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 چكيده

 هاي ينهبر هز يو مربوط بودن اطالعات مال ياقالم تعهد يفيتاثرات ك يپژوهش بررس ينا يهدف اصل
 يپژوهش حاضر در پ رو، ينشده در بورس اوراق بهادار تهران است. از ا يرفتهپذ يها شركت يندگينما

 و هاشركت يمال اتو مربوط بودن اطالع ياقالم تعهد يفيتك ينب ياآ كه پرسش است ينا يبرا يپاسخ يافتن
به  ياتيعمل هاي ينهمنظور، از نسبت  هز اينوجود دارد؟ به  معناداري رابطه هاآن يندگينما هاي هزينه

استفاده شد.  يندگينما هاي ينههز معيارهاي عنوان به يوتوبينو نسبت ك ها ييفروش، نسبت گردش دارا
اوراق بهادار تهران است كه در بازه  ورسشده در ب يرفتهشركت پذ 67پژوهش شامل  ينا يجامعه آمار

 يبرا يرهچند متغ يخط يونگرسر يآمار هاي يلقرار گرفته است. از تحل يمورد بررس 1389تا  1382 يزمان
 بين كه است آن دهنده حاصل از پژوهش نشان يجپژوهش استفاده شده است. نتا هاي يهآزمون فرض

با  يشده بر اساس عملكرد و مربوط بودن اطالعات مال حاصال ياقالم تعهد يفيتك ي،اقالم تعهد يفيتك
و  ها ييبه فروش، نسبت گردش دارا ياتيعمل هاي ينه(شامل نسبت هز يندگينما هاي ينههز يارهايمع

 وجود دارد. ي) رابطه معكوس معناداريوتوبيننسبت ك
اصالح شده براساس عملكرد، مربوط بودن،  ياقالم تعهد يفيتك ي،اقالم تعهد يفيتك :يديكل واژگان
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 مقدمه
ها، پس از جدايي مالكيت از مديريت شركت ،با پذيرفتن ديدگاه نمايندگي كالسيك

مسأله تضاد منافع بين مديريت و سهامداران مطرح شد. براي ساليان زيادي در گذشته، 
هاي مربوط به يك شركت سهامي مانند كردند كه تمامي گروهاقتصاددانان تصور مي

موارد  1961كنند. اما از سال مديران و سهامداران براي يك هدف مشترك فعاليت مي
-ها با اين گونه تضادها بهها و چگونگي مواجهه شركتبسياري از تضاد منافع بين گروه

كلي در حسابداري مديريت به نظريه طور وسيله اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد به
2Fنمايندگي مشهور است (جنسن

3Fلينگو مك 1

). هسته اصلي نظريه نمايندگي بر اين 1976، 2
اي عمل گونهعنوان نمايندگان سهامداران ممكن است بهفرض استوار است كه مديران به

دن ثروت هايي را اتخاذ كنند كه لزوماً در راستاي به حداكثر رساننمايند يا تصميم
4Fهريسونعنوان نمونه، بههاي پيشين (سهامداران نباشد. بسياري از پژوهش

5Fو هارل 3

؛ 1993، 4
6F؛ تاتل و همكاران1994هارل و هريسون، 

7F؛ و بوث1997، 5

8Fو اسچالز 6

اند ) نشان داده2004، 7
كه در صورت وجود مشكالت نمايندگي، امكان اتخاذ تصميات عملياتي از سوي مديران 

تاي حداكثر كردن منافع سهامداران و شركت باشد، وجود ندارد. بنابراين، كه در راس
براساس نظريه نمايندگي بايد در خصوص محافظت سهامداران از تضاد منافع، سازوكار 

هاي مالي و شفافيت صورتكنترلي يا نظارتي كافي ايجاد شود. در اين راستا، موضوع 
عنوان يك راهكار عملي مورد توجه قرار هب كيفيت افشاي اطالعات ارائه شده در آن،

 ).1387يگانه و خيرالهي، گرفته است (حساس
ها، ابزاري براي همسو نمودن عملكرد مديران هاي كنترل شركتطور كلي مكانيزمبه

هاي ها عبارتند از مكانيزمباشند. برخي از اين مكانيزمميگذاران در جهت منافع سرمايه
هاي خارجي از ي تشويقي مديران و نظارت هيأت مديره و مكانيزمهاداخلي از قبيل طرح

قبيل نظارت بستانكاران و سهامداران، رقابت در بازار محصول و قوانين اوراق بهادار 
9F(باشمن

10Fو اسميت 8

). كيفيت باالي اطالعات حسابداري مالي نيز منجر به كاهش 2001، 9
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2. Meckling 
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5. Tuttle et al. 
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7. Schulz 
8. Bushman 
9. Smith 
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ان يك مكانيزم كنترلي براي نظارت بر عنوتواند بهگردد و ميعدم تقارن اطالعاتي مي
). عدم تقارن اطالعاتي به وضعيتي اطالق 2001كار گرفته شود (باشمن و اسميت، مديران به

گذاران هاي شركت نسبت به سهامداران و سرمايهشود كه آگاهي مديران از فعاليتمي
نفعان بيشتر است. چنين عدم تقارن اطالعاتي موجب بروز مشكالتي نظير ذي بالقوه و ساير

منظور حفظ منافع ). بنابراين، به1985شود (نمازي، ميو انتخاب نادرست مخاطره اخالقي 
نفع، افشاي اطالعات باكيفيت ضرورت يافته و از سه جنبه زير سهامداران و ساير افراد ذي
 ):1385قمي، نادييگانه و حائز اهميت است (حساس

كننده و اطالعاتي كه حقايق با اهميت آن حذف شده هاي مالي گمراهصورت .1
 گذاران قرار نخواهد گرفت.است، در اختيار سرمايه

گذاران خرد از طريق قيمت كارايي بازار در حالت نيمه قوي، سرمايهبا فرض  .2
ه است، مورد منصفانه اوراق بهادار كه بيانگر كليه اطالعات عمومي افشا شد

 گيرند.حمايت قرار مي
كيفيت اطالعات، شرايط نظارت عالي بر عملكرد را فراهم  افشاي عمومي و با .3

 كند.مي
گفته در خصوص اهميت اطالعات مالي و جدايي نقش مالكيت با توجه به مطالب پيش

شده هاي مالي ارائه از مديريت، پژوهش حاضر به بررسي تجربي اثرات بهبود كيفيت داده
هاي ها) بر كاهش هزينهيادداشتاساسي و هاي مالي هاي مالي (صورتاز طريق صورت

اين  پردازد. بنابراين،هاي نمايندگي) ميناشي از تفكيك مالكيت از مديريت (هزينه
پژوهش با هدف پاسخ به اين سؤال انجام شده است كه: آيا بهبود كيفيت اقالم تعهدي و 

هاي پذيرفته شده در بورس هاي نمايندگي شركتي بر هزينهمربوط بودن اطالعات مال
توان نشان داد كه آيا با توجه به اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟ با انجام اين پژوهش مي

شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران، بهبود در كيفيت اطالعات ارائه شده از سوي 
-ها ميعتباردهندگان نسبت به مديران شركتها منجر به افزايش اعتماد مالكان و اشركت

ها كاهش پيدا كرده و باعث رشد و رونق هاي نمايندگي شركتشود؟ و در نتيجه هزينه
 گردد؟اقتصادي بورس اوراق بهادار مي
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 مباني نظري پژوهش
كند. تقاضا مالي ايفا مي بازارهاي از بردارياداره و بهره در را حياتي نقش اطالعات،

گزارشگري مالي و افشاي اطالعات از عدم تقارن اطالعاتي و تعارضات نمايندگي براي 
11Fگذاران بيروني ناشي شده است (هيليبين مديران و سرمايه

12Fو پالپو 1

، نقل از چنگ 2001، 2
13Fو همكاران

). ارتباط بين سهامداران و مديران شركت مملو از تضاد منافعي است 2013، 3
، تفاوت اهداف سهامداران و مديران، و عدم تقارن كه از جدايي مالكيت و كنترل

14Fشود (دياطالعاتي بين مديران و سهامداران ناشي مي

وسيله ). اين تضاد منافع به2008، 4
 شود.نظريه نمايندگي بيان مي

كند. طور كلي نظريه نمايندگي بر دو جزء از قرارداد بين مالك و نماينده تمركز ميبه
ساختار انگيزشي پاداش به نماينده (مديريت) است. مورد دوم، مورد اول، تمركز بر 

دسترسي به اطالعات قابل استفاده براي بررسي اين موضوع كه آيا نماينده به سطح عملكرد 
مورد نظر براي پرداخت پاداش دست يافته است (سيستم اطالعات مورد استفاده براي 

سهامداران قدرت چنين، ). هم2008باشد (بيآدين، نظارت بر عملكرد مديريت)، مي
بيني آينده و دريافت اطالعات از نماينده و سيستم حسابداري يا نمايندگي محاسباتي و پيش

كنند را دارند و بر اساس اطالعات قابل مالحظه يا قابل بررسي با نماينده، قرارداد منعقد مي
). بنابراين، يكي از 1384باشد (نمازي، و پرداخت به نماينده، بر اساس اين اطالعات مي
شود، اطالعاتي است كه بايد از سوي مواردي كه در قراردادهاي بين طرفين مطرح مي

 نماينده يا مدير به مالك (مالكان) ارائه شود. 
بر اين، گزارشگري مالي و افشاي اطالعات يكي از ابزارهاي مهم بالقوه براي افزون

گذاران وسيله سرمايهكرد شركت و نظارت بهمديريت در خصوص برقراري ارتباط بين عمل
15Fبيروني است (من

16F). واتز2010، 5

17Fو زيمرمن 6

اند كه در قراردادهاي ) استدالل كرده1986( 7
هاي نمايندگي از ها از اطالعات حسابداري براي كاهش هزينهبين شركت و ساير گروه

 شود.ميطريق كمك به بهبود فرآيند نظارت و تنظيم قرارادادها، استفاده 

                                                                                                                   
1. Healy 
2. Palepu 
3. Cheng et al. 
4. Dey 
5. Man 
6. Watts 
7. Zimmerman 
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توان دريافت كه شفافيت اطالعات مالي، مركز توجه گفته، ميبا توجه به مطالب پيش
هاي نمايندگي هستند؛ اما با اين حال، هنوز اطالعات تجربي اندكي در مورد هاي هزينهمدل

نقش شفافيت اطالعات در رسيدگي به تعارضات نمايندگي ناشي از واگذاري مديريت 
18Fيدلن و همكارانشناخته شده است (ا

هاي اندكي به بررسي ). در اين راستا، پژوهش2011، 1
اند هاي نمايندگي پرداختهنقش شفافيت و ارائه اطالعات مالي باكيفيت در كاهش هزينه

19Fعنوان نمونه، چوآنگ و همكاران(به

2 ،2010b,a ،بسياري از 2011؛ و ايدلن و همكاران .(
باط بين كيفيت اطالعات مالي و عدم تقارن هاي انجام شده با توجه به ارتپژوهش

اند. براي نمونه، باشمن و اسميت بيان اطالعاتي، به بررسي تعارضات نمايندگي پرداخته
كيفيت باالي اطالعات حسابداري مالي منجر به كاهش عدم تقارن اطالعاتي كنند كه مي
كار گرفته شود مديران بهعنوان يك مكانيزم كنترلي براي نظارت بر تواند بهشود و ميمي

 ).2001(باشمن و اسميت، 
هاي ) بر اساس تعريف شفافيت حسابداري و گزارشگري مالي از ديدگاه2009آن (

20Fپاونال

21Fو اسچيپر 3

22F)، بال و همكاران1999( 4

23F) و هانتن و همكاران2003( 5

)، اين 2006( 6
ها كنندگان اين صورتاستفاده  هاي ماليكند كه شفافيت باالتر صورتچنين استدالل مي

را قادر به نظارت كاراتر بر مديريت، از طريق فراهم كردن اطالعات مالي عيني و واقعي، 
24Fشودكند و از اين طريق منجر به كاهش مشكالت نمايندگي ميمي

چنين، كوهن بيان . هم7
فراهم كردن اطالعات مالي باكيفيت به احتمال بسيار زياد باعث كاهش عدم  كند كهمي

هاي ها شده و باعث كاهش هزينهگذاران آنها و سرمايهتقارن اطالعاتي بين شركت
25Fشود (كوهننمايندگي مي

هاي نمايندگي تقاضا براي نظارت را ). وجود هزينه2003، 8
-هاي مالي يك شركت ممكن است براي كاهش هزينهدهد و اطالعات صورتافزايش مي

 ).2003؛ نقل از كوهن، 1976لينگ، هاي نمايندگي استفاده شود (جنسن و مك

                                                                                                                   
1. Edelen et al. 
2. Chuang et al. 
3. Pownall 
4. Schipper 
5. Ball et al. 
6. Hunton et al. 

فاش كردن رويدادها، معامالت، "عنوان عنوان نمونه، پاونال و اسچيپر شفافيت در گزارشگري مالي را بهبه 7.
اند (پاونال و اسچيپر، تعريف كرده "هاهاي مالي و كاربردهاي آنها و برآوردهاي اساسي در صورتقضاوت

) و هانتن و 2003)، بال و همكاران (1999پاونال و اسچيپر (). براي بررسي بيشتر اين موضوع به 262: 1999
 رجوع شود. )2006همكاران (

8. Cohen 
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26Fهيل

27Fو جونز 1

28Fسهامدار-نمايندگي) نيز با معرفي نظريه 1992( 2

هاي نظارتي را مكانيزم 3
29Fشامل ساختارهاي قانوني

30Fهاي فروشنده اطالعاتافشاهاي ساالنه مورد نياز، سازمان 4

مانند  5
31Fنظارتي غيرانتفاعي هايهاي مشتريان، و سازمانگران بازار سهام و گزارشخدمات تحليل

6 
32Fدانندهاي كارگري ميمانند اتحاديه

33F(نقل از آبورايا 7

). بنابراين، از ديدگاه نظريه         2012، 8
ترين مكانيزم كنترل مديريت در خصوص عنوان اصليسهامدار نيز اطالعات به -نمايندگي

 د.شوجدايي نقش مالكيت از مديريت و كاهش تعارضات نمايندگي استفاده مي
ترين ابزار مهمعنوان هب هاوسيله شركتدر مجموع، اطالعات مالي منتشر شده به

تشخيص داده  گذاران بالقوه و بالفعل در مورد ارزيابي عملكرد مديريت و شركتسرمايه
هاي مالي داراي نقش كارايي در )، صورت1986و بر طبق واتز و زيمرمن ( شده است

دليل اهميت و نقش گزارشگري مالي در قراردادهاي به ،هاي نمايندگيكاهش هزينه
34Fريزي شدهبرنامه

در خصوص ارزيابي عملكرد مديريت، دارند. بنابراين در مجموع،  9
-رود كه با توجه به نظريه نمايندگي، بهبود كيفيت دادهگفته انتظار ميبراساس مطالب پيش

از سازوكارهاي نظارتي عنوان يكي ها، بههاي مالي عرضه شده از سوي مديران شركت
منجر به كاهش اطالعات خصوصي و عدم تقارن اطالعاتي و در نتيجه كاهش مشكالت 

 نمايندگي شود.
 

 پيشينه پژوهش
-ها و هزينهشركت با مروري بر ادبيات حسابداري در زمينه كيفيت ارائه اطالعات مالي

تخمين زد. ميخائيل و  ها را در حدود چند دههتوان قدمت اين پژوهشهاي نمايندگي، مي
35Fهمكاران

اند. آنان ) يكي از پيشگامان پژوهش در زمينه كيفيت اطالعات مالي بوده1999( 10
هاي داراي در پژوهش خود نشان دادند كه بازار نسبت به اعالم تغيير در سود نقدي شركت

ص چنين، شواهدي تجربي نيز در اين خصوهم دهد.العمل نشان ميكيفيت سود باال عكس
                                                                                                                   
1. Hill 
2. Jones 
3. Stakeholder-Agency Theory 
4. Legislative Structures 
5. Information-Selling Organizations 
6. Non-Profit Monitoring Organizations 

تري نسبت به نظريه نمايندگي و نظريه سهامدار سهامدار داراي يك ديدگاه گسترده-نظريه نمايندگي 7 . 
)Stakeholder Theory) رجوع شود.1992) است. براي بررسي اين نظريه به هيل و جونز ( 

8. AbuRaya 
9. Ex-Ante Contracting 
10. Mikhail et al. 
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تر، ميزان سود تقسيمي بين سهامداران هاي داراي كيفيت سود باالوجود دارد كه در شركت
 ).1392بيشتر است (مهدوي و رضايي، 

هاي مالي و اند كه بين كيفيت دادههاي انجام شده نشان دادهبرخي ديگر از پژوهش
36Fو همكاران گذاري در بازارهاي نوظهور، رابطه مثبت وجود دارد (چنكارايي سرمايه

1 
مازار (ثقفي و عرب هاي انجام شده در ايران)؛ اين در حالي است كه يكي از پژوهش2010

يت گزارشگري گونه همبستگي معناداري بين كيف) نشان داده است كه هيچ1389يزدي، 
 گذاري وجود ندارد.سرمايه مالي و ناكارايي

نشان داده است كه حضور  نيز ها در زمينه نظريه نمايندگينتايج برخي از پژوهش
ها و عنوان يكي از سازوكارهاي كاهش اين كشمكشگران اوراق بهادار بهتحليل

37Fباشد (دوكاس و همكارانهاي نمايندگي ميتبع آن كاهش هزينهتعارضات و به

2 ،2000 .(
هاي نمايندگي نشان هاي انجام شده در خصوص هزينهاز سوي ديگر برخي از پژوهش

ها كاهش پيدا هاي نمايندگي شركتكه با افزايش ميزان مالكيت مديران، هزينه اندداده
38Fكند (جلينكمي

39Fو استيورك 3

دهد چنين، شواهدي وجود دارد كه نشان مي). هم2009، 4
هاي ها باعث افزايش هزينهحضور سهامداران خارجي در ساختار مالكيت شركت

40Fشود (فرس و همكارانميها نمايندگي آن

هاي انجام شده در ). با توجه به پژوهش2008، 5
شود كه اين هاي نمايندگي مالحظه ميزمينه كيفيت اطالعات مالي و همچنين هزينه

گران بوده است، اما در زمينه بررسي اثرات موضوعات از ديرباز مورد توجه پژوهش
هاي تجربي ها، پژوهشهاي نمايندگي شركتكيفيت ارائه اطالعات مالي بر كاهش هزينه

اين در حالي است كه در داخل با توجه به جستجوهاي انجام  بسيار اندكي انجام شده است؛
هاي نمايندگي باشد شده، تاكنون پژوهشي كه بيانگر تأثير كيفيت اطالعات مالي بر هزينه

طور مشخص به اولين پژوهش انجام شده كه به در ادبيات حسابداري مشاهده نشده است.
 گردد. برمي 2010طه بين اين دو موضوع پرداخته باشد، به سال بررسي راب

) از اولين افرادي بودند كه در زمينه بررسي رابطه بين 2010a,bچوآنگ و همكاران (
هاي نمايندگي به انجام پژوهش تجربي پرداختند. نتايج هاي مالي و هزينهكيفيت داده

هاي كيفيت سود باالتر، هزينه هاي دارايهاي آنان نشان داد كه در شركتپژوهش

                                                                                                                   
1. Chen et al. 
2. Doukas et al. 
3. Jelinek 
4. Stuerke 
5. Firth 



 93 زمستانـ  44ـ شماره  11سال  يمال يحسابدار يتجربفصلنامه مطالعات   44

هاي نمايندگي ناشي از اختيارات مديريت نمايندگي ناشي از كنترل سهامداران و هزينه
-هايي كه كيفيت سود مسير رو به رشد را ميهمچنين، در شركتباشند. تري ميپايين

شي از هاي نمايندگي ناهاي نمايندگي ناشي از كنترل سهامداران و هزينهپيمايد، هزينه
 نمايند. اختيارات مديريت مسير رو به كاهش را طي مي

41Fوي

42Fو چونيان 1

هاي بررسي رابطه بين افشاي داوطلبانه و هزينه) در پژوهشي به2010( 2
هاي ها پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه هنگام وجود هزينهنمايندگي شركت

هاي افشاي داوطلبانه مربوط به پرداختها كمتر اقدام به نمايندگي باالتر مديران شركت
) نيز به بررسي نقش افشاي 2011ايدلن و همكاران (كنند. نقدي عملياتي خاص مي

ها گذارياطالعات در حل تعارضات نمايندگي ناشي از واگذاري مديريت سرمايه
 هاي آمريكايي درشركت استفاده از اطالعات مربوط بهپرداختند. نتايج پژوهش آنان با 

-دهي هزينهنشان داد كه شفافيت در ارائه اطالعات مالي در نشان 2009تا  1996بازه زماني 
ها عامل بسيار مهمي است. نهايتاً، گذاريهاي نمايندگي ناشي از واگذاري مديريت سرمايه

43Fهوآنگ

بررسي اين سؤال پرداختند كه: آيا افزايش ) در پژوهش خود به2012و ژانگ ( 3
شود؟ نتايج پژوهش آنان نشان داد كه هاي نمايندگي ميجر به كاهش هزينهافشا واقعاً من

هاي با شود در شركتهايي كه منجر به كاهش ارزش شركت ميگذاري در پروژهسرمايه
چنين، نتايج پژوهش هوآنگ و ژانگ نشان داد كه هاي افشاي مبهم وجود دارد. همسياست

سازماني (مديران) براي استفاده از منابع فراد درونافشاي گسترده اطالعات، توان استفاده ا
 دهد.شركت به نفع خود را كاهش مي

 
 متغيرهاي پژوهش

 متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل اين پژوهش، معيارهاي كيفيت اطالعات مالي شامل كيفيت اقالم 

و ه تشريح ماهيت ب تعهدي و مربوط بودن اطالعات مالي است كه در بخش ادبيات نظري
هاي نمايندگي پرداخته شد. در اين پژوهش مشابه ها بر كاهش هزينهچگونگي تأثير آن

؛ و مشايخي و 2010a ,bچوآنگ و همكاران،  عنوان نمونه،بههاي پيشين (پژوهش

                                                                                                                   
1. Wei  
2. Chunyan 
3. Huang 
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44Fوسيله مدل ديچاوگيري شده به) از كيفيت سود اندازه1390محمدآبادي، 

45Fو ديچو 1

2 
استفاده شده است. مدل مورد استفاده توسط ديچاو و  عنوان كيفيت اقالم تعهدي) به2002(

 باشد:شرح زير ميگيري كيفيت اقالم تعهدي به) براي اندازه2002ديچو (
 

 )1مدل (
TCAi,t = φ0 + φ1(CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ2(CFOi,t / Aseeti,t) + φ3(CFOi,t+1 / 
Asseti,t) + εi,t        

 
دهنده كيفيت اقالم تعهدي است. رگرسيون باال نشان) در مدل εمقدار باقيمانده (

عنوان اولين معيار بنابراين، در اين پژوهش از قدرمطلق مقدار باقيمانده رگرسيون باال به
تر ) استفاده خواهد شد. مقدار باالتر باقيمانده، كيفيت پايينEQ1كيفيت اقالم تعهدي (

م تعهدي از فرمول كه براي محاسبه كل اقالذكر است دهد. الزم بهاقالم تعهدي را نشان مي
 شود:مي زير استفاده

 
TCAi,t = (OPi,t – CFOi,t) / Asseti,t                                               ) 2مدل(  

 
طور با اند كه برآورد اقالم تعهدي اختياري ممكن است بهها نشان دادهبرخي از پژوهش

جاري و گذشته شركت قرار گيرد (چوآنگ و همكاران، اهميتي تحت تأثير عملكرد 
2010a) 2010). بنابراين، در اين پژوهش نيز مشابه با پژوهش چوآنگ و همكارانa بر ،(

46Fمبناي روش كوتري و همكاران

)، از كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده براي كنترل 2005( 3
مراحل محاسبه كيفيت شود. اثرات عملكرد شركت بر كيفيت اقالم تعهدي استفاده مي

 شرح زير است:اقالم تعهدي اصالح شده به
بندي هاي عضو نمونه در هر يك از صنايع خاص خود گروهدر مرحله اول، كل شركت

شود؛ سوم، شركتها ) در هر شركت محاسبه ميROAها (شوند؛ دوم، بازده كل داراييمي
47Fنيها با تأخير زمادر هر گروه بر اساس بازده كل دارايي

شوند و به پنج بخش تقسيم مي 4
شود؛ در نهايت، اختالف بين سپس ميانه باقيمانده رگرسيون باال در هر بخش محاسبه مي

شود. قدرمطلق اختالف بين باقيمانده هر شركت و ميانه باقيمانده هر بخش محاسبه مي

                                                                                                                   
1. Dechow 
2. Dichev 
3. Kothari et al. 
4. Lag Term 
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اقالم تعهدي  عنوان دومين معيار كيفيتبه ركت و ميانه باقيمانده هر بخشباقيمانده هر ش
)EQ2ذكر است كه در اين پژوهش ) است كه بر اساس عملكرد اصالح شده است. الزم به

 شود:صورت زير محاسبه ميها بهبازده كل دارايي
 

ROAi,t = IBEi,t / TASi,t                                                              ) 3مدل(  
 

مربوط بودن اطالعات در اين پژوهش، همانند پژوهش گيري ميزان در خصوص اندازه
هاي كيفي، )، آن دسته از ويژگي1390) و رستمي و همكاران (1388اعتمادي و همكاران (

هاي منتشره در خصوص كيفيت اطالعات كه بيشترين فراواني را در استانداردها و بيانيه
مدل، مربوط بودن اطالعات از دو اند. در اين مالي و اجزاي آن دارند در مدل لحاظ شده

كنندگي و ارزش بازخورد تشكيل شده است. نحوه كمي بينيزير مجموعه ارزش پيش
 شرح زير است:كردن هر يك از دو زير مجموعه مربوط بودن اطالعات به

 
 کنندگيبينيارزش پيش

پيشنهادي هاي بيني سود بر دامنه قيمتاند كه قدرت پيشهاي قبلي نشان دادهپژوهش 
48Fگراوز و همكارانگذارد (آفلكبراي خريد و فروش سهام اثر مي

49F؛ ايمهوف2002، 1

2 ،
50F؛ و پينكاس2003

رو در اين پژوهش مشابه پژوهش رستمي و همكاران ). از اين1983، 3
-پيش ميزان توانايي اجزاي سود جهتكنندگي، بينيگيري ارزش پيش) براي اندازه1390(

بيني مدل زير گيرد. براي اين كار قدرمطلق اشتباهات پيشقرار مي بيني سود آينده مدنظر
-بيني سودهاي جاري استفاده ميگيري قدرت پيشعنوان معياري معكوس جهت اندازهبه

 شود: 
 

IBEt+1 = ∂0 + ∂1CFOt + ∂2TAt + et                                         ) 4مدل(  
 

-سازي متغيرها و حذف اثر اندازه شركتباال براي همسانذكر است كه در مدل الزم به
هاي شركت استاندارد شده ها در نتايج پژوهش، تمامي متغيرها بر حسب ميانگين دارايي

 است.
                                                                                                                   
1. Affleck-Graves et al. 
2. Imhoff 
3. Pincus 
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گيري ارزش در پژوهش حاضر در خصوص اندازه -)کنندگيارزش بازخورد (تأييد
51Fبازخورد اطالعات از مدل كرمندي

52Fو ليپ 1

-) استفاده شده است. مدل ارائه شده به1987( 2
 باشد:شرح زير مي) به1987وسيله كرمندي و ليپ (

 
IBEi,t = α0 + α1IBEi,t-1 + ωi,t                                                      ) 5مدل(  

 
باشد. دست آوردن ارزش بازخورد اطالعات، نياز به طي سه مرحله ميدر خصوص به

هاي بعد، با در نظر گرفتن سود سال بيني سود سالعبارت است از اشتباه پيشمرحله اول 
 شود.. بنابراين، در اين مرحله مقدار باقيمانده مدل رگرسيوني پايين محاسبه ميجاري

 
IBEi,t+1 = y0 + y1IBEi,t + υi,t+1                                                    6(مدل(  

 
هاي بعد، بدون در نظر گرفتن سود بيني سود سالعبارت است از اشتباه پيشمرحله دوم 

 شود.بنابراين، در اين مرحله مقدار باقيمانده مدل رگرسيوني پايين محاسبه مي سال جاري.
 

IBEi,t+1 = y0 + y1IBEi,t-1 + ηi,t+1                                                 7(مدل(   
 

سازي متغيرها و حذف اثر اندازه باال براي همسان هايذكر است كه در مدلالزم به
هاي شركت استاندارد ها در نتايج پژوهش، تمامي متغيرها بر حسب ميانگين داراييشركت

براي سنجش ميزان ارزش بازخورد اطالعات مالي از نهايتاً، در مرحله سوم شده است. 
شتباهات در برآورد سود سال بعد، قبل و بعد از لحاظ كردن سود تفاوت بين قدرمطلق ا

 شرح فرمول زير، استفاده شده است.سال جاري به
 

FVt = [ǀPEBǀ - ǀPEAǀ]                                                                ) 8مدل(  
 
 متغيرهاي وابسته 

لينگ ها است. جنسن و مكشركت هاي نمايندگيمتغير وابسته اين پژوهش، هزينه
هاي هاي نظارت (كنترل)، هزينههاي نمايندگي را در قالب سه طبقه هزينه) هزينه1976(

                                                                                                                   
1. Kormendi 
2. Lipe 
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هاي گيري هزينهاندازهاضر در خصوص اند. در پژوهش حالتزام و زيان باقيمانده بيان نموده
 نمايندگي از معيارهاي زير استفاده شده است:

 
 هاي کارايينسبت

53Fوسيله آنگ و همكارانها براي اولين بار بهنسبت اين 

گيري ) جهت اندازه2000( 1
وسيله آنگ و هاي مطرح شده بههاي نمايندگي مورد استفاده قرار گرفت. نسبتهزينه

 ) عبارتند از: 2000همكاران (
گرايي مديريت در انجام ، كه معياري از افراطهاي عملياتي به فروشنسبت هزينه .1

هاي عملياتي به فروش، ها معتقد هستند كه نسبت هزينهاختياري است. آنمخارج 
-كند و بهگيري ميهاي عملياتي توسط مديران را اندازهچگونگي كنترل هزينه

رود؛ به اين معنا كه هرچه اين كار ميهاي نمايندگي بهعنوان معيار مستقيم هزينه
 التر خواهد بود.هاي نمايندگي نيز بانسبت باالتر باشد، هزينه

ها هاي شركت، كه معياري از كيفيت مديريت داراييهانسبت گردش دارايي .2
آيد. دست ميها بهاست. اين نسبت از تقسيم فروش ساالنه به مجموع دارايي

-هاي شركت بهوري و استفاده از داراييها چگونگي بهرهنسبت گردش دارايي
عنوان كند. اين نسبت بهگيري مياندازه وسيله مديران براي ايجاد فروش بيشتر را

رود. به اين معنا كه هر چه اين كار ميهاي نمايندگي بههزينهمعيار معكوسي براي 
 تر خواهد بود.هاي نمايندگي نيز پاييننسبت باالتر باشد، هزينه

 
 هاي رشد)نسبت کيوتوبين (فرصت 

رود. اعتقاد بر اين است كار ميمديريت بهعنوان معياري از عملكرد اين نسبت عموماً به 
هاي شود كه هزينههايي ميكه عملكرد ضعيف مديريت، احتماالً باعث اخذ تصميم

تر كه بيانگر عملكرد رو، نسبت كيوتوبين پاييننمايندگي را افزايش خواهد داد. از اين
وهش مطابق دهنده وجود مشكالت نمايندگي است. در اين پژضعيف مديران است، نشان

) و مهدوي و 1390)، مهدوي و منفردمهارلويي (2000هاي دوكاس و همكاران (با پژوهش
54Fشودتوبين از طريق رابطه زير محاسبه مي -Q) نسبت 1392رضايي (

2: 

                                                                                                                   
1. Ang et al. 

 شود.) رجوع 1388گري (توبين به نمازي و زراعت-Qهاي مختلف محاسبه نسبت براي بررسي روش 2.
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)9مدل (  
Q-Tobin,s = [MVOCE + PSLV + BVOLTD – (BVOSHTA – 
BVOSHTL)] / TAS       

 
 متغيرهاي کنترلي

نحوي در تجزيه و تحليل مسأله پژوهش مؤثرند، ساير متغيرهايي كه به منظور كنترلبه
 شرح زير تعيين شدند:متغيرهاي كنترلي الزم با توجه به مرور متون به

تر با توجه به هاي بزرگ) نشان دادند كه شركت2000دوكاس و همكاران ( .1
آوردن دست ها در بهها و مشكالت بيشتري كه مالكان آنپيچيده بودن آن

باشند. از آنجا، اطالعات شركت دارند، احتماالً داراي هزينه نمايندگي بااليي مي
عنوان متغير كنترلي استفاده شد. در اين پژوهش نيز از متغير اندازه شركت به

) اندازه 2011در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازي و خوانساالر (بنابراين، 
ها و كل فروش محاسبه شده ن كل داراييوسيله لگاريتم طبيعي ميانگيشركت به

 است.
55Fنيكادانو .2

56Fو سمبنلي 1

تواند بر مشكالت اند كه نسبت بدهي مي) بيان كرده2000( 2
نمايندگي اثر بگذارد. بنابراين، در اين پژوهش نيز از نسبت بدهي كه از تقسيم 

 شد. عنوان متغير كنترلي استفادهشود، بهها حاصل ميها به كل داراييكل بدهي
57Fفاما .3

اند كه انگيزه مديران غيرموظف براي كسب ) نشان داده1983و جنسن ( 3
دليل حضور مديران غيرموظف شهرت، باعث بهبود نظارت بر مديريت شركت به

پي  كاهش مشكالت نمايندگي را نيز در گردد و در نتيجهدر هيأت مديره مي
عنوان استقالل هيأت مديره بهرو، در اين پژوهش نيز از متغير خواهد داشت. از اين

ذكر است كه در اين مطالعه مشابه متغير كنترلي استفاده شده است. الزم به
) استقالل هيأت مديره از طريق نسبت 1390پژوهش نمازي و منفرد مهارلويي (

 شود.گيري مياعضاي غيرموظف به كل اعضاي هيأت مديره اندازه
اند كه درصد سهام نگهداري ان كردهچنين بيهم )2010a(چوآنگ و همكاران  .4

شده توسط اولين سهامدار عمده (تمركز مالكيت)، نيز از طريق كارايي حاكميت 
ها تأثير دارد. بنابراين، در اين پژوهش نيز هاي نمايندگي شركتشركتي بر هزينه

                                                                                                                   
1. Nicodano 
2. Sembenelli 
3. Fama 
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از متغير درصد سهام نگهداري شده توسط  )2010a,bچوآنگ و همكاران (مشابه 
 عنوان متغير كنترلي استفاده شده است.سهامدار به ترينبزرگ

متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش و نام اختصاري مربوط به هر  1جدول شماره 
 دهد.يك را ارائه مي

 
 هاي پژوهشفرضيه 

 پيشينه و نظري مباني به توجه با مقاله، اين در پژوهش هايهدف به دستيابي راستاي در
 :است شده طراحي و تدوين زير شرحبه پژوهش هايفرضيه پژوهش،

هاي عملياتي به كيفيت اقالم تعهدي باال است، نسبت هزينههايي كه در شركت .1
 باشد.پايين مي هاآن فروش

-هاي آنكيفيت اقالم تعهدي باال است، نسبت گردش داراييهايي كه در شركت .2
 باشد.ها نيز باال مي

ها نيز باال تعهدي باال است، نسبت كيوتوبين آنكيفيت اقالم هايي كه در شركت .3
 باشد.مي

-اطالعات داراي ويژگي مربوط بودن باال است، نسبت هزينههايي كه در شركت .4
 باشد.پايين مي هاآنهاي عملياتي به فروش 

هايي كه اطالعات داراي ويژگي مربوط بودن باال است، نسبت گردش  در شركت .5
 باشد.مي ها نيز باالهاي آندارايي

هايي كه اطالعات داراي ويژگي مربوط بودن باال است، نسبت در شركت .6
 باشد.ها نيز باال ميكيوتوبين آن

 
 روش پژوهش

هاي كمي است كه از روش علمي ساخت و اثبات تجربي اين پژوهش از نوع پژوهش
شود. از انجام ميهاي پژوهش از قبل تعيين شده ها و طرحكند و بر اساس فرضيهاستفاده مي

ها كمي است و براي داده گيري شود كه معيار اندازهها زماني استفاده مياين دسته پژوهش
آوري منظور جمع). به1382شود (نمازي، هاي آماري استفاده ميها از فناستخراج نتيجه

آوري اي استفاده شده است. در خصوص جمعها و اطالعات، از روش كتابخانهداده
هاي طالعات مربوط به بخش مباني نظري و پيشينه پژوهش از كتب، مجالت و سايتا
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ها نيز از طريق استفاده شده است. اطالعات مورد نياز شركت انگليسيتخصصي فارسي و 
اند. در و سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار گردآوري شده 2 افزار تدبير پردازنرم

-آماده و سپس با استفاده از نرم 2007نسخه  Excelافزار ز نرمها با استفاده اداده ،نهايت
 است. انجام شدهتجزيه و تحليل  7نسخه  Eviewsو  19نسخه  SPSS هايافزار

 
 متغيرها و عالئم اختصاري استفاده شده در مطالعه. ١جدول 

 نام اختصاري نام متغير نام اختصاري نام متغير

 EQ1 كيفيت اقالم تعهدي
هاي عملياتي به هزينهنسبت 

 ES فروش

كيفيت اقالم تعهدي اصالح 
 EQ2 شده بر اساس عملكرد

هاي معيارهاي هزينه
 AC نمايندگي

 Q-tobin نسبت كيوتوبين IR مربوط بودن
 Size اندازه شركت Lev نسبت بدهي

 IB استقالل هيأت مديره CO تمركز مالكيت
 TA كل اقالم تعهدي RA هانسبت گردش دارايي

كل اقالم تعهدي تقسيم شده 
 TCA هابر ميانگين كل دارايي

هاي نقدي خالص جريان
هاي ناشي از فعاليت

58Fعملياتي

1 
CFO 

 TAS هاكل دارايي Asset هاميانگين كل دارايي
سود خالص بعد از كسر 

 OP سود عملياتي IBE ماليات

 MVOCE ارزش بازار سهام عادي FV ارزش بازخورد سود
 ǀPEBǀ 7مقدار باقيمانده مدل  ǀPEAǀ 6باقيمانده مدل مقدار 

ارزش نقدشوندگي سهام 
59Fممتاز

2 PSLV 
هاي ارزش دفتري بدهي

 BVOLTD غير جاري

هاي ارزش دفتري دارايي
 BVOSHTA جاري

هاي ارزش دفتري بدهي
 BVOSHTL جاري

                                                                                                                   
هاي عملياتي هاي نقدي ناشي از فعاليتذكر است كه با توجه به متفاوت بودن نحوه محاسبه جريانالزم به -1

) 1391طبق استانداردهاي آمريكا با استانداردهاي ايران، در اين پژوهش مشابه پژوهش خواجوي و رضايي (
 .تعديل الزم انجام شده است

عمالً ارزش  9شود، در مدل شماره با توجه به اين كه در بورس اوراق بهادار تهران سهام ممتاز منتشر نمي - 2
 شود.نقدشوندگي سهام ممتاز در پايان سال حذف مي
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 دوره مورد آزمون، جامعه و نمونه آماري 
اوراق بهادار تهران، جامعه آماري پژوهش حاضر را هاي پذيرفته شده در بورس شركت
شود؛ اما شرايط زير گيري آماري استفاده نميدهند. در اين پژوهش از نمونهتشكيل مي

 براي انتخاب نمونه قرار داده شده و نمونه به روش حذفي انتخاب شد:
 سال مالي شركت منتهي به پايان اسفند ماه هر سال باشد. .1
 رخ نداده باشد. 1389تا  1382ر شركت، در بازه زماني تغيير سال مالي د .2
 هاي مورد نياز در دسترس باشد.منظور استخراج دادهاطالعات مالي مورد نياز به .3
 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد. 1381تا پايان سال مالي  .4
از آنجايي كه براي محاسبه شاخص كيوتوبين شركت، ارزش بازار حقوق  .5

بان سهام بايد محاسبه شود، سهام شركت در طول سه ماه آخر هر سال بايد صاح
 حداقل يك بار معامله شده باشد.

گري مالي، گذاري، واسطههاي سرمايهها و مؤسسات مالي (شركتجزء بانك .6
-ها) نباشد؛ زيرا افشاي اطالعات مالي و ساختارهاي هلدينگ و ليزينگشركت

 متفاوت است. هاهاي راهبري شركتي در آن
 1389الي  1382شركت در دوره زماني  67هاي انجام شده، تعداد با توجه به بررسي

 اند.حائز شرايط باال بوده و مورد بررسي قرار گرفته
 

 هاي پژوهشروش آزمون فرضيه 
پردازد. براي تجزيه و هاي پژوهش ميهاي آزمون فرضيهاين بخش به بررسي روش

60Fهاي تركيبيش دادهها، از روتحليل داده

ها از رگرسيون حداقل و جهت آزمون فرضيه 1
مربعات عادي استفاده شد. در اين راستا، در خصوص آزمون اثرات هر يك از متغيرهاي 

هاي هاي نمايندگي از مدلكيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن اطالعات بر معيارهاي هزينه
 رگرسيوني پايين استفاده شده است.

ACi,t = β0 + β1EQ1i,t +  γXit + εi,t                                       ) 10مدل(  
ACi,t = β0 + β1EQ2i,t +  γXit + εi,t                                       ) 11مدل(  
ACi,t = β0 + β1IRi,t +  γXit + εi,t                                          ) 12مدل(  

                                                                                                                   
1. Pooled Model 
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خصوص اثرات همزمان متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن همچنين، در 
هاي رگرسيوني پايين استفاده شده است. الزم هاي نمايندگي از مدلاطالعات مالي بر هزينه

ها داراي سه مدل زيرمجموعه بر اساس هر يك از ذكر است كه هر يك از اين مدلبه
 باشد.هاي نمايندگي ميمعيارهاي هزينه

 
ACi,t = β0 + β1EQ1i,t + β2IRi,t +  γXit + εi,t                           ) 13مدل(  
ACi,t = β0 + β1EQ2i,t + β2IRi,t +  γXit + εi,t                           ) 14مدل(  

 
دهنده بردار متغيرهاي كنترلي شامل اندازه شركت (لگاريتم نشان  Xitهاي باال در مدل

ها و كل فروش)، نسبت بدهي، استقالل هيأت مديره و تمركز كل داراييطبيعي ميانگين 
ذكر است كه در خصوص بررسي ايستايي متغيرهاي پژوهش، از باشد. الزم بهمالكيت مي

 آزمون ريشه واحد لوين، لين و چو استفاده شد.
 

 هاي پژوهشيافته 
مورد آزمون قرار منظور بررسي هدف پژوهش در اين مقاله شش فرضيه طراحي و به

ارائه شده  8تا  2هاي شماره ها در جدولگرفت. نتايج آماري حاصل از آزمون اين فرضيه
 است.
 

 آمار توصيفي
هاي توصيفي محاسبه شده، شامل ميانگين، انحراف معيار،  ، آماره2جدول شماره 

بر حداكثر و حداقل متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي، كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده 
ها، هاي عملياتي به فروش، نسبت گردش دارايياساس عملكرد، مربوط بودن، نسبت هزينه

 و تمركز مالكيت را مديره تأهي استقالل نسبت بدهي، اندازه شركت،نسبت كيوتوبين، 
 دهد.  نشان مي 1389الي  1382هاي  براي سال

) داراي باالترين IRمتغير مربوط بودن اطالعات مالي ( 2طبق اطالعات جدول شماره 
-ميزان پراكندگي در بين متغيرهاي پژوهش است. ميزان ميانگين متغير نسبت گردش داريي

طور ميانگين نسبت هاي مورد مطالعه بهدهنده آن است كه در شركت) نشانRAها (
) Levبر اين، ميزان ميانگين نسبت بدهي (باشد. افزونها از يك باالتر ميگردش دارايي
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ها، از محل بدهي هاي شركتدهنده آن است كه در حدود بيش از نيمي از دارايينشان
) (درصد سهام اولين COهاي مربوط به متغير تمركز مالكيت (تأمين شده است. ميزان آماره

دهنده آن است كه در بورس اوراق بهادار تهران تمركز مالكيت باال سهامدار عمده)، نشان
ها متعلق به يك شخص حقيقي يا حقوقي نيمي از سهام شركت طور ميانگين بيش ازو به

 است.
 هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش. آماره٢جدول 

 آماره      
 متغيرها

 حداقل حداكثر انحراف معيار ميانگين

EQ1 143/135194 424/215511 961/3088804 632/10111 

EQ2 187/66388 412/212671 433/2503951 316/194 

IR 821/78841 350/349451 761/2720208 069/394637- 

ES 091/0 094/0 815/0 0 
RA 062/1 466/0 485/2 112/0 

Q-tobin 445/3 025/1 122/11 228/0 
Size 863/12 557/1 297/19 582/5 

Lev 657/0 164/0 361/1 103/0 

IB 620/0 189/0 1 0 

CO 355/56 047/18 800/97 460/14 

 
 (پايايي) متغيرهاي پژوهشايستايي 

هاي رگرسيوني مورد استفاده، در اين بخش به منظور اطمينان از غيركاذب بودن مدلبه
بررسي ايستايي متغيرهاي پژوهش پرداخته شده است. نتايج حاصل از بررسي پايايي 

ارائه شده است. طبق  3متغيرهاي پژوهش با استفاده از اين آزمون در جدول شماره 
اين جدول، در كليه متغيرهاي مستقل، وابسته و كنترلي سطح معناداري آزمون  اطالعات

دهنده پايايي متغيرهاي مورد  است كه نشان 05/0تر از  ريشه واحد لوين، لين و چو، كوچك
 استفاده است.

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 . نتايج حاصل از آزمون پايايي لوين، لين و چو٣جدول 
 

 EQ1 EQ2 IR ES RA Q-tobin Size Lev IB CO متغيرها

 -805/100 -973/16 -675/3 -014/10 -528/13 -667/18 -568/641 -818/47 -477/27 -559/20 آماره آزمون

سطح 
 معناداري

00001/0 00001/0 00001/0 00001/0 00001/0 00001/0 00001/0 0001/0 00001/0 00001/0 
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 آمار استنباطي
پردازد. در هاي پژوهش ميها به آزمون فرضيهبودن دادهاين بخش پس از بررسي نرمال 

در خصوص  10هاي زيرمجموعه مدل شماره نتايج حاصل از آزمون مدل 4جدول شماره 
 Fهاي با توجه به مقدار آمارههاي اول تا سوم پژوهش ارائه شده است. آزمون فرضيه

، در سطح كليه 4مربوط به هر يك از سه مدل مورد آزمون، مندرج در جدول شماره 
ها است، بيانگر معنادار بودن مدل 182/11و  665/14، 398/5ترتيب برابر با ها كه بهشركت

بر اين، مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در درصد است. افزون 95در سطح اطمينان 
است،  665/1و  794/1، 661/1ترتيب برابر با ها كه بهح كليه شركتدر سط 4جدول شماره 

 دهد.وجود خود همبستگي سريالي در اجزاي اخالل رگرسيون را نشان نمي
هاي هاي رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيهضرائب مربوط به مدل 4در جدول شماره 

اين جدول سطح پژوهش و سطح معناداري مربوط نيز ارائه شده است. طبق اطالعات 
دهنده آن است كه بين كيفيت اقالم معناداري مربوط به متغير كيفيت اقالم تعهدي نشان

هاي عملياتي به فروش، نسبت هاي نمايندگي (شامل نسبت هزينهتعهدي و معيارهاي هزينه
درصد رابطه معكوس معناداري  95ها و نسبت كيوتوبين) در سطح اطمينان گردش دارايي

 .وجود دارد
در  11هاي زيرمجموعه مدل شماره نتايج حاصل از آزمون مدل 5جدول شماره 

مربوط  Fهايمقدار آمارهدهد. هاي اول تا سوم پژوهش را نشان ميخصوص آزمون فرضيه
ها، ، در سطح كليه شركت5به هر يك از سه مدل مورد آزمون، مندرج در جدول شماره 

ها در سطح است، بيانگر معنادار بودن مدل 116/16 و 073/9، 677/4ترتيب برابر با كه به
بر اين، مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در جدول درصد است. افزون 95اطمينان 
است،  730/1و  760/1، 676/1ترتيب برابر با ها، كه بهدر سطح كليه شركت 5شماره 

 دهد.نمي وجود خود همبستگي سريالي در اجزاي اخالل رگرسيون را نشان
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 هاي اول تا سوم با استفاده از . نتايج رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه٤جدول 
 کيفيت اقالم تعهدي

 متغيرهاي 
 وابسته 
متغيرهاي 
 توضيحي

هاي عملياتي نسبت هزينه
 به فروش

 نسبت كيوتوبين هانسبت گردش دارايي

 ضرائب 
 tآماره 

)sig( 
 ضرائب

 tآماره 
)sig( 

 ضرائب
 tآماره 

)sig( 

 038/0 مقدار ثابت
744/0 

)439/0( 
162/0 

707/0 
)480/0( 

116/4 
991/7 

)*0005/0( 

EQ1 
8-

10×955/6- 
103/3- 

)*002/0( 

7-

10×165/8 
790/7 

)*0005/0( 

6-

10×486/1 
320/6 

)*0005/0( 

Size 006/0 
098/2 

)*035/0( 
059/0- 

061/4- 
)*0005/0( 

018/0- 
549/0- 

)583/0( 

Lev 029/0- 
027/1 

)305/0( 
181/0 

372/1 
)171/0( 

407/0- 
377/1- 

)169/0( 

IB 018/0- 
748/0- 

)455/0( 
040/0 

355/0 
)723/0( 

784/0 
080/3 

)*002/0( 

CO 001/0- 
162/2- 

)*031/0( 
003/0 

391/2 
)*017/0( 

001/0 
360/0 

)719/0( 

R2  وR2
adj 064/0 052/0 156/0 146/0 124/0 113/0 

و سطح  Fآماره 
 معناداري

398/5 *0005/0 665/14 *0005/0 182/11 *0005/0 

آماره دوربين 
 واتسن

661/1 794/1 665/1 

 
ها و هاي رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيهضرائب مربوط به مدل 5در جدول شماره 

شود، سطح معناداري گونه كه مالحظه ميسطح معناداري مربوط نيز ارائه شده است. همان
دهنده آن است كه مربوط به متغير كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد نشان

هاي نمايندگي بين كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و معيارهاي هزينه
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ها و نسبت كيوتوبين) در هاي عملياتي به فروش، نسبت گردش دارايي(شامل نسبت هزينه
 بطه معكوس معناداري وجود دارد.درصد را 95سطح اطمينان 

 
 هاي فرعي اول تا سوم . نتايج رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه٥جدول 

 با استفاده از کيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملکرد
 متغيرهاي وابسته

متغيرهاي 
 توضيحي

هاي عملياتي نسبت هزينه
 به فروش

 نسبت كيوتوبين هانسبت گردش دارايي

 ضرائب 
 tآماره 

)sig( 
 ضرائب

 tآماره 
)sig( 

 ضرائب
 tآماره 

)sig( 

 007/0 مقدار ثابت
144/0 

)885/0( 
522/0 

223/2 
)*026/0( 

850/4 
785/9 

)*0005/0( 

EQ2 
8-

10×482/5- 
485/2- 

)*013/0( 

7-

10×130/6 
786/5 

)*0005/0( 

6-

10×792/1 
984/7 

)*0005/0( 

Size 009/0 
918/2 

)*004/0( 
032/0- 

227/2- 
)*027/0( 

027/0- 
897/0- 

)370/0( 

Lev 012/0- 
417/0- 

)677/0( 
015/0 

112/0 
)911/0( 

868/0- 
011/3- 

)*003/0( 

IB 012/0- 
510/0- 

)610/0( 
024/0 

201/0 
)841/0( 

608/0 
445/2 

)*015/0( 

CO 001/0- 
147/2- 

)*032/0( 
003/0 

339/2 
)*020/0( 

0005/0 
087/0 

)931/0( 

R2  وR2
adj 056/0 044/0 103/0 091/0 169/0 159/0 

و سطح  Fآماره 
 معناداري

677/4 *0005/0 073/9 *0005/0 116/16 *0005/0 

آماره دوربين 
 واتسن

676/1 760/1 730/1 

 
هاي زيرمجموعه مدل شماره آزمون مدلنتايج رگرسيوني حاصل از  6جدول شماره 

-مقدار آماره دهد.پژوهش را نشان ميهاي چهارم تا ششم در خصوص آزمون فرضيه 12
، در سطح 6مربوط به هر يك از سه مدل مورد آزمون، مندرج در جدول شماره  Fهاي 



  59 ...يو مربوط بودن اطالعات مال ياقالم تعهد يفيتاثرات ك يبررس

است، بيانگر معنادار بودن  982/7و  445/12، 951/5ترتيب برابر با ها، كه بهكليه شركت
واتسون ارائه  بر اين، مقدار آماره دوربيندرصد است. افزون 95ها در سطح اطمينان مدل

و  889/1، 650/1ترتيب برابر با ها، كه بهدر سطح كليه شركت 6شده در جدول شماره 
 دهد.است، وجود خود همبستگي سريالي در اجزاي اخالل رگرسيون را نشان نمي 770/1
 

 هاي چهارم تا ششم. نتايج رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه٦جدول 
 متغيرهاي    

 وابسته
متغيرهاي 
 توضيحي

هاي عملياتي نسبت هزينه
 به فروش

 نسبت كيوتوبين هانسبت گردش دارايي

 ضرائب 
 tآماره 

)sig( 
 ضرائب

 tآماره 
)sig( 

 ضرائب
 tآماره 

)sig( 

 041/0 مقدار ثابت
829/0 

)407/0( 
191/0 

823/0 
)411/0( 

230/4 
071/8 

)*0005/0( 

IR 
8-

10×935/4- 
504/3- 

)*001/0( 

7-

10×723/4 
063/7 

)*0005/0( 

7-

10×471/7 
950/4 

)*0005/0( 

Size 005/0 
740/1 

)083/0( 
063/0- 

226/4- 
)*0005/0( 

018/0- 
521/0- 

)602/0( 

Lev 006/0- 
205/0- 

)838/0( 
059/0 

443/0 
)658/0( 

810/0- 
678/2- 

)*008/0( 

IB 017/0- 
691/0- 

)490/0( 
025/0 

216/0 
)829/0( 

757/0 
921/2 

)*004/0( 

CO 001/0- 
040/2- 

)*042/0( 
003/0 

221/2 
)*027/0( 

001/0 
323/0 

)747/0( 

R2  وR2
adj 070/0 058/0 136/0 125/0 092/0 080/0 

و  Fآماره 
سطح 

 معناداري
951/5 *0005/0 445/12 *0005/0 982/7 *0005/0 

آماره دوربين 
 واتسن

650/1 889/1 770/1 
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ها و هاي رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيهضرائب مربوط به مدل 6در جدول شماره 
سطح معناداري مربوط نيز ارائه شده است. طبق اطالعات اين جدول، سطح معناداري 

دهنده آن است كه بين مربوط بودن مربوط به متغير مربوط بودن اطالعات مالي نشان
فروش، هاي عملياتي به هاي نمايندگي (شامل نسبت هزينهاطالعات و معيارهاي هزينه

درصد رابطه معكوس  95ها و نسبت كيوتوبين) در سطح اطمينان نسبت گردش دارايي
 معناداري وجود دارد.

اثرات همزمان كيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن اطالعات را بر  7جدول شماره 
مربوط به هر  Fهاي مقدار آمارهدهند. ها نشان ميهاي نمايندگي شركتمعيارهاي هزينه

-ها، كه به، در سطح كليه شركت7ه مدل مورد آزمون، مندرج در جدول شماره يك از س
ها در سطح است، بيانگر معنادار بودن مدل 095/11و  900/16، 689/5ترتيب برابر با 

بر اين، مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در جدول درصد است. افزون 95اطمينان 
است،  554/1و  780/1، 646/1ترتيب برابر با بهها، كه در سطح كليه شركت 7شماره 

 دهد.وجود خود همبستگي سريالي در اجزاي اخالل رگرسيون را نشان نمي
هاي هاي رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيهضرائب مربوط به مدل 7جدول شماره 

پژوهش، با استفاده از حضور متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن اطالعات در 
كند. طبق اين جدول، سطح معناداري كنار يكديگر و سطح معناداري مربوط را نيز ارائه مي

دهنده آن است مربوط به متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن اطالعات مالي نشان
هاي نمايندگي كه بين كيفيت اقالم تعهدي و مربوط بودن اطالعات با معيارهاي هزينه

ها و نسبت كيوتوبين) در اي عملياتي به فروش، نسبت گردش داراييه(شامل نسبت هزينه
 درصد رابطه معكوس معناداري وجود دارد. 95سطح اطمينان 

 
 
 
 
 
 
 
 



  61 ...يو مربوط بودن اطالعات مال ياقالم تعهد يفيتاثرات ك يبررس

 . نتايج رگرسيوني حاصل از آزمون اثرات همزمان کيفيت اقالم تعهدي٧جدول 
 هاي نمايندگيمربوط بودن بر هزينهو  

 متغيرهاي وابسته
متغيرهاي 
 توضيحي

هاي عملياتي نسبت هزينه
 به فروش

 نسبت كيوتوبين هانسبت گردش دارايي

 ضرائب 
 tآماره 

)sig( 
 ضرائب

 tآماره 
)sig( 

 ضرائب
 tآماره 

)sig( 

 052/0 مقدار ثابت
058/1 

)291/0( 
043/0 

192/0 
)848/0( 

944/3 
649/7 

)*0005/0( 

EQ1 
8-

10×826/4- 
035/2- 

)*043/0( 

7-

10×332/6 
830/5 

)*0005/0( 

6-

10×223/1 
931/4 

)*0005/0( 

IR 
8-

10×884/3- 
598/2- 

)*010/0( 

7-

10×343/3 
883/4 

)*0005/0( 

7-

10×807/4 
076/3 

)*002/0( 

Size 004/0 
410/1 

)159/0( 
076/0- 

249/5- 
)*0005/0( 

043/0- 
294/1- 

)196/0( 

Lev 015/0- 
521/0- 

)602/0( 
059/0 

456/0 
)649/0( 

581/0- 
952/1- 

)052/0( 

IB 017/0- 
723/0- 

)470/0( 
034/0 

308/0 
)758/0( 

775/0 
076/3 

)*002/0( 

CO 001/0- 
952/1- 

)052/0( 
002/0 

040/2 
)*042/0( 

0005/0 
104/0 

)917/0( 

R2  وR2
adj 080/0 066/0 204/0 192/0 144/0 131/0 

و سطح  Fآماره 
 معناداري

689/5 *0005/0 900/16 *0005/0 095/11 *0005/0 

آماره دوربين 
 واتسن

646/1 780/1 554/1 

 
اثرات همزمان كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و  8جدول شماره 

مقدار دهد. ها نشان ميهاي نمايندگي شركتمربوط بودن اطالعات را بر معيارهاي هزينه
، در 8مربوط به هر يك از سه مدل مورد آزمون، مندرج در جدول شماره  Fهاي آماره

است، بيانگر معنادار  285/16و  729/14، 580/5ترتيب برابر با ها، كه بهسطح كليه شركت
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بر اين، مقدار آماره دوربين واتسون درصد است. افزون 95ها در سطح اطمينان بودن مدل
 866/1، 641/1ترتيب برابر با ها، كه بهطح كليه شركتدر س 8ارائه شده در جدول شماره 

 دهد.است، وجود خود همبستگي سريالي در اجزاي اخالل رگرسيون را نشان نمي 661/1و 
 

 . نتايج رگرسيوني حاصل از آزمون اثرات همزمان کيفيت اقالم تعهدي اصالح شده ٨جدول 
 هاي نمايندگيبراساس عملکرد و مربوط بودن بر هزينه

متغيرهاي   
 وابسته

متغيرهاي 
 توضيحي

هاي عملياتي نسبت هزينه
 به فروش

 نسبت گردش
 هادارايي 

 نسبت كيوتوبين

 ضرائب 
 tآماره 

)sig( 
 ضرائب

 tآماره 
)sig( 

 ضرائب
 tآماره 

)sig( 

 033/0 مقدار ثابت
673/0 

)501/0( 
281/0 

240/1 
)216/0( 

529/4 
155/9 

)*0005/0( 

EQ2 
8-

10×179/4- 
880/1- 

)061/0( 

7-

10×916/4 
768/4 

)*0005/0( 

6-

10×630/1 
253/7 

)*0005/0( 

IR 
8-

10×426/4- 
096/3- 

)*002/0( 

7-

10×124/4 
220/6 

)*0005/0( 

7-

10×486/5 
795/3 

)*0005/0( 

Size 006/0 
795/1 

)073/0( 
061/0- 

210/4- 
)*0005/0( 

011/0- 
359/0- 

)720/0( 

Lev 001/0- 
029/0- 

)977/0( 
118/0 

900/0 
)369/0( 

005/1- 
515/3- 

)*0005/0( 

IB 013/0- 
541/0- 

)589/0( 
018/0 

160/0 
)873/0( 

616/0 
517/2 

)*012/0( 

CO 0005/0- 
886/1- 

)060/0( 
002/0 

885/1 
)060/0( 

001/0- 
249/0- 

)803/0( 

R2  وR2
adj 078/0 064/0 183/0 170/0 198/0 186/0 

و سطح  Fآماره 
 معناداري

580/5 *0005/0 729/14 *0005/0 285/16 *0005/0 

آماره دوربين 
 واتسن

641/1 866/1 661/1 

 



  63 ...يو مربوط بودن اطالعات مال ياقالم تعهد يفيتاثرات ك يبررس

هاي هاي رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيهضرائب مربوط به مدل 8جدول شماره 
پژوهش با استفاده از حضور متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد 

نمايد. كنار يكديگر و سطح معناداري مربوط را نيز ارائه ميو مربوط بودن اطالعات در 
دهنده آن طبق اين جدول، سطح معناداري مربوط به متغير مربوط بودن اطالعات مالي نشان

-هاي نمايندگي (شامل نسبت هزينهاست كه بين مربوط بودن اطالعات و معيارهاي هزينه
 95نسبت كيوتوبين) در سطح اطمينان ها و هاي عملياتي به فروش، نسبت گردش دارايي

چنين، بين كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده درصد رابطه معكوس معناداري وجود دارد. هم
ها و نسبت هاي نمايندگي (شامل نسبت گردش داراييبر اساس عملكرد و معيارهاي هزينه

ا رابطه بين درصد رابطه معكوس معناداري وجود دارد، ام 95كيوتوبين) در سطح اطمينان 
هاي عملياتي به فروش از كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و نسبت هزينه

 باشد.درصد معنادار نمي 95لحاظ آماري در سطح اطمينان 
 
 گيريبحث و نتيجه 

كند؛ بنابراين، با توجه به اين كه در روابط نمايندگي، اطالعات نقش اساسي ايفا مي
هاي هاي مختلف و اثرات آن بر هزينهمالي و ارائه با كيفيت آن از جنبه بايد نقش اطالعات

گفته مبني لذا، براساس مطالب پيش نمايندگي به خوبي شناسايي و مورد توجه قرار گيرند.
بر اهميت اطالعات و نقش كيفيت در عملكرد و كارايي آن، پژوهش حاضر به بررسي 

وط بودن اطالعات مالي ارائه شده از طريق تجربي اثرات كيفيت اقالم تعهدي و مرب
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار هاي نمايندگي شركتهاي مالي بر هزينهصورت

 تهران پرداخته است.
شركت پذيرفته شده در بورس  67هاي مربوط به نتايج پژوهش حاضر با استفاده از داده

طور كلي بين كيفيت اقالم نشان داد كه به 1389تا  1382اوراق بهادار تهران در بازه زماني 
چنين، در هاي عملياتي به فروش رابطه منفي معناداري وجود دارد. همو نسبت هزينهتعهدي 

جز يك مورد كه شامل متغير كيفيت اقالم تعهدي اصالح هاي مورد آزمون بهكليه مدل
باشند، بين الم تعهدي) ميعنوان جانشيني براي متغير كيفيت اقشده بر اساس عملكرد (به

هاي عملياتي به فروش كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و نسبت هزينه
ذكر است كه متغير كيفيت اقالم تعهدي اصالح رابطه منفي معناداري وجود دارد. الزم به

ري با شده بر اساس عملكرد با وجود متغير مربوط بودن اطالعات مالي داراي رابطه معنادا
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باشد. عدم معناداري رابطه بين متغير كيفيت اقالم هاي عملياتي به فروش نمينسبت هزينه
هاي عملياتي به فروش با وجود متغير تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و نسبت هزينه

مربوط بودن اطالعات مالي در مدل، با توجه به سطح معناداري ضعيف رابطه بين كيفيت 
هاي عملياتي به فروش در حضور متغير مربوط بودن اطالعات نسبت هزينه اقالم تعهدي و

طور كلي رابطه منفي بين را ببينيد). به 7مالي در مدل قابل توجيه است (جدول شماره 
متغيرهاي كيفيت اقالم تعهدي و كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد با 

معنا است كه با افزايش كيفيت اقالم تعهدي و  هاي عملياتي به فروش به ايننسبت هزينه
ها كاهش هاي نمايندگي شركتكيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد، هزينه

 توان فرضيه اول پژوهش را با سطح اطمينان قابل قبولي رد كرد.يابد. بنابراين، نميمي
پژوهش نشان داد كه بين هاي رگرسيوني مرتبط با آزمون فرضيه دوم نتايج آزمون مدل

چنين، ها رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همكيفيت اقالم تعهدي و نسبت گردش دارايي
هاي مورد آزمون كه داراي متغير كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس در مدل

عملكرد است، بين كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد و نسبت گردش 
رابطه مثبت معناداري وجود دارد. اين رابطه به اين معنا است كه با افزايش كيفيت ها دارايي

هاي نمايندگي اقالم تعهدي و كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد، هزينه
توان فرضيه دوم پژوهش را نيز با سطح اطمينان قابل يابد. بنابراين، نميها كاهش ميشركت

هاي مورد آزمون فرضيه سوم پژوهش نيز نشان داد كه در كليه مدل قبولي رد كرد. نتايج
-رابطه بين كيفيت اقالم تعهدي و نسبت كيوتوبين رابطه مثبت معناداري وجود دارد. هم

هاي مورد آزمون كه داراي متغير كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس چنين، در مدل
شده بر اساس عملكرد و نسبت كيوتوبين  عملكرد است، بين كيفيت اقالم تعهدي اصالح

رابطه مثبت معناداري وجود دارد. اين رابطه به اين معنا است كه با افزايش كيفيت اقالم 
هاي نمايندگي تعهدي و كيفيت اقالم تعهدي اصالح شده بر اساس عملكرد، هزينه

ز با سطح توان فرضيه فرعي سوم پژوهش را نييابد. بنابراين، نميها كاهش ميشركت
اطمينان قابل قبولي رد كرد. نتايج حاصل از آزمون سه فرضيه اول ناشي از اين موضوع 

توانايي اجزاي سود تعهدي حسابداري براي است كه افزايش دقت اطالعات مالي در 
گذاران گرديده سرمايهآينده منجر به افزايش اعتماد  هاي نقدي مورد انتظاربيني جريانپيش

 شود.اعث كاهش تعارضات نمايندگي ميو در نهايت ب
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هاي مورد نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي چهارم نيز نشان داد كه در كليه مدل
آزمون كه داراي متغير مربوط بودن اطالعات است، بين مربوط بودن اطالعات و نسبت 

ابطه هاي عملياتي به فروش رابطه منفي معناداري وجود دارد. در مجموع، وجود رهزينه
هاي عملياتي به فروش مبين اين منفي بين متغير مربوط بودن اطالعات و نسبت هزينه

ها هاي نمايندگي شركتموضوع است كه با افزايش ميزان مربوط بودن اطالعات، هزينه
توان فرضيه چهارم پژوهش را با سطح اطمينان قابل قبولي رد يابد. بنابراين، نميكاهش مي

هاي مورد آزمون در خصوص بررسي فرضيه پنجم بين مربوط بودن كرد. در تمام مدل
ها رابطه مثبت معناداري وجود دارد. اين رابطه به اين معنا اطالعات و نسبت گردش دارايي

ها هاي نمايندگي شركتاست كه با افزايش ميزان مربوط بودن اطالعات مالي، هزينه
م پژوهش را نيز با سطح اطمينان قابل قبولي توان فرضيه پنجيابد. بنابراين، نميكاهش مي

هاي رد كرد. در نهايت، نتايج مرتبط با آزمون فرضيه ششم نيز نشان داد كه در كليه مدل
مرتبط با آزمون اين فرضيه، بين مربوط بودن اطالعات مالي و نسبت كيوتوبين رابطه مثبت 

ع است كه با افزايش مربوط معناداري وجود دارد. وجود اين رابطه مثبت گواه اين موضو
توان فرضيه يابد. بنابراين، نميها كاهش ميهاي نمايندگي شركتبودن اطالعات، هزينه

هاي ششم پژوهش را نيز با سطح اطمينان قابل قبولي رد كرد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه
موضوع باشد  تواند ناشي از اينشد، ميبيني ميطور كه پيشهمانچهارم، پنجم و ششم نيز 

هاي مالي، كه وجود يك مجموعه كامل از اطالعات مالي در قالب مجموعه كامل صورت
كنندگي و ارزش بازخورد بااليي باشند، باعث ايجاد حس اعتماد بينيكه داراي ارزش پيش

ها گرديده و ارائه اين اطالعات شفاف گذاران نسبت به عملكرد مديريت شركتدر سرمايه
گذاران از ابزارهاي نظارت بر عملكرد و كارايي منجر به استفاده كمتر سرمايه از سوي آنها

 هاي پرهزينه گرديده است.مديريت از طريق راه
-هاي رگرسيوني اين پژوهش در خصوص آزمون فرضيهنتايج حاصل از آزمون مدل

ري طور كلي سازگار با مباني نظتوان بههاي پژوهش و دستيابي به اهداف آن، را مي
هاي انجام شده پژوهش هاي سايرپژوهش دانست. همچنين، مقايسه نتايج اين مطالعه با يافته

-هاي انجام شده بهدهد كه شواهد پژوهش حاضر با نتايج پژوهشدر اين زمينه، نشان مي
) 2011ايدلن و همكاران ()، 2010( چونيان)، وي و 2010a,bوسيله چوآنگ و همكاران (

 ) مطابقت كامل دارد.2012(و هوآنگ و ژانگ 
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