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Abstract 

Objective: Considering the importance of Corporate Governance and its impact on 
financial reporting quality, in this study, the impact of corporate governance on financial 
reporting quality (FRQ) has been investigated by using different criteria to measure the 
FRQ’s components (12 models) and four dimensions of corporate governance, including 
audit, board structure, transparency and disclosure and the ownership structure. 

Methods: Using a combination of technical data for 102 companies the listed on Tehran 
Stock Exchange during the 7 year period 2006 to 2013 and by deploying Structural 
Equation Modeling and Partial Least Squares method. 

Results: The results show that there is a significant relationship between corporate 
governance and financial reporting quality. Our findings are consistent with the research 
results in emerging markets. 

Conclusion: Our findings indicate that two dimensions of corporate governance, auditor 
and ownership structure dimensions, have a significant impact on financial reporting 
quality (FRQ). 
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 چکیده

 ثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایرانأبررسی ساختار حاکمیت شرکت و تاین پژوهش،  اجرای هدف از هدف:

 است.

، روابط بین آنها در قالب معادالت ساختاری ،اکمیت شرکتیگیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حبرای اندازه روش:

 .بررسی شده است .اس .ال .افزار اسمارت پینرم کمک نسخه سومبهروش حداقل مربعات جزئی و  با استفاده از

طوری که به مالی رابطه معناداری وجود دارد،بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری  ،های آمارینتایج آزمونبر اساس ها: یافته

بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به تنهایی توانسته  دست آمده است.به 873/0آنها  ضریب تعیین و 706/0همبستگی این دو متغیر 
 بینی کند.از تغییر در کیفیت گزارشگری مالی شرکت را پیش درصد 3/87

در کیفیت  وجود آمدهبه تواند تغییراتناداری داشته و میی رابطه مثبت و معمال یگزارشگر تیفیکبا  یشرکت تیحاکمگیری: نتیجه

همچنین  سازگار است. ،نوظهور یگرفته در بازارهاصورت هایپژوهش جینتا این نتایج با .بینی کندپیش را هاشرکت گزارشگری مالی
 یمال یگزارشگر تیفی، بر کتیختار مالکو سا ی، دو بعد حسابرسیمال یرشگگزار تیفیبر ک یشرکت تیحاکم شدهاز بین ابعاد بررسی

 اند.داشته یتأثیر معنادار
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 مقدمه

مشخص  یافته، بر سازوکارهایگزارشگری مالی در کشورهای توسعه شرکتی و کیفیتبا توجه به بحث و بررسی حاکمیت 

 ،8مکا و بالستا(، مالکیت مدیران )5006، 5پترا (، استقالل هیئت مدیره5002 ،7هانحاکمیت شرکتی از جمله تمرکز مالکیت )

شده است. اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و  شایان توجهی( تأکید 5002، 4چاندها و آگراوال( و کیفیت حسابرس )5006

 تواند به ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و در نتیجهنقش حاکمیت شرکتی در بهبود آن، که در نهایت می

ز های گسترده اموجطور مثال کند. بهتخصیص بهینه منابع منجر شود، ضرورت پرداختن به این حوزه را برجسته می

ده ای در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی مطرح کرالمللی، انتقادهای گستردههای اخیر حسابداری در جامعه مالی بینتقلب

های  تقلب شاخص از جمله انرون، ورلد کام، مارکونی، پارماالت و غیره در. چندین شرکت (5002 چاندها، و آگراوالاست )

های مالی  گذاران نسبت به تیم مدیریت و گزارشاند که این موضوع به تضعیف اعتماد سرمایهحسابداری مشارکت داشته

یت اطالعات مالی و های گسترده در گزارشکری مناسب و افشای اطالعات، نیاز به بهبود کیفمنجر شده است. شکست

ر د تقویت کنترل مدیران از طریق تدوین ساختارهای حاکمیت شرکتی قوی را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده است

آورد. گذاری توسط فعاالن بازار سرمایه فراهم میهای سرمایههای مالی مبنایی برای تصمیمحقیقت، اطالعات و گزارش

گذاران در راستای تحلیل عملکرد گذشته شرکت سودمند اعتباردهندگان، شرکای تجاری و قانون برای مالکان، هااین گزارش

بینی کرده و بر اقدامات مدیران نظارت کنند توانند بر اساس این اطالعات سودآوری آتی را پیش است، همچنین آنها می

کنندگان، موضوعات مورد عالقه استفاده (. کیفیت گزارشگری مالی همواره یکی از5008و  5007، 2)بوشمن و اسمیت

گذاران و پژوهشگران بوده است، زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطالعاتی و کنندگان استاندارد، قانونتدوین

ایر کنندگان مالی و سهای نمایندگی بین مدیران، سهامداران، تأمینگزارشگری مالی در بازارهای سرمایه و تقلیل هزینه

 شود. فعان مینذی

ترین مفاهیم در حسابداری بوده است، اما محققان در ایبا وجود آنکه کیفیت گزارشگری مالی همواره یکی از پایه

 ( در تعریفی گسترده کیفیت را از دیدگاه سود و در قالب5005) 7و دچیو چو،یدتعریف آن با یکدیگر توافق چندانی ندارند. 

کردند. در  کنندگان تعریفگیری استفادهر خصوص عملکرد مالی شرکت در راستای تصمیمارائه اطالعات مربوطه بیشتر د

این تعریف، توجه به سه نکته ضرورت دارد. نخست، کیفیت مفهومی وابسته به نوع تصمیم است. یعنی بدون تعیین موضوع 

دهندگی یتوان آگاه شده بهی ارائههاگیری صحبت درباره کیفیت، امری باطل است. دوم، کیفیت اطالعات و گزارشتصمیم

که بسیاری از ابعاد عملکرد قابل  عملکرد مالی شرکت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی بستگی دارد، در حالی بارهآنها در

آنها در  یعامل مربوط بودن اطالعات مالی و قابلیت اتکا سوم، کیفیت گزارشگری و اطالعات مالی با دو نیست ومشاهده 

 شود. میی عملکرد تعیین گیراندازه

که بین حاکمیت شرکتی ضعیف و کیفیت گزارشگری مالی، دستکاری سود، تقلب  است نشان داده های اخیرپژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Han  

2. Petra 
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5. Busham & Smith 

6. Dechow,  &  Dichev 
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 ،8لین و کارسلو؛ 7337، 5مولن مک؛ 7337، 7یسلیبهای داخلی ضعیف ارتباط وجود دارد )ی مالی و کنترلهادر صورت

 ها همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی ضعیف و مدیریت سود(. این پژوهش5005، 2نیکالو  5007 ،4نشنایکر؛ 5000

ین حاکمیت ب اندپیشین داده هایپژوهشاند. دهکر مایاننرا دهنده کیفیت کمتر گزارشگری مالی است، بیشتر که نشان

 (.7337 ،)بیسلیود دارد وج ایهای مالی رابطههای مالی ضعیف و سطح باالتری از تقلب در سطح صورتشرکتی و کنترل

یت های کیفگرفته در ایران فقط برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی یا برخی از مؤلفههای اخیر صورتدر تحقیق

 7837راهبری شرکتی نامه را بر اساس آیین کیفیت حاکمیت شرکتی( 7837) بیکی گزارشگری بررسی شده است. دیدار و

عنوان متغیر ، بهعامل 73به کمک  (7832همچنین بر اساس تحقیق حساس یگانه )و  7837شرکت بورس اوراق بهادار 

 بعد هارچبندی شده )شامل تعدیلگر بررسی کردند. در حالی که در پژوهش حاضر در ابتدا ابعاد حاکمیت شرکتی طبقه

ت شرکتی بر ی حاکمیکارهاو سپس تأثیر هر یک از سازو (مالکیت ساختار و افشا شفافیت، مدیره، تئهی ساختار حسابرسی،

 طور جداگانه و جمعی بررسی شده است. های کیفیت گزارشگری مالی بهمؤلفه

مستقیم بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت  یتجربی حاکی از وجود ارتباط هایپژوهشطور کلی به 

 اند.گزارشگری مالی بوده

ی هاه تالشکه به پشتوان ،حاکمیت شرکتی ابعادیک از  کدام کهشود در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می

سازی پیاده هامنظور اثرگذاری برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتبه و منابع شرکتکنندگان مینأگذار و تنهادهای قانون

 دست یابند. به اهداف مد نظر در خصوص کیفیت گزارشگری مالیاند اند، توانستهشده

 پیشینه پژوهش مبانی نظری و 

ه اند از نظریه نمایندگی، نظریه مباشرت و نظریکه عبارت است مطرح شده های متعددیحاکمیت شرکتی نظریه در رابطه با

ران بازده سهامداران کند که مدیرا داشته است. این نظریه بیان می نظریه نمایندگی بیشترین تأثیردر این بین نفعان، که ذی

رقرار های بزرگ ساختارهای حاکمیتی مناسبی بدر شرکت ،نفعانمحافظت از منافع ذیبرای ند مگر اینکه سازرا بیشینه نمی

بین این دو گروه هستند و  «کارگزاران» رانیو مد «گمارانکار»مالکان (. طبق این نظریه، 7367، 7لینگ)جنسن و مک شود

هنگام  (مالکان)مانده باقی حقوقبازده  ارت است از کاهش درعبزیان نمایندگی  .زیان نمایندگی وجود داردمفهومی به نام 

اعمال  در شرکت کنترل مستقیم را گیری به مدیران در مقایسه با زمانی که مالکان، خودواگذاری بخشی از فرایند تصمیم

ر و توافق نظگو وجود داشت وی حاکمیت شرکتی بحث و گفتا(. تا همین اواخر بر سر معن7367، لینگمککنند )جنسن و 

دد حاکمیت شرکتی درص در حوزه های ملیقانوناست. بیشتر  جدید ایی حاکمیت شرکتی خوب پدیدهامعن در رابطه با

همیت کنند و به ااستقالل و توازن قدرت در اتاق هیئت مدیره حمایت می اهیممفآیند، از نفعان برمیمحافظت از حقوق ذی

برای  ،که هنجارهای حاکمیت شرکتی باکیفیت داشت( اذعان 5002المللی )بازرگانی بین اتاق .دارندشفافیت و افشا اذعان 
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نتیجه گرفتند که کیفیت اطالعات  ات خودمطالعدر  (5007) 7گزارشگری مالی باکیفیت حیاتی هستند. بیارد، لی و وینتراپ

ا اقالم تعهدی ح باالتر حاکمیت شرکتی بدریافتند که سطو همچنینیابد. شده با کیفیت حاکمیت شرکتی افزایش میگزارش

تی ضعیف هایی با حاکمیت شرکاست که شرکت ااختیاری مطلق کمتر و کیفیت سود باالتر در ارتباط است. این بدین معن

های اکامین های تحلیلگران را برآورده یا نقض کنند.بینیزنند تا پیشتری دست به مدیریت سود میبه احتمال قوی

ارشگری یند گزاهای آنها در فرهای جهان تا حد بسیاری به ناکامیطح باال در امریکا، بریتانیا و سایر قسمتهای سشرکت

 یافته و در حال توسعه، مانندتوسعه یهای حاکمیت شرکتی را بیشتر کشورهاها و رهنمونقانون .شرکتی مربوط بوده است 

 (. OECD ،5004اند. )مشابه وضع کردههای کانادا، فرانسه، آلمان، هند و غیره با توصیه

الی یند گزارشگری ماترین کارکردهای حاکمیت شرکتی اطمینان از کیفیت فرکی از مهمطور که بیان شد یهمان

 پیوند بین مدیران یک شرکت و سیستم گزارشگری: »اظهار داشتبه مدیران  خطاب ای( در سخنرانی5000) تیاست. لو

 ( از حسابرسان خواست تا درباره کیفیت و7333) 5عالوه، کمیسیون بلو ریبونبه«. نبوده است مالی آن هرگز چنین حیاتی

 ینند. گو بنشوحسابرسی به گفت هایهای جایگزین گزارشگری مالی با کمیتهبودن گزینه قابل پذیرش فقطنه 

ل کردند که کیفیت حسابداری ( چنین استدال5007) 8پریاسچ و اولسون س،یفرانسبه نقل از  (5070) وفت و لریاسش

 را مطرح کردند که آیا ارائه صادقانه پرسشابتدا این  .بعدهای متعددی دارد. آنها از یک مفهوم دو بعدی استفاده کردند

های سهامداران ارزش در قیمتبرای طرفانه است. اگر ارائه صادقانه وجود داشته باشد، وجود دارد، یعنی اینکه گزارش سود بی

یان ممالی گزارشگری  اگر در هستند. موقعبهها را مطرح کردند که آیا گزارش پرسش. دوم، این داردازتاب بهتری ب سهام

تری را در اختیار مدیریت و موقعاطالع به پایان سال مالیدر مقایسه با شود دوره افشا  یاناطالعات در م ای کلیهدوره

 . دهدنفع قرار میهای ذیگروه

لغ، اطالعات در ارزیابی مبا گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگانلی باید برای کمک به سرمایهگزارشگری ما

د. فرآهم آور را های اقتصادیهای نقدی ورودی بالقوه به بنگاهجریانخالص  اطمینان مرتبط باو عدم  کرده ندیبرا زمان

مقایسه  درشوند، ای سازنده آن، که با حسابداری تعهدی سنجیده میهو مؤلفه اقتصادیهای اطالعات مربوط به سود بنگاه

 آوردرا فراهم می اقتصادیهای های نقدی شاخص بهتری از عملکرد بنگاهها و پرداختمربوط به دریافت اطالعات با

(IASB ،5070 تقاضا برای گزارشگری و افشای مالی از عدم تقارن اطالعاتی و .)یران و نمایندگی بین مد تضاد

ه اطالعات برای ئشرکتی ارا گزارشگری هدفاز این رو،  .(7335، 4و راباک پالپو ،یلیشود )هناشی میگذاران بیرونی سرمایه

است  طالعات مالی باکیفیت اطالعاتی. ا استهای مفید اقتصادی تصمیم اخذ در راستای کنندگانطیف وسیعی از استفاده

ها را رکتکه مبانی زیربنایی اقتصادی ش های مالیاز گزارشکنندگان گیری استفادهصمیمبرای ت و مربوط مفید اتکا،قابل 

 کند. میمنعکس بهتر 

 هاییادداشتو  های مالیهای مالی از جمله صورتها از طریق گزارش( بیان کردند که شرکت7335) همکاران و یلیه

یق از طرها عالوه، برخی از شرکت. بهکنندمی گریافشا هاگزارشمدیریت و سایر  تجزیه و تحلیل ،بحثگزارش ، همراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Byard, Li & Weintrop 

2. Blue Ribbon Commission 

3. Francis, Olsson & Schipper  

4. Healy, Palepu, & Ruback 
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های تلفنی تحلیلگران، نشریات مطبوعاتی، تارنماهای اینترنتی و ها و همایشهائهای مدیریت، اربینیمانند پیش هاییروش

الی، د تحلیلگران مهای اطالعاتی مانن، واسطهنهایت. در زنندمی گریافشادست به  داوطلبانه ،های شرکتیسایر گزارش

 . کنند گریتوانند افشامی نیز متخصصان صنعت و مطبوعات مالی

 . احتماالا المللی نیستهای مالی فقط یک کارکرد استانداردهای گزارشگری مالی بین، کیفیت گزارشبر این اساس

ت بر تبعیت از آنها نظار ،کنندیکه نهادهایی که این استانداردها را اعمال م استاستانداردهای جهانی فقط زمانی بهینه 

 ( به درستی نتیجه گرفتند که کیفیت استانداردهای گزارشگری5004) 7و آمپارو ی(. مونتر5007، همکاران)هیلی و  کنند

 ناکافی است. ولی الزم یمالی، برای کیفیت افشای اطالعات حسابداری شرط

گزارش برای مثال است )شده  ایتأکید فزایندههای دانشگاهی حاکمیت شرکتی هم در عمل و هم در پژوهشبر 

 (. این تأکید تا حدی5004، 2نیببچاک و کوهو  5005 ،4یـ اکسل نزیسارب قانون ؛8ی؛ گزارش رمز7333 ،5بونیر بلو تهیکم

؛ 5005، 6؛ وو7333 ،7سیشده )لوماصالحای سود و زیان هصورتنظیر های بسیار معروف و فاحش ناشی از رواج تقلب

، 70)کروگمن ( و ادعاهای مدیریت شرکت مبتنی بر دستکاری فاحش سود5004، همکارانو  3و الرکر 5005، 3روز و شولتزپالم

 و یشرکت مستقیم بین ضعف حاکمیت یهای دانشگاهی خبر از ارتباطعالوه، پژوهش( بوده است. به5005، 70)کروگمن

 دچو مثال برایاند )داخلی داده ضعیف هایترلهای مالی و کنکیفیت بد گزارشگری مالی، دستکاری سود، تقلب در صورت

به  (. با توجه5005 ن،یو کال 5007 شنان،ی؛ کر5000 ل،ی؛ کارسلو و ن7337مولن، ؛ مک7337 ،77یزلی؛ ب7337، همکارانو 

، 3337، 7333، 75لویت برای مثالیند گزارشگری مالی )افر و در نتیجه بهبود این تحوالت، بر نیاز به بهبود حاکمیت شرکتی

 ت.اس شده( تأکید 5000

است. شده حث یافته بیشتر بارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در کشورهای توسعهدر رابطه با 

 ت مدیره )پترا،ئاستقالل اعضای هی ،(5002هان، ) های خاص حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیتکید بر مکانیسمأطور مثال تهب

د که در کشورهای در کراشاره  این اواخرتی پژوهش آبه  توان (. اما می5002و چادها،  )اگراولاعتبار حسابرس  و (5006

تمایز بین ابزارهای کنترلی، تخصیص سرمایه و مقررات موجود بحث شده  آن در رابطه با در وحال توسعه صورت گرفته 

شود محقق به این موضوع  موضوع موجب میاست. بنابراین محیط حاکمیتی هر شرکت تابع شرایط محیطی آن است و این 

  .بپردازدهای کیفیت گزارشگری مالی لفهؤهای حاکمیتی و ارتباط آنها با ملفهؤد و به بررسی مکنخاص  یتوجه

. (7837 ،یدیو حم یشرکت باشد )شعر ینوع معامالت بدون توجه به نقش تجار ینا یقتصاحب منابع شرکت از طر

خواهد  میمستق یرثأتاطالعات شرکت  یافشا یزشرکت و ن یسکت با اشخاص وابسته، بر رطلبانه بودن معامالفرصت

 (.5070و ونگ،  یانخود هستند )ژ سود یشافزا یبا استفاده از فروش به اشخاص وابسته در پ یرانمد .گذاشت

 ارائه شده است. شده در ایران های انجامای از پژوهشخالصه ،7در جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Monterrey, & Amparo 

2. Blue Ribbon Commission 

3. Ramsay Report 

4. Sarbanes-Oxley 

5. Bebchuk and Cohen 

6. Loomis  

7. Wu 

8. Palmrose and Scholz 

9. Larcker 

10. Krugman 

11. Beasley 

12. Levitt 
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 های پیشین مرتبط با موضوع در ایرانوهش. خالصه پژ7جدول 

معیار کیفیت 

 گزارشگری مالی
 نتایج تحقیق متغیر ارزیابی شده

 محقق/ 

 محققان )سال(

 خصوصیات کیفی اطالعات مالی کیفیت سود

های کیفی قابلیت اتکای ارقام سود، نسبت به ویژگی
های کیفی مربوط بودن اطالعات تأثیر بیشتری دارد. ویژگی
 های با ویژگی کیفیپرتفوی اطالعات مربوط به شرکتمیان 

اختالف  (LL) و کم( HH) مربوط بودن و قابلیت اتکای زیاد
وجود ندارد. میان نوسانات قیمت و سود  ایمعنادار قابل مالحظه
اختالف معناداری  HHنسبت به  LLهای هر سهم در شرکت

ود هر و سوجود دارد. این نتایج مبین آن است که نوسان قیمت 
به میزان بیشتری نسبت به  LLهای سهم در شرکت

است. این مسئله عدم ثبات و پایداری در ارقام  HHهای شرکت
ها و در نتیجه نوسان بیشتری در سود حسابداری این شرکت

 دهد. قیمت سهام آنها را نشان می

 (7836ی )شورورز

 حاکمیت شرکتی مدیریت سود

سود و همچنین بین استقالل  بین مالکیت نهادی و مدیریت
منفی وجود دارد.  معنادارهیئت مدیره و مدیریت سود رابطه 

های حاکمیت شرکتی )تمرکز عالوه بر این، بین سایر ویژگی
مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه 
هیئت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل 

 ی وجود دارد.معناداردیریت سود نیز رابطه در هیئت مدیره( و م

 یچاالک و ییآقا
(7833) 

 حاکمیت شرکتی مدیریت سود

ها گذاران نهادی در شرکت زمانی که درصد مالکیت سرمایه
یابد. عالوه  درصد باشد، مدیریت سود کاهش می 42بیش از 

بر این بین وجود مدیران غیرمؤظف در ترکیب هیئت مدیره، 
یر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس عدم وجود مد

ها در ایران و هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت
 ی وجود ندارد.معنادارمدیریت سود رابطه 

 و گانهی حساس
 (7837) انیزدانی

 کیفیت افشا مدیریت سود

در بررسی مقطعی سال به سال، فقط بررسی مربوط به سال 
و وجود رابطه منفی و معنادار بین  حاکی از تأیید فرضیه 34

کیفیت افشا و مدیریت سود است و در مجموع سه سال نیز 
 است. معناداردهنده عدم وجود رابطه  نتایج نشان

 بزاززاده و یبداغ
(7837) 

 ویژگی کیفی قابلیت اتکا کیفیت سود

ی با قابلیت هاپرتفوی شرکت 2Rو  ERCبر اساس نتایج 
ی با قابلیت اتکای پایین هاپرتفوی شرکت اتکای باال بیشتر از

است و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی 
 قابلیت اتکای تأیید شد.

 یقهرمان و احمدپور
 (7833) ریصغ

کیفیت گزارشگری مالی 
 722)شاخصی متشکل از 

قلم بر اساس استانداردهای 
حسابداری ایران و سایر 

 (افشاقوانین مربوط درباره 

ی غیرمالی )اندازه هاویژگی
شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی، 
نوع صنعت، ساختار مالکیت و 

 عمر شرکت(

اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت با کیفیت گزارشگری 
داری است و ساختار مالکیت با مالی دارای رابطه مثبت معنا

 کیفیت گزارشکری مالی رابطه منفی دارد، اما رابطه نوع مؤسسه
حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار 

 نبود.

 همکارانسجادی و 
(7833) 

 مدیریت سود
کیفیت افشا )قابلیت اتکا و 

 موقع بودن(به

بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی 
موقع بودن افشای شرکتی بهداری وجود دارد. همچنین بین معنا

 وجود دارد. معنادارای منفی هو مدیریت سود رابط

ی نیحس و نوروش
(7833) 

 ی کیفی اطالعات مالیهاویژگی کیفیت سود

نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت 
های ( رگرسیون قیمت ـ سود، در پرتفوی شرکت5Rتوضیحی )

د پایین های با کیفیت سوبا کیفیت سود باال نسبت به شرکت
ی بیشتر است، از این رو هر دو فرضیه تحقیق معنادارطور به

 قبول شد.

ی احمد و احمدپور
(7836) 
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 7ادامه جدول 

معیار کیفیت 

 گزارشگری مالی
 نتایج تحقیق متغیر ارزیابی شده

 محقق/ 

 محققان )سال(

 کیفیت سود
ی اصول هابرخی از جنبه

 راهبری

ای اعضدرصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت  32در سطح اطمینان 
وجود ای ههیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابط

بین اقالم تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره  ندارد. اما
ی تحقیق هاطور کلی آزمون فرضیهای غیرخطی مشاهده شد. بهرابطه

نشان داد تعداد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره 
شوند، در ارتقای  کارهای اصول راهبری شرکت محسوب میکه از سازو

 شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.ی پذیرفتههاکیفیت سود شرکت

مشایخ و اسماعیلی 
(7832) 

 شرکتی حاکمیت سود مدیریت
 سهامداران نمایندگان مدیر عامل و وظیفه دوگانگی مدیره، هیئت اندازه

 دارند. معناداری رابطه ودس مدیریت با مدیره هیئت در نهادی
 (5006ی )خیمشا

 شرکتی حاکمیت محتوای اطالعاتی سود

محتوای اطالعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت 
و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه 

ئت یمعنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی، ترکیب ه
مدیره و اندازه هیئت مدیره با محتوای اطالعاتی سود مشاهده نشده 

 است. 

ی میابراه و شیستا
(7837) 

 ترکیب سهامداران محتوای اطالعاتی سود

 بر نهادی گذاران مالکیت سرمایه نقش بیانگر عدم تحقیق نتایج

 بیانگر پژوهش نتایج است. همچنین سود حسابداری اطالعاتی محتوای

نهادی  تمرکز سهامداران و مالکیت درصد معنادار و ثبتم تأثیر
 .است سهام بر بازده جداگانه صورتبه

 همکاران و زادهحسن
(7830) 

 حاکمیت شرکتی کیفیت سود

حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، 
کاری سود ارتباط منفی معنادار دارد و با هموارسازی سود و محافظه

دارد،  موقع بودن سود ارتباط مثبتبینی سود و بهیارهای قابلیت پیشمع
اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. در نتیجه رابطه 

 بعدی نیست.بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی تک

مهرانی و صفرزاده 
(7830) 

  شناسی پژوهشروش

شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های پذیرفتهشرکت هشدبرسیهای مالی حساهای این پژوهش از صورتداده

های اینترنتی مانند تارنمای کدال و پایگاه رسمی بورس استخراج به مجمع عمومی صاحبان سهام، پایگاه حسابرس مستقل

قلمرو زمانی این  .تشده در بورس اوراق بهادار تهران اسهای پذیرفتهشرکت هآماری این پژوهش کلی هشده است. جامع

پژوهش  هنمون .ها در نظر گرفته شدشرکت 7835تا  7837های های مالی سالاساس صورت ای برسالهپژوهش، دورة شش

 :های زیر باشندشود که دارای ویژگیشده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل میهای پذیرفتهآن دسته از شرکت

عنوان سال به 7867دلیل انتخاب سال  .باشند شده پذیرفته تهران بورس رد 7867 سال از قبل که هاییشرکت .7

بینی برخی از متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی است. برای ساله برای پیشهای غلتان دهشروع، استفاده از مدل

ای محاسبه سال قبل بر 70های به استفاده از داده 7837کنندگی سود در سال بینیمثال برای محاسبه ارزش پیش

 بینی نیاز است.ضرایب مدل پیش

 آنها سهام هااین سال طی و باشد نشده وقفه دچار 7835 تا 7867 هایسال طی معامالت آنها که هاییشرکت .5

 باشد. فعال بورس در
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 نباشد. گذاریسرمایه هایشرکت جزء بررسی تحت شرکت .8

 جلساتصورت و مدیره هیئت قانونی، بازرس و حسابرس هایگزارش پیوست، هاییادداشت و مالی هایصورت .4

 باشد. اختیار در کامل طوربه آنها به مربوط مجامع

 که هاییتشرک ،با توجه به آنکه در این تحقیق از متغیرهای بازار سرمایه نظیر قیمت و بازده استفاده شده است .2

 .باشد سال هر اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال پایان

 باشند. نداده مالی سال تغییر 7835 تا 7867 هایسال یط که هاییشرکت .7

 گذاری،سرمایه هایشرکت استثنا قرار دادن نباشند. دلیل ساختمانی و هاگذاری، بیمه، بانکهای سرمایهشرکت .6

از سایر  آنها نقدی هایجریان و تعهدی اقالم الگوی که است این آماری جامعه از ساختمانی و هابیمه، بانک

 متفاوت است. بورس در فعال هایشرکت

این  شرکت برای بررسی و پاسخ به پرسش 705انتخاب نمونه، تعداد  برای باالمعیارهای  در نظر گرفتنپس از 

گیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی روابط بین آنها پس از اندازه انتخاب شدند.پژوهش 

کارگیری نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه سوم تحلیل هروش حداقل مربعات جزئی و با ب ،در قالب معادالت ساختاری

 ه است.شد

 گیری آنهاو شیوه اندازهپژوهش متغیرهای 

 (FRQ) کیفیت گزارشگری مالی

 .استمفهومی گزارشگری مالی ایران به شرح زیر  های مختلف کیفیت گزارشگری مالی بر اساس چارچوبویژگی

 (REL) ن اطالعاتمربوط بود

 هایشود که بر تصمیم تلقی می ایهشده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران اطالعات مربوططبق تعریف ارائه

ی گذشته آنها مؤثر واقع شود هاکنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تصحیح ارزیابی اقتصادی استفاده

و « کنندگی بینیارزش پیش»گری ایران(. بنابراین اطالعات مربوط خود دارای خصوصیت مفاهیم نظری گزارش 5-3)بند 

 بینیپیشعنوان توانایی سودها برای ن بهاکنندگی توسط بسیاری از محقق بینیپیش ارزش .است «تأییدکنندگیارزش »

شده استخراج بینیپیشمطلق خطاهای  (. قدر5007 ،7گیری شده است )باروا های نقدی آتی اندازهسودهای آتی و جریان

  در نظر گرفته شده است. بینیپیشبرای برآورد ارزش  یعنوان مقیاساز هر مدل به

شده، در صورت درخواست خواننده های استفادهبا توجه به محدود بودن صفحات مقاله و نیز باال بودن تعداد مدل

 گیرد.در اختیار خوانندگان قرار می محترم و مکاتبه با نویسنده مسئول، در فایل پیوست

 (PERVکنندگی )بینیارزش پیش

ود. شساله استفاده میکنندگی از یک دوره غلتان دهبینیهای مربوط به ارزش پیشدر راستای برآورد هر یک از مدل

 شده شامل موارد زیر است:های استفادهمدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Barua 
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 ـ مدل رگرسیون سودهای آتی به سودهای جاریe1PV  (5004انسیس و همکاران، )فر 

 ـ مدل رگرسیون سودهای آتی به اجزای سودهای جاری e2PV (7337، 7، سویینی و یان)فیرفیلد 

 ـهای نقد آتی به سودهای جاری مدل رگرسیون جریانcf1PV  ،(5007)باروا 

 ـ  های نقد آتی به اجزای سودهای جاریمدل رگرسیون جریانcf2PV (0750، 5، بیور و الندسمن)بارت 

 (FEEDV) ییدکنندگیأارزش ت

شده سود سال آتی، قبل و بعد از در نظر گرفتن بینیپیشارزش تأییدکنندگی از طریق اختالف بین قدر مطلق خطای الف. 

 (.5007، )باروا 1FV –سود دوره جاری 

 (RELI) اطالعات یقابلیت اتکا

عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت باشد و  ست کها طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطالعاتی قابل اتکا 

 5-75رود بیان کند )بند  معقول انتظار میای هطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونبه

 مفاهیم نظری گزارشگری مالی(.

 (RFN) طرفیو بیبیان صادقانه 

 (7332 ،8و سویینیو، اسلون چیدشده )مدل اقالم تعهدی تعدیل 

 (5007)باروا،  4نگرمدل آتی 

  (5007)باروا،  اقالم تعهدی غیرعادی سرمایه در گردشمدل 

 (CON) کاری( احتیاط )محافظه

از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، در شرایط ابهام ای هکاری( عبارت است از کاربرد درج احتیاط )محافظه

ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال یا بدهی هاها بیشتر از واقع و هزینهکه درآمدها یا داراییای هگونبه ،نیاز استبه آن 

ها ها و درآمدها را کمتر از واقع و بدهید یا داراییشوی پنهانی یا ذخایر غیرضروری منجر هااحتیاط نباید به ایجاد اندوخته

طرفی است و بر قابلیت اتکای اطالعات مالی  شان دهد. زیرا این امر موجب نقص بیبیشتر از واقع ن عمدبهها را و هزینه

کاری گیری محافظههایی که در این پژوهش برای اندازهمدل مفاهیم نظری گزارشگری مالی(. 5-73گذارد )بند  اثر می

 اند از:اند عبارتکار گرفته شدهبه

 1ـ 2مدل باسوCON (7336 ) 

  2ـ  نیه و یولیگمدلCON (5000)  

 (COMP) قابلیت مقایسه اطالعات

 استفاده شده است. (5070فرانکو ،کوتاری و وردی )گیری قابلیت مقایسه از مدل در این پژوهش، برای اندازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fairfield, Sweeney& Yohn 

2. Barth, Beaver & Landsman 

3. Dechow, Sloan, & Sweeney 

4. Forward looking model 

5. Basu 
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 (TML) موقع بودن اطالعاتبه

و تاریخ مجمع عمومی های مالی )پایان دوره مالی( فاصله زمانی بین تاریخ گزارش 70با مبنای لگاریتمپژوهش  این در

 . شود موقع بودن تلقی میعنوان معیاری معکوس برای بهبه

 (GV) حاکمیت شرکتی

 حاکمیت شرکتی درهای سازی مؤلفههایی که با هدف بومیبر اساس ادبیات پژوهش و مبانی نظری و همچنین پژوهش

شرکتی  شاخص حاکمیتحاکمیت شرکتی اقدام شد. سازی و تعریف عملیاتی متغیرهای ایران صورت گرفته است، به کمی

تنظیم شده  جزء تشکیل شده، 4چهار مؤلفه که هر یک از . این شاخص بر اساس استبرای تعیین کیفیت حاکمیت شرکتی 

 :گیردمبحث زیر را در بر می چهار هامؤلفهاین  است. زیرمؤلفه صفر یا یک 77حاوی در کل  است که

 های هیئت مدیرهمؤلفه .7

 حسابرسی هایلفهمؤ .5

 حقوق سهامداران هایمؤلفه .8

  شفافیت و افشا هایمؤلفه .4

 متیازابه این ترتیب  کند.میها اضافه مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکتبه شرط احراز شرایط، هر پاسخ 

 هر شرکت در. همچنین امتیاز حاکمیت شرکتی خواهد بود شانزدهد که از صفر تا وشمیحاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین 

 هایلفهؤمدر ادامه  دارند. یحاکمیت با کیفیت بهتر ،باالتر امتیازهای با شرکت سطح هر مؤلفه از صفر تا چهار خواهد بود.

  شود.ارائه می شوند، نیزمیکه در این پژوهش بررسی هر یک  هایلفهؤمو زیر شرکتی حاکمیت

ظف هیئت مدیره، جدا کردن نقش مدیر عامل از ریاست ( بر اساس اعضای غیرمو1GVهیئت مدیره ) هایمؤلفه .7

و  علی) هیئت مدیره، ثبات مدیر عامل و استفاده از اعضای متخصص مالی در هیئت مدیره بررسی شده است

و مهرانی و صفرزاده،  7833یی، ایو ض ی؛ عرب صالح7833 ،یچاالک و آذر ،یاعتماد ،ییآقا؛ 5072، 7ژانگ

7830.) 

( براساس چرخش حسابرس مستقل )دوره تصدی حسابرس مستقل(، تخصص 2GV) حسابرسی هایمؤلفه .5

سسات ؤحسابرس در صنعت، نوع حسابرس )سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در مقابل سایر م

 .(7830مهرانی و صفرزاده، ) حسابرسی( و وجود حسابرسی داخلی بررسی شده است

ر اساس تمرکز مالکیت، معامله با اشخاص وابسته، دعاوی قانونی علیه ( ب3GVحقوق سهامداران ) هایمؤلفه .8

 (.7830مهرانی و صفرزاده، )های احتمالی بررسی شده است شرکت و وجود بدهی

های بندی تهیه اطالعات، قابلیت اتکای اطالعات مندرج در گزارشزمان( بر اساس 4GV) شفافیت و افشا هایلفهؤم

 (.7830، مهرانی و صفرزاده) استبررسی شده اینترنتی  درگاهابرس و وجود نظر حس مالی، نوع اظهار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ali & Zhang  
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 های پژوهشیافته

شده در پژوهش، در این بخش ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیرهای های استفادهشده در رابطه با مدلطبق اطالعات ارائه

طرفی، احتیاط و ش تأییدکنندگی، بیان صادقانه و بیکنندگی، ارزبینیکیفیت گزارشگری مالی در شش طبقه ارزش پیش

بررسی توصیفی نمرات  شده است، در راستای پرداخته 8موقع بودن اطالعات در جدول کاری، قابلیت مقایسه و بهمحافظه

رای بدر این پژوهش  اند.شده برای هر یک از متغیرهای پژوهش معیارهای مرکزی و معیارهای پراکندگی ارزیابی شدهثبت

توصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که  دو متغیر اصلی انتخاب شده است. ،اساس یک مدل مفهومی بربررسی 

های تحقیق با استفاده د. دادهشوهای این متغیرها استخراج میها و شاخصاساس داده پژوهش بر هایپرسشنتایج آزمون 

است. برای توصیف متغیرهای پژوهش از  ایو فاصله دارای مقیاس نسبیاز منابع اطالعاتی دست اول گردآوری شده که 

 های مرکزی و پراکندگی استفاده شده که در ادامه به آنها پرداخته شده است.شاخص

 پژوهش های توصیفی متغیرهای آماره .3جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانه میانگین متغیرهای پژوهش

e1PV 03/0 02/0 75/0 00/0 78/7 

e2PV 03/0 04/0 70/0 00/0 35/0 

cf1PV 77/0 06/0 77/0 00/0 30/0 

cf2PV 73/0 74/0 73/0 00/0 68/7 

1FV 07/0- 05/0- 77/0 48/-0 78/7 

1RFN 07/0 00/0 77/0 42/0- 43/0 

2RFN 07/0- 00/0 03/0 85/0- 23/0 

3RFN 05/0 00/0 76/0 27/0- 43/0 

1CON 05/0- 08/0- 74/0 25/0- 38/7 

2CON 07/0- 07/0 56/0 43/5- 67/7- 

COMP 34/0 02/0 70/6 04/82- 32/35 

TML 36/7 42/0 72/0 83/7 22/5 

1GV 07/5 5 67/0 0 4 

2GV 40/7 7 33/0 0 4 

3GV 07/5 5 02/7 0 4 

4GV 34/7 5 76/7 0 4 
 

کیفیت گزارشگری مالی و ابعاد حاکمیت شرکتی  هایهای توصیفی متغیرهای پژوهش مربوطه به مؤلفهجدول آماره

هیئت  هایدر بعد مؤلفه گفتتوان در باال ارائه شده است، طبق آمار توصیفی درباره متغیرهای بعد حاکمیت شرکتی می

تیاز حداقل ام ،درصد 67اند که انحراف معیار این متغیر را کسب کرده 5ها امتیاز طور میانگین بیشتر شرکت( به1GVمدیره )

را کسب  7ها امتیاز طور میانگین بیشتر شرکت( به2GVحسابرسی ) هایبوده است. در بعد مؤلفه 4و حداکثر  0در این بعد 

طور میانگین بیشتر ( به3GVحقوق سهامداران ) هایدرصد بوده است. در بعد مؤلفه 33اند که انحراف معیار این متغیر کرده

 های شفافیت و افشادرصد بوده است. در بعد مؤلفه 702اند که انحراف معیار این متغیر را کسب کرده 5ها امتیاز شرکت

(4GVبه )درصد بوده است 776اند که انحراف معیار این متغیر را کسب کرده 5ها امتیاز طور میانگین بیشتر شرکت. 
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است ای . همبستگی رابطهاست 7وانی(مخ)ه یک نوع از روابط متغیرها در مدل معادالت ساختاری بر مبنای همبستگی

. شودمیارزیابی  8و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی 5داردو متغیر در یک مدل اما غیرجهت است میان

 دهد. رویصورت دو به دو نشان میرا به تحقیقمیان متغیرهای  ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه 4جدول 

س عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل دارد. هر چه قدر قطر اصلی این ماتری

ت گزارشگری مالی بنابراین ابعاد کیفی تر است.تر باشد، شدت رابطه بین دومتغیر بیشتر و قویمقدار ضریب همبستگی بزرگ

 ند.های حسابرسی حاکمیت شرکتی همبستگی بیشتری باهم دارلفهؤو م

 

 شدههای معرفیپژوهش بر اساس شاخصمدل اصلی . 7شکل 

ن دهد. در ایییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میأتحلیل عاملی ت مدل 7شکل 

 بین گیری هستند که روابطتحت عنوان معادالت اندازه نخستشوند. دسته نمودار اعداد یا ضرایب به دو دسته تقسیم می

گویند. دسته دوم میرا اصطالحاا بارهای عاملی ضرایب  ین. ااست)بیضی( و متغیرهای آشکار )مستطیل(  متغیرهای پنهان

شوند. استفاده میهای پژوهش پاسخ به پرسشو برای  پژوهش استمعادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای 

تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری را در حالت قدر مطلق  دلشود. مبه این ضرایب اصطالحاا ضرایب مسیر گفته می

گیری و معادالت ساختاری را با استفاده دهد. این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه( نشان میt-valueمعناداری ضرایب )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Association 

2. Nondirectional 

3. Co relational Analysis 
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 32یب مسیر در سطح اطمینان بیشتر باشد ضر 37/7از  t مقدار آماره چنانچهکند. طبق این مدل، می ایش، آزمtاز آماره 

 .استمعنادار  درصد

ری شده بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگبیانگر این است که میزان همبستگی محاسبه 2نتایج جدول همچنین 

 -37/7خارج بازه  t)مقدار آماره  است 02/0و کمتر از  000/0داری اکه با توجه به اینکه سطح معن است 706/0مالی برابر با 

 أثیرتحاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی »ادعای محقق مبنی بر اینکه  32/0+ شده است( با احتمال 37/7 تا

ی توان گفت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگرد. با توجه به وجود ضریب بتای مثبت میشوید میأیت «داری داردامعن

دهد که متغیر مستقل شده است. ضریب تعیین نشان می 873/0مستقیم و مثبت دارد. ضریب تعیین این رابطه  تأثیرمالی 

تنهایی توانسته است کند. بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی بهچند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح و تبیین می

باعث  تواندیکه م است یعامل یشرکت تیحاکمبنابراین  بینی کند.از تغییرات کیفیت گزارشگری مالی را پیش درصد 3/87

 .برخوردار باشد یباالتر تیفیآن از ک تیریمد یشده از سواطالعات ارائه تیفیک ژهیوشود عملکرد شرکت و به

 

 نتایج معادالت ساختاری .4 جدول
 مقدار های آماریشاخص متغیر مستقل متغیر وابسته

 حاکمیت شرکتی  کیفیت گزارشگری مالی 

 873/0 (2Rضریب تعیین )

 706/0 بتامقدار 

 473/8 مقدار تی

 000/0 سطح معناداری

 
 

 یحسابرس بعد 7 جدول جینتا طبق .است شده یبررس یمال یگزارشگر تیفیک بر یشرکت تیحاکم ابعاد بخش نیا در

 یمعنادار تأثیر یدارا یمال یگزارشگر تیفیک بر 57/0 یبتا با یمال تیشفاف بعد و 52/0 یبتا مقدار با یشرکت تیحاکم

 .ستا نشده مشاهده یمعنادار ارتباط ،یمال یگزارشگر تیفیک با یشرکت تیحاکم گرید بعد دو بین اما. است بوده

 

 یشرکت تیحاکم ابعاد در یمعادالت ساختار جینتا .4جدول  

 جهت رابطه T-Statistics | 2R| بتا قیتحق هایؤالس ریز

 773/4 520/0 یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس یهالفهؤم تأثیر

455/0 

 مثبت

 مثبت 737/5 577/0 یمال یگزارشگر تیفیک بر سهامداران حقوق یهالفهؤم تأثیر

 معنایب -365/0 -778/0 یمال یگزارشگر تیفیک بر رهیمد تیئه یهالفهؤم تأثیر

 معنایب 363/0 587/0 یمال یگزارشگر تیفیک بر افشا و تیشفاف یهالفهؤم تأثیر
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معناداری  تأثیر ، دارایو ساختار مالکیتابعاد حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی، دو بعد حسابرسی در بررسی 

(، 7367) لینگمک( و جنسن و 7338) 7نبنیادی واتز و زیمرم هایپژوهشکه مطابق با  اندبر کیفیت گزارشگری مالی بوده

الی های مش در پایش مدیریت و نیز ضمانت صحت گزارشعنوان مکانیزم کنترلی اثربختواند به حسابرس مستقل می

کید أ( به آن ت5005) آکسلیـ  ساربینز( و قانون 7333) بلوریبون کمیسیونتوان گفت آنچه را که می مطرح شود. بنابراین

 دش، مشخص پژوهشدر این  .پژوهش پذیرفته شده استبودند، در این  کردهنقش حسابرسان توجه  بهداشتند و 

 . گذار استتأثیری حاکمیتی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی هاسممکانی

 اعتبار همگرا، شاخص نیکویی برازش

 6جدول . دارد مشترک وجه سازه کی اب فقطسازه خاص  کی یهاکه شاخص شودبه حدی گفته میاعتبار همگرا 

 دهد. های روایی، پایایی و برازش مدل را نشان میشاخص

 وایی، پایایی و برازش مدلهای رشاخص. 1 جدول

AVE 2R √𝑨𝑽𝑬̅̅ پژوهشمتغیرهای  ̅̅ ̅̅  √𝑹𝟐̅̅̅̅  GOF 

2GV 87/0 64/0 

67/0 73/0 43/0 

1GV 46/0 53/0 

COMP 7 05/0 

CONV 28/0 78/0 

GV 47/0 0 

FEEDV 20/0 23/0 

FRQ 54/0 07/0 

4GV 44/0 66/0 

3GV 20/0 27/0 

PREV 67/0 32/0 

REL 28/0 08/0 

RELI 40/0 38/0 

RFN 24/0 33/0 

TML 7 80/0 

 

گیری لحاظ اندازههای هر سازه در نهایت بهاستفاده شده است به این معنا که نشانگر در تحقیق حاضر روایی همگرا

گیری کند هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه ترساده بیانهای دیگر مدل تفکیک مناسبی را فراهم آورند. به نسب به سازه

 خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. های بهای باشد که تمام سازهگونها بهنهو ترکیب آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Watts& Zimmerman 
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 (GOF) شاخص نیکویی برازش مدل

 آید:دست میاز رابطه زیر به دهد وشده را نشان میگیریاین شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه

 𝐺𝑂𝐹 = √𝐴𝑉𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ × √𝑅2̅̅̅̅  

𝐴𝑉𝐸̅̅ که در آن ̅̅ برازش مدل را نشان  4/0از  GOF. باال بودن شاخص مقدار است 2Rو  AVEمیانگین  𝑅2̅̅̅̅و  ̅̅

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. بزرگ 4/0شده است و از مقدار  43/0دهد. مقدار شاخص برازش برابر می

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو تر دادهبه بیان ساده

 های نظری است.با سازه پرسش پژوهشبودن 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نتایج این پژوهش نشان داده است که ادعای محقق مبنی بر حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری 

درصد از تغییرات در کیفیت گزارشگری مالی شرکت  3/87تنهایی توانسته است بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به دارد.

یر بسزایی شده از سوی مدیریت تأثبینی کند. بنابراین حاکمیت شرکتی عاملی است که بر کیفیت اطالعات ارائهرا پیش

دارد، ( استناد خواهد شد. این نظریه بیان می7367) لینگمکن و خواهد گذاشت. در این پژوهش به نظریه نمایندگی جنس

نفعان، ساختارهای حاکمیتی مناسبی در کنند مگر اینکه برای محافظت از منافع ذی مدیران بازده سهامداران را بیشینه نمی

 شیفزاا امکان ،حاکمیت شرکتیتوان بیان داشت در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به مفاهیم ها برقرار شود. میشرکت

خصوص  در( 5002) یالمللنیب یبازرگان اتاقشده توسط مباحث مطرح نیبنابرا گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. تیفیک

و همکاران  اردیب اتمطالعنتایج  شود. همچنینی تأیید میمال یگزارشگر تیفیک بری شرکت تیحاکم یهنجارها تأثیرگذاری

 دیأیترا  یشرکت تیحاکم تیفیشده با کاطالعات گزارش تیفیک شیافزا یهمراه( 5003) همکارانو  انگایجو  (5007)

ترین کارکردهای حاکمیت شرکتی اطمینان از کیفیت فرایند یکی از مهم داشت انیب انتوکرد. در نتیجه می خواهد

 (7333گزارشگری مالی است )لویت، 

یافته نظیر بازارهای توسعه و (5078) عمانهای نوظهور نظیر در بازار گرفتهمطالعات صورت باپژوهش نتایج این 

ستقیم گیری مجای اندازهبه در آنها . دالیل عدم سازگاری را باید در استفاده از الگوهایی دانست کهنیستفرانسه سازگار 

و همکاران  چاالکیپژوهش در  طور مثالهکیفیت سود یا اقالم تعهدی توجه شده است. ب بهکیفیت اطالعات مالی، بیشتر 

گیری کیفیت اطالعات مالی استفاده شده ( برای اندازه7333) 7کولینز و کوتاری هایو در پژوهش از الگوی مدیریت سود

 باهش پژو این برداری شده است. تمایزگیری کیفیت اطالعات مالی بهرهعنوان معیار اندازهاز کیفیت اقالم تعهدی به

 است.  مالی یگزارشگر کیفیت گیریاندازهشناسایی و  برای ترکیبی از معیارهای مختلف از استفاده در گذشته هایپژوهش

نقش  همس متیق شیافزا در خوب یشرکت تیحاکم داشت انیب توانیمشده  نتایج مطالعات مشابه انجام توجه به با

 منابع یاعطا ای دیخر بر آنها لیتما در و کندیم ترانآسنیز  را شرکت هیسرما به یالمللنیب گذارانهیسرما یدسترس و داشته

 ،یمال یگزارشگر تیفیک و یشرکت تیحاکم یهالفهؤم نیب ارتباط ،پژوهشاین  جینتا به توجه با. است گذارتأثیر شرکت به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Collins & Kothari 
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 نینابرا. باشدب داشته ییبسزا تأثیر تهران، اوراق بهادار بورس یهاشرکت سمتبه یخارج عبمنا ورود ریمس در تواندیم

  شود،قدام ا یشرکت تیحاکم نظر مد یهالفهؤم لیبه تعدنسبت  یگذاران خارجهیسرما هایاساس نظر شود بریم شنهادیپ

ررسی به ب هاپژوهشبرخی از  شت.مالی دو نگرش وجود دا گزارشبررسی کیفیت  رابطه با گذشته در هایپژوهشدر 

 و( 5005دانیل و همکاران، )مک دکرالی گزارشگری مالی را مشاهده یا ردیابی پردازند که بتوان کیفیت بامعیارهای می

های گزارش فیتپیگیری کی برای( و برخی به بررسی اشتباهات با اهمیت و تقلب در گزارشگری مالی 7830حساس یگانه، 

 توجه نخسترویکرد به ، ژوهشپ(، در این 5005 ،7ایلیوت و تارپلی نلسون و و( 5070 ،و همکاران دچوپردازند )مالی می

 .شودطور جداگانه بررسی رویکرد دوم نیز بهشود پیشنهاد می دلیل، به همین شد

 منابع

های حاکمیت شرکتی و محتوای اطالعاتی سود در ویژگی .(7833آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل؛ چاالکی، پری )

 .23-56(، 77) 4، فصلنامه علوم مدیریت ایران .دیریت سودبورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش م

 .های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین ویژگی .(7833آقایی، محمدعلی؛ چاالکی، پری )

  .54-7(، 8، )تحقیقات حسابداری

 .های قابلیت اتکای اطالعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتبررسی ویژگی کیف .(7833احمدپور، احمد؛ قهرمانی صغیر، حسنا )

  .73-8(، 23)77های حسابداری و حسابرسی، بررسی

های حسابداری بررسی .های کیفی اطالعات مالی در ارزیابی کیفیت سوداستفاده از ویژگی .(7836احمدپور، احمد؛ احمدی، احمدی )

  .77-8(، 25)72و حسابرسی، 

-768(، 76)2، مطالعات تجربی حسابداری مالی .رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء .(7837ززاده، حمیدرضا )بداغی، حمید؛ بزا

575 . 

تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی  .(7832مرام، عسگر؛ حسین بابایی، قادر؛ فریادی بناب، علی )زاده، رسول؛ پاکبرادران حسن

 .765-722(، 5)58 های حسابداری و حسابرسی،بررسی .بر محتوای گزارش حسابرسان

ترکیب سهامداران بر محتوای اطالعاتی سود  بررسی تأثیر .(7830زاده، هوشنگ؛ رضایی، عباس )زاده، رسول؛ تقیبرادران حسن

 . 754 -706(، 5)8، های حسابداری مالیپژوهش .های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحسابداری شرکت

 . 83 -85(، 85، )حسابرس(. حاکمیت شرکتی در ایران. 7832س یگانه، یحیی )حسا

مطالعات تجربی حسابداری مالی،  .تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود .(7837) .حساس یگانه، یحیی؛ یزدانیان، نرگس

2(76 ،)727- 767 . 

های کتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکتبررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شر .(7837دیدار، حمزه؛ بیکی، خدیجه )

 .550-736(، 5)54، های حسابداری و حسابرسیبررسی .شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطالعاتی سود شرکتهای  .(7830ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی، فهیمه )

 . 43 -87(، 3)دانش حسابداری،  .ته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nelson, Elliot & Tarpley 
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های های غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت(. ویژگی7833سجادی، سید حسین؛ زرانژاد، منصور؛ جعفری، علیرضا )

 . 73 -27(، 26)77، های حسابداری و حسابرسیبررسیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

های پذیرفته شده در بورس (. ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت7833عرب صالحی، مهدی؛ ضیایی، محمدعلی )

  . 27 – 83(، 2) 5، فصلنامه حسابداری مالی .اوراق بهادار تهران

های پذیرفته ای اصول راهبردی در شرکته(. بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه7832مشایخ ، مهناز؛ اسماعیلی، مریم )

 .44 -52(، 8)78، های حسابداری و حسابرسیبررسیشده در بورس اوراق بهادار تهران. 

، ابداریدانش حس(. تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. 7830مهرانی، کاوه؛ صفرزاده، محمدحسین )

5(6 ،)73- 33 . 

های بررسی. بودن( و مدیریت سودموقع بررسی رابطه بین کیفیت افشا )قابلیت اتکا و به .(7833ینی، سیدعلی )نوروش، ایرج؛ حس

 . 746 -788(، 5)50حسابداری و حسابرسی، 
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