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  هاي مدیریت فصلنامه پژوهش

    1390زمستان  / پائیز و93و  92هاي  نامه شماره ویژه

  

  

 بررسی اثر استانداردهاي حسابداري ایران بر ضریب واکنش سود

 
  

 محمدرضا شورورزي

 (مسئول مکاتبات) استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور

 افسانه افروزمنش 

 حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابوردانش آموخته کارشناسی ارشد 

  

  18/8/90تاریخ پذیرش:      8/3/90تاریخ دریافت: 
 

  

  

   چکیده

با توجه به اهمیت استانداردهاي حسابداري و ضریب واکنش سود، در این تحقیق، مدلی با استفاده از استانداردهاي 

است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهاي کیفیت اطالعات حسابداري ایران براي ارزیابی ضریب واکنش سود ارائه شده 

شرکت از شرکت هاي فعال در بورس اوراق  107حسابداري و از روش هاي ارزیابی کیفیت سود می باشد. بدین منظور 

بهادار به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید. ضریب واکنش سود براي دو مقطع زمانی، پنج سال قبل از اجراي 

) 84تا  80سال هاي ( ) و پنج سال بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري79تا  75(سال هاي  دهاي حسابدارياستاندار

مورد بررسی قرار گرفته است و براي آزمون فرضیه از آزمون هاي تحلیل همبستگی و آزمون آنالیز واریانس استفاده 

  گردیده است. 

که تفاوت معناداري بین ضریب واکنش سود شرکت ها قبل و بعد  نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد

  .از اجراي استاندارهاي حسابداري وجود دارد

  

  .استانداردهاي حسابداري، ضریب واکنش سود ، کیفیت سود، نرخ فرصت هاي رشد کلیدي: هاي هواژ
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    بررسی اثر استانداردهاي حسابداري ایران بر ضریب واکنش سود/    92

  

  مقدمه -1

هاي بنیادي براي جلب اطمینان  شرط پیش یکی از

هاي  فعالیت گذاران و اعتباردهندگان در جهت سرمایه

تهیه و اقتصادي و سرانجام بالندگی اقتصادي، ي سازنده 

هاي مالی،  گیري که در انجام تصمیم ارائه اطالعاتی است

ی اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود. چنین اطالعات

  ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی

 بازارهاي سرمایه موجب کمک به دولت در

ها در امور اقتصادي و اداره  ریزي ها و برنامه گذاري سیاست 

شود. هم اکنون در  می واحدهاي تجاريعملیات 

هاي مالی به عنوان مهمترین  کشورهاي پیشرفته، صورت

اطالعاتی براي انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت  منبع

شناخته شده  نقدي واحدهاي تجاري هاي مالی و جریان

. از طرفی یکی از مهم ترین الزامات تهیه و ارائه است

ضع و تدوین اصول و اطالعات مالی با کیفیت مطلوب، و

  استانداردهاي حسابداري و رعایت آنها در عمل است.

استانداردهاي حسابداري بر کار و فعالیت حسـابداران  

تأثیر می گذارنـد. ایـن اسـتانداردها مرتـب تغییـر کـرده،       

ــراي انجــام دادن کارهــاي   اضــافه و حــذف مــی شــوند؛ ب

ی حسابداري، استانداردها، مقررات ساده و عملـی ارائـه مـ   

کنند. استانداردهاي حسابداري معموالً به عنوان قواعـدي  

پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، تا آن حد کـه  

صورت هاي مالی که در تهیه آنها اصول حسابداري رعایت 

نشده است با گزارش مردود ( و یـا مشـروط) حسابرسـان    

مواجه می شوند. همچنین دقت در تدوین استانداري کـه  

ابل تفسیر باشد بر کیفیت گزارشـگري مـالی مـی    کمتر ق

افزاید. کیفیت سود نیز بخشی از کیفیت گزارشگري مـالی  

است که مطالعات زیادي را در ادبیات حسابداري به خـود  

  .] 1384اصغري،[اختصاص داده است 

یکی از معیارهاي کیفیـت سـود، بررسـی همبسـتگی     

د بین سود و بازده سهام و قـدرت توضـیح دهنـدگی سـو    

  است.  

بیانگر میزان توانایی سـود بـراي    1ضریب واکنش سود

توضیح تغییرات بازده سهام می باشد . هر چه این ضـریب  

باالتر باشد توان توضیح تغییرات بازده سهام بیشتر است و 

ــت      ــاالتر اسـ ــود بـ ــت سـ ــود کیفیـ ــی شـ ــرض مـ  فـ

  .]1383کردستانی،[

  بیان مسئله

مبتنی حسابداري به عنوان یک سیستم اطالعاتی ، 

بر پردازش و تحلیل اطالعات مالی است و هر نظام 

تحلیلی الزم است بر یک سلسله از قواعد و اصول 

مشخص استوار باشد. استانداردهاي حسابداري بر گرفته 

از اصول و مفاهیم اولیه حسابداري هستند و تا حدي 

هاي عملی اصول و مفاهیم اولیه  توان گفت جلوه می

 اصغري،[ شود انداردها دیده میحسابداري در این است

1384[.  

استانداردها راهنماي عمل افراد حرفه هستند. آنها 

خط مشی اعضا حرفه را مشخص کرده و رهنمودهایی 

دهند.  از طرفی سود  براي مواجهه با مشکالت ارایه می

خالص گزارش شده توسط واحدهاي تجاري که یکی از 

سیاري از روش عناصر و اقالم صورت هاي مالی است در ب

هاي ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش یک شرکت مورد 

استفاده قرار می گیرد. به همین جهت اگر سیستم 

گزارشگري مالی بتواند اطالعات کمی و کیفی را که 

تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان گزارش هاي 

مالی جهت ارزیابی کیفیت سود نیاز دارند ارائه نماید، 

تري از وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاري تصویر به

بدست می آید. یکی از روش هاي اندازه گیري کیفیت 

سود، ضریب واکنش سود می باشد. فراهم آوردن 

شواهدي در مورد چگونگی تأثیر استانداردهاي حسابداري 

بر ضریب واکنش به ارزیابی فرآیند تدوین استاندارد در 

  این مورد کمک می کند. 

هاي انجام شده در ایـران عوامـل مـؤثر بـر      در تحقیق

ضریب واکنش سود بررسی شده است و لی تـأثیر اجـراي   

استانداردهاي حسابداري ایران بـر ضـریب واکـنش سـود     

مورد توجه قرار نگرفته اسـت.  بـه همـین دلیـل در ایـن      

تحقیق به دنبال بررسی این مطلـب هسـتیم کـه ضـریب     

ي حسابداري ایران، واکنش سود بعد از اجراي استانداردها

  بهبود یافته است یا خیر؟

  

  دالیل تدوین استانداردها

بلکویی براي تدوین استانداردهاي حسابداري دالیل زیر را 

  کند: عنوان می
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       93/    1390و زمستان پاییز/  93و  92نامه شماره هاي  ، ویژهمدیریت هاي پژوهشفصلنامه 

 

 

هاي مالی که بر اساس استانداردهاي  صورت )1

اند، در مورد وضعیت مالی، نتایج  حسابداري تهیه شده

الزم را در عملیات و شیوه رفتار شرکت، اطالعات 

کنندگان از اطالعات مالی، قرار  اختیار استفاده

هاي  دهند. بدون تبعیت از این استانداردها صورت می

  مالی فاقد ویژگی هاي کیفی الزم خواهند بود.

استانداردها، رهنمودها و مقررات اجرایی را به  )2

حسابرسان و حسابداران خبره ارائه می کنند و آنها را 

در حرفه تخصص، اعتبار و صداقت  سازند تا قادر می

  خود را حفظ کنند.

رسد براي  در مورد متغیرهاي گوناگونی که به نظر می )3

ها، تدوین مقررات حاکم بر شرکت ها،  محاسبه مالیات

هاي  ریزي و ... الزم هستند، استانداردها، پایگاه برنامه

  کنند. اطالعاتی ارائه می

ي عالقه مند آنها موجب تشویق همه افراد و گروه ها )4

   ]. 1381بلکویی، [شوند به رعایت اصول می

  

  اهمیت ارزیابی کیفیت سود 

) معتقدند کـه سـرمایه   2003( 2فرانسیس و همکاران

گـذاران از کیفیــت سـود بــه منظـور تشــخیص اطالعــات    

درنتیجـه کیفیـت    "مربوط به سود استفاده مـی نماینـد.   

ی باشـد و  سود مورد عالقه سرمایه گذاران فعلی و بالقوه م

همچنین در فرایند قراردادها نیـز مـورد توجـه قـرار مـی      

  .] 3،2003اسچیپر و وینسنت[ "گیرد . 

مطابق با مفهوم سودمندي تصمیم که توسط هیئت  "

ــد ،   ــه گردی ــالی آمریکــا ارائ اســتانداردهاي حســابداري م

کیفیت سود و بصورت عام تـر کیفیـت گزارشـگري مـالی     

گـزارش هـاي مـالی بـراي      مورد عالقه کسانی است که از

تصمیم گیري هاي سرمایه گـذاري و انعقـاد قراردادهـاي    

عالوه بر این می تـوان گفـت    "مختلف استفاده می کنند .

که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد کیفیـت گـزارش   

هاي مالی به صورت غیر مسـتقیم نشـان دهنـده کیفیـت     

ــد    ــی باش ــالی م ــگري م ــتانداردهاي گزارش ــادري  [اس ن

  .  ]1385نورعینی،

  

  

  

  ارزیابی کیفیت سود 

معیارهــاي مختلفــی بــراي ارزیــابی کیفیــت ســود در 

تحقیقات حسابداري بکار رفته است کـه هـر کـدام نقـاط     

  .]1383کردستانی، [قوت و ضعفی دارد 

 سود  4قابلیت پیش بینی  

وقتی ارقام تاریخی سود توان پیش بینی سود هاي 

امکان ارزیابی سودآوري آتی و چشم آتی را دارا باشد ، 

انداز آتی جریان نقدي فراهم می شود و فرض می شود 

ارقام سود از کیفیت باالیی برخوردار است. بیانیه مفهومی 

آمریکا   5) هیأت استانداردهاي حسابداري مالی1شماره (

)  بیان می دارد ، گزارشگري مالی برون سازمانی 1978( 

ند که در ارزیابی مبلغ ، زمان بندي باید اطالعاتی فراهم ک

و ابهام مرتبط با چشم انداز آتی جریان نقدي ورودي به 

شرکت مفید واقع شود . تأکید بیانیه بر ارزیابی جریان 

نقدي ورودي و اهمیت پیش بینی هاي سود براي این 

منظور، به عنوان نقطه قوت رویکرد قابلیت پیش بینی 

یري کیفیت سود به شمار سود به عنوان معیار اندازه گ

  می آید .

  مربوط بودن سود به ارزشیابی سهام  

وقتی تغییرات سود توان توضیح تغییرات قیمت سهام 

را دارا باشد فرض می شود کیفیت سود باال است . مزیت 

این روش این است که نیاز به یک فاصله زمانی مشخصی 

 نیست و نقطه ضعف آن این است که از این تعداد بسیار

  زیاد مدل هاي ارزشیابی باید یک مدل انتخاب شود . 

  محتواي اطالعاتی سود  

ضریب واکنش سود بیانگر میزان توانایی سود براي 

توضیح تغییرات بازده سهام می باشد . هر چه این ضریب 

باالتر باشد توان توضیح تغییرات بازده سهام بیشتر است و 

نقطه قوت فرض می شود کیفیت سود باالتر است . 

محتواي اطالعاتی سود این است که از روش مربوط بودن 

به ارزشیابی توانایی بیشتري دارد، زیرا از یک فاصله زمانی 

کوتاه براي مطالعه اثر تغییرات غیر منتظره سود بر 

کند و محتواي اطالعاتی  تغییرات قیمت سهام استفاده می

یکرد سود را دقیق تر بیان می کند. نقطه ضعف این رو

همان انتخاب یک مدل صحیح براي اندازه گیري بازده 

غیر عادي است و احتمال آلودگی اطالعات (رویدادها)  

  وجود دارد .                         
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    بررسی اثر استانداردهاي حسابداري ایران بر ضریب واکنش سود/    94

  

  ضریب واکنش سود در رگرسیون سود و بازده  

ضریب واکنش سود نشان می دهد به ازاي یک ریال 

هام چه مبلغی تغییر در سود هر سهم، تغییر در قیمت س

همان ضریب  ضریب واکنش سود خواهد بود. در واقع،

شیب رگرسیون بازده غیر عادي سهام و سود غیر منتظره 

  شرکت است . 

میلر و مودیگلیانی چندین عامل تعیین کننده ضریب 

میلر و [واکنش سود را به شرح زیر شناسایی کرده اند 

  :  ] 1961مودیگلیانی،

سرمایه منجر به ضریب هزینه سرمایه : هزینه  -

  واکنش سود  پایین تر می شود .

اهرم مالی : اهرم مالی باالتر منجر به ضریب  -

  واکنش سود  پایین تر می شود .

فرصت هاي رشد : هر چه رشد مورد انتظار  -

ضریب واکنش سود  باالتر خواهد  بیشتر باشد، 

  بود. 

نرخ بهره بدون ریسک : در نظریه مدل قیمت  -

، هزینه سرمایه  6هاي سرمایه اي گذاري دارایی

شرکت به نرخ بدون ریسک ، صرف ریسک بازار 

و ریسک سیستماتیک دارایی هاي شرکت 

تجزیه می شود .هر چه نرخ بهره بدون ریسک 

باالتر باشد، ضریب واکنش سود پایین تر خواهد 

  بود .

صرف ریسک بازار : صرف ریسک باالتر منجر به  -

  می شود . ضریب واکنش سود  پایین تر

ریسک سیستماتیک دارایی هاي شرکت یا  -

صنعت خاص: ریسک باالتر منجر به ضریب 

  واکنش سود پایین تر می شود.

شرکت : ریسک عملیاتی باالتر  ٧ریسک عملیاتی -

  منجر به ضریب واکنش سود پایین تر می شود .

بودن سود حسابداري: برآورد ضریب  ٨تورش -

ابداري واکنش سود تحت تأثیر رویه هاي حس

قرار می گیرد که به طور منظم براي تعیین 

سودهاي پایدار می باشد. یعنی اگر سودهاي 

حسابداري به سمت باال جهت دار باشد به 

  بود . سمت پایین جهت دار خواهد

سود حسابداري: تحریف کامل سود  ٩تحریف -

حسابداري برآورد ضریب واکنش سود را به 

  سمت صفرسوق می دهد.

بازده بین دارندگان اوراق بهادار قواعد تقسیم  -

(اعتبار دهندگان و سهامداران) بر ضریب 

واکنش سود تأثیر می گذارد. زیرا این قواعد بر 

  ریسک سهامداران تأثیر دارد .

( ثبات) سود: سودهاي پایدار منجر  ١٠پایداري -

  به ضریب واکنش سود باالتر می شود .

ي قابلیت پیش بینی سود: هر چه توانایی سودها -

گذشته براي پیش بینی سودهاي آتی بیشتر 

  باشد ، ضریب واکنش سود  باالتر خواهد بود .

اندازه شرکت: اندازه شرکت همبستگی مثبتی  -

با خطاي اندازه گیري سود دارد . انتظار می رود 

ضریب واکنش سود شرکت هاي بزرگ پایین تر 

  باشد .

صنعت: اگر شرکت متعلق به صنعتی باشد که  -

رود تغییرات مثبت در سودهاي جاري  میانتظار 

آن پایدار باشد، ضریب واکنش سود آن صنعت 

  باالتر خواهد بود .

عدم اطمینان: وقتی عدم اطمینان بیشتري در  -

مورد سودهاي آتی وجود دارد، اعالن آن 

محتواي اطالعاتی بیشتري دارد. بنابراین وقتی 

عدم اطمینان بیشتر باشد ضریب واکنش سود 

  است.  باالتر

  پایداري سود  

سوال از ماهیت سودهاي گزارش شده و ارتباط آن با 

ارزشیابی شرکت با تأکید بر اهمیت ضریب واکنش سود، 

مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. سوال این است که 

ضریب واکنش سود چه ارتباطی با پایداري سودهاي غیر 

رکت منتظره دارد ؟ در واقع میزان واکنش قیمت سهام ش

به تغییرات جدید در سود، همان ضریب واکنش سود 

است که نشان می دهد چگونه تغییرات جدید سود 

انتظارات سهامداران از منافع آتی که به آن دل بسته اند 

را تحت تأثیر قرار می دهد . تحقیقات صورت گرفته در 

و ایستون و  1987، 11این زمینه ( کورمندي و الیپ

) نشان دهنده وجود همبستگی 1989، 12زمیجوسکی
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مثبت بین ضریب واکنش سود و معیار پایداري سود می 

  باشد.

  

  پیشینه تحقیق   

محتـواي  « ) در تحقیقی بـا عنـوان   1386نوروزبگی ( 

اطالعاتی اعالمیه هاي سود هـر سـهم بـر اسـاس ضـریب      

به بررسی ارتباط بین تغییرات عایـدي هـر    »واکنش سود

و واقعی و تغییرات بـازده سـهام در    سهم پیش بینی شده

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختـه  

شرکت از شرکت هاي پذیرفتـه شـده    141است. او تعداد 

تــا  1380در بــورس اوراق بهــادار را در طــی ســال هــاي 

بررسی نمود و از مجموعه ي عوامل متعدد مؤثر بر  1384

یستماتیک، اندازه ضریب واکنش سود، سه عامل ریسک س

شرکت و نرخ فرصت هاي رشـد را بـه عنـوان متغیرهـاي     

توضیحی مدل خود انتخـاب کـرده و در مـدل رگرسـیون     

قرار داد. نتایج حاصـل از آزمـون فرضـیه ي فـوق، وجـود      

رابطه هم جهتی را میان تغییرات عایدي هـر سـهم پـیش    

بینی شده و تغییرات بازده سهام نشان داد. بدین ترتیب با 

فزایش میزان تغییر در عایدي هر سهم پیش بینی شـده،  ا

تغییرپذیري بازده سهام نیز افزایش می یابـد. هـم چنـین    

بخش عمده اثر تغییرات در پیش بینی عایـدي هـر سـهم    

که در بازه هـاي نزدیـک رخ مـی دهـد، در مـدت زمـان       

  .طوالنی تري روي قیمت اثر می گذارد

اسـتفاده  «  ) تحقیقی را تحت عنوان1387شورورزي (

از خصوصیات کیفی مفاهیم نظري گزارشگري مالی بـراي  

انجـام داد. در ایـن تحقیـق چهـار     » ارزیابی کیفیت سـود 

فرضیه مطرح شده است. نتایج حاصـل از آزمـون فرضـیه    

هاي اول و دوم پس از حذف شرکت هاي زیـان ده نشـان   

) R2داد که ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی سـود (  

رکت هاي با کیفیت سـود بـاال بـا پرتفـوي     در پورتفوي ش

شرکت هاي با کیفیت سود پایین تفاوت معناداري وجـود  

ندارد. فرضیه سوم و چهارم نشان داد که ضـریب واکـنش   

) بین پورتفـوي شـرکت   R2سود و قدرت توضیحی سود ( 

هاي با سود قابل اتکاي بیشتر و مربوط بودن پایین تفاوت 

  .معناداري وجود دارد

« ) تحقیقـی را بـا عنـوان     1987ي و الیـپ (  کورمند

،انجـام دادنـد.   »و بـازده سـهام   13تغییرات سود، ثبات سود

آنها معتقدند کـه تـا پـیش از ایـن تحقیـق، در خصـوص       

مطالعات پیرامـون رابطـه بـین سـود و بـازده یـک سـوال        

همواره مطرح بوده و آن این است که سود گـزارش شـده   

ارزش سهام شرکت  شامل اطالعاتی است که در تشخیص

، بازار از این اطالعـات اسـتفاده  مـی کنـد . آنهـا عنـوان       

کردند با فرض اینکه سود اطالعات مفید ارائـه مـی کنـد،    

سوال دومی مطرح می شـود بـا ایـن عنـوان کـه ماهیـت       

اطالعات در سود گزارش شده چیست و چگونـه بـا ارزش   

شرکت مرتبط است . جهت پاسخ دادن به ایـن سـوال بـر    

ي بزرگی ارتباط بین سود و بازده و نیز آزمون چگونگی رو

این بزرگی در ویژگی هاي سري زمـانی سـود هـا تمرکـز     

کردند . در واقع آنها با طرح این پرسش به واکـنش هـاي   

تفاضلی بازار به اجزاي گوناگون سود توجه کردند .  پیش 

بینی آنها این بود که احتمـاالً بزرگـی ارتبـاط بـین بـازده      

  و سود، وابسته به تداوم روند سود آوري است.سهام 

 1947شرکت را براي سـال هـاي    145آنها داده هاي 

مورد مطالعه قرار دادند . نتایج تحقیق آنها نشان  1980 –

همبستگی مثبتی بـا پایـداري    داد که ضریب واکنش سود

سود دارد . بـدین ترتیـب اولـین عامـل مـؤثر بـر ضـریب        

  .مشخص گردیده است واکنش سود با عنوان پایداري سود

) در تحقیق خود با عنوان 1989(  14کولینز و کوتاري

یک تجزیه و تحلیل بـین المللـی و مقطعـی عرضـی از     « 

 ، بـه بررسـی  »عوامل تعیین کننده ضـریب واکـنش سـود   

رابطه بین ریسـک سیسـتماتیک و ضـریب واکـنش سـود      

پرداختند و دریافتند کـه تنهـا   تنزیـل کننـده ( کـاهش      

 )(دهنده ) ضریب واکنش سود، ریسک سیسـتماتیک  

است. بعالوه آنها دریافتند که عامل نرخ فرصت هاي رشد 

تأثیرگذار اسـت   ضریب واکنش سودنیز به شکل مثبت بر 

ضـریب  واقع پژوهش آنها نشـان داد همـان گونـه کـه     در 

آزمون صریح روابط بین قیمت ها و بازده ها  ،واکنش سود

را که در مدل ارزش گذاري مالی نهفته است ، امکان پذیر 

می سازد مـی تـوان بـا دخالـت دادن متغیرهـاي ریسـک       

سیستماتیک و رشد برخی تفاوت هاي همزمـانی ضـریب   

  .واکنش سود را تبیین کرد

) در تحقیــق خــود بــا 1989ایســتون و زمیجوســکی (

تجزیه و تحلیل عرضـی واکـنش بـازار سـهام بـه      « عنوان 

، پـی بردنـد کـه ضـرایب     »اعالمیه هاي سـود حسـابداري  
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واکنش سود نوعاً کمتر از حد انتظار هستند . این یافتـه ،  

عالقمنــدي آنهــا را بــراي توجــه همزمــان بــه متغیرهــاي 

پایداري برانگیخت و بـه بررسـی    ریسک و رشد و تداوم یا

  ارتباط بین ریسک و پایداري سود پرداختند.

فصـل   20شرکت را براي حـداقل   150آنها داده هاي 

مورد مطالعه قـرار دادنـد .    1980 – 1960طی سال هاي 

شواهد حـاکی از وجـود همبسـتگی مثبـت بـین ضـریب       

و معیار پایداري سود است بـه عبـارت دیگـر     واکنش سود

هر چقدر پایداري بیشتر باشد با کنترل متغیرهاي ریسک 

و ایـن همبسـتگی   و رشد، ضریب واکنش سود باالتر است 

مستقل از ریسک سیستماتیک سـهام اسـت . همبسـتگی    

و ریسک نیز پس از کنترل بـراي   ضریب واکنش سودبین 

پایداري سود منفی است ولـی در همـه مـوارد معنـی دار     

  .نیست

ــا 2005(  15کوهلبــک و وارفیلــد ) در تحقیــق خــود ب

تأثیر استانداردهاي حسابداري بر مبناي اصول بر « عنوان 

، تأثیر چهـار اسـتاندارد حسـابداري    »کیفیت   حسابداري 

حقـوق بازنشسـتگی، ســایر مزایـاي پـس از بازنشســتگی،     

مالیات ها و سرمایه گذاري هـا را بـر معیارهـاي کیفیـت     

مـورد بررسـی    2002تـا   1980حسابداري طی سال هاي 

قرار دادند. هم چنین قدرت توضیحی سه مدل ارزشـیابی  

ارزش دفتري هر سهم عادي ، سود هر سهم و مـدلی کـه   

ازهر دو متغیـر تشـکیل شـده را بررسـی کردنـد. فرضـیه       

تحقیق عبارتست از: معیارهاي کیفیت حسـابداري بعـد از   

  پذیرش استانداردهاي حسابداري افزایش می یابند. 

داد که اجراي چهار استاندارد ذکر شده بر  نتایج نشان

کیفیت حسابداري مؤثر اسـت. اجـراي اسـتاندارد حقـوق     

بازنشستگی و سایر مزایاي پس از بازنشسـتگی منجـر بـه    

افزایش کیفیت حسابداري در مورد خطاي پـیش بینـی و   

پراکندگی پیش بینی می شوند. کـاهش خطاهـاي پـیش    

تحلیـل گـران،    بینی و پراکنـدگی پـیش بینـی بـا بهبـود     

توانــایی پــیش بینــی آن هــا و درك آن هــا از تــأثیر      

استانداردهاي منطبق بر ترازنامه بر تغییرپذیري درآمـدها،  

هماهنگ است. با اجـراي اسـتاندارد سـرمایه گـذاري هـا      

  .کیفیت حسابداري در هر چهار معیار افزایش یافته است

) در تحقیق خود با عنوان  2008کوهلبک و وارفیلد ( 

، »تأثیر استانداردهاي حسابداري بر کیفیت حسـابداري  « 

ــت    ــر کیفی ــا را ب ــأثیر اســتانداردهاي حســابداري آمریک ت

حسابداري بررسی کردنـد.  آنهـا در تحقیـق خـود چهـار      

معیار کیفیت حسابداري را مورد بررسـی قـرار دادنـد کـه     

بینی و پراکندگی تحلیل گـر، ثبـات    شامل خطاهاي پیش

سود ، ضریب واکنش سود و معیار کیفیت اقـالم تعهـدي   

می باشـد.  نتـایج حاصـل از تحقیـق آنهـا نشـان داد کـه        

تفاوتی در پراکندگی پیش بینی سود یا ثبات سود قبـل و  

بعد از الزام به رعایـت اسـتانداردهاي حسـابداري در طـی     

اهش خطاهـاي پـیش   دوره مورد بررسی وجود نـدارد . کـ  

بینی تحلیل گر با پیروي از اسـتانداردهاي جدیـد جهـت    

پیش بینی سود همخـوانی دارد. ضـریب واکـنش سـود و     

  کیفیت اقالم تعهدي نیز کاهش  می یابد. 

آن ها همچنین با استفاده از سه مدل ارزیـابی شـامل   

مدل ارزش دفتري هر سهم، مدل سود هر سـهم و مـدلی   

یـر، تغییـرات طـی زمـان در قـدرت      ترکیبی از هر دو متغ

تعدیل شده ) را مورد بررسـی قـرار دادنـد.     R2توضیحی (

تعـدیل شـده ) را از تخمـین هـاي      R2قدرت توضـیحی ( 

ساالنه این سه معادله ، قبل و بعد از اجراي هر اسـتاندارد  

برآورد و سپس مقایسه کردند. آن هـا هـیچ تفـاوتی بـین     

ــارگیري   ــد از بکـ ــل و دوره بعـ ــتانداردهاي دوره قبـ اسـ

حسابداري براي ارزش دفتري هر سـهم و مـدل ترکیبـی    

نیافتند اما کاهش قابل مالحظه اي را در قدرت توضـیحی  

  .مدل سود هر سهم بعد از اجراي استاندارد پیدا نمودند

  

  تدوین فرضیه ي تحقیق

یکی از مهم ترین الزامات تهیه و ارائه اطالعات مالی با 

کیفیت مطلـوب، وضـع و تـدوین اصـول و اسـتانداردهاي      

آنجــا کــه  ازحســابداري و رعایــت آنهــا در عمــل اســت. 

استانداردهاي حسابداري ایران معیار و ضوابط شناسـائی و  

هـا، درآمـد و هزینـه را در     هـا، بـدهی   دارایـی  گیري اندازه

هـاي   شـرکت  هاي مـالی   مالی، از جمله صورت هاي  صورت

کند، رعایـت   شده بورس اوراق بهادار مشخص می  پذیرفته

آنجا حائز اهمیـت اسـت کـه مقبولیـت      این استانداردها تا

ه هاي مالی در حسابرسی ساالنه واحدهاي تجاري ب  صورت

  رعایت این استانداردها وابسته است .

مالی ارائـه مـی   از طرفی اطالعاتی که در صورت هاي 

شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی هاي کیفی 
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اطالعــات مــالی برخــوردار باشــد.  در واقــع اگــر سیســتم 

گزارشگري مـالی بتوانـد اطالعـات کمـی و کیفـی را کـه       

تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان گـزارش هـاي   

؛ مالی جهت ارزیابی کیفیت سود نیـاز دارنـد، ارائـه نمایـد    

تصـویر بهتـري از وضـعیت مـالی عملکـرد واحـد تجـاري        

  بدست می آید. 

ضریب واکنش سود یکی از روش هـاي انـدازه گیـري    

کیفیت سود می باشد که اخیراً در تحقیقـات حسـابداري   

مورد توجه قرار گرفته و تأثیر عوامل مختلفی بـر روي آن  

بررسی شده است. لذا در این تحقیق با توجه بـه اهمیـت   

داردهاي حسابداري، براي بررسی اثر این استانداردها استان

بر ضریب واکنش سود، فرضیه ي تحقیـق بـه شـکل زیـر     

ارائه می گردد: استانداردهاي حسابداري بر ضریب واکنش 

  سود تأثیر گذار است.

  

  مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه

براي ارزیابی ضریب واکنش سود، مدل ذیـل بـراي دو   

ســـال قبـــل از اجـــراي اســـتانداردهاي  5دوره زمـــانی 

ســـال بعـــد از اجـــراي اســـتانداردهاي  5حســـابداري و 

  حسابداري مورد آزمون قرار می گیرد:  

  
RETURNi,t = β0 + β 

1 ΔEARNi,t +  β 
2 MV + β 

3 MB + εi,t 

    

  تعریف عملیاتی متغیرها

 متغیروابسته

 ز ا عبارتسـت  ) ، RETURNعـادي (  سـهام  بـازده 

 ذیل شرح به مالی دوره یک طول در که عایداتی مجموعه

 ]1384قائمی و طوسی، [ :گیرد تعلق می سهم به دارنده

 بـه  دوره، یـک  طـی  سـهم  قیمت تغییرات قیمت:  تغییر

 تحـت  اصطالحاً است که بازده اصلی عوامل از یکی عنوان

  . شود می برده نام آن از Capital Gainعنوان 

 بـه  مالیـات  کسـر  از پـس  کـه  سـهم:   هر نقدي سود

   Dividendتحـت عنـوان    و شـود  مـی  پرداخت سهامداران

  .شود می نامیده

 سـهامداران  :  سهام خرید تقدم حق از ناشی مزایاي

 از پس که سهام جدیدي خرید در عام سهامی شرکت هاي

 بـه  نسبت شود، می منتشر شرکت توسط سرمایه افزایش

 از مقرر مهلت ظرف در توانند می و اولویت داشته سایرین

 ارزش مبـادالتی  داراي حق این نمایند. استفاده خود حق

 .است

 برخـی  جایزه:  سهام یا سهمی سود از ناشی مزایاي

 سـهام  بـه صـورت   را سود که دهند می ترجیح شرکت ها

 سود جاي به بنابراین . نمایند پرداخت سهامداران به جایزه

 .یابد می تخصیص سهامداران به تعدادي سهام ، نقدي

  

  متغیر مستقل: 

ΔEARN :  تقسیم بر ارزش بازاري عملیاتی تغییر در سود

  می باشد. حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال

  

  متغیرهاي کنترلی:

بیانگر ارزش بـازار حقـوق صـاحبان     :(MV)  عامل اندازه

       سهام شرکت است که براي کنترل اندازه ي شرکت به کار 

  می رود.

بیانگر نسـبت ارزش بـازار    :عامل نرخ فرصت هاي رشد

اسـت کـه    (MB)به ارزش دفتري حقوق صـاحبان سـهام   

  براي کنترل نرخ فرصت هاي رشد به کار می رود.

  

  روش تحقیق

این تحقیق از نظر منطـق بـه کـار بـرده شـده در آن      

اســتقرائی و از نظــر نتــایج آن نیــز کــاربردي مــی باشــد.  

همچنین روش انجام آن از نوع تحقیقات همبستگی است 

و جزء تحقیقـات مقطعـی طبقـه بنـدي مـی شـود. روش       

شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادي می باشـد زیـرا از   

ده شده است. از سوي دیگـر  اطالعات واقعی گذشته استفا

بـر اســاس چگـونگی جمــع آوري داده هـا، ایــن تحقیــق،    

  تحقیق توصیفی است.  

  

  جامعه و نمونه آماري

 شامل شـرکت هـاي پذیرفتـه شـده در    جامعه آماري 

و قلمــرو زمــانی آن از ابتــداي ســال بــورس اوراق بهــادار 

( سـال هـاي قبـل از اجـراي      1379تا پایان سـال   1375

 1384تـا پایـان سـال     1380از ابتداي سـال   استاندارد) و

  (سال هاي بعد از اجراي استاندارد) می باشد.
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نمونه آماري از کل جامعه آماري بر اساس معیارهاي زیـر  

  انتخاب شدند:

  در بورس پذیرفته شـده   1374شرکت ها قبل از سال

  باشند.

    ــاي ــال ه ــول س ــا در ط ــرکت ه ــا  1374ش  1384ت

باشند و سهام آن هـا در   معامالتشان دچار وقفه نشده

 طول سال هاي مذکور در بورس فعال باشد.

  ،به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها

 منتهی به اسفند ماه بوده است.

  تغییر  1384تا  1374شرکت هایی که طی سال هاي

 سال مالی نداده اند.

  شرکت انتخاب گردید. 107بر مبناي این معیارها، تعداد 

  

  ع آوري داده هاروش جم

براي محاسبه متغیرهاي تحقیق از صورت هاي مالی و 

یادداشت هاي پیوسـت اسـتفاده شـده اسـت. بـه منظـور       

دستیابی به این اطالعـات و اطالعـات مربـوط بـه قیمـت      

سهام از بانک هاي اطالعـاتی تـدبیرپرداز و ره آورد نـوین    

  استفاده گردیده است. 

نیـاز جمـع آوري و   به این ترتیب کلیه اطالعات مورد 

شده و جهت آزمون آماري فرضیه ي  Excelوارد نرم افزار 

استفاده گردیده اسـت. درابتـدا    SPSSتحقیق از نرم افزار 

توسط نمودار چندك چندك به بررسـی مشـاهدات پـرت    

  پرداختیم . در نمونه آماري، داده ي پرت مشاهده نشد.

ن پس از آن ، آزمون مناسب بودن مدل آماري و آزمـو 

نرمال بودن داده ها انجام شد. آزمون نرمال بودن داده هـا  

یکی از شرایط مدل رگرسیون می باشد و اگر نرمال بودن 

داده هــا برقــرار نباشــد، نتــایج مــا شــرایط الزم را نــدارد. 

از تحلیل ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده     همچنین 

در مورد وجـود   ،و پس از محاسبه ضریب همبستگیشده 

معنـی دار بـین متغیرهـاي مسـتقل و      یا عدم وجود رابطه

اظهـارنظر   (آزمون معنی داري ضریب همبسـتگی)  وابسته

از معادله رگرسیون چنـد متغیـره ،   پس از آن  شده است. 

استفاده شده و با استفاده از رگرسـیون و ضـرایب تعیـین    

 (بدست آمده
2

Rه اطالعـات خروجـی از نـرم    ) و با توجه ب

نتیجه آزمون فرضیه ، قبل از اجـراي  در مورد  SPSS افزار

شـده  اظهـار نظـر    استانداردهاي حسـابداري و بعـد از آن،  

  .است

  

  آزمون فرضیه تحقیق

  از برازش دادن مدل
RETURNi,t = β0 + β 

1 ΔEARNi,t +  β 
2 MV + β 

3 MB + εi,t  

براي سال هاي قبـل از اجـراي اسـتاندارد     بر داده ها 

  نتایج زیر بدست آمده است:) 79تا  75(سال هاي 

 
  آماره هاي رگرسیونالف) -2-3-4جدول 

  واتسن بینآماره دور  خطاي استانداردبرآورد  ن تعدیل شدهیضریب تعی  نیضریب تعی  ضریب همبستگی

0,469  0,22  0,19  0,181  2,05  

  

  واریانس آنالیزب) -2-3-4جدول 

 F P-VALUEمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  مدل

  خطا

  کل

0,713  

2,521  

3,234  

3  

77  

80  

0,238  

0,0327  
7,255  00/0  

  

 برآورد ضرایبج) -2-3-4جدول 

  T- VALUE P-VALUE  استاندارد انحراف  برآورد  

)Constant(  

MB  
MV  

EARN  

0,118-  

0,01356  

0  

0,507  

0,026  

0,004  

0  

0,153  

4,496-  

3,207  

0,215-  

3,309  

0  

0,002  

0,831  

0,001  
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مـی باشـد وبـدین     0,22ن مدل برابر بـا   یضریب تعی

 وابسـته یرات متغیر یدرصد از تغ 22معنی است که حدود 

 جیـه ) بوسـیله متغیرهـاي مسـتقل قابـل تو    سهام (بازده 

  است.  

مقدار احتمال مربـوط بـه وجـود ارتبـاط بـین متغیـر       

متغیر کنترلی  یرات سود ویتغ متغیرهاي مستقل وابسته و

بدسـت   0,05کـوچکتر از  ،  (MB) نرخ فرصت هاي رشـد 

 وابسـته آمده است بنابراین ارتباط معنی داري بین متغیـر  

بـه   نسبت ارزش بازار و رات سودیو متغیرهاي مستقل تغی

    وجود دارد. (MB) صاحبان سهام  ارزش دفتري حقوق

پس از بررسی وجود ارتباط بـین متغیـر وابسـته و    اما 

 قدار احتمال مربوط، م (MV) مستقل اندازه شرکتمتغیر 

ایـن متغیـر از   بنابراین  ،بدست آمده است 0,05بزرگتر از 

  مدل حذف گردید. 

مدل رگرسیونی برازش داده شده به صـورت زیـر بدسـت    

  آمده است:
RETURNi,t = - 0.118 + 0.507 ΔEARNi,t 

   + 0.01356 MB 
                       

  

  

  

  

  بررسی  مفروضات مدل رگرسیون خطی:

پراکنش باقیمانـده   نمودار، 1با توجه به نمودار شماره 

هاي استاندارد شده در مقابل پیش بینی هـاي اسـتاندارد   

ی تقارن حول خط صـفر مـ   روندي مشاهده نشده و ،شده

در واریـانس باقیمانـده هـا را مـی      همسانیبنابراین  .باشد

ید قراردهیم. مقداراحتمال مربوط به آزمون ئتوانیم مورد تا

  0,05می باشد کـه از   0,997برابر  ،کولموگروف اسمیرنف

درصد نرمـال بـودن    95اطمینان  بنابراین با ،بزرگتر است

همچنـین توسـط    ید قرار می گیـرد. ائباقیمانده ها مورد ت

نرمـال بـودن داده هـا     )، 2نرمال ( نمـودار شـماره  نمودار 

زیرا داده ها همگـی اطـراف خـط راسـت      می گردد،ید ئتا

ــد. مقــدار آمــاره دوربــین واتســن   ،رســم شــده قــرار دارن

 2 عـدد  می باشد که با توجه به نزدیکی آن بـه  2,05برابر

  می توانیم استقالل باقیمانده ها را بپذیریم. 

خروجـی کمتـرین و    ،مت آمـاره باقیمانـده هـا   در قس

قـرار   3و -3بیشترین باقیمانده ها ي استاندارد شده بـین  

در این مدل مشکل وجود داده پرت افتـاده   دارند بنابراین

یـد فرضـیات فـوق مـی     ئمشاهده نمی شود.با توجه بـه تا 

برازش شده اطمینان داشته  توانیم به نتایج حاصل از مدل

  باشیم.  

 

  

  
  پراکنش باقیمانده هاي استاندارد شده در مقابل پیش بینی هاي استاندارد شده نمودار)  1نمودار

  

  

Scatterplot

Dependent Variable: RETURN

Regression Standardized Predicted Value
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  ) نمودار نرمال2نمودار

  

  از برازش دادن مدل
RETURNi,t = β0 + β 

1 ΔEARNi,t +  β 
2 MV + β 

3 MB + εi,t  

  

براي سال هاي بعد از اجراي استاندارد ( سـال   بر داده ها 

  آمده است:نتایج زیر بدست )  84تا  80هاي 

بـدین   مـی باشـد و  0,327ن مدل برابر با  یضریب تعی

 وابسـته یرات متغیر یدرصد از تغ 33 معنی است که حدود

 جیـه ) بوسـیله متغیرهـاي مسـتقل قابـل تو    سهام (بازده 

  است.  

مقدار احتمال مربـوط بـه وجـود ارتبـاط بـین متغیـر       

متغیر کنترلی  یرات سود ویتغ متغیرهاي مستقل وابسته و

بدسـت   0,05کـوچکتر از  ،  (MB) فرصت هاي رشـد نرخ 

 وابسـته آمده است بنابراین ارتباط معنی داري بین متغیـر  

بـه   نسبت ارزش بازار و رات سودیو متغیرهاي مستقل تغی

    وجود دارد. (MB) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام 

پس از بررسی وجود ارتباط بـین متغیـر وابسـته و    اما 

 قدار احتمال مربوط، م (MV) کتمستقل اندازه شرمتغیر 

ایـن متغیـر از   بنابراین  ،بدست آمده است 0,05بزرگتر از 

  مدل حذف گردید. 

مدل رگرسیونی برازش داده شده به صـورت زیـر بدسـت    

  آمده است:
RETURNi,t = 0.208+ 1.868 ΔEARNi,t 

   -0.0148 MB 

  

  آماره هاي رگرسیونالف) -2-3-4جدول 

  واتسن بینآماره دور  خطاي استانداردبرآورد  ن تعدیل شدهیضریب تعی  نیضریب تعی  ضریب همبستگی

0,572  0,327  0,306  0,2552  1,918  

  

  واریانس  آنالیزب) -2-3-4جدول 

 F P-VALUEمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  مدل

  خطا

  کل

3,004  

6,189  

9,193  

3  

95  

98  

1,001  

0,06514  
15,371  00/0  

  

 برآورد ضرایبج) -2-3-4جدول 

  T- VALUE P-VALUE  استاندارد انحراف  برآورد  

)Constant(  

MB  
MV  

EARN  

0,208  

0,0148-  

0  

1,868  

0,046  

0,012  

0  

0,284  

4,509  

1,278-  

1,283-  

6,566  

0  

0,02  

0,203  

0  

  

Normal P-P Plot of Regression

Dependent Variable: RETURN

Observed Cum Prob
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  مفروضات مدل رگرسیون خطی:بررسی   

پراکنش باقیمانده هاي اسـتاندارد شـده در    نموداردر 

رونـدي مشـاهده    ،مقابل پیش بینی هاي اسـتاندارد شـده  

 همسـانی بنابراین  .تقارن حول خط صفر می باشد نشده و

ــورد تا   ــوانیم م ــی ت ــا را م ــده ه ــانس باقیمان ــد ئدر واری ی

کولمـوگروف  قراردهیم. مقـداراحتمال مربـوط بـه آزمـون     

بزرگتـر    0,05مـی باشـد کـه از     0,645برابـر   ،اسـمیرنف 

درصد نرمال بودن باقیمانده  95اطمینان  بنابراین با ،است

نرمال همچنین توسط نمودار  ید قرار می گیرد.ائها مورد ت

زیرا داده هـا همگـی    می گرددید ئنرمال بودن داده ها تا، 

ار آمـاره  قـرار دارنـد. مقـد    ،اطراف خط راست رسـم شـده  

مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه        1,918دوربین واتسن برابر 

می توانیم استقالل باقیمانـده هـا را    2 عدد نزدیکی آن به

  بپذیریم.  

خروجـی کمتـرین و    ،در قسمت آمـاره باقیمانـده هـا   

قـرار   3و -3بیشترین باقیمانده ها ي استاندارد شده بـین  

رت افتـاده  در این مدل مشکل وجود داده پ دارند بنابراین

یـد فرضـیات فـوق مـی     ئمشاهده نمی شود.با توجه بـه تا 

برازش شده اطمینان داشته  توانیم به نتایج حاصل از مدل

  باشیم.  

  

  نتیجه گیري

براي آزمون فرضیه، مدل تحقیق یک بار قبل از 

اجراي استانداردهاي حسابداري و یک بار بعد از اجراي 

سیونی برازش آن ها، مورد آزمون قرار گرفت. مدل رگر

) و بعد از 1شده قبل از اجراي استانداردهاي حسابداري (

) به صورت ذیل می 2اجراي استانداردهاي حسابداري (

  باشد.
RETURNi,t = - 0.118 + 0.507 ΔEARNi,t 

   + 0.01356 MB 
      (1)  

 

RETURNi,t = 0.208+ 1.868 ΔEARNi,t 
   -0.0148 MB        

       (2) 

  

با توجه به این که ضریب تعیین مدل، قبل از اجراي 

و بعد از اجراي  22/0استانداردهاي حسابداري 

بدست آمده است و از  327/0استانداردهاي حسابداري 

آن جایی که مدل تحقیق بدون تغییر براي دو دوره 

مختلف به جهت سنجش تأثیر استاندارد هاي حسابداري 

هر دو دوره جداگانه مورد آزمون قرار گرفت و براي 

مفروضات مدل رگرسیون و ارتباط بین متغیر وابسته و 

متغیرهاي مستقل بررسی گردید  ، به این نتیجه می 

رسیم که استانداردهاي حسابداري بر ضریب واکنش سود 

  تأثیرگذار است و فرضیه ي تحقیق، تائید می گردد.

  

  فهرست منابع 

کفایت  بررسی عوامل مؤثر بر"اصغري ، ایرج ،  )1

شناخت حسابرسان از استانداردهاي حسابداري 

،  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه بین  "ایران

  .1384المللی امام خمینی (ره)،

، علی  "تئوري حسابداري"بلکویی ، احمد ،  )2

پارسائیان، تهران ، دفتر پژوهش هاي 

  .1381فرهنگی،

استفاده از خصوصیات کیفی "شورورزي، محمدرضا ،  )3

فاهیم نظري گزارشگري مالی براي ارزیابی کیفیت م

، رساله دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد "سود

  .1387علوم و تحقیقات، 

، بررسی 1384قائمی، محمد حسین؛ طوسی، سعید؛  )4

عوامل مؤثر بر بازده سهام عادي شرکت هاي پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت، 

  .18و  17شماره 

بررسی و تبیین رابطه بین  "کردستانی، غالمرضا،  )5

، "کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي

  .1383رساله دکتري، دانشگاه تهران،

نقش کیفیت سود  "نادري نورعینی، محمد مهدي،  )6

، پایان نامه کارشناسی "در پیش بینی سودهاي آتی

  .1385ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

محتواي اطالعاتی اعالمیه هاي  "ابراهیم، نوروزبگی،  )7

، پایان "سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه 

  .1386طباطبایی،

هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري ، مبانی نظري  )8

حسابداري و گزارشگري مالی در ایران ، سازمان 

و حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري 

  .1376حسابرسی،

9) Collins D.W, S.P.Kothari, “An Analysis of 
International and Cross-Sectional 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    بررسی اثر استانداردهاي حسابداري ایران بر ضریب واکنش سود/    102

  

Determinants of Earnings Response 
Coefficients,” Journal of Accounting and 
Economics (July 1989) : pp.143-181, [Online] 
(www.digitallibraryplus.com ).  

10) Easton P.D , M.E. Zmijewski , 1989, Cross – 
sectional in the stock market response to 
accounting earnings announcements , journal 
of Accounting and economicics, 11(2),pp:117-
141, [Online] (www.digitallibraryplus.com ). 

11) Kormendi R, R. Lipe, "Earnings Innovations, 
Eranings Persistence,and Stock Returns," 
Journal of Business (July 1987), pp: 323-345, 
[Online] (www.digitallibraryplus.com ). 

12) kohlbeck M , T.warfield, 2008,The Effects Of 
Accounting standard setting on Accounting 
Quality, Florida Atlantic University (January), 
[Online] ( www.SSRN.com).  

13) kohlbeck M , T.warfield, 2005, The Effects of 
Principles-based Accounting   Standards on 
Accounting Quality, University of Wisconsin 
– Madison, [Online] ( www.SSRN.com). 

14) Miller M,H. F. Modigliani , 1961, Dividend 
policy growth and the valuation of shares,  the 
journal of business, 34 , pp: 33-411, [Online] 
(www.digitallibraryplus.com ). 

15) Schipper, K,L.Vincent , 2003 , Earnings 
quality  , Accounting Horizons , supplement ,   
pp : 97 – 110, [Online] 
(www.digitallibraryplus.com ). 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ها یادداشت

                                         
1 Earning Response Coefficient 
2 Francis et al. 
3 Schipper and Vincent 
4 Predictability  
5 Financial Accounting Standards Board 
6  Capital Asset Pricing Model 

به متغیر تعریف  تولید شرکت تعیین می گردد.و از طریق تکنولوژی      
   ریسک عملیاتی به عنوان نسبت هزینه های ثابت می شود

7 Bias  
8 Noise  
9 Sustainability 

   Kormendi and Lipe  10 
 Easton and Zmijewski 11 

12 Earnings Persistence 
13 Collins and Kothari 
14 Kohlbeck and Warfield 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

