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 بیي اًَاع اظْار ًظر حسابرسی با پایداری سَد   بررسی رابطِ
 

  سیحب٘ٝ غالٔیبٖ،  صٞشٜ حبجیٟب

 چکیدُ
ی ٞدب  ٔیبٖ ا٘ٛاع اظٟبس٘ظش حسبثشسی ٚ پبیدذاسی سدٛد دس کدشو     ی ٝث ثشسسی ساثطٝ ٔمبِٝایٗ 

بداس تٟشاٖ ٗ  پدشداصد  دس  ٔی پزیشفتٝ کذٜ دس ثٛسس اٚساق ٟث ٕ٘ٛ٘دٝ   599 کدشو     59تحمیدك،   اید
ٖ  اٚساق ثٟدبداس  ثٛسس دس کذٜ پزیشفتٝ یٞب اص کشو  کشو ( سبَ/ َ  دس تٟدشا  7831 یٞدب  سدب

 ٚ ٔدبِی  یٞدب  صٛست ٚ ٘ٛیٗ سٜ آٚسد افضاس ٘شْ اص ٞب دادٜ آٚسی جٕغ ثشای کذ  ثشسسی 7858تب
ٌشدیدذ    استفبدٜ 1178 اوسُ افضاس ٚ ٘ش71ْ٘سخٝ  Stata  افضاس ٘شْ اص دادٜ تحّیُ ٚ تجضیٝ ثشای

ثب تٛجٝ ٝث ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسسی ، ٔٙبسدت تدشیٗ سٚد دس ایدٗ ٘دٛع تحمیدك، سٚد تحمیدك پد         
سٚیذادی اس   دس ایٗ پژٚٞش پبیذاسی سٛد ٝث ػٙٛاٖ ٔتغیش ٚاثستٝ ٚ ا٘دٛاع اظٟدبس٘ظش حسبثشسدی    
ٝث ػٙٛاٖ ٔتغیش ٔستمُ دس ٘ظش ٌشفتٝ کذٜ اس   ثدشای ثشسسدی ساثطدٝ ٔیدبٖ ٔتغیشٞدبی رودش کدذٜ،        

ی دسیبفد   ٞدب  فشضیٝ تذٚیٗ ٌشدیذ ٚ دس ایٗ فشضیبت ٝث ٔمبیسٝ پبیذاسی سدٛد دس کدشو    چٟبس
ی حسبثشسی ٔختّف پشداختٝ کذ  ٘تبیج تحمیدك حدبوی اص آٖ اسد  ودٝ ٔیدبٖ      ٞب وٙٙذٜ اظٟبس٘ظش

ٔتغیشٞبی ٔستمُ اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٚ ٔتغیش ٚاثستٝ پبیذاسی سٛد ساثطدٝ ٔؼٙدب داسی ٚجدٛد داسد     
  ٝ ٖ  بٞد  ٕٞچٙدیٗ یبفتد دٞدذ، دس ثدیٗ ٔتغیشٞدبی وٙتشِدی، صیدبٖ ٚ ا٘دذاصٜ ٔٛسسددٝ        ٔدی  ی تحمیدك ٘ادب

 حسبثشسی کشو  ثب پبیذاسی سٛد ساثطٝ داس٘ذ 

 اظٟبس ٘ظش حسبثشسی، پبیذاسی سٛد،ویفی  سٛد ّای کلیدی: ٍاشُ
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 هقدهِ

سشٔبیٝ ٌزاساٖ ثٝ ٔٙظٛس اتخبر تصٕیٕبت ثٟیٙٝ التصبدی ٘یبص ثٝ اطالػدبت لبثدُ اتىدب دس    
ٟٔدٓ تدشیٗ اطالػدبتی اسد  ودٝ      داس٘ذ  سٛد حسبثذاسی ٚ اجضای آٖ اص جّٕٝ ٌیشی  تصٕیٓ

کٛد  اٌشچٝ سٛد حسدبثذاسی ٌدضاسد کدذٜ ثدش      ٔی ٌیشی افشاد دس ٘ظش ٌشفتٝ ٍٞٙبْ تصٕیٓ
وٙدذ  ِٚدی    ٔی ٔجٙبی تؼٟذی، اسصیبثی دلیمتشی اص ػّٕىشد تجبسی ٚ ٚضؼی  ٔبِی آٖ فشاٞٓ

       ٜ اص ای  ثددٝ دِیددُ ٚجددٛد تاددبد ٔٙددبفغ دس ثددیٗ ٔددذیشاٖ ٚ سددشٔبیٝ ٌددزاساٖ ٚ ٚجددٛد پددبس
ی راتی حسدبثذاسی اص جّٕدٝ ٘بسسدبیی ٔٛجدٛد دس فشآیٙدذ ثشآٚسدٞدب ٚ أىدبٖ        ٞب دی ٔحذٚ

ی ٔتؼذد حسبثذاسی تٛسط کشو ، أىبٖ دستىبسی سٛد تٛسط ٔدذیشاٖ  ٞب استفبدٜ اص سٚد
فشاٞٓ آٔذٜ اس   ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس ادثیبت حسبثذاسی لبثُ اتىدب ثدٛدٖ ٚ ٔفیدذ ثدٛدٖ الدالْ      

( ِزا ثدب تٛجدٝ ثدٝ    7851ٌشفتٝ اس   طٟٕبسجیبٖ ٚ پشتٛی، تؼٟذی ثٝ کذت ٔٛسد تشدیذ لشاس 
ٜ ٞدب  وبٞش لبثّی  اتىب ٚ ٔفیذ ثٛدٖ الالْ تؼٟذی ثٝ ػٙٛاٖ یىدی اص کدبخ    ٌیدشی   ی ا٘دذاص

ویفید  سدٛد ثدب اسدتفبدٜ اص کدبخ  دیٍدش آٖ،       ٌیشی  ویفی  سٛد، دس ایٗ تحمیك ثٝ ا٘ذاصٜ
 کٛد  ٔی یؼٙی پبیذاسی سٛد پشداختٝ
ٗ   اص طشف دیٍش ػدذْ ت  ٜ  مدبسٖ اطالػدبتی ثدی ٚ ٔدذیشاٖ سدجت کدذٜ تدب     وٙٙدذٌبٖ   اسدتفبد

 وٝ ضشٚست حسبثشسی سا ایجدبة ای  ی ٕ٘بیٙذٌی سا ٔتحُٕ کٛ٘ذ  ٞضیٙٝٞب ٞضیٙٝ ٞب کشو 
کدٛد تدب لبثدُ اتىدب      ٔدی  ی ٔبِی ٔٛجدت ٞب وٙذ  حسبثشسی اص طشیك اػتجبس دٞی ثٝ صٛست ٔی

ٕ٘بیٙذٌی وبٞش یبثذ  ایدٗ ػٕدُ دس   ی ٞب ثٛدٖ اطالػبت ٌضاسد کذٜ افضایش یبفتٝ ٚ ٞضیٙٝ
چبسچٛة یه فشآیٙذ سیستٕبتیه ثب جٕغ آٚسی کٛاٞذ ٚ ٔذاسن الصْ ٚ ثشسسی ادػبٞبی 

کٛد، پشداختٝ ٚ ثدٝ اظٟدبس ٘ظدش دس خصدٛ       ٔی ی ٔبِی اسائٝٞب ٔذیشاٖ وٝ دس لبِت صٛست
، (  دس تحمیمدبت ٔختّدف  7851پدشداصد  طٟٕبسدجیبٖ ٚ پشتدٛی،     ٔدی  لبثّی  اتىبی اطالػبت

ٔىشسا ثٝ ثشسسی ساثطٝ ٔیبٖ اظٟبس٘ظش حسبثشسی ثٝ صٛست ٔٛسدی ٚ الالْ تؼٟذی ثٝ ػٙدٛاٖ  
ی ویفی  سٛد پشداختٝ کذٜ اس   أدب ػّدی سغدٓ إٞید  ایدٗ ٔٛضدٛع،       ٞب یىی اص کبخ 

تبوٖٙٛ ٞیچ تحمیمی ثٝ طٛس ٔستمیٓ ثٝ ثشسسی استجبط ٔیبٖ اظٟبس ٘ظش حسبثشسی صدبدس کدذٜ   
داختٝ اس   ِزا ثب تٛجٝ ثٝ إٞی  ثحث ویفی  سٛد، ٞذف اصدّی  ٚ ػبُٔ پبیذاسی سٛد ٘پش

اص ا٘جبْ ایٗ تحمیك  ثشسسی ٚجدٛد ساثطدٝ ٔیدبٖ ٘دٛع اظٟدبس٘ظش حسبثشسدبٖ ٚ ویفید  سدٛد         
یی ٞدب  کذٜ ثب استفبدٜ اص کبخ  پبیذاسی سٛد ٚ ٔمبیسٝ پبیدذاسی سدٛد کدشو    ٌیشی  ا٘ذاصٜ

 وٙٙذ  ٔی بس٘ظش حسبثشسی سا دسیبف ا٘ٛاع ٔختّفی اص اظٟ ٞب ی ٔبِی آٖٞب اس  وٝ صٛست
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 ًظری  هباًی
ی ٔختّف ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفتٝ اس   ادثیبت پیادیٗ تدالد   ٞب ٔفْٟٛ سٛد اص دیذٌبٜ

ی ٔشثدٛط  ٞدب  ی حسبثشسی ٚ ٚیژٌیٞب وٙذ تب کٛاٞذی اص ٚجٛد یه ساثطٝ ثیٗ اظٟبس ٘ظش ٔی
ثب ایدٗ حدبَ ٘تدبیج ثدٝ دسد       ثٝ سٛد، ثب استفبدٜ اص کبخ  الالْ تؼٟذی اختیبسی، پیذا وٙذ  

( دسیبفتٙدذ ودٝ ثدٝ    7555  7ثبکٙذ  فشا٘سی  ٚ وشیاٙبٖ ٔی آٔذٜ ثٝ صٛست تشویجی ٚ ٔشوت
یی ثب الالْ تؼٟذی ٞب ٌضاسد حسبثشسی تؼذیُ کذٜ سا ثشای کشو  احتٕبَ صیبد، حسبثشسبٖ

٘بکدی اص ػدذْ   یی ثب الالْ تؼٟذی ثبال اص اثٟبٔبت ٞب وٙٙذ  ثٝ دِیُ ایٙىٝ، کشو  ٔی ثبال صبدس
یی ثب الالْ تؼٟذی پدبییٗ، ثشخٛسداس٘دذ     ٞب ثیاتشی ٘سج  ثٝ کشو  اطٕیٙبٖ ٚ تذاْٚ فؼبِی 
وٙٙذ، ٔبدأی ودٝ   ٔی ( ثیب1118ٖ  1(  اص طشفی کیپش ٚ ٚیٙسٙ 1179تب٘یبِٛن ٚ سٛٔپًٛ٘، 

ثخای اص الالْ تؼٟذی دستىبسی ٘اٛد ٚ دس طَٛ صٔدبٖ تغییدش ٘ىٙدذ تبث  ثٕب٘دذ(، تغییدش دس      
ٜ  ٞدب  وُ الالْ تؼٟذی، دسدتىبسی  ٕ٘دٛدٜ ٚ ٔؼیدبسی ٔؼىدٛس اص    ٌیدشی   ی ٔدذیشی  سا ا٘دذاص

دٞذ  ثٝ ػجبست دیٍش، ٞش ا٘ذاصٜ وٝ تغییش دس ودُ الدالْ تؼٟدذی ثیادتش      ٔی ویفی  سٛد اسائٝ
ٓ  تش  ثبکذ، احتٕبَ دستىبسی ٔذیشی  سٛد ثیش خٛاٞدذ  تدش   ثٛدٜ ٚ دس ٘تیجٝ ویفی  سدٛد ود

 ( 7851ثٛد  صفش صادٜ، 
تٛاٖ اص سٝ ٔٙظش ٔٛسد ثشسسی لدشاس داد: پبیدذاسی سدٛد، ٔیدضاٖ الدالْ       ٔی ویفی  سٛد سا

  (1111٘یچددبِض،  تؼٟدذی ٚ سدٛدی ودٝ ٔدٙؼى  وٙٙدذٜ ٔؼدبٔالت التصدبدی ٔشثدٛط اسد           
ثبکدذ ودٝ ثدٝ     ٔی سٛد ی ویفی ٞب ٕٞب٘طٛس وٝ ثیبٖ کذ، پبیذاسی سٛد یىی دیٍش اص کبخ 

ٌیشد  ثشخی ٔحممیٗ  اص جّٕدٝ وشٔٙدذی ٚ الید ،     یٔ ی ٔختّف ٔٛسد سٙجش لشاسٞب کیٜٛ
( اص ضدشیت کدیت ٔدذَ سٌشسدیٖٛ     7535  ودبِیٙض ٚ وٛتدبسی،   7535ٚ صیٕجٛسىی،  7531

ثبصدٜ ثش سٚی سٛد ٚ یب تغییشات آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبسی ثشای سٙجش سٛد استفبدٜ وشدٜ ا٘ذ، اص 
ثیاتش سٛد ٚ دس ٘تیجدٝ ثدب   ٘ظش ایٗ ٔحممیٗ ثیاتش ثٛدٖ ضشیت کیت ٔذَ ، ثٝ ٔؼٙبی پبیذاسی 

(  دس 1111  ثدٝ ٘مدُ اص فشا٘سدی  ٚ ٕٞىدبساٖ،     7851ثٛدٖ اٖ اسد   صدفش صادٜ ،   تش  ویفی 
ٚالغ ٔؼیبس پبیذاسی سٛد، ضشیت کیت ٔذَ روش کذٜ ثٛدٜ ٚ ثیاتش ثٛدٖ آٖ، ثیبٍ٘ش ویفید   

 ثیاتش سٛد اس  
ذ وٝ طجك ٘ظش فشا٘سدی   تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سسی ٔی ی ٔطشح کذٜ،ٞب حبَ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظشیٝ

یی ثدب  ٞدب  ٚ وشیاٙبٖ ٔجٙی ثش ایٙىٝ حسبثشسبٖ ٌضاسد حسبثشسی تؼذیُ کذٜ سا ثشای کشو 
وٙٙذ، ٚ اص طشف دیٍش، ٘تبیج حبصُ اص تحمیدك کدیپش ٚ ٚیٙسدٙ      الالْ تؼٟذی ثبال صبدس ٔی
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یفی  سٛد ( ٔجٙی ثش ایٙىٝ ٞش ا٘ذاصٜ تغییش دس وُ الالْ تؼٟذی ثیاتش ثبکذ، دس ٘تیجٝ و1118 
ٜ ٞدب  خٛاٞذ ثٛد ٚ اص طشف دیٍش پبیذاسی سٛد ٘یض وٝ یىی اص کدبخ  تش  وٓ ٌیدشی   ی ا٘دذاص

(، پبیذاسی ثیادتش سدٛد ثدٝ    1111ثبکذ ٚ ثٝ ٘مُ لَٛ اص فشا٘سی  ٚ ٕٞىبساٖ  ٔی ویفی  سٛد
ثبکذ  ثٙبثشایٗ الالْ تؼٟذی ثبال دس ٘ظشیٝ فشا٘سی  ٚ وشیاٙبٖ ثدٝ   ٔی ٔؼٙبی ویفی  ثیاتش آٖ

ی ویفی  سٛد پبییٗ خٛاٞذ ثٛد  اص آ٘جب وٝ ویفی  سٛد پبییٗ، ثٝ ٔؼٙبی پبیدذاسی سدٛد   ٔؼٙب
ی حسبثشسدی  ٞب تٛاٖ ٘تیجٝ ٌشف  وٝ ثیٗ پبیذاسی سٛد پبییٗ ٚ ٌضاسد ٔی ثبکذ، تش ٔی پبییٗ

ٔستمیٕی ٚجٛد داسد  یؼٙی ٞش چمذس کشوتٟب اص اثٟبٔدبت ٘بکدی اص ػدذْ    ی  تؼذیُ کذٜ ساثطٝ
فؼبِی  ثیاتشی ثشخٛسداس ثبکٙذ، ٔیضاٖ الالْ تؼٟذی، ثبال ٚ دس٘تیجٝ ویفید   اطٕیٙبٖ ٚ تذاْٚ 

خٛاٞذ ثٛد  ٚ احتٕبَ صذٚس ٌضاسد حسبثشسدی  تش  سٛد پبییٗ ٚ ثٝ تجغ آٖ پبیذاسی سٛد وٓ
ٔیبٖ ٌضاسد حسبثشسدی تؼدذیُ کدذٜ ٚ    ی  یبثذ  ثٙبثشایٗ ٚجٛد ساثطٝ ٔی تؼذیُ کذٜ افضایش

ی تشویجدی ثیدبٍ٘ش   ٞب ثبکذ  یبفتٝ ٔی ی ٔطشح کذٜ، ٔحتُٕٞب یپبیذاسی سٛد، ثب تٛجٝ ثٝ تئٛس
ایٗ اس  وٝ ٔذَ الالْ تؼٟذی اختیبسی ٕٔىٗ اس  حبٚی ٔادىالت ٚ اثٟبٔدبت آٔدبسی ٚ    

(  دس ٚالغ، ٘مدش سدٛد ثدٝ سدشٔبیٝ     87555دس ٘تیجٝ تحشیف ٘تبیج تحمیمبت ثبکذ  سبثشأبیٙبْ
، کدىُ دٞٙدذ    ٞدب  ٝ ٘مذ آتی کشو ٌزاساٖ وٕه ٔیىٙذ تب ا٘تظبسات خٛد سا اص ٌشدد ٚج

ی ٚجٝ ٘مذ پبیذاستش، پبیذاسی سٛد ثیادتشی داس٘دذ ودٝ ثدشای     ٞب یی ثب سٛد ٚ جشیبٖٞب کشو 
یی ثدب ٔسدبئُ ٚ ٔادىالت    ٞدب  اسد   ثدٝ ػجدبست دیٍدش کدشو      تدش   اسصیبثی اسصد سٟبْ ٔفیذ

   ٓ ٝ ٚ سدٛد ٘بپبیدذاستشی داس٘دذ    تدش   حسبثذاسی خطشسبص، ثٝ احتٕبَ صیبد، ویفید  سدٛد ود  ود
 ( 1179ٔابٞذٜ کٛد   تب٘یبِٛن ٚ سٛٔپًٛ٘، تش  تٛا٘ذ ثٝ صٛست پبیذاسی سٛد وٓ ٔی

ی حسبثشسدی دس  ٞدب  ، دٚ ٘ٛع اسبسدی اص ٌدضاسد  7535وٙذ وٝ اص سبَ  ٔی فشا٘سی  ثیبٖ
ایبِ  ٔتحذٜ ٔٙتاش کذٜ اس   ٌضاسد حسبثشسی ٔمجَٛ ٚ ٌضاسد حسبثشسی تؼدذیُ کدذٜ   

ی حسبثشسی ٞب فؼبِی    اص آ٘جب وٝ دیٍش ا٘ٛاع اظٟبس ٘ظش ٘بکی اص ٚجٛد اثٟبْ ساجغ ثٝ تذاْٚ
تؼذیُ کذٜ ثٝ ٘ذست دس ٌزکتٝ ٔٙتاش کذٜ ا٘ذ، تحمیمبت لجّی فمط ثش سٚی ثؼادی اص ا٘دٛاع   

( ثدٝ ایدٗ ٘تیجدٝ    7551ی حسبثشسی ٔتٕشودض ثٛد٘دذ  ثدشای ٔ دبَ جدٛی ٚ جتدش        ٞب اظٟبس ٘ظش
ظش ٔاشٚط، ٚاوٙش ثبصاس ثٝ اػدالْ  سسیذ٘ذ وٝ ا٘تابس یه ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘

ثیٗ  سٚد ٔی (  طجك ایٗ ٘ظشیٝ، احتٕب1179َدٞذ  تب٘یبِٛن ٚ سٛٔپًٛ٘ ، ٔی سٛد سا وبٞش
ٚجٛد داکتٝ اس  ودٝ ثدبصاس ٘سدج  ثدٝ آٖ ٚاودٙش      ای  سٛد اػالْ کذٜ ٚ ٚاوٙش ثبصاس ساثطٝ

سدٛد ٚ ٚاودٙش   ثٝ ٚضٛح ٘ابٖ داد٘ذ وٝ ثدیٗ  طشف دیٍش، ثبَ ٚ ثشاٖٚ، ٘ابٖ دادٜ اس   اص 
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ی داسای اخجدبس  ٞدب  ی خدٛد سا ثشاسدبس کدشو    ٞدب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبصاس سٟبْ، ساثطٝ ٚجٛد داسد  آٖ
ثش اسبس اػالْ سٛد، ثدٝ دٚ   ٞب خٛة ٚ اخجبس ثذ ٌشٜٚ ثٙذی ٕ٘ٛد٘ذ  ثش ٕٞیٗ اسبس، کشو 

ثدب سدٛد    ٞدب  دستٝ، داسای اخجبس خٛة ٚ اخجبس ثذ طجمٝ ثٙذی ٌشدیذٜ ٚ سٛد ٌضاسد کذٜ آٖ
یی ٞدب  ، کشو ٞب ی سشی صٔب٘ی ٔطبثم  دادٜ کذ، طجك پژٚٞش آٖٞب اص ثشآٚسد ٔذَحبصُ 

وٝ اخجبس خٛة تؼذیُ ٔ ج  سٛد اػالٔی(داکتٙذ، ثٝ طٛس ٔتٛسدط ثدبصدٜ غیدش ػدبدی ٔ جتدی      
یی وٝ اخجبس ثذی تؼذیُ ٔٙفی سٛد اػالٔی( داکدتٙذ، ثدٝ   ٞب وست ٕ٘ٛدٜ  ٚ ثشػى  کشو 

(  ثٝ ٘مدُ اص  7851ست ٕ٘ٛد٘ذ ٚویّی فشد ٚ ٕٞىبساٖ طٛس ٔتٛسط ثبصدٜ غیش ػبدی ٔٙفی، و
( دس پدژٚٞش خدٛد ثدٝ ایدٗ ٘تیجدٝ      7851ػالٜٚ ثش ایٗ ٚویّی فشد ٚ ٕٞىبساٖ (  1ٚ ثشاٖٚثبَ 

ی پش ثبصدٜ ٚ وٓ ثدبصدٜ، تفدبٚت ٚجدٛد    ٞب سسیذ٘ذ وٝ ثیٗ ضشیت ٚاوٙش ثٝ سٛد دس کشو 
ٝ     حبوی اص ایٗ اس  وٝ ٔیبٖ سٛد  ٞب داسد  ثٙب ثشایٗ ٘ظشیٝ ای  ٚ ٚاودٙش ثدبصاس ثدٝ سدٛد، ساثطد

 ثبکذ  ٔی ثشلشاس اس  ٚ طجك ٘ظشیٝ ثبَ ٚ ثشاٖٚ، جٟ  ایٗ ساثطٝ ٔ ج 
( ودٝ ٘ادبٖ   7551ٚ ٘ظشیٝ ٔطشح کذٜ تٛسدط جدٛی ٚ جتدش     ٞب حبَ ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ ٘ظشیٝ

داد٘ذ، ا٘تابس یه ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط، ٚاوٙش ثبصاس ثٝ اػالْ سدٛد  
ٜ     ٞدب  تدٛاٖ ٌفد ، احتٕدبال کدشو      ٔی دٞذ  یٔ سا وبٞش ی  یی ودٝ اظٟدبس ٘ظدش تؼدذیُ کدذ

(، 7551ٔاشٚط دسیبف  وشدٜ ا٘ذ، طجك ٘ظشیٝ ثبَ ٚ ثشاٖٚ ٚ تحمیك ٚویّی فشد ٚ ٕٞىدبساٖ  
    ٖ ، ٞدب  حبٚی خجش ثذ تؼذیُ ٔٙفی سٛد اػالٔی( ثٛدٜ ا٘ذ، وٝ ٚاوٙش ثدبصاس ثدٝ اػدالْ سدٛد آ

سٚد وٝ ثیٗ صذٚس اظٟبس ٘ظش تؼذیُ کذٜ ٔادشٚط ٚ   ٔی وبٞش یبفتٝ اس   ثٙبثشایٗ، احتٕبَ
سٛد اػالْ کذٜ ساثطٝ ٚجٛد داکتٝ اس  وٝ ٔٙجش ثٝ ٚاوٙش ثدبصاس ثدٝ اػدالْ سدٛد ٌشدیدذٜ      
اس   ثٙبثشایٗ، ٚجٛد ساثطٝ ٔیبٖ اظٟبس ٘ظش حسبثشسی تؼذیُ کدذٜ ٚ فدبوتٛس سدٛد، ٔحتٕدُ     

 ٌشدد  ٔی
 

 پیطیٌِ  
اػتجبس الالْ تؼٟذی، پبیذاسی  "خٛد ثب ػٙٛاٖی  ( دس ٔطبِؼ1179ٝ  9ٔیسٛ دی ٚ ِٛوی ِیٓ
(، ثدٝ ثشسسدی ایدٗ    1119ثب تىشاس تحمیك لجّی سیچبدسسٖٛ ٚ ٕٞىدبساٖ   "سٛد ٚ لیٕ  سٟبْ

 پشداص٘ذ وٝ چٍٛ٘ٝ اػتجبس اجضای الدالْ تؼٟدذی ثدش سٚی پبیدذاسی سدٛد اتدش ٔدی        ٔی ٔٛضٛع
سا اص طشیدك ثدبصدٜ سدٟبْ    تش  ذ ، پبیذاسی سٛد پبییٗتٛا٘ٙ ٔی ٌزاسد ٚ ایٙىٝ آیب سشٔبیٝ ٌزاساٖ

ثیٙی وٙٙذ؟ دس ایٗ ٔطبِؼٝ، حسبثشسبٖ ثشای ثشسسی ایٙىدٝ آیدب ٘تدبیج تحمیمدبت ٌزکدتٝ       پیش
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وٙٙذ  ٘تبیج حبصُ اص  ٔی ی جذیذ ثیاتشی استفبدٜٞب دسایٗ ثبسٜ ٞٙٛص ٞٓ پب ثشجبس ، اص دادٜ
وٙذ، وٝ ثدٝ   ٔی (سا تبییذ1119  5ٕٞىبساٖایٗ تحمیك، ٘تبیج حبصّٝ اص تحمیك سیچبسدسٖٛ ٚ 

ٗ       تش  ایٗ ٘تیجٝ سسیذ٘ذ وٝ اػتجبس پبییٗ تدش   اص الالْ تؼٟدذی ودُ ٔٙجدش ثدٝ پبیدذاسی سدٛد پدبیی
کددٛد  دس ٚالددغ دس ایددٗ ٔطبِؼددٝ ثددٝ تىددشاس تحمیددك ا٘جددبْ کددذٜ تٛسددط سیچبسدسددٖٛ ٚ    ٔددی

تٝ کذٜ اس   ٘تبیج دس ی اخیش دس واٛس آٔشیىب پشداخٞب (، ثب استفبدٜ اص داد1119ٜٕٞىبساٖ 
وٙذ ٚ آٖ حبصُ کذٖ ایٗ ٘تیجٝ اسد    ٔی ایٗ تحمیك ثب ٘تبیج وّی دس ٔطبِؼٝ اصّی ٔطبثم 
، ٔٙجش ثٝ پبیذاسی سٛد پبییٗ تدشی خٛاٞٙدذ   تش  وٝ: الالْ تؼٟذی ثب اػتجبس ٚ لبثّی  اػتٕبد وٓ

 کذ 

ٝ  "ی  ( دس تحمیك خٛد ثٝ ٔطبِؼ1179ٝ  1ال٘یّٛ ٚ ٌبِٛپٛ ی ٞدب  اظٟدبس ٘ظدش   ٚاوٙش ثدبصاس ثد
ی سدشٔبیٝ ٌدزاساٖ ثدٝ ٌدضاسد     ٞدب  پشداختٙذ  ٞذف اص ایٗ ٔمبِٝ ثشسسی ٚاوٙش "حسبثشسی

حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثدش ٔطّدت خدب  ٘بکدی اص اثٟدبْ ساجدغ ثدٝ        
ٖ  ٞب ثبکذ  یبفتٝ ٔی تذاْٚ فؼبِی  ٚ ٘یض ثحشاٖ ٔبِی دٞدذ ودٝ    ٔدی  ی حبصُ اص ایٗ تحمیدك ٘ادب

ٖ      ٞب ٌضاسد  ی حسبثشسی، حبٚی ثبس ٚ ٔحتدٛای اطالػدبتی ثدشای تصدٕیٕبت سدشٔبیٝ ٌدزاسا
ثبکذ ثٝ طٛس خب ، ایٗ ٘تیجٝ ػبیذ کذٜ اس  ودٝ صدذٚس یده اظٟدبس ٘ظدش ٔادشٚط دس        ٔی

 ٖ دٞدذ   ٔدی  ٌضاسد حسبثشسی، یه اتش ٔٙفی ثش لیٕ  سٟبْ داسد  ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔٛضٛع ٘ادب
٘بکدی اص تدذاْٚ فؼبِید  یدب ثحدشاٖ ٔدبِی،        وٝ اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خدب  
     ٝ ی حبصدُ اص ایدٗ تحمیدك استجدبط ثدیٗ      ٞدب  داسای یه اتش ٔ جد  ثدش لیٕد  سدٟبْ اسد  یبفت

دٞذ وٝ ٔاخ  کدذٜ اتدشات ٔتفدبٚتی، ثدش اسدبس ٘دٛع        ٔی ی حسبثشسی سا ٘ابٖٞب ٌضاسد
 اظٟبس ثبکٙذ  ٔی لابیی خب ، سا داسای  ی حسبثشسی ٔٙتاش کذٜ دس یه حٛصٜٞب اظٟبس ٘ظش

 ٘ظش ٔاشٚط ٚ ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب ( 

( ثٝ ثشسسی ساثطٝ ثدیٗ تغییدش حسدبثشس ٚ ٘دٛع اظٟدبس٘ظش      1171  3استب٘یسیه ٚ ٕٞىبساٖ
کشو  تِٛیذی ثٛد وٝ ثصٛست تصبدفی ا٘تخدبة   311حسبثشس پشداختٙذ  ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب کبُٔ 

مجَٛ دسیبف  وشدٜ ا٘دذ ٚ دس  کذ  آٟ٘ب ٘ابٖ داد٘ذ وٝ کشوتٟبیی وٝ دس یه دٚسٜ ٌضاسد ٔ
ا٘ذ، دس ٔمبیسٝ ثب کدشوتٟبیی ودٝ حسدبثشس خدٛد سا       دٚسٜ ثؼذی حسبثشس خٛد سا تغییش دادٜ

 وٙٙذ     ا٘ذ، ثب احتٕبَ وٕتشی دس دٚسٜ ثؼذی ٌضاسد ٔمجَٛ دسیبف  ٔی  تغییش ٘ذادٜ

( تددبتیش ثٙددذ تٛضددیحی دس ٌددضاسد حسددبثشس سا ثددش سفتددبس  1171  5سددضس٘ی ٚ ٕٞىددبساٖ
ٌزاساٖ تفبٚتی ثدیٗ ایدٗ     ٌزاساٖ ٔٛسد ثشسسی لشاس داد٘ذ  آٟ٘ب ٘ابٖ داد٘ذ وٝ سشٔبیٝ  یٝسشٔب
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ٜ    ٘ٛع اظٟبس٘ظش ثب اظٟبس٘ظش ٔمجَٛ لبئُ ٕ٘ی ٌیدشی   کٛ٘ذ  ٔؼیبس ٔٛسد استفبدٜ آٟ٘ب ثدشای ا٘دذاص
ٌزاساٖ، ثدبصدٜ غیشػدبدی ٚ حجدٓ غیشػدبدی ٔؼدبٔالت سدٝ سٚصٜ ثدٛد  آٟ٘دب           ٚاوٙش سشٔبیٝ
بٖ داد٘ذ وٝ ٚلتی اظٟبس٘ظش حسبثشس کدبُٔ ثٙدذی دس ٔدٛسد تؼدذیالت سدٙٛاتی      ٕٞچٙیٗ ٘ا

 ٌزکتٝ اس ، حجٓ غیشػبدی ٔؼبٔالت ثیاتش اس   
( ثٝ ثشسسی ساثطٝ ثٟجٛد دس اظٟبس٘ظش حسدبثشس ٚ صٔب٘جٙدذی   1171  71وِٛیٙبٖ ٚ ٕٞىبساٖ

اخجدبس خدٛة   ٞب   ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سسیذ٘ذ وٝ کشو  افابی اطالػبت دس واٛس چیٗ پشداختٙذ ٚ
ٞدبیی ودٝ     وٙٙذ  آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ دسیبفتٙدذ ودٝ کدشو      سا خیّی سشیؼتش اص اخجبس ثذ ٌضاسد ٔی

ٞدب    اظٟبس٘ظش حسبثشسی آٟ٘ب ٘سج  ثٝ سبَ لجُ ثٟجٛد یبفتٝ اس ، دس ٔمبیسٝ ثدب سدبیش کدشو    
وٙٙذ  ایٗ ٔٛضٛع ثستٍی ثدٝ ٔیدضاٖ تغییدش ٚ ثٟجدٛد       ٞبی ٔبِی خٛد سا صٚدتش افاب ٔی  ٌضاسد

 ایجبد کذٜ دس اظٟبس٘ظش حسبثشسی داسد 
(، ثٝ ثشسسی ساثطٝ تغییش ثٟجدٛد یدب پیادشف ( دس اظٟدبس ٘ظدش      7858حبجیٟب ٚ فتحی ٔمذْ 

ی آٔبسی ا٘جدبْ  ٞب حسبثشسی ثب تأخیش دس ٌضاسکٍشی ٔبِی پشداختٙذ  ٘تبیج حبصُ اص آصٖٔٛ
پیادشف ( دس اظٟدبس   دٞذ وٝ تغییش ثٟجٛد یدب   ٔی ی پژٚٞش ایابٖ ٘ابٖٞب کذٜ ثش سٚی فشضیٝ

 ٘ظش حسبثشسی ثب تأخیش دس ٌضاسکٍشی ٔبِی ساثطٝ ٔؼٙی داسی داسد  

جٛد ثیٗ (، دس پژٚٞش خٛد ٝث ثشسسی ساثط7858ٝاثشاٞیٕی   ثدب  حسدبثشس  اظٟدبس٘ظش  ٘دٛع  دس ٟث
 ٔشثدٛط  یٞدب  دادٜ ٚی تحمیك پشداخ   دس "ٔیب٘ذٚسٜ ای ٚ سبالٝ٘ ٔبِی اطالػبت افابی صٔب٘جٙذی

ٝ  کشو  59 ٝث ٖ  ثٟدبداس  اٚساق ثدٛسس  دس کدذٜ  پزیشفتد َ  دس تٟدشا  ٔدٛسد  7851 تدب  7835 یٞدب  سدب
ٝ  دٞذ ٔی ٘ابٖ تحمیك یٞب فشضیٝ ٘تبیج ٌشف   لشاس تحّیُ ٚ تجضیٝ  حسبثشسدی  اظٟدبس٘ظش  ٘دٛع  ود
جٛد ٕٞچٙیٗ  اس  ٔٛتش سبالٝ٘ ٔبِی ٌضاسکٍشی صٔب٘جٙذی ثش  کدشو   حسبثشسدی  اظٟدبس٘ظش  دس ٟث
 اظٟدبس٘ظش  ٘ٛع وٝ داد ٘ابٖ تحمیك ٘تبیج ٕٞچٙیٗ  کٛد ٔیتش  سشیغ سبالٝ٘ ٔبِی ٌضاسکٍشی ثبػث

جٛد ٔیضاٖ ٚ حسبثشسی ٝ  صٔب٘جٙدذی  ثش ٔؼٙبداسی تبتیش حسبثشسی، اظٟبس٘ظش دس ٟث  یٞدب  ٌدضاسد  اسائد
 ثددش حسبثشسددی اظٟددبس٘ظش ا٘ددٛاع ٕٞچٙددیٗ ٔاددخ  ٌشدیددذ، تددبتیش    داسدای  ٔیددبٖ دٚسٜ ٔددبِی

، ٔبِی ٌضاسکٍشی ثش آٖ تبتیش ثب ٔمبیسٝ دس ،ای ٔیبٖ دٚسٜ ٔبِی ٌضاسکٍشی   اس  ثیاتش سبالٝ٘
ثشسسی تأتیش سبختبس ٔبِىی  ثش پبیذاسی سٛد  ( دس پژٚٞای ث7858ٝسشٍٞٙی ٚ فشاٞب٘ی 

 7851تدب   7835ی پزیشفتٝ کدذٜ دس ثدٛسس اٚساق ثٟدبداس تٟدشاٖ دس لّٕدشٚ صٔدب٘ی       ٞب کشو 
ٝ سبختبس ٔبِىی  ثش پبیدذاسی سدٛد تدأتیش    حبوی اص ایٗ اس  و ٞب پشداختٙذ  ٘تبیج تحمیك آٖ

ثدش پبیدذاسی سدٛد ٔ جد  ٚ     تدش   سٟبٔذاس ثدضسي  9ٔؼٙی داسی داسد  تأتیش ٔبِىی  ٔذیشیتی ٚ 
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ٔؼٙی داس ٚ تأتیش ٔبِىی  ا٘فشادی ثش پبیذاسی سٛد ٔٙفی ٚ ٔؼٙی داس اس   ضٕٗ ایٙىدٝ ٔیدبٖ   
 ٔؼٙی داسی ٚجٛد ٘ذاسد  ٚ پبیذاسی سٛد ساثطٝتش  ٔبِىی  ٟ٘بدی ٚ ٔبِىی  سٟبٔذاس ثضسي

( دس ثشسسدی تدبتیش ٘دٛع اظٟدبس ٘ظدش      7851٘ٛسصاد دِٚ  آثدبدی ٚ جدذیشی ٘مدبد ودبس      
حسبثشسی ثش حجدٓ ٔؼدبٔالت سدٟبْ ثدٝ ایدٗ ٘تیجدٝ سسدیذ٘ذ ودٝ ػّیدشغٓ ثدبال ثدٛدٖ کدٕبس             

داسی ٔیدبٖ ٘دٛع    اظٟبس٘ظشٞبی غیش ٔمجدَٛ ٘سدج  ثدٝ اظٟدبس٘ظش ٔمجدَٛ، ٞدیچ تفدبٚت ٔؼٙدی        
حسبثشسی، اص ِحبظ تبتیش ثش تؼذاد دفؼبت ٌشدد سدٟبْ ٚجدٛد ٘دذاسد  ایدٗ ٘تدبیج      اظٟبس٘ظش 
دٞذ، ثبصاس سٟبْ اٌشچٝ ٕٔىٗ اس  دس وُ ٔیبٖ اظٟدبس٘ظش حسبثشسدی تٕدبیض لبئدُ      ٘ابٖ ٔی

 کٛد، ِىٗ ایٗ تٕبیض تب حذی ٘یس  وٝ ثبػث تغییش دس حجٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ٌشدد 
اثطددٝ ٔیددبٖ ٔددذیشی  سددٛد ٚ اظٟددبس ٘ظددش  (، ثددٝ کٙبسددبیی س7851ثٙددی ٟٔددذ ٚ ٕٞىددبساٖ 

  ٜ پشداختٙدذ    7851تدب   7837صٔدب٘ی دٜ سدبِٝ، اص سدبَ    ی  حسبثشسبٖ ثخش خصٛصدی دس ثدبص
دٞذ ودٝ ٔدذیشی     ٔی ٘ابٖ ٞب سٚد پژٚٞش آ٘بٖ اص ٘ٛع ٕٞجستٍی اس   ٘تیجٝ پژٚٞش آٖ

 سٛد، ا٘ذاصٜ کشو ، سٛد آٚسی، ٘سج  ثذٞی، حك اِضحٕٝ حسبثشسی ٚ ٔبِىید  دِٚتدی ثدب   
داس داس٘دذ  کدٛاٞذ پدژٚٞش ا٘جدبْ      ی حسبثشسی لجُ اص ثٙذ اظٟبس ٘ظش ساثطٝ ٔؼٙیٞب تؼذاد ثٙذ

 ی حسبثشسدی ٞب کذٜ ثش ایٗ ٘ىتٝ تأویذ داسد وٝ ساثطٝ ٔستمیٓ ٔیبٖ ٔذیشی  سٛد ٚ تؼذاد ثٙذ
 تٛا٘ذ ٘بکی اص افضایش ویفی  حسبثشسی دس ثخش خصٛصی ثبکذ  ٔی

تدبتیش ػّٕىدشد ٔدذیشاٖ ثدش اظٟدبس٘ظش حسدبثشس       ( دس ثشسسدی  7857جبٔؼی ٚ ٕٞىبساٖ  
ٔستمُ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سسیذ٘ذ وٝ ٔؼیبس سٛد ٞش سٟٓ ثش ٌضاسد حسبثشس ٔسدتمُ تدبتیش ٌدزاس    

ٌزاسی ثٝ سٚد ثٟبی تٕبْ کذٜ ثدٝ جدبی    ثٛدٜ، ٔؼیبس سٛدآٚسی ٘یض ثش ثٙذ کشط تج  سشٔبیٝ
ٞدب ٚ ٘دش  ثدبصدٜ حمدٛق      یدی ی سٛد ٞش سٟٓ، ٘دش  ثدبصدٜ داسا  ٞب اسصد ٚیژٜ تبتیش داسد  ٔؼیبس

صبحجبٖ سٟبْ، ٍٕٞی ثدش ثٙدذ تبئیذیدٝ ٌدضاسد ٔادشٚط حسدبثشس ٔسدتمُ تدبتیش داسد ٚ دس         
ٞب دسیبفتٙدذ ودٝ ثٟجدٛد ػّٕىدشد ٔدذیشی  سدجت ودبٞش صدذٚس          ٟ٘بی  ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ یبفتٝ
کدٛد  دس ٘تیجدٝ ٔؼیبسٞدبی حسدبثذاسی ػّٕىدشد ٔدذیشی ، اظٟدبس٘ظش         ٌضاسد ٔادشٚط ٔدی  
 دٞذ  سا تح  تبتیش لشاس ٔی حسبثشس ٔستمُ

( ٘یض ثٝ ثشسسی ساثطٝ ثیٗ ٌضاسد حسبثشسبٖ ٚ ویفید  الدالْ   7851طٟٕبسجیبٖ ٚ پشتٛی 
ی پزیشفتدٝ کدذٜ دس ثدٛسس    ٞدب  ی تّفیمی دس کشو ٞب سٛد تؼٟذی ثب استفبدٜ اص تىٙیه دادٜ
ی ٞدب  بس ٘ظدش ٔ ج ، ثیٗ اظٟد ای  ثیبٍ٘ش ٚجٛد ساثطٝ ٞب اٚساق ثٟبداس پشداختٙذ، ٘تبیج تحمیك آٖ

 59ٔاشٚط ثب ثٙذ تٛضیحی دس خصدٛ  تدذاْٚ فؼبِید  ٚ ویفید  سدٛد دس سدطن اطٕیٙدبٖ        



 58 کشوتٟبی     ا٘ٛاع اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ثب پبیذاسی سٛد دسی ثیٗ  ثشسسی ساثطٝ

ی کدشوتی تدأتیشی ثدش ٔیدضاٖ ٚ جٟد  ایدٗ استجدبط ٘دذاسد ٚ تٟٙدب،          ٞدب  دسصذ اس  ٚ ٚیژٌی
 ٕ٘بیذ  تش ٔی سا لٛی ٞب ٕٞجستٍی ثیٗ ایٗ ٔتغیش

 

   ّاِ فرضی
سسی ساثطدٝ ٔیدبٖ ا٘دٛاع اظٟدبس ٘ظدش      ثب تٛجٝ ثٝ ٞذف اصّی تحمیك وٝ ػجبست اس  اص ثش

فشضیٝ اصّی ثٝ صٛست صیش تؼشیف کذٜ ودٝ   دٚحسبثشسی ٚ پبیذاسی سٛد  دس ایٗ پژٚٞش 
 فشضیٝ فشػی تاىیُ کذٜ اس : کشخٛد اص اجتٕبع  دٚفشضیٝ 

یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی ثب اظٟبس ٘ظش اص ٘ٛع تؼذیُ کدذٜ دسیبفد    ٞب کشو  -7فشضیٝ 
یی ثدب ٌدضاسد حدبٚی ٘ظدش ٔمجدَٛ      ٞدب  کدشو   تدشی ثدٝ ٘سدج     ٔیىٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ
 حسبثشسی ثشخٛسداس٘ذ   

 کٛ٘ذ: ٔی ٌشٜٚ تمسیٓ ثٙذی چٟبسی حسبثشسی تؼذیُ کذٜ ثٝ ٞب اظٟبس ٘ظش
 115اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب   استب٘ذاسد ثدیٗ إِّّدی کدٕبسٜ     اِف(

 حسبثذاسی(
 اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ة(

 ٔشدٚداظٟبس ٘ظش  ج(
 ( 77حسبثذاسی 119ػذْ اظٟبس ٘ظش  استب٘ذاسد ثیٗ إِّّی کٕبسٜ  د(

، کش فشضیٝ فشػی ثٝ کشح صیدش تؼشیدف ٌشدیدذٜ ودٝ دس     1ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس ثشای فشضیٝ 
ٜ  ٞدب  پبیدذاسی سدٛد کدشو    ی  ، ثٝ ٔمبیسٝٞب ٞشیه اص آٖ اظٟبس٘ظشٞدبی  ی  ی دسیبفد  وٙٙدذ

 پشداصیٓ  ٔی حسبثشسی تؼذیُ کذٜ ٔتفبٚت
ثدب اظٟدبس ٘ظدش ٔادشٚط دسیبفد        یی ودٝ ٌدضاسد حسبثشسدی   ٞدب  اِف( کشو  -1ٝفشضی
ٌضاسد حسبثشسدی حدبٚی ٘ظدش     یی ثبٞب کشو  وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ ٘سج  ٔی

 ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ 
یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی ثب اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙدذ تأویدذ ثدش    ٞب ة( کشو  -1فشضیٝ
یی ثدب ٌدضاسد   ٞدب  وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ ٘سج  کشو  ٔی ت خب  دسیبف ٔطّ

 حسبثشسی حبٚی ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ 
یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی ثب اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثدب ثٙدذ تأویدذ ثدش     ٞب ج( کشو  -1فشضیٝ

یی ثدب ٌدضاسد   ٞدب  کشو  ٘سج وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ  ٔی ٔطّت خب  دسیبف 
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 حسبثشسی حبٚی ٘ظش ٔاشٚط ثشخٛسداس٘ذ 
یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی حبٚی ػذْ اظٟبس ٘ظش دسیبف  ٔیىٙٙدذ،  ٞب د( کشو  -1فشضیٝ

ثب ثٙدذ   یی ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی ٘ظش ٔمجَٛٞب کشو  اص پبیذاسی سٛد وٕتشی ثٝ ٘سج 
 تبویذ ثشٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ  

 یی وددٝ ٌددضاسد حسبثشسددی اص ٘ددٛع ػددذْ اظٟددبس ٘ظددش دسیبفدد بٞدد ٜ( کددشو  -1فشضددیٝ
 یی ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی ٔادشٚط    ٞدب  وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ ٘سدج  کدشو    ٔی

 ثشخٛسداس٘ذ 
 ٝ یی ودٝ ٌددضاسد حسبثشسدی اص ٘ددٛع ػدذْ اظٟددبس ٘ظدش دسیبفدد      ٞددب ٚ( کدشو   -1فشضدی

 حسبثشسدی اص ٘دٛع   یی ثدب ٌدضاسد  ٞدب  تدشی ثدٝ ٘سدج  کدشو      وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ ٔی
 ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ 

 

 رٍش 
ی ودبسثشدی اسد     ٞدب  ثٙذی ثش ٔجٙبی ٞذف اص ٘ٛع پدژٚٞش  پژٚٞش حبضش، اص ٘ظش طجمٝ

ٞٓ چٙیٗ اص ٘ظش سٚد ٚ ٔبٞی  اص ٘دٛع پدژٚٞش تٛصدیفی د ٕٞجسدتٍی اسد   ثدب تٛجدٝ ثدٝ          
دس ساثطٝ ثب سٚیذادٞبیی اسد  ودٝ   ی ٌشدآٚسی کذٜ ٞب ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسسی وٝ دسآٖ دادٜ
ٜ    ٞب دسٌزکتٝ س  دادٜ اس  ٚ ٔتغیش ٚ ٌیدشی   ی ٚاثستٝ، لجُ ٚ ثؼدذ ٚسٚد ٔتغیدش ٔسدتمُ ا٘دذاص

کٛد، ٔٙبست تدشیٗ سٚد دس ایدٗ ٘دٛع تحمیمدبت، سٚد تحمیدك پد  سٚیدذادی         ٔطبِؼٝ ٔی
 کٛد    ٔی ٔمبیسٝ ای ٘یض ٌفتٝ-اس  وٝ ثٝ آٖ سٚد  ػّی

 

 جاهؼِ ٍ ًوًَِ 
ٜ  پزیشفتٝ کشوتٟبی کبُٔ پژٚٞش، آٔبسیجبٔؼٝ  ٖ  ثٟدبداس  اٚساق ثدٛسس  دس کدذ  تٟدشا

جبٔؼدٝ آٔدبسی ٔدب اص     ٌیشد  سا دس ثش ٔی 7858تب  7831لّٕشٚ صٔب٘ی تحمیك، سبِٟبی ثبکذ   ٔی
 ی صیش ا٘تخبة کذٜ اس  :ٞب سٚد حزف سیستٕبتیه ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٚیژٌی

 ی ثیٕٝ ٘جبکذ ٞب ٚ کشو  بٞ جبٔؼٝ آٔبسی کبُٔ ٔٛسسبت ٔبِی ٚ ثب٘ه  7

 اطالػبت ٔٛسد ٘یبص دس ساثطٝ ثب کشوتٟب، دس دستشس ثبکٙذ   1

 پبیبٖ اسفٙذ ٔبٜ ثبکذ  ٞب سبَ ٔبِی تٕبْ کشو   8
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 ثبکذ  7831دس ثٛسس لجُ اص سبَ  ٞب سبَ پزیشد آٖ  1

 ٘ٛع فؼبِی  ٚ دٚسٜ ٔبِی خٛد سا تغییش ٘ذادٜ ثبکٙذ  7858تب  7831دس طی سبَ  ٞب کشو   9
  کدشو   59 ٔجٕٛع ٞبی پشت، دس ٞبی پیاٍفتٝ ٚ حزف دادٜ پ  اص اػٕبَ ٔحذٚدی 

 اس   ٕ٘ٛ٘ٝ سبَ/کشو  559ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ کذ وٝ کبُٔ 

 ٍ هتغیرّا  ّا هدل
  َ ی ثددٝ وددبس سفتددٝ دس تحمیددك تب٘یددبِٛن ٚ   ٞددب ٔددذَ پددژٚٞش حبضددش ثشٌشفتددٝ اص ٔددذ

 ( ثٝ کشح صیش اس :1179سٛٔپًٛ٘ 

Earnit+1 = β0 + β1Earnit + β2Opinionit + β3Earnit×Opinionit + 
∑Control variablesit + ∑fixed  

effectit + εit        (1) 
Earnit+1 = β0 + β1Earnit + β2UEMit +  β3 Qualifyit + β4 QEMit + β5 

Disclaimit +β6Earnit×UEMit +β7Earnit× QEMit + β8 Earnit ×  Qualifyit 
+  β9Earnit ×Disclaimit + ΣControl variablesit +∑fixed effectit +εit (2) 

ی وٙتدشَ  ٞب ی ٔستمُ ٚ ٔتغیشٞب کبُٔ ٔتغیش ٚاثستٝ، ٔتغیش ی پژٚٞش دس ٔذَ اَٚ،ٞب ٔتغیش
 ثبکذ : ٔی کشح صیشثٝ  ٞب ٚ تؼشیف ػّٕیبتی آٖ

 هتغیر ٍابستِ
 ثبکدذ ودٝ ٔؼیدبس سدٙجش آٖ سدٛد ػّٕیدبتی سدبَ جدبسی ٚ سدبَ آتدی           ٔی پبیذاسی سٛد

دس  ٞدب  (، اصتمسیٓ دسآٔذػّٕیبتی ثش ٔیبٍ٘یٗ وُ داسایدی Earnitثبکذ وٝ سٛد سبَ جبسی  ٔی
( وٝ اص تمسیٓ دسآٔدذ ػّٕیدبتی ثدش     Earnit+1آیذ ٚ سٛد سبَ آتی    ٔی سبَ جبسی ثٝ دس 
آیذ وٝ ثدشای   ٔی دس سبَ ثؼذ اص سبَ ٔٛسد ثشسسی سبَ آتی( ثٝ دس  ٞب ٔیبٍ٘یٗ وُ داسایی

ثٝ کدشح ٔدذَ صیدش     (،1115ٔحبسجٝ پبیذاسی سٛد اص ٔذَ ثٝ وبس سفتٝ دس تحمیك دچٛ ٚ جی 
  ٌشدد: ٔی استفبدٜ

EARNING (t +1)= α+ β*EARNINGS(t ) + ε(t )                           (3)  
 

 ی هستقلّا هتغیر
 ثبکذ: ٔی ی حسبثشسی ثٝ لشاس صیشٞب ی ٔستمُ ایٗ تحمیك، ا٘ٛاع اظٟبس ٘ظشٞب ٔتغیش

َ   Opinionاظٟدبس٘ظش حسبثشسدی تؼدذیُ کدذٜ      ، اظٟدبس ٘ظدش   t (: اٌدش حسدبثشس دس سدب
 ثبکذ  ٔی ٚ دس غیش ایٗ صٛست صفش 7حسبثشسی تؼذیُ کذٜ صبدسوٙذ

، اظٟبس ٘ظدش حسبثشسدی ٔادشٚط    t (: اٌش حسبثشس دس سبQualifyَٔاشٚط اظٟبس ٘ظش 
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  ثبکذ ٔی ٚ دس غیش ایٗ صٛست صفش 7صبدس وٙذ
، ٌضاسد حسبثشسدی اص ٘دٛع ػدذْ    t (: اٌش حسبثشس دس سبDisclaimَػذْ اظٟبس ٘ظش 
 ٚ دس غیش ایٗ صٛست صفشٔی ثبکذ  7اظٟبس ٘ظش صبدس وٙذ

َ  UEMطّت خب  اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔ ، اظٟدبس  t (: اٌش حسدبثشس دس سدب
 ٚ دس غیش ایٗ صٛست صفش 7٘ظش حسبثشسی ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  صبدس وٙذ

، اظٟبس t (: اٌش حسبثشس دس سبQEMَاظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  
 صفش صٛستٚ دس غیش ایٗ  7٘ظش حسبثشسی ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  صبدس وٙذ

  یکٌترل یّا ریهتغ
 ٞب ییثش جٕغ داسا ٞب ی: ٘سج  جٕغ ثذٞ (levی ٘سج  اٞشٔ
 ٞش کشو  یٞب ییجٕغ داسا یؼیطج تٓی: ٍِبس( Sizeکشو  ا٘ذاصٜ 
ٚ دس  7 ذید خدبِ  ٌدضاسد ٕ٘ب   بٖید ص ی: اٌش کشو  دس سبَ جبس( Lossکشو   بٖیص
 ثبکذ  ٔی صٛست صفش ٗیا شیغ

 7ٔٛسسٝ حسبثشسی ػاٛ سبصٔبٖ حسبثشسدی ثبکدذ   اٌش( : Bigا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی 
 ٚ دس غیش ایٗ صٛست صفش دس ٘ظش ٔیٍیشیٓ 

ٌدشدد   ید خدبِ  ٟٔٙدب  ٛسد ی  ّٝیکٛد ثٛسد  ٔی وٝ ٔحبسجٝ ( :Abs_Accی الالْ تؼٟذ
  ٞب ییٓ ثش ٔتٛسط جٕغ داسایتمس ،یبتیٚجٝ ٘مذ ػّٕ

 ٗید ا شید ٚ دس غ7وٝ کشو  سٛد سٟبْ پشداخد  وٙدذ    یدس صٛست: Div) سٛد تمسیٕی 
  شدیٍیصٛست صفش ٔ

 

 ّا آزهَى فرضیِ
ودبس سفتدٝ دس تحمیدك اسد   تؼدذاد       کبُٔ آٔبس تٛصیفی ثشای ٕٞٝ ٔتغیشٞبی ثٝ  7جذَٚ 

کدشو    59ی ٔٛسد٘ظش ثدشای  ٞب  سبَ ٔیجبکذ  دادٜ 1ٔابٞذات ٔؼتجش ٚ دسس  ثشای ٞش ٔتغیش 
 7831ٞبی صٔب٘ی  ایٗ تحمیك دٚسٜ کذٜ دس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ٟٔیب ثٛد وٝ دس پزیشفتٝ 
ٓ   7858تب  تدشیٗ کبخصدٟبی ٔشودضی ٚ پشاوٙدذٌی      سا دس ثشٌشفتٝ اس   دس ثخدش اَٚ، ٟٔد

ٗ      ٔتغیشٞبی تحمیك اسائٝ  ٚ اص کبخصدٟبی   71کذٜ اسد   اص ثدیٗ کبخصدٟبی ٔشودضی، ٔیدبٍ٘ی
ٔدبوضیٕٓ   کذٜ اس   ػالٜٚ ثش ایٗ، ثشای ٞش ٔتغیش  پشاوٙذٌی، ا٘حشاف ٔؼیبس ٔتغیشٞب استفبدٜ

ٜ  اسائٝ  7ٞب دس جذَٚ کٕبسٜ کذٜ اس   ایٗ کبخ  ٚ ٔیٙیٕٓ ٘یض اسائٝ  ا٘دذ ودٝ اسلدبْ ایدٗ      کدذ
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ا٘دذ  ثدب تٛجدٝ ثدٝ آٔدبسٜ تٛصدیفی دس        کذٜ ٔحبسجٝ  Excel ،Stata12جذَٚ تٛسط ٘شْ افضاس
تدٛا٘یٓ   ٔدی  ، ثٝ دِیُ اختالف ٘بچیض کبخ  پشاوٙذٌی اص ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٞدش ٔتغیدش،  7جذَٚ 
 ٞبی ٔختّف وٓ اس     ٓ کبخ  پشاوٙذٌی ایٗ ٔتغیشٞب دس کشو ثٍٛیی

 :آٔبس تٛصیفی 7جذَٚ 

 ًواد هتغیرپصٍّص
اًحراف 

 هؼیار
 هیاًگیي بسرگتریي کَچکتریي

تؼداد 
 هطاّدات

 Earningt+1 51/1 87/1 31/1 91/1 559 پبیذاسی سٛد
 earning 97/1 71/1 37/1 15/1 559 سٛد ػّٕیبتی

 lev 115/1 711/1 511/1 815/1 559 اٞشْ ٔبِی

 size 513/1 1517/5 399/78 155/77 559 ا٘ذاصٜ کشو 

 loss 175/1 1 7 813/1 559 صیبٖ کشو 

ٛسسٝ حسبثشسی ذاصٜٔ   big 157/1 1 7 111/1 559 ٘ا

 Abs-ac 819/1 75/1 53/1 811/1 559 الالْ تؼٟذی

 div 178/1 1 7 111/1 559 سٛد تمسیٕی

َ ثب تٛجٝ ثٝ  ٓ 7جدذٚ ٜ ٔٛسسدٝ  صیدبٖ کدشو ، ا٘دذاص   ٔتغیدش   یادتشیٗ ٔمدذاس  تدشیٗ ٚ ث  ، ود
ثبکدذ  تؼدذاد ٔادبٞذات دس آٔدبسٜ      ٔدی  7ٚ  1ثدٝ تشتیدت ثشاثدش ثدب      حسبثشسی، سٛد تمسدیٕی، 
ثبکدذ  ثدب تٛجدٝ ثدٝ آٔدبسٜ       ٔدی  سبَ( 1کشو  دس  59ٕ٘ٛ٘ٝ   559تٛصیفی ٔشثٛط ثٝ کشوتٟب 

ثبالتشیٗ ا٘حدشاف   تٟبی ٔختّف وٓ اس  تٛصیفی، کبخ  پشاوٙذٌی ایٗ ٔتغیشٞب دس کشو
ٚ پدبییٗ تدشیٗ ا٘حدشاف ٔؼیدبس ٔشثدٛط ثدٝ ٔتغیدش         ٔؼیبس ٔشثٛط ثٝ ٔتغیشوٙتشِی ا٘ذاصٜ کدشو  

ٞدبی   اظٟدبس٘ظش  ٔیدضاٖ فشاٚا٘دی  ٘یدض،   1دس جدذَٚ کدٕبسٜ    ثبکدذ   ٔی ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی
ٌدشدد،   ٔدی  ٔادبٞذٜ حسبثشسی دس ثبصٜ صٔدب٘ی تحمیدك، اسائدٝ ٌشدیدذٜ اسد   ٕٞدب٘طٛس ودٝ        

ثیاتشیٗ فشاٚا٘ی ٔشثٛط ثٝ اظٟبس٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثدش ٔطّدت خدب  ٚ ٔادشٚط ثدب ثٙدذ       
 ثبکذ  ٔی تبویذ ثش ٔطّت خب  ٚ وٓ تشیٗ فشاٚا٘ی، ٔشثٛط ثٝ اظٟبس ٘ظش ٔشدٚد

 

 : فشاٚا٘ی اظٟبس٘ظشٞبی حسبثشسی 1جذَٚ 

 هقبَل سال
هقبَل با بٌد تاکید 

 بر هطلب خاظ
 هطرٍط

هطرٍط با بٌد تاکید 
 بر هطلب خاظ

ػدم 
 اظْارًظر

تؼداد 
 کل

7831 18 11 75 87 - 59 

7833 13 11 17 15 - 59 

7835 13 11 71 11 7 59 

7851 81 17 73 18 7 59 
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7857 83 75 75 11 - 59 

7851 77 13 1 15 - 59 
7858 1 85 - 98 8 59 
 559 9 187 53 717 751 جٕغ

 
 ِ ّاآزهَى فرضیًتایج حاصل از 

ثبکدٙذ، اثتدذا    ٞبی تشویجی ٔدی  ٞبی ٔٛسد تجضیٝ ٚ تحّیُ اص ٘ٛع دادٜ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ دادٜ
٘ٛع تخٕیٗ ٔدذَ سا تؼیدیٗ    ،سٕٗٞب ثشٚد پبٌٚبٖ ٚ آصٖٔٛ چبٚ، ثبیستی ثب استفبدٜ اص آصٖٔٛ

 111/1ثشاثدش   (8چبٚ  جذَٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ سطن ٔؼٙبداسی ثٝ دس  آٔذٜ اص آصٖٔٛ   ٕ٘ٛد
 ٞدبی  % سد کذٜ اس  ٚ سٚد داد59ٜدس سطن اطٕیٙبٖ ثیاتش اص  H0ثبکذ  دس ٘تیجٝ فشض  ٔی
  پزیشفتٝ ٔیاٛد تبث 

H0: Pooled Model 
H1: Fixed Effect Model 

 : آصٖٔٛ چب8ٚجذَٚ کٕبسٜ
 آصٖٔٛ ٔذَ -P-Value StatisticF ٘تیجٝ آصٖٔٛ

 اَٚ 17/71 111/1 ٔذَ اتشات تبث 

 دْٚ 78/1 111/1 اتشات تبث ٔذَ 

 
ثشاثش  (1  جذَٚ ثٝ دس  آٔذٜ اص آصٖٔٛ ثشٚد پبٌٚبٖ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ سطن ٔؼٙبداسی

% سد کدذٜ اسد  ٚ سٚد   59دس سطن اطٕیٙبٖ ثیادتش اص   H0ثبکذ  دس ٘تیجٝ فشض  ٔی 111/1
  کٛد پزیشفتٝ ٔی تصبدفی ٞبی دادٜ
 

H0: Pooled Model 
H1: Random Effect Model 

 

 
 (LM:آصٖٔٛ ثشٚد پبٌٚبٖ 1جذَٚ 

 آصٖٔٛ ٔذَ P-Value Statisticchi-bar ٘تیجٝ آصٖٔٛ

 اَٚ 71/58 111/1 ٔذَ اتشات تصبدفی

 دْٚ 11/17 111/1 ٔذَ اتشات تصبدفی
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 وٕتدش اص  (9 جذَٚ سٕٗٞب ٕٞچٙیٗ اص آ٘جب وٝ سطن ٔؼٙبداسی ثٝ دس  آٔذٜ اص آصٖٔٛ 
 سٚد اتشات تصبدفی( سد ٚ دس ٘تیجٝ سٚد اتدشات تبثد     H0ثبکذ  ثٙبثشایٗ، فشض  ٔی 9%1

 کٛد  پزیشفتٝ ٔی
H0 : Model Random Effect 
H1: Fixed Effect Model 

 سٕٗٞب : آص9ٖٛٔجذَٚ 
 آصٖٔٛ ٔذَ P-Value chi-square Statistic ٘تیجٝ آصٖٔٛ

 اَٚ 85/71 117/1 ٔذَ آتبس تبث 

 دْٚ 31/71 111/1 ٔذَ آتبس تبث 

 
 اٍلفرضیِ 

یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی ثب اظٟدبس٘ظش اص ٘دٛع   ٞب فشضیٝ اَٚ ثٝ ایٗ لشاس اس  وٝ کشو 
یی ثدب ٌدضاسد   ٞدب  کدشو   تشی ثدٝ ٘سدج    وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تؼذیُ کذٜ دسیبف  ٔی

 حبٚی ٘ظش ٔمجَٛ حسبثشسی ثشخٛسداس٘ذ   

( F   71/85تٛجٝ ثدٝ آٔدبسٜ    دٞذ وٝ ثب ٔی ٘تبیج آصٖٔٛ فشضیٝ اَٚ ٘ابٖ 5جذَٚ کٕبسٜ 
ٔؤیذ ٔؼٙبداس ثٛدٖ ٔذَ ثشای آصٖٔٛ فشضیٝ اس   ٘تبیج آصٖٔٛ (  111/1   ٚ سطن ٔؼٙبداسی

ضدشیت تؼیدیٗ    دٞٙذٜ ػذْ ٚجٛد خٛدٕٞجستٍی ثیٗ جٕالت اخالَ اس   ٘یض ٘ابٖٚاِذسیج 
ٛسدط  دٞٙذٜ لدذس تٛضدین دٞٙدذٌی ٔتغیدش ٚاثسدتٝ ت      ثبکذ وٝ ٘ابٖ ( ٔی 97/1  78کذٜ تؼذیُ 

ٝ اظٟبس٘ظش تؼدذیُ کدذٜ    ٔتغیش ثبکذ  ٔتغیش ٔستمُ ٔی ُ     ثد ، سدٛد ػّٕیدبتی   ػٙدٛاٖ ٔتغیدش ٔسدتم
ٌدش ٚ ا٘دذاصٜ     ٔتغیش سٛد ػّٕیبتی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش تؼذیُ، ػٙٛاٖ ٔتغیش ٚاثستٝ  ثٝ  پبیذاسی سٛد(

  ٝ ػٙدٛاٖ    کشو ، اٞشْ ٔبِی، صیبٖ، ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی، الالْ تؼٟذی ٚ سٛد تمسدیٕی ثد
ٔتغیش سٛد ػّٕیبتی ثب تٛجٝ ثٝ سدطن ٔؼٙدبداسی آٖ   ذ  ٘کٛ دس تحمیك کٙبختٝ ٔیتغیش وٙتشِی ٔ

دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔ ج  ٚ ٔستمیٓ داسد  ٔتغیش اظٟدبس٘ظش تؼدذیُ کدذٜ ثدب     
تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٖ دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٘ذاسد  ثیٗ ٔتغیدش تؼدذیّی   

ٌشدد، ثب پبیذاسی سٛد داسای ساثطٝ ٔٙفدی   ٔحبسجٝ ٔی تؼذیُ کذٜ دس سٛد ػّٕیبتی اظٟبس٘ظش
 ثبکذ   ٚ ٔؼىٛس ٔی

یی وٝ ٌدضاسد حسبثشسدی ثدب اظٟدبس     ٞب کشو ساثطٝ فٛق ٘ابٖ دٞٙذٜ ایٗ ٘ىتٝ اس  وٝ 
  ٓ تدشی ثشخٛسداس٘دذ، ٘سدج  ثدٝ      ٘ظش اص ٘ٛع تؼذیُ کذٜ دسیبف  ٔیىٙٙذ، اص پبیذاسی سدٛد ود
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وٙٙذ  ثیٗ ٔتغیشٞبی وٙتشِدی ا٘دذاصٜ    اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٔمجَٛ دسیبف  ٔییی وٝ ٞب کشو 
تٛا٘دذ   کشو ، اٞشْ ٔبِی ٚ ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی ثب پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٚجٛد داسد ٚ ٔدی 

دس٘تیجٝ ثب تٛجٝ ثدٝ  ثش سٚاثط ثیٗ اظٟبس٘ظش تؼذیُ کذٜ ٚ پبیذاسی سٛد کشو  تأتیش ثٍزاسد  
 تبییذ ٌشدیذ  ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ اَٚ

 َآصٖٔٛ فشضیٝ اٚ : ٘تبیج 5جذَٚ 
 هتغیر ػالهت اختصاری ضریب t آهارُ داری سطح هؼٌی

187/1 718/1 1597/1 β0 ػشض اص ٔجذا 

111/1 55/1 7518/1 Earn سٛد ػّٕیبتی 

75/1 1171/7- 185/7- Opinion ٜاظٟبس٘ظش تؼذیُ کذ 

111/1 758/1- 751/1- Earnit×Opinion  ػّٕیبتی* اظٟبس٘ظش تؼذیُ کذٜسٛد 

175/1 189/1- 575/1- lev اٞشْ ٔبِی 

111/1 51/8 199/1 size  ا٘ذاصٜ کشو 

757/1 131/7- 171/1- loss  صیبٖ کشو 

111/1 751/8 155/1 big ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی 

51/1 175/1- 153/1- Abs-acc الالْ تؼٟذی 

783/1 911/7 711/8 div سٛد تمسیٕی 

 کذٜ ضشیت تؼییٗ تؼذیُ F 97/1آٔبسٜ  71/85

 دٚسثیٗ ٚاتسٖٛ 71/1 داسی سطن ٔؼٙی 111/1

 
 آزهَى فرضیِ دٍم 

تٛجٝ ثٝ آٔبسٜ  دٞذ وٝ ثب ٘تبیج آصٖٔٛ فشضیٝ دْٚ فشػی اَٚ سا ٘ابٖ ٔی 1جذَٚ کٕبسٜ 
F   13/5 )ٔؤیذ ٔؼٙبداس ثٛدٖ ٔذَ ثشای آصٔدٖٛ فشضدیٝ اسد      (  111/1  ٚ سطن ٔؼٙبداسی

 دٞٙذٜ ػذْ ٚجٛد خٛدٕٞجستٍی ثیٗ جٕدالت اخدالَ اسد      ٘یض ٘ابٖٚاِذسیج ٘تبیج آصٖٔٛ 
ٖ   ( ٔی 15/1  71کذٜ ضشیت تؼییٗ تؼذیُ دٞٙدذٜ لدذس تٛضدین دٞٙدذٌی ٔتغیدش       ثبکذ ودٝ ٘ادب

 ثبکذ  ٚاثستٝ، تٛسط ٔتغیش ٔستمُ ٔی
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 : ٘تبیج حبصُ اص آصٖٔٛ فشضیٝ دْٚ  1جذَٚ
سطح 

ی  داری هٌؼ
 هتغیر ػالهت اختصاری ضریب t آهارُ

117/1 175/8 771/7 β0 ػشض اص ٔجذا 

111/1 57/1 175/1 Earn سٛد ػّٕیبتی 

783/1 173/7 713/8 UEM  ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تبویذ ثش ٔطّت خب 

111/1 839/8- 555/1- Qualify ٘ظش ٔاشٚط 

1115/1 17/1- 171/1- QEM  ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تبویذ ثش ٔطّت خب 

111/1 113/8- 111/1- Disclaim ػذْ اظٟبس ٘ظش 

119/1 71/1- 11/1- Earn×UEM ّیبتی ذ تبویذ ثش ٔطّت خب  دس سٛد ػٕ مجَٛ ثب ٙث  ٘ظشٔ 

115/1 139/1- 113/1- Earn× Qualify ٘ظش ٔاشٚط دس سٛد ػّٕیبتی 

113/1 113/1- 113/1- Earnit × QEM ّیبتی طّت خب  دس سٛد ػٕ ذ تبویذ ثشٔ  اشٚط ثب ٙث  ٘ظشٔ 

178/1 31/1- 117/1- Earn ×Disclaim ػذْ اظٟبس ٘ظش دس سٛد ػّٕیبتی 

91/1 15/1 18/1 lev اٞشْ ٔبِی 

113/1 58/7 39/1 size  ا٘ذاصٜ کشو 

175/1 59/1- 119/1- loss  صیبٖ کشو 

111/1 81/8 15/1 big ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی 

713/1 15/7 51/1 Abs-acc الالْ تؼٟذی 

15/1 31/7 17/1 div سٛد تمسیٕی 

 کذٜ ضشیت تؼییٗ تؼذیُ F 15/1آٔبسٜ  13/5

ٔٙؼی 111/1    داسی سطن 

 آصٖٔٛ ٚاِذ

 F B6=B7آٔبسٜ  81/1 سطن ٔؼٙبداسی 111/1

 F B6=B8آٔبسٜ  31/8 سطن ٔؼٙبداسی 111/1

 F B7=B8آٔبسٜ  15/7 ٔؼٙبداسیسطن  / 798

 F B6=B9آٔبسٜ  15/9 سطن ٔؼٙبداسی 111/1

 F B7=B9آٔبسٜ  81/1 سطن ٔؼٙبداسی 117/1

 F B8=B9آٔبسٜ  58/1 سطن ٔؼٙبداسی 113/1

ٞبی اظٟبس٘ظشٞبی ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ٔاشٚط، ٔاشٚط ثب ثٙدذ تأویدذ   ٔتغیش
، ػٙٛاٖ ٔتغیش ٚاثستٝ  ثٝ، پبیذاسی سٛد ػٙٛاٖ ٔتغیش ٔستمُ  ثٝثش ٔطّت خب  ٚ ػذْ اظٟبس٘ظش 
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ٌشٚ ا٘ذاصٜ کشو ، اٞشْ ٔبِی، صیبٖ، ا٘دذاصٜ   ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ ٔتغیش تؼذیُ ٔتغیش سٛد ػّٕیبتی ثٝ
دس تحمیدك کدٙبختٝ   ػٙدٛاٖ ٔتغیدش وٙتشِدی     ٔٛسسٝ حسبثشسی، الالْ تؼٟذی ٚ سٛد تمسیٕی ثٝ

 ذ ٘کٛ ٔی
 فرػی اٍل -آزهَى فرضیِ دٍم

ٞبیی وٝ ٌضاسد حسبثشسی ثدب اظٟدبس    فشضیٝ دْٚ فشػی اَٚ ثٝ ایٗ لشاس اس  وٝ کشو 
یی ثدب ٌدضاسد   ٞدب  تشی ة ٘سج  کدشو   وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ ٘ظش ٔاشٚط دسیبف  ٔی

 حسبثشسی حبٚی ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ 
ب تٛجدٝ ثدٝ سدطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس     ٔتغیش اظٟبس٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خدب  ثد  

جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٘ذاسد  ٔتغیش اظٟبس٘ظش ٔاشٚط ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙدبداسی  
 آٖ دس جددذَٚ ثددب ٔتغیددش پبیددذاسی سددٛد ساثطددٝ ٔٙفددی ٚ ٔؼىددٛس داسد  ٔتغیشٞددبی تؼددذیّی  

ٛجدٝ ثدٝ   دس سدٛد ػّٕیدبتی ثدب ت    اظٟبس٘ظشٞبی ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ٔادشٚط 
سطن ٔؼٙبداسی آٟ٘ب دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔٙفدی ٚ ٔؼىدٛس داس٘دذ  دس ثدیٗ     
 ٔتغیشٞبی وٙتشِی صیبٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی کشو  ثب پبیذسای سٛد ساثطٝ داس٘ذ  

ثشای تبییذ یب سد فشضیٝ اص آصٖٔٛ ٚاِدذ، جٟد  ثشسسدی تفدبٚت ثدیٗ ضدشایت ٔتغیشٞدبی        
دٞذ وٝ ثیٗ ضشایت ٔتغیشٞبی تؼدذیّی   ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی

 B6=B7  ٖدس٘تیجدٝ ثدب   ( تفبٚت ٔؼٙدبداس ٚجدٛد داسد    111/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ
 ٌشدد  ٔی دْٚ فشػی اَٚ تبییذتٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ 

 فرػی دٍم -آزهَى فرضیِ دٍم
یی ودٝ ٌدضاسد حسبثشسدی ثدب اظٟدبس ٘ظدش       ٞدب  شو ایٗ فشضیٝ ػجبست اس  اص ایٙىدٝ کد  

وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد ودٓ تدشی ثدٝ ٘سدج       ٔی ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  دسیبف 
یی ثددب ٌددضاسد حسبثشسددی حددبٚی ٘ظددش ٔمجددَٛ ثددب ثٙددذ تأویددذ ثددش ٔطّددت خددب  ٞددب کددشو 

 ثشخٛسداس٘ذ 
ثب تٛجٝ ثدٝ سدطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس    اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٔتغیش 

ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّدت  جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیش 
ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٖ دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٘ذاسد  ٔتغیشٞدبی  خب  

ثٙدذ تأویدذ ثدش ٔطّدت      ٔمجَٛ ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ٔاشٚط ثبتؼذیّی اظٟبس٘ظشٞبی 
دس سٛد ػّٕیبتی ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙدبداسی آٟ٘دب دس جدذَٚ ثدب ٔتغیدش پبیدذاسی سدٛد         خب 
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ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داس٘ذ  دس ثدیٗ ٔتغیشٞدبی وٙتشِدی صیدبٖ ٚ ا٘دذاصٜ ٔٛسسدٝ حسبثشسدی        
 کشو  ثب پبیذاسی سٛد ساثطٝ داس٘ذ  

تفدبٚت ثدیٗ ضدشایت ٔتغیشٞدبی     ثشای تبییذ یب سد فشضدیٝ اص آصٔدٖٛ ٚاِدذ ثدشای ٔحبسدجٝ      
دٞذ وٝ ثیٗ ضشایت ٔتغیشٞبی تؼدذیّی   ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی

 B6=B8  ٖدس٘تیجدٝ ثدب   ( تفبٚت ٔؼٙدبداس ٚجدٛد داسد    111/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ
 ٌشدد  ٔی دْٚ فشػی دْٚ تبییذتٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ 

 فرػی سَم -ٍمآزهَى فرضیِ د
یی ودٝ ٌدضاسد حسبثشسدی ثدب     ٞدب  فشضیٝ دْٚ فشػی سْٛ ػجبست اس  اص ایٙىدٝ کدشو   
وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد ودٓ تدشی    ٔی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  دسیبف 

 یی ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی ٘ظش ٔاشٚط ثشخٛسداس٘ذ ٞب کشو  ثٝ ٘سج 
ثب تٛجٝ ثدٝ سدطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس    اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٔتغیش 

ثدب تٛجدٝ   اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط جذَٚ، ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیش 
ثددٝ سددطن ٔؼٙددبداسی آٖ دس جددذَٚ ثددب ٔتغیددش پبیددذاسی سددٛد ساثطددٝ ٔٙفددی ٚ ٔؼىددٛس داسد   

دس سدٛد  شٚط ثب ثٙذ تأویدذ ثدش ٔطّدت خدب  ٚ ٔادشٚط      ااظٟبس٘ظشٞبی ٔ ٔتغیشٞبی تؼذیّی
ػّٕیبتی ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٟ٘دب دس جدذَٚ ثدب ٔتغیدش پبیدذاسی سدٛد ساثطدٝ ٔٙفدی ٚ         
ٔؼىٛس داس٘ذ  دس ثیٗ ٔتغیشٞبی وٙتشِی صیبٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی کشو  ثب پبیذاسی 

 سٛد ساثطٝ داس٘ذ  
ٚاِدذ، ثدشای ٔحبسدجٝ تفدبٚت ثدیٗ ضدشایت ٔتغیشٞدبی        ثشای تبییذ یب سد فشضیٝ اص آصٖٔٛ 

دٞذ وٝ ثیٗ ضشایت ٔتغیشٞبی تؼدذیّی   ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی
 B7=B8  ٖدس٘تیجدٝ ثدب   ( تفبٚت ٔؼٙبداس ٚجٛد ٘ذاسد  798/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ

 کٛد  دْٚ فشػی سْٛ تبییذ ٕ٘یتٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ 

 فرػی چْارم -آزهَى فرضیِ دٍم
یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی حبٚی ػدذْ اظٟدبس   ٞب ایٗ فشضیٝ ػجبست اس  اص ایٙىٝ کشو 

یی ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی    ٞدب  کشو  ٘ظش دسیبف  ٔیىٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٕتشی ثٝ ٘سج 
 ثب ثٙذ تبویذ ثشٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ  حبٚی ٘ظش ٔمجَٛ

جٝ ثٝ سطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس جدذَٚ ثدب ٔتغیدش پبیدذاسی سدٛد       ثب تٛػذْ اظٟبس ٘ظش ٔتغیش 
ثب تٛجدٝ ثدٝ    اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تبویذ ثشٔطّت خب ،ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیش 
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 سددطن ٔؼٙددبداسی آٖ دس جددذَٚ ثددب ٔتغیددش پبیددذاسی سددٛد ساثطددٝ ٘ددذاسد  ٔتغیشٞددبی تؼددذیّی 
دس سٛد ػّٕیبتی ثب تٛجدٝ  اظٟبس ٘ظش  ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ػذْ اظٟبس٘ظشٞبی ٔمجَٛ

ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٟ٘ب دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داس٘ذ  دس ثدیٗ  
 ٔتغیشٞبی وٙتشِی، صیبٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی کشو  ثب پبیذسای سٛد ساثطٝ داس٘ذ  

ضدشایت ٔتغیشٞدبی   ثشای تبییذ یب سد فشضیٝ اص آصٖٔٛ ٚاِدذ، ثدشای ٔحبسدجٝ تفدبٚت ثدیٗ      
دٞذ وٝ ثیٗ ضشایت ٔتغیشٞبی تؼدذیّی    ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی

 B6=B9  ٖ٘تیجدٝ ثدب    دس( تفبٚت ٔؼٙبداس ٚجدٛد داسد   111/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ
 کٛد  ٔی دْٚ فشػی چٟبسْ تبییذتٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ 

 فرػی پٌجن -آزهَى فرضیِ دٍم

یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی اص ٘ٛع ٞب فشضیٝ دْٚ فشػی پٙجٓ ػجبست اس  اص ایٙىٝ کشو 
یی ثب ٌدضاسد  ٞب وٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ ٘سج  کشو  ٔی ػذْ اظٟبس ٘ظش دسیبف 
 ثشخٛسداس٘ذ  حسبثشسی ٔاشٚط

یدذاسی سدٛد   ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٖ دس جدذَٚ، ثدب ٔتغیدش پب   ػذْ اظٟبس ٘ظش ٔتغیش 
ثدب تٛجدٝ ثدٝ سدطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس      اظٟبس ٘ظدش ٔادشٚط   ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیش 

اظٟبس٘ظشٞدبی   جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیشٞدبی تؼدذیّی  
دس سٛد ػّٕیبتی ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٟ٘ب دس جذَٚ ثب ٔتغیش ٚ ػذْ اظٟبس ٘ظش  ٔاشٚط
سٛد ساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داس٘ذ  دس ثیٗ ٔتغیشٞبی وٙتشِی، صیبٖ ٚ ا٘دذاصٜ ٔٛسسدٝ    پبیذاسی

 حسبثشسی کشو  ثب پبیذاسی سٛد ساثطٝ داس٘ذ  
ثشای تبییذ یب سد فشضیٝ اص آصٖٔٛ ٚاِدذ، ثدشای ٔحبسدجٝ تفدبٚت ثدیٗ ضدشایت ٔتغیشٞدبی        

یت ٔتغیشٞبی تؼدذیّی  دٞذ وٝ ثیٗ ضشا  ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی
 B7=B9  ٖدس٘تیجدٝ ثدب   ( تفبٚت ٔؼٙدبداس ٚجدٛد داسد    111/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ

 ٌشدد  ٔی دْٚ فشػی پٙجٓ تبییذتٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ فٛق فشضیٝ 

 فرػی ضطن -آزهَى فرضیِ دٍم
یی وٝ ٌضاسد حسبثشسی اص ٘ٛع ػدذْ اظٟدبس   ٞب ایٗ فشضیٝ ػجبست اس  اص ایٙىٝ کشو 

یی ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی    ٞب ٘ظش دسیبف  ٔیىٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تشی ثٝ ٘سج  کشو 
 ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ثشخٛسداس٘ذ اص ٘ٛع

ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙدبداسی آٖ دس جدذَٚ ثدب ٔتغیدش پبیدذاسی سدٛد       ػذْ اظٟبس ٘ظش ٔتغیش 
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ثدب تٛجدٝ   أویذ ثش ٔطّت خب ، اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب ثٙذ تساثطٝ ٔٙفی ٚ ٔؼىٛس داسد  ٔتغیش 
ثدٝ سدطن ٔؼٙددبداسی آٖ دس جدذَٚ، ثدب ٔتغیددش پبیدذاسی سدٛد ساثطددٝ ٔٙفدی ٚ ٔؼىددٛس داسد         

دس ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ػدذْ اظٟدبس ٘ظدش    اظٟبس٘ظشٞبی  ٔتغیشٞبی تؼذیّی
فدی ٚ  سٛد ػّٕیبتی ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آٟ٘ب دس جذَٚ ثب ٔتغیش پبیذاسی سٛد ساثطدٝ ٔٙ 

ٔؼىٛس داس٘ذ  دس ثیٗ ٔتغیشٞبی وٙتشِی صیبٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٔٛسسٝ حسبثشسی کشو  ثب پبیذسای 
 سٛد ساثطٝ داس٘ذ  

ثشای تبییذ یب سد فشضیٝ اص آصٖٔٛ ٚاِدذ، ثدشای ٔحبسدجٝ تفدبٚت ثدیٗ ضدشایت ٔتغیشٞدبی        
یّی دٞذ وٝ ثیٗ ضشایت ٔتغیشٞبی تؼدذ  ٌشدد  ٘تبیج آصٖٔٛ ٚاِذ ٘ابٖ ٔی تؼذیّی استفبدٜ ٔی

 B8=B9  ٖ٘تیجدٝ ثدب    دس( تفبٚت ٔؼٙبداس ٚجدٛد داسد   111/1( ثب تٛجٝ ثٝ سطن ٔؼٙبداسی آ
 ٌشدد  ٔی دْٚ فشػی کآ تبییذفٛق فشضیٝ  ،تٛجٝ ثٝ ٘تبیج جذَٚ

 

 گیری ًتیجِبحث ٍ 
ی حسبثشسدی ٚ سدٛد ثدٝ ػٙدٛاٖ ٔؼیدبسی ٟٔدٓ دس       ٞدب  ثب تٛجٝ ثدٝ إٞید  ثدبالی ٌدضاسد    

ٞبی ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ، ایدٗ ٔمبِدٝ سدؼی دس     دس کشو ٌزاساٖ  ٌیشی سشٔبیٝ تصٕیٓ
ثدٝ ػٙدٛاٖ    ٞدب  ٔیبٖ اظٟبس٘ظشٞبی صبدس کذٜ حسبثشسی ٚ پبیذاسی سٛد کشو ی  یبفتٗ ساثطٝ

ٌیشی ویفی  سدٛد سا داسد  ٕٞچٙدیٗ دس ایدٗ ٔمبِدٝ پبیدذاسی سدٛد        یىی اص ٔؼیبسٞبی ا٘ذاصٜ
ٔمبیسٝ لشاس ٌشف   ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛضدٛع   ی ٔختّف حسبثشسی، ٔٛسدٞب ثب اظٟبس ٘ظش ٞب کشو 

ی ٌددشدآٚسی کددذٜ دس ساثطددٝ ثددب سٚیددذادٞبیی اسدد  وددٝ ٞددب ٔددٛسد ثشسسددی وددٝ دس آٖ دادٜ
ٜ     ٞب دسٌزکتٝ س  دادٜ اس  ٚ ٔتغیش ٚ ٌیدشی   ی ٚاثستٝ لجدُ ٚ ثؼدذ ٚسٚد ٔتغیدش ٔسدتمُ ا٘دذاص

اسد   کٛد، ٔٙبست تشیٗ سٚد دس ایٗ ٘ٛع تحمیك، سٚد تحمیدك پد  سٚیدذادی     ٔطبِؼٝ ٔی
ٗ  کٛد  دس ٔی ٔمبیسٝ ای ٘یض ٌفتٝ د  وٝ ثٝ آٖ سٚد ػّی ٜ  اید  59ی ٔشثدٛط ثدٝ   ٞدب  تحمیدك داد
 لشاس ٌشف   ثشسسی ٔٛسد7858تب  7831صٔب٘ی ی  کشو  دس ثبصٜ

یی ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی    ٞدب  دٞذ وٝ کشو  ٔی ، ٘اب7ٖ٘تبیج حبصُ اص آصٖٔٛ فشضیٝ 
یی ثدب ٌدضاسد   ٞدب  ی، ثٝ ٘سج  کدشو  حبٚی اظٟبس ٘ظش تؼذیُ کذٜ، اص پبیذاسی سٛد وٓ تش

حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ، ثشخٛسداس٘ذ  دس فشضیبت فشػی دْٚ ثٝ ٔمبیسٝ پبیدذاسی  
ی حسبثشسی تؼذیُ کذٜ، پشداختٝ کذ  ٘تبیج حبصدُ اص  ٞب یی ثب اظٟبس ٘ظشٞب سٛد، دس کشو 

اظٟدبس   یی ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚیٞب آصٖٔٛ ایٗ فشضیبت حبوی اص ایٗ اس  وٝ کشو 
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٘ظش ٔاشٚط ٚ ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خدب ، اص پبیدذاسی سدٛد ودٓ تدشی ثدٝ ٘سدج         
یی ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثدب ثٙدذ تأویدذ ثدش ٔطّدت خدب ،       ٞب کشو 

یی ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی    ٞدب  ثشخٛسداس٘ذ  فشضیٝ دٚ، فشػی سْٛ ثٝ ایٗ لشاس ثٛد وٝ کشو 
تدشی، ثدٝ ٘سدج      ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب ، اص پبیذاسی سٛد وٓحبٚی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ثب 

یی ثب ٌضاسد حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط، ثشخٛسداس٘ذ وٝ ایٗ فشضیٝ ٔدٛسد آصٔدٖٛ   ٞب کشو 
لشاس ٌشف ، أب ٔٛسد تأییذ ٚالغ ٍ٘شدیذ  فشضیٝ دْٚ، فشػدی چٟدبسْ، ٘یدض ٔدٛسد تبییدذ لدشاس       

سد حبٚی ػذْ اظٟبس ٘ظش اص پبیدذاسی  یی ثب ٌضاٞب ٌشف  ٚ ایٗ ٘تیجٝ حبصُ کذ وٝ کشو 
یی ثب ٌضاسد حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔمجَٛ ثب ثٙذ تبویذ ثش ٔطّدت  ٞب تشی ثٝ ٘سج  کشو  سٛد وٓ

خب  ثشخٛسداس٘ذ  ٕٞچٙیٗ ٘تبیج دیٍش حبصدّٝ اص آصٔدٖٛ فشضدیبت فشػدی دْٚ، ٘ادبٖ داد      
ٓ       ٞب وٝ کشو  ٘سدج   تدشی ثدٝ    یی ثب ٌضاسد حدبٚی ػدذْ اظٟدبس ٘ظدش، اص پبیدذاسی سدٛد ود
ٔاشٚط ثب ثٙدذ تأویدذ ثدش ٔطّدت خدب        یی ثب ٌضاسد حبٚی اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ٚٞب کشو 

 ثشخٛسداس٘ذ 
ی تحمیك ثب تحمیمبت خبسجی ٔمبیسٝ ٌشدیذٜ اس  ودٝ ٘تیجدٝ حبصدُ اص آصٔدٖٛ     ٞب یبفتٝ

ٚ ٘یدددض فشا٘سدددی  ٚ  1117ی ثدددبستٛ ٚ ٕٞىدددبساٖ دس سدددبَ ٞدددب فشضدددیٝ پدددژٚٞش ثدددب یبفتدددٝ
حسبثشسدی تؼدذیُ کدذٜ ٚ     ٚجٛد ساثطٝ ٔ ج  ٔیبٖ اظٟبس٘ظشٞدبی (  اص ِحبظ 7551وشیاٙبٖ 

( ثٝ ثشسسی ساثطٝ ثیٗ الدالْ  1113  79ویفی  سٛد پبییٗ، ٕٞبٍٞٙی داسد  أب ٞشثٖٛ ٚ سٌٛ٘تٗ
تؼٟددذی اختیددبسی ثددٝ ػٙددٛاٖ کبخصددی اص ٔددذیشی  سددٛد ٚ احتٕددبَ دسیبفدد  اظٟبس٘ظشٞددبی 

یی ودٝ تؼدذیالت ٘بکدی اص اثٟدبْ     ٞدب  دسیبفتٙذ، کشو  ٞب حسبثشسی تؼذیُ کذٜ پشداختٙذ  آٖ
راتی ٚ ػذْ اطٕیٙبٖ  ثٝ جض تذاْٚ فؼبِی ( دسیبف  ٔیىٙٙذ، اص پبیذاسی سٛد ثیادتشی ٘سدج    

ثشخٛسداس٘ذ  وٝ ایٗ ثب ٘تبیج حبصُ اص پژٚٞش حبضش ٔغبیش اس  دس ٔیبٖ  ٞب ثٝ سبیش کشو 
ك طٟٕبسدجیبٖ ٚ  تحمیمبت داخّی ٘یض ٘تدبیج حبصدُ اص ایدٗ حمیدك ثدب ٘تدبیج حبصدُ اص تحمید        

(، اص ایٗ حیث وٝ ٚجٛد ساثطٝ ٔؼٙی داس ٔیبٖ ویفی  سدٛد ٚ ٘دٛع اظٟدبس ٘ظدش     7851پشتٛی 
 حسبثشسبٖ سا تبث  وشد٘ذ، ٔطبثم  داسد  

ثب تٛجٝ ثٝ إٞی  سٚص افضٖٚ حسبثشسی ٚ خذٔبت اطٕیٙبٖ ثخای دس ثبصاسٞدبی سدشٔبیٝ،   
ٞبی ٔدبِی تٛصدیٝ    اص اطالػبت صٛست وٙٙذٌبٖ ٌزاساٖ، تحّیٍّشاٖ ٚ سبیش استفبدٜ ثٝ سشٔبیٝ
ٞدبی حسبثشسدی ٚ ٘دٛع اظٟبس٘ظشٞدبی اسائدٝ کدذٜ        ٞب ثٝ ٌدضاسد  کٛد دس اسصیبثی کشو  ٔی

تٛجٝ داکتٝ ثبکٙذ  ٕٞچٙیٗ ثٝ سشٔبیٝ ٌزاساٖ ، اػتجدبس دٞٙدذٌبٖ ٚ وّیدٝ وسدب٘ی ودٝ لصدذ       
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ثدٝ دِیدُ    کٛد، ٔی ی ػاٛ ثٛسس اٚساق ثٟبداس سا داس٘ذ  تٛصیٝٞب سشٔبیٝ ٌزاسی دس کشو 
یی سا ا٘تخدبة  ٞدب  استجبط ٔ ج  ٔیبٖ ثٟجٛد دس اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٚ پبیذاسی سدٛد، کدشو   

، کبٞذ ثٟجٛد دس ٘ٛع اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٘سدج  ثدٝ سدبَ    ٞب وٙٙذ وٝ ٌضاسد حسبثشسی آٖ
یی ٞدب  ٌشدد وٝ اص ٔیبٖ کشو  ٔی ٌزاساٖ سیسه پزیشتش تٛصیٝ ثبکذ ٚ ٘یض ثٝ سشٔبیٝ ٔی لجُ

یی ثدب ثٟجدٛد ثیادتش دس اظٟدبس     ٞب دس اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٘سج  ثٝ سبَ لجُ ٚ کشو ثب ثٟجٛد 
یی سا ا٘تخدبة وٙٙدذ ودٝ کدبٞذ دسجدٝ ثٟجدٛد       ٞدب  ٘ظش حسبثشسی ٘سج  ثٝ سبَ لجدُ، کدشو   

ثدٝ ٘سدج     ٞدب  ثبکدٙذ  چدشا ودٝ پبیدذاسی سدٛد دس ایدٗ کدشو         ٔی ثیاتشی ٘سج  ثٝ سبَ لجُ
ٌدشدد  ٕٞچٙدیٗ ثدٝ     تش ٔی ایٗ سشٔبیٝ ٌزاسی وٓثبکذ ٚ سیسه  ٔی ی دیٍش ثیاتشٞب کشو 

ٌشدد، ثب فشض تبث  ثٛدٖ سدبیش کدشایط،    ٔی تٛصیٝوٙٙذٌبٖ  استفبدٜ سشٔبیٝ ٌزاساٖ ٚ سبیش
اص ٔیبٖ دٚ کشو  ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟدبس ٘ظدش ٔمجدَٛ ثدب ثٙدذ تبویدذ ثدش ٔطّدت         

وٝ دٚاْ سٛد دس  خب  ٚ ٔاشٚط، کشو  اَٚ سا جٟ  سشٔبیٝ ٌزاسی ا٘تخبة وشدٜ، چشا
ثبکدذ  ٕٞچٙدیٗ ثدب فدشض تبثد        ٔی ی آتی، ثیاتش کشو  دْٚٞب ، دس طی سبَٞب ایٗ کشو 

ثٛدٖ سبیش کشایط، اص ٔیبٖ دٚ کشو  ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟبس ٘ظدش ٔمجدَٛ ثدب ثٙدذ     
تبویذ ثش ٔطّت خب  ٚ ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خب ، کشو  اَٚ سا ا٘تخبة وٙٙدذ   

کشو  ثب ٌضاسد حسبثشسی حبٚی اظٟدبس ٘ظدش ٔمجدَٛ ثدب ثٙدذ تبویدذ ثدش ٔطّدت          اص ٔیبٖ دٚ
خب  ٚ ػذْ اظٟبس ٘ظش، کشو  اَٚ  ٚ اص ٔیدبٖ دٚ کدشو  ثدب ٌدضاسد حسبثشسدی حدبٚی       
اظٟبس ٘ظش ٔاشٚط ٚ ػذْ اظٟبس ٘ظش، کشو  اَٚ  ٚ دس ٟ٘بی  اص ٔیبٖ دٚ کشو  ثب ٌضاسد 

جٟد    ػدذْ اظٟدبس ٘ظدش، کدشو  اَٚ سا    حسبثشسی ٔاشٚط ثب ثٙذ تأویذ ثش ٔطّت خدب  ٚ  
 ٌشدد: ٔی ثشای تحمیمبت آتی ٘یض پیاٟٙبدات صیش اسائٝ سشٔبیٝ ٌزاسی خٛد، ا٘تخبة وٙٙذ 

ٛا ٛاع     ٞب اظٟبس٘ظش حسبثشسی ٚ سٛد آٚسی کشو  عثشسسی ساثطٝ ثٗی ٘ا ، ثشسسدی ساثطدٝ ٔیدبٖ ا٘د
ٛاع اظٟبس ٘ظدش ، ثشسسی ساثطٝ ٔٞب اظٟبس ٘ظش حسبثشسی ٚ ویفی  ٌضاسکٍشی ٔبِی کشو  ی ٞدب  یبٖ ٘ا

ٙٙذٜ ٛأُ تؼیٗی و ش اظٟبس ٘ظش ی  حسبثشسی ٚ تخص  حسبثشس دس صٙؼ ، ثشسسی ػ  ٌضٙی
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  788-771، ص  11  سبَ کآ  کٕبسٜ حسبثذاسی ٚ حسبثشسی

ش ٘دٛع اظٟدبس ٘ظدش    تدأتی "  7851٘ٛسصاد دِٚ  آثدبدی، ٔحٕدذ  جدذیشی ٘مدبد ودبس  جدبٍ٘یش        
     ٖ ٘ادشیٝ تحمیمدبت     "حسبثشسی ثش حجٓ ٔؼدبٔالت سدٟبْ دس ثدٛسس اٚساق ثٟدبداس تٟدشا

 718-33  ص  73  سبَ چٟبسْ  کٕبسٜ حسبثذاسی ٚ حسبثشسی
ثشسسدی ضدشیت   "(  7857ٚویّی فشد، حٕیذسضب  سؼیذی، ػّی  افتخبسی ػّی آثبدی، اوجش    

فصّٙبٔٝ ػّٕدی پژٚٞادی     7851  تبثستبٖ "ٚاوٙش ثٝ سٛد دس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ
 718-779  ص  73  سبَ کش  کٕبسٜ دا٘ش ٔبِی تحّیُ اٚساق ثٟبداس

 Cullinan ,C. P., Wang,F., Yang,B.& Zhang,J., (2012), "Audit opinion 
improvement and the timing of disclosure", Advances in 
Accounting, Volume 28, Issue 2, Pages 333–343 

 Choi, S. K. and Jeter, D. C. (1992), “The effects of qualified audit 
opinions on earnings response coefficients”, Journal of 
Accounting and Economics, Volume 15, Issues 2–3 , pp. 229- 247 

 Dechow, P. and Ge, W. (2006), "The persistence of earnings and cash 
flows and the role of special items: Implications for the accrual 
anomaly", Review of Accounting Studies, Volume 11, Issue 2 , 
pp. 253-296 

 Francis, J. R. (2004), "What do we know about audit quality?", The 
British Accounting Review, Vol. 36, pp. 345-368. 

 Ianniello, Giuseppe,. Galloppo,. Giuseppe, ( 2015), "Stock market 
reaction to auditor opinions – Italian evidence", Research paper, 
Managerial Auditing Journal, Volume: 30 Issue: 6/7, pp.610 - 632 

 Mithu Dey, R ,. Lim, Lucy,. (2015) ,. "Accrual reliability, earnings 
persistence, and stock prices",. Research paper, American Journal 
of Business, Volume: 30 Issue: 1, pp.22 - 48 

 McNichals, M. (2002). " Dissussion of the quality of accruals and 
earnings  :  the role of accrual estimation errors", Vol. 77, No. s-1, 
pp. 61-69. 

 Schiper , K .Vincent , L .(2003) ." earnings quality ", accounting 
horizons ", vol 17, pp.97-110 

 Subramanyam, K. R. (1996), “The pricing of discretionary accruals”, 
Journal of Accounting and Economics, Vol. 22, pp. 249-281. 

 Thanyaluk Vichitsarawong, Sompong Pornupatha ) ، 2015 " (، Do audit 
opinions reflect earnings persistence?", Managerial Auditing 
Journal, Vol. 30 Iss: 3, pp.244 - 276 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08826110/28/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01654101/15/2
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MAJ-06-2014-1045
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MAJ-06-2014-1045
http://www.emeraldinsight.com/loi/maj
http://www.emeraldinsight.com/toc/maj/30/6%2F7
http://www.emeraldinsight.com/loi/ajb
http://www.emeraldinsight.com/loi/ajb
http://www.emeraldinsight.com/toc/ajb/30/1


 
 


