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  چکیده
داري تفـاوت   به بررسی معنـی  1387تا  1380مشاهده، دردوره  1603در این پژوهش با استفاده از اطالعات 

چنین اهمیت استفاده از اطالعات  انباشته و هم) زیان(مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقالم سود و زیان و سود 
گیري پرداخته شده و در این راستا، بررسـی پـژوهش حاضـر بـه      هاي تصمیم مالی تجدید ارائه شده در مدل

گیري چند شاخصه محدود گردیـده   بر اساس تصمیمها    بندي شرکت بینی سود اسلوان و مدل رتبه مدل پیش
  . است

مشـخص   انجـام شـده   تی هاي آزمون از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته% 70با بررسی انجام شده روي 
بینی  داري بین ارقام اولیه و تجدید ارائه شده وجود داشته و توان مدل اسلوان در پیش شود، تفاوت معنی می

بندي براساس  داري افزایش و خطاي رتبه طور معنی  استفاده از اطالعات تجدید ارائه شده بهسود عملیاتی با 
بینـی   تواند به عنـوان تـوان پـیش    این یافته می. یابد کاهش می  GRA & Shannon entropyمدل ترکیبی

  . بینی سود عملیاتی تفسیر شود باالتر اطالعات تجدید ارائه شده در پیش
هاي مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید  کنندگان صورت سازد که استفاده  نشان می نتایج تحقیق خاطر
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هاي اطالعاتی موجـود نیـز نسـبت بـه ارائـه ایـن گونـه         شود که بانک ارائه شده استفاده نموده و پیشنهاد می
 .اطالعات اقدام نمایند
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Abstract 

The purpose of this study is investigation of the effect of restated information on the 
prediction of earnings. The sample comprised 1603 firm-year observations for the 
period 2001 to 2008, which represents 70% of all companies listed in Tehran stock 
exchange (TSE).The T-test results indicate that,there is a significant difference 
between primary and restated figures. In addition, restated information increases the 
ability (power) of Sloan earnings prediction modeland reduces the errors of firm’s 
ordering based on Shannon entropy & GRA model, which implies that restated 
figures are more useful than primary ones in this model of earning prediction.  
The results show that the use of restated figures by users and researchers could 
conclude to more powerful predictions. Therefore strongly suggest that financial 
database software should expand to supply this kind of information. 
 
Keywords: Restatement, restated financial statements, MADM, GRA, Shannon 
entropy, Sloan earnings prediction model, Prior-period Adjustments, TSE 
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 مقدمه. 1

هاي اقتصادي و لزوم فراهم آوردن اطالعات دقیق و وسـیع   گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیت
هاي نوین حسـابداري و   ها و راه حل   هاي حسابداري، به تدوین اصول و ابداع روش از طریق سیستم

آمیـز در  ایـن رونـد شـتاب   . نتی، در چند دهه اخیر انجامیـده اسـت  هاي س تسریع در دگرگونی شیوه
دانش حسابداري، ضرورت تدوین استانداردهاي جامع در زمینه چگونگی برخورد منطقی، منظم و 

هاي ثبت و گزارش رویـدادهاي مـالی را تشـدید کـرده      هاي اقتصادي و روش یکنواخت، با فعالیت
توانـد بـه حفـظ و بهبـود       چنـین اسـتانداردهایی، مـی   کـارگیري صـحیح     حاصل تـدوین و بـه  . است

هـاي مـالی و در نهایـت بـه      هاي قابلیت مقایسه، مفید و قابل اتکا بودن اطالعـات و گـزارش   ویژگی
  . گري مالی واحدهاي اقتصادي منجر شود ارتقاي کیفیت گزارش

ارائه اطالعات مالی صـحیح، مفیـد و قابـل اتکـا دربـاره منـابع،        ،مالی گري گزارشهدف اولیه «
گـذاران و   شـامل سـرمایه   ،هاي مالیکنندگان از صورت استفاده هتعهدات و عملکرد واحد تجاري ب

کـه در یـک بـازار سـرمایه      با توجـه بـه ایـن   . باشد اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و مراجع قانونی می
گذاران و در نتیجـه   نقش مهمی در تصمیمات سرمایه ،ها ره توسط شرکتاطالعات مالی منتش ،کارا

گـري مـالی یکـی از مسـائل بـا اهمیـت بـازار         کند، کیفیت باالي گزارش در تخصیص منابع ایفا می
ــ  مــی سـرمایه  کننــدگان  گـذاران و وضــع کـه از جهــات بســیاري مـورد توجــه قــانون   طــوريه باشـد ب

 (Audit organization, 2005) .»استاستانداردهاي حسابداري قرار گرفته 
هاي مالی، ارائه اطالعاتی اسـت کـه بـه منظـور انجـام      که یکی از کاربردهاي صورت نظر به این

رود کــه  هــا مفیــد واقــع شــود؛ انتظــار مــی   آن نکننــدگا هــا و برآوردهــاي مــالی اســتفاده   بینــی پــیش
ــوان   هــاي مــالی بتوانــد در پــیش  صــورت ــراي بینــی دورنمــاي تجــاري، ت ســودآوري و در نتیجــه ب

  .هاي ذي نفع مؤثر باشد گذاران و سایر گروه هاي مختلف، مورد استفاده سرمایه بینی پیش
قابلیــت «شــود، ویژگــی مــالی مــی کــه موجــب مفیــدتر شــدن اطالعــات  یکــی از عوامــل مهمــی

واحـد  هـاي مختلـف یـک     مالی دوره  فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطالعات. ها است   آن»مقایسه
شـود تـا    مالی چندین واحـد تجـاري را بـا یکـدیگر مقایسـه کـرد، سـبب مـی          تجاري و یا اطالعات

و قوت و وضعیت مالی واحـد تجـاري را بـه     مالی بتوانند نقاط ضعف  هاي کنندگان صورت استفاده
  . طور نسبی ارزیابی کنند
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احدهاي تجاري مختلـف، بـه   البته ایجاد شرایط الزم براي قابل مقایسه ساختن اطالعات مالی و«
تــر از فــراهم آوردن شــرایط ضــروري بــراي قابــل مقایســه ســاختن اطالعــات مــالی   مراتــب مشــکل

زیـرا واحـدهاي تجـاري مختلـف بـراي گزارشـگري       . هاي مختلف یک واحـد تجـاري اسـت    دوره
 .کننـد   هاي متفاوت حسابداري اسـتفاده هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش وضعیت

توانـد مـورد    هاي حسابداري که می هاي مالی باید از سایر روش کنندگان صورت از این رو استفاده 
هـاي   مقایسه ساختن صـورت  استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیالت الزم را براي قابل 

ي بـا  هـاي مـالی یـک واحـد تجـار      براي آن که صورت. مالی واحدهاي تجاري مختلف انجام دهند
هاي مالی سایر واحدهاي تجاري مشـابه قابـل    چنین صورت هاي قبل آن و هم هاي مالی سال صورت

 »هــاي مزبــور یکنــواختی و ثبــات رویــه رعایــت شــود  مقایســه باشــد، الزم اســت در تهیــه صــورت
  . (Audit organization, 2005)  

گیرد، تغییر  تماعی صورت میکه در شرایط اقتصادي و اج اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی«
هاي حسابداري و به دلیل پیچیدگی و حجم باالي معامالت تجاري، بـروز اشـتباه    در اصول و روش

هـاي مـالی منتشـر شـده اجتنـاب ناپـذیر بـه نظـر          گري مالی و نتیجتاً تجدید ارائه صورت در گزارش
لذا سؤال اساسی ایـن اسـت کـه آیـا تعـدیالت سـنواتی        (Audit organization, 2005) .»رسد می

کننــدگان  هــا و نهایتــاً در تصــمیمات اســتفاده   بینــی توانــد تــأثیر بــا اهمیتــی در انتظــارات، پــیش  مــی
  هاي مالی داشته باشد؟   صورت

در (در این تحقیق، این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است که آیا بین ارائه اولیـه اطالعـات   
هـا     داري وجود دارد و آیا این تفاوت تفاوت معنی) در سنوات بعد(ها   و تجدید ارائه آن) وعسال وق

بـا   1گیري چنـد شاخصـه   چنین تصمیم و هم (Sloan, 1996) بینی سود اسلوان تواند در مدل پیش می
و نتیجتـاً  تأثیر بالقوه داشته باشـند  3و تحلیل رابطه خاکستري 2استفاده از مدل ترکیبی آنتروپی شانون

بینی اطالعات تجدید ارائه شده نسبت به اطالعـات گـزارش شـده اولیـه بـاالتر       که آیا توان پیش این
  است یا خیر؟

  
________________________________________________________________ 

1- Multi- attribute decision making (MADM) 
2- Shannon entropy 
3- Grey Relational Analysis (GRA) 
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  ضرورت انجام تحقیق. 2
هـاي مـالی طـی     رغم استانداردهاي وضع شده به منظور ارتقاي محتواي اطالعـاتی گـزارش   علی

ي ي مالی به علت عدم رعایـت قواعدحسـابدار  هاتجدید ارائه صورت ،شود اخیر مشاهده می ي هده
اي رشـد داشـته    هاي قبل به یک عارضه فراگیر تبدیل شده است و به میـزان قابـل مالحظـه    در دوره

  .)General Accounting Office (GAO),2002( است
هاي مـالی گـزارش شـده     اکثر تحقیقاتی که در خارج از کشور به سنجش توصیفی تجدید ارائه

هاي داراي تجدید ارائه مـالی در آن جامعـه    د؛ در جوامعی انجام پذیرفته که شمار شرکتان پرداخته
 Hay & Sandefur, 2007) شود درصدکل جامعه آماري تحقیق را شامل می 7تا  3آماري فقط بین

and Ettredg et al., 2010)    درصـدي در   54و این در حالی است که با وجود نرخ تجدیـد ارائـه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران،    گرفته از جامعه آماري شرکت مشاهدات صورت

هـاي مـالی، داراي تفـاوت     شـده صـورت   هیچ پژوهشی که نشان دهد، اوال، آیا مبـالغ تجدیـد ارائـه    
بینـی و   باشـد یـا خیـر؟ و ثانیـا،ً بررسـی نمایـد کـه آیـا انجـام پـیش           ها می  داري با ارائه اولیه آن معنی
انجامـد؟ ضـروري بـه نظـر      تـري مـی  دي با استفاده از اطالعات تجدید ارائه شده به نتایج دقیقبن رتبه
  . رسد می

 
  سؤاالت اساسی تحقیق.  3

آیا بـین ارائـه اولیـه و ارقـام تجدیـد ارائـه شـده درآمـدهاي عملیـاتی، سـایر درآمـدها، کـل             -1
خالص، سود انباشته ابتدا و پایان هر  ها، سود ها، کل هزینه هاي عملیاتی، سایر هزینه درآمدها، هزینه

هـا را در    به نحوي که نقش بـالقوه آن (داري  دوره مالی و سود قابل تخصیص هر دوره تفاوت معنی
  وجود دارد؟) تحت تأثیر قرار دهدبندي بینی و رتبه هاي پیش مدل

سود را افزایش بینی  پیش  ارائه شده به جاي ارقام اولیه، توان مدل  آیا استفاده از ارقام تجدید -2
  آورد؟ تري را فراهم می بندي دقیق و امکان رتبه دهدا 

  
 هدف تحقیق . 4

داري تفاوت ارائه اولیه و تجدید ارائه شـده اقـالم    یکی از اهداف انجام این تحقیق بررسی معنی
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 سود و سود انباشته و هدف اساسی نشان دادن اهمیـت اسـتفاده از اطالعـات تجدیـد ارائـه شـده در      
  .استبندي بینی و رتبه هاي پیش مدل

  
  جامعه و نمونه آماري تحقیق .  5

در . باشـد  هاي پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادارتهران مـی     جامعه مورد بررسی،کلیه شرکت
پژوهش حاضر سعی بر این بوده است تا تمامی اعضاي جامعه کـه اطالعـات اولیـه و تجدیـد ارائـه      

. ها قابل گردآوري است، مـورد بررسـی قـرار گیـرد     آن 1387لغایت  1380هاي  شده مربوط به سال
چه اطالعات مورد نیاز در مورد شرکتی  به طـور کامـل موجـود نبـوده از بررسـی کنـار        لیکن چنان

درصـد اعضـاي جامعـه را     70گذاشته شده است؛ بدین ترتیب حجـم نمونـه مـورد بررسـی حـدود      
  .دهد پوشش می

  
  هاي مالی تجدید ارائه صورتها و علل بروز   انگیزه. 6

  شود بندي می هاي مالی، به دو گروه کلی طبقه دالیل تجدید ارائه صورت
  

  :هاي مدیریتی دالیل ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی و ویژگی. 1- 6
تمایــل ؛ ) Lombardi, 2010 & Plumlee(هــاي داخلــی پایــه شــرکت  سیســتم کنتــرل  ضــعف

؛  )Hay & Sandefur, 2007( کارانـه  رویکردهـاي محافظـه   وهـا    مـدیریت بـه اسـتفاده از گـرایش    
 ; Hay & Sandefur,2007( هـاي اخیـر  صورت گرفتـه در حرفـه حسـابداري طـی سـال      اصالحات

Turner& Weirich, 2006( ريگهـا و قواعـد حسـابداري و گزارشـ     دافزایش پیچیدگی اسـتاندار ؛ 
)General Accounting Office (GAO),2002 ; Hay & Sandefur,2007 ; Lombardi,2010 

& Plumlee ( شیوع گسترده استفاده از طرح پاداش مدیریت بر اساس قیمـت سـهام  ؛ ); General 
Accounting Office (GAO),2002; Bergstresser & Philippon,2006; Burns& 

Kedia,2006 (بـه  یـابی   کاري ارقام مالی و مدیریت سود  توسـط مـدیران در جهـت دسـت     ؛ دست
نقـض  بـه  هـا    شـرکت که موجـب ترغیـب   فشار بازار سرمایه ؛ ) Linn& Diehl,2005(پاداش باالتر 

؛ ) Hearly & Wahlen, 1999 ;  et al.,2002 Richardson(شده است استانداردهاي حسابداري 
 Chenlung & Hsin-Yi, 2009(کیفیت حسابرسی و میزان شناخت حسابرس از فعالیت صـاحبکار  
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؛ تجربه و تخصـص مـدیران و کارکنـان مـالی     )Cao et al.,2006(ها  ی و اعتبار شرکتنامخوش. )
)Aier et al., 2005 (   و  ،هـا و اسـتانداردهاي صــنعت   دسـتیابی بــه معیـار  و تأکیــد مـدیران جهـت

 Altamuro & et al., 2005  Bowen et al., 2002 ; Caylor, 2006; Patel;( برآوردهاي مـالی 

& Zeckhauser, 1999  Mest, 2001;& ;Plummer   Stubben, 2006,.(  
  

  :هاي داراي تجدید ارائه هاي شرکتی شرکت دالیل ناشی از ویژگی. 2- 6
 ؛ و)Callen et al., 2008(تـر   ؛ جریانـات نقـدي ورودي پـایین   )Marcy, 2006(اندازه شـرکت  

 & Ahmed ;( 1مالکیـت پراکنـده و غیرمتمرکـز   ، بـاالتر  اهـرم  کنـدتر،  رشـد  تـر،  پـایین سـودآوري  

Goodwin, 2007;  Defond &  Jiambalvo , 1991 ; ; General Accounting Office 
(GAO), 2002 Nikbakht&rafiei ,2012; ; Kinney & McDaniel, 1989;  Turner et al., 

2001  Wu, 2002.(  
  

  ها پیشینه تحقیق و بسط فرضیه. 7
  :موضوع به دو بخش کلی قابل تقسیم استهاي تحقیق حاضر، پیشینه  با توجه به نوع فرضیه

 بررسی محتواي اقتصادي تعدیالت سنواتی، 
 بینی سود با استفاده از سود سنوات قبل پیش
  هاي برتر هاي مالی به منظور شناسایی شرکت ها بر اساس نسبت  بندي شرکت رتبه

 
 :بررسی محتواي اقتصادي تعدیالت سنواتی. 1- 7

گري مالی یکی از عناصر بـا اهمیـت یـک     طور که پیشتر مطرح شد کیفیت باالي گزارش  همان
افزاید، قابلیت مقایسه  یکی از عواملی که بر مفید بودن اطالعات مالی می. باشد بازار سرمایه کارا می

هـاي مختلـف یـک واحـد تجـاري یـا        تـوان دوره  در سایه این ویژگـی مـی  . هاي مالی است گزارش
توان میـزان اهمیـت قابلیـت     هایی که می یکی از راه. هاي تجاري مختلف را با هم مقایسه نمودواحد

هاي مالی گزارش شده را درك کرد، بررسی واکنش بازار در برابر ارائه مجـدد آن   مقایسه صورت
  .باشد می

________________________________________________________________ 
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ورتهاي پیشین به وضوح و تقریباً به طور قاطع تأیید شده است که تجدید ارائه صـ  در پژوهش
هاي مالی داراي محتواي اطالعاتی و اقتصادي بوده و در اکثریت قریب به اتفاق مـوارد بـا واکـنش    

عمدتاً این واکنش منفـی از  ). Xu et al.,2008;Callen et al., 2008(منفی بازار مواجه بوده است 
از طریـق  هـاي سـهام؛ و دوم،    دو طریق مورد بررسی قرار گرفته است؛ اول، از طریق بررسی قیمـت 

هاي داراي تجدید ارائه در دو زمان قبل از اعالن  بررسی نرخ استقراض و نرخ هزینه سرمایه شرکت
  .تجدید ارائه و پس از آن

   همکـاران و کـالو )Callen et al., 2008; Nikbakht & rafiei,2012(   انـد؛ سـه   عنـوان کـرده
  :وجود دارددلیل اصلی براي واکنش منفی بازار در برابر تجدید ارائه 

 هاي نقدي آتی مورد انتظار، در نتیجه ارائه ارقام جدید کاهش جریان. 
 گـذاران تجدیـد ارائـه     معموالً سرمایه(اي از وجود مشکالت مدیریتی گسترده در شرکت  نشانه

 ).دانند گري می هاي مالی را شاخصی از ضعف سیستم اطالعاتی حسابداري و گزارش صورت
 بیش از واقع سـودترنر و همکـاران    گزارش   براي ریت مدی  طلبانه اعمال فرصت)Turner et al 

ارزش بـازار   1999تـا   1997هـاي   ، دریافتند در اثر تجدید ارائه صورت گرفته طی سـال )2001
هـا    میلیارد دالر و به طور متوسط نرخ بازده این شرکت2/16ها مجموعاً  کل سرمایه این شرکت

  . درصد کاهش داشته است3/12
هـاي داراي تجدیـد ارائـه    بـا بررسـی از شـرکت   ) Palmrose et al., 2004(المرز و همکـاران  پ

درصـد ایـن    38دریافتند که بازده منفـی در روز اعـالن تجدیـد ارائـه و روز پـس از آن رخ داده و      
ها به این نکته نیـز اشـاره داشـتند      آن.اندها با دعواي حقوقی و پرداخت خسارت مواجه شده  شرکت

هایی است که به دلیل تقلـب   هاي منفی در قیمت سهام مربوط به تجدید ارائهشدیدترین واکنشکه 
گـذاران   نهایتاً دلیل واکنش منفی را بدبینی سـرمایه . مدیریت، شناسایی درآمد و سود رخ داده است

  .اند انداز آتی و افزایش ریسک شرکت و نرخ بازده مورد انتظار شده اعالم نموده نسبت به چشم
، به بررسی اثر تجدید ارائـه سـود شـرکت، در کوتـاه مـدت      )Xu et al., 2008(زو و همکاران 

 10و یـک دیـدگاه  ) یک روز حـول زمـان تجدیـد ارائـه    (ها در یک دیدگاه دو روزه  آن. پرداختند
گذاران تجدیـد ارائـه سـود را     به این نتیجه رسیدند که سرمایه) روز حول زمان تجدید ارائه 5(روزه 

  .رویداد منفی تلقی کرده که کاهش ارزش بازار سهام را در پی خواهد داشت یک
دریافتنـد کـه تجدیـد ارائـه همـراه بـا بـازده        ) Anderson & Yohn, 2002(اندرسـون و یوهـان   
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درصد رشد در نرخ استقراض، طی یک هفته  01/0درصدي در مورد سهام و  49/3غیرعادي منفی 
چنـین دریافتنـد کـه     ها هم  آن. گردد ها شدیدتر می  دت این واکنشهاي بلندم همراه است و در دوره

گري مالی متقلبانه باشد، بازده منفی و رشد نـرخ اسـتقراض در    هرگاه تجدید ارائه، به دلیل گزارش
  .است تجدید ارائهبیش از سایر علل  هاي مالی تجدید ارائه صورتواکنش به 

بـه رونـد    هـاي مـالی   تجدیـد ارائـه صـورت   در برخی دیگر از تحقیقات براي سنجش پیامدهاي 
اند و نتایج نشانگر این واقعیت است کـه منـافع حاصـله از     معامالت فروش استقراضی سهام پرداخته

هاي مالی، در ماه اول پـس از اعـالن    هاي داراي ارائه مجدد صورت فروش استقراضی سهام شرکت
هـا و نسـبت بـه      هـاي همـین شـرکت    اي نسبت به  سایر دوره مسئله  به طور قابل مالحظه عمومی این

  )Efendi et al., 2004(هاي مشابه، به لحاظ نوع صنعت و اندازه، باالتر بوده است  سایر شرکت
با بررسی خود به این نتیجـه رسـیدند کـه تجدیـد      )Hribar& Jenkins, 2004(هریبر و جنکینز 

گذاران و در نتیجه هزینه سـرمایه، نیـز تـأثیر     اي مالی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایهه ارائه صورت
کنند که تجدید ارائه از دو  ها در توجیه این رابطه عنوان می  آن. شود گذارده و منجر به رشد آن می 

رات تواند موجب افزایش نرخ هزینه سرمایه شـرکت شـود؛ اول، از طریـق تـأثیر بـر انتظـا       طریق می
، بـه  )هاي نقدي مـورد انتظـار   کاهش جریان(هاي نقدي آتی شرکت  گذاران در مورد جریان سرمایه

دلیل تغییر ارقام تاریخی گزارش شده به خصوص میـزان سـودآوري شـرکت و دوم، تجدیـد ارائـه      
هاي مالی موجب رشد میزان عدم اطمینان در مورد آینده شـرکت، کارآمـدي و صـالحیت     صورت

. گـذاران خواهـد شـد    شود و در نتیجه باعث افزایش ریسک شرکت در دیدگاه سرمایه مدیریت می
  .شود می تاین امر موجب تغییر نرخ بازده مورد انتظار شرک

هــاي مــالی را بــر  اثــر تجدیــد ارائــه صــورت  )Graham et al., 2008(گراهــام و همکــاران 
تر  ها از قراردادهاي محکم  ند که بانکها دریافت  آن. ها سنجیدند  قراردادهاي وام و استقراض شرکت

تر، نرخ بهره باالتر، اخذ تضمین سنگین تر  شامل قراردادهایی با سررسید کوتاه(تري  گیرانه و سخت
 1»یتقارن اطالعـات عدم «به دلیل استنباط خود از ریسک بیشتر عدم بازپرداخت و ریسـک  ...) و

  .کنند فاده میاست -هاي مالی هاي داراي تجدید ارائه صورت شرکت

________________________________________________________________ 
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هاي مالی بر بازار  اثر تجدید ارائه صورت) Park & Wu, 2009(در تحقیقی دیگر پارك و وو 
هـا، منفـی    را مورد مطالعه قرار دادند، و مشابه بازار سهام، واکنش مشاهده شده آن 1ثانویه استقراض

هـا در    آن. تر بوده اسـت  نفیتر و م داربوده؛ با این تفاوت که در این بازار واکنش بسیار سریع و معنی
هاي وام گیرنده  هاي مالی توسط شرکت اند که حتی در اثر تجدید ارائه صورت نهایت عنوان کرده

  .از یک بانک، سهام بانک وام دهنده نیز دچار یک بازده غیر عادي منفی شده است
گـذاران در   هبه این نتیجه دست یافتند که سـرمای  )Zhang &Sanjian, 2006(ژانگ و سانجیان 

کـه شـرکت   هاي مالی واکنش منفی نشان داده، به طوري اوراق بدهی نسبت به تجدید ارائه صورت
نسـبت  (شوند اوراق قرضه خود را با صرف کمتر یا کسر بیشتري  هاي داراي تجدید ارائه مجبور می

زینـه سـرمایه   به فروش برسانند که موجب باالتر رفـتن نـرخ ه  ) هاي مالی به قبل تجدید ارائه صورت
  .شده است

طـور مثـال    بـه  . البته این شدت و میزان واکنش ممکن است در بازارهاي مختلف متفاوت باشـد 
هاي چینی به این نتیجـه دسـت یافـت     در تحقیق خود روي شرکت )Wang Xia, 2006(وانگ ژیا 

شی مثبـت  هاي مالی که سبب افزایش سود شده است، واکن که واکنش بازار به تجدید ارائه صورت
هـاي مـالی کـه     اما واکنش بازار به تجدیـد ارائـه صـورت   . اي است بوده که تقریباً رقم قابل مالحظه

موجب کاهش سود شده است منفی، ولی نه درحدي کـه از لحـاظ آمـاري معنـی دار باشـد، بـوده       
ضـوع  مو 2004که در چین تا پـیش از سـال   کند به دلیل این وي در تفسیر این نتیجه عنوان می. است

شده اسـت، واکـنش قابـل     هاي مالی افشا می هاي همراه صورت اصالح اشتباهات فقط در یادداشت
  .اي از بازار در برابر آن دیده نشده است مالحظه

بـه   ،)Sajjadi, 2004(کشور نیـز  تحقیـق سـجادي    در داخل  ،جستجوي به عمل آمده بر اساس
در ایـن  . اسـت استفاده از این اطالعـات پرداختـه    محتواي اقتصاديبررسی اطالعات اصالح شده و 

شـرکت در بـورس    85هاي سهام، اندازه و عمـر   پژوهش به بررسی رابطه تعدیالت سنواتی با قیمت
پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده اسـت کـه    1997تا  1993هاي  اوراق بهادار تهران طی سال

داري بــا   چنــین داراي رابطــه معنــی صــادي و هــمتعــدیالت ســنواتی داراي محتــواي اطالعــاتی و اقت

________________________________________________________________ 
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  .باشد هاي سهام می قیمت
هاي انجام شـده قبلـی در داخـل و     بنابراین، آنچه که به طور تاریخی و از طریق بررسی پژوهش

هـاي مـالی داراي   خارج از کشور به تأیید رسیده است؛ این اسـت کـه تجدیـد ارائـه ارقـام صـورت      
. تقریباً در اکثر موارد با واکنش منفی بازار مواجـه بـوده اسـت    وده ومحتواي اطالعاتی و اقتصادي ب

کننـدگان ایـن    توانـد انتظـارات اسـتفاده    هـاي مـالی مـی    به عبارت دیگر تجدید ارائـه اقـالم صـورت   
 ;  ; ;Anderson& Yohn, 2002  ; Graham et al., 2008(هاي را تحت تأثیر قرار دهـد   گزارش

Park & Wu, 2009   ; Hribar & Jenkins, 2004  Zhang & Sanjian, 2006.( 
هـاي   انگیـزه با توجه به باال بودن نرخ تجدید ارائه در جامعه مورد بررسی و بـا توجـه بـه علـل و     

 Hearly & Wahlen, 1999; et(هاي مالی را به دنبـال دارد   مدیریت سود که تجدید ارائه صورت

al.,2002 Richardson ;Ettredge et al., 1999(  اقالم اصلی صورت سود و زیان و سود و زیـان ،
ي مالی اسـت،  ها ها، بیش از سایر اقالم صورت کاري و تغییر مبلغ ریالی آن انباشته که احتمال دست

  .  اند جهت بررسی این تحقیق انتخاب شده
اي، به شرح ذیـل، طراحـی    گانه هاي ده به همین منظور و براي پاسخ به سؤال اول تحقیق، فرضیه

دار بودن تفاوت مبالغ تجدید ارائه اقالم مـذکور، بـا    ها، معنی در هر یک از این از فرضیه. شده است
گیري یک متغیر، بر مبنـاي   چه تفاوت اندازه منطقاً چنان. گیرد ها مورد بررسی قرار می  مبالغ اولیه آن

وانـد بـه قضـاوت و    ت دار باشد، استفاده از یکی بـه جـاي دیگـري مـی     دو روش، از نظر آماري معنی
دار بین اقالم مذکور، تفـاوت   لذا در صورت مشاهده تفاوت معنی. گیري اشتباه منتهی گردد تصمیم

  . بینی تفسیر خواهد شد به عنوان تأثیر بالقوه مبلغ تجدید ارائه شده در پیش
H1: » شده مبلغ تجدید ارائهY داري دارد تفاوت معنی  نسبت به مبلغ گزارش اولیه آن«.  

Y :هـا، کـل    عملیـاتی، سـایرهزینه   هـاي  درآمدها، هزینـه   درآمدها، کل عملیاتی، سایر  درآمدهاي
 ها، سود خالص، سودانباشته ابتداي دوره، سود قابل تخصیص و سود انباشته پایان دوره هزینه

  
  بینی سود آتی با استفاده از سودهاي سنوات قبل تحقیقات مرتبط با پیش. 2- 7

توان سود آتی را با استفاده از سودهاي گذشته  اند که می تحقیقات گذشته نشان دادهمطالعات و 
تـوان بـه تحقیـق مـدرس و      از تحقیقات انجـام شـده در داخـل کشـور مـی     . بینی نمود برآورد و پیش

هــا بــه بررســی ایــن موضــوع    آن. شــاره نمــودا) Modarres & Abbaszade, 2008(زاده  عبــاس
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انجامـد و   بینـی سـود مـی    بینی خودشان، به بهبـود پـیش   قت اجزاي سود در پیشاند که آیا د پرداخته
ها نشان داد که سـودهاي    هاي نقدي را توضیح دهد؟ نتایج آن تواند پایداري سود و رابطه جریان می

چنـین ورود اجـزاي سـود     هـم . بینـی کنـد   تواند سود آتی را با حداقل خطاي ممکن پیش گذشته می
  .بخشد بینی را بهبود می ها، پیش ه مدلب) نقدي یا تعهدي(

دهند  هاي سود هستند، نشان می هاي زمانی جریان برخی از تحقیقات نیز که بر پایه ویژگی سري
کند که در نتیجه آخرین سـود مشـاهده شـده، سـود      که سود سالیانه از مدل گام تصادفی پیروي می

دیگـري بـر خـالف مـدل مزبـور نشـان        تحقیقـات ). Brown, 2004(کنـد   مورد انتظار را تعیـین مـی  
توانـد   هاي با تأثیر بیشتر بر سود، برازش داده شود؛ بهتر مـی  دهد که مدل سري زمانی که بر داده می

  ها برازش دهیم  که مدل سري زمانی را به همه داده ها را نمایش دهد تا این روند سود
 ); Beaver et al., 1980 Collins & Kothari, 2008 .(  

بینـی   جزء نخستین تحقیقاتی است که به صورت مستقیم به پـیش ) Sloan, 1996(عه اسلوان مطال
هاي نقدي و اجـزاي تعهـدي سـودهاي فعلـی و سـنجش واکـنش        سودهاي آتی با استفاده از جریان

وي در بررسی خود به این نتیجه دست یافت که به . بازار در مقابل نسبت اجزاي سود پرداخته است
نی سود، کیفیت اجزاي نقدي بیشتر از اجزاي تعهدي بوده و بازار قادر نیست محتـواي  بی منظور پیش

  .دهد اطالعاتی اجزاي سود را به طور کامل درك کرده و واکنش کاملی به آن نشان 
توان نتیجـه گرفـت کـه تعـدیالت      ، می1-7از مطالعه و بررسی تحقیقات مورد اشاره در قسمت 

هـا را،    تواند انتظـارات آن  گذاران و اعتبار دهندگان مؤثر بوده و می ایهسنواتی بر انتظارات آتی سرم
از سوي دیگر تحقیقات مورد اشـاره در بخـش   . در مورد وضعیت مالی آینده، تحت تأثیر قرار دهد

توان با استفاده از سـود یـا اجـزاي سـود فعلـی، سـود آتـی را بـا دقـت           اند که می نیز نشان داده 7-2
لذا، فرضیه دوم تحقیق براي بررسی درستی این ادعا تـدوین گردیـده اسـت    . کرد بینی مطلوبی پیش

بینی را  تواند توان و دقت پیش که آیا استفاده از اطالعات تجدید ارائه شده در برآورد سود آتی می
 افزایش دهد یا خیر؟

ه در تـوان  در واقع این فرضیه براي پاسخ به سؤال دوم، در مـورد تـأثیر ارقـام تجدیـد ارائـه شـد      
هـاي سـري زمـانی     بررسی این تحقیق در ایـن جهـت بـه مـدل    . ها، سازمان یافته است ینی مدلب پیش
کـه نتـایج مطالعـات گذشـته کـه در زمینـه        پس بـا توجـه بـه ایـن    . ینی سود محدود شده استب پیش
وان بـه  تـ  هـد کـه مـی   د ند، چنین نشان مـی ا هاي سري زمانی پرداخته بینی سود با استفاده از مدل پیش
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 Modarres(وسیله اجزاي سود فعلی به برآوردي از سود آتی با حداقل خطاي ممکن دست یافت 

& Abbaszade, 2008(          ؛ بـه منظـور سـنجش اهمیـت اسـتفاده از اطالعـات تجدیـد ارائـه شـده در
بینی سود و براي پاسخ به سؤال دوم تحقیـق، فرضـیه دوم بـه صـورت زیـر بسـط یافتـه         راستاي پیش

  :است
H2 :»بینی سود عملیاتی اسلوان، استفاده از اطالعات تجدیـد ارائـه شـده نسـبت بـه       پیش در مدل

 . »دهد بینی را افزایش می اطالعات گزارش شده اولیه، توان پیش
  

  هاي مالی ها بر اساس نسبت  بندي شرکت تحقیقات مرتبط با رتبه. 3- 7
گیـري   سرمایه با آن مواجه هستند تصـمیم  گذاران در بازار ترین مسائلی که سرمایه یکی از عمده

هـاي   به همین جهـت، شـناخت شـرکت   ). Amiri et al., 2011(سهام است  جهت تشکیل سبد بهینه
ــور انجــام ســرمایه   ــه منظ ــق ب ــت  موف ــري ضــروري اس ــذاري ام ــی از  ).Khotanloo, 2005( گ یک

. ها اسـت   بندي شرکت هگذاري، رتب هاي سرمایه ها در شناسایی فرصت هاي مورد استفاده آن تکنیک
هـا    ترین ابزارهاي تبیین نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها یکی از مهم بندي شرکت زیرا رتبه

یکی از پرکاربردترین ). Ghodratian et al., 2004(آید  ها به شمار می  و تهدیدهاي بیرونی شرکت
اسـت کـه در    1چنـد شاخصـه  گیـري   هـاي تصـمیم   هاي موجود، مدل بندي گزینه ها جهت رتبه  روش

 .گیرد مختلف، مورد استفاده قرار می  هاي تصمیمات ترجیحی مبتنی بر شاخص
هاي برتـر از لحـاظ وضـعیت و عملکـرد مـالی،       هاي بسیاري جهت شناسایی شرکت در پژوهش

هاي مالی شـده و   گیري چند شاخصه بر مبناي نسبت هاي تصمیم بندي با استفاده از مدل اقدام به رتبه
هـا وجـود    ها بر اساس این نسـبت   بندي مطلوب شرکت قریباً در همه نشان داده شده  که امکان رتبهت

 , Babic & Plazibat, 1998 ; Feng & Wang, 2000 ; Chou & Liang,2001 ;  wang(دارد 

2008 ; Edirisinghe & Zhang, 2008 ; Ertugrul & Karakasoglu, 2009 ; Hamzacebi & 
Pekkaya, 2011(.  

چنین محتواي اطالعاتی بالقوه در ارقام تجدید ارائـه شـده    هاي مذکور  و هم با توجه به پژوهش
چنین در راستاي پاسخ تکمیلی به سؤال دوم تحقیق جهت بررسی اهمیت استفاده از اطالعـات   و هم

________________________________________________________________ 

1- multi attribute decision making (MADM) 
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  :شرح زیر بسط یافته است تجدید ارائه شده فرضیه سوم تحقیق به 
H3 :»ات تجدید ارائه شده در مقایسه بـا اطالعـات گـزارش شـده اولیـه، دقـت       استفاده از اطالع

 .»دهد را افزایش می Shannon entropy & GRAبندي مدل ترکیبی  رتبه
  

  هاي پژوهش آزمون فرضیه. 8
  :هاي گروه اول آزمون فرضیه. 1- 8

ش اسـت،  ها اندازه مطلـق تغییـر مـالك سـنج     هاي اول تن که در بررسی گروه فرضیه دلیل این به
مبالغ گزارش شده اولیه و مبالغ تجدید ارائه شده محاسبه شده اسـت و   هاي ابتدا قدر مطلق اختالف

داري بـا صـفر    ها، تفاوت معنـی  ها، بررسی شده که آیا قدر مطلق اختالف سپس براي آزمون فرضیه
ر سـطح  اي د اسـتودنت تـک نمونـه   -tهـاي گـروه اول از آزمـون     براي آزمـون فرضـیه   .دارد یا خیر

  :است هاي آماري صفر و یک به شرح زیر تعریف شده استفاده شده است، فرض% 95اطمینان 
  
  

اولیه یک قلم و رقـم تجدیـد ارائـه شـده آن      هاي ارائه  میانگین قدر مطلق اختالف Dکه در آن
  .است

 1603کـل  (هـاي تحقیـق در مرتبـه اول بـر اسـاس کـل اعضـاي نمونـه پـژوهش،           بررسی متغیـر 
. اند، انجام شده اسـت  اس تعداد مشاهداتی که داراي تجدید ارائه بودهو در مرتبه دومبر اس) مشاهده

ارائـه شـده    1اي براي هر یک از متغیرها، در جدول  تک نمونه tنتایج حاصل از پیاده سازي آزمون 
  .است

شود، در تمامی موارد اختالف میانگین اندازه تغییر در  گونه که در جدول یک مشاهده می همان
ها نتیجه آزمـون در   تجدید ارائه به نحو بارزي بزرگتر از کل مشاهدات است و تنمشاهدات داراي 

  .دار نبوده است معنی» ها سایر هزینه«خصوص 
  

 :آزمون فرضیه دوم. 2- 8

ها، بررسی این تحقیق بـه مـدل    ینی مدلب براي سنجش تأثیر ارقام تجدید ارائه شده در توان پیش
مــدل (از اجــزاي نقــدي و تعهــدي ســود عملیــاتی ســال قبــل بینــی ســود عملیــاتی بــا اســتفاده  پــیش











0
0

1

0

DH

DH

:

:



  189  ...بررسی اهمیت استفاده از اطالعات تجدید ارائه

  :، به شرح ذیل، محدود گردیده است)1996اسلوان،
titititi CFACCEarning ,,,,   211   

1tiEarning   t +1سود عملیاتی سال  :,
tiACC پـس از کسـر    tسـود عملیـاتی دوره   ( tدر دوره  iجزء تعهدي سود عملیاتی شرکت : ,

  )tوجه نقد عملیاتی دوره
tiCF ti؛      و      tدر دوره  iشرکت) جزء نقدي سود عملیاتی(هاي نقدي عملیاتی  جریان: , ,

  خطاي مدل:
  

  هاي گروه اول نتایج حاصل از آزمون فرضیه: )1(جدول 
  مشاهدات داراي تجدید ارائه  کل مشاهدات  

شماره 
 عنوان متغیر  فرضیه

میانگین 
  اندازه تغییر

  میلیون( 
 )ریال 

انحراف از 
  میانگین

   میلیون( 
 )ریال

اره
آم

  t p-
va

lu
e

 
نتیجه 
 آزمون

میانگین 
  اندازه تغییر

  میلیون( 
 )ریال 

انحراف از 
  میانگین

  میلیون( 
 )ریال 

اره
آم

 t p-
va

lu
e

ون 
آزم

جه 
نتی

 

H1,01 تأیید  016/0 412/2 9992 24104 تأیید 016/0 402/2 3/2579 6195 درآمدهاي عملیاتی
H1,02  تأیید   004/0  965/2  1/6829  1621  تأیید   004/0  941/2  4/375  1104  سایر درآمدها
H1,03 تأیید  008/0 643/2 5/7126 18835 تأیید  009/0 643/2 2476 6521 کل درآمدها
H1,04 تأیید  000/0 019/5 4/2212 11104 تأیید  000/0 977/4 7/1057 5264 هاي عملیاتی هزینه
H1,05  رد   162/0  404/1  7444  9311  رد   162/0  402/1  2/3655  5123  ها سایر هزینه  
H1,06  تأیید  002/0 041/3 8/6307 19182 تأیید 002/0 033/3 3/6148 9549 ها هزینهکل
H1,07 تأیید  000/0 654/4 6/2589 12051 تأیید 000/0 634/4 1/1559 7224 سود خالص

H1,08 
انباشته ابتداي  سود

 دوره
تأیید  000/0 025/6 3/5890 35490 تأیید 000/0 983/5 7/3624 21688

H1,09 تأیید  000/0 777/6 9/4737 32109 تأیید 000/0 749/6 4/3665 24738 سود قابل تخصیص

H1,10 
انباشته پایان  سود

 دوره
تأیید  000/0 609/7 6028 45869 تأیید  000/0 582/7 5030 38138

  هاي تحقیق یافته: منبع
  

به منظور آزمون فرضیه دوم و به منظورکاهش خطاي آزمون، دو فرضـیه فرعـی بـه شـرح ذیـل      
  :تعریف شده است

H2a : بعـد   شده سال بینی سود عملیاتی تجدید ارائه  پیششده خطاياستفاده از ارقام تجدید ارائه
  .یابد داري نسبت به استفاده از ارقام ارائه شده اولیه کاهش می طورمعنی  را به
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H2b :اولیه سـال بعـد را بـه    بینی سود عملیاتی ارائه  استفاده از ارقام تجدید ارائه شده خطاي پیش  
  .یابد ده اولیه کاهش میداري نسبت به استفاده از ارقام ارائه ش طور معنی

هاي فوق، سود عملیاتی ارائه اولیه و تجدید ارائه شده سال مـالی آتـی، در    جهت بررسی فرضیه
» مـدل اطالعـات اولیـه   «ابتدا با استفاده از اطالعات ارائه اولیه و مدل فوق که از این پـس بـه عنـوان    

ده از اطالعات تجدیـد ارائـه شـده نیـز     به طریق مشابه و با استفا. گردد نامیده خواهد شد، برآورد می
مـدل  «ایـن مـدل را از ایـن بـه بعـد      (شـود   بینـی مـی   این مدل مجدداً تعریف و اقدام بـه تکـرار پـیش   

مطلـق خطـاي دو مـدل در هـر سـال        سپس قدر). گذاري شده است نام» اطالعات تجدید ارائه شده
در نهایت با استفاده ). ها ورد شده مدلتفاوت مبلغ واقعی سود عملیاتی با مبلغ برآ(گردد  محاسبه می
هـاي   استودنت زوجی، میانگین مقادیر مطلق خطاي حاصل از دو مدل، به شرح فرضیه -tاز آزمون 

  :شود آماري صفر و یک زیر، با یکدیگر مقایسه می
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ها در نظر گرفته شده   کدام از مدلمیانگین قدر مطلق خطاي هر ) =1iوiD )2که در آن
  .است

، بــه طــور » مــدل اطالعــات تجدیــد ارائــه شــده«در صــورتی کــه میــانگین قــدر مطلــق خطــاي 
شود که استفاده از اطالعـات   تر باشد؛ نتیجه می ،کوچک»مدل اطالعات اولیه«داري، نسبت به  معنی

  .دهد افزایش میبینی را  بینی را کاهش و توان پیش تجدید ارائه شده خطاي پیش
 

  :H2aآزمون فرضیه . 2-1- 8
مـدل  «بـراي  F )9/3453شـود، مقـدار آمـاره     گونه کـه در جـدول شـماره دو مشـاهده مـی      همان

آنها که تـا سـه رقـم     p-valueو ) »مدل اطالعات تجدید ارائه شده«براي 9/4439، و»اطالعات اولیه
بینـی سـود    عتبـار بـاالیی، در پـیش   اعشار مساوي صفر است، حاکی از آن است که هر دو مـدل از ا 

برابـر بـا   » مدل اطالعات تجدیـد ارائـه شـده   «ضریب تعیین . تجدید ارائه شده سال بعد، برخوردارند
بینـی بـاالتر    بوده که نشانگر توان پیش 834/0برابر با » مدل اطالعات اولیه«و همین آماره در  866/0

و   VIFهـاي   در ضـمن مقـدار آمـاره   . اسـت در دوره بسـط مـدل   » مدل اطالعات تجدید ارائه شده«
واتسون نشانگر عدم وجـود هـم خطـی و همبسـتگی خطاهـاي باقیمانـده در هـر دو مـدل          -دوربین 
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  .باشند می
  

  * بین سودعملیاتی تجدید ارائه شده سال مالی آتی هاي پیش هاي مدل ضرایب و آماره: )2(جدول
  اولیهمدل اطالعات مدل اطالعات تجدید ارائه شده  شرح

  )ACC  493/0 )565/44(  581/0 )934/51-ضریب متغیر مستقل اول جزءتعهدي سود عملیاتی
  )CF  826/0 )722/74(  050/1 )822/93-ضریب متغیر مستقل دوم جزءنقدي سود عملیاتی

  )Constant(  26224 )514/3(  25214 )754/3(عرض از مبدأ 
  2R(  834/0  866/0(ضریب تعیین 

  Durbin-Watson(  993/1  994/1(واتسون  -آماره دوربین 
  VIF  013/1  285/1آماره 

  9/4439  9/3453  مدل رگرسیون Fآماره 
p-value 0.000  0.000  رگرسیون  

 69,305 73,955  )میلیون ریال(میانگین خطاي مدل 

  .باشد هر متغیر میtاعداد داخل پرانتز معرف میزان آماره *
  هاي تحقیق یافته: منبع

  
قابل ذکر در مورد ضرایب متغیرهاي مستقل در دو مدل، این است که ضریب جـزء نقـدي   نکته 

سود عملیاتی در هر دو مدل، نسبت به ضریب جزء تعهدي سود عملیاتی رقم باالتري بوده که نشان 
ایـن  . تراسـت  کارگرفته شده، از اقالم تعهدي بیش بینی به  هاي پیش دهد تأثیر جزء نقدي در مدل می

 ,Altamuro et al., 2005 and Turner &Weirich)هاي تحقیقات گذشـته  در راستاي یافته نتیجه،

 . گیرد اند، قرار می بینی سود با استفاده از اجزاي آن پرداخته که به پیش (2006
مدل اطالعات تجدید ارائه «شود، میزان ضریب تعیین در  مشاهده می 2گونه که در جدول  همان

 2/6حـدود  (ریـال   میلیـون   4650افزایش و میانگین خطاي آن » طالعات اولیهمدل ا«نسبت به » شده
به طور کلی میانگین قدر مطلق خطاي مدل دوم که در آن از اطالعات . کاهش داشته است) درصد

بینی را با استفاده از اطالعات اولیه انجام  تجدید ارائه استفاده شده است، نسبت به مدل اول که پیش
  . درصد کاهش پیدا کرده است 7 دهد، حدود می

بینی دو مدل، میانگین قدر مطلـق خطـاي    داري تفاوت اندازه خطاي پیش به منظور سنجش معنی
 90استودنت زوجی با یکدیگر مقایسه شده کـه در سـطح اطمینـان     -tدو مدل، با استفاده از آزمون 

  .داري دارند فاوت معنیاختالف خطاي دو مدل از لحاظ آماري ت) 4و  3به شرح جداول (درصد 



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   192

  هاي خطاي دو مدل هاي مربوط به میانگین قدرمطلق آماره: )3(جدول

  
  هاي تحقیق یافته: منبع

  
  داري تفاوت میانگین قدرمطلق خطاي دو مدل استودنت زوجی براي مقایسه معنی tنتیجه آزمون : )4(جدول

  
Paired Differences 

T Df Sig. (2-
tailed) mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1    ABS.1 - ABS.2 4650 102035 2753 1.689 1373 0.091 

  هاي تحقیق منبع یافته
  

مورد تأیید واقع شده و استفاده از اطالعات تجدیـد ارائـه    H2aشود که فرضیه  بنابراین، نتیجه می
تـر سـود عملیـاتی تجدیـد ارائـه دوره بعـد        بینی دقیق شده نسبت به اطالعات ارائه اولیه منجر به پیش

  .خواهد شد
  

  :H2bآزمون فرضیه) 2-2- 8
ا بـ ) ارائـه شـده اولیـه   (بینـی سـود عملیـاتی     نتایج آزمون فرضیه در خصوص توان پیش 5جدول 

و  VIFهـاي  دار بـوده، و آمـاره   معنی Fآماره . دهد استفاده از اطالعات تجدید ارائه شده را نشان می
. هـا و اسـتقالل خطاهـاي باقیمانـده هسـتند      دوربین واتسون نیز نشـان دهنـده عـدم هـم خطـی متغیـر      

نسـبت بـه   » مدل اطالعات تجدیـد ارائـه شـده   «طور که در جدول مشخص است ضریب تعیین  همان
 8معـادل  (میلیـون ریـال    5131درصـد بیشـتر و خطـاي آن بـه میـزان       4حدود » مدل اطالعات اولیه«

  .ر استکمت) درصد
درصـد،   90شـود کـه در سـطح اطمینـان      چنین اسـتنباط مـی   7و 6هاي از نتایج مندرج در جدول
. داري کمتر است به طور معنی» مدل اطالعات تجدید ارائه شده«بینی  میانگین قدرمطلق خطاي پیش

بینی سـود عملیـاتی ارائـه     توان نتیجه گرفت که توان اطالعات تجدید ارائه شده در پیش بنابراین می
  .شود نیز تأیید می H2bده اولیه، باالتر بوده و فرضیه ش

  

Paired Samples Statistics

73955.22 1374 257587.87757 6949.156
69305.27 1374 230653.56795 6222.527

ABS.TOT1
ABS.TOT2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
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  *سود عملیاتی ارایه اولیه سال مالی آتیبینی  هاي پیش هاي مدل ضرایب و آماره: )5(جدول

مدل اطالعات   مدل اطالعات تجدید ارائه شده  شرح
  اولیه

  )ACC  006/1 )460/54(  982/0 )535/63-ضریب متغیر مستقل اول جزءتعهدي سود عملیاتی
  )CF  082/1 )762/84(  087/1 )025/113-ضریب متغیر مستقل دوم جزءنقدي سود عملیاتی

  )Constant(  21823 )295/3(  21052 )684/3(عرض از مبدأ 
  2R(  871/0  904/0(ضریب تعیین 

  Durbin-Watson(  991/1  993/1(واتسون  -آماره دوربین 
  VIF  013/1  285/1آماره 

  7/6455  6/4614  رگرسیونیمدل  Fآماره 
p-value 0.000  0.000  مدل رگرسویونی  

 62,099 67,231  )میلیون ریال(میانگین خطاي مدل 

  .باشد هر متغیر می tاعداد داخل پرانتز معرف میزان آماره *
  هاي تحقیق یافته: منبع

  
  هاي خطاي دو مدل هاي مربوط به میانگین قدرمطلق آماره: )6(جدول 

  
  هاي تحقیق یافته: منبع

  
  داري تفاوت میانگین قدرمطلق خطاي دو مدل زوجی براي مقایسه معنی tنتیجه آزمون : )7(جدول 

  
  هاي تحقیق یافته: منبع

  
بینـی سـود    شود، استفاده از اطالعـات تجدیـد ارائـه شـده بـراي پـپش       گونه که مشاهده می همان

عملیـاتی تجدیـد ارائـه شـده دوره بعـد، داراي       بینی سود عملیاتی طبق ارائه اولیه آن، نسبت به پیش

Paired Samples Statistics

67231.47 1374 228150.72431 6155.006

62099.74 1374 195270.60665 5267.973

قدر مطلق خطاي پیش
بیني براساس مدل اول
قدر مطلق خطاي پیش
بیني براساس مدل دوم

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Test

5131.7350 105121.37041 2835.944 -431.5173 10694.99 1.810 1373 .071
قدر مطلق خطاي پیش بیني
براساس مدل اول - قدر مطلق
خطاي پیش بیني براساس مدل دوم

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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  .ضریب تعیین باالتر و خطاي کمتري است
 ، درشـده  اطالعـات تجدیـد ارائـه    کـه تـوان   دهنـد  چنین نشـان مـی   H2bو  H2aيها آزمون فرضیه

سود تجدید ارائه و سود ارائه شده اولیه، باالتر از اطالعات ارائه اولیه بـوده و بـا عملکـرد     بینی پیش
  . تري دارد  دوره آتی همبستگی قوي

 
 :آزمون فرضیه سوم. 3- 8

هـاي نمونـه    بنـدي شـرکت   گیـري چنـد شاخصـه در راسـتاي رتبـه      به منظور بسط فرآیند تصمیم
هـاي نقـدینگی، اهرمـی،     هاي مـالی اساسـی شـامل نسـبت     نسبتتحقیق، مطابق با مطالعات پیشین از 

به جهت جلـوگیري از دخالـت قضـاوت    . فعالیت و سودآوري به عنوان شاخص استفاده شده است
ذهنی در تعیـین سـطح اهمیـت هـر شـاخص، بـا اسـتفاده از روش آنتروپـی شـانون بـه هـر یـک از             

سـطح اهمیـت هـر شـاخص در     هاي مالی وزن عینی خاصی تخصیص داده شـده کـه معـرف     نسبت
هـاي   الزم به ذکر است در این بخش از مجموعـه نمونـه تحقیـق شـرکت    . باشد بندي می فرآیند رتبه

ها نسبت   هاي مالی آن گري مالی به دلیل ماهیت خاص فعالیت و تفاوت تفسیر از نسبت گروه واسطه
سـال مـورد    6در  شـرکت  217به بخش صنعت، از بررسـی کنـار گذاشـته شـده و در نتیجـه تعـداد       

اولیـه در   بر مبناي اطالعـات  ) شاخص تصمیم(هاي مالی  وزن هر یک از نسبت. بررسی گرفته است
  .نشان داده شده است 9و با استفاده از تجدید ارائه شده در جدول  8جدول 

  
اولیه طبق  گیري چند شاخصه با استفاده از اطالعات ارائه در مدل تصمیم) شاخص(وزن هر نسبت مالی : )8(جدول

  آنتروپی شانون
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح

 0.0671 0.0685 0.0601 0.0599 0.0514 0.0849  نسبت جاري
 0.0658 0.0763 0.0764 0.0728 0.0775 0.0708 ها گردش دارایینسبت 

 0.0533 0.0480 0.0295 0.0284 0.0315 0.0354  نسبت بدهی
 0.1541 0.1454 0.1356 0.1565 0.1603 0.1775 نسبت تامین مالی بلندمدت

 ROE(  0.1761 0.1847 0.1796 0.1587 0.1746 0.1267(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
 ROA( 0.1392 0.1370 0.1363 0.1528 0.1558 0.1581 (ها  نرخ بازده کل دارایی

 0.2416 0.1905 0.2315 0.2194 0.2081 0.1821 نسبت سود خالص
 0.1334 0.1408 0.1552 0.1470 0.1495 0.1340 سود عملیاتینسبت 

  هاي تحقیق یافته: منبع
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گیري چند شاخصه با استفاده از اطالعات تجدید ارائه طبق  در مدل تصمیم) شاخص(وزن هر نسبت مالی : )9(جدول
  آنتروپی شانون

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح
 0.0858 0.0761 0.0611 0.0442 0.0344 0.0421  نسبت جاري

 0.1022 0.0769 0.0702 0.0684 0.0636 0.0707 ها گردش دارایینسبت 
 0.0773 0.0552 0.0279 0.0235 0.0190 0.0310  نسبت بدهی

 0.1343 0.1436 0.1309 0.1795 0.1450 0.1708 نسبت تامین مالی بلندمدت
 ROE(  0.2215 0.2728 0.2062 0.1829 0.1922 0.1062(بازده حقوق صحبان سهام 

 ROA( 0.1392 0.1233 0.1291 0.1528 0.1462 0.1593 (ها  بازده کل دارایی
 0.1986 0.1763 0.2238 0.2092 0.1994 0.1874 نسبت سود خالص
 0.1363 0.1336 0.1503 0.1398 0.1424 0.1374 نسبت سود عملیاتی

  هاي تحقیق یافته: منبع
  

هاي مالی هر شـرکت در هـر دوره مـالی در مرتبـه اول بـا       ، نسبتH3 در راستاي آزمون فرضیه 
استفاده از اطالعات ارائه اولیه و سپس با استفاده از اطالعات تجدیـد ارائـه شـده محاسـبه گردیـده      

با  GRAگیري چند شاخصه   هاي تصمیم نهایتاً رتبه محاسبه شده با استفاده از هر یک از مدل. است
آتی بـر حسـب نـرخ سـود عملیـاتی مقایسـه شـده و سـپس قـدر مطلـق            رتبه واقعی شرکت در سال

نتـایج  . اختالف رتبه تخصیص یافته به هر شرکت در هـر دو مـدل بـا یکـدیگر مقایسـه شـده اسـت       
بررسی حاکی از این است که با استفاده از مدل مبتنی بر اطالعات تجدید ارائه قدر مطلق اخـتالف  

ه واقعی در مقایسه با مدل مبتنی بـر اطالعـات اولیـه در هـر     با رتب GRAرتبه تخصیص یافته در مدل 
میـانگین قـدر مطلـق     10جـدول  . سـاله کـاهش داشـته اسـت     6چنین در کل دوره  ها و هم  یک سال

بندي را در هر دو مدل مبتنی بر اطالعـات اولیـه و تجدیـد ارائـه شـده، بـه همـراه میـزان          خطاي رتبه
  .دکن بندي را منعکس می کاهش خطاي رتبه

بندي در مدل مبتنـی بـر اطالعـات تجدیـد      درصدي خطاي رتبه 11نظر به میزان کاهش بیش از 
شـود کـه بـا اسـتفاده از اطالعـات تجدیـد        ارائه نسبت به مدل مبتنی بر اطالعات ارائه اولیه نتیجه می

و  نمـود ) هـاي برتـر   جهـت شناسـایی شـرکت   (بنـدي   توان اقدام به رتبه ارائه شده با دقت بیشتري می
  .گردد نیز مورد تأیید واقع می H3 بنابراین فرضیه 
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گیري چند شاخصه  با رتبه واقعی بر حسب نرخ سود  ي در مدل تصمیمبند رتبه يقدر مطلق خطا نیانگیم: )10(جدول
  عملیاتی

نگین کل امی  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح
  ها سال

 36 42 42 39 29 34 32 مدل مبتنی بر اطالعات ارائه اولیه

  32  36 30 35 28 32 31  مدل مبتنی بر اطالعات تجدید ارائه
  ٪1/11  ٪2/14  ٪6/28  ٪8/12  ٪4/3  ٪9/5  ٪1/3  درصد کاهش ایجاد شده

  هاي تحقیق یافته: منبع
  

  گیري بندي و نتیجه جمع. 9
هاي این پژوهش، در راستاي بررسـی اهمیـت اسـتفاده از اطالعـات تجدیـد ارائـه شـده،         فرضیه

هاي اول، سنجش اهمیت مذکور، از طریق مقایسه ارقام تجدید ارائه  در گروه فرضیه. اند مطرح شده
ها؛ در فرضیه دوم، از طریـق بررسـی افـزایش تـوان      شده اجزاء سود و سود انباشته، با مبالغ اولیه آن

اسـتفاده از  هـاي برتـر، بـا     بنـدي شـرکت   و در فرضیه سوم با استفاده از افزایش دقـت رتبـه   بینی پیش
  .  اطالعات تجدید ارائه شده، انجام شده است

 95دهد کـه در سـطح اطمینـان     هاي اول، نتایج حاصل از آزمون نشان می در مورد گروه فرضیه
دار بـوده   ، معنـی )هـا  جز سـایر هزینـه   به (درصد تفاوت رقم تجدید ارائه شده و رقم اولیه کلیه اقالم 

دار  گیري یک متغیـر بـر مبنـاي دو روش، از نظـر آمـاري، معنـی       زهچه تفاوت اندا منطقاً چنان. است
لـذا  . گیري اشتباه منتهـی گـردد   تواند به قضاوت و تصمیم باشد، استفاده از یکی به جاي دیگري می

دار بــین اقـالم مــذکور، بــه عنـوان تــأثیر بـالقوه مبلــغ تجدیـد ارائــه شــده در      مشـاهده تفــاوت معنـی  
البته جهت بررسـی بیشـتر ایـن ادعـا اثـر      . شود هاي مالی تفسیر می ورتهاي مبتنی بر اقالم ص تصمیم

هاي مالی در مدل اسـلوان و   هاي مبتنی بر صورت بینی استفاده از اطالعات تجدید ارائه شده در پیش
نتـایج حاصـل از   . ها بر اساس نرخ سودعملیاتی نیز آزمـون گردیـد    بندي شرکت چنین دقت رتبه هم

 4دهد که استفاده از اطالعات تجدید ارائه شـده، موجـب افـزایش     نشان میبسط دو مدل رگرسیونی
و ) درصـد  90در سـطح اطمینـان  (بینـی مـدل    دار خطاي پـیش  درصدي ضریب تعیین و کاهش معنی

هاي پـژوهش   بنابراین با توجه به یافته. گردد هاي برتر می چنین افزایش دقت در شناسایی شرکت هم
  .رسد ام تجدید ارائه شده به تأیید میبینی باالتر  ارق توان پیش

داري تفاوت رقـم اولیـه سـود انباشـته ابتـداي       نکته حائز اهمیت در مورد نتایج فرضیه اول، معنی



  197  ...بررسی اهمیت استفاده از اطالعات تجدید ارائه

هاي مالی تجدیـد ارائـه    تغییر این رقم در صورت). 1جدول(دوره و مبلغ تجدید ارائه شده آن است 
هـاي مـالی اسـت کـه      رخ داده در صـورت  شده نسبت به ارائه اولیه، معرف آن بخش از اصالحات

داري تفاوت ایـن رقـم در ارائـه اولیـه و      با توجه به معنی. منشأ آن بیش از یک سال پیش بوده است
هـاي   شود که این بخش از اصالحات صورت گرفته در صـورت  رقم تجدید ارائه شده آن نتیجه می

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      بنـابراین مـی   .داري اسـت  مالی تجدید ارائه شده نیز رقم با اهمیـت و معنـی  
هـاي مـالی سـالیانه، کـافی بـه نظـر        اي به دو سال، در گـزارش  محدود نمودن ارائه اطالعات مقایسه

اي ارائـه شـود کـه بـیش از یـک دوره       اي به گونـه  گردد، اطالعات مقایسه لذا پیشنهاد می. رسد نمی
هـاي مـالی    براي اقالم کلیدي، بـراي دوره اي  مالی قبل را پوشش دهد و یا حداقل، اطالعات مقایسه

  .شود   بیشتري گزارش
هـاي   هـا در مـدل   گـذاري بـاالي آن   با توجه به اهمیت استفاده از اطالعات تجدید ارائـه و تـأثیر  

هاي این تحقیـق توجـه خـاص     هاي آتی به یافته شود تا اوالً محققان در بررسی بینی، پیشنهاد می پیش
سازند،  هاي اطالعاتی منتشر می هایی که اطالعات مالی را در قالب بانک تداشته باشند و ثانیاً شرک

صورتی که عالوه بر ارائه ارقام اولیه هر قلم، ارقام تجدیـد نظـر شـده      ها را بسط داده به افزار این نرم
  .ها در سنوات بعد را نیز ارائه دهند  آن

اي فقـط   هاي مالی مقایسه ، صورتذکر این نکته ضروري است که بر مبناي استانداردهاي رایج
لذا محققـان بـه اطالعـات مربـوط بـه تجدیـد       . گیرد سال مورد گزارش و یک سال قبل را در بر می

محـدودیت مـذکور   . انـد  بیش از یک سال قبل بوده اسـت، دسترسـی نداشـته   ها هاییکه منشأ آن ارائه
اوت ارقام تجدید ارائـه شـده بـا ارقـام     ها ندارد، زیرا با رفع این محدودیت تف  تأثیري بر نتایج آزمون

هـاي   بدیهی است که در صورت دسترسی به این اطالعـات، نتـایج فرضـیه   . گردید اولیه شدیدتر می
 .گردید تحقیق، تقویت می
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