگر  گرففهانجامتحقیقات 

ویژگی قابلیـت  رابطه بینبررسی   هدف اصلی پژوهش حاضر. می باشد هاشرکت یکیفیت افشا

 در بررس اوراق بهـادار تهـران شدهرففهیپذ یهاشرکتمالی بر مدیریت سرد  یهاصررتمقایسه 

 و حسـابداری نظـری مبـانی در کیفـی اطالعـــات یهـایژگیوقابلیـت مقایسـه یکـی از . است
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در بازارهـای  گذارانهیسـرما  یریگمیتصـممـالی مبنـای  یهاصررتاســت و  مالی گزارشگری

قابلیـت آیـا   اهمیت این پژوهش در آن است کـه نفـایج پـژوهش نشـان دهـد . می باشندمالی 

  در این مقاله. باشد رگذاریتأث هاآنبر مدیریت سرد می تراند  هاشرکتمالی  یهاصررتمقایسه 

مـالی و مـدیریت  یهاصـررتکه آیا بین قابلیت مقایسـه  بدهیمپاسخ  سؤالمی خراهیم به این 

 یا نه. وجرد دارد یداریمعنرابطه  در بررس اوراق بهادار تهران شدهرففهیپذ یهاشرکتسرد در 

و  مبـانی نظـری  : در باش دوم و سـرمابدییمادامه  تیلساخفار پژوهش حاضر به ترتیب 

و روش پـژوهش تشـریح  هاهیفرضـ  در باـش چهـارم و پـنجم؛ شـردیمپیشینه پژوهش بیان 

 یهاتیمحـدودو  شنهادهایپباش ششم و هففم و هشفم و نهم به نفایج تحقیق و ارائه ؛ شردیم

 .پژوهش اخفصام دارد

 

 مبانی نظری پژوهش .2

ــالی ــای م ــعه بازاره ــا ترس ــرما  ب ــزایش  یگذارهیس ــا اف ــن بازاره ــات در در ای و اطالع

به دنبال کسب اطالعـات  گذارانهیسرما. دیآیمبه شمار ابزاری مهم اقفصادی  یهایریگمیتصم

حسـابداری سیسـفم ف اصـلی اهـدیکـی از ا. فعال هسفند یهاشرکتدر رابطه با در این بازارها 

و اسـت  هاشـرکتوضـعیت مـالی عملکـرد و و منصـفانه از  مفید  مربر اطالعات  نمردنفراهم 

هسـفند )فرهـادی و سـلیمانی    صررت هـای مـالیهاشرکتمنبع اطالعاتی  نیترمهمهمچنین 

سـرد محفـرای  .اسـتبرخـرردار در سیسـفم حسـابداری اهمیت زیادی سرد از . (1397  امیری

از صـررت هـای  کنندگاناسففادهسرمایه گذاران و  یهامیتصماطالعاتی بسیار خربی دارد و  بر 

بـازار تحـت   بـه سـرد گذارانهیسرمابا ترجه به واکنش در نفیجه بگذارد و  ریتأثمالی می تراند 

 اطالعـات ارائه با زیان و سرد بنابراین صررت؛ (1395  )جامعی و مرادی فردتاثیر قرار می گیرد 

 امـا؛  را جلـب مـی کنـد گذارانهیسرما از یبسیارترجه   شرکت ها یسردآور تران درباره مفید

 قابلیـت مـررد در ییهـاینگرانباعـث   مـالی یهاصررتو تنظیم  تهیه در مدیران قضاوت اعمال

 یهـاروش تحـت تـاثیر شـرکت هـا سرد محاسبه کهییازآنجا .استشده  یحسابدار سرد یاتکا

 ممکـن  مـی باشـد شرکت هـا تیریمد بر عهده یمال یهاصررت هیته و برده یحسابدار برآورد

 رونـد از ثابـت یریتصـر دادن نشـان ازجملـه:بنا به دالیل مافلف  مدیریت واحد انففاعی  است
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بــا  ؛پــاداش افــتیدر ؛تکشــر در ابقــا ؛یحســابدار یهــاروش و اصــرل چــارچر  در یسـردآور

بـایزدی   خراجری)به مدیریت سرد و وضعیت شرکت را مطلر  جلره دهددسفکاری سرد  اقدام 

. شـد خراهـد سـرمایه بازار گذارانهیسرما گمراهی مرجبسرد  کاری . دست(1391  و جبارزاده

 رانیمـد؛ نشان می دهد مدیریت سرد به دو شیره اصلی انجام می گیرد  یحسابدار یهاپژوهش

یــا  (یواقعـــ ســـرد تیریمــد) یواقعــ یهــاتیفعال یکاردســت قیــطر از تراننــدیم هاشــرکت

 بـا یتعهـد سـرد تیریمـد. (1989 7 شـیرر)کنند  تیریمـد را سـرد   یتعهد اقالم یکاردست

 یهاصـررت در یگزارشـگر هنگام شدهانجام یبرآوردها و یحسابدار یهاروش رییتغ از اسففاده

 رةیـتخ در رییتغ و هاییدارا کاسفهال روش در رییتغ به ترانیم مثال یبرا؛ گیردانجام می یمال

 یهـاتیفعال  یواقعـ اقـالم از اسـففاده بـا سرد تیریمد در. ردک اشاره الرصرلکرکمش مطالبات

 نظـرمـررد  هـدف بـه شـدهگزارش سـرد تا شردیم یکاردست یعمـدبه طرر  تکشـر یواقعـ

 سـاخفار در رییـتغ ایـ هـاتیفعال یبنـدزمان در ـرییتغ ـقیطر از روش نیا .شرد ی نزد رانیمد

 سرد تیریمد( 2006) 9یچـردریرو. ( 1995 سیرنیو اسلرن  8 دچر) صررت می گیرد معامالت

 رانیمـد ترسـ  یـاتیـعمل یعــاد یهـاتیفعال از انحـراف»: کنـدیم فیـتعر گرنهنیا را یواقع

 یعـاد رونـد در یمـال یگزارشــگر اهداف هکنیا درباره نفعانیت از یبرخ ردنک گمراه منظرربه

 «.است شده برآورده اتیعمل

کمیفــه تــدوین اســفانداردهای حســابداری     بــر اســاس مبــانی نظــری حســابداری ایــران

خصرصـیات کیفـی  کنـدمیبیـان  و اسـت کـردهارائـه را  حسابداری اطالعات کیفی یهایژگیو

ر دو سـرمایه گـذاران  کنندگاناسـففادهبـرای مرجب می شرد اطالعات صررت های مالی بـرای 

رد مـالی واحـد تجـاری مفیـد واقـع شـ یریپـذانعطافو  وضعیت مالیعملکرد  راسفای ارزیابی 

ناشی   هاشرکتمالی  یهاگزارش یسردمند. (1395  دوست باغمیشه و محمدزاده سالطه)نبات

. شـردیممحسر   هایژگیویکی از این  قابلیت مقایسه که هاستآنکیفی مفعدد  یهایژگیواز 

 ئــتیه و 10یمــال یحســابدار یاســفانداردها ئــتیه کمشــفر یمفهــرم چــارچر  اســاس بــر

کـی از ی :عبـارت اسـت از سهیمقا تیقابلتعریف   (2008) 11یالمللنیب یحسابدار یاسفانداردها

آن  از صررت های مالی کم  می کنـد کنندگاناسففادهبه  هک است اطالعات یفکی های یژگیو

 .دباشن یاقفصاد یهادهیپد از مجمرعه دو نیب یهاتفاوت و هاشباهت ییشناسا به قادر ها
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 یااسـفاندارده ئـتیه 8 شـماره یمفهرم هیانیب در یمال یهاصررت سهیمقا تیقابل تیاهم

 یشـگرگزار یاسـفانداردهانیـاز بـه  لیدالمهمفرین  از یکی تاکید شده است و یمال یحسابدار

 یگزارشـگر ینظـر میمفـاه در اسـت. شـدهگزارش یمال اطالعات یسهمقا تیقابل شیافزا  یمال

 بـردن دیـمفویژگـی   باشـد قابـل اتکـا و مربر  اطالعات اگر گرددمی انیب( 1390) رانیا یمال

 و ورزمهـر) بـرد خراهد تیمحدود دچار نبردن فهمقابل و نبردن سهیمقاقابل صررت دراطالعات 

دو  مـالی یهاصـررت یسـهمقا قابلیـت از (2011)کرتـاری و وردی   فرانکر دی. (1395  مرفرع

ررتی درصـ دارند سهیمقاقابل حسابداری سیسفم شرکت دو»: ناست تعریف .نمردند ارائهتعریف 

 «.کنند تهیه مشابهی مالی یهاصررت  اقفصادی یدادهایرو از مفرو  یامجمرعه برای که

 مشـابه حسـابداری و همبسـفه اقفصـادی یدادهایرو با ییهاشرکت»: دوم مفهرمی تعریف

 «.داشت خراهند زمان طرل در یاهمبسفه مالی یهاصررت  دادهایرو این برای

 یهـایژگیوبـر  مـالی گزارشـگری یالمللـنیب یاسـفانداردها رشیپـذ ریتأث بررسی درباره

. چارچر  نظـری گسـفرده ای وجـرد دارد مالی یهاصررتمقایسه  تیقابل و حسابداری تیفیک

 یسـردها شیافـزا  در پژوهش هـای خـرد نفـایجی را در خصـرم  (1999) 13مرلر و 12سیهر

 بـا بـردن مربـر  تیـدرنها و دففـری ارزش  حسـابداری شـدهرففهیپذ عمرمی اصرل با منطبق

 ریمقـاد و بـازار سـردهای ارزش در بررسـی مـالی گزارشـگری یالمللنیب یاسفانداردها رشیپذ

 حسابداری شدهرففهیپذ اصرل عمرمی و یالمللنیب حسابداری یاسفانداردها دففری تحت ارزش

   بـه بررسـییامطالعـه ( در2013) ویالیمزو  النگ   لندسمنبارث.کردند ارائه مفحدهاالتیا در

 سـهیمقا تیـقابل بـررا  یالمللـنیب مـالی گزارشـگری یاسـفانداردها ارییـاخف یریکارگبه ریتأث

پرداخفندکـه  مفحـدهاالتیا در بهـادار اوراق بـررس د بـردنیمف و سردمندی و مالی یهاصررت

  مـالی گزارشـگری یالمللـنیب یاسـفانداردها ارییـاخف رشیپـذ از بعد نفایج پژوهش نشان داد

 هـم بـا شـفرییب سـهیمقا تیـقابلدارای  گیرنـد یمـرا به کـار  اسفانداردها نیا که ییهاشرکت

  هاشـرکت خـام سـطح در اطالعـات شیافـزا باعـث سهیمقا تیقابل شیافزا ؛ همچنینهسفند

  گانـگ  نفایج تحقیق. شردیم سهام معامالت حجم شیافزا و هیسرما بازار نقد شرندگی شیافزا

مـالی و مـدیریت سـرد  یهاصـررتوجرد رابطه منفی بین قابلیت مقایسـه  از (2013) ژئرو  لی

قابلیـت مقایسـه  کـردبیـان  (2016سرهن )  در پژوهشی دیگر. ها خبر می دهدتعهدی شرکت 
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و بـا افـزایش قابلیـت مقایسـه شـرد میمالی باعث کـاهش مـدیریت سـرد تعهـدی  یهاصررت

 تیـهمچنـین قابل ؛ابـدییمافزایش  هاآنمیزان مدیریت سرد واقعی   هاشرکتمالی  یهاصررت

  وردیو    کرتـاریرکـفران ید)شـرد می اطالعات تیفکی شیافزا باعث یمال یهاصررت سهیمقا

 ینظـارت ابـزار دارای قابلیـت مقایسـه شـرکت هـا بـه عنـران یـ اطالعات حسابداری  .(2011

 14 یـر) رودیمـ شـمار بـه یتعهـد سـرد تیریمـد سـاخفن محدود و نفرلک در جهت تاثیرگذار

 پـردازش و یآورجمـع نـهیهز ؛که خاصیت قابلیت مقایسـه دارنـد یحسابدار اطالعات. (2008

 کــاهش مــی دهــد یمــال لگــرانیتحل و گذارانهیســرما  اســففاده کننــدگان یبــرا را اطالعــات

 بـا تـا سـازدیم قـادرهمچنین اسففاده کنندگان از صررت هـای مـالی را  و( 2016 15 انگلبرگ)

 و یحسـابدار اطالعات یکاردست  مشابه یهاشرکت ریسا با تکشری   یمال اطالعات سهیمقا

 اعمـال در رانیمـد بنـابراین انگیـزه. کننـد ییشناسا بهفرمدیران  ترس را  تکشر یتعهد اقالم

مقایسـه  یحسابدار همچنین اطالعات ؛کندیم دایپکاهش  یتعهد اقالم بر یمبفن سرد تیریمد

 شیافـزا را لگـرانیتحل پرشـشدقت پیش بینی اسففاده کنندگان از صررت هـای مـالی و   پذیر

 لگرانیتحل پرشش و ینیبشیپ تیفکی بهبرد نیا .(2011  وردیو    کرتاریرکفران ید) دهدیم

 این اول فرضیه در  اسفدالل نیا هیپا بر. (2008  ری) شردیم یتعهد سرد تیریمد اهشک باعث

 اقـالم بـر مبفنـی سـرد مدیریت و مالی یهاصررت مقایسه قابلیت بین رابطهبه بررسی  پژوهش

 شرد.می پرداخفه تهران بهادار اوراق بررس یهاشرکت در تعهدی

نشان می دهـد از  (2005) گرانید و 18گراهام و( 1990) 17مرچنت و 16برنز رینظ یمطالعات

آنجایی که مدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهدی بیشفر مررد ترجه حسابرسـان و قـانرن گـذاران 

 اقـالم یکاردست به نسبت یواقع یهاتیفعال قیطر از سرد تیریمد اعمال به رانیمد ؛می باشد

از طرفی تشایص مدیریت سرد واقعی سات تر اسـت بـه  بیشفر تمایل نشان می دهند. یتعهد

در  (2008) گـرانید و 19رهنکـ. می باشد یتجار واحد یعاد ماتیتصم هیشب اغلبدلیل اینکه 

 یهاشـرکتدر دوره بعد از تصـریب قـانرن سـاربنز آکسـلی   دادند نشان زینپژوهش های خرد 

 یواقعـ سـرد تیریمـد از هاآن اسففاده و کردند اسففاده مفرک یتعهد سرد تیریمد از ییایکآمر

 سـرد تیریمـد نـهیهز هک یزماندر  افتیدردر پژوهشی نیز  (2012) 20ژنگ. است اففهی شیافزا

. تمایل بیشفری دارنـد یواقع سرد تیریمد اعمال در رانیمد ؛باشد شفریب یتعهد اقالم بر یمبفن
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 یاسـفانداردها و مقـررات وجـردبـه دلیـل ایـن کـه  اففندینیز در (2005) 22واگنهافر و 21اورت

 بـه رانیمـدلـذا   شـردمحـدود  یتعهـد اقالم تیریمدمی شرد  مرجب رانهیگسات یحسابدار

 سـهیمقا تیقابل شیافزادر صررت  .تمایل بیشفری پیدا می کنند یواقعسرد  تیریمد از اسففاده

 یحسابدار اطالعات ترانندیم گذارانهیسرمااسففاده کنندگان و   شرکت ها یحسابدار اطالعات

ارزیـابی دقیـق تـری از  و کـرده یگـردآور مشـابه یهاشـرکت ریسـا ازکه نیاز دارند به راحفی 

 بـر یمبفن سرد تیریمد اعمالبنابراین محدودیت و ریس  ؛ داشفه باشند رانیمد یواقع ردکعمل

 و از داده را کـاهش روش نیـا از اسـففاده درنفیجـه ؛بـرای مـدیران بیشـفر اسـت یتعهد اقالم

 بنـابراین در؛ کننـدیماسـففاده  یتعهد اقالم یکاردست به جای سرد یواقع تیریمد یهاروش

مالی و مدیریت سرد واقعـی  یهاصررترابطه بین قابلیت مقایسه به بررسی  پژوهش دوم هیفرض

 .شردمی پرداخفه

 

 پژوهش نهیشیپ .3

ــت  ــه در اهمی ــت مقایس ــررتقابلی ــالی یهاص ــماره   م ــرمی ش ــه مفه ــت  8در بیانی هیئ

بیان گردیده است برای افزایش قابلیت مقایسه اطالعـات صـررت   حسابداری مالی یاسفانداردها

تحقیقـاتی در   اخیـر یهاسـالدر . مـی باشـد گزارشگری مالی یاسفانداردهابه  های مالی  نیاز

یکـی از ایـن . اسـت صـررت گرففـه  قابلیت مقایسه یریگاندازهبرای  ییهاروشترسعه  خصرم

این از   تحقیقات خارجی در. شده است( ارائه 2011) وردیو  کرتاریدی فرانکرترس   هاروش

 کـه مـی باشـد مـالی یهاصررتکیفی  یهایژگیو از یکی مقایسه قابلیت. اسففاده کردندروش 

 تیـقابل. (2016  )سـرهن باشـد رگذاریتأث مدیران طلبانهفرصت رففار و افشا کیفیت بر تراندیم

  (2011  وردیو  کرتـاری رکـفران ید) اطالعات تیفکی شیافزا باعث یمال یهاصررت سهیمقا

 از یناشـ یایمزا و کاهش( 2013  و همکاران بارث) ینقدشرندگحجم معامالت سهام و  شیافزا

 قابلیـت. را به دنبـال خراهـد داشـت ( 2012  دیگران و 23بروچت) محرمانه اطالعات از اسففاده

 اخیـر  و تحقیقـات اسـت مـالی حسابداری تحقیقات در یترجه قابل مرضرع حسابداری مقایسه

 مـالی گزارشـگری فراینـد از  (2011)و همکـاران  فرانکـر دی رگذاریتأث تحقیقات از پس ژهیوبه
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. (2017 25 پرتفـی و 24گروس) برداری می شردبهره  حسابداری مقایسه قابلیت یریگاندازه برای

 .شردیماشاره  هاآندر ادامه به تعدادی از 

ر بـ IFRS یاسـفانداردها یاجبار رشیپذ اثر یبررس به یپژوهش در( 2010) 27یل و 26مکی

 ادد نشـان پـژوهش نیـا یهااففـهی .پرداخفند سرد یهاهیاعالماز  صنعت درون اطالعاتانفقال 

 جـهیدرنف یحسـابدار اطالعـات سۀیمقا تیقابل یژگیو بهبرد و یمال یگزارشگر تیفکی شیافزا

 یوردو    کرتـاریرکـفران ید د.شریم صنعت درون اطالعات بهفر انفقال مرجب  IFRSرش یپذ

ررد مـرا  لگرانیتحل ینیبشیپ یژگیو و پرشش بر یمال یهاصررت سۀیمقا تیقابل ریتأث (2011)

 مرجـب  یحسـابدار اطالعات سۀیمقا تیقابل شیافزا نفیجه رسیدند به اینبررسی قرار دادند و 

 ینـدگکپرا و شـردیم لگرانیتحل ینیبشیپ دقت شیافزا نیهمچن و لگرانیتحل پرشش شیافزا

 مرگنفـالر کـاراوت و کـرالینز 28 چـن  گـرید یپژوهشـ در .دهـدیم را کـاهش هاآن ینیبشیپ

 یهامیتصـم ییاراکـ و یمـال یهاصـررت سـۀیمقا تیقابل نیب رابطۀ  خرد پژوهش در (2013)

 یهاتصـررهرچـه  نشان داد که نفایج پژوهش. را مررد بررسی قرار دادند گذارانهیسرما دیخر

 سـبک بـاالتری سـهام بـازده دارانیـخر  باشـند داشفه یشفریب سۀیمقا تیقابل هاشرکت یمال

 نشان فشاا بر سهیمقا تیقابل ریتأث بررسی در (2013) لی و ژئر 29 گرنگ پژوهش نفایج .کنندیم

 بـا سهیمقا در شرکت ةشدینیبشیپ یسردها که ابدییم شیافزا زمانی سرد تیریمد امکان داد

 زیبـارت   مـایرز  وچـری 30 یچـرهمچنین . باشد کمفر هاشرکت ریسا ةشدینیبشیپ یسردها

 یباشـیآگاه و یمـال یهاصـررتسـۀ یمقا تیقابل نیب ارتبا به بررسی  ( در پژوهشی2014)

 هکـ ییهاشـرکت در نفایج تحقیق  نشـان داد؛ پرداخفند یآت یسردها خصرم در سهام متیق

 شـفریب آگاهی باشی قیمت سهام  دارند خرد صنعتهم یهاشرکتبا  یشفریب سۀیمقا تیقابل

 ۀسـیمقا تیـقابل یبررسـ پژوهش خـرد بـهدر (2014)  کاروت  کرالینز وچن 31 مرگنفالر .است

بـه ایـن  پرداخفنـد و تکشر لیتحص ندیفرا خصرم در یریگمیتصم ییو کارا یمال یهاصررت

خرد  صنعت هم یمال یهاصررت با شرندهلیتحص تکشر یمال یهاصررت هرچه :نفایج رسیدند

 ندیفرا خصرم در یبهفر ماتیتصم نندهکلیتحص تکشر  باشد داشفه یشفریب سۀیمقا تیقابل

 .کندیم اخذخرید سهام ی  شرکت 

 سـرد مـدیریت یهـاتیفعال چگرنـه و آیـا اینکـه بررسـی به پژوهشی در( 2016) سرهن
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  هاشـرکت با سـایر هاآن شرکت صررت های مالی مقایسه قابلیتبا افزایش  مدیران طلبفرصت

 صـررت هـای مـالی مقایسـه قابلیـتافزایش  با که به این نفیجه رسید  ردیگیم قرار ریتأث تحت

 اقـالم بـر مبفنـی سـرد مدیریت و ابدییم افزایش واقعی سرد مدیریت  هاشرکت سایر با شرکت

 قابلیـت ریتأث (2017) آل هادی حسن منظرر و 32 حبیبهمچنین . کندیم پیدا کاهش تعهدی

 پـژوهش نفـایج .مررد بررسی قرار دادنـد شرکت نقدی یهاییدارا بررا  مالی یهاصررت مقایسه

 همچنـین؛ دهدیم کاهش را اطالعات کسب یهانهیهز  پذیریمقایسه قابلیت افزایش داد نشان

 باعـث یتـرجه قابـل طرربـه مـالی یهاصـررت پذیریمقایسه قابلیتکه  برد این از حاکی نفایج

 گزارشـگری کیفیـت  مـالی نیتـأم یهاتیمحدود بر که شردیم شرکت نقد پرل ارزش کاهش

 بـا رابطـه در کـه انـدکی تحقیقـات از برخـی بـه ادامه در. است مؤثر هاشرکت حاکمیت و مالی

  اســت انجــام شــده تهــران بهــادار اوراق بــررس در حســابداری مفغیرهــای بــا مقایســه قابلیــت

 .میپردازیم

هش آنهـا نفایج پژو (1392) برادران حسن زاده بادآور نهندی و  پررعبداله  در داخل کشرر

 احبانصـحقرق  هزینه و یاطالعات تقارن عدم بر یمال یهاصررت مقایسه قابلیت تأثیربا عنران 

 احبانحقرق ص هزینه و یاطالعات عدم تقارن بر یمال یهاصررت مقایسه قابلیت داد نشان سهام

 ا بر ضریبرمقایسه  قابلیت تأثیر (1394زاد )قاسم و یفروغ  در پژوهشی دیگر. ندارد تأثیر سهام

 هسـیمقا قابلیـت دادنـد و بـه ایـن نفـایج رسـیدند کـهمررد بررسی قرار  یآت یسردها نشکوا

 نیـز (1395) مرفـرع و مهرورز .دهدیم افزایش را یآت یسردها نشکوا ضریب یمال یهاصررت

م خصر در سهام قیمت باشییبا آگاه مالی یهاصررت مقایسه قابلیت بین رابطهپژوهشی  در

 مـالی یهاصـررت مقایسه قابلیت بینرابطه مثبفی  نفیجه گرففندبررسی کردند و آتی  سردهای

 یرتـأثبه بررسـی  (1395قاسمزاد ) و یفروغهمچنین  .ندارد وجرد سهام قیمت باشیآگاهی و

 سهیقام قابلیتپرداخفند و بیان کردند  سهام قیمت یزمانهم بر یمال یهاصررت مقایسه قابلیت

 . دارد یداریمعن و یمنف تأثیر سهام قیمت یزمانهم بر یمال یهاصررت

 

 پژوهش یهاهیفرض .4

بررسـی مررد و مدیریت سرد صررت های مالی رابطه بین قابلیت مقایسه   در این پژوهش 
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بدین منظرر قابلیت مقایسه با دو روش ارزیـابی مـدیریت سـرد بـا اسـففاده از  .قرار گرففه است

پژوهش به شرح زیـر  یهاهیفرضقرار می گیرد و بررسی مررد واقعی  یهاتیفعالاقالم تعهدی و 

 است:

 

 هـدیتع اقـالم بر مبفنی سرد مدیریت و صررت های مالی مقایسه قابلیت بین: اول فرضیه

 .دارد وجرد یداریمعن رابطه

 یداریمعنـ رابطه واقعی سرد مدیریت و صررت های مالی مقایسه قابلیت بین: دوم فرضیه

 .دارد وجرد

 

 و روش پژوهش رهای، متغتحقیق مدل .5

   اسـففاده کننـدگان از صـررت هـای مـالی تصـمیمات در ترانـدیم تحقیق این از حاصل نفایج

 نـرع از  هـدف جنبـه از .قـرار گیـرداسـففاده مـررد  سرمایه بازار عالقمندان به و گذارانهیسرما

 مدر خصـر اسـفنبا  و اسـفدالل و نحـره بعـد از همچنین ؛رودیم شمار به کاربردی تحقیقات

. ردیـگیم قـرار همبسـفگی -تحلیلی تحقیقات گروه در و اسفقرایی رویکرد  پژوهش یهاهیفرض

مـی  واقعـی سـرد مدیریت و تعهدی اقالم بر مبفنی سرد وابسفه این تحقیق مدیریت یرهایمفغ

ه معرفـی بدر ادامه . است شدهرگرسیرنی زیر اسففاده  یهامدلاز   هاهیفرضبرای آزمرن  .باشند

 .(2016 )سرهن  شردیممفغیرهای تحقیق پرداخفه 

AEM i,t = α + β1 M4_ComAcct i,t + β2 Size i,t + β3 MB i,t + β4 ROA i,t + β5 LEV i,t + 

β6 Big i,t + β7 CFOA i,t + β8 StdSales i,t +β9 Loss i,t + β10 INSTshare i,t + β16 

GROWTH i,t + ε i,t 

REM i,t = α + β1 M4_ComAcct i,t + β2 Size i,t + β3 MB i,t + β4 ROA i,t + β5 LEV i,t + 

β6 Big i,t + β7 CFOA i,t + β8 StdSales i,t +β9 Loss i,t + β10 INSTshare i,t + β16 

GROWTH i,t + ε i,t 
 

مـدیریت  یابیـارز ین پژوهش برایدر ا :(AEM) یتعهد اقالم بر مبتنی سود مدیریت

( 2005) 34ویزلـی و 33لیـرن  کرتـاریمـدل  منفاب از یهاشرکت مبفنی بر اقالم تعهدی سرد
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 شده است: اسففادهمعروف به مدل عملکرد 

TAC i,t / Ai,t-1 = β0+ β1 [1/ Ai,t-1]+ β2 [(∆REV i,t - ∆REC i,t) / Ai,t-1] + β3 [PPE i,t / 

Ai,t-1]+ β4 ROA i,t +ε i,t (5) 

نقـد  که از تفاضل جریاناست  tدر سال  iکل اقالم تعهدی شرکت  i,t TAC  رابطه نیدر ا

 یهـاییدارامجمـرع  tiA,-1 ؛دیـآیمبـه دسـت  رمفرقبـهیغاز سرد خالص قبل از اقـالم  عملیاتی

ل( تفاضل تغییرات درآمد )نسبت به سال قب ∆)t  )i,t REC∆ - i,t REVدر ابفدای سال  iشرکت 

و  آالتنیماشـ  ناخـالص امـرال i,t PPE )نسبت به سال قبـل (؛ دریاففنی یهاحسا از تغییرات 

به دسـت  هاییداراکه از تقسیم سرد عملیاتی بر کل  tسال  یهاییدارابازده  i,t ROA؛ تجهیزات

 .است tدر سال  iاقالم تعهدی اخفیاری برای شرکت  i,t ε .دیآیم

 یدادهایـروسنجش مـدیریت سـرد بـر اسـاس  منظرربه (:REM) واقعی سود مدیریت

 :شردمیو از رواب  تیل اسففاده  (2006از مدل رویچرداری )  واقعی

CFOi,t / Ai,t-1 = β0+ β1 1/Ai,t-1 + β2 Salesi,t /Ai,t-1 + β3 ∆Salesi,t /Ai,t-1 +ε i,t     (6) 

 کـل جمـع tiA,- 1؛  tسـال پایـان در i شرکت عملیاتی نقدی جریان tiCFO, مدل  این در

 تغییـرات؛ ∆t: i,tSales سـال در i شـرکت فروش t,iSales ؛tسال پایان در i شرکت یهاییدارا

 و دیآیم دست به t-1 سال در فروش منهای t سال فروش از که t سال پایان در i شرکت فروش

ε  است مدل خطای مقادیر. 

Prodi,t/ Ai,t-1 = β0+ β1 1/ Ai,t-1 + β2 Salesi,t / Ai,t-1 + β3 ∆Salesi,t / Ai,t-1 + β3 ∆Sales 

i,t-1 / Ai,t-1 +ε i,t               (7) 

 بهـای بـا اسـت برابـر کـه t سـال پایان در i شرکت ترلید یهانهیهز tiProd, مدل  این در

 یهـاییدارا کـل جمـع tiA,- 1؛ کـاال و مـراد مرجـردی تغییـرات+  رففه فروش کاالی شدهتمام

 شرکت فروش تغییرات ∆t: i,tSalesسال  در i شرکت فروش t,iSales  ؛t سال پایان در i شرکت

 iسال پایان در t سال فروش از که t 1 سال در فروش منهای-t 1 و دیـآیم دست به-i,tSales ∆ 

 .است t-2 و t-1 سال بین فروش تفاوت با برابر که t-1 سال پایان در i شرکت فروش تغییرات
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DiscEi,t / Ai,t-1 = β0+ β1 1/ Ai,t-1 + β2 Sales i,t-1/ Ai,t-1 +ε i,t      (8) 

 یهانـهیهز با برابر که t سال پایان در i شرکت اخفیاری یهانهیهز tiDiscE, مدل  این در

 فـروش t,iSales ؛t سـال پایـان در i شـرکت یهـاییدارا کـل جمـعi,tA- 1؛ یابیبازار و تبلیغات

 .است t سال در i شرکت

REMit = (EM _ PRODit) – (EM _ CFOit) – (EM _ DISCEit) 

itEM_CFO میـزان جریـان نقـد عملیـاتی  عنرانبـه: میزان خطای رگرسـیرنی مـدل اول

 .t)یکی از اجزای مدیریت سرد واقعی( در سال  یرعادیغ

itEM_PROD یرعـادیغمیزان بهـای ترلیـد  عنرانبه: میزان خطای رگرسیرنی مدل دوم 

 .t)یکی از اجزای مدیریت سرد واقعی( در سال 

itEM_DISCE عملیـاتی  یهانـهیهزمیـزان  عنرانبـه: میزان خطای رگرسیرنی مدل اول

 .t)یکی از اجزای مدیریت سرد واقعی( در سال  یرعادیغ

ز ا( است که با اسـففاده M4_ComAcctمفغیر مسفقل این پژوهش قابلیت مقایسه حسابداری )

شـده  یریگانـدازهجداگانـه  صـررتبهدر سطح هر صنعت   (2011فرانکر و همکاران )مدل دی 

 دو» :کننـدیمتعریـف  تیـل صـررتبهقابلیـت مقایسـه را  (2011و همکاران ) فرانکر دی. است

 از مفـرو  یامجمرعـه بـرای درصـررتی کـه دارنـد سهیمقایت قابل حسابداری سیسفم شرکت

 .« کنند تهیه مشابهی مالی یهاصررت  اقفصادی یدادهایرو

Financial Statements
i
 = f

i
(Economic Events

i
)                                             )1( 

)(نجا یدر ا 
i

f سفم شرکت یس ةدهندنشانi یحسابدار یهاسفمیس ی. دو شرکت دارااست 

دارای در این مـدل دو شـرکت اقفصادی مشابه باشند.  یدادهایرو یهسفند اگر دارا سهیمقاقابل

اقفصـادی  یدادهایـرواز  یامجمرعـهبـرای می باشند در صررتی کـه مشابه سیسفم حسابداری 

 دو شـرکتقابلیت مقایسه بین  یریگاندازهبرای . گزارش مالی مشابهی ارائه کرده باشند  یکسان

i  وj   یهـادادهبـا اسـففاده از  (2سال مدل رگرسیرنی به شرح رابطـه ) –ابفدا برای هر شرکت 
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 .شردیمبرآورد  tساله اخیر منفهی به پایان سال سه( برای دوره ماههششسری زمانی )

Earning i,k = αi,t + βi,tReturni,k + εi k                (2) 

 سـهام بـازار ارزش بـر تقسیم k ماه شش در i شرکت خالص سرد I,k Earning  آن در که

 .است k ماه شش در i شرکت سهام بازده k,iReturn و ماه شش ابفدای در شرکت

ری آن معیاری از عملیات حسـابدا  سال –( برای هر شرکت 2شده از رابطه )ضرایب برآورد

معـرف  jβ و jαو ضـرایب  iعملیات حسـابداری شـرکت  ةدهندنشان iβ و iαیعنی ؛ شرکت است

لیـات با تشـابه بـین عممیزان قابلیت مقایسه بین دو شرکت . است jعملیات حسابداری شرکت 

شرکت  تفاوت بین عملیات حسابداری دو برای برآورد. حسابداری دو شرکت نشان داده می شرد

i  وj یدادهایرواز  یامجمرعهمشابه ناشی از  یهاگزارشارائه )مفهرم قابلیت مقایسه  باترجه به 

 طرربـه i( سرد شـرکت 4( و )3) یهارابطهاز طریق  هرسالدر  رونیازا ؛شردیممشابه( اسففاده 

)رویداد  i اما با بازده شرکت  jبا ضرایب شرکت  بار یو  iبا ضرایب خرد شرکت  بار یجداگانه 

 .شردیم ینیبشیپ مشابه ( برای دوره زمانی مشابه

(3)           i,kReturn iβ+  iα=  ii,kE(Earning) 

(4)           i,kReturn jβ+  jα=  ij,kE(Earning) 

 ادهاسفف با k ماه شش و i شرکت برای شدهینیبشیپ سرد  iiE(Earning)  هارابطه این در

 هاسففاد با k ماه شش و i شرکت برای شدهینیبشیپ سرد ij,kE(Earning) و i شرکت ضرایب از

 .است j شرکت ضرایب از

 .شردیم( محاسبه 5از طریق رابطه ) tدر سال  j و iسرس قابلیت مقایسه بین دو شرکت 

ComAccij,t = 
−1

6
 ∑ |E(Earning)ii k − E(Earning)ij k|𝐾

𝐾−5      (5) 

قابلیت مقایسه بیشفر بـین دو شـرکت  ةدهندنشان ij,tComAccمقدار ریاضی بیشفر برای 

 j یهاشـرکتبـا  iو هر جفت شـرکت  هرسالمشابه برای  روشبه در ادامه و . را نشان می دهد

   تـربزرگعدد  چهارمیانگین در نهایت و  شردیممحاسبه  ij,tComAcc معیار  عضر ی  صنعت

مفغیرهای کنفرلی این پـژوهش را  1نگاره . شردیمتعریف  iمعیار قابلیت مقایسه خام شرکت 
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 .دهدیمنشان 

 

 متغیرهای کنترلی :1نگاره 

 تعریف عملیاتی مفغیر

SIZE سال پایان در فروش طبیعی لگاریفم 

MB حقرق صاحبان سهام دففری ارزش بر بازار ارزش تقسیم 

ROA هاییادار دففری ارزش مجمرع به مالیات کسر از پس خالص سرد نسبت با است برابر 

LEV دارایی جمع به بدهی جمع نسبت با است برابر مالی اهرم 

BIG 
 غیر در باشد حسابرسی سازمان شرکت حسابرس اگر 1 عدد شردیم داده اخفصام

 صفر عدد صررت این

CFOA هاییدارا کل بر تقسیم عملیاتی نقدی جریان 

StdSales (اخیر سال 5 در درآمد معیار انحراف) درآمد فروش یهانرسان 

Loss 
 دعد صررت این ریدر غ باشد ده زیان شرکت ی  اگر 1 عدد شردیم داده اخفصام

 صفر

INSTshare 
 کل بر نهادی گذارانهیسرما سهام تعداد نهادی: تقسیم گذارانهیسرما مالکیت درصد

 دوره ابفدای در شرکت عادی سهام تعداد

GROWTH فروش تغییرات درصد با است برابر شرکت رشد 
 

ن در در بررس اوراق بهـادار تهـرا شدهرففهیپذ یهاشرکت کلیه  جامعه آماری این پژوهش

 که شرای  زیر را داشفه باشند: ییهاشرکت. است 1396تا  1390دوره زمانی 

 ماههشش مالی یهاصررت دارای و شرد خفم هرسالاسفندماه 29 به هاآن مالی دوره -1

 ؛باشند نیز

 مـالی عملکـرد نفـایج تـا باشـند نداشـفه مـالی دوره در تغییر پژوهش دوره طرل در -2

 ؛باشند پذیرهسیمقا

  یگذارهیسـرما یهاشرکت ازجمله  مالی یهاتیفعال حرزه در فعال یهاشرکت جزء -3

 فعالیـت ماهیـت ازلحـا  مؤسسـات این اینکه دلیل به .نباشند مالی مؤسسات و هامهیب  هابان 

 سـایر فعالیـت بـه وابسـفه و بـرده یگذارهیسـرما از حاصـل هـاآن اصـلی درآمد و برده مففاوت
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 ؛اندشده حذف تحقیق از بنابراین هسفند؛ مففاوت هاشرکت سایر با فاًیماه لذا ؛است هاشرکت

 مرجـرد 1396 الـی 1390 زمانی دوره طرل در تحقیق مفغیرهای برای الزم یهاداده -4

ل از دوره قبـ دوو  هرسـالسال ) سهمالی  یهاصررتپذیری پژوهش دوره مقایسه نیدر ا. باشند

 ؛آن سال( در نظر گرففه شد

 ؛باشند شده پذیرففه تهران بهادار اوراق بررس در 1387 سال پایان تا هاشرکت -5

 مـاه سـه از بـیش سـهام معـامالتی ترقف 1396سال تا 1388 سال از باید هاشرکت -6

 .باشند نداشفه

شـرکت در دسـفرس گـردآوری و آزمـرن  146 یهاداده  باال یهاتیمحدودپس از اعمال 

 .شدفرضیه در سطح کل نمرنه انجام 

 تعیین تعداد نمونه :2 نگاره

 تعداد شرح ردیف

 583 تعداد کل 1

 (166) خفم نشده است. اسفندماه29به  هاآندوره مالی  2

 (63) .اندبردهمالی  یهاتیفعالفعال در حرزه  یهاشرکتجزء  3

 (59) شرکت وجرد نداشفه است. هشتدر صنعت حداقل  4

 - .اندنداشفهماهه ششمالی  یهاصررت 5

 (149) .اندداشفهماه  سهترقف معامالتی سهام بیش از  6

 146 تعداد نمرنه

 

 تحقیق جینتا .6

ده شـپردازش  2016( نساه Excelاکسل ) افزارنرمبا اسففاده از  شدهیآورجمعاطالعات 

 .اسففاده شده است R افزارنرماز  هاآن لیوتحلهیتجزو برای 

 و خالصـه کـردن  یآورجمـعکـه بـرای اسـت  ییهـاروشآمار ترصیفی شامل مجمرعـه 

 یهـاآماره( 3در نگـاره شـماره ) .رودیمـفهم بهفر نفـایج تحقیـق بـه کـار  منظرربه یبندطبقه

کـار گرففـه ه ترصیف مفغیرهای تحقیق ب جهتمعیار  انحراف و حداقل  حداکثر  میانه  میانگین
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 .شده است

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق :3نگاره 

 اریمع انحراف ممیماکز ممینیم انهیم نیانگیم نماد ریمفغ نام

 از سرد تیریمد

 اقالم قیطر

 یتعهد
AEM 10/0 07/0 5-10×77/1 92/0 10/0 

سرد  تیریمد

 یواقع
REM 27/0 22/0 02/0 86/1 21/0 

 سهیمقا تیقابل

 یحسابدار
M4ComA

cct 
95/64- 02/7- 70/2053- 86/0- 81/226 

 SIZE 79/13 69/13 90/8 94/18 50/1 شرکت اندازه

 بازار ارزش نسبت

 یدففر به
MB 91/2 18/2 30/26- 20/124 58/7 

 ROA 23/11 40/9 73/79- 68/62 39/14 هاییدارا بازده

 LEV 61/0 61/0 09/0 57/1 21/0 یمال اهرم

 ینقد انیجر

 یاتیعمل
CFOA 12/0 11/0 34/0- 64/0 13/0 

 اریمع انحراف

 فروش
StdSales 

1027119/

1 

19506071/

0 

0048377/

0 
7202778/42 5628203/3 

 تیمالک

 گذارانهیسرما

 ینهاد
INSTshare 03/69 55/78 00/0 45/99 04/27 

 GROWTH 63/19 83/15 24/81- 14/465 44/43 شرکت رشد

 

  و شاخص خربی است که ترسـ  آنمیانگین یکی از مهمفرین شاخص های مرکزی است 

 مقایسـه قابلیـت مفغیـر بـرای میـانگین مقـدار مثال برای ؛نشان داده می شردمرکزیت داده ها 

(M4ComAcct )تعهـدی اقـالم بـر مبفنی سرد مدیریت مفغیر همچنین است؛ -64.95 با برابر 

(AEM )واقعی سرد مدیریت و 0.10 با برابر (RAM )ایـن حـرل هـاداده که است 0.27 با برابر 
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 ایـن بیانگر و است -7.02 مقایسه قابلیت مفغیر میانه دهدیم نشان نفایج. انداففهی تمرکز مقادیر

 ایـن از دیگـر نیمـی و کمفر مقدار این از هاآن مقایسه قابلیت مقدار هاشرکت از نیمی که است

 قابلیـت مقـدار کمفـرین شـردیم مشاهده جدول در که طررهمان؛ همچنین است بیشفر مقدار

 مقـدار این هرچقدر که اندداده اخفصام خرد به را -0.86 مقدار ماکزیمم و -2053.70 مقایسه

 بیشـفر خـرد صـنعت هـم یهاشـرکت بـا شرکت مقایسه قابلیت میزان  باشد تر ینزد صفر به

 میـزان بـرای معیـاری وپراکندگی داده ها را در جدول نشان می دهد  معیار انحراف .برد خراهد

 قابلیـت مفغیـر بـرای پـارامفر ایـن مقـدار مثالعنرانبه ؛می باشد میانگین از داده ها پراکندگی

 تعهـدی اقـالم بـر مبفنـی سـرد مـدیریت مفغیـر و 226.81 بـا برابر( M4ComAcct) مقایسه

(AEM )واقعی سرد مدیریت و 0.10 با برابر (RAM )است 0.21 با برابر. 

 

 آزمون فرضیه اول جینتا .1-6

تـا  شـردروش تامـین آن مشـاص  بایسفیقبل از تامین مدل   برای آزمرن فرضیه اول

 شـدهدییتأ روش بـه مدل  زیربنایی هایفر  بردن برقرار بررسی و مناسب روش انفاا  از پس

 ضـرایب یداریمعنـ آزمرن از اسففاده با سرس ؛شردمی  برآورد مدل ضرایب و شردداده  برازش

لیمر  Fمرن آز ترس برای این منظرر ابفدا  .میپردازیم پژوهش فرضیه رد و دییتأ به  برآوردشده

در   پانـل یهـادادهدر صررت انفاا  . شردیمکالسی  از پانل اسففاده  یهادادهبرای تشایص 

 یریگمیتصـمآزمرن هاسمن بـرای یکـی از دو روش اثـرات ثابـت و تصـادفی  ترس گام بعدی 

 .است( ارائه شده 4خالصه نفایج آزمرن در نگاره شماره ). شردیم
 

 لیمر و هاسمن Fنتایج آزمون :4نگاره 

 سطح معناداری آماره آزمرن

F لیمر OLS 001/0 1.6835 ثابت اثرات و< 

OLS 001/0 6878/1 ثابت اثرات و زمان اثر با< 

 1884/0 1884/0 هاسمن

 

نفـایج   اسـت 05/0لیمر که کمفـر از  Fاز آزمرن  آمدهدستبه یداریمعنبه سطح  با ترجه
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می مناسب  OLSآزمرن بیانگر این است که اسففاده از روش پانلی با اثرات ثابت نسبت به مدل 

 05/0از  بیشفر یداریمعنسطح  اینکهبه  با ترجههمچنین نفایج حاصل از آزمرن هاسمن  ؛باشد

اسـففاده از روش اثـرات تصـادفی   بیانگر این است که بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی  است

آزمـرن  ترسـ در گـام بعـدی  گرددروش اثرات تصادفی انفاا   کهیدرصررت. می باشدمناسب 

بـا ترجـه بـه . شـردیم یریگمیتصمو اثرات تصادفی  شدهادغام یهادادهبروش پاگان بین روش 

  و اثـرات تصـادفی شـدهادغام یهـاداده یهـاروشدر انفاا  بین  دهدیمنفایج نشان   5نگاره 

 .شردیم دییتأبرای برازش مدل  شدهادغام یهادادهروش پانلی 

 

 نتایج آزمون بروش پاگان :5نگاره 

 یمعنادارسطح  آماره نرع آزمرن

 

 پاگان بروش

 

 <0.001 13.985 است داریمعناثر مکان 

 0.9185 0.010459 است داریمعناثر زمان 

 <0.001 13.975 است داریمعناثر زمان و مکان 

 

ه مـدل نبایـد همبسـفگی سـریالی داشـف یهامانـدهیباقپـانلی   یهاروشبرای اسففاده از 

نلی جـایز اسففاده از روش پـا  مدل دارای همبسفگی سریالی باشد یهاماندهیباقباشند. چنانچه 

یـا  فنداشـشـرد. بـرای بررسـی پانلی برای برازش مدل اسففاده می اففهیمیتعمنبرده و از روش 

 است. از آزمرن بروش گادفری اسففاده شده  مدل یهاماندهیباقهمبسفگی سریالی در نداشفن 

 نتایج آزمون بروش گادفری :6نگاره 

 یمعنادارسطح  آماره نرع آزمرن

 <0.03348 12.097 یگادفر بروش

 

مـدل همبسـفگی سـریالی دارد؛  یهامانـدهیباق دهدیمنفایج آزمرن بروش گادفری نشان 

از روش پـانلی  برای برازش مدل جایز نبرده و شدهادغام یهادادهبنابراین اسففاده از روش پانلی 

 .میکنیمبرای برازش مدل اسففاده  شدهادغام یهاداده اففهیمیتعم
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 آزمون فرضیه اول با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی :7نگاره 

 یمعنادار سطح آماره آزمرن اریمع یخطا بیضر ریمفغ

 000809/0 350/3 0520700/0 174400/0 مقدار ثابت

M4.ComAcct 000009/0 0000257/0 335/0 737438/0 

SIZE 008804/0- 0039190/0 246/0- 024676/0 

MB 000400/0- 0004594/0 870/0- 384271/0 

ROA 002169/0 0004605/0 709/4 000002/0 

LEV 039850/0 0268700/0 483/1 137981/0 

factor(BIG)1 011590/0 0096360/0 203/1 22887/0 

CFOA 003628/0- 0306800/0 118/0- 905871/0 

stdsales 230/4 0016660/0 383/1 166729/0 

factor(Loss)1 034250/0 0130200/0 631/2 008510/0 

INSTshare 000090/0- 0001595/0 566/0- 571389/0 

GROWTH 000482/0 0000840/0 736/5 000000/0 

 

 بـردن ضـریب مفغیـر داریمعنـرد فرضیه اول مبفنی بـر  ای رشیدر مررد پذ یریگمیتصم

 نیـا یداریمعنـسـطح  کهیدرصـررت. باشـدمی ( M4_ComAcctقابلیت مقایسه حسابداری )

چـه رد شـده و چنان نبـردن ضـریب داریمعنـبـر  یصفر مبن هیفرض  کمفر باشد 0.05آزمرن از 

 .رد کرد ترانینمفرضیه صفر را  باشد شفریب 0.05آزمرن از  نیا یداریمعنسطح 

 مربـر  بـه ضـریب مفغیـر قابلیـت مقایسـه یداریمعنـسـطح   7با ترجه به نفایج نگـاره 

 و شـردینمفرضیه صـفر رد  جهیدرنف است؛ 0.05از  تربزرگکه  شده گزارش 0.737حسابداری 

 بـر مبفنـی سـرد قابلیت مقایسه حسابداری با مـدیریتگفت  ترانیمدرصد  5در سطح خطای 

 .شردیملذا فرضیه اول رد  ؛ندارد یداریمعنتعهدی رابطه  اقالم
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 دوم فرضیه آزمون جینتا .2-6

ین قبل از تامین مدل الزم اسـت روش تامـ  برای آزمرن فرضیه دوم  همانند مدل قبلی

 لمـد  زیربنـایی هایفر  بردن برقرار بررسی و مناسب روش انفاا  از پس. گرددآن مشاص 

 از اسـففاده بـا ؛ سـرسشـردیم بـرآورد مـدل ضرایب و شردیمداده  برازش دشدهییتأ روش به

منظـرر  برای این .میپردازیم پژوهش فرضیه رد و دییتأ به برآوردشده ضرایب یداریمعن آزمرن

در صـررت . شـردیمکالسـی  از پانـل اسـففاده  یهادادهلیمر  برای تشایص  Fآزمرن  باابفدا 

بـت و آزمـرن هاسـمن بـرای یکـی از دو روش اثـرات ثا بـادر گام بعدی   پانل یهادادهانفاا  

 .ارائه شده است 8خالصه نفایج آزمرن در نگاره شماره . شردیم یریگمیتصمتصادفی 
 

 لیمر و هاسمن Fنتایج آزمون :8نگاره 

 سطح معناداری آماره آزمرن

F لیمر OLS 0.001> 2.9181 ثابت اثرات و 

OLS 0.001> 2.9442 ثابت اثرات و زمان اثر با 

 0.001> 105.73 هاسمن
 

 نتایج آزمون قابلیت ادغام :9نگاره 

 یمعنادارسطح  آماره آزمرن

 <0.01569 1.4241 ادغام تیقابل
 

ه از روش لیمر و هاسمن و آزمرن قابلیت ادغام بیانگر این است کـه اسـففاد Fنفایج آزمرن 

ن بـروش از آزمـر  پـانلی یهاروشسرس برای اسففاده از  ؛می باشدپانلی با اثرات ثابت مناسب 

 .گرددمی مدل آزمرن  یهاماندهیباقهمبسفگی سریالی در  نداشفنیا  داشفن  گادفری
 

 نتایج آزمون بروش گادفری :10نگاره 

 یمعنادارسطح  آماره نرع آزمرن

 >0.001 100.12 یگادفر بروش
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مـدل همبسـفگی سـریالی دارد؛  یهامانـدهیباق دهدیمنفایج آزمرن بروش گادفری نشان 

از روش پـانلی  بنابراین اسففاده از روش پـانلی اثـرات ثابـت بـرای بـرازش مـدل جـایز نبـرده و

 .میکنیماثرات ثابت برای برازش مدل اسففاده  یهاداده اففهیمیتعم

 

 آزمون فرضیه دوم با استفاده از مدیریت سود واقعی :11نگاره 

 مقدار P آماره آزمرن خطای معیار ضریب مفغیر

 305000/0 026/1 109200/0 112100/0 مبدأعر  از 

M4.ComAcct 000037/0 000053/0 695/0 487000/0 

SIZE 003110/0 008080/0 385/0- 700300/0 

MB 000813/0 000802/0 014/1 310500/0 

ROA 006714/0 000847/0 931/7 001/0< 

LEV 033190/0 051250/0 648/0 517200/0 

factor(BIG)1 004426/0 020030/0 221/0- 825100/0 

CFOA 050640/0 054250/0 933/0 350600/0 

stdsales 000909/0 003249/0 280/ 779700/0 

factor(Loss)1 138000/0 023470/0 880/5 000000/0 

INSTshare 000382/0 000342/0 117/1 246100/0 

GROWTH 001244/0 000146/0 524/8 001/0< 
 

بـردن ضـریب مفغیـر  داریمعنـرد فرضیه اول مبفنـی بـر  ای رشیدر مررد پذ یریگمیتصم

آزمرن از  نیا یداریمعنسطح  کهیدرصررت. است( M4_ComAcct) یحسابدارقابلیت مقایسه 

سـطح رد شـده و چنانچـه  نبـردن ضـریب داریمعنـبـر  یصـفر مبنـ هیکمفر باشد  فرض 0.05

 .شردیم دییتأفرضیه صفر  باشد شفریب 0.05آزمرن از  نیا یداریمعن

ه مربـر  بـه ضـریب مفغیـر قابلیـت مقایسـ یداریمعنـسطح   11 با ترجه به نفایج نگاره

و  شـردینمفرضیه صـفر رد  جهیدرنف است؛ 0.05از  تربزرگکه  شده گزارش 0.487حسابداری 

طـه واقعی راب سرد قابلیت مقایسه حسابداری با مدیریتگفت  ترانیمدرصد  5در سطح خطای 

 .شردیم؛ لذا فرضیه دوم نیز رد ندارد یداریمعن
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 یریگجهینتبحث و  .7

و به خصرم سرد در این بازارها افزایش و اطالعات  یگذارهیسرما  با ترسعه بازارهای مالی

می تراند در تصمیم گیـری هـای  در سیسفم حسابداری شرکت ها به عنران مهم ترین شاخص 

مـدیریت سـرد یـا اقفصادی و واکنش اسففاده کنندگان از صررت های مالی تـاثیر گـذار باشـد. 

در مـررد سـرد  یالمللـنیب ایپدیـدهبه صـررت   هاشرکتسرد در گزارشگری مالی  یکاردست

 از ترانـدیمبدون ش  در بازار سرمایه نظارت  بهبرد قرانین و افزایش. مطرح می باشد هاشرکت

  در ایـن پـژوهش. جلرگیری نمایـدمدیریت سرد برخی شرکت ها مانند  طلبانهفرصترففارهای 

یکی از ویژگی های کیفی و مهم اطالعات حسابداری گـزارش شـده بـا عنـران  ریتأثسعی گردید

 یهاشرکتبر مدیریت سرد واقعی و مبفنی بر اقالم تعهدی در   مالی یهاصررتقابلیت مقایسه 

در راسـفای هـدف پـژوهش دو فرضـیه . گـرددبررسی در بررس اوراق بهادار تهران  شدهرففهیپذ

بـرای ایـن منظـرر بـرای . قـرار گرففنـد لیوتحلهیتجزو  یبررسمررد شرکت  146تدوین شد و 

( و برای 2011) دیگراناز مدل دی فرانکر و  مالیصررت های قابلیت مقایسه مفغیر  یریگاندازه

و مدیریت سرد واقعی از  (2005) دیگرانو  مدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهدی از مدل کرتاری

پژوهش گانگ و  نفایج  پیشین مطالعه تحقیقاتبا . است شدهاسففاده  (2006) مدل رویچرداری

مالی و مـدیریت سـرد  یهاصررتبیانگر وجرد رابطه منفی بین قابلیت مقایسه  (2013) دیگران

نشـان داد قابلیـت مقایسـه  (2016همچنین نفایج پژوهش سرهن ) ؛می باشد هاشرکتتعهدی 

ها آن سرد واقعی کاهش مدیریت سرد تعهدی و افزایش میزان مدیریت منجربهمالی  یهاصررت

 یهاصـررت مقایسه قابلیت بین یداریمعنرابطه   هش حاضردر آزمرن فرضیه اول پژو. می شرد

سـطح   7بـا ترجـه بـه نفـایج نگـاره . گردیدآزمرن  تعهدی اقالم بر مبفنی سرد مدیریت و مالی

 تـربزرگکه  شده گزارش 0.737مربر  به ضریب مفغیر قابلیت مقایسه صررت مالی  یداریمعن

گفـت  تـرانیمدرصـد  5و در سـطح خطـای  شـردینمفرضیه صفر رد  جهیدرنف است؛ 0.05از 

 ؛ پـسنـدارد یداریمعنقابلیت مقایسه حسابداری با مدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهدی رابطه 

بـین قابلیـت  یداریمعنـرابطـه   در آزمرن فرضیه دوم پژوهش. شردیمفرضیه اول پژوهش رد 

 سـطح  11 نگـاره نفـایج بـه ترجه با .شدمالی و مدیریت سرد واقعی آزمرن  یهاصررتمقایسه 

 از تربزرگ که شده گزارش 0.487 حسابداری مقایسه قابلیت مفغیر ضریب به مربر  یداریمعن
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کـه  گفـت تـرانیم درصـد 5 خطـای سطح در و شردینم رد صفر فرضیه جهیدرنف است؛ 0.05

 دوم فرضـیه پس ندارد؛ یداریمعن رابطه واقعی سرد مدیریت با مالی یهاصررت مقایسه قابلیت

بـین قابلیـت مقایسـه  دهـدیمبنـابراین نفـایج پـژوهش حاضـر نشـان ؛ شردیم رد پژوهش نیز

 کـهمالی و مدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهدی و واقعی رابطه معناداری وجرد ندارد  یهاصررت

 .نیست راسفاهم( 2013گانگ و همکاران )( و 2016سرهن ) پژوهش نفایجبا 
 

 پژوهش یشنهادهایپ .8

 مـالی در مبـانی نظـری و گزارشـگری یهاصررتکیفی  یهایژگیوقابلیت مقایسه یکی از 

فـایج نامـا ؛ باشـد مؤثر هاشرکتمدیران  طلبانهفرصتدر کاهش رففارهای  تراندیمو  استمالی 

( 2011همکـاران ) این ویژگـی بـه روش دی فرانکـر و یریگاندازه دهدیمپژوهش حاضر نشان 

پیشنهاد  به پژوهشگران آینده. داشفه باشد هاشرکتدر مدیریت سرد  تراندینم یداریمعن ریتأث

  ضـرمفغیـر مسـفقل مطالعـه حا خصرمدر با ترجه به اینکه در ایران تحقیقات اندکی  شردیم

در   سـت( انجـام گرففـه ا2011با مدل دی فرانکر و همکاران ) صررت های مالیقابلیت مقایسه 

نـد خطـر را با سـایر مفغیرهـای مـالی مان صررت های مالیرابطه قابلیت مقایسه   آتی مطالعات

فنـی مـدیریت سـرد مب یریگانـدازههمچنین با ترجه به اینکه بـرای  ؛بررسی کنندسقر  سهام 

 تـی در مطالعـات آ  ( اسـففاده شـده اسـت2005کرتـاری و همکـاران ) از مدل براقالم تعهدی 

 اننـدممدیریت سرد مبفنی بر اقالم تعهـدی  یریگاندازه یهاشاخصر سای از پیشنهاد می گردد

یج را و نفـا نماینـدو در بـازه زمـانی بیشـفری اسـففاده  جرنز شدهلیتعدمدل   مدل م  نیکرلز

 .مقایسه کنند
 

 پژوهش یهاتیمحدود .9

 146 یهـادادهاوراق بهـادار تهـران بـا اسـففاده از در شرکت هـای بـررس پژوهش حاضر 

با ترجه بـه اینکـه بـرای . انجام شده است  پژوهش یهادادهبه دلیل در دسفرس نبردن   شرکت

ماهه بـرد و شـشمـالی  یهاصـررتنیاز بـه  صررت های مالیمفغیر قابلیت مقایسه  یریگاندازه

نرین و سایت سازمان بررس اوراق بهادار  آوردره افزارنرمماهه در ششمالی  یهاصررتاطالعات 

بـه دلیـل   1396لغایـت  1390دوره تحقیق از سـال   به بعد وجرد داشت 1388تهران از سال 
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  انفاـا  شـدیممـالی در نظـر گرففـه  هرسالساله برای سهپذیری ی  دوره مقایسه داینکه بای

ــد ــر. گردی ــق حاض ــاران )  در تحقی ــر و همک ــدل دی فرانک  .اســففاده شــده اســت( 2011از م

اسـففاده  صررت های مـالیویژگی قابلیت مقایسه  یریگاندازهاز مدل دیگری برای  کهیدرصررت

 ممکن برد نفایج تحقیق مففاوت از تحقیق حاضر باشد. شد می
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