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چکیدُ
ٞذف ایٗ پژٞٚص ثشسسی ساثغٔ ٝفیذ ثٛدٖ افطبی داٚعّجب٘ ٝثش اسبس ِٔٛفٞٝبی والٖ ٞیئت ثیٗإِّّی
استب٘ذاسٞبی حسبثذاسی  ٚلضبٚت سشٔبیٌٝزاساٖ دس ضشوتٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس
تٟشاٖ عی دٚس ٜصٔب٘ی سبَٞبی ٔ 1390 - 1394یثبضذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛس ،دادٜٞبی  127ضشوت ثب استفبدٜ
اص سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی حزف سیستٕبتیه ا٘تخبة  ٚثب استفبد ٜاص ٔذَ ٔپّی ،ویٕیٙی ٔ ٚضٚچتی آصٖٔٛ
ٌشدیذ .ثشای ا٘ذاصٌٜیشی افطبی داٚعّجب٘ ٝضشوتٞب اص چه ِیستی ثب  5ثؼذ ٔبٞیت وست  ٚوبس ،اٞذاف
 ٚاستشاتژیٞبی وست  ٚوبسٙٔ ،بثغ ،سیسهٞب  ٚاستجبعبت٘ ،تبیج ػّٕیبت ضشوت ٔ ٚؼیبسٞبی
ا٘ذاصٌٜیشی ػّٕىشد استفبد ٜضذ .یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیدٞذ دس ٔجٕٛع ،افطبی داٚعّجبِ٘ٛٔ ٝفٞٝبی اغّی
ٔذَ وست  ٚوبس استجبط اسصضی ثبالتشی ٘سجت ثِٛٔ ٝفٞٝبی افطبی ٔحذٚد فشأ ٓٞیسبصد .ثش اسبس
ایٗ یبفتٞٝب ،پیطٟٙبد ٔیضٛد ٔذیشاٖ ضشوتٞب ثب تٛج ٝثیطتش ث ٝایٗ ضبخعٞب ،ضشایظ تحّیُٞبی
دلیكتش استفبدٜوٙٙذٌبٖ غٛستٞبی ٔبِی سا فشا ٓٞسبص٘ذ.
طبقِبٌدی .G11, M21, P0 :JEL
ٍاصگاى کلیدی :افطبی داٚعّجبِ٘ٛٔ ،ٝفٞٝبی اغّی ٔذَ وست  ٚوبس ،استجبط اسصضی.
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 .6هقدهِ
وست اػتٕبد سشٔبیٌٝزاساٖ ثشای سشٔبیٌٝزاسی دس ثبصاس سشٔبی ٝتٛسظ ضشوتٞب ٘یبصٔٙذ
افضایص ضفبفیت دس اسای ٝاعالػبت ٔبِی  ٚغیشٔبِی است .ثٙٔ ٝظٛس افضایص ضفبفیت ،ضشوتٞب
ٔیتٛا٘ٙذ تػٕیٓ ثٌ ٝستشش سیبستٞبی افطبی خٛد  ٚث ٝتجغ آٖ افطبی داٚعّجب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ
یه اثضاس ٔ ٟٓالتػبدی ثٍیش٘ذ (خٛاجٛی  ٚػّیضاد ٜعالتپٕٞ .)1394 ،ٝبٖ عٛس وٞ ٝیّی  ٚپبِپٛ

1

( )2001ثیبٖ وشد٘ذ ،افطبء ٌ ٚضاسضٍشی ٔبِی اثضاس ٕٟٔی ثشای ٔذیشاٖ دس ساستبی ثشلشاسی
استجبط ثیٗ حبوٕیت  ٚػّٕىشد ضشوت ثب سشٔبیٌٝزاساٖ خبسجی ٔیثبضذ.
اعالػبت ٔبِی ،یىی اص ػٙبغش ثسیبس ثبإٞیت ثبصاسٞبی ٔبِی ٔیثبضذ .ثبصاس سشٔبی ٝیىی اص
ثبصاسٞبیی است و ٝدس آٖ ،اعالػبت ضفبف ثش ػّٕىشد آٖ ث ٝضذت ٔؤثش است ٘ ٚمػبٖ
اعالػبت ثبػث افضایص ٞضیٔ ٝٙجبدالت ٘ ٚبتٛا٘ی ثبصاس دس تخػیع ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ٔیضٛد.
اعالػبت ٞش چ ٝضفبفتش  ٚلبثُ دستشستش ثبضذ ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝاتخبر تػٕیٓٞبی
غحیحتشی دس صٔی ٝٙتخػیع ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ضٛد  ٚدس ٟ٘بیت ٔٙجش ث ٝسسیذٖ ث ٝوبسایی
تخػیػی ضٛد وٞ ٝذف ٟ٘بیی ثبصاس سشٔبی ٝاست (تجٛیذی .)1387 ،اص ایٗس ،ٚافطبی
اعالػبت تٛسظ ضشوتٞب ٘مص حیبتی دس وبسایی ثبصاس سشٔبی ٝایفب ٔیوٙذ .افطبی اعالػبت
ضشوتٞب اص عشیك ا٘تطبس غٛستٞبی ٔبِی ،یبدداضتٞبی تٛضیحیٌ ،ضاسش ٞیأت ٔذیشٚ ٜ
٘ظبیش آٖ ا٘جبْ ٔیٌیشد .ثشخی اص ضشوتٞب ػال ٜٚثش افطبی حذالُ اعالػبت ثشاسبس
استب٘ذاسدٞبی ٔشثٛط  ٚسبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ،ث ٝافطبی اضبفی اعالػبت ث ٝغٛست اختیبسی
ٔیپشداص٘ذ .اص ایٗسٔ ،ٚیتٛاٖ افطبی اعالػبت تٛسظ ضشوتٞب سا ث ٝد ٚدست ٝافطبی اججبسی ٚ
اختیبسی تمسیٓ ٕ٘ٛد.
یىی اص ٔٛضٛػبت ٔ ٟٓدس ساثغ ٝثب افطبی اعالػبت تٛسظ ضشوتٞب ،پیبٔذٞبی التػبدی
آٖ ٔیثبضذ .افطبی اججبسی  ٚاختیبسی اعالػبت ٔیتٛا٘ذ داسای پیبٔذٞبی التػبدی ٔتؼذدی اص
جّٕ ٝثٟجٛد ٘مذض٘ٛذٌی سٟبْ دس ثبصاس سشٔبی ،ٝوبٞص ٞضی ٝٙسشٔبی ٝضشوتٞب  ٚافضایص تٛاٖ
پیصثیٙی استفبدٜوٙٙذ ٜاص اعالػبت ثبضذ و ٝایٗ ٔٛاسد ٘یض ٟ٘بیتب ٔٙجش ث ٝافضایص اسصش ضشوت
ٔیٌشدد (پٛسحیذسی  ٚحسیٗپٛس .)1391 ،ث ٝػال ،ٜٚدس غٛستی و ٝافطبی وبُٔ  ٚضفبفیت دس
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ٌضاسضٍشی ٔبِی ٚجٛد داضت ٝثبضذ ،أىبٖ داسد ضشایظ ٔغٕئٙی پذیذ آیذ  ٚاعٕیٙبٖ ٘سجت ثٝ
حٕبیت اص ٔٙبفغ سشٔبیٌٝزاساٖ افضایص یبثذ .اص عشف دیٍش٘ ،بوبفی ٔ ٚج ٟٓثٛدٖ اعالػبت افطب
ضذٕٔ ٜىٗ است ث ٝثذٌٕب٘ی  ٚسفتبسٞبی غیشاخاللی ٔٙجش ضٛد و ٝایٗ أش سجت

ثبال

سفتٗ سیسه  ٚوبٞص اسصش ضشوت ٔیٌشدد (ٔطبیخی  ٚفشٞبدی.)1392 ،
دس فؼبِیتٞبی اخیش ٞ ،1IFRSیئت ثیٗإِّّی استب٘ذاسٞبی حسبثذاسی (ٔ 2)IASBفیذ ثٛدٖ
ٌضاسش سا ث ٝػٛٙاٖ اثضاسی ثشای تسٟیُ استجبعبت ثب سشٔبیٌٝزاساٖ ضٙبسبیی وشد .دس حمیمت،
ٔ IASBطبٞذ ٜوشد و ٝدس ثسیبسی اص ضشوتٞب ،تفسیش ٔذیشیت یىی اص ِٔٛفٞٝبی اغّی استجبط
آٖٞب ثب ثبصاس سشٔبی ٝثٛد ٚ ٜتىٕیُوٙٙذ ٜغٛستٞبی ٔبِی ٔیثبضذ .ثشاسبس ( ISABدس سبَ
 ،)2010تفسیشٞبی ٔذیشیت ثبیستی ضبُٔ اعالػبت پیطش ٚثٛد ٚ ٜا٘تمبَدٙٞذ ٜدیذٌبٔ ٜستمیٓ
ضشوت ثبضذ .ایٗ اعالػبت ثبیستی تطشیحوٙٙذ ٜس٘ٚذٞبی اغّی ٔ ٚطخعوٙٙذ٘ ٜتبیج آتی،
ٔٛلؼیت  ٚتٛسؼ ٝضشوت ٘ ٚیض ٔطخعوٙٙذ ٜفشغتٞبی ٔٛسد ا٘تظبس  ٚسیسهٞبی ٘بضی اص
ٔٛلؼیتٞبی ٔختّف ثبضذ (ٔٙیىیٛوسی.)2013 ،3
ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِت اسای ٝضذ ،ٜث٘ ٝظش ٔیسسذ افطبی اعالػبت ضشوتٞب ٔیتٛا٘ذ ثشای
استفبدٜوٙٙذٌبٖ غٛستٞبی ٔبِی ثسیبس ٔ ٚ ٟٓجبِت تٛج ٝثبضذ .دس ایٗ پژٞٚص تالش ضذٜ
است تب ث ٝثشسسی اثشات افطبی داٚعّجب٘ ٝثش اسبس ) IASB (2010ثش اسصش ثبصاس ضشوتٞب
پشداخت ٝضٛد .پژٞٚص حبضش ث ٝچٙذ سٚش ث ٝادثیبت ٔبِی  ٚحسبثذاسی وٕه ٔیوٙذ .اَٚ
ایٙى ،ٝپژٞٚص حبضش ضٛاٞذی اص افطبی داٚعّجب٘ ٝثش اسبس ضبخع ) IASB (2010اسایٝ
ٔیدٞذ ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝسشٔبیٌٝزاساٖ دس پیصثیٙی اسصش ضشوتٞب وٕه صیبدی ٕ٘بیذ .دْٚ
ایٙى ،ٝپژٞٚص حبضش ثش ٘مص ٔذَ وست  ٚوبس دس اسای ٝاعالػبت ٔفیذ جٟت ثٟجٛد اعالػبت
حسبثذاسی تبویذ داسد  ٚثٙبثشایٗ ،فؼبالٖ ثبصاس سشٔبی ٚ ٝسیبستٌزاساٖ ٔیتٛا٘ٙذ اص ٘تبیج ایٗ
پژٞٚص دس ساستبی تػٕیٕبت خٛد ثٟشٌ ٜیش٘ذ.
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ایٗ ٔغبِؼٔ ٝیوٛضذ ثب استفبد ٜاص دادٜٞبی عی دٚس ٜصٔب٘ی  ،1390-1394تبثیش افطبی داٚعّجب٘ٝ
ِٔٛفٞٝبی اغّی ٔذَ وست  ٚوبس ثشاسبس ) IASB (2010ثش استجبط اسصضی ثبالتش ٘سجت ثٝ
ِٔٛفٞٝبی افطبی ٔحذٚد سا ثشسسی ٕ٘بیذ.
دس ادأٔ ٝمبِ ٝث ٝغٛست صیش سبصٔب٘ذٞی ضذ ٜاست .ثخص د ْٚثٔ ٝشٚسی ثش ادثیبت
اختػبظ داسد؛ دس ثخص س ،ْٛسٚش پژٞٚص ٔذَٞبی آٔبسی  ٚا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیشٞبی ٔذَ
اسائٔ ٝیٌشدد؛ دس ثخص چٟبسْ ،یبفتٞٝبی پژٞٚص تجضی ٚ ٝتحّیُ ٔیضٛد  ٚدس ٟ٘بیت،
٘تیجٌٝیشی  ٚپیطٟٙبدٞبی پژٞٚص ثیبٖ ٔیضٛد.
 .2هزٍری بز ادبیات
دس ادثیبت ٔذیشیت  ٚحسبثذاسی ،ثحث دس استجبط ثب ِٔٛفٞٝبیی ؤ ٝذَ وست  ٚوبس سا تطشیح
ٔیوٙٙذٓٞ ،چٙبٖ ثبص ٔب٘ذ ٜاست .دس ایٗ استجبط IASB (2010) ،ثیٙص خٛثی دسثبسٔ ٜفیذ ثٛدٖ
اعالػبتی و٘ ٝیبص است ،افطب ضٛد؛ اسایٔ ٝیدٞذ .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛضشوتٞبیی و ٝتػٕیٓ ٔیٌیش٘ذ
تب ث ٝغٛست داٚعّجب٘ ٝث ٝسػبیت ایٗ ٔستٙذات ثپشداص٘ذ ،اعالػبت ٔفیذی سا دس استجبط ثب
پیصثیٙی جشیب٘بت ٘مذی آتی ،سیسهٞبی اسصیبثی  ٚاستشاتژیٞبی ٔذیشیت آٖٞب ٙٔ ٚبست
ثٛدٖ ٔٙبثغ ٔطٟٛد ٘ ٚبٔطٟٛد اسایٔ ٝیدٙٞذ .دس پژٞٚص حبضش ،ثش ٘مص وّیذی اعالػبت ثٝ
ػٛٙاٖ اثضاسی ثشای دسن ثٟتش ضخػیت ضشوت (ٕٞب٘ٙذ ٔبٞیت وست  ٚوبس ،استشاتژیٞبی
ضشوت ،سیسهٞب ٙٔ ٚبثغ) تبویذ ضذ ٜاست .ایٗ اعالػبت ،صٔب٘ی و ٝاستفبدٜوٙٙذٌبٖ ث ٝاسصیبثی
ضشوت ٔیپشداص٘ذ ،ثسیبس ٔ ٚ ٟٓحیبتی است (ٔپّی ،ویٕیٙی ٔ ٚضٚچتی.)2017 ،1
دس ادثیبت پژٞٚطی ایٗ حٛصٔ ،ٜمبالت ٔتؼذدی ث ٝتطشیح ایٗ ٔٛضٛع و ٝچشا افطبی ٔذَ
وست  ٚوبس ٔفیذ  ٚحیبتی است ،پشداختٝا٘ذ .دس ٕٞیٗ استجبطِ ،یسٙشیِ ،ًٙیٙسیش ،ضیپش ٚ
تشٚت )2012( 2ثیبٖ وشد٘ذ ٔذَ وست  ٚوبس ٔشتجظتشیٗ اعالػبت سا فشأ ٓٞیسبصد؛ صیشا
ٔطخعوٙٙذ ٜاسصش جشیب٘بت ٘مذی است .ثشٌٚبْ )2012( 3تطشیح وشد و ٝاستفبد ٜاص ٔذَ
وست  ٚوبس فشآٞوٙٙذٔ ٜشتجظتشیٗ اعالػبتی است و ٝاستفبدٜوٙٙذٌبٖ ٘یبص داس٘ذ.
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ثشای دسن ثٟتش ،یبدآٚسی ایٗ ٘ىت ٝضشٚسی است وٚ ٝلتی ضشوتٞب ثشاسبس ٔذَ وست ٚ
وبس ،افطبی داٚعّجب٘ ٝداس٘ذ (ثشای وبٞص ػذْ تمبسٖ اعالػبتی ،فشا ٓٞسبختٗ سیٍٙبَٞبیی
ثشای ثبصاس  ٚیب خٛدٔطشٚػی)ٔ ،حیظ اعالػبتی سا غٙیتش ٔیسبص٘ذ .ایٗ اعالػبت ضبُٔ
دادٜٞبی دس دستشس ثشای سشٔبیٌٝزاساٖ ٔیثبضذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثب آٖ ث ٝپیصثیٙی اسصش آتی
ضشوت ثپشداص٘ذ .ثٙبثشایٗ ،فشؼ ایٙىِٛٔ ٝفٞٝبی اغّی غیشاججبسی )ِٛٔ IASB (2010فٞٝبی
اغّی ٔذَ وست  ٚوبس ٞستٙذ  ٚافطبی داٚعّجب٘ٔ ٝذَ وست  ٚوبس اعالػبت حسبثذاسی سا
ثشای سشٔبیٌٝزاسا٘ی و ٝلػذ داس٘ذ ث ٝثشسسی اسصش ضشوت ثپشداص٘ذٔ ،فیذ ٔیسبصد .دس حٛصٜ
افطبی داٚعّجب٘ ٚ ٝاستجبط اسصضی آٖ ثب اسصش سٟبْ ضشوتٞب ،پژٞٚصٞبی ٔختّفی ا٘جبْ ضذٜ
است و ٝدس ادأ ٝث ٝتؼذادی اص آٖٞب اضبس ٜضذ ٜاست:
دس پژٞٚصٞبی داخّی٘ ،یىجخت  ٚوّٟش٘یب ( )1396دس تؼییٗ ساثغ ٝثیٗ ضفبفیت اعالػبتی،
٘مذض٘ٛذٌی  ٚاسصضیبثی ضشوتٞبی ثٛسسی وطٛس٘ ،طبٖ داد٘ذ ٔؼیبسٞبی ضفبفیت اعالػبتی ٚ
سغح ٘مذض٘ٛذٌی سٟبْ ساثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙبداسی داس٘ذ .أب ،ضفبفیت اعالػبتی  ٚاسصش ضشوت
ساثغٝای ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ.
تبسی ٔ ٚحسٙیّٔىی (٘ )1395تیجٌ ٝشفتٙذ ثیٗ افطبی اختیبسی ثب اٞشْ ٔبِیٛٔ ،سسبت
حسب ثشسیٔ ،جٕٛع دسغذ س ٝسٟبٔذاس ػٕذ٘ ،ٜسجت ٔذیشاٖ غیشاجشایی دس ٞیئت ٔذیشٚ ٜ
ا٘ذاص ٜضشوتٞب ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚجٛد داسد.
ثطیشیٔٙص ،سحٕب٘ی ،حسیٙی ٛٔ ٚسٛی ( )1394ثب ثشسسی لیٕتٌزاسی افطبی اختیبسی دس
ثبصاس سشٔبی ٝایشاٖ دسیبفتٙذ و ٝافطبی اختیبسی ضشوتٞب دس تػٕیٌٓیشی  ٚاسصشٌزاسی
ضشوتٞب ث ٝوبس ٔیسٚد .ث ٝػال ،ٜٚدس ثشسسی ٔذَ غیشخغی اسصش ضشوت ٘طبٖ داد ٜضذ وٝ
دس اسصشٌزاسی ضشوتٞب ،سغح ٔغّٛثی اص افطبی اختیبسی ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝیضٛد.
ِٚیپٛس ،عبِت٘یب  ٚاحٕذی ( )1393دس ثشسسی تأثیش سغح افطبی اختیبسی ثش ٔشثٛط ثٛدٖ
اسصش اعالػبت حسبثذاسی دس ضشوتٞبی ثٛسسی ایشاٖ ٘طبٖ داد٘ذ سٛد ٞش س ٚ ٟٓاسصش
دفتشی ٞش س ٟٓاص ػٛأُ ٔؤثش دس اسصشٌزاسی ضشوتٞبی ثٛسسی است .ثشاسبس ٘تبیج ،ثب
افضایص سغح افطبی اختیبسیٔ ،شثٛط ثٛدٖ ٔ ٚحتٛای اعالػبتی اسصش دفتشی ٞش س ٟٓافضایص
یبفت ٝاست .اص عشفی ،دس ٔذَ ثبصدٔ ٜحتٛای اعالػبتی سٛد ٞش س ٟٓدس تٕبْ سغٛح افطبی
اختیبسی اعالػبت یىسبٖ ثٛد ٜاست.
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ٔتفىشآصاد ،جبٔٝضٛسا٘ی ،حیذسی ( )1392دس پژٞٚص تبثیش دِٚت اِىتش٘ٚیىی ثش وبٞص فسبد
التػبدی دس ٌش ٜٚوطٛسٞبی ٔٙتخت اسالٔی ٘طبٖ داد٘ذ و ٝدِٚت اِىتش٘ٚیىی ثب افضایص
ضفبفیتٔ ،طىالت ٔشثٛط ث ٝاعالػبت ٘بٔتمبسٖ سا ثب افضایص دستشسی ث ٝاعالػبت وبٞص
ٔیدٞذٔ .طبیخی  ٚفشٞبدی ( )1392دس پژٞٚص ویفیت افطب ٞ ٚضی ٝٙحمٛق غبحجبٖ سٟبْ ثٝ
ثشسسی اثش ا٘ذاص ٜثش ایٗ استجبط پشداختٙذ .آٖٞب دسیبفتٙذ ساثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙبداسی ثیٗ ویفیت افطب
ٞ ٚضی ٝٙحمٛق غبحجبٖ سٟبْ ثشای ٌش ٜٚضشوتٞبی ثضسي ٚجٛد داسد؛ أب ایٗ استجبط ثشای
ضشوتٞبی وٛچهتش لبثُ ٔطبٞذ٘ ٜیست.
پٛسحیذسی  ٚحسیٗپٛس ( )1391دس ثشسسی ساثغ ٝثیٗ افطبی اختیبسی  ٚاججبسی ثب اسصش
سٟبْ ضشوتٞب ٘طبٖ داد٘ذ ،افطبی اججبسی داسای استجبط ٔؼٙبداسی ثب اسصش ثبصاس سٟبْ
ضشوتٞب ٔیثبضذ  ٚثب افضایص ضبخع ویفیت افطبء ،اسصش ثبصاس سٟبْ ٘یض افضایص پیذا ٔیوٙذ.
أب ایٗ ٔٛسد استجبط ثب افطبی اختیبسی ٔطبٞذ٘ ٜطذ.
دس پژٞٚصٞبی خبسجیٔ ،پّی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2017دس ثشسسی ٔفیذثٛدٖ افطبی ٔذَ وست
 ٚوبس ثشای لضبٚت سشٔبیٌٝزاساٖ دس ضشوتٞبی ٔبِی اسٚپبیی ٘طبٖ داد٘ذ استجبط اسصضی
ٔتغیشٞبی حسبثذاسی افطبی ٌستشدٜای دس استجبط ثب ٔذَ وست  ٚوبس اسایٔ ٝیدٞذ .یبفتٞٝب
٘طبٖ ٔیدٞذ افطبی اعالػبت ٔذَ وست  ٚوبس ٘ ٝتٟٙب ثشای استشاتژیٞبی سشٔبیٌٝزاساٖ ثّىٝ
ثشای لبٌٖ٘ٛزاساٖ  ٚتٟیٝوٙٙذٌبٖ استب٘ذاسدٞب ٘یض إٞیت داسد.
ثٛویت ٘ ٚبسٛضٗ )2016( 1دس ثشسسی  103ضشوت ثٛسسی دس وطٛس ا٘ذ٘ٚضی  ٚثیٗ
سبَٞبی  2014 ٚ 2013دسیبفتٙذ افطبی داٚعّجب٘ ٝاعالػبت  ٚویفیت حسبثشسی داسای اثش
ٔثجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش سٛدآٚسی  ٚاسصش ضشوتٞب ٔیثبضذٚ .اً٘  ٚحسیٙی )2013( 2دس
ثشسسی ٔحتٛای اسصضی افطبی اختیبسی اعالػبت چطٓا٘ذاص آتی ثبثت وشد٘ذ و ٝسبصٚوبسٞبی
ساٞجشی ضشوتی ثش سغح افطبی اختیبسی اعالػبت تأثیش داسد  ٚدس ایٗ ضشوتٞب ،تٛا٘بیی لیٕت
سٟبْ ثشای پیصثیٙی سٛد آتی ثیطتش است .حسٗ ،سٔٚیّی ،جٛسجیٙی  ٚپبٚس )2009( 3دس
ثشسسی استجبط ثیٗ افطبی اججبسی  ٚاختیبسی ثب اسصش ضشوتٞبی ٔػشی اظٟبس داضتٙذ ثیٗ

1

Bukit & Nasution
Wang & Hussainey
3
Hassan, Romilly, Giorgioni & Power
2
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افطبی اختیبسی  ٚاسصش ضشوت ٞیچٌ ٝ٘ٛاستجبط ٔؼٙبداسی ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜاست .أب استجبط دس
ٔٛسد افطبی اججبسی  ٚاسصش ضشوتٞب ٔٙفی ٔ ٚؼٙبداس ثٛد ٜاست  ٚثب افضایص افطبی اججبسی،
اسصش سٟبْ ضشوتٞب وبٞص پیذا ٔیوٙذ.
 .6-2هدل هفَْهی پضٍّص

دس پژٞٚص حبضش ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیش ٔستمُ افطبی داٚعّجب٘ ٝاص چه ِیستی ثب  5ثؼذ
ٔ )1بٞیت وست  ٚوبس؛  )2اٞذاف  ٚاستشاتژیٞبی وست  ٚوبس؛ ٙٔ )3بثغ ،سیسهٞب ٚ
استجبعبت؛ ٘ )4تبیج ػّٕیبت ٔ )5 ٚؼیبسٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ػّٕىشد ٔیثبضذٔ .تغیش ٚاثست ٝپژٞٚص
اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٔیثبضذ .دس ٔذَٞبی سٌشسی٘ٛی اثش تؼذیٌُش ضشوتٞبی
داسای افطبی داٚعّجب٘ ٝثبالتش دس سٛد ٌضاسش ضذ ٚ ٜاسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٘یض دس
٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاستٔ .ذَ ٔفٟٔٛی پژٞٚص سا ٔیتٛاٖ ث ٝغٛست صیش تشسیٓ وشد:

اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ

افطبی داٚعّجب٘ ٝوست  ٚوبس
اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ
سٛد ٌضاسش ضذٜ

ًوَدار  .6هدل هفَْهی پضٍّص

 .9رٍش پضٍّص
 .6-9هدل اقتصادسٌجی پضٍّص

ٔف ْٟٛاستجبط اسصضی اعالػبت حسبثذاسی ،ثیبٍ٘ش جبیٍب ٜاعالػبت یبد ضذ ٜدس اسصشٌزاسی
حمٛق ٔبِىبٖ است؛ یؼٙی ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝچ ٝثخص اص اسصش ضشوت سا ٔیتٛاٖ ث ٝوٕه ایٗ
اعالػبت تجییٗ ٕ٘ٛد .اص ٔٙظش ػّٕیبتی ،استجبط اسصضی اعالػبت حسبثذاسی ث ٝػٛٙاٖ ٕٞجستٍی
آٔبسی ثیٗ لیٕت ثبصاس (ثشآٔذ تػٕیٌٓیشیٞبی ٚالؼی دس حٛص ٜسشٔبیٌٝزاسی)  ٚاعالػبت
حسبثذاسی (دس لبِت دٔ ٚتغیش سٛد  ٚاسصش دفتشی) تؼشیف ٔیضٛد .ثشاسبس ایٗ تؼشیفٞ ،ش
چ ٝلذست تجییٗ (ضشیت تؼییٗ تؼذیُضذ ٜساثغٕٞ ٝجستٍی پیصٌفت )ٝاعالػبت حسبثذاسی
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ثیطتش ثبضذ٘ ،مص آٖ دس اسصشٌزاسی حمٛق ٔبِىبٖ پشسً٘تش  ٚیب ث ٝػجبست ثٟتش ،استجبط
اسصضی آٖ ثیطتش خٛاٞذ ثٛد (ثمفی  ٚثبغٔٛیبٖ.)1388 ،
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی فشضی ٝپژٞٚص اص سٚشضٙبسی اسای ٝضذ ٜاص سٛی ٔپّی ٕٞ ٚىبساٖ
( )2017استفبد ٜضذ ٜاست .دس ایٗ سٚش  ٚدس اثتذا ،ث ٝثشسسی اثؼبد پٙجٌب٘ ٝافطبی داٚعّجب٘ٝ
پشداخت ٝضذ ٚ ٜسپس ٞش یه اص ایٗ اثؼبد ث ٝغٛست جذاٌب٘ٛٔ ٝسد تحّیُ لشاس ٔیٌیش٘ذ .ثٝ
ایٗ تشتیت ،یه ٔذَ ثشای ثشسسی ٔجٕٛع اثؼبد  ٚپٙج ٔذَ ثشای ثشسسی ٞش یه اص اثؼبد
خٛاٞیٓ داضتٔ .ذَٞبی سٌشسی٘ٛی ٔٛسد استفبد ٜدس پژٞٚص حبضش ث ٝضشح ریُ ٔیثبضٙذ:
ٔذَ ()1

دس ٔذَ اغّی داسیٓ:
ٍِ :بسیتٓ عجیؼی اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوت  iدس سبَ t؛
 :سٛد ٌضاسش ضذ ٜضشوت  iدس سبَ t؛
 :اسصش دفتشی ضشوت  iدس سبَ t؛
ٔ :تغیش ٔجبصی وٚ ٝلتی افطبی داٚعّجب٘ ٝوُ ضشوتی ثبالتش اص ٔیب٘ ٝثبضذ یه  ٚدس
غیش ایٗ غٛست ،غفش ٔیثبضذ .دس پژٞٚص حبضشٔ ،تغیش افطبی داٚعّجب٘ ٝثشاسبس

IASB

) ٚ (2010ث ٝغٛست چه ِیست ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضٛد .دس غٛستی و ٝضشوتی ٞش یه اص
ضبخعٞب سا افطب ٕ٘بیذ؛ یه  ٚدس غیش ایٗ غٛست ،غفش ٔیثبضذ .سپس اص ٔیبٍ٘یٗ ث ٝدست
آٔذ ٜثشای تٕبٔی ضبخعٞب ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیش اغّی افطبی داٚعّجب٘ ٝاستفبدٔ ٜیضٛد.
 :جضء اخالَ.
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی اثشٌزاسی ثبالتش استجبط اسصضی اص تفسیش اسای ٝضذ ٜدس صیش استفبد ٜضذٜ
است:
 :ضشیت ثبثت ٔذَ سٌشسی٘ٛی؛
 :ضشیت ا٘ذاصٌٜیشی استجبط اسصضی سٛد ٌضاسش ضذ ٜضشوت ٔیثبضذ و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ
ضشوت افطبی ٔحذٚدی داضت ٝاست؛
 :ضشیت ا٘ذاصٌٜیشی استجبط اسصضی ٔتغیش اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوت؛
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 :ضشیت ا٘ذاصٌٜیشی تفبٚت ثیٗ افطبی ٔحذٚد  ٚافطبی ٌستشد ٜضشوت دس ٔذَ وست ٚ
وبس .ث ٝایٗ تشتیتٔ ،جٕٛع ضشایت

ٚ

٘طبٖ اص افطبی ٌستشد ٜضشوتٞب داسد؛

 :ضشیت ا٘ذاصٌٜیشی تفبٚت ثیٗ استجبط اسصضی سٛد ٌضاسش ضذٔ ٚ ٜذَ وست  ٚوبس
ضشوت ٔیثبضذ .دس حمیمتٔ ،جٕٛع ضشایت

ٚ

٘طبٖدٙٞذ ٜاستجبط اسصضی سٛد ٌضاسش

ضذ ٜدس ٌضاسشٞبی سبال٘ ٝضشوتٞبی داسای افطبی داٚعّجب٘ ٝثبالتش است؛
 :ضشیت ا٘ذاصٌٜیشی تفبٚت ثیٗ اسصش دفتشی ٔ ٚذَ وست  ٚوبس ٔیثبضذٓٞ .چٙیٗ،
ٔجٕٛع

ٚ

٘طبٖدٙٞذ ٜاستجبط اسصضی اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ دس ٌضاسشٞبی

سبال٘ ٝضشوتٞبی داسای افطبی داٚعّجب٘ ٝثبالتش است.
ثشای تفسیش فشضیٞٝب ا٘تظبس ٔیسٚد ؤ ٝجٕٛع ضشایت ( )  ) ( +ثضسيتش اص ( )
ثبضذ .ػال ٜٚثش ایٗ ،دس غٛستیؤ ٝجٕٛع ضشایت ( )  ) ( +ثضسيتش اص ( ) ثبضذ ٔیتٛاٖ
پزیشفت اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ دس ضشوتٞبی داسای افطبی ثبالتش ،داسای استجبط
اسصضی ثبالتشی است .ث ٝایٗ تشتیتٔ ،یتٛاٖ ٌفت ضشایت ( )  ) ( ٚثبیستی اص ٘ظش آٔبسی
ٔثجت ٔ ٚؼٙبداس ثبضٙذ .دس ادأٔ ٝذَ وّی ثشسسی ٞش یه اص اثؼبد اسای ٝضذ ٜاست:
ٔذَ ()2

دس ٔذَ ثبال ٞش یه اص اثؼبد ٔذَ ث ٝغٛست جذاٌب٘ ٝثشسسی ٔیضٛد  ٚجبی ٔتغیش ( )DIMسا
ٔیٌیشد .ایٗ اثؼبد ػجبستٙذ اص:
ٔ :بٞیت وست  ٚوبس ضشوت  iدس سبَ t؛
 :اٞذاف  ٚاستشاتژیٞبی وست  ٚوبس ضشوت  iدس سبَ t؛
ٙٔ :بثغ ،سیسهٞب  ٚاستجبعبت ضشوت  iدس سبَ t؛
٘ :تبیج ػّٕیبت ضشوت  iدس سبَ t؛
ٔ :ؼیبسٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ػّٕىشد ضشوت  iدس سبَ .t
 .2-9اًداسُگیزی هتغیزّای پضٍّص

دس پژٞٚص حبضش اص ٔتغیشٞبی ٚاثستٔ ،ٝستمُ  ٚوٙتشِی استفبد ٜضذ ٜاست و ٝدس ادأ ٝثٝ
سٚش ا٘ذاصٌٜیشی ٞش یه اص ٔتغیشٞب ث ٝغٛست جذاٌب٘ ٝپشداخت ٝضذ ٜاست.
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ٔتغیش ٚاثست ،ٝاسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوت ٔیثبضذ و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی آٖ ثٝ
پیشٚی اص ٔپّی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2017اص ٍِبسیتٓ حبغُ ضشة لیٕت دس تؼذاد سٟبْ ضشوت دس
دٚسٔ ٜبِی استفبد ٜضذ ٜاست.
دس پژٞٚص حبضش یىی اص ٔتغیشٞبی ٔستمُ افطبی داٚعّجب٘ٔ ٝیثبضذ و ٝثشاسبس

IASB

) ٚ (2010ث ٝغٛست چه ِیست ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضٛد و ٝثشپبیٔ ٝتغیش ٔجبصی لشاس داسد .ث ٝایٗ
تشتیت و ٝدس غٛستی و ٝضشوتی ٞش یه اص ضبخعٞب سا افطبء ٕ٘بیذ یه  ٚدس غیش ایٗ
غٛست ،غفش ٔیثبضذ .سپس ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٞش یه اص اثؼبد ،اص ٔیبٍ٘یٗ ضبخعٞب استفبدٜ
ضذ ٚ ٜدس ا٘تٟب ٔیبٍ٘یٗ ایٗ اثؼبد ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیش افطبء استفبد ٜضذ ٜاست .اعالػبت
ٔشثٛط ثٞ ٝش یه اص ضبخعٞب ثب استفبد ٜاص تحّیُ ٔحتٛای ٌضاسش ٞیئت ٔذیش ٜجٕغآٚسی
ضذ ٜاست .اثؼبد پٙجٌب٘ٔ ٝتغیش افطبی داٚعّجب٘ ٝدس جذ )1( َٚاسای ٝضذ ٜاست.
جدٍل  .6فْزست ضاخص افطای ضزکت
ردیف

بعد

ضاخص
غٙؼتی و ٝضشوت دس آٖ فؼبِیت ٔیوٙذ
ثبصاسٞبی اغّی ٛٔ ٚلؼیت ضشوت ٘سجت ث ٝسلجب

1

ٔبٞیت
وست  ٚوبس

ٚیژٌیٞبی اغّی لب٘ٔ ،ٖٛمشسات ٔ ٚحیظ والٖ التػبدی و ٝثش ضشوت  ٚثبصاسٞبی
آٖ اثشٌزاس ٔیثبضذ
ٔحػٛالت  ٚخذٔبت اغّی ضشوت
فشایٙذٞب اغّی وست  ٚوبس  ٚسٚشٞبی تٛصیغ
سبختبس ضشوت  ٚچٍٍ٘ٛی خّك اسصش آٖ

2

اٞذاف ٚ

اٞذاف  ٚاستشاتژیٞبی ٔذیشیت

استشاتژی

فؼبِیتٞبی ٔذیشیت ثشای دستیبثی ث ٝاٞذاف  ٚاستشاتژیٞب

وست  ٚوبس

استجبط ثیٗ اٞذاف ،استشاتژیٞب  ٚفؼبِیتٞب  ٚپبداش ٔذیشاٖ

ٔٙبثغ،
3

سیسهٞب ٚ
استجبعبت

ٔٙبثغ اغّی ٔبِی دس دستشس ضشوت (ث ٝعٛس ٕ٘ ٝ٘ٛسبختبسسشٔبیٔ ،ٝذیشیتٔبِی )... ٚ
ٔٙبثغ اغّی غیشٔبِی دس دستشس ضشوت (ث ٝعٛس ٕ٘ ٝ٘ٛسشٔبی ٝفىشی  ٚا٘سب٘ی )... ٚ
استجبعبت اغّی ثیٗ ضشوت  ٚریٙفؼبٖ آٖ
اغ َٛضشوت (استشاتژیه ،تجبسیٔ ،بِی ،ػّٕیبتی)
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ردیف

ضاخص

بعد

تطشیح ٘تبیج ث ٝدست آٔذ ٜدس ٔٛلؼیتٞبی ٔبِی٘ ،مذیٍٙی  ٚػّٕىشد
تطشیح س٘ٚذٞبی اغّی ،ثخصٞبی وست  ٚوبس  ٚػٛأُ ٔؤثش ثش ػّٕىشد ضشوت
4

٘تبیج

ثحث  ٚتجضی ٚ ٝتحّیُ تغییش دس ٔٛلؼیت ٔبِی٘ ،مذیٍٙی  ٚػّٕىشد دس ٔمبیس ٝثب

ػّٕیبت

دٚسٜٞبی لجّی
ثحث دس استجبط ثب دستیبثی ث ٝاٞذاف ٔبِی
ثحث دس استجبط ثب دستیبثی ث ٝاٞذاف غیشٔبِی

5

ٔؼیبسٞبی

ضبخع ٞبی ػّٕىشد ٔبِی ثشای ٔذیشیت وست  ٚوبس  ٚاسصیبثی اٞذاف ٔغشح ضذٜ

ا٘ذاصٌٜیشی

ضبخعٞبی ػّٕىشد غیشٔبِی ثشای ٔذیشیت وست  ٚوبس  ٚاسصیبثی اٞذاف ٔغشح ضذٜ

ػّٕىشد

ٔمبیس ٝضبخعٞبی ػّٕىشدی (ٔ ٓٞبِی  ٓٞ ٚغیشٔبِی) دس ع َٛدٚسٔ ٜبِی

ٔٙجغٔ :پّی ٕٞ ٚىبساٖ ()2017

یىی اص ٔتغیشٞبی اثشٌزاس ثش اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ،سٛد ٌضاسش ضذٔ ٜیثبضذ
و ٝدس ایٗ پژٞٚص ث ٝپیشٚی اص ٔپّی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2017اص ٍِبسیتٓ عجیؼی سٛد ثشای
ا٘ذاصٌٜیشی آٖ استفبد ٜضذ ٜاستٔ .تغیش ٔستمُ دیٍش پژٞٚص حبضش اسصش دفتشی حمٛق
غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٞب دس دٚس ٜثشسسی ٔیثبضذ و ٝثشای ا٘ذاصٌٜیشی آٖ اص ٍِبسیتٓ عجیؼی
اسصش دفتشی یب ٕٞبٖ تشاص٘بٔٞٝبی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ استفبد ٜضذ ٜاست (ٔپّی ٕٞ ٚىبساٖ،
.)2017
جبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص دس ثشٌیش٘ذ ٜضشوتٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس
تٟشاٖ است .دٚس ٜصٔب٘ی پژٞٚص اص سبَ  1390تب سبَ  1394دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست .دس ایٗ
پژٞٚص ٕ٘ٝ٘ٛای ث ٝحجٓ  127ضشوت ثشاسبس ٔؼیبسٞبی صیش اص جبٔؼ ٝآٔبسی ضشوتٞبی
پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ا٘تخبة ضذ ٜاست:
-

ثب تٛج ٝث ٝدٚس ٜصٔب٘ی دستشسی ث ٝاعالػبت ( ،)1390-1394ضشوت لجُ اص سبَ
 1389دس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ پزیشفت ٝضذ ٜثبضذ ٘ ٚبْ آٖ تب پبیبٖ سبَ 1394
اص فٟشست ضشوتٞبی یبد ضذ ٜحزف ٘طذ ٜثبضذ؛

-

ثٙٔ ٝظٛس افضایص تٛاٖ ٓٞسٙجی ٕٞ ٚسبٖسبصی ضشایظ ضشوتٞبی ا٘تخبة ضذ،ٜ
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سبَ ٔبِی ضشوتٞب ثبیذ ث ٝپبیبٖ اسفٙذ ٔبٞ ٜش سبَ ٔٙتٟی ضٛد؛
-

ث ٝدِیُ ضفبف ٘جٛدٖ ٔشصثٙذی ثیٗ فؼبِیتٞبی ػّٕیبتی  ٚتأٔیٗٔبِی ضشوتٞبی ٔبِی
(ضشوتٞبی سشٔبیٌٝزاسیٚ ،اسغٌٝشی ٔبِی  ،)... ٚاص ٕ٘ ٝ٘ٛحزف ضذٜا٘ذ؛

-

ضشوتٞبیی و ٝاعالػبت آٖٞب ثشای ٔحبسجٔ ٝتغیشٞبی اِٚی ٝغٛستٞبی ٔبِی ٘بلع
ثٛدٜا٘ذ اص ٕ٘ ٝ٘ٛحزف ضذٜا٘ذ؛

-

ضشوتٞب ٘جبیذ تٛلف فؼبِیت داضت ٚ ٝدٚس ٜفؼبِیت خٛد سا تغییش داد ٜثبضٙذ.

 .4یافتِّای پضٍّص
دس جذ٘ )2( َٚتبیج ٘طبٖ ٔیدٞذ افطبی داٚعّجب٘ ٝضشوتٞب ث ٝثیص اص  42دسغذ ٔیسسذ وٝ
ایٗ ٔمذاس پبییٗتش اص ٔیبٍ٘یٗ ضبخعٞبی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست .ضٕٗ ایٙى ،ٝحذاوثش
ضبخعٞبی افطبی داٚعّجب٘ 85 ٝدسغذ  ٚوٕتشیٗ آٖ  9دسغذ ٔیثبضذ .اسصش ثبصاس حمٛق
غبحجبٖ سٟبْ ث ٝعٛس ٔتٛسظ ( )14/10است ؤ ٝمذاس ثبالتش ایٗ ٔتغیش ٘طبٖدٙٞذ ٜاسصش ثبالتش
ضشوت ثٛد ٜاست .سٛد ٌضاسش ضذ ٜضشوتٞب ث ٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ ( )11/98است ؤ ٝمذاس
سٛدآٚسی ضشوتٞب سا ٘طبٖ ٔیدٞذ  ٚثبالتش ثٛدٖ آٖ ٘طبٖدٙٞذ ٜسٛدآٚسی ثبالتش ضشوت
است .اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٞبی ٕ٘ )13/32( ٝ٘ٛاست ؤ ٝمبیس ٝایٗ
ٔمذاس ثب ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٘طبٖ ٔیدٞذ ث ٝعٛس ٔتٛسظ
ضشوتٞب داسای اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ثبالتشی ٘سجت ث ٝاسصش دفتشی ٔیثبضٙذ.
ضبخعٞبی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜثشای افطبی داٚعّجب٘ ٝضشوتٞب ٘یض ث ٝتفىیه اسای ٝضذ ٜاست.
ث ٝعٛس ٕ٘ٔ ٝ٘ٛبٞیت وست  ٚوبس ضشوتٞب داسای ٔتٛسظ  53دسغذ است  ٚایٗ دس حبِی
است و ٝسبیش ضبخعٞبی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜداسای ٔیبٍ٘یٗ پبییٗتشی اص ٔیبٍ٘یٗ ضبخعٞبی
دس ٘ظش ٌشفت ٝضذٜا٘ذ .دس ثیٗ ضبخعٞبی افطبی داٚعّجب٘ ٝضشوتٞب ،ػّٕىشد ٔبِی ثب ٔیبٍ٘یٗ
 32دسغذ داسای پبییٗتشیٗ ٔمذاس ٔیثبضذ (جذ.)2 َٚ
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جدٍل ً .2تایج آهار تَصیفی هتغیزّای پضٍّص
اًحزاف

هتغیز

ًواد

هیاًگیي

هیاًِ

حداکثز

حداقل

افطبی داٚعّجب٘ٝ

IASB

0/42

0/42

0/85

0/095

0/16

MV

14/10

13/88

19/41

10/77

1/67

0/78

NI

11/98

11/88

17/24

5/37

1/95

0/22

3/44

BV

13/32

13/07

18/31

8/66

1/59

0/91

4/07

NB

0/53

0/50

1/00

0/33

0/16

0/81

3/38

OS

0/49

0/66

1/00

0/00

0/28

-0/06

2/33

RRR

0/24

0/25

1/00

0/00

0/20

1/00

4/48

RO

0/44

0/40

1/00

0/00

0/28

0/17

2/32

PM

0/32

0/33

1/00

0/00

0/27

0/46

2/62

اسصش ثبصاس حمٛق
غبحجبٖ سٟبْ
سٛد ٌضاسش ضذٜ
اسصش دفتشی حمٛق
غبحجبٖ سٟبْ
ٔبٞیت وست  ٚوبس
اٞذاف  ٚاستشاتژیٞبی
وست  ٚوبس
ٔٙبثغ ،سیسهٞب ٚ
استجبعبت
٘تبیج ػّٕیبتٞب
ٔؼیبسٞبی ا٘ذاصٌٜیشی
ػّٕىشد

هعیار

چَلگی

کطیدگی

0/53

2/96
3/48

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

 .6-4تجشیِ ٍ تحلیل هدلّای رگزسیًَی

ثشای آصٔ ٖٛفشضی ٝپژٞٚص اص سٌشسی ٖٛخغی چٙذٌب٘ ٝاستفبد ٜضذ ٜاست .جٟت ا٘تخبة ثیٗ
سٚش دادٜٞبی تبثّٛیی  ٚدادٜٞبی تّفیمی اص آٔبس ٜآصِٔ ٖٛیٕش استفبد ٜضذ .فشضی ٝغفش ٘تبیج
ثٝدست آٔذ ٜثشای ٔذَ سٌشسی٘ٛی ا َٚدس سغح اعٕیٙبٖ  95دسغذ سد ضذ .ثٙبثشایٗٔ ،ذَٞب ثب
استفبد ٜاص سٚش دادٞ ٜبی پبّ٘ی(تبثّٛیی) ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت ٓٞ .چٙیٗ٘ ،تبیج آصٖٔٛ
ٞبسٕٗ ٘طبٖ اص اِٛٚیت سٚش اثشات ثبثت دس ٔذَ سٌشسی٘ٛی ثٛد .ثٙٔ ٝظٛس اعٕیٙبٖ اص تفسیش
سٚاثظ سٌشسی٘ٛی ،فشضیٞٝبی صیشثٙبیی سٌشسیٛٔ ٖٛسد استفبد ٜدس ایٗ پژٞٚصٛٔ ،سد ثشسسی
لشاسٌشفت٘ .تبیج ثشآٚسد آٔبس ٜدٚسثیٗ ٚاتس ٖٛدس جٟت تبییذ استمالَ اجضای خغب ٘طبٖ اص
ثشآٚسد ایٗ آٔبس ٜثیٗ  1/5تب  2/5لشاس داسدٔ .مبدیش ضبخع  VIFو ٝدس جٟت سٙجص ػذْ
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ٕٞخغی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٔستمُ پژٞٚص ٔحبسجٔ ٝیضٛد ،وٛچهتش اص ٔمذاس ثحشا٘ی 10
ثٝدست آٔذٜا٘ذ و٘ ٝطبٖ اص ػذْ ٚجٛد ٓٞخغی ضذیذ ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٔستمُ پژٞٚص داسد ٚ
ٔیتٛاٖ پزیشفت و ٝدلت ضشایت تبثیش ٔتغیشٞبی ٔستمُ دس ٔذَ پژٞٚص ،تحت تبثیش سٚاثظ
دس٘ٚی ٔتغیش ٞبی ٔستمُ لشاس ٍ٘شفت ٝاست .دس ٟ٘بیت ،ضشیت تؼییٗ اغالح ضذٔ ٜذَ ٘یض ٘طبٖ
ٔیدٞذ و 88 ٝدسغذ اص تغییشات ٔٛجٛد دس اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٞب تٛسظ
ٔتغیشٞبی ٔستمُ  ٚوٙتشِی ایٗ ٔذَٞب تجییٗ ٔیٌشدد٘ .تبیج ثٝدست آٔذ ٜدس جذ )3( َٚثشای
فشضی ٝپژٞٚص اسای ٝضذ ٜاست:
جدٍل ً .9تایج بزرسی هدل رگزسیًَی اٍل
هتغیزّا

ضزیب

هعٌاداری

VIF

C
NI
BV
dBM
dBM*NI
dBM*BV

1/66
0/31
0/64
0/12
0/18
0/16

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/88
6159/02
0/00
1/76

1/17
4/05
4/06
1/10
1/20

ضشیت تؼییٗ تؼذیُ ضذٜ
آٔبسF ٜ
سغح ٔؼٙبداسی
دٚسثیٗٚ-اتسٖٛ
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

٘تبیج ثٝدست آٔذ ٜدس استجبط ثب ٔتغیشٞبی ٔستمُ  ٚتؼذیٌُش ٔذَ ٘طبٖ ٔیدٞذ تٕبٔی
ٔتغیشٞبی ٔستمُ  ٚتؼذیٌُش اثش ٔؼٙبداسی ثش اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٞب داس٘ذ.
ث ٝعٛس جضییتش ،اثش ٔتغیش سٛد ٌضاسش ضذ ،ٜاسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٔ ٚتغیش
ٔجبصی افطبی ثبالتش ضشوتٞب داسای اثش ٔثجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش اسصش ثبصاس حمٛق غبحجبٖ سٟبْ
ٔیثبضذٓٞ .چٙیٗ ،اثش تؼذیٌُش سٛد ٌضاسش ضذ ٚ ٜاسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ
ضشوتٞب دس افطبی ثبالتش ٔٛجت تؼذیُ اثش ٔستمیٕی ثش ایٗ استجبط ٔیثبضذ .أب ٘تبیج ثشسسی
ضشیتٞبی ٔذَ ٘طبٖ ٔیدٞذ ضشیت ٔتغیش سٛد ٌضاسش ضذ ٜداسای ٔمذاسی پبییٗتشی ٘سجت
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ثٔ ٝجٕٛع ضشایت ٔتغیشٞبی سٛد ٌضاسش ضذ ٚ ٜاثش تؼذیّی ایٗ ٔتغیش دس ضشوتٞبی داسای
افطبی داٚعّجب٘ ٝثبالتش است .ایٗ ٔٛضٛع دس ٔٛسد ضشیت اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ
ٔ ٚجٕٛع ضشایت اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٔ ٚتغیش ٔجبصی افطبی ثبالتش ٘یض غبدق
است .ثٙبثشایٗ فشضی ٝپژٞٚص تبییذ ضذٔ ٚ ٜی تٛاٖ پزیشفت افطبی داٚعّجبِ٘ٛٔ ٝفٞٝبی اغّی
ٔذَ وست  ٚوبس ثشاسبس ) IASB(2010استجبط اسصضی ثبالتشی سا ٘سجت ثِٛٔ ٝفٞٝبی افطبی
ٔحذٚد فشإ٘ ٓٞیسبصد .دس ادأ ٝث ٝثشسسی سبیش ٔذَٞبی سٌشسی٘ٛی پشداخت ٝضذ ٜاست .ثشای
ایٗ ٔٙظٛس ث ٝثشسسی پٙج ٔذَ سٌشسی٘ٛی ثب استفبد ٜاص پٙج ضبخع افطبی ضشوت پشداخت ٝضذ
٘ ٚتبیج دس لبِت جذِٚی وّی اسای ٝضذ ٜاست .فشضیٞٝبی صیشثٙبیی سٌشسیٛٔ ٖٛسد استفبد ٜدس
ایٗ ٔذَٞب ٍٕٞی ٘طبٖ اص ٔٙبست ثٛدٖ ٔذَ داسد٘ .تبیج ثٝدست آٔذ ٜدس جذ )4( َٚثشای
فشضی ٝپژٞٚص اسای ٝضذ ٜاست:
جدٍل ً .4تایج رگزسیَىّای دٍم تا ضطن
() 2

هدل

() 4

() 9

() 1

() 1

هتغیزّای هستقل ٍ

ضزیب

هعٌاداری

ضزیب

هعٌاداری

ضزیب

هعٌاداری

ضزیب

هعٌاداری

ضزیب

هعٌاداری

C

1/78

0/00

1/79

0/00

1/79

0/00

1/77

0/00

0/57

0/00

NI

0/72

0/00

0/26

0/00

0/26

0/00

0/26

0/00

0/26

0/00

BV

0/68

0/00

0/68

0/00

0/68

0/00

0/68

0/00

0/69

0/00

DIM

0/06

0/01

0/07

0/06

-0/18

0/02

0/15

0/02

0/58

0/00

dDIM*NI

0/43

0/00

1/19

0/00

0/26

0/00

0/48

0/00

0/01

0/06

dDIM*BV

0/04

0/00

0/09

0/00

0/00

0/00

0/01

0/00

0/00

0/00

کٌتزلی

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

ضشیتتؼییٗتؼذیُضذٜ

6030/48

5953/17

5953/53

5948/47

6136/71

سغح ٔؼٙبداسی

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

دٚسثیٗٚ-اتسٖٛ

1/81

1/80

1/80

1/79

1/82

آٔبسٜ

F
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٘تبیج ثٝدست آٔذ ٜدس استجبط ثب ٔتغیشٞبی ٔستمُ  ٚتؼذیٌُش ٔذَٞبی سٌشسی٘ٛی د ْٚتب ضطٓ
٘طبٖ ٔیدٞذ تٕبٔی ٔتغیشٞبی ٔستمُ  ٚتؼذیٌُش داسای اثش ٔؼٙبداسی ثش اسصش ثبصاس حمٛق
غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٞب داس٘ذ .ػال ٜٚثش ایٗ٘ ،تبیج ث ٝدست آٔذ ٜحبغُ اص تفسیش ضشایت ٔذَ
٘یض ٘طبٖ ٔیدٞذ ٔجٕٛع ضشایت ٔتغیشٞبی اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ دس ٔتغیش
ٔجبصی ثبالتش اص ضشیت ث ٝدست آٔذ ٜثشای اسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ٔیثبضذ  ٚایٗ
دس حبِی است و ٝایٗ ٔٛسد ثشای سٛد ٌضاسش ضذٛٔ ٜسد تبییذ لشاس ٍ٘شفت ٝاست .أب دس
ٔجٕٛع ٔیتٛاٖ پزیشفت فشضی ٝپژٞٚص ٔٛسد تبییذ لشاس ٌشفت ٝاست.
ً .1تیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
افطبی اعالػبت تٛسظ ضشوتٞب یىی اص ٔٙبثغ ٔ ٚ ٟٓاسصضٕٙذ اعالػبتی ثشای سشٔبیٌٝزاساٖ،
اػتجبسدٙٞذٌبٖ  ٚسبیش ریٙفؼبٖ دس جٟت تػٕیٌٓیشیٞبی التػبدی  ٚث ٝغٛست آٌبٞب٘ٝ
ٔیثبضذ .اص جّٕٟٓٔ ٝتشیٗ آثبس افطبی اعالػبت سا ٔیتٛاٖ اسصشٌزاسی غحیح لیٕت سٟبْ
ضشوتٞب  ٚتغییش اسصش لیٕت سٟبْ دا٘ست .ثٙبثشایٗ ،ا٘تظبس ٔیسٚد و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ثٝ
ٔحتٛای اعالػبت افطبءضذ ٜتٛسظ ضشوتٞب تٛج ٝداضت ٝثبضٙذ  ٚاص آٖ اعالػبت دس جٟت
لیٕتٌزاسی غحیح اٚساق ثٟبداس استفبد ٜوٙٙذٕٞ .بٖعٛس و٘ ٝطبٖ داد ٜضذ ،افطبی داٚعّجب٘ ٝثش
اسبس ٔذَ وست  ٚوبس ٔیتٛا٘ذ اثشات ٔثجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش اسصش ثبصاس سٟبْ ضشوتٞب داضتٝ
ثبضذ.
٘تبیج ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝاثش تؼذیٌُش سٛد ٌضاسش ضذ ٚ ٜاسصش دفتشی حمٛق غبحجبٖ
سٟبْ دس ضشوتٞبی داسای افطبی ثبالتشٔ ،یتٛا٘ذ ٔٛجت تطذیذ ایٗ استجبط ٔثجت ضٛد ٚ
افضایص سشٔبیٌٝزاساٖ  ٚفؼبالٖ ثبصاس سشٔبی ٝتٛج ٝصیبدی ث ٝاعالػبت اسای ٝضذ ٜاص سٛی
ضشوتٞب داس٘ذ .صٔب٘ی و ٝسغح افطبی اعالػبت حسبثذاسی ٔ ٚبِی ضشوتٞب افضایص پیذا
ٔیوٙذٔ ،شثٛط ثٛدٖ ٔ ٚحتٛای اعالػبتی افضایص یبفت ٚ ٝػذْ تمبسٖ اعالػبتی وبٞص یبفتٚ ٝ
سشٔبیٌٝزاساٖ ٔیتٛا٘ٙذ تحّیُٞبی دسستتشی داضت ٝثبضٙذ .ایٗ ٘تبیج ثب یبفتٞٝبی ٔطبیخ ٚ
ٕٞىبساٖ (ِٚ ،)1393ی پٛس ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1393ثطیشیٔٙص ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1394تشیىی ٚ
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لٛسثُ ،)2016( 1ثٛویت ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ ٚ )2016پّی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2017سبصٌبسی داسد .أب دس
تضبد ثب ٘تبیج پٛسحیذسی  ٚحسیٗپٛس ( ٚ )1391حسٗ ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )2009یثبضذ.
ثب تٛج٘ ٝتبیج ثٝدست آٔذ ٜپژٞٚص ٘ ٚظش ث ٝایٙى ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،اػتجبسدٙٞذٌبٖ  ٚدس
ٔجٕٛع استفبدٜوٙٙذٌبٖ غٛستٞبی ٔبِی تٛج ٝخبغی ث ٝضبخعٞبی افطبی داٚعّجب٘ٝ
ضشوتٞب داس٘ذ ،پیطٟٙبد ٔیضٛد ٔذیشاٖ ضشوتٞب تٛج ٝثیطتشی ث ٝایٗ ضبخعٞب داضت ٝثبضٙذ.
ضٕٗ ایٙى ،ٝث ٝسیبستٌزاساٖ ثٛسسی دس وطٛس پیطٟٙبد ٔیضٛد ثشاسبس ٔذَ وست  ٚوبس ثٝ
ستجٝثٙذی ضشوتٞب ثپشداص٘ذ تب استفبدٜوٙٙذٌبٖ غٛستٞبی ٔبِی تحّیُٞبی دلیكتشی داضتٝ
ثبضٙذٓٞ .چٙیٗ ،پیطٟٙبد ٔیضٛد دس پژٞٚصٞبی آتی ث ٝثشسسی اثش افطبی داٚعّجب٘ ٝثشاسبس
ٔذَ وست  ٚوبس ثب ضبخعٞب ٔ ٚتغیشٞبی دیٍش ٔبِی  ٚحسبثذاسی ٕٞب٘ٙذ ٔذیشیت سٛد،
ػذْتمبسٖ اعالػبتی ٔ ٚحبفظ ٝوبسی حسبثذاسی پشداخت ٝضٛدٓٞ .چٙیٗٔ ،یتٛاٖ پژٞٚص
حبضش سا دس ٌشٜٞٚبی ٔختّفی اص جّٕ ٝضشوتٞبی ٔتٛسظ  ٚوٛچه ،ضشوتٞبی داسای
تٕشوض ٔبِىیت ،ضشوتٞبی خب٘ٛادٌی  ٚضشوتٞبی فؼبَ دس غٙبیغ سلبثتی ثشسسی ٕ٘ٛد.
هٌابع
 ثطیشیٔٙص٘ ،بص٘یٗ ،سحٕب٘ی ،ػّی ،حسیٙی ،سیذػّیٛٔ ،سٛیٔ ،یشحسیٗ ( .)1394لیٕتٌزاسیافطبی اختیبسی دس ثبصاس سشٔبی ٝایشاٖ .ثشسسیٞبی حسبثذاسی  ٚحسبثشسی.279-300 :)22( ،
 پٛسحیذسی ،أیذ ،حسیٗ پٛس ،حٕض .)1391( ٜثشسسی ساثغ ٝثیٗ افطبی اججبسی  ٚاختیبسی ثب اسصشسٟبْ ضشوتٞب .چطٓ ا٘ذاص ٔذیشیت ٔبِی.9-28 :)5( ،
 تبسیٔ ،شیٓٔ ،حسٙیّٔىی ،ثٟشاْ ( .)1395ثشسسی ػٛأُ ٚ ٚیژٌیٞبی افطبی اختیبسی دسضشوتٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ .وٙفشا٘س جٟب٘ی ٔذیشیت ،التػبد ٚ
حسبثذاسی  ٚػّ ْٛا٘سب٘ی دس آغبص ٞضاس ٜس.ْٛ
 تجٛیذی ،اِٙبص ( .)1387ضفبفیت  ٚوبسایی ثبصاس سشٔبیٔ .ٝجّ ٝحسبثذاس.34-43 :)196( ، ثمفی ،ػّی ،ثبغٔٛیبٖ ،سافیه ( .)1388تجییٗ استجبط اسصضی اعالػبت حسبثذاسی اص ٔٙظش ا٘ذاصٌٜیشی ٚسفتبسی .فػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت حسبثذاسی.1-52 :)25( ،
Triki & Ghorbel
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ٚ ٝ٘عّجبٚ ثیٗ سغح افطبی داٝ ساثغٝ ٔغبِؼ.)1394( حیذٚ ،ٝ عالتپٜ ػّیضاد،ِٝ ضىشا،یٛاجٛ خ-

 ػّٕیٝٔبّٙ فػ.ٖشاٟبداس تٟساق ثٚسس اٛ دس ثٜ ضذٝبی پزیشفتٞذٌی دس ضشوتٙبی ٕ٘بیٞٝٙضیٞ
.41-54 :)8( ، تبٔیٗ ٔبِیٚ طی ٔذیشیت داساییٞٚپژ
٘یىیِٚت اِىتشٚ تبثیش د.)1392( تٙ صی، حیذسی داد،تٙ صی،سا٘یٛ ضٝٔ جب، ٔحٕذػّی، ٔتفىش آصاد-

طی ٔذِسبصیٞٚ ػّٕی پژٝٔبّٙ فػ.تخت اسالٔیٙٔ بیٞسٛ وطٜٚص فسبد التػبدی دس ٌشٞثش وب
.37-51 :)24( 7 ،التػبدی
قٛ حمٝٙضیٞ ٚ  ثیٗ ویفیت افطبٝ ضشوت ثش ساثغٜ تأثیش ا٘ذاص.)1392( ٖساٛ س،بدیٞ فش، ثیتب، ٔطبیخی-

طیٞٚ ػّٕی پژٝٔبّٙ فػ.ٖشاٟبداس تٟساق ثٚسس اٛ دس ثٜ ضذٝبی پزیشفتٞبْ ضشوتٟغبحجبٖ س
.)19( ،حسبثذاسی ٔذیشیت
ٚ ٘ذٌیٛ ٘مذض، ثیٗ ضفبفیت اعالػبتیٝ تؼییٗ ساثغ.)1396(  حٕیذ،ش٘یبّٟ و، ٔحٕذسضب، ٘یىجخت.1-16 :)33( 9 ، حسبثشسیٚ بی حسبثذاسی ٔبِیٞصٞٚ پژ،اسصضیبثی ضشوت
 ثشسسی تأثیش سغح افطبی اختیبسی ثش.)1393(  سضب، احٕذی،ِٝ لذستا، عبِت٘یب،ٓبضٞ ،سِٛیپٚ .ٖشاٟبداس تٟساق ثٚسس اٛ دس ثٜ ضذٝبی پزیشفتٞدٖ اسصش اعالػبت حسبثذاسی دس ضشوتٛط ثٛٔشث
.)21( 7 ،طی حسبثذاسی ٔذیشیتٞٚ ػّٕی پژٝٔبّٙفػ
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