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 چکیده

پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، 
تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت 

مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از 
بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های دهه اخیر کیفیت سود به سمت استفاده از رویکرد کیفی از قبیل متن 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت کاوی به منظور ارایه یک معیار جدید کیفیت سود گرایش پیدا کرده اند. لذا 
ویه حسابداری بر کیفیت سود با تاکید بر رویکرد کیفی متن کاوی به منظور ارایه سنجه کیفی معتبر مقایسه و ثبات ر

جهت ارزیابی کیفیت سود است. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می 
. جهت آزمون فرضیه های است 1397-1391شرکت در بازه زمانی  90ل پژوهش شامباشد. نمونه مورد مطالعه 

پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. کیفیت سود در پژوهش حاضر بر اساس 
کیفیت اقالم تعهدی شرکت اندازه گیری شده است. همچنین جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن 

وی)مدل فضای برداری( استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری کا
بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، 

 کیفیت سود شرکت نیز افزایش می یابد.
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 مقدمه
معیارهای ارزیابی عملکرد بوده که برای تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی  سود یکی از

گیرد. تفاوت سود گزارش شده در صورت های مالی از سود واقعی مورد استفاده قرار می
بنگاه ممکن است به علت محدودیت ذاتی در حسابداری باشد. برای رفع این مشکل 
سرمایه گذاران وتحلیلگران به جای رقم سود از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته و با اتکاء 

سرمایه گذاری را اتخاذ می به کیفیت پایین یا باالی سود، تصمیم های مر بوط به 
کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است که تاکنون  (.1392و هشی،کنند)فیض آبادی 

محققین با آزمون معیارهای مختلف درجهت سنجش آن به روش واحدی برای اندازه 
( به نقل از بنی 2002ودچو)به عنوان مثال دیچو  (.1392نیافته اند)صفرزاده،گیری آن دست 

سود را  براساس ارتباط اقالم تعهدی با جریان های نقدی عملیاتی   (،1397ران)مهد و همک
کند. در این صورت کیفیت سود ناشی از کیفیت دوره گذشته، حال و آینده تعریف می

موع اقالم تعهدی خواهد بود. آنها کیفیت سود را برای شرکت هایی که واریانس مج
یکسان می دانند. یکی از معیارهای رایج ارزیابی کیفیت  ،خطاهای آنها با هم برابر است

سود، رجوع به خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است. یکی از ویژگی های کیفی 
اطالعات حسابداری قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری است. براساس چارچوب مفهومی 

لمللی مشترک هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای بین ا
مقایسه ویژگی کیفی اطالعات است که استفاده کنندگان را  (؛ قابلیت2008حسابداری)

قادر به شناسایی شباهت ها و تفاوت های بین دو مجموعه از پدیده های اقتصادی می 
ن واحد تجاری نماید. برای اینکه مقایسه اطالعات امکان پذیر شود، موضوعات مشابه هما

دیگردر یک مقطع زمانی یا یا مقاطع زمانی دیگر با هم مقایسه کرد.  هایرا باید در با واحد
و بخش « هماهنگی رویه»اول را  ( بخش1389حسابداری ایران)کمیته تدوین استانداردهای 

داند. می نامد و این دو را ابزاری برای دست یابی به قابلیت مقایسه می« ثبات رویه»دوم را 
استفاده کنندگان در شناسایی و درک شباهت ها  قابلیت مقایسه ویژگی است که به

وتفاوت ها کمک می کند، هزینه کسب و پردازش اطالعات را کاهش و کمیت وکیفیت 
کلی اطالعات موجود در شرکت ها را افزایش می دهد َو با در دسترس کردن اطالعات 

اعمال خصوصی شرکت  و کاهش عدم تقارن اطالعات و رفتار فرصت طلبانه مدیران  در 
مدیریت سود از طریق استفاده از روش های حسابداری و اقالم تعهدی باعث بهبود کیفیت 

برخی از تحلیل گران نیز  معتقدند که بسیاری از روش های سود شرکت ها می شود.  
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حسابداری غیر واقعی هستند، چرا که بطور صحیحی جوهره اقتصادی فعالیت های یک 
ی مثال استفاده از روش خط مستقیم در محاسبه استهالک شرکت را نشان نمی دهند. برا

دارایی های ثابت آنگونه که خدمات بالقوه دارایی ها در نتیجه استفاده کاهش یافته را نشان 
است که میزان فراوانی قوانین حسابداری تاثیر منفی بر روی  ( معتقد2013) 1لونمی دهد. 

متغیر  ایع، شرکت ها و بازه های زمانی متفاوت؛کیفیت سود دارد و این تاثیر با توجه به صن
گیری حسابداری منجر است. همچنین وجود قوانین متناقض و غیرمنطقی در سیستم اندازه

 سهیمقا تیقابل ریتاث گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسیبه کاهش کیفیت سود می
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  سود تیفیبر ک یحسابدار هیو ثبات رو

تهران با تاکید برتکنیک متن کاوی مدل فضای برداری است. درادامه مبانی نظری و پیشینه 
ها، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تحلیل اطالعات، متغیرهای پژوهش، فرضیه

گیری پیرامون فرضیه  پژوهش، نتایج و یافته های پژوهش بررسی شده و درنهایت نتیجه
 های پژوهش، پیشنهادها و درنهایت محدودیت های پژوهش ارایه می گردد.

 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری

 مفهوم کیفیت سود)کیفیت اقالم تعهدی(
سود خالص است.  ،یکی از اقالم حسابداری که در گزارشگری مالی تهیه و ارائه می شود

متاثر از روش ها و برآورد های حسابداری است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی 
در نتیجه احتمال دست کاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های 
گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در 

باالی اقالم صورت های مالی تفاوت داشته باشد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که سطح 
توان ادعا کرد که اقالم تعهدی تعهدی موجب کاهش کیفیت سود می شود. بنابراین می

کیفیت سود یک  (.1385است )نوروش و همکاران، بیشتر به معنی کیفیت کمتر سود 
مفهوم چند بعدی است که تاکنون محققین با آزمون های مختلف در جهت سنجش آن، به 

ری آن دست نیافته اند. با این حال، اگر درارزیابی کیفیت روش واحدی برای اندازه گی
سود تنها یک بعد یا مجموعه محدودی از ابعاد آن در نظرگرفته شده و مورد بررسی 
قرارگیرد ممکن است نتیجه حاصله در رابطه با کیفیت سود یک شرکت اشتباه 

                                                                                                                   
1. Lo 
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مالی بیان می دارد که یک  مفاهیم حسابداری  (.  بیانیه شماره2006ولوری و جنکینز،باشد)
گزارشگری مالی بایستی ارایه کننده اطالعات در باره عملکرد مالی  شرکت  طی یک 

سود با کیفیت باال؛ ت سود به شرح زیر تعریف می شود:)دوره باشد. طبق این  بیانیه  کیفی
های عملکرد مالی یک شرکت که در ارتباط با  اطالعات بیشتری درمورد ویژگی

 سه ویژگی برای کیفیت سود در این تعریف . اص گرفته شده فراهم می کند(های خ تصمیم
نهفته است. اول، کیفیت سود مشروط به تصمیم های اتخاذ شده چند بعدی از کیفیت سود 

براساس اطالعات است. بنابراین طبق این تعریف، اصطالح کیفیت سود به تنهایی بی معنی 
ل تصمیم خاص تعریف شده است. دوم، است. کیفیت سود تنها درچارچوب یک مد

کیفیت سود گزارش شده به این موضوع بستگی دارد که آیا عدد سود حاوی اطالعات 
مفیدی درباره عملکرد مالی شرکت، از تمامی جنبه های غیر قابل مشاهده می باشد و سوم 

با  از طریق ارتباط عملکرد مالی شرکت .1، اینکه کیفیت سود دراین تعریف به دوطریق
 ؛به واسطه توانایی سیستم حسابداری در اندازه گیری عملکرد .2تصمیم های اتخاذشده و

( به نقل از بنی مهد 2002(. دیچوو دچو)1،2010تبیین می شود)دیچاو وهمکاران
( سود را براساس ارتباط اقالم تعهدی با جریان های نقدی عملیاتی دوره 1397وهمکاران)

می کنند. در این صورت، کیفیت سود ناشی از کیفیت اقالم گذشته، حال و آینده تعریف 
تعهدی خواهد بود. آنها کیفیت سود را برای شرکت هایی که مجموع واریانس خطای آنها 

ژگی های  یکی از معیارهای نشان دهنده کیفیت سود، وی با هم برابر است، یکسان می دانند.
کیفیت گزارشگری مالی شرکت  کیفی گزارشگری مالی می باشد؛ زیرا کیفیت سود به

بستگی دارد. به عبارتی دیگر توجه به خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی گزارشگری 
تواند درارزیابی مالی از قبیل افشاء، قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری و ثبات رویه می

 کیفیت سود شرکت مفید باشد.

 سودارتباط قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری با کیفیت 
براساس چارچوب مفهومی مشترک هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات  

های کیفی مقایسه یکی از ویژگی (؛ قابلیت2008حسابداری)استانداردهای بین المللی 
شود : ویژگی رود و این گونه تعریف میارتقاء دهنده کیفیت گزارشگری مالی به شمار می

نندگان را قادر به شناسایی شباهت ها و تفاوت های بین کیفی اطالعات است که استفاده ک
دو مجموعه از پدیده های اقتصادی می نمایددرصورتی که اطالعات حسابداری یک 
                                                                                                                   
1. Dechow et al 
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کنندگان  شرکت با شرکت های دیگر یک صنعت با هم قابل مقایسه باشد؛ استفاده
مقایسه توانند سود شرکت های یک صنعت را بایکدیگر اطالعات حسابداری بهتر می

ها تصمیم گیری نمایند. وجود نمایند و درخصوص کیفیت سود گزارش شده شرکت
اطالعات قابل مقایسه با دردسترس کردن اطالعات داخلی شرکت باعث کاهش رفتار 
فرصت طلبانه مدیران در اعمال مدیریت سود و دستکاری سود و اقالم تعهدی شده؛ لذا 

د. همچنین در صورتی که اطالعات سود و باعث افزایش کیفیت سود شرکت خواهد ش
اقالم تعهدی شرکت ها شباهت باالیی بایکدیگر داشته و قابلیت مقایسه باالتری داشته باشند 

دهندگی مدل های تخمین کیفیت سود و کیفیت اقالم تعهدی افزایش و توان توضیح
ه صراحت یابد. ثبات رویه حسابداری نیز که بخطای برآوردی این مدل ها کاهش می

گردید و یک جنبه مهم ازقابلیت  ( ذکر2010مالی)توسط هیئت استانداردهای حسابداری 
تواند کیفیت سود شرکت ها را تحت تاثیر قراردهد. ثبات رویه مقایسه حسابداری است می

استفاده از روش های یکسان برای اقالم مشابه است خواه از یک دوره به دوره دیگر یک 
شد و خواه مربوط به یک دوره زمانی مشخص برای کل شرکت ها شرکت گزارشگر با

باشد. برای سنجش کیفیت سود یا تغییرات در کیفیت سود؛ یک استفاده کننده 
های مالی بایستی عملکرد شرکت را با برخی معیار ها)مثال عملکرد گذشته یا سایر  صورت
شرکتی منجر به ارزیابی بهتر ها در یک سال( مقایسه کند و ثبات رویه بیشتر در  شرکت

( به نقل از پترسون 2010دیچووهمکاران)گونه که توسط  عملکرد شرکت می گردد. همان
شاخص های مختلف کیفیت سود ذاتًا دارای ماهیت   ( بیان گردید2015)1و همکاران

رود ثبات رویه حسابداری طی زمان انعکاسی از کیفیت سود مقایسه ای هستند. انتظار می
تر باشد؛ زیرا دستکاری سود به وسیله استفاده مداوم از روش های حسابداری محدودتر باال

شده و باعث می شود سود گزارش شده یک شاخص بهتری از عملکرد شرکت باشد. به 
عبارت دیگر هرچه ثبات رویه حسابداری شرکت بیشتر باشد، فضای کمتری برای مدیران 

ستکاری و مدیریت سود ایجاد شده؛ لذا سود با جهت تغییر روش حسابداری به منظور د
های حسابداری کیفیت تر خواهد بود. ثبات رویه طی زمان نشان دهند استفاده از روش

یکسان طی زمان است. ثبات رویه به وسیله ماهیت ذاتی اش؛ ضرورتًا نشان دهنده عملکرد 
ق عملکرد بایستی از گیری دقیشرکت نیست، اما خود به مفهوم این است که برای اندازه

 (. استفاده2015همکاران،های حسابداری یکسانی طی زمان استفاده نمود)پترسون و روش

                                                                                                                   
1. Peterson et al. 
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دهد تا نتایج عملیاتی و با ثبات و پایداراز روش های حسابداری به سرمایه گذاران اجازه می
 افشای اطالعات شرکت را بهتر تفسیر کنند. بنابراین باعث کاهش عدم تقارن اطالعات

گردد. کاهش ثبات رویه اطالعات باعث افزایش عدم تقارن اطالعات می گردد؛ زیرا می
دراین صورت سرمایه گذاران در مورد اینکه چگونه بین عملکرد واقعی شرکت و 

ظفری و عملکردحسابداری آن تفکیک قایل شوند، دچار ابهام و سردرگمی می شوند)
تقارن اطالعاتی مدیران ممکن است به طرز لذا در شرایط افزایش عدم  (.1398همکاران،

فرصت طلبانه ای اقدام به دستکاری اقالم تعهدی به منظور رسیدن به سود مد نظر خود 
بنمایند. همچنین، تغییر روش حسابداری و نقض ثبات رویه در شرکت بر قدرت پردازش 

ای حسابداری و اطالعاتی تحلیلگران و سرمایه گذاران تاثیر دارد، زیرا آنها با رویه ه
اقتصادی شرکت های صنعت آگاهی دارند واحتماال در تحلیل شرکت هایی که تغییر 

های صنعت انحراف دارند، دچار مشکل روش داشته یا با روش های مورد استفاده شرکت
گیری حسابداری منجر به می شوند. وجود قوانین متناقض و غیرمنطقی در سیستم اندازه

ردد. سود حسابداری معیاری برای ارزیابی گزارشگری مالی به کاهش کیفیت سود می گ
شمار می رود. زیرا، تغییر در ارقام ترازنامه به دلیل تغییر ارقام صورت سود و زیان رخ می 
دهد. وجود مبنای حسابداری تعهدی سبب شده است که سرمایه گذاران و تحلیل گران 

زارش شده سود، به کیفیت سود نیز توجه مالی برای تعیین ارزش شرکت عالوه بر مقادیر گ
نمایند، زیرا اقالم تعهدی سود به صورت مستقیم تحت تاثیر انتخاب روش های مختلف 
حسابداری می باشد. یعنی؛ با تغییر روش حسابداری در شرکت)مانند روش فایفو به 

ین، میانگین برای ارزیابی موجودی کاال( حجم اقالم تعهدی متفاوت خواهد بود. همچن
بسیاری از ارقام موثر در محاسبه اقالم تعهدی مبتنی بر برآوردهای مدیریت)مانند عمر مفید 

روش های  (. تعدد1397 همکاران،باشند)بنی مهد و دارایی ثابت در محاسبه استهالک( می
حسابداری مجاز و استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول منجر به افزایش انتخاب های 

ییرات دلخواه روش های حسابداری می گردد. کاربرد زیاد قوانین و اصول، تا مدیران و تغ
 (.1،2013کند.)دیچو وهمکاران ایجاد میمحدودیت  ایجاد سودباکیفیت در حدودی

 پیشینه تحلیلی)نظری(

ده پژوهش های انجام شده درخصوص کیفیت سود از شاخص های مرتبط با متاکنون ع
به خصوصیات کیفی اطالعات شامل مربوط بودن و قابل اتکاء بودن استفاده نموده اند. 

                                                                                                                   
1. Dechow et al 
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( از معیارهای مبتنی برحسابداری و معیارهای مبتنی 2004فرانسیس و همکاران)عنوان مثال 
یک طیف وسیعی از تحقیقات نیز به  موده اند.بازار جهت سنجش کیفیت سود استفاده ن بر

بررسی و سنجش کیفیت سود براساس شاخص های نظام راهبری شرکتی از قبیل استقالل 
هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، سهام داران نهادی و... پرداخته اند. به طور ویژه اکثر 

یت سود شرکت پژوهش های انجام شده درخصوص نظام راهبری شرکتی و عملکرد و کیف
یقات انجام شده در خصوص تحق عمده. است( 2002) اکسلی بعد از تصویب قانون ساربینز

( به بعد نیز به بررسی کیفیت سود براساس استانداردهای بین 2010کیفیت سود از سال)
 بارث و ،(2013اسماعیل و همکاران) المللی گزارشگری مالی پرداخته اند)به عنوان مثال:

( موید این است که اتخاذ 2013همکاران) ((. نتایج اسماعیل و2012)1همکاران
دیریت سود و افزایش کیفیت منجر به کاهش م 2استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

(؛ 2002دیچوو دیچف)(؛ 1994دیچو)تعهدی)مطالعات بسیاری درباره اقالم  گردد. سودمی
(؛ فروغی 1391(؛ ثقفی و محمدی )2010وهمکاران)دیچو  (؛2006) 3بال و شیواکومار

 4های ساختاریافته داده و ها برگزارش باتکیه (؛1396(؛ حقیقت وهمکاران)1392وهمکاران)
این در حالی است که امروزه  از سالهای پیش تا کنون انجام گرفته است. 5وافشاهای کمی

و اسناد  7زارش های روایتیمانند گ6بخش زیادی از اطالعات مالی از طریق افشاهای کیفی
مطالعات بسیاری در حسابداری و مالی،منابع متنوعی از داده های  منتشر می شوند. 8متنی

مالی ناساختاریافته را موردتجزیه و تحلیل قرارداده اند.فایل ها و افشاهای اجباری مانند فرم 
اعالمیه های سود و دیگر بیانیه های منتشر شده ،کنفرانس های  ، k-10،Q-10،k-8 های

تلفنی،مقاالت چاپ شده در فضاهای اجتماعی ورسانه های مالی، اخبار،یادداشت های 
 ،SECبیانیه ها و تفاسیر قانون گذاران مانند قواعد  تحلیلی،گزارش های مالی تحلیل گران،

ای  نترنتی و شبکه های اجتماعی همگی نمونهاخبار کالن اقتصادی و احساسات، پیام های ای
تدوین کنندگان  (.2016وهمکاران 9لی گواز منابع داده های مالی ناساختاریافته می باشند) 

مقررات و استاندارد گذاران برای دهه ها است که به اهمیت قابلیت مقایسه و ثبات رویه پی 

                                                                                                                   
1. Barth et al 
2. IFRS 
3. Ball&Shivakumar 
4. Structured data 
5. quantitive disclosures 
6. qualitative disclosures 
7. Narratives 
8. Textual documents 
9. Li Guo 
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؛ کمیسیون بورس 2010و  1980ی،مالبرده اند)مثال هیئت تدوین استانداردهای حسابداری 
اما این موضوعات هنوز در پژوهش های انجام شده سهم اندکی  (.2000اوراق بهادار،

یک طیف زیادی از پژوهش ها با موضوع ارتباط قابلیت مقایسه اطالعات و اقالم  دارند.
مقاله تعهدی با کیفیت سود پرداخته اند. به عنوان مثال یکی از معروف ترین این مقاالت، 

و برطبق موتور  بار 843،که بر طبق پایگاه استنادی علوم آی اس آی ( می باشد1991جونز)
بار به آن استناد گردیده  5874ازجستجوگر گوگل اسکوالر تا به حال بیش 

بیشتر این موضوعات بر روی درک چگونگی ایجاد اقالم تعهدی  (.1،2016است)هوبرگ
و رفتارمدیران در دستکاری و مدیریت سود پرداخته  وبه طورخاص به ارتباط اقالم تعهدی

هنوز به مرحله شده است. برخالف پیشرفت های حاصله؛ توانایی تشریح اقالم تعهدی 
بنابراین، مشخص است که  (.2006شیواکومار،به عنوان مثال، بال و کاملی نرسیده است)

بیشتری مورد نیاز  برای موضوع مدیریت سود و اقالم تعهدی و کیفیت سود، پژوهش های
های متن کاوی با استفاده از  ( از تکنیک2016)2همکاراناست. به عنوان مثال، فرانکل و 

اطالعات افشاء شده درقسمت تجزیه و تحلیل و بحث های مدیریت و ویدئوکنفرانس ها 
برای تشریح اقالم تعهدی استفاده نموده اند. عمده این تحقیقاتی که از تکنیک های داده 

ی و متن کاوی جهت تشخیص مدیریت سود و کیفیت سود استفاده نموده اند؛ به این کاو
ها  کلی پژوهشباشد. به طور ی اطالعات مفیدی میاند که افشای اطالعات حاو نتیجه رسیده

پیرامون متن کاوی و استفاده از اطالعات کیفی جهت تشخیص و توضیح اقالم تعهدی و 
از مقاالت به بررسی محتوای اطالعات روایت  بسیاری. 1:کیفیت سود شامل سه بخش است

از آنها از فرهنگ واژگان برای ارزیابی خصوصیات افشاء  برخی. 2. پرداخته اند 3شده
 و  آلیمثال رجوع کنید:  برای  افشاء(. 4پرداخته اند)مثال عدم اطمینان، رقابت ولحن

کراوت و  (؛2013لی وهمکاران) (؛2014موسلو وهمکاران ) (؛2015آنجلیس) دی
به بررسی و سنجش قابلیت  (: سایر تحقیقات3) ((.2011روجرز وهمکاران) (؛2013موسلو)

 مثال رجوع کنید: . برایفهم)قرائت(، میزان شباهت افشاء و طول متن افشاء شده پرداخته اند
(؛ لی 2015(؛ پترسون و همکاران)2015همکاران،)بنسال و  (؛2016مک دونالد)سوقران و 

 پژوهش  حاضرجزء دسته سوم است. (.2011( و برون و تاکر)2014کاران)و هم

درپژوهش های تجربی و مبانی نظری انجام شده، سهم پژوهش های مرتبط با  قابلیت  

                                                                                                                   
1. Hoberg 
2 . Frankel et al 
3. Narrative 
4. Tone 
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مقایسه اطالعات حسابداری و ثبات رویه حسابداری به نسبت سایر ویژگی های کیفی 
حسابداری بسیار اندک است. بودن اطالعات  اطالعات حسابداری از قبیل مربوط

های تجربی در خصوص قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بعداز پژوهش دی  پژوهش
گرفته است. یکی از مهم ترین مشکالت رودرروی  ( صورت2011)1وهمکارانفرانکو 

پژوهشگران حوزه قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری، مشکل اندازه گیری این دو متغیر 
یک تحقیق پیمایشی به معرفی سنجه های خروجی  ( طی2017وپروتی)گراس  است. اخیرا

محور قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری در تحقیقات تجربی پرداخته اند. به طور کلی 
عمده پژوهش های حوزه قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری ازروش های کمی و خروجی 

ی استفاده نموده اند. یکی از محور جهت سنجش قابلیت مقایسه اطالعات حسابدار
جدیدترین رویکردهای معرفی شده جهت سنجش قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری، 

می باشد. این رویکرد، ورودی محور و مبتنی بر 2رویکرد متن کاوی)مدل فضای برداری( 
ی اطالعات بدون ساختار)متنی( می باشد. در این رویکرد از اطالعات متنی صورت های مال

از قبیل یادداشت های همراه صورت های مالی جهت اندازه گیری قابلیت مقایسه و ثبات 
رویه حسابداری استفاده می شود. کاربرد متن کاوی )مدل فضای برداری( به اختصار در 

ترین مطالعات خارجی ن شده است. در ادامه برخی از مهمقسمت معرفی متغیر ثبات رویه بیا
 وع پژوهش بررسی شده است.و داخلی مرتبط با موض

 مطالعات خارجی
پژوهشی با عنوان اندازه گیری ثبات رویه اطالعات کمی و  ( در2018)3وهمکارانچو 

با استفاده از روش تحقیق علم طراحی  و  4کیفی گزارش های مالی: رویکرد علم طراحی
بت های مالی و با محاسبه درجه ثبات رویه اطالعات به بررسی رابطه بین ثبات رویه بین نس

گیری ثبات افشای کیفی در گزارش های سالیانه پرداخته اند. دراین پژوهش جهت اندازه
رویه و تفکیک شرکت ها به شرکت های خوب و بد از رویکرد کیفی متن کاوی) مدل 
فضای برداری براساس فراوانی معکوس لغات( استفاده شد است. همچنین رویکرد کمی 

 kعملکرد مالی شرکت ها به شرکت های خوب و بد از روش پژوهش جهت خوشه بندی 

                                                                                                                   
1 De Franco et  al 

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص متن کاوی و کاربردآن در سنجش شباهت اسناد مالی به مقاله ظفری و  - 2
 ( رجوع شود.1398همکاران)

3 Chou et al 
4 Design Science Approach 
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ی پژوهش نشان می دهد که بین هانزدیکترین همسایه استفاده نموده اند. نتایج و یافته
ها رابطه معناداری وجود دارد های مالی محاسبه شده با روش کیفی و عملکرد شرکتنسبت

برای دسته بندی و سنجش عملکرد مالی  ،و مدل ارایه شده توسط روش تحقیق علم طراحی
 شرکت ها مناسب است.

پژوهشی با عنوان مدیریت سود و خوانایی)قابل فهم بودن(  ( در2017) iهمکارانلو و  
-های مالی سالیانه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر خوانایی)قابل فهم بودن( گزارشگزارش

های مالی خوانایی)قابل فهم بودن( گزارشگیری اند. آنها برای اندازههای مالی پرداخته
iسالیانه از شاخص فاگ i  استفاده نموده و خوانایی اطالعات مندرج در قسمت بحث و

تجزیه و تحلیل مدیریت درگزارشگری مالی را اندازه گیری نموده اند.  نتایج و یافته های 
تر کردن به پیچیدهپژوهش نشان داد که شرکت ها به احتمال زیاد برای مدیریت سود اقدام 

 نمایند.های مالی میگزارش
پژوهشی با عنوان تخمین میزان برآورد در اقالم تعهدی نقش  ( در2017لی ) چن و 

تخمین را دربخش تعهدی سود بررسی کردند.آن ها از طریق اطالعات کیفی موجود در 
مدیریت،رابطه در گزارش تفسیری  K10-یادداشت های همراه صورت های مالی و بخش

بین میزان برآورد اقالم تعهدی در طی فرآیند تولید این اقالم را با پایداری اقالم تعهدی 
سنجش کردند. آن ها دریافتند، اقالم تعهدی که مستلزم ارزیابی بیشتری هستند،پایداری 

 کمتری دارندو در پیش بینی جریان های نقدی آتی نقش کمتری ایفا می کنند.
استفاده از افشای کیفی و "با عنوان  درپژوهشی( 2016) کارانهمفرانکل و  

 های بردار پشتیبانبه بررسی سودمندی رگرسیون "غیرساختاریافته در تشریح اقالم تعهدی

در تشریح اقالم تعهدی  در ارزیابی محتوای اطالعاتی افشای کیفی و غیر ساختار یافته
داد زمانی که برای تخمین اقالم تعهدی پرداخته اند. نتایج و یافته های پژوهش نشان 

ازاطالعات مندرج در قسمت تجزیه وتحلیل های مدیریت؛ استفاده می شود، بهتر می توان 
 اقالم تعهدی شرکت را برآورد نمود.

پژوهشی با عنوان افشا، تغییرتجاری و کیفیت سوداز زبان  (در2015همکاران )بال و  
نتایج نشان داد  شناسی رایانشی برای ارزیابی گزارش های تفسیری مدیریت استفاده کردند.

را به طور سیستماتیک برای توضیح  گزارش های تفسیری مدیریت که می توان محتوای
ات کسب و کار قرار دارند استفاده ها، به ویژه آنهایی که در معرض تغییرارزشیابی شرکت

های تفسیری مدیریت برای کرد. یک مسیر مهم برای این بهبود، زمینه ارائه شده گزارش
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را با کمک  تفسیری مدیریتگزارش  هایها سرفصل.آندرک اقالم تعهدی اختیاری است
توجهی به صورت قابل سرفصل ها، تخصیص پنهان دیریکله،تعیین نمودند و یافتند که این 

 .دهنداقالم تعهدی اختیاری را شرح می
پژوهشی با عنوان کیفیت سود و آثار پردازش اطالعاتی  ( در2015همکاران )پترسون و  

ثبات رویه حسابداری به بررسی تاثیر ثبات رویه مقطعی و همچنین ثبات رویه طی سال های 
تحلیلگران و همزمانی مختلف بر کیفیت سود، عدم تقارن اطالعاتی، دقت پیش بینی سود 

شان می دهد که ثبات رویه بر نتایج و یافته های پژوهش ن .قیمت سهام پرداخته اند
های کیفیت سود از قبیل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، هموار سازی سود و  شاخص

اقالم تعهدی اختیاری اثر معناداری دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد 
که ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی اثر منفی داشته ولی بر دقت پیش بینی 

 زمانی قیمت سهام شرکت اثر مثبت دارد. گران و هم سود تحلیل
پژوهشی با عنوان مزایای قابلیت مقایسه صورت های  ( در2011همکاران )دی فرانکو و  

های سود پیش بینی ای مالی و ویژگیهمالی به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت
دهد که بین قابلیت مقایسه های پژوهش نشان میاند. نتایج و یافتهگران پرداخته شده تحلیل

گران رابطه مثبتی وجود داشته و قابلیت  های مالی و دقت پیش بینی سود تحلیلصورت
 گردد.مقایسه اطالعات حسابداری باعث افزایش کیفیت اطالعات حسابداری می 

 مطالعات داخلی 2.3.2
پژوهشی با عنوان تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری  ( در1398همکاران)ظفری و 

بر عدم تقارن اطالعاتی: رویکرد متن کاوی، با استفاده از مدل فضای برداری و تکنیک 
اطالعاتی  متن کاوی به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن

پرداخته اند. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه و ثبات رویه 
 حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها در بازار سرمایه ایران تاثیر منفی دارند.

با عنوان بهبود سنجش کیفیت اقالم تعهدی به  ( در پژوهشی1396و ثقفی )محمدی  
بررسی عوامل موثر بر توان مدل های سنجش کیفیت اقالم تعهدی با در نظر گرفتن اقالم 
تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقالم تعهدی بلند مدت و تفکیک جریان های نقدی و 

بررسی توان این  اقالم تعهدی غیرعادی با یک معیار جدید پرداخته اند. نتایج حاصل از
معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل های دیگر، نشان دهنده بهبود توانایی تفکیک اقالم 

 تعهدی عادی و غیرعادی می شود.
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پژوهشی به برررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر  ( در1396گرایلی)کیا و صفری  
ین نتیجه رسیده اند که با افزایش مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود پرداخته و به ا

گزین مدیریت  مدیران مدیریت سود واقعی را جای ،قابلیت مقایسه حسابداری شرکت ها
 سود تعهدی می نمایند.

به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه سود های آتی بر  ( در پژوهشی1394زاد)فروغی و قاسم  
های پژوهش نشان می دهد که  هضریب واکنش سودهای آتی پرداخته اند. نتایج و یافت

 قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری باعث افزایش ضریب واکنش سودهای آتی می گردد.
با عنوان کیفیت اقالم تعهدی و سود با تاکید بر  (درپژوهشی1385همکاران)نوروش و  

مورد  ( در2002دیچو ودچو)نقش خطای برآورد اقالم تعهدی به آزمون تجربی مدل 
د اقالم تعهدی در بازار بورس تهران پرداخته اند. نتایج و یافته های پژوهش خطای برآور

نشان می دهد که میان تغییرات در سرمایه در گردش غیر نقدی و جریان نقدی رابطه 
معناداری وجود دارد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقالم تعهدی رابطه مثبتی با 

 پایداری سود دارد.
کیفیت مطالعات بسیاری درباره رغم اینکه  علیکه پیش تر نیز اشاره شد  همان طور 

با تکیه بر گزارش هاوداده های ( و قابلیت مقایسه حسابداری اقالم تعهدیسود )کیفیت 
، لیکن در کمی از گذشته تاکنون در ایران انجام گرفته است طالعاتساختاریافته و ا

ت اندکی صورت گرفته است. به عنوان خصوص موضوع ثبات رویه حسابداری تحقیقا
داد بین توانایی مدیران و قابلیت مقایسه  ( نشان1398همکاران)مثال نتایج پژوهش خزایی و 

حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج و یافته های پژوهش رحمانی و 
داری و مدیریت نشان داد که بین ویژگی قابلیت مقایسه اطالعات حساب ( نیز1396قشقایی)

داد با افزایش ثبات  ( نشان1398همکاران)سود رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج ظفری و 
رویه حسابداری، عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه ایران کاهش می یابد. همچنین در 
حوزه کاربرد متن کاوی در حسابداری و مالی تاکنون پژوهش های بسیار اندکی در داخل 

استفاده  ( با1397همکاران)ر صورت گرفته است. به عنوان مثال رهروی دستجردی و کشو
واژه های نشان داده اند که با استفاده از تحلیل  رهیمد ئتیمتن گزارش ه لیو تحل هیتجزاز 

با دقتی بین می توان احتمال تقلب مدیران را با  رهیمد ئتیه مورد استفاده در گزارش های
 کیفی پژوهشی که بتواند با کمک شیوه تاکنون در داخل کشور .نمود بینیپیش  91% تا 89

)مدل فضای برداری( به بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری و متن کاوی



  13 ...  سود یفیتبر ک یحسابدار یهو ثبات رو یسهمقا یتقابل یرتاث

صورت نگرفته است.  ،ثبات رویه حسابداری با کیفیت سود)کیفیت اقالم تعهدی( بپردازد
از رویکرد متن کاوی و استفاده از اطالعات پژوهش حاضر با استفاده  ،برهمین مبنا

کیفی)یادداشت های همراه صورت های مالی( به بررسی ارتباط قابلیت مقایسه و ثبات رویه 
 حسابداری با کیفیت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته است.

 روش پژوهش. 3

 فرضیه های پژوهش 3.1
 یر می باشد:فرضیه های پژوهش شامل دو فرضیه به شرح ز

 فرضیه اول: ثبات رویه حسابداری برکیفیت  اقالم تعهدی تاثیر مثبت دارد.
 فرضیه دوم: قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر کیفیت  اقالم تعهدی تاثیر مثبت دارد.

 جامعه و نمونه آماری 2.3

قلمرو های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت پژوهش، جامعه آماری
. همچنین با توجه به اینکه جهت خواهد بود 1397الی  1391 الزمانی پژوهش از س

اطالعات محاسبه کیفیت سود)کیفیت اقالم تعهدی( از اطالعات سال آتی استفاده گردید، 
از روش  گردآوری شده است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری نیز 1396سال

منظور کلیه شرکت های جامعه آماری که دارای ت، بدین سامانمند استفاده شده اسحذف 
     شرایط زیر باشند به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب و بقیه حذف شده اند:                                                          

 در بورس تهران حضور داشته باشند. 1397الی  1387از سال  -1 
شرکت ها جزء شرکت های فعال بورس بوده یا حداقل در دوره زمانی مورد بررسی  -2

 فعال باشد. 
 اسفند هر سال باشد. 29پایان سال مالی آنها  -3
 در طول قلمرو زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشند. -4
 توقف معامالتی بیشتر از سه ماه نداشته باشند. -5
، اطالعات صورت های آنها به صورت کامل پیوسته در دسترس در دوره مورد بررسی -6

 باشد.
 جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و لیزینگ نباشند. -7

 شرکت واجد شرایط انتخاب گردید.  90با اعمال محدودیت های فوق در مجموع
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 روش گردآوری و تحلیل اطالعات 3.3
ها گذاران و سایر گروهمورد استفاده سرمایه توانداز آنجا که نتایج پژوهش حاضر می

گیرد، پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از آنجا که به بررسی روابط بین متغیرها با قرار
در این  استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی می پردازد از لحاظ ماهیت همبستگی است.

ای و ری از منابع کتابخانهپژوهش اطالعات مورد نیاز مربوط به ادبیات پژوهش و مبانی نظ
-برای جمع آوری داده شده است.ج او مقاالت داخلی و خارجی استخر پایگاه های علمی

های منتشره در شبکه کدال، بانک های اطالعاتی ها و اطالعیههای پژوهش نیز ازگزارش
 بانک اطالعاتی نرم افزار رهاورد نوین حسب مورد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و

شده است. بعد از استخراج داده های پژوهش، این داده ها به منظور انجام محاسبات استفاده 
نهایی و محاسبه متغیرها وارد نرم افزار اکسل شده اند و درنهایت فایل اکسل متغیرهای 
پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها به نرم افزارهای  ایویوز و استتا منتقل شده اند. همچنین 

یادداشت همراه صورت های مالی)قسمت  WORDبه  PDFکه جهت تبدیل فایل از آنجا 
اهم رویه حسابداری( شرکت های نمونه؛ نرم افزار مناسبی وجود نداشته، محقق خود اقدام 

نمود.جهت محاسبه ثبات رویه حسابداری، فایل های ورد به نرم  PDFبه تایپ فایل های
 اند. انتقال داده شده  NetBeans IDE8.2افزار

 متغیرهای پژوهش 4.3
متغیرهای پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی است که به بررسی 

 هریک از آنها پرداخته می شود:

 متغیروابسته 1.4.3
متغیر وابسته این پژوهش کیفیت  سود می باشد. جهت محاسبه کیفیت سوداز یک شاخص 
نماینده به نام  کیفیت اقالم تعهدی که شاخص مستقیم کیفیت سود است استفاده گردید. به 

( از مدل رگرسیون 2002دچو)منظور محاسبه کیفیت اقالم تعهدی براساس پژوهش دیچوو 
 است: شده ( استفاده1مقطعی شماره)

𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡

Ait−1
= β0 + β1

𝑐𝑓𝑜𝑖𝑡−1

𝐴𝑖𝑡−1
+β2

𝑐𝑓𝑜𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
+ β3

𝑐𝑓𝑜𝑖𝑡+1

𝐴𝑖𝑡−1
+ β4

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
+ β5

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
+

𝜀it                                  (1مدل) 

 ( :1درمدل)          
𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡  اقالم تعهدی جاری شرکت آی در سال تی)برابراست با تغییر در دارایی های
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جاری غیرازوجه نقد منهای تغییردربدهی های جاری غیرازاسنادپرداختنی و سایر بدهی 
 های کوتاه مدت بهره دار(

:Ait−1 ارزش دفتری کل دارایی ها در ابتدای دوره 
جاری و سال بعدخالص جریان نقدی عملیاتی در سال قبل، سال  : 𝑐𝑓𝑜  

تغییرات فروش شرکت آی در سال تی : ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 ارزش دفتری اموال، ماشین آالت و تجهیزات)دارایی های ثابت مشهود(شرکت :

 آی در سال تی
خطای برآورد اقالم تعهدی : 𝜀it 

 پس از مشخص نمودن باقیمانده مدل فوق، انحراف معیار باقیمانده ها طی سال 
جاری)تی( تا چهار سال قبل محاسبه گردید. باتوجه به این موضوع که انحراف معیار 
محاسبه شده بیانگر شاخص معکوس کیفیت اقالم تعهدی)کیفیت سود( هر شرکت در 

                                                                                                              هرسال می باشد، لذا شاخص محاسبه شده درعدد منفی یک ضرب شده است.

 متغیر مستقل
ثبات رویه و  ( شامل2015همکاران) پترسون ومتغیرهای مستقل پژوهش بر اساس پژوهش 

 قابلیت مقایسه حسابداری است که  به بررسی هریک پرداخته می شود:

 الف(ثبات رویه حسابداری: 
نماینده)پراکسی(جایگزین برای ثبات رویه استفاده شده  در این پژوهش از یک شاخص

است. بدین صورت که فرض می شود اگر یک شرکت دارای اطالعات مشابهی در دوسال 
متوالی باشد)اطالعات مربوط به اهم رویه های حسابداری(،  این شرکت دارای ثبات رویه 

تکنیک متن کاوی) مدل  حسابداری می باشد. جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از
استفاده شده است. از این تکنیک بیشتر در علوم  فضای برداری()شباهت کسینوسی اسناد(

شود)سالتون کامپیوتر و مهندسی جهت مقایسه میزان تشابه چند رشته متن یا سند استفاده می
 اندازه گیری ثبات رویه حسابداری، فایل ورد اطالعات مندرج (. جهت1975وهمکاران،

های حسابداری( هر شرکت در های همراه صورت های مالی)قسمت اهم رویهدر یادداشت
سپس این  .است شده 8نسخه نت بینز  لی استخراج شده و وارد نرم افزادو سال متوا

 n اطالعات متنی در نرم افزار به یک سری بردار عددی تبدیل شده اند. این بردار دارای
مولفه)به تعداد عبارات منحصر به فرد در متن یادداشت همراه صورت های مالی یک 
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شرکت در دوسال( خواهد بود. دراین پژوهش لغاتی که فاقد بارمعنایی هستند)لغات 
حذف شده اند. همچنین  "گوید"و"است"توقف( از قبیل حروف اضافه و کلماتی مانند 

یشه یابی به فرآیند کاهش ر صورت گرفته است.دراین پژوهش عمل ریشه یابی لغات نیز  
 "و  "فروش"به عنوان مثال دو لغت  .دادن لغات به ریشه های آنها اطالق می گردد

در  "فروش"به عنوان یک لغت در نظرگرفته شده و ریشه اصلی دو کلمه یعنی "فروشها
ت به عنوان نظر گرفته شده است. بعد از حدف لغات توقف و ریشه یابی لغات، مابقی لغا

لغات منحصر به فرد در نظر گرفته شده اند. سپس براساس تعداد دفعات تکرار)فراوانی( هر 
لغت، هرمتن مشخص و منحصر به فرد)اهم رویه های حسابداری( به یک بردار ریاضی به 
شکل زیر تبدیل شده است. با توجه به اینکه جهت محاسبه ثبات رویه اطالعات اهم رویه 

ی یک شرکت در دو سال متوالی مورد نیاز است، لذا هرشرکت در هرسال های حسابدار
( دارای مقادیر ویژه ای)وزن( به تعداد کلمات vمی باشد. هر بردار) v2و v1دارای دو بردار

 به کاررفته در کل دومتن می باشد.
𝑣 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … . , 𝑤𝑛) 

 گردید: محاسبه ( زیر2رابطه)در مرحله بعد طول هر بردار از طریق  
‖𝑣𝑖‖ = √𝑤1

2 + 𝑤2
2 + ⋯ . +𝑤𝑛

2 (2بطه )را   
)ضرب اسکالر( از طریق رابطه ریاضی v1.v2ضرب داخلی بردار درمرحله بعد حاصل

 محاسبه شد: ( زیر3)شماره

 
𝑣1. 𝑣2 = 𝑤1𝑖𝑤1𝑗 + 𝑤2𝑖𝑤2𝑗 + ⋯ 𝑤𝑛𝑖𝑤𝑛𝑗 (3رابطه)  

 
و در نهایت زاویه بین دوبردار)دو متن یک شرکت( در یک صنعت که نشان دهتده ثبات 

( زیر محاسبه شده است)ظفری و 4شماره )رویه حسابداری شرکت است از طریق رابطه 
 (:1398همکاران،

simdoc v1,v2 = cos(θ) =
v1.v2

‖v1‖.‖v2‖
(4رابطه)  

 ب( قابلیت مقایسه حسابداری: 
بازده یک زوج  -ه حسابداری از میزان همبستگی سودجهت اندازه گیری قابلیت مقایس

و دی فرانکو و  2012همکاران؛شرکت یک صنعت خاص استفاده خواهد شد)بارث و 
دراین مدل دو شرکت زمانی مشابه درنظر  (.1394فروغی و قاسم زاد) ( و2011همکاران،
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ده(، گزارش گرفته می شوند که برای مجموعه ای از رویدادهای اقتصادی یکسان)مثل باز
های مالی)مثل سود حسابداری( مشابهی ارائه کرده باشند. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه 

زیر با  ( به شرح5رگرسیونی شماره)سال مدل  -، ابتدا برای هر شرکتjو iبین دو شرکت 
 tاستفاده از داده های سری زمانی)شش ماهه( برای دوره چهارساله اخیر منتهی به پایان سال

 رآورد می شود: ب

Earnings𝑖,𝑘 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑗𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑘 + 𝜀𝑖𝑘 (5مدل)   
 که در آن:

Earnings𝑖,𝑘: تقسیم برارزش بازار سهام  سود خالص شرکت آی در شش ماهه که
 وابتدای شش ماهه 

بازده سهام شرکت آی در شش ماهه که : 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑘 

هر شـرکت ـ سـال، معیـاری از عملیـات حسـابداری  ( برای5رابطة )ضرایب برآوردشده از 
 αj βj و ضـرایب i نشاندهندة عملیات حسابداری شـرکت  𝛽𝑖 𝛼𝑖آن شرکت است. یعنی 

است. شباهت بین عملیـات حسـابداری دو شـرکت، میـزان  j عملیات حسابداری شرکت
تفاوت بین عملیات  منظور برآورد قابلیـت مقایسة بین دو شرکت را نشان می دهد. به

)ارائة گزارشهای مشابه دربارة مجموعه  از مفهوم قابلیت مقایسه j و iحسابداری دو شرکت 
( 6های)ای از رویـدادهای مشـابه( استفاده می شود. ازاین رو؛ در هرسال از طریق رابطه 

و یکبار با ضرایب  iبه طور جداگانه یکبار با ضرایب خود شرکت iشرکت ( سود7و)
)رویداد مشابه( برای دوره زمانی مشابه با دوره زمانی   iاما با بازده شرکت jشرکت
 بینی می شود: ( پیش5رابطه)

E(Earnings)𝑖𝑖,𝑘 = 𝛼�̂� + �̂�𝑖𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑘 (6)  
𝐸(Earnings)𝑖𝑗,𝑘 = 𝛼�̂� + �̂�𝑗𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑘 (7)  

با  Kو شش مـاهه i بینی شده برای شرکت سودپیش  E(Earnings)𝑖𝑖,𝑘در این رابطه ها؛
و  i بینی شده برای شرکت سود پیش  E(Earnings)𝑖𝑗,𝑘و  i استفاده از ضرایب شرکت

در  jو iسپس قابلیت مقایسه بین دو شرکت jاستفاده از ضرایب شرکتبا  Kشش مـاهه
 شرح زیر محاسبه خواهد شد: ( به8رابطه شماره)از طریق  tسال

𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑡 =
−1

8
∑ 𝑖𝑡𝑘

𝑘−7 |𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑖,𝑘 − 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑗,𝑘|       ( 8رابطه) 
   

نشان دهنده قابلیت مقایسه بیشتر بین دو شرکت  𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑡مقدار ریاضی بیشتر برای 
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نعت؛ معیار قابلیت شرکت ص Jبا  iاست. به طریق مشابه برای هر سال و هرجفت شرکت 
مقایسه حسابداری محاسبه خواهد شد. در نهایت میانگین چهار عدد بزرگ تر محاسبه شده 

نشان داده می  𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖,𝑡تعریف می شود که با  iبرای آن، معیار قابلیت مقایسه شرکت
 شود.

 متغیرهای کنترلی 3.4.3
(، فرانسیس و 2015همکاران) ، پترسون و(2016)1ولیم کیمبراساس پژوهش های 

جهت تصریح بهتر مدل های رگرسیونی مورداستفاده پژوهش؛ ازیک  (2004همکاران)
 سری متغیرهای  کنترلی موثر بر کیفیت سود به شرح زیر استفاده شده است:

 : برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها،اندازه شرکت

سبت ارزش دفتری به بازار حقوق : برابر است با ننسبت ارزش دفتری به بازار
 صاحبان سهام نسبت به سال قبل

: برابر است با انحراف معیار نسبت خالص جریان نقدی انحراف معیار جریان نقدی
 عملیاتی به ارزش دفتری کل دارایی ها در پنج سال قبل.

مدیره  تغییر کرده باشد  متغیر مجازی است اگر رئیس هیئتمدیره:  تغییر رئیس هیئت
 عدد یک و گرنه صفر است.

: متغیر مجازی است اگر حسابرس شرکت تغییر کرده باشد عدد تغییر حسابرس مستقل
 یک و گرنه صفر است.

: متغیر مجازی است. اگر خالص جریان نقدی عملیاتی سال تغییر جریان نقدی عملیاتی
یک و جاری به سال قبل شرکت  نسبت  به میانگین تغییرات صنعت بیشتر باشد عدد 

 گرنه صفر است.
:برابر است با حاصل جمع دوره وصول مطالبات و دوره گردش چرخه عملیاتی

 موجودی ها

, DSO tدوره وصول حساب های دریافتنی شرکت =i   در سالt ( 12رابطه )، که از طریق
 صورت زیر اندازه گیری شده است.  به

 (12رابطه )
DSO= دریافتنی( / حساب های 365)فروش ساالنه /   

                                                                                                                   
1  Kim & Lim 
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DPIi,tدوره گردش موجودی های شرکت =i   در سالt  صورت  ( به13رابطه )که از طریق
 زیر اندازه گیری خواهد شد.  

DSI= ( موجودی /365(    )13رابطه/ )بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

: متغیر مجازی است اگر شرکت درسال جاری سهام منتشر کرده یا تامین مالی خارجی
 افت کرده باشد عدد یک و گرنه صفر است.وام دری

(؛پترسون و همکاران 2016پژوهش سوهن)جهت آزمون فرضیه های پژوهش به پیروی از 
 زیر استفاده شده است.  ( به شرح1ترکیبی شماره)مدل رگرسیون داده های  ( از2015)

EQit= a0 + a1Acc- Compacct(acc consis)it +a2bmit + a3stdcfoit 

+a4ChaCEOit +a5ChAuditit + a6chacfoit   +a7Issueit + a8sizeit + 
a9logopecycleit + εit 

 (    1رابطه)
 در رابطه فوق:

AQitکیفیت سود)کیفیت اقالم تعهدی( برای شرکت :i   در سالt. 
ACC- Compacctit.قابلیت مقایسه حسابداری با دیگر شرکت ها در یک صنعت : 

Acc-consis حسابداری: ثبات رویه 
Sizeit اندازه شرکت :i  در سالt. 
BMit نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت :i  در سالt. 

stdcfoit انحراف معیار جریان های نقدی شرکت :i در سالt. 
ChaCEOit  :مدیره  شرکت  تغییر رییس هیئتi در سالt 
ChAuditit تغییر حسابرس شرکت:i در سالt. 

chacfoitن های نقدی شرکت : تغییر جریاi در سالt. 
Issueit تامین مالی شرکت :i در سالt. 

logopecycle لگاریتم چرخه عملیاتی شرکت :i در سالt. 

 . تجزیه و تحلیل یافته ها4
جهت تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده که در ادامه به 

 هریک ازآنها پرداخته شده است:

 آمار توصیفی 1.4
 ( برخی1در نگاره )برای ارایه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، 
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از مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر 
 مشاهدات ارائه شده است.

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق(:1نگاره )
 الف: متغیرهای کمی

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین نام متغیر

 -009/0 -37/0 061/0 -100/0 -115/0 م تعهدیکیفیت اقال
 -0003/0 -652/0 184/0 -125/0 -196/0 قابلیت مقایسه حسابداری

 99/0 47/0 139/0 85/0 827/0 ثبات رویه
 92/17 816/10 225/1 84/13 894/13 اندازه شرکت

 913/6 002/0 590/0 114/0 305/0 دفتری به ارزش بازارنسبت ارزش 
 808/1 0045/0 099/0 061/0 0833/0 انحراف معیار جریان نقدی

 98/6 51/2 835/0 922/4 095/5 لگاریتم چرخه عملیاتی
 ب(متغیرهای کیفی:

 فراوانی شرح نام متغیر

 تامین مالی خارجی
0 420 
1 210 

 630 جمع

 مدیره هیئتتغییررییس 
0 527 
1 103 

 630 جمع

 تغییر جریان نقدی
0 473 
1 157 

 630 جمع

 تغییر حسابرس
0 380 
1 250 

 630 جمع

 
 -115/0( مشخص است میانگین کیفیت اقالم تعهدی برابر با 1نگاره )طور که از  همان
ها برحسب دارایی ها)خطای برآوردی می دهد اقالم تعهدی غیرعادی شرکتکه نشان  بوده

باشد. همچنین میانگین آمار توصیفی امتیاز  می درصد-5/11متوسطاقالم تعهدی( به طور 
که نشان می دهد اختالف اطالعات  بوده -196/0نیز برابر با قابلیت مقایسه حسابداری 
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ساس . براباشد می  ٪6/19متوسط حسابداری شرکت های یک صنعت با همدیگر به طور 
مقایسه اطالعات حسابداری  ( متغیر قابلیت2011وهمکاران)مدل اندازه گیری دی فرانکو 

مقدار حداکثر صفر می باشد و در غیر این صورت مقادیر آن بایستی مقادیری منفی باشد. 
.  میانگین آمار توصیفی است قابلیت مقایسه حسابداری باالتربزرگتر این معیار، نشانگر 

شرکت ها از  درصد 7/82است که نشان می دهد، 827/0داری برابر با حسابثبات رویه 
ثبات رویه در حسابداری بر خوردار بوده اند. از طرف دیگر، احتمال اینکه شرکتی اقدام به 

می باشد. میانه این متغیر  ٪3/17معادل تغییر روش حسابداری خود بنماید  به طور متوسط 
دهد نیمی از شرکت ها دارای ثبات رویه حسابداری یاست که نشان م ٪85/0نیز برابر با 

اند. میانگین و میانه متغیر اندازه شرکت نیز به ترتیب  بوده ٪85و نیمی کمتر از  ٪85بیش از
به نزدیک بودن میانگین و میانه این متغیر می توان  می باشد. با توجه 84/13و 89/13معادل 

 083/0برابر با گفت این متغیر تقریبا نرمال است. میانگین متغیر انحراف معیار جریان نقدی 
باشد که نشان می دهد میزان نوسان نسبت جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی ها طی  می

است. میانگین و میانه  ٪8حدودط چهار سال قبل تا سال جاری شرکت ها به طور متوس
باتوجه به نزدیکی  می باشد. 92/4و 095/5برابرمتغیر لگاریتم چرخه عملیاتی نیز به ترتیب 

میانگین و میانه این متغیر می توان گفت این متغیر تقریبا نرمال است. میانگین متغیر نسبت 
تری حقوق صاحبان ارزش دفتری به ارزش بازار نشان می دهد به  طور متوسط ارزش دف

بازار آن می باشد. آمار توصیفی متغیرهای کیفی)مجازی(  درصد ارزش 5/30معادل سهام 
( مشاهده می شود، در 1از نگاره)طور که  . همان( درج گردید1( نگاره)نیز در قسمت )ب

 –سال  210مشاهده( ، تعداد 630)1397-1391هایمورد مطالعه طی سال  شرکت 90بین 
از مشاهدات نیز تغییرات  مورد157و دراقدام به تامین مالی خارجی نموده  )مشاهده(شرکت

خالص جریان نقدی عملیاتی سال جاری نسبت به سال قبل بیش از میانگین تغییرات صنعت 
اقدام به تغییر رییس  مشاهده 103مشاهده سال شرکت، تعداد  630همچنین ازبوده است. 

 نیز،  حسابرس شرکت تغییر نموده است.  تمورد از مشاهدا 250و درمدیره   هیئت

 نتایج آزمون فرضیه ها
با توجه به اینکه داده های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی است، لذا ابتدا می بایست از 

 )پانل با داده های ثابت(ها تا تلفیقی یا تابلویی بودن داده شود،استفاده  )چاو(لیمر Fآزمون 
-p) داری سطح معنی از پژوهش که نشان داد  ج بدست آمدهبا توجه به نتای. گردد مشخص

value ) آزمونF باشد و بیانگر  درصد می 5تر از  پژوهش کمهای  لیمر، برای  تمامی مدل
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با توجه به انتخاب روش پانل، جهت انتخاب از  باشد های تابلویی) پانل دیتا( می تایید داده
 نتایج این آزمون و. استفاده شده است بین روش آثارثابت و تصادفی از آزمون هاسمن

بایستی به روش اثرات ثابت برآوردگردد. عالوه بر   آن نشان داد که مدلسطح معناداری 
برا استفاده  -جارک آزمون اخالل مدل از اجزای توزیع بودن نرمال بررسی منظور این، به

است،  05/0یشتر از بهای تحقیق  سطح معناداری این آزمون برای مدل که گردید. از آنجا
تایید های مورد بررسی  مدل اخالل اجزای توزیع بودن نرمال برفرض صفر مبنی  لذا
استفاده  وولدریج آزمون اخالل، از اجزای میان  همبستگی خود منظور بررسی شود. به می

آن از وجود خودهمبستگی در تمامی مدل های پژوهش حکایت دارد.  نتایج شد که
همچنین در این پژوهش برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس جمالت خطا ازآزمون والد 

معنی داری آزمون والد تعدیل شده استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان داد که سطح 
باشد و بیانگر وجود ناهمسانی  می درصد 5کمتر از های پژوهش  در مدلتعدیل شده 

 یو خودهمبستگ انسیوار یبا توجه به وجود ناهمسانواریانس در جمالت اخالل می باشد. 
 -سیپرا ونی، از روش رگرساین دو موردرفع همزمان  یپژوهش، برا های در مدل یالیسر

ین شده است. همچنین، به منظور اطمینان از عدم وجود مشکل همخطی باستفاده  نستنیو
( مورد بررسی VIFمتغیرهای توضیحی، آزمون همخطی با استفاده از عامل تورم واریانس )

است،  10کمتر از قرار گرفت که با توجه آنکه مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی 
تحقیق در نگاره ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  ها وجود آن بین خطی هم لذا
 ت:شده اس ( ارائه3و)

 نتیجه آزمون فرضیه اول
بر کیفیت اقالم  (accconsis)نتایج آزمون فرضیه اول یعنی تاثیر ثبات رویه حسابداری

متغیر  (p-value)دهنده این است که سطح معنی داری ( نشان2نگاره)تعهدی مطابق با 
 درصد 95اطمینان است، لذا در سطح  درصد 5قابلیت ثبات رویه حسابداری کمتر از 

فرضیه صفر رد می شود و فرضیه پژوهش تایید می گردد. از آنجایی که ضریب به دست 
می توان بیان کرد که هر چقدر ثبات رویه حسابداری  است، 197/9متغیر  آمده برای این 

افزایش می یابد، کیفیت سود )کیفیت اقالم تعهدی( نیز افزایش می یابد. بنابراین می توان 
رد نخواهد شد و با افزایش ثبات رویه حسابداری کیفیت اقالم  گفت فرضیه اول پژوهش

 تعهدی)کیفیت سود( شرکت نیز افزایش می یابد.
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 ها جهت آزمون فرضیه اول پژوهش: نتایج تجزیه و تحلیل داده2نگاره
 متغیر وابسته: کیفیت سود  

 وینستن  -روش برآورد: رگرسیون پرایس
AQit = a0 + a1Acc Consisit +a2 BMit + a3stdcfoit +a4ChaCEOit +a5chAuditit + 

a6chacfoit   +a7issueit + a8sizeit + a9opcycleit + εit 
 سطح معناداری zآماره  انحراف معیار ضریب نماد متغیر

 β0 639/10- 396/1 62/7- 000/0 عرض از مبدا
 accconsis 197/9 708/1 38/5 000/0 رویه حسابداری   ثبات

ارزش دفتری به نسبت 
 Btm 729/8- 346/2 72/3- 000/0 بازار

 Stdcfo 739/8- 072/1 15/8- 000/0 معیار جریان نقد انحراف
 chanceo 908/7- 185/1 67/6- 000/0 تغییر مدیرعامل
 chanaudi 762/0 060/0 60/12 000/0 تغییر حسابرس

 Chacfo 004/0 012/0 37/0 715/0 تغییر جریان نقدی
 Issue dummy 039/0 020/0 89/1 059/0 مالیتامین 

 Size 000/0 000/0 15/0 878/0 اندازه شرکت
 opecycle 334/0 694/0 48/0 630/0 چرخه عملیات

 16/16663 آماره والد: 662/0 شده:تعیین تعدیل  ضریب

 0000/0 سطح معناداری: 

 نتایج آزمون فرضیه دوم
بر اساس فرضیه دوم پژوهش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر کیفیت سود 

 را نشان دوم فرضیة آزمون ( نتایج3نگاره)سود)کیفیت اقالم تعهدی( تاثیر مثبت دارد.  

برای متغیر  tآماره  p-valueاست مقدار  ( مشخص3نگاره)طور که از  دهد. همانمی
و کمتر از سطح  می باشد000/0برابر که ( acccomp) حسابداریقابلیت مقایسه اطالعات 

و کیفیت سود )کیفیت  حسابداریقابلیت مقایسه اطالعات بین ، یعنی است 05/0خطای 
اقالم اقالم تعهدی( رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب متغیر قابلیت 

با افزایش قابلیت شود  نتیجه می ،می باشد071/0برابر که  حسابداریمقایسه اطالعات 
یک شرکت با شرکت دیگر، کیفیت اقالم تعهدی)کیفیت  حسابداریمقایسه اطالعات 

نیز رد نمی شود. نتایج تخمین مدل در نتیجه فرضیه دوم پژوهش سود( نیز افزایش می یابد.
 زیر درج گردیده است. ( به صورت3نگاره)نهایی در 
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 ها جهت آزمون فرضیه دوم(: نتایج تجزیه و تحلیل داده3نگاره )
 متغیر وابسته: کیفیت سود

  وینستن -روش برآورد: رگرسیون پرایس

AQit = a0 + a1Acc Compit +a2 BMit + a3stdcfoit +a4ChaCEOit +a5chAuditit + 
a6chacfoit   +a7issueit + a8sizeit + a9opcycleit + εit 

 نام متغیر
 نماد

 ضریب
انحراف 

 معیار
 سطح معناداری zآماره 

 β0 098/0- 005/0 16/19- 000/0 عرض از مبدا
 acccomp 071/0 013/0 18/5 000/0 یحسابدار سهیمقا تیقابل

 Btm 172/0- 007/0 66/21- 000/0 به بازار یارزش دفتر نسبت
 Stdcfo 000/0 001/0 50/0 617/0 نقد انیجر اریمع انحراف
 chanceo 002/0 001/0 62/1 104/0 رعاملیمد رییتغ
 chanaudi 001/0- 001/0 05/1- 294/0 حسابرس رییتغ
 Chacfo 005/0 023/0 24/0 811/0 ینقد انیجر رییتغ

 Issue یمال نیتام
dummy 

022/0 010/0 21/2 027/0 

 Size 008/0 010/0 79/0 427/0 شرکت اندازه
 opecycle 012/0- 005/0 13/2- 034/0 چرخه عملیات

 84/3548 آماره والد: 890/0 شده:تعدیلضریب تعیین 
 0000/0 سطح معناداری:

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج و یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که با افزایش ثبات رویه شرکت، 
یابد. نتایج و یافته های این فرضیه موید این  کیفیت سود)کیفیت اقالم تعهدی( افزایش می

ثبات رویه منجر به بهبود تصمیم گیری تحلیل گران مالی در تحلیل نسبت است که افزایش 
های مالی و اطالعات مالی سال های مختلف یک شرکت می گردد. همچنین درصورت 
وجود ثبات رویه شرکت، سرمایه گذاران در تحلیل این موضوع که چقدر از عملکرد 

مربوط به عملکرد حقیقی شرکت تحت تاثیر تغییر روش حسابداری بوده و چه مقدار 
همچنین وجود ثبات رویه باعث می شود کمتر دچار گمراهی و اشتباه می شوند.  ،است

مدیران فضای کمتری جهت دستکاری سود و استفاده از اقالم تعهدی را خواهند داشت، 
لذا سود با کیفیت تر است. درصورتی که ثبات رویه حسابداری وجود داشته باشد، 

ود. عملکرد شرکت را بهتر می توان با برخی معیارها مثل عملکرد گذشته شرکت مقایسه نم
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خطای برآورد اقالم تعهدی و اصالحات بعدی آن نوعی پارازیت تلقی شده و منجر به 
کاهش سودمندی اقالم تعهدی می شود. وجود ثبات رویه حسابداری با کاهش خطای 
برآورد اقالم تعهدی باعث می شود سرمایه گذاران راحت تر بتوانند بین اقالم تعهدی 

عی و بنیادی است و اقالم تعهدی غیرعادی که توسط واق  عادی که نشان دهنده عملکرد 
مدل های مختلف تعیین می گردد، تفکیک قایل شوند. به نظر می رسد بر طبق نظریه 
عالمت دهی، عدم تغییر روش های حسابداری و حفظ ثبات رویه توسط مدیران می تواند 

نتایج و یافته   بیانگراخبار مثبت در خصوص کیفیت سود شرکت به سرمایه گذاران باشد.
( ، محمدی 2002، دیچو دچو)( 2015وهمکاران)های این فرضیه با یافته های قبلی پترسون 

نتایج و یافته های حاصل از  سازگار است.(1385( و نوروش وهمکاران)1396و ثقفی )
فرضیه دوم پژوهش نشان داد که قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر کیفیت سود)کیفیت 

دی( تاثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر با افزایش قابلیت مقایسه اطالعات اقالم تعه
حسابداری کیفیت سود نیز افرایش می یابد. نتایج و یافته های این فرضیه موید این است که 
در صورتی که قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری یک شرکت با شرکت های دیگر 

نزد سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی  صنعت افزایش یابد، هزینه پردازش اطالعات
کاهش یافته و منجر به بهبود پیش بینی ها خواهد شد. با افزایش قابلیت مقایسه اطالعات 
حسابداری، مزیت اطالعات خصوصی با دردسترس کردن اطالعات شرکت کاهش 

یار یابد. به نظر می رسد قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری در شرکت های ایرانی بس می
مدنظر سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطالعات حسابداری می باشد و به عنوان یک 
مکانیزم کنترلی در جهت رفتار مدیران می باشد لذا مدیران کمتر در شرکت هایی که 
قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری آنها باالتر است اقدام به دستکاری ومدیریت سود با 

ی را دارند. لذا سود با کیفیت تر است. نتایج و یافته های این فرضیه با استفاده از اقالم تعهد
 است. ( سازگار2015( و پترسون وهمکاران)2016ولیم)یافته های قبلی کیم 

 یشنهادپ
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول که نشان داد ثبات رویه حسابداری بر کیفیت 

به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران بررسی  سود)کیفیت اقالم تعهدی( تاثیر مثبت دارد؛
روش های حسابداری شرکت در طی سال های مختلف می تواند در ارزیابی کیفیت سود 
شرکت توسط سرمایه گذاران کمک نماید. همچنین به نظر می رسد می توان با در نظر 
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کیفیت سود  گرفتن میزان ثبات رویه حسابداری اقدام به ارزیابی کیفیت اقالم تعهدی و
شرکت ها نمود.  با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم که ثابت شد با افزایش قابلیت 
مقایسه اطالعات حسابداری، کیفیت سود افزایش می یابد؛ سرمایه گذاران وتحلیل گران 
مالی می توانند به منظور ارزیابی کیفیت سود یک شرکت؛ در تحلیل شرکت ها به تحلیل 

سایرشرکت های صنعت پرداخته و به مقایسه اطالعات شرکت های یک  صنعت مربوطه و
استانداردهای حسابداری مچنین به تدوین کنندگان مقررات وصنعت با همدیگر بپردازند. ه

گردد به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه و همچنین بورس اوراق بهادار پیشنهاد می
ها؛ به ویژگی قابلیت مقایسه کت اری سود و افزایش کیفیت سود شرمدیران در دستک

اطالعات حسابداری بیش از پیش توجه بیشتری نموده تا ضمن ایجاد سهولت در تخصیص 
منابع و افزایش حجم معامالت و نقدینگی در بازار سرمایه، موجبات اطمینان سرمایه 

در  گذاران به گزارشگری مالی را فراهم آورند. به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد می گردد
پژوهش های آتی به بررسی موضوعاتی مانند بررسی تاثیر یکنواختی رویه ها بر کیفیت 
سود، بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر عدم تقارن اطالعاتی و بررسی تاثیر قابلیت 

 مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه بپردازند.

 محدودیت های پژوهش
 باشد: رح زیر میهای پژوهش حاضر به ش محدودیت

با توجه به اینکه صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت های مالی در قالب  -1
فرمت ورد وجود نداشته و محقق خود اقدام به تایپ فایل پی دی اف صورت های مالی 

 نموده است،  لذا این موضوع بر نتایج تحقیق اثر گذار بوده است.

برای محاسبه ثبات رویه حسابداری از مدل فضای در پژوهش حاضر از آنجایی که  -2
برداری استفاده شده است،  در صورت استفاده از سایر تکنیک های متن کاوی ممکن 

 است نتایج متفاوتی از نتایج فعلی پژوهش حاصل گردد.
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