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  چکیده

حسابداري و ایفاي استانداردهاي حسابداري در راستاي باال بردن کیفیت اطالعات 
استفاده از استانداردها و ضوابط . شوندرسانی حسابداري تدوین مینقش مطلوب اطالع

هاي مالی و در نتیجه  موجب افزایش کیفیت گزارش،هامعتبر در تهیه و ارائه گزارش
 بررسی ،هدف این پژوهش. گرددکنندگان می سودمندي اطالعات حسابداري براي استفاده

 بر سودمندي اطالعات تلفیقی ،المللیرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بینتأثیر همگ
شده در بورس اوراق بهادار تهران  هاي پذیرفته   آماري تحقیق، کل شرکتۀجامع. است

هاي   عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و صورت1389 تا 1381هاي است که در سال
 بر اساس ،الگوهاي رگرسیونی چند متغیره خطی تحقیق. اندودهمالی تلفیقی تهیه و ارائه نم

 بازدهی تدوین و فرضیه تحقیق با استفاده از روش حداقل ي ارزشیابی و الگويالگو
با توجه به تجدیدنظر استاندارد تلفیق در  .مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت

 به طور جداگانه برازش و نتایج 84 ، الگوهاي مذکور در دوره قبل و بعد از سال84سال 
نتایج حاصل از آزمون الگوها حاکی از آن است که . برازش آنها با هم مقایسه گردید
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ثیر أ بر سودمندي اطالعات تلفیقی ت،المللیهمگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین
 .دارد

  
لی تلفیقـی، الگـوي   هاي مـا  سودمندي اطالعات حسابداري، صورت    :هاي کلیدي   واژه

  .، الگوي بازدهی، تجدید نظر در استاندارد تلفیق)قیمت سهام(ارزشیابی 
  

  مقدمه
 یکی از رویدادهاي مهمی است که از سال ،تدوین استانداردهاي حسابداري در ایران

 با شرایط ،اگر استانداردهاي تدوین شده در هر کشور.  به وقوع پیوسته است1380
 ،هاي تهیه شده براساس آن استانداردهاطبیق داشته باشد، گزارشاقتصادي و اجتماعی ت

 شود بینی می پیش ، بنابراین؛افزایش سودمندي اطالعات حسابداري را در پی خواهد داشت
رعایت  است طور که در مقدمه استانداردهاي حسابداري ایران آورده شدههمان

کنندگان و در گیري استفادهتصمیماستانداردهاي حسابداري به بهبود اطالعات مفید براي 
  .شودمنتهی هاي مالی نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورت

ستانداردهاي اکامل یا جزئی  در اقتصادهاي نوظهور پذیرش هاي اخیر، سال در
 به منظور بهبود کیفی استانداردهاي گزارشگري و در نتیجه المللی گزارشگري مالی بین

معرفی  ، از کشورهابسیاريدر  .ي معمول گردیده استسودمندي اطالعات حسابدار
 از مهمترین رویدادهاي گزارشگري مالی براي ،المللی استانداردهاي گزارشگري مالی بین

 به سمت پذیرش ، بیش از صد کشور،در حال حاضر. شودها محسوب می شرکت
 در آینده اند یا تصمیم دارند المللی حرکت کرده استانداردهاي گزارشگري مالی بین

 دارندکه استفاده از  انتظار،گذارانقانون .را الزامی کنند ه از آند استفا،نزدیک
هاي مالی، کیفیت گزارشگري مالی و  پذیري صورت المللی مقایسه استانداردهاي بین

 داسکی و(گذاران گردد شفافیت اطالعاتی را بهبود و موجب ایجاد منفعت براي سرمایه
   ).2008 ،1همکاران

ستانداردهاي  کیفیت اطالعات حسابداري با پذیرش اۀ رابط،مطالعات زیادي
، شواهد تحقیقات انجام شده تاکنون. اند را بررسی کردهالمللیگزارشگري مالی بین
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هایی در مقایسه با   این که آیا ارقام حسابداري حاصل از چنین سیستممتفاوتی دربارة
 ،2لیوز و ویسوکی(دهد تري دارد یا خیر نشان میاستانداردهاي حسابداري ملی کیفیت باال

 نتایج بسیاري از این تحقیقات حاکی از آن است که با وجود تفاوت در محیط ).2008
 و موجب  در کیفیت اطالعات حسابداري داردقانونی و سازوکار بازار که نقش مهمی

د، اطالعات گرد المللی در کشورهاي مختلف می تفاوت در اجراي استانداردهاي بین
اند در مقایسه با المللی را پذیرفته هایی که استانداردهاي بین حسابداري در شرکت

امیر و ( کنند کیفیت بهتري دارندکشورهایی که از استانداردهاي ملی استفاده می
  ).1993 ،3همکاران

 به 84با عنایت به توضیحات فوق و این موضوع که استاندارد تلفیق ایران در سال 
المللی تلفیق مورد تجدید نظر قرار گرفت، تحقیق ور هماهنگی بیشتر با استاندارد بینمنظ

پردازد که آیا همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد حاضر به بررسی این موضوع می
در اکثر تحقیقات . المللی تلفیق موجب سودمندي اطالعات تلفیقی گردیده است یا خیربین

هاي مالی تلفیقی در ایران از جمله تحقیق سودمندي اطالعات صورتقبلی راجع به 
که در دوره قبل از ) 1384(پورو تحقیق شعري و سبزعلی) 1382( طینت و نوروزيخوش

اند، نتایج حاکی از آن است که اطالعات  تلفیق انجام شده18تجدیدنظر استاندارد شماره 
براي استفاده کنندگان بوده و در نتیجه هاي مالی تلفیقی فاقد ارزش اطالعاتی صورت

با درنظر گرفتن این نتایج، تحقیق حاضر کمک خواهد کرد تا مشخص . باشندسودمند نمی
-گردد که بعد از تجدیدنظر استاندارد تلفیق ایران به منظور همگرایی بیشتر با استاندارد بین

مند نیست یا اینکه هاي مالی تلفیقی سودالمللی تلفیق آیا همچنان اطالعات صورت
  .تجدیدنظر استاندارد تلفیق موجب بهبود درسودمندي اطالعات تلفیقی شده است

 
 مبانی نظري تحقیق

المللیسازي با استانداردهاي بین هماهنگ  

استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداري هستند 
براي دستیابی به آنچه . مالی باید ارائه شودهاي  دهند چه اطالعاتی در گزارشکه نشان می
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 استانداردهایی را ،نهاده شده است، حرفه حسابداري به عنوان هدف براي حسابداري بنا
هاي مالی براي ارتقاي کیفیت کنندگان گزارشارائه نموده که حسابداران و سایر تهیه

 از سوي ؛ها هستند ملزم به رعایت آن،رسانیاطالعات حسابداري و ایفاي نقش اطالع
را زی ؛دیگر، استانداردهاي حسابداري براي کارکرد موثر بازارهاي سرمایه ضروري هستند

اي بر اطالعات مالی قابل فهم و  که تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور فزاینده
  . کنند معتبر اتکاء می

ران را براي گذا جهانی شدن و ادغام بازارهاي سرمایه در جهان، تقاضاي سرمایه
تحقیقات زیادي . اي جهانی از استانداردهاي گزارشگري مالی افزایش داده است مجموعه

-استانداردهاي بین  عوامل تعیین کننده وپیامدهاي تغییر از استانداردهاي ملی بهبارةدر

المللی از دهه بحث هماهنگ سازي استانداردهاي بین). 2002 ،4کینزي(المللی وجود دارد 
سازي و اجراي  -راجع به هماهنگمطالعات زیادي غاز شد و از آن زمان تاکنون  آ1960

 حاکی از آن است که ، نتایج این مطالعات.المللی صورت گرفته است استانداردهاي بین
المللی از طریق افزایش شفافیت و بهبود کیفیت گزارشگري  پذیرش استانداردهاي بین

  .) 5،2006جهانگیر (شود میراي بازارهاي سرمایه  باعث ایجاد منافع قابل توجه ب،مالی
 به معناي نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور ،سازياصوالً هماهنگ

ن هماهنگ سازي، بر این اموافق. گیرد تر اطالعات صورت می جریان مطلوب و قابل فهم
هاي دستیابی به  زینهالمللی حسابداري موجب کاهش ه باورند که پذیرش استانداردهاي بین

-گران داخلی و خارجی وجذب سرمایه اطالعات، کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین معامله
هاي فرهنگی و اقتصادي و   از سوي دیگر، مخالفان، تفاوت؛گردد گذاران خارجی می 

دانند و از نظرآنان  سازي می کنندگان را دالیلی بر رد هماهنگ نیازهاي متفاوت استفاده
 لزوماً موجب بهبود کیفیت اطالعات حسابداري ،المللی  استانداردهاي بینپذیرش

  ).1390رحمانی و علیپور، (گردد  نمی
المللی  کشورهاي مختلف سه موضع مختلف را در مقابل پذیرش استانداردهاي بین

 بدون هیچ گونه کم و کاستی ،المللی راگروه اول، استانداردهاي بین .اند اتخاذ کرده
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گروه دوم، این استانداردها را مبناي کار قرار . دانند ه و رعایت آن را ضروري میپذیرفت
باالخره گروه  .نمایند داده و ضمن تطبیق آن با قوانین و مقررات داخلی، آنها را تعدیل می

 بر این باورند که استفاده از استانداردهاي بین المللی صرفاً براي مقاصد برون مرزي ،آخر
اي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، تدوین هبه علت تفاوت در ساختارمفید بوده و 

 گرچه استانداردهاي حسابداري ،در ایران. استانداردهاي ملی را ضروري می دانند
 ولی مبناي اصلی استانداردهاي ملی ایران، ؛المللی رسماً پذیرفته نشده است بین

  .المللی است استانداردهاي حسابداري بین
 

هاي مالی تلفیقی  صورتۀت ارائاهمی  
 در .ندپیوند میها  هاي متفاوتی با سایر شرکت ها با انگیزه  شرکت،در عصرحاضر

هاي تجاري از نوع تحصیل سهام، شخصیت واحدهاي ترکیب شونده حفظ  ترکیب
در تحصیل  هرگاه .دهند ها به فعالیت مستقل خود ادامه می گردیده و در نتیجه این شرکت

 یک شخصیت نترل یک یا چند شرکت دیگر را به دست آورد، یک شرکت ک،سهام
 در قالب یک ،ها  اطالعات مالی شرکتگرفته و در نتیجه ارائهاقتصادي واحد شکل 

   .کند هاي مالی مجزا ضرورت پیدا می مجموعه صورت
 فعالیت شرکت مادر  این است که، تلفیقیهاي مالی صورتارائه نظري دلیل 

 ارزش بازار ؛ زیراهاي فرعی مورد ارزیابی قرار گیرد یت شرکتتواند جدا از فعال نمی
 کنترل شرکت نیست وهاي شرکت اصلی  ها و بدهی  تنها تحت تأثیر دارائی،شرکت اصلی

 سود ، در نتیجه وهاي فرعی، در تعیین عواید آتی شرکت اصلی اصلی بر شرکت یا شرکت
تواند   تلفیقی میهاي مالی صورت در جمندر هايداده بنابراین، ؛ددار نقش اساسی ،سهام آن

). 2000، 6آباد و همکاران (گیرندگان قرار دهدرا در اختیار تصمیمسودمندي اطالعات 
هاي مالی   که صورتحاکی از آن استستانداردهاي گزارشگري و افشاي اطالعات مالی ا

 آن را هاي اقتصادي و وضعیت مالی واحد تجاري اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیت
 براي ،هاي مالی واحد تجاري اصلی  استفاده کنندگان صورت، به همین دلیل؛دهد نشان نمی
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هاي   وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان هاي اقتصادي به اطالعاتی دربارةگیري تصمیم
هاي مالی تلفیقی که اطالعات مالی مربوط  این نیاز از طریق صورت. نقدي گروه نیاز دارند

   .)1390کمیته فنی سازمان حسابرسی،  (شود کند برآورده می  ارائه میرا به گروه
 

   ایران18تغییرات اعمال شده در استاندارد شماره 
هاي مالی تلفیقی و حسابداري عنوان صورت  با18استاندارد حسابداري شماره 

ن  توسط مجمع عمومی سازما1385تیرماه  گذاري در واحدهاي تجاري فرعی که در سرمایه
 قبلی گردید و 18 حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداري شماره

 1/1/1385االجرا شد که دوره مالی آنها از تاریخ   مورد صورتهاي مالی الزم الزامات آن در
در استاندارد تجدیدنظر شده، هدف از تجدیدنظر هماهنگی . شود و بعد از آن شروع می

. ان شده استبیالمللی حسابداري و بهبود استاندارد قبلی،  بینبیشتر با استانداردهاي 
هاي  مهمترین تغییرات اعمال شده در استاندارد قبلی که موجب تغییر عمده در ارقام صورت

  :باشد به شرح زیر می،گردد مالی تلفیقی می
هاي  دراستـاندارد تجدیدنظـر شـده، سهـم اقلیت براسـاس ارزش منصفانه خالص دارایی.1

در استاندارد . شود تشخیص واحد تجاري فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می قابل
 به عبارت دیگر، در استاندارد ؛شد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتري محاسبه می

 در حالی که در استاندارد ،قبلی مبناي محاسبه سهم اقلیت، تئوري شرکت اصلی بود
 ؛ی است و نه بر اساس تئوري واحد اقتصاديجدید، نه بر مبناي تئوري شرکت اصل

  .بلکه حالتی بین این دو است
هاي مالی جداگانه گذاري در واحد تجاري فرعی در صورت  براي انعکاس سرمایه.2

 در حالی که در ؛شرکت اصلی، استفاده از روش ارزش ویژه مجاز نخواهد بود
ه سود عمده این تغییر آن است کتأثیر .  استفاده از این روش مجاز بود،استاندارد قبلی

 برابر نخواهد ، با سودخالص و سود انباشته شرکت اصلیخالص و سود انباشته تلفیقی
شد، چرا که طبق روش ارزش ویژه سود خالص و سود انباشته تلفیقی با ارقام محاسبه 
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 اما در روش بهاي تمام ؛هاي مالی جداگانه شرکت اصلی برابر است شده در صورت
 .  چنین برابري وجود ندارد؛ در استاندارد جدید استفاده از آن الزامی شده استشده که

  
   تحقیقۀپیشین

-اسـتانداردهاي بـین  ) همگرایی بـا (با عنایت به این که موضوع تحقیق حاضر پذیرش     

 در ایـن بخـش برخـی از     .رسـی سـودمندي اطالعـات تلفیقـی اسـت         المللی حسابداري و بر   
المللـی حـسابداري و    موضوع همگرایی با اسـتانداردهاي بـین   هتحقیقات انجام شده در زمین

 .کنیمنیز تحقیقات مربوط به بررسی سودمندي اطالعات تلفیقی را مرور می

هاي تلفیق در ژاپـن بـا اسـتانداردهاي     تاثیر همگرایی رویه) 2007 (7هرمان و همکاران  
 نـشان  ، تحقیـق نتـایج . دادندان مورد بررسی قرار    بینی تحلیل گر  المللی را بر خطاي پیش     بین
هاي تلفیق در ژاپن در راستاي همگرایی بـا اسـتانداردهاي        که پس از تغییر در رویه      دهد  می

گــران مــالی در  المللــی، ســودمندي اطالعــات تلفیقــی از طریــق بهبــود توانــایی تحلیــل  بــین
 بـا ) 2011 (8پـوم و سـانتاري   کـانوگ .بینی عملکرد کلـی شـرکت افـزایش یافتـه اسـت       پیش

 و ارزش دفتـري حقـوق صـاحبان سـهام در کـشورهاي عـضو         درآمـدها مقایسه سـودمندي    
المللــی  بــه بهبــود   بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پــذیرش اســتانداردهاي بــین،اتحادیــه اروپــا

بیانگر آن ) 2011 (9واین و همکاراننتیجه تحقیق .  گردیده است  منتهی سودمندي اطالعات 
 در مقایسه با آنهایی کـه  ،اندالمللی را پذیرفته   ردهاي بین است که در کشورهایی که استاندا     

  .  محتواي اطالعاتی سود افزایش یافته است،دهنداستانداردهاي ملی را مبنا قرار می
 15شـده در    هـاي پذیرفتـه    کیفیت حسابداري را در شـرکت     ) 2010(10چن و همکاران  

 را بـا  2005المللی در سال  ي بینکشور عضو اتحادیه اروپا قبل و بعد از پذیرش استانداردها 
المللی اکثـر  استانداردهاي بین بعد از پذیرش  کهدهد نشان مینتایج آنان . هم مقایسه کردند  

بـا اسـتفاده از   ) 2008 (11بارث و همکاران. بهبود یافته استهاي کیفیت حسابداري     شاخص
هـایی کـه    کتهـاي ارقـام حـسابداري را بـراي شـر            کـشور ویژگـی    21هاي مربوط بـه     داده

کـار  ه هـایی کـه ایـن اسـتانداردها را بـ     برند با  شرکتکار میه المللی را ب  استانداردهاي بین 
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 بهبود در کیفیت حـسابداري بعـد از پـذیرش اختیـاري     ،نتایج آنان.  مقایسه کردند  ،برندنمی
سـودمندي ســود  ) 2005(12بـارتو و همکــاران  .دهــد را نــشان مـی المللـی  اسـتانداردهاي بــین 

المللی و اصول پذیرفته شـده حـسابداري آلمـان را    رش شده بر اساس استانداردهاي بین  گزا
نتـایج آنـان نـشان داد      .  بازدهی مقایسه کردنـد    الگو با استفاده از     1998-2000در طی دوره    

المللی در مقایسه بـا اصـول پذیرفتـه شـده     که سود گزارش شده بر اساس استانداردهاي بین      
  .دي بیشتري داردحسابداري آلمان سودمن

هاي مالی تلفیقـی در مقایـسه بـا         سودمندي اطالعات صورت  ) 2000(آباد و همکاران    
نتـایج  . هاي مالی شرکت اصلی را در بـورس اوراق بهـادار مادریـد بررسـی کردنـد          صورت

هـاي مـالی    هاي مالی تلفیقی در مقایسه با اطالعـات صـورت     نشان داد که اطالعات صورت    
ــودمندتر  ــعري و ســبزعلی .اســت شــرکت اصــلی س ــور  ش ــات ) 1384(پ ســودمندي اطالع

 81  یـا 80سـال  هـاي مـالی شـرکت اصـلی در     هاي مالی تلفیقی در مقایسه با صورت   صورت
هـاي مـالی تلفیقـی در       نتایج تحقیق آنـان نـشان داد کـه اطالعـات صـورت            . بررسی نمودند 

پور و همکـاران  احمد. هاي مالی شرکت اصلی سودمندتر نیست  مقایسه با اطالعات صورت   
به بررسی ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سـهام در بـورس اوراق بهـادار تهـران و                ) 1389(

 18ارزیابی سودمندي و اثربخـشی تغییـرات اعمـال شـده در اسـتاندارد حـسابداري شـماره                 
 نشان داد که بین سود تلفیقی هر سـهم بـا قیمـت آن    ،نتایج حاصل از تحقیق آنان   . پرداختند

  .  مثبت و معناداري وجود داردارتباط
  

   تحقیقۀفرضی
همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد با عنایت به سوال تحقیق مبنی بر اینکه آیا 

 تحقیق به شرح ۀفرضیثیر داشته است یا خیر، أالمللی بر سودمندي اطالعات تلفیقی تبین
  :گرددزیر تدوین می
المللی بر سودمندي اطالعات تلفیق ایران با استاندارد بینهمگرایی استاندارد : فرضیه تحقیق

  .تلفیقی تاثیر معناداري دارد
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  روش تحقیق
 بررسی تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق با ، به این که هدف این تحقیقعنایتبا 

المللی بر سودمندي اطالعات تلفیقی است، نوع تحقیق از نظر هدف استاندارد بین
تر تأثیر متغیرها از   براي بررسی دقیق همبستگی است که- شیوه توصیفیکاربردي و از نظر

با توجه به این که تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع . رگرسیون استفاده شده است
گران  گذاران، سهامداران، تحلیلتواند براي سرمایه  نتایج آن می،تحقیقات کاربردي است

تانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسی ایران مالی، محققان و به ویژه هیئت تدوین اس
  . مفید واقع گردد

 
  جامعه آماري و نمونه

شده در بورس اوراق بهادار تهران  هاي پذیرفته  جامعه آماري تحقیق، کل شرکت
هاي  رت صو عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و1389 تا 1381هاي است که در سال

 تا 1381 ساله 5 به بیان دیگر، قلمرو زمانی دو دوره ؛اشندب نموده مالی تلفیقی تهیه و ارائه
دوره پس از تجدیدنظر  (1389  تا1385و )  استاندارددوره قبل از تجدیدنظر (1384

 از روش ،ف جامعه آماري باشداي که معرّبراي گزینش نمونه. گیردرا در بر می) استاندارد
هاي عضو جامعه  کل شرکت،ین اساسبر ا. گیري حذف سیستماتیک استفاده گردیدنمونه

  : به عنوان نمونه انتخاب گردید،هاي زیر بودند آماري که داراي ویژگی
  . سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.1
هاي مالی تلفیقی تهیه  صورت) قبل و بعد از تجدیدنظر استاندارد تلفیق(  در هر دو دوره .2

 به منظور قابل مقایسه بودن نتایج تحقیق در قبل و بعد از ،این شرط. و ارائه کرده باشند
  .باشد تجدید نظر استاندارد می

  . اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.3
  . باشدبیش از سه ماه وقفه معامالتی نداشتهسهام آنها . 4
 . گذاري نباشند هاي سرمایه ها و شرکت بانک ء جز.5
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  . شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید50با لحاظ کردن این شرایط تعداد 
 

  متغیرها و الگوهاي تحقیق
 عمده وجود دارد، یکی الگوبررسی سودمندي اطالعات مالی دو در خصوص 

شود، و   بازده است که در آن بازده سهام بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میيالگو
سهام بعنوان متغیر وابسته در نظر است که در آن قیمت ) قیمت( ارزشیابی يالگودیگري 

 بنابراین، متغیرهاي ؛ مورد توجه قرار گرفته استالگودر این تحقیق هر دو . شود گرفته می
هاي این تحقیق، قیمت بازار هر سهم شرکت اصلی بعد از  الگووابسته مورد استفاده در 

منظور از . باشد می) itr(بین دو مجمع و نرخ بازده در فاصله زمانی ) itp(تاریخ مجمع 
 ناشی از درآمدهايبازده سهام، تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره سهام به عالوه سایر 

م، سهام جایزه و سود نقدي سهام تقسیم بر قیمت خرید سهم مانند مزایاي ناشی از حق تقد
  :شود زیر محاسبه میۀ نرخ بازده سهام از رابط.سهام در اول دوره است
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، قیمت سهم در pt-1، قیمت سهم در پایان سال مالی؛ pt ؛، بازده سهامRt که در آن،
، تعداد Ne، سود نقدي ناخالص هر سهم؛ Dt؛ ، ارزش اسمی سهمpnابتداي سال مالی؛ 

، تعداد سهام از طریق آورده نقدي؛ Nc یا سود انباشته؛ سهام افزایش یافته از طریق اندوخته
  . ، تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه می باشدNtو 

در این . گرددهاي مالی تلفیقی استخراج می متغیرهاي مستقل تحقیق نیز از صورت
 براي آزمون فرضیه تحقیق، از الگوهاي رگرسیونی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی و ،تحقیق
  .گردندها تشریح می این الگو،در ادامه. گردد  استفاده می13هاریس و ایستون بازدهیالگو 
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  )EBO( ارزشیابی يالگو - الف
سود هر سهم و ارزش (، قیمت هر سهم تابعی از متغیرهاي حسابداري الگودر این 

 مبتنی بر الگوي قیمت یا الگوي ، راالگو به همین دلیل این ؛است) دفتري هر سهم
 پیشنهاد شد و بعداً 1938 در سال 14 ابتدا توسط پرینریچالگواین . نامندابداري میحس

مورد استفاده قرار ) 1982(17و پیس نل) 1962 (16، ادي)1961(15توسط ادوارد و بل
) 1995 (19و فلتمن و اولسون) 1995 (18 اما در ادبیات حسابداري توسط اولسون؛گرفت

  :است به شرح زیر الگورابطه ریاضی این . )2000 ،مکارانآباد و ه( عمومیت بیشتري یافت
)2(    

ttt epsbvp 210    
ارزش دفتري هر  ،tbv؛t قیمت بازار هر سهم شرکت اصلی در زمان ،tPکه در آن،
  .استt  ر زمانسود هر سهم تلفیقی د ،teps؛ وt زمان سهم تلفیقی در

 
   بازدهیيالگو -ب

 با ، ارتباط بین بازده سهام،ارائه شد) 1991( که توسط هاریس و ایستون الگواین 
متغیر نسبت سود هر سهم به قیمت اول دوره و متغیر نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت 

  . دهد را نشان میاول دوره سهام 
)3(    
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 سود هر سهم تلفیقی ،itE ؛نرخ بازده هر سهم بین تاریخ دو مجمع،itRکه در آن،
 قیمت هر سهم ،1itP ؛ و تغییرات سود هر سهم تلفیقی،itE ؛t در دوره iشرکت 

   استشرکت اصلی در ابتداي دوره
 به عنوان مبنایی براي بررسی و آزمون الگوقبلی، از این در بسیاري از مطالعات 

 20 به عنوان مثال، آلفرد و همکاران؛سودمندي اطالعات حسابداري استفاده شده است

 بازدهی هاریس و يالگوحاصل از برازش ) 2R(از ضریب تعیین تعدیل شده ) 1993(
ته شده حسابداري در شش کشور مختلف ایستون براي مقایسه سودمندي اصول پذیرف

 و تغییر در ضرایب 2Rاز تغییر در) 1999 (21اسکیپر همچنین فرانسیس و. استفاده کردند



  ...المللی برتاثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین /192

نسبت سود هر سهم و نیز نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت اول دوره به عنوان 
  .   در طول زمان استفاده کردهاي مالی هایی از تغییر در سودمندي اطالعات صورت نشانه

 
  ها روش تجزیه و تحلیل داده

نوین و تدبیرپرداز و نیز  ورداافزار ره هاي موردنیاز با استفاده از نرم کلیه داده
رسانی بورس و اوراق بهادار تهران و هاي اطالعاتی تهیه شده توسط مرکز اطالع بانک

هاي موردنیاز، از گردآوري دادهپس از . آوري گردیدسایت اینترنتی شرکت بورس جمع
 افزارها و انجام برخی محاسبات و از نرمسازي دادهبندي و آماده طبقهايبراکسل  نرم افزار

   .دشها استفاده ها و تجزیه و تحلیل دادهالگوبراي برازش ایویوز و نرم افزار مطلب 

چند متغیره  رگرسیون خطی الگوي تحقیق از  براي آزمون فرضیه،در تحقیق حاضر
این روش به مشاهدات نزدیک خط . شود به روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می

- دهد و به این ترتیب برآورد دقیقبرازش وزن بیشتر و به مشاهدات دورتر وزن کمتري می

در صورت وجود ناهمسانی واریانس به منظور رفع آن از روش وایت . گیردتر صورت می
به منظور تعیین وجود همخطی بین متغیرهاي مستقل از آزمون عامل . گردداستفاده می

 باشد، مشکل 5 و 1که مقدار آماره بین در صورتی. شود استفاده می)VIF (تورم واریانس
 درصد است که 5تر از همچنین احتمال آماره جارك برا بزرگ. همخطی وجود ندارد

  .باشدون میهاي رگرسیالگوحاکی از نرمال بودن پسماندهاي 
در این مطالعه، میزان سودمندي اطالعات تلفیقی، با استفاده از ضریب تعیین تعدیل 

 قبل و بعد از الگوبر اساس فرضیه صفر، اگر ضریب تعیین دو . شودگیري میشده اندازه
تجدید نظر در استاندارد از نظر آماري با هم تفاوت معناداري داشته باشند، میزان 

ي که ضریب تعیین بیشتري داشته الگوات تلفیق متفاوت خواهد بود و هر سودمندي اطالع
 محتواي اطالعاتی نسبی بیشتري الگو ارجح خواهد بود و متغیر مستقل آن الگوباشد، 

کرامر استفاده  z  از آزمون،براي بررسی معناداري اختالف ضرایب تعیین. خواهد داشت
  .شودمی
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 هاي پژوهشیافته
   متغیرهاآمار توصیفی

هاي ها، ابتدا آمار توصیفی متغیرها شامل شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل داده
هاي پراکندگی شامل میانگین، میانه، حداکثر، حداقل، و انحراف معیار  مرکزي و شاخص

 . ارائه گردیده است1در دوره قبل و بعد از تجدیدنظر در استاندارد تلفیق در جدول شماره 
 که نمونه انتخابی از تنوع زیادي برخوردار دهد نشان میهاي توصیفی رهآما به طور کلی،

به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط به بازده هر سهم در دوره قبل از تجدید نظر در . است
 -% 58و % 3/58دهد که حداکثر و حداقل بازده هر سهم به ترتیب برابر استاندارد نشان می

در خصوص سایر متغیرها نیز در دوره قبل و . است% 9/11ر با آن نیز براب و انحراف معیار
 در هاي انتخابی و بعد از تجدید نظر استاندارد چنین ویژگی وجود دارد که تنوع شرکت

 .دهد را نشان میتحقیق  جامعه به نمونه نتایج تعمیم قابلیت نتیجه

 بـه دو روش  به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهـاي مختلـف، همبـستگی بـین متغیرهـا        
 ارائـه شـده   2  شـماره در جـدول ) پـایین قطـر اصـلی   (و اسـپیرمن  ) باالي قطر اصلی  (پیرسون  

  .است
 

 قطر اصلی) باالي(پایین ) اسپیرمن(ماتریس همبستگی پیرسون : 2جدول شماره 

 قیمت بازده 

سود هر 
 سهم

تغییرات سود هر 
 ارزش دفتري سهم

 22/0* 27/0* 28/0* 23/0* 00/1 بازده

 49/0* 12/0** 71/0* 00/1 16/0* تقیم

 70/0* 34/0* 00/1 54/0* 24/0* سود هر سهم

 17/0* 00/1 47/0* 07/0 28/0* تغییرات سود هر سهم

 00/1 25/0* 79/0* 40/0* 11/0** ارزش دفتري

 . درصد معنادار95 و 99 در سطح اطمینان ** ، *
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  برازش الگوها و نتایج آزمون فرضیه 
هاي ارزشیابی و بازدهی قبل و بعد از تجدید الگویابی به نتایج تحقیق، به منظور دست

و دوره زمانی ) قبل از تجدید نظر (1384 تا 1381نظر در استاندارد تلفیق یعنی دوره زمانی 
 4 و 3  شمارهجداولنتایج برازش در . برازش گردید) بعد از تجدید نظر (1389 تا 1385

  . ه استدیارائه گرد
 درصد و بعد از 8/18ن تعدیل شده قبل از تجدید نظر در استاندارد معادل ضریب تعیی

با توجه به افزایش ضریب تعیین تعدیل .  درصد است55تجدید نظر در استاندارد معادل 
 8/18(نسبت به قبل از آن )  درصد55( ارزشیابی بعد از تجدیدنظر استاندارد الگويشده 

- کرامر میzه لحاظ آماري با توجه به احتمال آماره و معنادار بودن این افزایش ب) درصد
 و ارزش دفتري هر سهم )EPS(توان نتیجه گرفت که رابطه متغیرهاي سود هر سهم تلفیقی 

با عنایت به اینکه فرضیه تحقیق بدین . تر شده است با قیمت هر سهم قوي)BV(تلفیقی
المللی بر ستاندارد بینصورت مطرح گردید که همگرایی استاندارد تلفیق ایران با ا

ها حاکی از تائید فرضیه تحقیق سودمندي اطالعات تلفیقی تاثیر معناداري دارد، این یافته
 موجب بهبود در سودمندي اطالعات تلفیقی ،توان نتیجه گرفت که همگراییاست و می

  .گردیده است
   برازش الگوي ارزشیابی :3جدول شماره 

  قبل از تجدیدنظر استاندارد  
  )1384 تا 1381دوره زمانی (

  بعد از تجدیدنظر استاندارد
  )1389 تا 1385دوره زمانی (

احتمال   ضریب  متغیر
  tآماره 

آماره 
VIF 

  احتمال  ضریب
  tآماره 

  آماره
VIF  

    278/0  4/85    000/0  -4/69  مقدار ثابت
  BV(  08/1  239/0  324/1  01/1  029/0  41/4(ارزش دفتري هر سهم 

  EPS(  13/3  000/0  324/1  68/3  048/0  41/4(سود هر سهم 
  55/0  187/0  ضریب تعیین تعدل شده

  F  86/26  48/94آماره 
 F  00/0  00/0احتمال آماره 

  97/1  04/2  آماره دوربین واتسون
  -109/2   کرامرzآماره 

  035/0   کرامرzاحتمال آماره 
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کل الگوي  حاکی از معنادار بودن F، احتمال آماره 4با عنایت به جدول شماره 
 درصد در دوره قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد تلفیق 95رگرسیون در سطح اطمینان 

 نیز حاکی از آن است که متغیر نسبت سود هر سهم تلفیقی به قیمت tاحتمال آماره . است
 بازده(در دوره قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد با متغیر وابسته ) EPS/Pt-1  (اول دوره
رابطه مثبت ومعنادار و متغیر نسبت تغییرات سود هر سهم تلفیقی به قیمت اول ) هر سهم

. با متغیر وابسته است  در دوره قبل و بعد از تجدید نظر فاقد رابطه معنادار)E/Pt-1∆(دوره 
 نیز به ترتیب حاکی از نبود خودهمبستگی و عدم وجود VIFآماره دوربین واتسون و آماره 

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده قبل از تجدید نظر در . متغیرهاي مستقل استهمخطی بین 
 درصد است که این افزایش 2/27 درصد و بعد از تجدید نظر معادل 8/20استاندارد معادل 

افزایش در .  درصد معناداراست95 کرامر در سطح اطمینان zبا توجه به احتمال آماره 
که رابطه متغیرهاي مستقل الگو بازدهی با بازده  دهد نشان میضریب تعیین تعدیل شده 

ها حاکی از تائید این یافته. تر شده استسهام بعد از تجدیدنظر در استاندارد تلفیق قوي
توان نتیجه گرفت که همگرایی موجب بهبود در سودمندي فرضیه تحقیق است و می

  .اطالعات تلفیقی گردیده است
  ی  الگوي بازدهبرازش. 4جدول شماره 

  قبل از تجدیدنظر استاندارد  
  )1384 تا 1381دوره زمانی (

  بعد از تجدیدنظر استاندارد
  )1389 تا 1385دوره زمانی (

احتمال   ضریب  متغیر
  tآماره 

آماره 
VIF 

  احتمال  ضریب
  tآماره 

  آماره
VIF  

    075/0  93/10    503/0  -98/9  مقدار ثابت
سود هر سهم به قیمت اول دوره 

)EPS/Pt-1(  
88/38  005/0  254/2  49/64  000/0  498/1  

تغییر سود هر سهم به قیمت اول دوره 
)∆E/Pt-1(  92/60-  524/0  254/2  59/14  104/0  498/1  

  272/0  208/0  ضریب تعیین تعدل شده
  F  13/21  41/17آماره 

  F  00/0  000/0احتمال آماره 
  121/2  05/2  آماره دوربین واتسون

  -98/1   کرامرzآماره 
  011/0  کرامر z آماره احتمال
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
المللی تلفیق بر ثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بینأ ت،در این تحقیق

جهت دستیابی به نتایج تحقیق، دو . سودمندي اطالعات تلفیق مورد بررسی قرار گرفت
ده سهام به عنوان متغیر وابسته  رگرسیونی چند متغیره که در آنها قیمت سهام و بازيالگو

با توجه به همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد . در نظر گرفته شد، تدوین گردید
) 1384 تا 1381دوره (  قبل از تجدیدنظر، الگوهاي مذکور در دوره84المللی در سال بین

ها با تایج برازش آنبه طور جداگانه برازش و ن) 1389 تا 1385 دوره( و بعد از تجدیدنظر
 حاکی از آن است که در دوره پس از ،ها و شواهد تحقیقیافته. هم مقایسه گردید

به ها نسبت به دوره قبل از آن الگوتجدیدنظر استاندارد تلفیق ضریب تعیین تعدیل شده 
 تر شدن رابطه متغیرهاي مستقل  قويبیانگر  که این موضوعافزایش یافتهطور معناداري 

همگرایی استاندارد گرفت که نتیجه توان  بنابراین می؛است با قیمت سهام و بازدهی الگوها
تأثیرگذار بوده  ی بر بهبود سودمندي اطالعات تلفیق تلفیقالمللی با استاندارد بین ایرانتلفیق
) 2007( و همکاران هرمانو ) 1389( با نتایج تحقیق احمدپور و همکاران ،این نتایج. است

  . ارد دهمخوانی
آوري شده در طول دوره اجراي تحقیق باتوجه به این نتایج و اطالعات جمع

  :گردد میارائه پیشنهادهاي زیر 
با توجه به افزایش در سودمندي اطالعات تلفیقی بعد از تجدید نظر در استاندارد  -1

، المللی تلفیق منظور همگرایی بیشتر با استاندارد بین به1384 تلفیق در سال 18شماره 
شود هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسی همگرایی  پیشنهاد می

البته با . المللی را مدنظر قرار دهد بیشتر استانداردهاي حسابداري با استانداردهاي بین
هیئت مذکور براي دستیابی به که شود   پیشنهاد می،توجه به حساسیت موضوع

 اقتصادي و فرهنگی کشور مطابقت دارد با استانداردهایی که با محیط اجتماعی،
کشور مطالعات و تحقیقات  اي و محققان کارآمد گیري از دانش افراد حرفه بهره

   .اي را در این زمینه انجام دهد تطبیقی گسترده
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با توجه به رابطه معنادار سود هر سهم تلفیقی با قیمت سهام و نیز رابطه معنادار نسبت  -2
  گذاران پیشنهاد  به سرمایه،به قیمت اول دوره با بازده سهامسود هر سهم تلفیقی 

  .  این متغیرها را مدنظر قرار دهند،گذاري خود هاي ارزشالگودر که شود می
کار رفته در این پژوهش با توجه به متون معتبر خارجی تدوین ه هاي بالگواگرچه  -3

یرمالی نظیر نوع مالکیت، گردیده است،  به دلیل وجود تاثیر احتمالی برخی متغیرهاي غ
نوع صنعت، اندازه شرکت و متغیرهاي کالن اقتصادي مانند نرخ بهره، نرخ تورم، 

بر قیمت و بازده سهام محققین اطمینان کامل ندارند که ...  هاي پولی و مالی و سیاست
نتایج تحقیق حاضر را بتوان به تاثیر تجدیدنظر در سایر استانداردهاي حسابداري کشور 

شود براي به دست  پیشنهاد می، بنابراین؛ سودمندي اطالعات حسابداري تعمیم دادبر
هاي تحقیق حاضر، شواهد بیشتري از طریق انجام تر از یافته آوردن تعبیري روشن
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  خذ آنابع و مم
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