فصلنامـه علمي پژوهشـي حسابداري مديريت
سال يازدهم /شماره سيونهم /زمستان 7831

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و
همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت

سعید نادری
تاريخ دريافت69/01/01 :

تاريخ پذيرش69/10/11 :

احمد یعقوب نژاد
فرزانه حیدرپور

1

2

3

چكیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی
نرخ رشد شرکت با صنعت در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .در پژوهش حاضر برای
اندازهگیری متغیر کیفیت اطالعات حسابداری از شاخص های پایداری سود ،هموارسازی سود ،قابلیت پیشبینی سود
و اقالم تعهدی و برای متغیر سازوکار حاکمیت شرکتی از هشت شاخص استفادهشده است .فرضیههای پژوهش بر
مبنای یک نمونه آماری متشکل از  111شرکت برای دوره زمانی پانزدهساله از سال  1831الی  1831و بر اساس
مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش دادههای ترکیبی با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsمورد آزمون
قرارگرفته است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد در شرایط اقتصادی که سازوکارهای حاکمیت شرکت ی
ضعیف است ،نقش کیفیت اطالعات حسابداری در تصمیمگیری سرمایهگذاران پررنگتر شده و همبستگی نرخ رشد
شرکت با صنعت را بهتر تبیین میکند .ارتقاء کیفیت اطالعات حسابداری در بلند مدت می تواند هم جهتی رشد
شرکت با صنعت و توان رقابت شرکت را در بازارهای مختلف افزایش دهد.
واژههای كلیدی :کیفیت اطالعات حسابداری ،حاکمیت شرکتی ،سرمایهگذاری.

 -1دانشجوی دکترای حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی-دانشکده اقتصاد و حسابداریsa.naderi.acc@gmail.com ،
 -2دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی( نویسنده مسئول)yaghoob_acc@yahoo.com،

 -8دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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 -1مقدمه
امروزه یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار
اقتصادی ،سرمایهگذاری مؤثر است .با توجه به تحوالتی
که در جهان امروز رخداده است ،خصوصاً در کشورهای
درحال توسعه که با تهدیدهای عدیدهای روبهرو
میباشند ،جهت حل مشکالت اقتصادی خود نیازمند
روشهای کارآمد به منظور استفاده بهینه از منابع و
امکانات خود هستند؛ یکی از عوامل مهم برای حل
مشکالت اقتصادی کشورها ،بسط و توسعهی
سرمایهگذاری است (جنسن .)1331 ،1از این منظر،
تصمیمگیری بهینه برای سرمایهگذاری در واحدهای
تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در
جامعه و فعالیت در راستای موضوع اصلی واحدهای
تجاری مستلزم وجود اطالعات است (ابراهیمی،
 .)1833ارتقاء کیفیت اطالعات حسابداری میتواند
گامی مهم در زمینه سرمایهگذاری بهینه باشد ،اعتماد
بازارهای مختلف را جلب نماید و درنهایت ماندگاری
شرکت را در صنعت افزایش دهد.
همچنین در اهمیت حاکمیت شرکتی برای
موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست .این
موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری
یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ نظیر انرون،
وردکام ،سیسکو ،لیو سنت ،گلوبال کرو سینگو...که
موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان
شد و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی
بود( حساس یگانه .)1831 ،بنابراین در این پژوهش به
دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که در صورت وجود
سازوکارهای ضعیف حاکمیت شرکتی ،آیا کیفیت
اطالعات حسابداری نقش پررنگتری در پایداری
شرکت در صنعت خود خواهد داشت یا خیر؟ پرسش
مذکور در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی
مطرح شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تدوین کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و
وضعکنندگان مقررات بازار سرمایه بهمنظور حمایت از
منافع سرمایهگذاران ،شرکتها را موظف به افشای
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اطالعات میکنند .یکی از مهمترین دالیل اقامهشده
برای وضع مقررات افشای اطالعات در حوزه
حسابداری ،عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و
سایرین است .عدم تقارن اطالعاتی ناشی از روابط
نمایندگی بین سرمایهگذاران آگاه و ناآگاه ،تقاضا برای
افشای اطالعات را ضروری میسازد .طبق تئوری
اقتصادی عدم تقارن ،افشای اطالعات ،عدم تقارن و
هزینه سرمایه را کاهش میدهد (یعقوب نژاد و
ذبیحی .)1830 ،نقش اطالعات حسابداری در کاهش
تضاد نماینده -مدیر بیشتر ناشی از وظیفهی نظارتی
اطالعات حسابداری است .وظیفهی نظارتی اطالعات
حسابداری ،به معنای دادهی ورودی حسابداری و مالی
نسبت به مکانیسمهای حاکمیت شرکتی است تا
کارایی حاکمیت شرکتی را تقویت کند و هزینهی
نمایندگی را کاهش دهد(یوانگ و جیانگ.)2003 ،2
سازوکارهای کارآمد حاکمیت شرکتی برای
عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور،
حیاتی هستند و الزمه جلب و حفظ اعتماد عمومی
است .حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید
میآورد که بنگاهها سرمایه خود را بهطور مؤثر بکار
گرفتهاند .بهعالوه این اطمینان را پدید میآورد که
شرکتها منافع دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و
همچنین جامعهای را که شرکت در آن به فعالیت
مشغول است ،در نظر گرفتهاند (رهنمای رودپشتی و
همکاران.)1831 ،
 كیفیت اطالعات و همبستگی نرخ رشد
شركت با صنعت
برخی نظریه پردازان ،کیفیت اطالعات حسابداری
را از دو جنبه در نظر می گیرند .اول ،انعکاس محتوای
اطالعاتی :یعنی حسابداری باید اطالعاتی مربوط برای
پیش بینی سودهای مورد انتظار و جریان های نقد
آتی ارائه کند( مربوط بودن) .دوم ،ارایه ی عالمت در
مورد ماندگاری سود :یعنی اطالعات حسابداری باید
منصفانه باشد و تصویر کاملی در مورد عملکرد شرکت،
موقعیت و ریسک آن ارایه نماید( قابلیت اتکا) (رباط
میلی و همکاران .)1838 ،بهبود کیفیت اطالعات
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حسابداری موجب ارتقای سودمندی اطالعات برای
تصمیمگیری سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر

موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکتها به
روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط

ذینفعان میشود ولی نبود اطالعات مفید برای
تصمیم گیری منجر به کاهش توان رقابت شرکت در
صنعت میشود و رشد شرکت در بازارهای مختلف آن
صنعت کاهش مییابد .همچنین همانگونه که ژی و
وانگ )2011(8بیان داشتند ،هر چه کیفیت اطالعات
حسابداری شرکتها باالتر باشد ،مسئله سرمایهگذاری
بیشازحد ،کمتر به وجود میآید زیرا ارتقاء کیفیت
اطالعات حسابداری می توان توان رقابت شرکت را در
صنعت افزایش دهد و با رشد صنعت شرکت نیز از
فرصتهای پیش آمده در آن صنعت استفاده کند.
کیفیت اطالعات حسابداری اعتماد سرمایهگذاران و
اعتباردهندگان را افزایش میدهد و شرکت همجهت
با صنعت می تواند سهم خود را در بازارهای مختلف
ازجمله بازار کاال و بازار سرمایه حفظ نماید و رشدی
همجهت با صنعت به دست آورد.
اطالعات حسابداری باکیفیت باال باعث میشود تا
اطالعاتی را برای سرمایهگذاران جهت کمک در ارزش
گذاری صحیح داراییها و تصمیمات سرمایهگذاری،
فراهم آورد و زیانهای ناشی از ارزشگذاری یا تصمیم
گیری ناصحیح در سرمایهگذاری را کاهش دهد(یوانگ
و جیانگ  .)2003 ،عالی زاده(  )1831نیز در پژوهش
خود بیان کرده که بین کیفیت اقالم تعهدی سرمایه
در گردش و کارایی سرمایه گذاری با حضور متغیر کم
سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین
پایداری سود و کارایی سرمایه گذاری با حضور هر دو
بیش و کم سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری
برقرار است.

میشود .در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل
مدیریت بر عملیات شرکت میتواند به تضاد منافع
منجر شود و هزینههای نمایندگی ناشی از این تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران به وجود آید .حاکمیت
شرکتی یکی از سازوکارهای کاهش مسئله نمایندگی
است ،سازوکارهای حاکمیت شرکتی میتواند
فرصتهای مدیریت سود را کاهش و درنتیجه کیفیت
اطالعات را افزایش دهد حتی سازمانهای قانونگذار
در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینز
آکسلی ،مدیران شرکتها را ملزم نمود تا گزارشهای
مالی ،توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود
استقالل حسابرس را تضمین نمایند تا از این طریق،
کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد (نیکومرام و
محمدزاده سالطه .)1833 ،شرکت هایی که نوسانات
سود کمتری داشته باشند ،سرمایه گذاران می توانند از
گزارش های منتشر شده آنها اطالعات مفیدتر و مربوط
تری جهت تصمیمگیریهای خود بدست آورند و انتظار
می رود که اطالعات در قیمت سهام این شرکت ها با
سرعت بیشتری منعکس شود .از طرف دیگر شرکت ها
بااقالم تعهدی باالتر ،کیفیت حسابداری پایین تری
دارند )اندرو .)2011 ،ستایش و همکاران ()1833
نشان دادند که درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره
در هموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی و
مدیریتی در هموارسازی سود عملیاتی و سود خالص
عوامل مؤثری هستند اما استقالل هیئت مدیره تأثیری
بر هموارسازی سود ندارد .همچنین حساس یگانه
( )1831نیز رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت
سود را تأیید نموده است .درحالی که یافته های عالی
زاده ( )1831حاکی از وجود رابطه معنادار بین
دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدیریت سود می باشد و
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت اقالم
تعهدی را رد نموده است.

 حاكمیت شركتی و كیفیت اطالعات
حاکمیت شرکتی ،ابزاری برای ایجاد توازن بـین
سـهامداران و مـدیریت است و سبب کاهش مشکالت
نمایندگی می شود و هرچه کیفیت اطالعات در
گزارشگری مالی بهبود یابد ،عدم تقارن اطالعاتی،
هزینه سرمایه و هزینههای نمایندگی کاهش مییابد
(المبرت و همکاران .)2002 ،4تئوری نمایندگی به این
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 حاكمیت شركتی و همبستگی نرخ رشد
شركت با صنعت
تحقیقات داخلی حاکی از وجود رابطه بین ابعاد
حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری( آناقیر
وهمکاران ،)1831،تاثیر کاهشی سهامداران نهادی
عمده بر هزینه تأمین مالی( احمدپور و همکاران،
 )1833و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان
فروش شرکت( بارانی و حیدری نژاد )1832 ،می
باشد .در کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد پررنگ
است معموالً هیئتمدیره مستقل کمتر دیده میشود
(ژی و وانگ .)2018 ،کمبود هیئتمدیره مستقل و
محیط پیچیده خارجی؛ اعمال هرگونه اثر واقعی را از
سازوکارهای حاکمیت شرکتی دشوار میسازد .کیفیت
باالی اطالعات حسابداری میتواند به سرمایهگذاران
برای تشخیص سرمایهگذاری ناکارآمد کمک نماید،
درنتیجه به ارزشگذاری مجدد بالقوه قیمت سهام و
گذاشتن فشار بر روی هیئتمدیره رهنمون سازد که
بهنوبه خود جهت تمرکز بر فعالیت اصلی و بهبود
کارایی تخصیص سرمایه بر روی مدیریت فشار
میآورد .محققانی همچون بوشمن و اسمیت)2001( 1
عنوان کردهاند که اطالعات حسابداری باکیفیت باال
میتواند پیامدهای اقتصادی فراوانی از قبیل افزایش
کارایی سرمایهگذاری داشته باشد ،اما علیرغم پشتوانه
نظری محکم برای چنین رابطهای ،شواهد تجربی
اندکی از این ادعا حمایت میکند (وردی.)2001،1
ژی و وانگ ( )2011در مقالهای به بررسی انتخـاب
سرمایه گذاری به عنوان همبستگی از اندازهگیری رشـد
درآمد عملیاتی بین شرکت و صنعت و اینکه تا چه حد
شــرکت در کســبوکــار اصــلی خــود تمرکــز دارنــد
پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بـود کـه هـر چـه
کیفیت اطالعات حسـابداری شـرکت هـا بـاالتر باشـد،
مسئلهی سرمایه گذاری بیش ازحـد ،کـم تـر بـه وجـود
میآید.
2
سراینا و اندریانوس ( )2011در مقالهی خود
کیفیت اطالعات حسابداری و خطر نوسانات ضمنی
سهام را تحت بررسی قراردادند و نتایج نشان داد که
سطوح پایینتر (باالتر) کیفیت حسابداری بهطور
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قابلتوجه مربوط به سطوح باالتر (پایینتر) نوسانات
ضمنی بورس است.
3

فونگ و شین ( )2012در تحقیقی با عنوان تأثیر
مالکیت نهادی بر عملکرد سرمایه شرکت در
شرکتهای ژاپنی به بررسی شرکتها با سطوح
متفاوت مالکیت نهادی پرداختند .آنها دریافتند رابطه
مستقیمی بین مالکیت نهادی و هزینههای سرمایهای
وجود دارد.
چن و همکاران ( )2011با بررسی ارتباط بین
کیفیت اطالعات حسابداری و سرمایهگذاری بهرهوری
شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور دریافتند که
حتی زمانی که اطالعات حسابداری از کیفیت پایین
برخوردار باشد ،ولی هنوز اعمال اثر مثبت بر بازده
سرمایهگذاری دارد.
ژو و چن ) 2003( 3به بررسی اثر کیفیت اطالعات
حسابداری در صنعت بر اساس سهم شرکتها در
بورس شانگهای و شنزن از سال  1333تا 2004
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت باالی
اطالعات حسابداری اثر قابلتوجهی در اعمال تخصیص
منابع دارد .هرچه کیفیت اطالعات حسابداری بیشتر
باشد ،کارایی تخصیص منابع باالتر میرود.
صفری و رعنایی ( )1831نشان دادند که بین
کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
نشان دادند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و
کارایی سرمایهگذاری تحت تأثیر ساختار سررسید
بدهی قرار دارد و با افزایش بدهیهای کوتاهمدت ،این
رابطه تضعیف میشود.
باالیی و ایزدی نیا ( ) 1834نشان دادند که متغیر
حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایهگذاری رابطه
مستقیم و معناداری دارد و این فرضیه در سطح
اطمینان  31درصد تائید شد.
عباس هاشمی و همکاران ( )1838با بررسی تأثیر
کیفیت اطالعات حسابداری بر انعکاس بهموقع اطالعات
در قیمت سهام نشان داند که بین کیفیت اقالم تعهدی
و هموارسازی سود با انعکاس بهموقع اطالعات در
قیمت سهام شرکتها رابطه مثبت و معنیدار وجود
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دارد؛ لیکن هرچقدر کیفیت اطالعات حسابداری باالتر
باشند ،این اطالعات با سرعت بیشتری در قیمت سهام

سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت
اطالعات حسابداری با پایداری شرکت در صنعت از

تأثیر میگذارد.
همچنین رهنمای رودپشتی و همکاران ()1831
نشان دادند که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای
غیرموظف هیئتمدیره با مدیریت سود رابطه منفی
معنیداری و بین سهامداران نهادی و مدیریت سود
رابطه مثبت معنیداری وجود دارد اما بین تصدی دو
پست مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره با مدیریت سود
رابطه معنیداری وجود ندارد.
یعقوب نژاد و همکاران ( )1830با بررسی تأثیر
معیارهای نظام راهبری شرکتی بر نقد شوندگی
شرکتها دریافتند که بین میزان مالکیت نهادی و
نسبت اعضای غیرموظـف هیئتمدیره و نقد شوندگی
سهام رابطه مثبت معنیداری وجود دارد و بین تمرکز
مالکیت و تصدی همزمان دو پست رئـیس
هیئتمدیره و مدیرعامل و نقد شوندگی سهام رابطهی
منفی معنیداری وجود دارد.
نیکومرام و محمدزاده ( )1833دریافتند که
شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با
شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی ،دارای کیفیت
سود بیشتری هستند .عالوه بر این ،شرکتهای با
حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با
حاکمیت شرکتی قوی ،لزوماً کیفیت سود کمتری
ندارند .بهطورکلی ،نتایج بیانگر این مطلب است که
کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت
شرکتی ،رابطه معناداری باکیفیت سود دارد.
تاکنون بسیاری از محققان به بررسی ارتباط بین
کیفیت اطالعات حسابداری و تصمیمات سرمایهگذاری
(صفری و رعنایی1831 ،؛ امیر عالی زاده1831،؛ ایزی
و محمودی1838،؛ مدرس و حصارزاده1832 ،؛ ژی و
وانگ2011 ،؛ بیدل و همکاران 2003 ،و 2001؛
وردی )2001 ،و همچنین کیفیت اطالعات حسابداری
و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (عالی زاده131،؛
افشار زاده1831 ،؛ باالیی و ایزدی نیا1834 ،؛ فونگ و
شین 2012؛ چن و همکاران2002،؛ بلتون و
همکاران )1333 ،10پرداختهاند اما درباره تأثیر

طریق بررسی همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت
پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین در پاسخ به
سؤال پژوهش حاضر که سرمایهگذاران را در
تصمیمگیریهایشان آگاه میسازد؛ فرضیههایی به
شرح زیر تدوین گردیده است.
 -3فرضیات ،مدل و متغیرهای پژوهش
فرضیه اصلی :کیفیت اطالعات حسابداری هنگامیکه
سازوکار حاکمیت شرکتی ضعیف است ،نقش بیشتری
در همبستگی نرخ رشد شرکت با رشد صنعت دارد.
در راستای رسیدن به هدف پژوهش ،همبستگی
رشد شرکت با رشد صنعت از دیدگاه رشد
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت عملیاتی (رشد
سرمایه گذاری) ،رشد منابع مالی بلندمدت ،رشد سود
عملیاتی و رشد فروش موردمطالعه قرارگرفته است و
چهار فرضیه فرعی جداگانه برای هر یک از این
متغیرها تدوینشده است.
فرضیات فرعی

 )1با کاهش سازوکار حاکمیت شرکتی ،نقش کیفیت
اطالعات حسابداری در تبیین همبستگی نرخ رشد
سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت با صنعت
بیشتر میشود.
 )2با کاهش سازوکار حاکمیت شرکتی ،نقش کیفیت
اطالعات حسابداری در تبیین همبستگی نرخ رشد
منابع بلندمدت شرکت با صنعت بیشتر میشود.
 )8با کاهش سازوکار حاکمیت شرکتی ،نقش کیفیت
اطالعات حسابداری در تبیین همبستگی نرخ رشد
سود عملیاتی شرکت با صنعت بیشتر میشود.
 )4با کاهش سازوکار حاکمیت شرکتی ،نقش کیفیت
اطالعات حسابداری در تبیین همبستگی نرخ رشد
فروش شرکت با صنعت بیشتر میشود.
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مدل آزمون

)

شاخص جامع كیفیت اطالعات حسابداری ()TAQ

(

همبستگی نرخ رشد ((growth_corr

متغیر  growth_corrمتغیر وابستهی پژوهش و
نشاندهندهی همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت
طی  10سال گذشته است که توسط چهار مقیاس زیر
اندازهگیری شده و  4الگوی پژوهش حاضر را شکل
میدهد:
همبستگی نرخ رشد
الگوی اول:
سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت با صنعت،
همبستگی نرخ رشد
الگوی دوم:
منابع بلندمدت شرکت با صنعت،
 :همبستگی نرخ رشد
الگوی سوم:
سود عملیاتی شرکت با صنعت،
 :همبستگی نرخ
الگوی چهارم:
رشد فروش شرکت با صنعت.
كیفیت اطالعات حسابداری ((AQ

متغیر مستقل پژوهش است و برای انـدازهگیـری آن از
چهار مقیاس زیر استفاده میشود:
الف) اقالم تعهدی ( )ACCURALکه با استفاده از مدل
( D&Dدیچو و دچو )2002 ،به دست میآید.
ب) هموارسازی سود ( :)smootنسبت انحراف معیار
سود خالص به جریان نقدی عملیاتی.
ج) پایداری سود ( :)stabaleرگرسیون بازده داراییها
تقسیمبر بازده داراییهای دوره قبل ;(Lev,1983
).Ali and Zarowin
د) قابلیت پـیش بینـی سـود ( :)prdictانحـراف معیـار
باقیماندهی از مدل رگرسیونی زیر:
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برای اندازهگیری کیفیت اطالعات حسابداری از
یک متغیر جامع کیفیت اطالعات حسابداری نیز
استفاده مینماییم (بیتاچری ،2008،بیدل وهیالری،11
)2001؛ بنابراین برای همهی مشاهدات شرکت – سال
یک شاخص کیفیت اطالعات حسابداری منحصر
محاسبه میگردد و سپس آنها را بر اساس رتبه
دهکی برای هرسال مرتب مینماییم (هر متغیر
مقداری بین  0تا  3میگیرد) .در پایان ارزشهای هر
رتبهبندی اندازهگیری شده را برای به دست آوردن
شاخص کیفیت اطالعات حسابداری خالصه میکنیم.
حاكمیت شركتی ()GOVER
سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل متغیرهایی به
شرح زیر است:
الف) تمرکز مالکیت :میانگین بزرگترین سهامدار
شرکت طی ده سال گذشته .ب) استقالل هیئتمدیره:
نسبت اعضای غیرموظف هیئتمدیره به تعداد کل
اعضای هیئتمدیره .ج) وجود سهامدار دارای حق
کنترل :سهامداری که بیش از  10درصد سهام شرکت
را در اختیار دارد .د) دوگانگی وظیفه مدیرعامل:
مدیرعامل ،رئیس هیئتمدیره باشد یا خیر .همچنین
ساز و کار های دیگر حاکمیت شرکتی که عبارتند از:
عضویت مدیرعامل در هیئتمدیره ،افشای پاداش
اعضای هیئتمدیره ،درصد مالکیت سرمایهگذاران
نهادی ،وجود تعدیالت سنواتی (پژوهش انجامشده
توسط حساس یگانه و همکاران  ،)1838که در صورت
وجود ساز و کار های اشاره شده عدد  1و در صورت
نبود آن صفر در نظر گرفته شد
متغیرهای کنترلی پژوهش نیز عبارتاند از؛:Size
لگاریتم میانگین داراییهای شرکت :MTB ،میانگین
فرصت های رشد شرکت (ارزش بازار به ارزش دفتری)،
 :ROAمیانگین بازده دارایی :Sales ،انحراف معیار
فروش (استانداردشده بهوسیله داراییها در پایان سال
قبل) :Leverage ،اهرم مالی شرکتOperating ،
 :Cycleلگاریتم میانگین چرخه عملیاتی شرکت از
فرمول :دوره گردش کاال  +دوره وصول مطالبات استفاده
میشود.
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برای ارائه بهتر نتایج تحقیق و مطابقت آنها باهم هر
بار رابطه یکی از متغیرهای کیفیت اطالعات

 -4یافتههای پژوهش
نگاره شماره  1آمار توصیفی متغیرها نشان میدهد
که در کل مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به
هم بوده که بیانگر توزیع متقارن و نرمال متغیرها
است .در ادامه به آزمون فرضیات پرداخته میشود و

حسابداری را که تحت تأثیر متغیر حاکمیت شرکتی
است با متغیرهای وابسته (چهار متغیر وابسته)
بهصورت جداگانه بررسی میشود.

نگاره  -1آماره توصیفی متغیرها
نماد

میانگین

میانه

بیشترین

كمترین

انحراف معیار

نام متغیر
قابلیت پیشبینی سود

PRDICT

0.020

0.016

0.105

0.003

0.014

هموارسازی سود

SMOOT

15.754

7.264

136.813

0.095

21.608

پایداری سود
کیفیت اقالم تعهدی

STABAL

0.632

0.760

0.990

0.550-

0.334

ACCURAL

0.196

0.241

0.449

0.002

0.175

RANK

18.121

18.000

32.000

5.000

5.642

همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت
شرکت با صنعت

GROWFA

0.174

0.193

0.999

0.967-

0.549

همبستگی نرخ رشد تأمین مالی بلندمدت شرکت با
صنعت

GROWLE

0.340

0.458

1.000

0.970-

0.516

همبستگی نرخ رشد سود عملیاتی شرکت با صنعت

GROWOPER

0.367

0.541

0.999

0.997-

0.585

همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت

GROWSALE
S

کیفیت جامع اطالعات مالی

اندازه هیئتمدیره
سهامدار کنترلی
عضویت مدیرعامل در هیئتمدیره
درصد مالکیت سهامدار نهادی
تمرکز مالکیت
کیفیت افشا
شاخص حاکمیت شرکتی
اهرم مالی
توانایی عملیاتی شرکت

0.512

0.705

0.999

0.956-

0.488

CEO

0.831

1.000

1.000

0.000

0.377

CONTROL

0.548

1.000

1.000

0.000

0.500

DIRE

0.992

1.000

1.000

0.000

0.090

INVSHAR

775/

809/

1

20/

16408/

SHAR

518/

522/

978/

032/

177/

DISCLUSER

0.492

0.000

1.000

0.000

0.502

GOVER

5.710

6.000

8.000

3.000

1.401

LEV

0.629

0.640

1.681

0.026

0.241

OPER

2.474

2.490

3.862

1.663

0.344

الف) آزمون فرضیه های فرعی اول تا چهار با در
نظر گرفتن "شاخص قابلیت پیشبینی سود"
بهعنوان شاخص كیفیت اطالعات حسابداری
قبل از برازش الگوهای تحقیق ،ابتدا آزمون
تشخیصی  Fلیمر انجام شد که در تمام موارد
نشاندهنده روش دادههای ترکیبی ساده است.
همچنین پایایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین،

لین و چو ( )2002تایید شده ولی سنجش نرمال
بودن با آزمون جاکبرا نشان داد که متغیرهای وابسته
از توزیع نرمال پیروی نمیکند ،بنابراین برای
نرمالسازی متغیر وابسته از آزمون تبدیل جانسون
استفاده و در نهایت به آزمون فرضیهها پرداختهشده
است.
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نگاره  -2نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

09332

09480

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

09831

09214

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

09238

09383

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

19322

09188

روش دادههای ترکیبی ساده

نگاره  -3نتایج تخمین الگو سطح خطا (متغیر قابلیت پیشبینی سود)
متغیرها

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

قابلیت پیشبینی سود
متغیر حاکمیت شرکتی

)09000( 139138
)09000( 09083

)09000( -109283
)09000( -09014

)09000( 19333
)09000( 09012

)09011( 89341
)09801( 09011

متغیر حاکمیت شرکتی و قابلیت پیش بینی سود )09000( -19228

)09000( 19344

)09000( - 19031

)09118( -09111

اهرم مالی

)09000( -09144

)09020( 09113

)09000( -09114

)09001( -09218

فرصت رشد

)09014( 09082

)09002( 09010

)09103( -09004

)09132( -09002

توانایی عملیاتی

)09022( 09033

)09002( 09022

)09001( 09111

)09000( 09212

بازده دارائیها
اندازه شرکت

)09000( -09318
)09018( -09218

)09138( 09032
)09004( 09202

)09824( 09011
)09031( 09014

)09201( 09118
)09000( 09223

انحراف معیار فروش

)09120( 09082

)09000( 09201

)09000( -09283

)09000( -09232

C

)09012( 19240

)09001( -09318

)09002( -09822

)09000( -19118

R-Squared

0/341
0/321
)0/000( 41/232
2/030

0/381
0/301
)0/000( 81/214
2/181

0/333
0/331
)0/000( 218/312
1/331

0/334
0/323
)0/000( 121/312
2/123

Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

با توجه به آمارههای  Fو سطح خطای
بهدستآمده برای آنها که کمتر از  0/01است ،در
سطح اطمینان  0/33میتوان بیان کرد که در کل
الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی
برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار آماره
دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان
کرد که خودهمبستگی سریالی میان جمالت
باقیماندههای الگوی تحقیق وجود ندارد .نتایج مؤید
این موضوع است که باالی  32درصد در الگوی اول،
 30درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی سوم و 32
درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله
متغیرهای مستقل تحقیق توضیح دادهشده است.
ضریب متغیر قابلیت پیشبینی سود در الگوهای
تحقیق و سطح معناداری آن نشان میدهد که این
متغیر در هر  4الگوی تحقیق تائید شد .برای متغیر
اصلی در این آزمون (متغیر حاکمیت شرکتی در
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قابلیت پیشبینی سود) و سطح معناداری و عالمت
ضرایب متغیرها میتوان نتیجه گرفت در الگوهای اول
و دوم و سوم هنگامیکه سازوکارهای حاکمیت
شرکتی ضعیف است کیفیت اطالعات حسابداری،
متغیر وابسته را بهتر تبیین مینماید.
ب) آزمون فرضیه های فرعی اول تا چهار با در
نظر گرفتن "شاخص هموار سازی سود"
بهعنوان شاخص كیفیت اطالعات حسابداری
با توجه به آمارههای  Fو سطح خطای
بهدستآمده برای آنها که کمتر از  0/01است ،در
سطح اطمینان  0/33میتوان بیان کرد که در کل
الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی
برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار آماره
دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان
کرد که خودهمبستگی سریالی میان جمالت

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيونهم

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و ...

باقیماندههای الگوی تحقیق وجود ندارد .نتایج مؤید
این موضوع است که باالی  32درصد در الگوی اول،

این آزمون (متغیر حاکمیت شرکتی در هموارسازی
سود) سطح معناداری آن در الگوی اول ،دوم و سوم

 31درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی سوم و 33
درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله
متغیرهای مستقل تحقیق توضیح دادهشده است.
ضریب متغیر هموارسازی سود در الگوهای تحقیق و
سطح معناداری آن نشان میدهد که این متغیر در
الگوی اول و دوم تحقیق تائید و برای متغیر اصلی در

تائید شده است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت با
توجه به عالمت ضرایب متغیرها در الگوهای اول و دوم
و سوم هنگامیکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی
ضعیف میباشند کیفیت اطالعات حسابداری ،متغیر
وابسته را بهتر تبیین مینماید.

نگاره  -4نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

روش پذیرفتهشده

سطح خطا

الگوی اول

09104

09118

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

09422

09282

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

09801

09322

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

29121

09031

روش دادههای ترکیبی ساده

نگاره  -5نتایج تخمین الگو سطح خطا (متغیر هموارسازی سود)
متغیرها

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

هموارسازی سود

)09014( -09008

)09000( 090031

)09104( 09008

)09311( 09000

متغیر حاکمیت شرکتی

)09121( -09022

)09020( 09012

)09231( 090004

)09201( -09008

متغیر حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود

)09008( 09001

)09000( -09002

)09002( -09001

)09113( 090001

اهرم مالی

)09000( -09884

)09032( 09182

)09000( -09111

)09000( -09213

فرصت رشد

)09001( 09081

)09243( 09001

)09000( -09003

)09421( -09008

توانایی عملیاتی
بازده دارائیها

)09331( 09003
)09031( -09843

)09002( 09112
)09124( 09030

)09000( 09121
)09022( 09188

)09000( 09203
)09120( 09222

اندازه شرکت

)09202( -09110

)09000( 09141

)09000( 09012

)09000( 09233

انحراف معیار فروش

)09024( 09138

)09411( 09042

)09000( -09224

)09000( -09211

C

)09148( 19001

)09000( -19031

)09001( -09131

)09000( -19101

R-Squared

0/348
0/321
)0/000( 44/13
2/014

0/383
0/311
)0/000( 41/383
2/010

0/331
0/333
)0/000( 801/140
2/022

0/330
0/332
)0/000( 223/411
2/112

Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

ج) آزمون فرضیه های فرعی اول تا چهار با در
نظر گرفتن "پایداری سود" بهعنوان شاخص
كیفیت اطالعات حسابداری
با توجه به آمارههای  Fو سطح خطای
بهدستآمده برای آنها که کمتر از  0/01است ،در
سطح اطمینان  0/33میتوان بیان کرد که در کل
الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی

برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار آماره
دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان
کرد که خودهمبستگی سریالی میان جمالت
باقیماندههای الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین،
نتایج مؤید این موضوع است که باالی  32درصد در
الگوی اول 30 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی
سوم و  33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيونهم
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وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تحقیق توضیح
دادهشده است .ضریب متغیر پایداری سود در الگوهای

سوم تائید شده است .بدین ترتیب میتوان با توجه به
سطح معناداری و عالمت ضرایب متغیرها نتیجه گرفت

تحقیق و سطح معناداری آن نشان میدهد که این
متغیر در الگوی دوم و سوم تحقیق تائید و برای متغیر
اصلی در این آزمون (متغیر حاکمیت شرکتی در
پایداری سود) سطح معناداری آن در الگوی دوم و

در الگوهای دوم و سوم هنگامیکه سازوکارهای
حاکمیت شرکتی ضعیف میباشند کیفیت اطالعات
حسابداری ،متغیر وابسته را بهتر تبیین مینماید

نگاره  -6نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

09112

09142

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

09830

09212

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

09243

09318

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

19112

09132

روش دادههای ترکیبی ساده

نگاره  -7نتایج تخمین الگو سطح خطا (متغیر پایداری سود)
متغیرها

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

پایداری سود

)09221( 09148

)09000( 09143

)09000( -09220

)09213( -09081

متغیر حاکمیت شرکتی
متغیر حاکمیت شرکتی و پایداری سود

)09113( -09023
)09330( -09001

)09443( 09001
)09000( -09021

)09000( -09081
)09000( 09042

)09324( -09001
)09212( 09002

اهرم مالی

)09000( -09124

)09001( 09238

)09000( -09113

)09000( -09122

فرصت رشد

)09043( 09023

)09000( 09014

)09000( -09011

)09382( 09001

توانایی عملیاتی

)09111( 09020

)09001( 09111

)09000( 09113

)09000( 09123

بازده دارائیها

)09000( -09134

)09001( 09112

)09813( 09043

)09844( 09031

اندازه شرکت
انحراف معیار فروش

)09014( -09213
)09002( 09832

)09000( 09211
)09082( 09121

)09000( 09144
)09000( -09243

)09000( 09230
)09000( -09222

C

)09002( 19311

)09000( -19123

)09014( 09140

)09000( -19440

R-Squared

0/341
0/321
)0/000( 42/812
2/031

0/388
0/303
)0/000( 82/328
2/102

0/333
0/338
)0/000( 213/302
1/341

0/332
0/332
)0/000( 201/248
2/112

Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

د) آزمون فرضیه های فرعی اول تا چهار با در

دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان

نظر گرفتن "اقالم تعهدی سود" بهعنوان

کرد که خودهمبستگی سریالی میان جمالت
باقیماندههای الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین،
نتایج مؤید این موضوع است که باالی  30درصد در
الگوی اول 30 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی
سوم و  33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر
وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تحقیق توضیح
دادهشده است.

شاخص كیفیت اطالعات حسابداری
با توجه به آمارههای  Fو سطح خطای
بهدستآمده برای آنها که کمتر از  0/01است ،در
سطح اطمینان  0/33میتوان بیان کرد که در کل
الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی
برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار آماره
39

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيونهم

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و ...

با توجه به ضریب متغیر کیفیت اقالم تعهدی سود
در الگوهای تحقیق و سطح معناداری آن نشان

تائید نشده است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت در
الگوی اول هنگامیکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی

می دهد این متغیر تنها در الگوی دوم تحقیق تائید و
برای متغیر اصلی در این آزمون (حاکمیت شرکتی در
متغیر کیفیت اقالم تعهدی سود) سطح معناداری آن
در الگوی اول تائید و در الگوی دوم ،سوم و چهارم

ضعیف میباشند کیفیت اطالعات حسابداری ،متغیر
وابسته را بهتر تبیین مینماید .در ادامه در یک حالت
کلی ،متغیری جامع برای کیفیت اطالعات تعریفشده
و به بررسی تأثیر آن پرداخته میشود.

نگاره  -8نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

09113

09122

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

09414

09248

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

09801

09321

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

29113

09032

روش دادههای ترکیبی ساده

نگاره  -9نتایج تخمین الگو سطح خطا (متغیر كیفیت اقالم تعهدی سود)
متغیرها

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

کیفیت اقالم تعهدی

)09412( -09248

)09081( 09412

)09213( 09033

)09100( -09021

حاکمیت شرکتی

)09180( -09084

)09804( -09010

)09181( -09001

)09230( -09001

حاکمیت شرکتی و کیفیت اقالم تعهدی

)09013( 09141

)09443( -09022

)09112( -09022

)09111( 09013

اهرم مالی

)09001( -09811

)09000( 09222

)09000( - 09114

)09000( -09220

فرصت رشد
توانایی عملیاتی

)09001( 09083
)09140( -09021

)09001( 09011
)09001( 09112

)09000( -09003
)09008( 09111

)09240( -09001
)09000( 09201

بازده دارائیها

)09002( -09442

)09111( 09103

)09002( 09180

)09113( 09131

اندازه شرکت

)09134( -09012

)09000( 09133

)09000( 09031

)09000( 09233

انحراف معیار فروش

)09004( 09232

)09081( 09103

)09000( -09288

)09000( -09221

C

)09833( 09232

)09000( -19413

)09001( -09842

)09000( -19123

R-Squared

0/382
0/302
)0/000( 82/221
2/033

0/382
0/302
)0/000( 82/412
2/011

0/330
0/332
)0/000( 238/113
1/331

0/334
0/331
)0/000( 421/221
2/130

Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

آزمون فرضیه های اول تا چهار با در نظر گرفتن
"كیفیت جامع اطالعات" بهعنوان شاخص
كیفیت اطالعات حسابداری
آمارههای  Fو سطح خطای آن( ،)0/01همچنین
مقدار آماره دوربین واتسون حاکی از این است که
الگوها بهخوبی و با سطح معناداری باالیی برازش شده
و خودهمبستگی سریالی میان جمالت باقیماندهی
الگوهای تحقیق وجود ندارد .همچنین ،نتایج مؤید این

موضوع است که باالی  31درصد در الگوی اول30 ،
درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی سوم و  31درصد
الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله
متغیرهای مستقل تحقیق توضیح دادهشده است .با
توجه به ضریب متغیر کیفیت جامع اطالعات
حسابداری در الگوهای تحقیق و سطح معناداری آن
نشان میدهد این متغیر در همهی الگوهای تحقیق
تائید و برای متغیر حاکمیت شرکتی سطح معناداری

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيونهم
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آن در الگوی دوم و سوم تحقیق تائید شده و برای
متغیر اصلی در این آزمون (متغیر حاکمیت شرکتی با

شده است .بدین ترتیب با در نظر گرفتن سطوح
معناداری و عالمت ضرایب متغیرها در حالت کلی

متغیر کیفیت جامع اطالعات حسابداری) در سطح
معناداری آن در الگوی دوم و سوم تائید و در الگوی
اول و چهارم تنها در سطح معناداری  10درصد تائید

میتوان نتیجه گرفت هنگامیکه سازوکارهای
حاکمیت شرکتی ضعیف میباشند کیفیت اطالعات
حسابداری ،متغیر وابسته را بهتر تبیین مینماید.

نگاره  -11نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

09134

09112

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

09410

09241

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم
الگوی چهارم

09221
19120

09332
09134

روش دادههای ترکیبی ساده
روش دادههای ترکیبی ساده

نگاره  -11نتایج تخمین الگو سطح خطا (متغیر كیفیت جامع اطالعات حسابداری)
متغیرها

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

متغیر جامع کیفیت اطالعات حسابداری

)09042( 09011

)09011( 09001

)09000( -09028

)09001( -09003

متغیر حاکمیت شرکتی

)09813( 09023

)09021( 09011

)09000( -09030

)09201( -09003

متغیر حاکمیت شرکتی و کیفیت جامع اطالعات حسابداری

)09021( -09002

)09002( -09001

)09000( 09001

)09020( 09001

اهرم مالی

)09000( -09433

)09002( 09224

)09000( -09103

)09010( -09111

فرصت رشد

)09013( 09082

)09000( 09013

)09031( -09003

)09241( 09001

توانایی عملیاتی

)09213( -09012

)09002( 09183

)09000( 09111

)09000( 09123

بازده دارائیها

)09180( -09833

)09181( 09128

)09111( 09013

)09108( 09084

اندازه شرکت

)09112( -09114

)09000( 09123

)09000( 09143

)09000( 09822

انحراف معیار فروش

)09024( 09132

)09014( 09038

)09000( -09202

)09000( -09201

C

)09243( 19114

)09000( -19831

)09000( -09884

)09000( -19133

R-Squared

0/383

0/382

0/333

0/311

Adjusted R-Squared

0/311

0/301

0/334

0/314

)F stat. (P.Value

)0/000( 41/800

)0/000( 82/042

)0/000( 281/202

)0/000( 22/120

D.W Stat.

2/021

2/102

2/021

2/218

 -5نتیجهگیری و بحث
همانطور که پیشتر نیز ارائه گردید ،هدف این
پژوهش بررسی نقش کیفیت اطالعات حسابداری در
تصمیمگیریهای سرمایهای تحت شرایطی است که
حاکمیت شرکتی ضعیفی برقرار میباشد .نتایج کلی
پژوهش نشان میدهد ،هنگامیکه سازوکارهای
حاکمیت شرکتی ضعیف میباشند کیفیت اطالعات
حسابداری ،مدیریت سرمایهگذاری منابع را بهتر تبیین
مینماید و نقش پررنگتری در تصمیمگیریها دارد.
38

مطابق ی افته های بسیاری از محققان(بیلت و همکاران،
2011؛ اون گور2012،12؛ باالیی و ایزدی نیا)1834 ،
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب می تواند با کاهش
عدم تقارن اطالعاتی و رفع مشکالت نمایندگی به
بهبود عملکرد در تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریتی
انجامیده و در واقع بعنوان یک ناظر عمل کند .یکی
دیگر از مولفه های بسیار تأثیرگذار بر تصمیمات
سرمایه گذاری ،وجود اطالعات مالی باکیفیت و قابل
اتکا می باشد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای
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پژوهش نشان میدهد ،هنگامیکه سازوکارهای
حاکمیت شرکتی ضعیف هستند کیفیت اطالعات

بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،ارتقاء کیفیت
اطالعات حسابداری در بلند مدت می تواند هم جهتی

حسابداری ،همجهتی رشد شرکت با صنعت را بهتر
تبیین مینماید و نقش پررنگتری در
تصمیمگیریهای سرمایهگذاران ایفا مینماید.
یافتههای پژوهش حاضر مطابق با صفری و رعنایی
( ،)1831امیر عالی زاده ( ،)1831ایزی و محمودی
( ،)1838ژی و وانگ ( ،)2011بیدل و همکاران
( ،)2003وردی ( )2001حاکی از وجود رابطه بین
کیفیت اطالعات حسابداری و تصمیمات سرمایهگذاری
است مشخص گردید که در شرایطی که سازوکارهای
شرکتی ضعیف است ،کیفیت اطالعات حسابداری به
سرمایهگذاران کمک بیشتری مینماید که این نتیجه
با یافته پژوهشهای زیر سازگار است ،باالیی و ایزدی
نیا ( ،)1834رهنمای رودپشتی و همکاران (،)1831
نیکومرام و محمدزاده ( ،)1833ژی و وانگ (،)2011
14
فونگ و شین ،)2012( 18بهاتاچریا و گراهام
( )2010که نشاندهنده تأثیر متغیرهای حاکمیت
شرکتی بر کیفیت اطالعات ،تصمیمات شرکت و یا
کارایی سرمایهگذاری بوده و همچنین با نتایج تحقیق
افشار زاده ( )1831که حاکی از آن است حاکمیت
شرکتی میتواند با کاهش هردوی بیش-کم
سرمایهگذاری در افزایش کارایی سرمایهگذاری مؤثر
واقع شود نیز سازگار است .البته تا حدودی با
یافتههای امیر عالی زاده ( )1831نیز سازگار است که
نشان داد بین یک شاخص حاکمیت شرکتی (وظیفه
دوگانه مدیرعامل) و یک متغیر کیفیت اطالعات
(مدیریت سود) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
البته یافتههای ناسازگاری نیز وجود دارد مانند
پژوهش دیانتی و ملک محمدی ( )1832که نشان
دادند هیچ ارتباطی بین سازوکارهای حاکمیت
شرکتی (سرمایهگذاران نهادی ،اندازه هیئتمدیره و
وظیفه دوگانه مدیرعامل) و کیفیت اطالعات مالی
وجود ندارد و همچنین دمستز و ویاللونگا)2001( 11
که عنوان کردند هیچ رابطه آماری معناداری بین
مالکیت نهادی و عملکرد مالی وجود ندارد.

رشد شرکت با صنعت را افزایش دهد به عبارت دیگر
توان رقابت شرکت را در بازارهای مختلف افزایش
دهد .حتی در برخی از بازارها ضعف سازو کار
حاکمیت شرکتی را نیز برطرف نماید .از این رو
پیشنهاد می شود کیفیت اطالعات حسابداری به
عنوان یکی از عواملی که توان رقابتی شرکت ها را
افزایش می دهند در ارزیابی عملکرد و ترسیم
انتظارات آتی مورد توجه قرارگیرد.
فهرست منابع
 بادآور نهندی ،یونس؛ قادری ،صالح الدین و رضا
بهشتی نهند " .)1832( .تأثیر شفافیت اطالعات
حسابداری بر ناکارایی سرمایهگذاری در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران" ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی ،سال  ،21شماره  ،13صص .32 -11
 بارانی ،مهدی و قدرت اهلل حیدری نژاد.)1832 (.
بررسی تأثیراصول حاکمیت شرکتی بر فروش و
بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو سازی
پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران .دومین
کنفرانس ملی حسابداری ،مدیریت مالی و سرمایه
گذاری.
 باالیی ،مهدی علی و ناصر ایزدی نیا (" .)1834
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی
سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران" ،کنفرانس بین المللی
پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد وحسابداری.
 حساس یگانه ،یحیی .)1831 (.تأثیر سازوکارهای
حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت
سود واقعی .پژوهش های تجربی حسابداری ،سال
پنجم ،شماره ،20صص .28-41
 رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ هیبتی ،فرشاد؛ طالب
نیا ،قدرت اهلل؛ نبوی چاشمی ،سیدعلی.)1831).
ارائه الگوی سنجش تأثیر مکانیسمهای حاکمیت
شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار
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 احمد يعقوب نژاد و فرزانه حیدرپور،سعید نادری

شرکتی بر نقد شوندگی سهام شرکتهای
 فصلنامه،پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

 فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری،تهران
. شماره دوازدهم، سال پنجم،مدیریت

.128 – 112  صص،18  شماره،بورس اوراق بهادار

 مریم گل، محمدحسین؛ اصغر قربانی،ستایش
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی.)1833 (.محمدی
بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در
 تحقیقات حسابداری،بورس اوراق بهادار تهران
.2  شماره،سال دوم پاییز
 مهدی و فاطمه رعنائی،صفری گرایلی
"بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری.)1831(
مالی با کارایی سرمایهگذاری و تأثیر ساختار
- فصلنامه علمی،"سررسید بدهیها بر این رابطه
 سال،پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی
.38-33  صص،11  شماره پیاپی، شماره اول،پنجم
 "بررسی رابطه حاکمیت.)1831(  امیر،عالی زاده
 کیفیت گزارشگری مالی و کارایی،شرکتی
سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در
 پایاننامه کارشناسی،"بورس اوراق بهادار تهران
. پردیس البرز، دانشگاه تهران،ارشد
.)1838( . سید عباس و محسن دستگیر،هاشمی
"بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر
انعکاس بهموقع اطالعات در قیمت سهام
."شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران
 سال،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی
.42  شماره،ششم
.)1832( . حمید، هاشم؛ احمدزاده،نیکومرام
"بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و
انتخاب نوع حسابرس در شرکتهای پذیرفتهشده
 مطالعات کمّی در،"در بورس اوراق بهادار تهران
-181  صص، شماره چهارم، سال چهارم،مدیریت
.114
".)1830( . علی، احمد؛ ذبیحی،یعقوب نژاد
بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقد شوندگی
سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
 مجله دانش مالی تحلیل اوراق،"بهادار تهران
. شماره دهم،بهادار
 فریدون؛، احمد؛ رهنمای رودپشتی،یعقوب نژاد
 بررسی تأثیر نظام راهبری.)1830( . علی،ذبیحی
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