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چکیده
کیفیت گزارشگري مالی هاي شرکت برژگیاصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ویهدف

روش استفاده ازباباشد. بدین منظورهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت
شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 120حذف سیستماتیک تعدادگیرينمونه

بین ۀبراي بررسی رابطبه عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. 1391-1382زمانی 
لیمر و Fاز آزمون متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردید. براي برآورد مدل

هاسمن براي انتخاب بهترین مدل از میان داده تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده 
ة(انداز، ساختاريمتغیرهفت عامل ویژگی شرکت در قالب سه در این پژوهش تأثیرشود. می

دآوري، (ترکیب هیأت مدیره و سهامداران نهادي) و عملکردي (سو، نظارتیشرکت و اهرم)
دهد که نتایج این بررسی نشان میگیرد.)، مورد بررسی قرار مینقدینگی و رشد شرکت

دار و مثبت و معنیۀشرکت داراي رابطشرکت، سودآوري، نقدینگی و رشدةمتغیرهاي انداز
دار با کیفیت گزارشگري مالی منفی و معنیايمتغیرهاي اهرم و ترکیب هیأت مدیره رابطه

دار بر متغیر وابسته تحقیق ندارد.اي معنینین متغیر سهامداران نهادي رابطهدارند و همچ

هاي هاي نظارتی شرکت، ویژگیشرکت، ویژگیهاي ساختاريکیفیت گزارشگري مالی، ویژگیهاي کلیدي:واژه
.عملکردي شرکت
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مقدمه
رااعتماديقابلگیري، اطالعاتتصمیمدرکاربرانبهکمکبرايبایدهموارهمالیهاي گزارش

قابلومقایسهاعتماد، قابلمربوط، قابلاطالعاتةدر بردارندبایستیمالیگزارش.نمایندارائه
واستاطالعاتکیفیتبهمربوطبودناعتمادقابل).2009،همکارانوکاماروزمن(باشد فهم
آنچههرصادقانهواستتعصبوخطاازعاريمنطقاًاطالعاتکهکندمیایجادرااطمیناناین

یککهاستایناستداللش)2005(جانسوننماید. امامیبازگوکندبیانرودمیانتظارکهرا
درشدهارائهاقتصاديوضعیتزیراباشدتعصبازعاريکامالًتواندنمیهرگزساالنهگزارش
.گرددمیارائهتاساطمینانعدمازحاکیکهشرایطیتحتمداومصورتهبساالنههايگزارش

دستیابیقابلتعصبکاملفقداناگرچه.گردندمیواردگزارشدرزیاديفرضیاتوبرآوردها
سطحداشتنگردد،واقعمفیدهاگیريتصمیمدربتوانداطالعاتایناینکهبرايامانیست،
المللی ت استانداردهاي بینأهی(است ضروريشدهگزارشمالیاطالعاتبرايدقتازمعینی

باشندترصریحمالیهايگزارشدرموجودارقامدربارههاشرکتچههر).2008حسابداري،
گزارشانتشاروشفافیتدادنتوسعهمالیگزارشکیفیت.بودخواهدتربیشنیزشفافیتمیزان
وعموضهموارهمالیهايگزارشکیفیت.باشدمیکاملوجامعافشايطریقازباکیفیتساالنه

هست. در وبودهايحرفهحسابدارانخودومدیره، سهامداران، محققینهايهیأتعالقهمورد
بهمنجراستدادهرخالمللیبینمالیۀجامعدرکهحسابداريهايرسواییموجاخیرهايسال

وفاالچیتیوبراون(استشدهمالیگزارشگريکیفیتمورددرهایینگرانیوسؤاالتافزایش
وکادبريپارماالت،مارکونی،ورلدکام،انرون،(نظیربرجستهشرکتچندین). 2010اورالندو،

گذارانسرمایهاعتمادتضعیفبهمنجرمسألهاین. اندبودهدخیلمالیهايتقلبدر)اوشنبانک
کیفیت در ).2009وردي،وهیالريبیدل،(استشدهمالیهايگزارشومدیریتیتیمبهنسبت

بینی بهتر افشاء یک ضرورت است. کیفیت گزارشگري مالی سبب پیشگزارشگري مالی و
هاي مالی کنندگان صورتسایر استفادهگذاران وبراي سرمایهنقدي آتی شرکتهايجریان

گذاران براي داشتن گزارشگري مالی با کیفیت باال سرمایهگذاران وشود. واضح است که قانونمی
وي بازارهاي زیرا اعتقاد غالب اینست که کیفیت گزارشگري مالی مستقیماً ر.عقیده هستندهم

برخوردار است که تا یهای). هر شرکت از یک مجموعه ویژگی1998(لویت، گذاردسرمایه اثر می
هاي تجاري مختلف از پیچیدگی، باشد. فعالیتزیادي با نوع و ماهیت آن در ارتباط میةانداز
هاي متفاوتی برخوردار سک، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف و مأموریتعملیاتی، ریۀچرخ

اي متأثر از نوع بدیهی است که محیط اطالعاتی و گزارشگري به میزان قابل مالحظههستند و
باشد. در این تحقیق سعی شده تا تأثیر هر یک از هاي حاکم بر آن میفعالیت تجاري و ویژگی
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شگري مالی مورد بررسی ري، نظارتی و عملکردي)، بر کیفیت گزارهاي شرکت (ساختاویژگی
قرار گیرد.

مبانی نظري تحقیق
بینی از جمله عواملی اختیار عمل مدیران در مورد استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش

کیفیت سود را به طور اخص تحت تأثیر قراراست که کیفیت گزارشگري مالی را به طور اعم و
رود که به تر مدیران از امورات شرکت، انتظار میدهد. از یک سو، به دلیل آگاهی بیشمی

اي اطالعات تهیه و ارائه گردد که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از سوي گونه
دیگر ممکن است بنا به دالیلی نظیر ابقا شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل؛ مدیریت خواسته 

یند مدیریت سود، وضعیت مالی شرکت را به صورت مطلوب جلوه دهد. آخواسته از طریق فریا نا
ها، تحت تأثیر اقدامات و صالحدید مدیریت جهت بهتر بنابراین کیفیت گزارشگري مالی شرکت

آید (خواجوي و ناظمی، شود و پائین مینشان دادن وضعیت مالی، دست خوش تغییرات می
اي در سطح جهان در خصوص عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر ردههاي گست). پژوهش1384

رسد که ات، به نظر میکیفیت گزارشگري مالی به انجام رسیده است. اما با توجه به بررسی ادبی
هاي شرکت در قالب سه متغیر ساختار، نظارت و عملکرد خصوص تأثیر ویژگیمطالعات در 

دیدگاهسهکهگفتتوانمیخالصهطوره ك باشد. بشرکت بر کیفیت گزارشگري مالی بسیار اند
رقابتدرهمباجهانیصورته مالی بگزارشگريکیفیتوهاشرکتهايویژگیدربارهمتفاوت
شرکتساختاريهايویژگیکههستندنظراینبربرخیاول،). 2007و جگی،چن(هستند
نظیرمعیارهاسایربهنسبتحسابداريارقامدردستکاريازمدیرانبازداشتندررامهمینقش

کههستندعقیدهاینبردیگربرخیدوم،. کندمیبازيعملکرد،متغیرهايیانظارت
طلبانهفرصترفتاربهترشکلیبه) نهاديسهامدارانومستقلمدیران(نظارتیهايمکانیسم
کهاستآنهاییبهتعلقآخر مدیدگاه. نمایندمیکنترلمالی راهايصورتۀتهیدرمدیریت

نظارتی، وساختاريعناصریعنیدیگر،نگرشدوهرازبهترعملکردمتغیرهايکههستندمعتقد
کیفیتکاهشموجبکهرامدیرانتوسطغیراخالقیحسابداريهايفعالیتانجامتواندمی

رفعهنوزختلفمدیدگاهسهاینبیناختالفاتدهد. بنابراینشکستگردد،مالی میگزارشگري
انجامایراندرمذکورموارددر خصوصمورديگرفتهصورتهايبررسیاساسبرواندنشده
اینروایناز. نمایدرفعبورسیهايشرکتمورددرویژهبهراهادیدگاهبینتضاداینتانشده

دربورسیهايشرکتدرمالیگزارشگريکیفیتبرشرکتهايویژگیتأثیربررسیبهتحقیق
.پردازدمیایران
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تحقیقۀپیشین
هاي شرکت بر گزارشگري مالی ساالنه تأثیر ویژگیبه بررسی )، 1994(واالس و همکاران

ها دریافتند که نقدینگی هاي اسپانیایی، با استفاده از اطالعات شاخص افشاء پرداختند، آنشرکت
تر هایی که نقدینگی کم دارند کمطور قابل توجهی منفی است که حاکی از آنست که شرکته ب

.یابدکنند و میزان افشاء جزئیات با بزرگی شرکت افزایش میاطالعات افشاء می
(اهرم) در هاي شرکت با ساختار سرمایهبین ویژگیۀ)، رابط2007(سوهایال و وان منصور

، پوشش بهره و هاي مالزیایی را بررسی نمود، نتایج نشان داده که هر سه متغیر (اندازهشرکت
داري دارد.مثبت و معنیۀرشد) با ساختار سرمایه رابط

هاي تولیدي در هاي شرکت بر کیفیت گزارشگري مالی شرکت)، تأثیر ویژگی2012(شیهو
و منفیۀنیجریه را مورد بررسی قرار داد، نتایج تحقیق بیانگر این بوده که نقدینگی داراي رابط

ت ة شرکت، اهرم، ترکیب هیأهاي دیگر اندازاست اما ویژگیمالیگزارشگريدار بر کیفیت معنی
دار بر کیفیت گزارشگري شرکت تأثیر مثبت و معنیمدیره، سهامداران نهادي، سودآوري و رشد

اي مورد مطالعه دارند. هاي تولیدي نیجریهمالی شرکت
زارشگري مالی هاي غیرمالی مؤثر بر کیفیت گ)، بررسی ویژگی1388(و همکارانسجادي 

شرکت و نوع شرکت، عمرةهاي بورسی را بررسی نمودند، نتیجه نشان داد، که اندازشرکت
حسابرسی با ۀداري با کیفیت گزارشگري مالی دارد ولی نوع مؤسسمثبت و معنیۀصنعت رابط

داري ندارد.معنیۀ کیفیت گزارشگري مالی رابط
هاي مالی و غیرمالی با کیفیت اقالم بین ویژگیۀ)، به بررسی رابط1389(دستگیر و همکاران

هاي مالی و غیرمالی هاي بورسی پرداختند، نتیجه نشان داد، ویژگیتعهدي و سود در شرکت
شرکت، نوسان جریانات نقدي، نوسان اقالم تعهدي، ةعملیات شرکت، اندازۀمانند، طول چرخ

یت اقالم تعهدي دارند ولی با نوسان داري با کیفمعنیۀدفعات زیان رابطنوسان سود، تعداد
اي ندارند.فروش رابطه

هاي استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگري )، بررسی شیوه1389(ي و همکارانسجاد
هاي شرکتدرمزبوراختیاراتازاستفادههايشیوهبرهاشرکتهايویژگیتأثیروآیندهسودآوري

هاي عملیاتی، ن داد، مدیریت سود با انحراف در فعالیتبورسی را آزمون نمودند، نتایج نشا
بینی رشد سودهاي دار و با اندازه و پیشمثبت و معنیۀقرادادهاي بدهی و رشد مبلغ فروش رابط

داري دارد.منفی و معنیۀآینده شرکت رابط
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هاتحقیق و مبانی نظري آنهايفرضیه
تدوین شده هاي زیر الت اصلی تحقیق، فرضیهواپاسخ به سدر جهت بررسی روابط مورد نظر و 

هايبنگاهگیريجهتوارزشگذاريبرمؤثرپارامترترینمهمعنوانبهسرمایهساختاراست:
برکلیادعايراسرمایهساختار،)1999(بلکویی. استشدهمطرحسرمایهبازارهايدراقتصادي

ومودیگلیانیتوسطبارنخستینبرايایهسرمساختارموضوع. کندمیمعرفیشرکتهايدارایی
هايشرکتعملکردوسرمایهساختاربینرابطه،)2009(ابراهیم. شدمطرح1960دههدرمیلر

نتایج. کردندبررسی1997-2005زمانیةدوردررامصربهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته
امادارمعنیۀرابطشرکتعملکردوهسرمایساختاربینعاديشرایطدرکهدادنشانويتحقیق
:نمودمطرحصورتبدینتوانرا میتحقیقهايفرضیهازیکیبنابراین. داردوجودضعیفی

داري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتساختارمتغیرهايبین:اولاصلیۀفرضی
.داردوجود
دهدمینشانمطالعاتازگروهیاشد،بشرکت میساختارمتغیرهايازدیگریکیشرکتةانداز
سیستمبرقراريماننددالیلیوداردمثبتتأثیرمالیگزارشگريکیفیتبرشرکتةاندازکه

ازراشهرتواعتبارۀهزینرعایتوحسابرسیبزرگمؤسساتباارتباطکارآمد،داخلیکنترل
کشوردررامالیگزارشگريکیفیت،)1994(و پانالفروست. کنندآن تلقی میاصلیعوامل
گزارشگريکیفیتکهبوداینهاآنتحقیقنتیجه. دادندقراربررسیموردانگلستانوآمریکا

ازدیگریکیشدهذکرمواردبهتوجهبا. داردرابطهشرکتةاندازبامذکورکشورهايدرمالی
:کردمطرحزیرصورتبهتوانمیراتحقیقهايفرضیه
.داردوجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتةاندازبین: 1-1فرعیۀفرضی
وشرکتۀسرمایبهبدهینسبتبینۀرابطتوضیحبرايحد زیاديتانیزنمایندگیۀنظری

بهبدهینسبتکههنگامیکهاستشدهاستدالل. استشدهاستفادهمالیگزارشگريکیفیت
وقرضهاوراقدارندگانوطلبکاران(ثابتمدعیانازثروتانتقالکند،میپیداافزایشسرمایه

و لفت ویچ. گیردمیصورت) شرکتسهامداران(ماندهباقیمدعیانبه) شرکتممتازسهام
ۀهزیندارايهستندبرخوردارباالییاهرمازکههاییشرکتکنندبیان می،)1981(همکاران
کیفیترسدنظر میبهاینروازوباشندمینظارتبرايتربیشتقاضايبنابراینوباالترنمایندگی

یکیشدهذکرمواردبهتوجهبا.باشدارتباطدرشرکتمالیتأمینساختاربامالیگزارشگري
:کردمطرحزیرصورتبهتوانمیراتحقیقهايفرضیهازدیگر
.داردوجودمعناداريطهرابمالیگزارشگريکیفیتوشرکتاهرمبین: 2-1فرعیۀفرضی
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عاملتواندمینظارتیوکنترلیکارهايوسازترینمهمازیکیعنوانبهشرکتیحاکمیتنظام
برتواندمیشرکتیحاکمیتکهوظایفیترینمهمازیکی.گرددعدالتپاییبرجهتدرمهمی
،)1999(ریبونۀکمیت. استمالیگزارشگريفرآیندکیفیتبهنسبتدهیاطمینانگیرد،عهده

هايرویهبودنقبولقابلبررسیبرعالوهتااستخواستهمستقلحسابرسانازخودگزارشدر
مذاکرههاشرکتحسابرسیۀکمیتبانیزهاآنکیفیتمورددرمالی،گزارشگريدرشدهاستفاده

گزارشگرينازلکیفیتوضعیفشرکتیحاکمیتمیانکهاستدادهنشانعلمیمطالعات.کنند
داردوجودرابطهداخلی،هايکنترلو ضعفمالیهايصورتدرتقلبوجودسود،تحریفمالی،

صورتبهتوانمیراتحقیقهايفرضیهازدیگریکیشدهذکرمواردبهتوجهبا).2005فاربر،(
:کردمطرحزیر

معناداريۀرابطمالیريگزارشگکیفیتوشرکتنظارتیمتغیرهايبین:دوماصلیۀفرضی
.داردوجود
بهبوددرمهمینقشوشودمیتلقیشرکتیحاکمیتمهمساز وکارهايازیکمدیرههیأت

دركباتوانندمیمستقلمدیرانکندمیایفاپاسخگوییافزایشومالیگزارشگريکیفیت
بینمنافعتضادمانعودآورنارمغانبهرابنگاهمالیسالمتخود،راهبريونظارتینقشدرست

کهرسیدندنتیجهاینبه،)2008یو،ووارماکریشنانسی(شوند.شرکتیحاکمیتبازیگران
کاهشتعهدياقالمیابدمیافزایشمدیرههیأتترکیبدرظفوغیرممدیرانتعدادکههنگامی

اینبعديۀضیفربنابراین،. شوندسود میکیفیتافزایشموجبغیرمؤظفمدیرانویابدمی
:شودمیمطرحزیرصورتبهمطالعه
وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتومدیرهتأهیترکیببین:1-2فرعیۀفرضی
هاآنزیراباشندمیسهامدارانشرکتی،حاکمیتنظامبازیگرانترینمهمازیکی.دارد

. استبرخوردارزیادياهمیتازانآناعتمادحفظوهستندهاشرکتۀسرمایکنندگانتأمین
ایفانقششرکتهايگیريتصمیمدرمستقیمطوربهمدیره،هیأتاعضايانتخابباسهامداران

هیأتعضوچندیایکانتخاببهقادراینکهبهتوجهباعمدهونهاديسهامدارانوکنندمی
اینبه،)2006(یو،.شوندقعوامؤثرنمایندگیهايهزینهکاهشدرتوانندهستند میمدیره
اقالمدارايتربیشعمدهسهامدارانوتربزرگنهاديمالکیتباهايشرکتکهرسیدنتیجه

مطالعهاینبعديۀفرضیبنابراین،. باشندمیباالترسودکیفیتنتیجهدروترکماختیاريتعهدي
:شودمیمطرحزیرصورتبه



7هاي شرکت بر کیفیت گزارشگري مالی ...بررسی تأثیر ویژگی

.داردوجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتونهاديسهامدارانبین: 2-2فرعیۀفرضی
. شوندمیعمدهتغییراتدچاردیگرةدوربهايدورهازعملکردبامرتبطمتغیرهايتعریفبربنا

بهاغلب) رشدونقدینگیسودآوري،(متغیرهاازدستهاینافشاءکیفیتبامرتبطدر تحقیقات
هايمزیتازبرخورداريدلیلبهشرکتمدیریترسدمینظربهکهاطالعاتیةنمایندعنوان
گیرندمیقراراستفادهمورددارددسترسیهاآنبهسایرینازتربیشوبهتراطالعاتی،خاص

:شودمیمطرحزیرصورتبهمطالعهاینبعدفرضیهبنابراین،).1993والندهولم،النگ(

معناداريۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتردعملکمتغیرهايبین:سوماصلیۀفرضی
.داردوجود

راستايدرنیزوخویششخصیمنافعورفاهافزایشراستايدرسودآورهايشرکتمدیران
ولونتیس(نمایندمیافشاءکیفیوکمیگسترشبهاقدامشرکتسهامدارانوضعیتبهبود

هايشرکتیادهزیانهايشرکتکهداردجودونیزاحتمالایندیگرسوياز).2004ویتمن،
عاملیسودآوريرسدنظر میبهکهآنجااز.بپردازندخودافشاءکیفیتارتقاءبههمسوددهترکم

بهمطالعهاینبعدۀفرضی)، بنابراین2004ویتمن،و(لونتیسباشدافشاءکیفیتبراثرگذار
:شودمیمطرحزیرصورت
.داردوجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوسودآوريینب: 1-3فرعیۀفرضی

نقدینگیدیگر،عبارتبه. دهدمینشانمدتکوتاهتعهداتانجامدرراشرکتتوانائینقدینگی
وجهوگرفتخواهدقرارشرکتاختیاردرمدتکوتاهدرکهاستنقديوجهبینۀرابطشرکت
هايدارائیشرکتنقدینگیمیزاناصلینمود. داشتخواهدنیازآنبهشرکتکهاستنقدي
بهنیازيآنکهبدونمدت،کوتاهتعهداتوهابدهیپرداختبازبرايشرکتتوانائی.استجاري
درمهمیعاملباشد،داشتهخویشجاريعملیاتکردنمتوقفیاثابتهايدارائیفروش
شماربهاعتباردهندگانوسهامدارانتوسطشرکتیکمالیپذیريانعطافووضعیتارزیابی

از).2004لونتیس،(کنندمیتلقیریسکازمعیاريرانقدینگیاغلبدلیلهمینبه. رودمی
بنابراین)،1387یابد (محمدآبادي،افشاء بهبودکیفیتنقدینگیافزایشبارودانتظار میکهآنجا

:شودمیمطرحزیرصورتبهمطالعهاینبعديۀفرضی
.داردوجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتونقدینگیبین:2-3فرعیۀفرضی
کندمیتأیید،)2002(اسلونواسکینرنتایج. استمهمیمتغیرسرمایهبازاردیدازشرکترشد
کمرشدباهاییشرکتهايانگیزهبازیادرشدباهاییشرکتگزارشگريهايانگیزهاحتماالًکه

نقاطجوانرشدباهاییشرکتکهیافتند،)2007(همکارانوسکایفآشبوغ.استمتفاوت
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مطرح صورتبدینآخرۀفرضینهایتدروکنندمیافشاءتربیشراداخلیکنترلضعف
وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکترشدبین:3-3فرعیۀفرضی: گرددمی
.دارد

آماريۀونجامعه و نم
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتۀکلیشامل آماري این تحقیق ۀجامع
آماري موردنظر ۀجامعازمناسب ة آماري یک نمایندۀنموناین کهبراي . در این تحقیق باشدمی

فته در نظر گرزیر معیار 5استفاده شده است. براي این منظور حذف سیستماتیکاز روش ، باشد
تحقیق انتخاب ۀمعیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونۀو در صورتی که شرکتی کلیشده 

شوند.شده و مابقی حذف می
د.ندر بورس فعال باش1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال1382قبل از سالهاشرکت) 1
ها نباشند.ها و یا لیزینگنکهاي مالی، هلدینگ، باگريگذاري، واسطهسرمایهيهاجز شرکت)2
تغییر فعالیت یا 1391-1382يهااسفند باشد و طی سال29منتهی به هاسال مالی شرکت) 3

.تغییر سال مالی نداشته باشند

.ها در طی سال حداقل یک بار معامله شده باشد) سهام شرکت4

ها در دسترس باشد.اطالعات مالی شرکت) 5
غربالگري شده ۀشرکت به عنوان جامع120تعداد ، مذکورمعیارهاي ۀن کلیعد از مدنظر قرار دادب

اند بنابراین مشاهدات ما به ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدهباقیمانده است که تمامی آن
.رسدسال شرکت می1200

متغیرهاي تحقیق
متغیرهاي مستقل 

زیادياندازهتاکهاستبرخوردارهاییویژگیمجموعهیکازهر شرکتشرکت:هايویژگی
ۀچرخپیچیدگی،ازمختلفتجاريهايفعالیت. باشدمیارتباطدرآنفعالیتماهیتونوعبا

وهستندبرخوردارمتفاوتیهايمأموریتواهدافمالی،منابعسرمایه،بازده،ریسک،عملیاتی،
فعالیتنوعازمتأثرايالحظهمقابلمیزانبهگزارشگريواطالعاتیمحیطکهاستبدیهی
ممکنمالیگزارشگريکیفیتنظري،مبانیبراساس.باشدمیآنبرحاکمهايویژگیوتجاري

برراشرکتهايویژگیتحقیقایندرکهبپذیردتأثیرشرکتهايویژگیازبرخیازاست
متغیرهاي،)اهرموکتشرةانداز(ساختاري متغیرهايازعبارتندکهمتغیرهاازدستهسهاساس
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ونقدینگیسودآوري،(عملکردي متغیرهايو) نهاديسهامدارانومدیرهتأهیترکیب(نظارتی 
جگیوچنتوسطشدهانجاممطالعهمبنايبربنديتقسیماین.نمایندکنترل می) شرکترشد

گیري ه اندازهتشریح و نحوترتیببهمذکورویژگی7زیردرکه.استپذیرفتهصورت،)2007(
:گرددها بیان میآن
مالیگزارشگريکیفیتبرشرکتةاندازکهدهدنشان میمطالعاتازگروهیشرکت:ةانداز)1

بزرگمؤسساتباارتباطکارآمد،داخلیکنترلسیستمبرقراريمانندو دالیلیداردمثبتتأثیر
همکارانوحسین.کنندمیتلقیآنیاصلعواملازراشهرتواعتبارۀهزینرعایتوحسابرسی

استداللمالیاطالعاتکیفیتوشرکتبزرگیبینمثبتارتباطیکازپشتیبانیدر) 1995(
بهتوجهباواساساینبر.یابدمیافزایشنمایندگیهايهزینهباافشاءبالقوهفوایدکهکنندمی

پایاندرسهامبازارارزشازتحقیقایندرا،هداراییتاریخیارقامبودننامربوطوتورمیشرایط
استفادهشرکتةاندازمتغیرعنوانبهآنلگاریتمازنهایتاًوشرکتارزشتعیینمبنايعنوانبه

t(زماندرiشرکتعاديسهامبازارارزش(.شودمی 

T

t
In1 =شرکتة انداز

برخوردارباالییاهرمازکههاییشرکتکنندبیان می،)1981(نو همکاراویچلفتاهرم:)2
رواینازوباشندمینظارتبرايتربیشتقاضايبنابراینوباالترنمایندگیۀهزیندارايهستند

در این .باشدارتباطدرشرکتمالیتأمینساختاربامالیگزارشگريکیفیترسدنظر میبه
سهامصاحبانکل حقوقبهبلندمدتهايکل بدهینسبترتصوتحقیق، اهرم شرکت به

شود.گیري میاندازه
بهغیرمؤظفومؤظفمدیراندوياز هرترکیبیمدیرهتأهیترکیبترکیب هیأت مدیره:)3

زمینهدرشدهطرحمباحثازیکی)1983جنسن،وفاما(.استمدیرهتأهیاعضايعنوان
عنوانبهمدیرههیأتترکیب. داردتمرکزمدیرههیأتترکیبۀمسألبرمدیره،هیأتموضوع
چههر. شودمینگریستهمدیرههیأتاعضايتعدادکلبهمدیرههیأتغیرمؤظفاعضاينسبت
.گرددمیترکمنمایندگیمشکالتباشد،شدهتشکیلتريمستقلاعضايازمدیرههیأتترکیب
غیرمؤظفاعضاينسبتطریقازمدیرههیأتیبترک،)2010سانچز،گارسیا(پژوهشهمانند
.شودگیري میاندازهمدیرههیأتاعضايکلبهمدیرههیأت

گیريشکلدرنهاديگذارانسرمایه،)2003(و استارکسگیالننظرطبقسهامداران نهادي:)4
بادارانسهامازگروهاین. اندداشتهاصلینقششرکتیحاکمیتسیستمدرتغییراتازبسیاري

واي برخوردارندمالحظهقابلنفوذازها،شرکتسهامازتوجهیقابلبخشمالکیتبهتوجه
.دهندقرارتأثیرتحترا) مالیگزارشگريوحسابداريهايرویهشامل(آنهايرویهتوانندمی

ۀمحاسببراي،)2009(کوئتوپژوهشدراستفادهموردوشدههارائتعریفدر این تحقیق مطابق
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هايشرکتها،هلدینگها،بیمهوهابانکاختیاردرسهاممجموعنهاديمالیکتمیزان
گذاري،سرمایههايصندوقوسرمایهتأمینهايشرکتبازنشستگی،هايصندوقگذاري،سرمایه
وشدهتقسیمشرکت،منتشرهسهامکلبردولتیهايشرکتودولتیو نهادهايهاسازمان
.استآمدهدستبهنهاديمالکیتمیزانیادرصد

باهاياقتصادي است، شرکتبنگاهبودنسالم عالمتاصطالحبهسودآوري: سودآوري)5
ولیگیرندقراراقتصادخدمتدرتوانندتري میبیشمدتغیرسودآورحتییاپایینسودآوري

یککهکرداستدالل،)2006(السعید.دارندتريکمحیاتبهامیدنقدینگیبدونهايشرکت
افشايبهمایلدلیلهمینبهوافتخارکنداحساسدستاوردهایشازاستممکنسودآورشرکت

هاآنبیندرخودعملکردازمثبتبرداشتترویجمنظوربهمردمعمومبهتربیشاطالعات
خالص) بر(سودمالیات کسرازبعدسودمیزاننسبتصورته بباشد. در این تحقیق، سودآوري

شده است.تعریفحقوق صاحبان سهام
سررسید رادرمدتکوتاهتعهداتانجامبرايراشرکتتوانایینقدینگیهاينقدینگی: نسبت)6

درمدتکوتاهدرکهاستنقديوجهبینۀرابطدیگرعبارتبه.)1986فوستر، (دهدمینشان
ازاستفاده.داشتخواهدنیازآنبهشرکتهکنقديوجهوگرفتخواهدقرارشرکتاختیار

و هادارائیتغییراتکهاستفرضاینبرمبتنیعملکردبامرتبطمتغیریکعنوانبهنقدینگی
پذیردتأثیر میمشخصمالیةدوریکدرشرکتعملکرداززیاديحدتاجاريهايبدهی

نقدینگی از نسبت جاري که توان نسبتۀدر این پژوهش براي محاسب). 2004وتمن،ولونتیس(
دهد استفاده شده است.نقدینگی شرکت را بهتر نشان می

= نسبت نقدینگی

و اسلوناسکینرنتایج. استمهمیمتغیرسرمایهبازاردیدازشرکترشد شرکت: رشد)7
هايانگیزهبازیادرشدابهاییشرکتگزارشگريهايانگیزهاحتماالًکهکندمیتأیید) 2002(

اندنمودهارائهشواهديو اسلوناسکینرمشخص،طوربه. استمتفاوتکمرشدباهاییشرکت
گزارشگريهايسیاستازپیرويبرايتريقويةانگیزباالرشدباهايشرکتکهایناز

ین تحقیق نیز همانند ادر.دارندبازارانتظاراتکاهشیامواجههباارتباطدرکارانهغیرمحافظه
T-1وTهايسالدرشرکتخالصسودتغییراتدرصدطریقازرشد،)1388(سجاديتحقیق

.آیدمیدستبه

tدر زمانiهاي جاري شرکت دارایی

tدر زمانiهاي جاري شرکت بدهی
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متغیر وابسته
ارزیابیمنظوربه. باشدمیمالیگزارشگريکیفیتتحقیقوابستهکیفیت گزارشگري مالی: متغیر

دلیل. استشدهاستفاده)1999کازنیک (عهديتاقالمکیفیتمدلازمالیگزارشگريکیفیت
کهاستاینمالی،گزارشگريکیفیتارزیابیجهت) تعهدياقالمکیفیت(معیاراینانتخاب

برآورددرکهصورتیدروهستندآتینقديهايجریانبینیپیشاصلیعاملتعهدي،اقالم
وبیدل(بودخواهندآتینقديهاينجریاازبهتريۀنشانسودهاباشد،ترکمخطامیزانهاآن

حقیق این است که سجادي همچنین دلیل دیگر انتخاب این مدل براي این ت).2009همکاران،
هاي مدل اصلی از مدل6)، 1390(نژاد و همکارانل و همچنین یعقوبمد4)، 1389(و همکاران

کنندگی مورد بررسی بینیپیشداري و قابلیت اقالم تعهدي را به تفکیک هر صنعت از نظر معنی
قرار دادند و مدل کازنیک به عنوان مدل بهینه در ایران انتخاب شده است.

)1999(کازنیکمدل
کازنیکمدل. کندمیتعدیلراجونزمدلعملیاتی،نقدوجهخالصدرتغییرافزودنبامدلاین
: باشدمیزیرشرحبه

= + [ - ]+ + +

نسبت به سال tفروش سال تغییر در درآمدتعهدي، اقالمکل: که در آن
بهاي به سال قبل، نسبتtهاي دریافتنی سالتغییر در خالص حسابقبل، 

tهاي نقدي حاصل سال تغییر در جریانآالت و تجهیزات، اموال، ماشینةتمام شد

است.نسبت به سال قبل و عوامل باقیمانده یعنی 

هاروش تجزیه و تحلیل داده
. روش استفاده شده استاز مدل رگرسیون خطی چندمتغیره هاتحقیق براي آزمون فرضیهدر این 

در این روش یک سري باشد. هاي پانل میآماري مورد استفاده در این تحقیق روش داده
گیرند. با کمک این روش ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می(مثالً شرکتواحدهاي مقطعی

ده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش هاي اخیر نیز زیاد استفاکه در مطالعات سال
هاي ادغام شده باعث تغییرپذیري باالتر، هم خطی چندگانه اینکه مشاهدهیابد. با توجه بهمی
شود، میهاکنندهتر و کارآیی باالتر تخمینآزادي بیشۀتر میان متغیرهاي توضیحی، درجکم

، 1995(بالتاجی،ي زمانی داراي مزیت استسرمطالعات ترکیبی نسبت به مطالعات مقطعی و 
). 3-6ص
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بررسی همبستگی میان متغیرهاي تحقیق
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهاي تحقیق و 

پیرسون، کیفیت ةاربراساس نتایج حاصل از آمشود.ها پرداخته میهمبستگی موجود بین آن
)، 395/0)، سودآوري (091/0(شرکتةداري با اندازمثبت و معنیمبستگی هگزارشگري مالی

و ) دارد. همچنین این متغیر داراي همبستگی منفی 179/0() و رشد شرکت059/0(نقدینگی
و نیز داراي همبستگی مثبتشرکتةباشد. انداز) می-072/0(داري با ترکیب هیأت مدیرهمعنی
باشد. همچنین میان اهرم مالی می)213/0() و سودآوري324/0(يداري با سهامداران نهادمعنی

داري قابل همبستگی منفی و معنی)-191/0(نقدینگی) و-125/0(و متغیرهاي سودآوري
توان به همبستگی هاي موجود میان متغیرهاي تحقیق میباشد. از دیگر همبستگیمشاهده می

داري رشد بستگی مثبت و معنی) و هم112/0(آوريداري سهامداران نهادي با سودثبت و معنیم
) اشاره کرد.266/0(شرکت با سودآوري

بررسی همخطی بین متغیرهاي مستقل تحقیق
ضریب همبستگی گیري ازبا بهرههمخطی بین متغیرهاي مستقل ۀبررسی رابطدر این مطالعه 

ن متغیرهایی که همزمان همبستگی میا، شودمشاهده میکه طورهمان. انجام شده استپیرسون 
ها وجود ندارد. شود در حد ضعیف یا متوسط بوده و همبستگی قوي بین آنتحقیق میوارد مدل

شدیداد مشکل همخطیجموجب ایبنابراین ورود همزمان متغیرهاي مستقل در مدل تحقیق 
ه منظور ب)1391(فرعظیمینیز همانند تحقیق ودیعی وهمچنین در این مطالعه. نخواهد شد

(عامل تورم واریانس) نیز به منظور بررسی همخطی بهره گرفته VIFةتر از آماراطمینان بیش
بوده و گویاي 5تر از براي تمامی متغیرها کمVIFة، مقدار آمار1جدول. با توجه به استشده 

آن است که میان متغیرها همخطی شدیدي وجود ندارد.

هر یک از متغیرهاي تحقیقبرايVIFةنتایج آمار:1جدول

سهامدارانسودآورينقدینگیشرکترشد
نهادي

هیأتترکیب
متغیرشرکتةاندازمالیاهرممدیره

VIFةآمار124/1050/1172/1112/1011/1080/1145/1
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هاي تحقیقنتایج حاصل از آزمون فرضیه
ز بررسی مفروضات رگرسیون به در این بخش ابتدا مدل تحقیق برآورد شده و در ادامه پس ا

شود.صورت جداگانه پرداخته میه ها بتفسیر نتایج هر یک از فرضیه

برآورد مدل تحقیق
شود که یک مدل در این مطالعه فرضیات تحقیق با استفاده از مدل زیر مورد آزمون واقع می

هاي پانل برآورد خواهد شد:رگرسیونی بوده و با استفاده از روش داده
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هاي پانل در برآورد مدل براي این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادهجادر این
لیمر و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات Fکارآمد خواهد بود یا نه از آزمون 

تفاده شده است. نتایج تر است از آزمون هاسمن اسثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب
آمده است. 2جدولها در حاصل از این آزمون

نتایج انتخاب الگو براي برآورد مدل تحقیق:2جدول

P-Valueآزاديۀدرجآزمونةآمارمقدارآزمونةآمارآزموننوع

F573/1)119(0002/0لیمرFآزمون
X2447/9270000/0هاسمنآزمون

تر از این آزمون کمP-Valueلیمر، از آنجایی که مقدار Fج حاصل از آزمون با توجه به نتای
)، همسانی عرض از مبداها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش 0002/0باشد (می05/0

هاي پانل استفاده شود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاسمن، از آنجایی که داده
)، بنابراین در برآورد می بایست 0000/0باشد (می05/0تر از آزمون نیز کماین P-Valueمقدار 

ارائه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق3جدولروش اثرات ثابت بکار برده شود. در 
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برآورد مدل تحقیقنتایج :3جدول
شرکت- سال1049تعداد مشاهدات: متغیر وابسته: کیفیت گزارشگري مالی

389/6مدل  FةآمارtP-Valueآمارهضریب     متغیر
)P-Value()0000/0( 0000/0-456/4- 1147/2ثابت    ضریب

1341/0728/30002/0شرکت  ةانداز
495/16آماره0386/0- 071/2-1224/0مالی     اهرم

Breusch-Pagan
)P-Value ()0000/0(

0002/0-4399/0739/3مدیرهأتیهترکیب
0012/0814/04155/0نهادي  سهامداران

286/5آماره8500/0159/130000/0سودآوري       
Jarque-Bera

)P-Value)    (0711/0(
2371/0594/40000/0نقدینگی  

0150/0348/20191/0شرکت    رشد
AR(1)2674/0098/80000/0809/1دوربین واتسن     ةآمار

4683/0ضریب تعیین مدل

الزم به توضیح است از آنجایی که بر اساس نتایج برآورد اولیه مدل وجود خودهمبستگی میان 
قرار گرفته است از این رو به منظور رفع این مشکل متغیر خودهمبسته ها مورد تأییدباقیمانده

دار بودن کلی مدل، با توجه به این که وارد مدل شده است. در بررسی معنیAR(1)اول ۀمرتب
دار بودن کلی % معنی95) با اطمینان 0000/0(باشدتر میکوچک05/0از Fةمقدار احتمال آمار

درصد از تغییرات کیفیت 83/46مدل نیز گویاي آن است که ب تعیین ضریشود. مدل تأیید می
شود. همچنین در بررسی ها توسط متغیرهاي وارد شده در مدل تبیین میگزارشگري مالی شرکت

حاصليهاباقیماندهکهاستبرا گویاي آن -جارکواآزمونج ینتامفروضات رگرسیون کالسیک 
مقدار کهطوريه بباشندمیبرخوردارنرمالتوزیعاز%95اطمینانسطحدرمدلبرآورداز

در ارتباط با فرض همسانی ). 0711/0است (05/0ازتربزرگآزموناینبهمربوطاحتمال
تر از پاگان کم-برشآزمونبهمربوطبا توجه به این که مقدار احتمالواریانس باقیمانده نیز 

شود. در هاي مدل تأیید مینی واریانس باقیمانده) وجود مشکل ناهمسا0000/0باشد (می05/0
استفاده )GLS(یافتهروش حداقل مربعات تعمیماین مطالعه براي رفع این مشکل در برآورد از 

هاي مناسب تخصیص داده شده است. عالوه افزار آماري وزنشده و به ضرایب مدل توسط نرم
)، 809/1(قرار گرفته است5/2و 5/1مابین عدد دوربین واتسن ةبر این از آنجایی که مقدار آمار

.شودمیي مدل نیز تأیید هاباقیماندهاستقالللذا 



15هاي شرکت بر کیفیت گزارشگري مالی ...بررسی تأثیر ویژگی

اول تحقیقۀنتایج حاصل از آزمون فرضی
ها از دو منظر اندازه و اول پژوهش با توجه به این که در تحقیق حاضر ساختار شرکتۀدر فرضی

فرعی زیر مورد ۀاین فرضیه در قالب دو فرضینسبت اهرمی مورد توجه قرار گرفته بنابراین 
آزمون قرار واقع شده است.

دارد.وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتةاندازبین:1-1فرعیۀفرضی
شرکت ةمربوط به متغیر اندازtةآمارداري، سطح معنی5جدولبر اساس نتایج ارائه شده در 

). بنابراین در سطح 1341/0(باشدریب آن مثبت می) و ض0002/0(بوده05/0تر ازکوچک
مستقیم و ۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتةاندازتوان گفت بیندرصد می95اطمینان
این نتیجه و شود. درصد تأیید می95فرضیه در سطح اطمینان این نتیجهدارد. دروجودمعناداري

.باشدمی)، هماهنگ 2012هو، و شی2010هاي (کریستینا، با یافته
دارد.وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتاهرمبین2-1فرعی ۀفرضی

مربوط به متغیر اهرم مالی tةداري آمار، سطح معنی5-جدولبر اساس نتایج ارائه شده در 
بنابراین در ).-1224/0باشد () و ضریب آن منفی می0386/0بوده (05/0تر از شرکت کوچک
ۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتاهرم مالیتوان گفت بیندرصد می95سطح اطمینان 

شود.درصد تأیید می95فرضیه در سطح اطمینان ایندر نتیجهدارد.وجودمعکوس و معناداري
باشد.)، هماهنگ می2010این نتیجه با یافته (کریستینا، 

دوم تحقیقۀنتایج حاصل از آزمون فرضی
ها از دو منظر ترکیب دوم پژوهش با توجه به این که متغیرهاي نظارتی شرکتzدر فرضی

ۀهیأت مدیره و سهامداران نهادي مورد توجه قرار گرفته بنابراین این فرضیه در قالب دو فرضی
فرعی زیر مورد آزمون واقع شده است.  

وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوترکیب هیأت مدیرهبین1-2فرعیzفرضی
مربوط به متغیر ترکیب tةداري آمار، سطح معنی5جدولبر اساس نتایج ارائه شده در دارد.

). بنابراین -4399/0باشد () و ضریب آن منفی می0002/0بوده (05/0تر از هیأت مدیره کوچک
مالیگزارشگريکیفیتره وترکیب هیأت مدیتوان گفت بیندرصد می95در سطح اطمینان

درصد تأیید 95فرضیه در سطح اطمینان این دارد. در نتیجه وجودمعکوس و معناداريۀرابط
)، همخوانی دارد.2010بنابراین این نتیجه با یافته (کریستینا،شود.می

.داردوجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوسهامداران نهاديبین2-2فرعیۀفرضی
ان مربوط به متغیر سهامدارtةآمار، سطح معنی داري5جدوله شده در بر اساس نتایج ارائ
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توان گفت درصد می95). بنابراین در سطح اطمینان 4155/0(باشدمی05/0تر از نهادي بزرگ
طوري ه ندارد بوجودمعناداريۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوشرکتسهامداران نهاديبین

ها اي بر کیفیت گزارشگري مالی شرکتمالحظهرات درصد سهامداران نهادي اثر قابلکه تغیی
نتایج این تحقیق با یافته شود.درصد رد می95فرضیه در سطح اطمینان این ندارد. در نتیجه 
باشد.)، هماهنگ می2009(احمد و منصور، 

سوم تحقیقۀنتایج حاصل از آزمون فرضی
ها از سه منظر سودآوري، نقدینگی به این که متغیرهاي عملکردي شرکتسوم با توجهۀدر فرضی

فرعی زیر مورد آزمون واقع ۀو رشد مورد توجه قرار گرفته بنابراین این فرضیه در قالب سه فرضی
شده است.  

دارد.وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتوسودآوريبین1-3فرعی ۀفرضی
مربوط به متغیر سودآوري tةداري آمار، سطح معنی5جدولائه شده در بر اساس نتایج ار

). بنابراین در سطح 8500/0(باشد) و ضریب آن مثبت می0000/0(بوده 05/0تر از کوچک
مستقیم ۀرابطمالیگزارشگريکیفیتسودآوري شرکت وتوان گفت بیندرصد می95اطمینان 

این نتیجه شود.درصد تأیید می95فرضیه در سطح اطمینان ن ایدارد. در نتیجه وجودو معناداري
)، هماهنگ است.2012و شیهو، 2009هاي (دوي و همکاران،با یافته

دارد.وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتونقدینگیبین2-3فرعی ۀفرضی
غیر نقدینگی به متمربوط tةداري آمار، سطح معنی5جدولبر اساس نتایج ارائه شده در 

). بنابراین در سطح 2371/0(باشد) و ضریب آن مثبت می0000/0(بوده05/0تر از کوچک
مستقیم ۀرابطمالیگزارشگريکیفیتنقدینگی شرکت وتوان گفت بیندرصد می95اطمینان 

ایج این نتشود. درصد تأیید می95فرضیه در سطح اطمینان این دارد. در نتیجه وجودو معناداري
باشد.)، هماهنگ می2009هاي (دوي و همکاران، تحقیق با یافته

دارد.وجودداري معنیۀرابطمالیگزارشگريکیفیتورشد شرکتبین3-3فرعی ۀفرضی
تر از ه متغیر رشد کوچکمربوط بtةداري آمار، سطح معنی5-جدولبر اساس نتایج ارائه شده در 

95). بنابراین در سطح اطمینان 0150/0(باشدآن مثبت می) و ضریب0191/0(بوده05/0
وجودمستقیم و معناداريۀرابطمالیگزارشگريکیفیترشد شرکت وتوان گفت بیندرصد می

هاي با یافتهاین نتیجهشود. میدرصد تأیید95فرضیه در سطح اطمینان این . در نتیجه دارد
.باشدمی)، هماهنگ 2012،شیهو؛ 2010مطالعات انجام شده توسط (کریستینا،
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گیرينتیجه
هاي متغیر مستقل که ویژگی7آماري را در مورد تأثیرشواهدهموتجربیشواهدهمتحقیقاین

هاي نمونه فراهم بینی کیفیت گزارشگري مالی شرکتشوند در توضیح و پیششرکت نامیده می
سازند در سه گروه متغیرهاي ساختاريا میهاي شرکت رآورد. متغیرهاي مستقلی که ویژگیمی

(سودآوري، و عملکردي(ترکیب هیأت مدیره و سهامداران نهادي)نظارتی،اهرم)وشرکتة(انداز
نماید که مشخص کند بندي شدند. بنابراین این تحقیق تالش میدستهنقدینگی و رشد شرکت)

ایفا هاارشگري مالی شرکتکیفیت گزهاي شرکت چه نقشی را در تعیین سطح که ویژگی
نمایند.می

هاي بزرگ شرکت داراي تأثیرات مثبت بر کیفیت گزارشگري مالی است زیرا شرکتةاوالً، انداز
توانند به خدمات و حاکمیت شرکتی قوي هستند که میداخلیهاي کنترل معموالً داراي سیستم

و اعتبار خود را حفظ نمایند. این هاي حسابرسی بزرگ و معتبر دسترسی داشته با کیفیت شرکت
داري را بین اهرم و سطح معنیۀدوماً، ما رابطفاکتورها ممکن است مدیریت سود را کم کنند.

اقالم تعهدي اختیاري پیدا نمودیم. باال بودن نسبت بدهی به معنی پائین بودن ظرفیت استقراض 
تواند تبعات منفی فشاء بهتر میشرکت و نیز باال بودن ریسک ورشکستگی است. در این حالت ا

رود شرکت از بهبود کیفیت افشاي خویش براي شرکت به دنبال داشته باشد و انتظار می
تر و بهتر کوشند با افشاي بیشها میخودداري نماید. از سوي دیگر با افزایش مبلغ بدهی شرکت

تی آنان و در نهایت در صدد کاهش عدم اطمینان اعتباردهندگان و برآوردن نیازهاي اطالعا
که نسبت بدهی به دارایی خالص هاي نمایندگی برآیند بنابراین، هنگامیکاهش دادن هزینه

سوماً،ها نمایند. تري وجود دارد که مدیران اقدام به دستکاري حسابپایین است، احتمال بیش
یره نقش هاي مدتأتواند ناشی از این باشد که اعضاي غیرمؤظف هیمیسومۀفرضیۀنتیج

تواند یک ابزار نظارتی مؤثر را ها نمیکنند. لذا وجود آنمستقیمی را در مدیریت شرکت ایفا نمی
طور ه شود. بتري ارائه نمیهاي مالی با کیفیتت مدیره فراهم نموده و بنابراین گزارشأبراي هی

ه به عنوان کلی، در تمام تحقیقات از جمله تحقیق حاضر، نسبت اعضاي غیرمؤظف هیأت مدیر
شود، در حالی که ممکن است در اثر عواملی شاخص استقالل هیأت مدیره در نظر گرفته می

هاي شغلی و غیره، اعضاي غیرمؤظف واقعاً مستقل نباشند و منافع نظیر روابط فامیلی، وابستگی
ه ها گره خورده باشد. و یا عضویت همزمان اعضاي غیرمؤظف در هیأت مدیرشرکت با منافع آن

چهارمۀفرضیۀنتیجچند شرکت نیز ممکن است از دیگر عوامل علل کاهش اثربخشی آن باشد.
گزارشگري بر اساس فرضیه ۀدار بین تمرکز مالکیت و وقفمعنیۀعدم یک رابطۀتوان نشانرا می

گذاران نهادي بزرگ با توجه به اینکه احتماالً منافع شخصی تفسیر نمود، بدان معنا که سرمایه
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اي براي ترغیب مدیریت هاي مالی به این اطالعات دسترسی دارند، انگیزهبل از انتشار صورتق
بین کیفیت سود و سودآوري ۀرابطپنجمۀبه گزارش کردن این اطالعات ندارند. در توضیح فرضی

تر در کمهاي داراي سودآوري باالترهاي بورسی با انتظارات ما همخوانی دارد. شرکتدر شرکت
تري هاي داري سودآوري باالتر مداخالت کمشوند. به عبارت دیگر، شرکتیریت سود وارد میمد

گیرد که سودآوري منجر به دهند. بنابراین، این تحقیق نتیجه میرا در مدیریت سود انجام می
ۀنتیجه فرضیدهد.کاهش دستکاري در درآمدها شده و کیفیت گزارشگري مالی را افزایش می

ي این است که افزایش نقدینگی منجر به افزایش کیفیت گزارشگري مالی گویاششم،
ها و تعهدات کوتاه هاي مورد مطالعه شده است. توانایی شرکت براي بازپرداخت بدهیشرکت

هاي ثابت یا متوقف کردن عملیات جاري خویش داشته مدت، بدون آنکه نیازي به فروش دارایی
پذیري مالی یک شرکت توسط سهامداران و یت و انعطافباشد، عامل مهمی در ارزیابی وضع

کنند.رود. به همین دلیل اغلب نقدینگی را معیاري از ریسک تلقی میگان به شمار میاعتباردهند
تر داراي کیفیت گزارشگري مالی باالتر هاي رشد بیشهاي با فرصتسرانجام اینکه، شرکت
افزایش حجم فروش منجر به افزایش کیفیت سود این است کهةدهندهستند زیرا نتایج، نشان

مستقل تحقیق غیر از متغیر7دهد که از میان گردد. رویهم رفته نتیجه کلی تحقیق نشان میمی
هاي داري بر کیفیت گزارشگري مالی شرکتمتغیرهاي مستقل تأثیر معنیۀسهامداران نهادي بقی

نمونه دارند.

پیشنهادات براي تحقیقات آتی
رسد که انجام ، به نظر میطالعات حسابداري و گزارشگري مالیتوجه به اهمیت کیفیت ابا

تر و با در نظر گرفتن جوانبی دیگر به روشن شدن این موضوع کمک نماید. در این مطالعات بیش
شود.کنندگان ارائه میراستا پیشنهادات زیر جهت محققین و استفاده

ستقل و حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگري مالیبررسی تأثیر کیفیت حسابرسی م-1
خدمات غیرحسابرسی و کیفیت گزاراشگري مالیۀبررسی رابط-2
و کیفیت )زاربازده با، صنعتزده با،مسهازار ند بارو(هاي بنیاديشاخصۀبررسی رابط-3

گزارشگري مالی
تفکیک هر صنعت.وهاي مختلف تکرار این تحقیق در صنعت-4
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