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.2مقدمه
امروزهباشکلگیریشرکتهاایساهاميومشاارکتعماومي،روشهاایمادیریتي
شرکتهانسبتبهگذشتهتغییرقابلمالحظهایکردهاست.درشرکتهایسهامي،جدایي
مالکانازمدیریتموجببهوجودآمدنمشکالتنمایندگيشدهکاهباهعلاتمتفااوت
بودندرتابعمطلوبیتهردوگاروهاسات.جاان1وسانبت)1791(2معتقدنادکاهبارای
پوشششکافبینمالکیتومدیریت،بایدمکانیزمهاینظارتياجراشود.درایانراساتا
یکيازمکانیزمهایموجودبرایکاهشمشکالتنمایندگيوعادمتقاارناعالعااتيباین
مدیرانوسهامداران،بهبودکیفیتاعالعاتارائهشدهازسویمادیریتاسات.ازعرفاي
نگرانياصليدربارهیعدمکفایتاعالعااتحساابداریتعهادی،بارایت امی گیاریو
تردیددرموردامکاناتکابهارقامتعهدیبرایپیشبینيصحیحدرآیندهاست؛زیرافرایند
حسابداریتعهدیبهدلیلاتکابربهایتمامشدهیتاریخيوقابلیاتهموارساازیساود،
بابهکارگیریاصولپذیرفتهشدهیحسابداریموردانتقادواقعشدهاست(محمودآباادی،
.)1831بنابرایندرسالهایاخیرباتوجهبهورشکستگيشارکتهاایبازرگدرجهاان،
محققانوتحلیلگرانماليعالوهبرتوجهبهمقدارسودگزارششده،کیفیتاینساودهارا

نیزموردتوجهقراردادهاند.کیفیتسودبهتوانایيساودهایگازارششادهبارایمانعک 
کردنمقدارصحیحسودشرکتوه چناینساودمندیآندرپایشبینايساودهایآیناده
بستگيدارد.
درهزارهیسوم،سازمانهایتجاریشاهدتحولنظامسنتياقت ادیبهنظاماقت ااد
دانشمحوربودهاند.بهعورکلياقت ادمبتنيبردانش،سرمایهیفکری8رابهعنوانیا 
عن رمحوریرشدشرکتوتبدیلآنبهمنبعاصليمزیاترقاابتيشارکتباهرسامیت
شناختهاست(هالند.)2008،4
برخيازپژوهشهانشاندادهاندکهکیفیتپایینسودمنجرباهافازایشعادمتقاارن
اعالعاتيميشود.بهموازاتاینبحث،محققانحسابداریاستداللکردهاندکهکااهشدر
افشاوعدمبهرسمیتشناختنسرمایهیفکریباعثافزایششاکافباینارزشباازارو
ارزشدفتریميشود(امیار1ولاو1771،1؛برناان2001،9؛وهالناد)2008،وباهتباعآن
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مربوطبودنساودکااهشمايیاباد(کاالینز3وهمکااران1779،؛وفرانسای 7وشایرر،10
.)1777ازدیدپژوهشگرانمعاصرعدمتقارناعالعاتيميتواندازعریقافشایاعالعاات
مربوطبهکیفیتسودوبهرسمیتشناختنسرمایهیفکریبهعنوانیا دارایايکااهش

11
).ازسویدیگر،برخيازپژوهشگرانبیانميکنندکاه

یابد(سوفیان وهمکارانb2011،

عبیعتمحافظهکارگزارشگریمالياجازهیبهرسمیتشاناختنسارمایهیفکاریراباه
عنوانی دارایينميدهد(سوفیانوهمکاران.)2011،
باتوجهبهمواردباالاینپرسشمطرحميشودکهآیادرباور اورا بهاادارتهاران
رابطهیمعناداریبینسرمایهیفکریشرکتهاوکیفیتگزارشگریمااليآنهااوجاود
داردیاخیر؟بنابراینهدفاصلياینمقاله،بررسيکارایيسرمایهیفکاریوآااارآنبار
کیفیتگزارشگریماليشرکتهایپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهاراناسات.باا
توجهبهاینکهاعالعاتبهمثابهیآگاهيیادانشياستکاهشاناختاساتفادهکننادگانرا
شکلیاتغییرميدهدودرنهایتبهت می گیریآگاهانهیااباازنگریدرت امی هاای
گرفتهشدهدرگذشته،منجرمايشاود(ساازمانباور واورا بهاادار1831،باهنقالاز
کاظ نژاد)1837،اهمیتاینپژوهشراميتواندراینجملهخالصهکردکهباتوجاهباه
شناختتأایراجزایسرمایهیفکریبرکیفیتاعالعاتارائاهشادهازساویشارکتهاا،
مدیرانشرکتها،سرمایهگاذارانبالفعالوباالقوهوساایرت امی گیرنادگانمايتوانناد
ت می هایآگاهانهتریبگیرند.

.1مبانينظریپژوهش
درحالحاضر،یکيازاهدافمه گزارشگریمااليارائاهیاعالعااتمفیادبارای
ت می گیریاستوسیست هایاعالعاتيحسابدارینقشبهسزایيدرپیشباردفعالیات-
هایسازمانوه چنینمحیطاقت ادیکشاورایفاامايکنناد(محمودآباادیوبایزیادی،
.)1839باشمن12واسمیث.)2001(18بهعورخالصهنقشگزارشگریماليدراارگذاری
برعملکرداقت ادیرادرسهموردخالصهکردهاند؛اعالعاتحساابداریمااليمايتواناد
توسطمدیرانوسرمایهگذارانبرایشناسایيپروژههایمطلوبدربرابرنامطلوباساتفاده
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شود،کیفیتباالیاعالعاتحسابداریماليبهعنوانی مکانیزمکنترليميتواندباهکاار
گرفتهشودکهاینبهمدیرانبرایادارهکردنمنابعبهسویپروژههاایشناساایيشادهباه
عنوانخوبودوریازپروژههایشناسایيشادهباهعناوانزیاانآورکما مايکناد،در
نهایت،گزارشگریماليميتواندعدمتقارناعالعااتيراکااهشدهادوموجابکااهش
هزینه یحقو صاحبانسهاموبدهيشود.دراینراستا،برخيازمحققانبیانکردهاندکه
افزایشوبهبودکیفیتاعالعاتحسابداریدربارهیمربوطبودنسودازعریقبهرسمیت
شناختنسرمایهیفکریميتواندمنجربهکاهشعدمتقاارناعالعااتيوافازایشتمایال
سرمایهگذارانبهسرمایهگذاریدرشرکتودرنهایتازاینراهمنجربهکااهشهزیناهی
حقو صاحبانسهامشود(سوفیان وهمکاران.)b2011،
درایرانباتوجهبهاهدافاصليابالغسیاساتهاایکلاياصال44قاانوناساساي،
توسطمقاممعظ رهبری،مبنيبرخروجازفعالیتهایانح اریازقبیالصانایعبازرگ،
صنایعمادر،بان هاوجلوگیریازانح اراقت ادیوتالشبرکوچا ساازیاقت اادو
یکیفیتگزارشگریماليدرایرانبیشازپایشماورد

حمایتازبخشغیردولتيمسأله
جهبهافزایشفعالیتسهامدارانانفرادینسابتباه

توجهقرارگرفتهاست؛ ه چنینباتو
یاهمیتدادنبهاروتسهامدارانضروریترازگذشتهاست.


قبلمسأله
ازسویدیگر،رونددرحالتغییرازاقت ادسانتي(زماین،نیارویکااروماالي)باه
اقت ادمبتنيبردانشدردوقارنگذشاتهباعاثتوجاهروزافازونباهسارمایهیفکاری
سااازمانهااابااهویااژهدرجوامااعدرحااالتوسااعهشاادهاساات.درایاانراسااتا،برخااياز
پژوهشگرانبیانکردهاندکهبهدلیلعدمتوجهبهاعالعاتمرباوطباهسارمایهیفکاری،
مربوطبودناعالعاتحسابداریبه ویاژهدرماوردساودکااهشیافتاهاسات(باراون14و
همکاران1771،؛چانگ1773،11؛کاالینزوهمکااران،1779،فرانسای وشایرر1777،؛و
لو11وزارووین.)1777،19بنابراینچنینبهنظرميرسدکهسارمایهیفکاریواعالعاات
مربوطبهآنميتواندمنجربهکاهشعدمتقارناعالعاتيبینشرکتهاواستفادهکنندگاان
نتیجهبهبودکیفیتکزارشگریماليشود.

برونسازمانيازگزارشهایماليودر
بهعورکليصاحبنظرانسرمایهیفکریرامتشاکلازساهجازصاصاليمايدانناد 
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13
(سازماني)وسرمایهیمشتری(20ارتباعي).

،سرمایهیساختاری17

سرمایهیانساني


سرمایهیانسانيی سازمانشاملمهارت،تخ ص،توانایيحلمسألهوسب هاای
یانسانيبهعنوانمبنایسرمایهیفکریمنتجباه

رهبریاست(بروکینگ.)1771،21سرمایه
بهبودعملکردوایجادسودبرایشرکتميشود(چان22وهمکااران.)2004،مها تارین
شاخصهایسرمایهیانسانيعبارتناداز شایساتگيهاایحرفاهایوتخ

ايکارکناان

کلیدی،تح یالت،تجربه باتعدادافارادشارکتباازمیناهقبلايمارتبطوتوزیاعدقیاق
مسئولیتهادرارتباطبامشتریان(رودو28وللیارت.)2002،24
سرمایهیساختاریشاملپایگااههاایداده،نمودارهاایساازماني،دساتورالعملهاای
اجرایيفرآیندها،راهبردهاوبرنامههایاجرایياست(رو 21وهمکاران .)1779،ایننوع
سرمایهبامزایایرقابتيی شرکتوتواناایيهاایکارکناانآنایجاادمايشاودوشاامل
مواردینظیرشهرت،تجربه،مح والت،خدماتوروشهایتولیدآنمايشاود(رودوو
للیارت.)2002،
سرمایهیارتباعيشاملدانشموجوددرکانالهاایبازاریاابيورواباطباامشاتریان
کنندهدرتبدیلسرمایهیفکریبهارزشبازاریودرنتیجهعملکارد
استکهعاملتعیین 
کسبوکارسازماناست(چنوهمکاران.)2004،ایننوعسرمایهشااملماواردینظیار
ارزشامتیازاتتحتتمل شرکتاستکهبهروابطآنبامردموسازمانهایمارتبطباا
مشتریان،سه بازار،نرخحفظیاازدستدادنمشتریانوه چناینموجبااتساودآوری
خالصبهازاصهرمشتریميپردازد(موریتسن21وهمکاران.)2001،

.پيشينهیپژوهش

9
بامروریبرادبیاتحسابداریدرزمینهیکیفیتگزارشگریماليميتاواندریافات
کهقدمتایندستهازپژوهشهابهبیشازچهاردههميرسد،درحاليکهادبیاتموجود
یسرمایهیفکریراميتواندرحدوددودههتخمینزد.میخائیال29وهمکااران


درزمینه
یکیفیتگزارشگریمااليباودهاناد.آنااندر


)یکيازپیشگامانپژوهشدرزمینه
(1777
پژوهشخودنشاندادهاندکهبازارنسبتبهاعالمتغییردرسودنقدیشارکتهاایدارای
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کیفیتسودباالواکنشنشانميدهد.ه چنینشواهدیتجربينیزدراینبارهوجوددارد
کهدرشرکتهایدارایکیفیتسودباالترومیزانعدمتقاارناعالعااتيپاایینتار،میازان
سودتقسیميبینسهامدارانبیشتراست(فارینها23وماوریرا2009،27؛ولاي80وژائاو،81
.)2003
دهدکهدستکاریساودباااعماالي


هایانجامشده،نشانمي
برخيدیگرازپژوهش
مانندمدیریتسودباعثکاهشکیفیتگزارشگریماليمايشاود(بار 82وهمکااران،
2003؛ومحمودآباادیورضااایي.)1871،برخاايازپااژوهشگاارانبااابیااانتأایرپااذیری
عملکردت می گیریماليازاعالعاتارائاهشادهوایانکاهکیفیاتاعالعااتعااملي
کلیدیبرایکارایيت می گیریاست،نشاندادهانادکاهچاارچوبمبتنايبارمعرفات-
شناسي88منجربهبهبودکیفیتدادههایماليارائهشدهازسویشرکتهاميشاود(دو84و
ژوو.)2012،81
درزمینهیسرمایهیفکرینیزشواهدتجرباينشاانمايدهادکاهسارمایهیفکاری
شرکتهادررابطهبینمربوطبودنسودوهزینهیحقو صااحبانساهامنقاشتعادیل-
کنندگيدارند؛بهاینصورتکهباکاهشعدمتقارناعالعاتيمنجارباهکااهشهزیناهی
حقو صاحبانسهامميشود(سوفیانوهمکاران.)b2011،ه چنینساوفیانوهمکااران
()a2011درپژوهشيدیگرنشاندادهاندکهمحافظهکاریدرگزارشگریمااليباعاثباه
رسمیتنشناختنسرمایهیفکریبهعنوانی دارایيشدهکهباعثکاهشمربوطباودن
سودحسابداریميشود.
یکیفیتگزارشگاریمااليوها چناین


هایانجامشدهدرزمینه
باتوجهبهپژوهش
سرمایهیفکریمالحظهميشودکهاینموضوعهاازدیربازموردتوجهپژوهشگرانبوده؛
امادرزمینهیبررسيآااارسارمایهیفکاریبارکیفیاتگازارشگاریمااليشارکتهاا،
پژوهشهایتجربيبسیاراندکيانجامشدهاست.اولینپژوهشانجاامشادهکاهباهعاور
مشخصبهبررسيرابطهیبینایاندوموضاوعپرداختاه،باهساال2012بارمايگاردد.
دارابي 81وسلماني)2012(89درپژوهشيتحتعناوانارتبااطافشاایاجازایسارمایهی
فکریبرکیفیتگزارشگریمالينشاندادهاندکهبینکارایيسرمایهیانساانيوکاارایي
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ابطهیمثبتمعناداریوجاوددارد؛امااباین
یفیزیکيباکیفیتگزارشگریمالير 

سرمایه
کارایيسرمایهیساختاریوکیفیتگزارشگریماليرابطهیمنفيمعناداریوجاوددارد.
درپژوهشيدیگرزنجیردار83وچوگاها)2012(87نشاندادهاندکهبینشاخصهایکیفیت
سود،شاملقابلیتپیشبینيسودهایآینده،پایداریسود،ارتبااطباینساودوارزشهار
سه وارتباطبینجریانهاینقدیعملیاتيوسوداندازهگیریشاده،وسارمایهیفکاری
رابطهیمعناداریوجوددارد.دارابايوهمکااران()2012نیازدرپژوهشايمشاابهنشاان
اندکهسرمایهیفکریآاارقابلتوجهيبرکیفیتاقالمتعهدیدارد.

داده

.4نحوهیاندازهگيریوتعريفمتغيرها
.4-2متغيرمستقل
دراینپژوهشباتوجهبهسؤالپژوهشواهدافمطرحشادهدربخاشهاایقبال،
سرمایهیفکریبهعنوانمتغیرمستقلدرنظرگرفتهشدهوبراسا مدلپالی 40انادازه-
گیریشدهاست.نحوهیمحاسبهیسرمایهیفکریبراسا مادلپالیا باهشارحزیار
است 
پالی مدلاندازهگیریسرمایهیفکریرادرسال1779مطرحکارده،درساال1773
آنراتوسعهدادهودرسال2000آنراکاملنمودهاسات.عباقایانمادل،ارزشافازده
ناشيازمنابعسالجاریبراسا رابطهیزیرمحاسبهميشود 
()1

VA = OP + EC + D + A

درمدلباال 
=OPسودعملیاتيدرسالجاری
=هزینهینیرویکاردرسالجاری

EC
=هزینهیاستهالکدارایيهایاابتدرسالجاری

D
=هزینهیاستهالکدارایيهاینامشهوددرسالجاری

A
پالی معیارهایانادازهگیاریسارمایهیفکاریراتحاتساهمعیاارضاریبارزش
افزودهیسرمایهیفیزیکاي،ضاریبارزشافازودهیسارمایهیانساانيوضاریبارزش
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یسرمایهیساختاریمعرفيکرد.


افزوده
ارزشافزودهیایجادشادهتوساطواحاد

اینرابطه

ضریبکارایيسرمایهیفیزیکي 
یفیزیکيرانشانميدهد؛یعنيبهازایی ریالدارایيفیزیکيمشهودچندریاال

سرمایه
ارزشافزودهحاصلميشود.
سرمایهیفیزیکي  /ارزشافزوده = VACA = VA / CA


( )2

دررابطهیباالسرمایهیفیزیکيشااملخاالصارزشدفتاریمجماوعدارایايهاای
مشهودشرکتاست.
ضریبکارایيسرمایهیانساني باهرابطاهیباینارزشافازودهوسارمایهیانسااني

مربوطاستونشانميدهدکهبهازایهرریالخرجشدهبرایکارکنانچندریاالارزش
افزودهحاصلميشود.
سرمایهیانساني  /ارزشافزوده = VAHU = VA / HU


()8

دررابطهیباالسرمایهیانسانيشاملکارمستقی ،کارغیرمستقی وحقو بخشهای
فروش،بازاریابيواداریاست.
ضریبکارایيسرمایهیساختاری اینضریبنشاندهندهیسه سرمایهیساختاری
درایجادارزشافزودهاست؛بهآنمعناکهچنددرصدازارزشافزودهیشرکتناشياز

سرمایهیساختاریاست.درمدلپالی سرمایهیساختاریازتفاوتارزشافزودهمنهای
سرمایهیانسانيمحاسبهميشود.ضریبکارایيسارمایهیسااختاریدرمادلپالیا باه
صورتزیرمحاسبهميشود.
( )4

سرمایهیانساني( – STVA = 1- (HU / VA) = 1

)ارزشافزوده /

هرچهسه سرمایهیانسانيدرایجاادارزشکا تارباشاد،باههماانمقادارساه 
سرمایهیساختاریبیشترميشود.ضاریبارزشافازودهیسارمایهیسااختاری،میازان
سرمایهیساختاریموردنیازبرایایجادیا ریاالارزشافازودهرامحاسابهمايکنادو
شاخصموفقیتسرمایهیساختاریدرفرآیندایجادارزشاست.

ضریبارزشافزودهیسرمایهیفکری ایانضاریبباهعناوانابازارانادازهگیاری
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سرمایهیفکریمدلپالی بهکارميرودکهازمجموعضرایبپیشگفتهبهدستميآیاد
ومحاسبهکنندهیسرمایهیفکریشرکتاست.سارمایهیفکاری()VAICباافرماول
زیرمحاسبهميشود 
VAIC = VACA + VAHU + STVA

()1

.4-1متغيروابسته

دراینپژوهشباتوجهبهمبانينظریمطرحشدهدرباال،کیفیتگزارشگاریماالي
بهعنوانمتغیروابستهپژوهشدرنظارگرفتاهشادهومشاابهپاژوهشوردی)2001(41
کیفیتگزارشگریمالي42براسا مدلفرانسی وهمکاران()2001انادازهگیاریشاده
است.شاخصهایمورداستفادهدرمدلفرانسی وهمکاران()2001برایانادازهگیاری
کیفیتگزارشگریمالي،اقالمتعهدیاسات.نحاوهیمحاسابهیکیفیاتاقاالمتعهادی
(کیفیتگزارشگریمالي)براسا مدلفرانسی وهمکاران()2001بهشرحزیراست 

(TCAi.t = α0 + α1CFOi.t-1 + α2CFOi.t + α3 CFOi.t+1 + α4∆REVi.t + α5PPEi.t + εi.t)1

درمدلباال
=TCAitکلاقالمتعهدیشرکتiدرسال.t
=CFOitجریانوجهنقدحاصلازعملیاتشرکتiدرسال.t
=∆REVitتغییردردرآمدناشيازفروششرکتiبینسالهایtو.t-1
=PPEitخالصدارایيهایاابتمشهودشرکتiدرسال.t
درایراننحوهیتهیهیصورتجریانوجوهنقدعبقاستانداردحسابداریشامارهی
2ایرانبااستاندارد71هیأتاستانداردهایحسابداریماليآمریکامتفاوتاست؛بههمین
منظور48دراینپژوهشمشاابهپاژوهشخواجاویورضاایي(،)1871درباارهیCFOit
تعدیلروبه روانجامشدهاست جریاننقدعملیاتيعبقصورتجریانوجوهنقد+ساود
سهامپرداختي+جریاننقدمرتبطبابازدهسرمایهگذاریهاوساودپرداختايباباتتاأمین
مالي–جریانهاینقدیمرتبطبامالیات.
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کلاقالمتعهدیدراینپژوهشبراسا معادلهیزیرمحاسبهميشود 
()9





TCAit= NIit – CFOit

درمدلباال 
=TCAitکلاقالمتعهدیدرسالtبرایسازمان.i
=NIitسودخالصدرسالtبرایسازمان.i
=CFOitجریانهاینقدیناشيازفعالیتهایعملیاتيدرسالtبرایسازمان.i
دراینپژوهشازانحرافمعیارباقيماندههایرابطهی1در1سالبهعنواننماگری
برایکیفیتاقالمتعهدی()AQاستفادهشدهاست.ازآنجاکه،εitنشااندهنادهیخطاای
برآورداقالمتعهدینسبتبهجریانهاینقدیاست،مقادیربزرگترنشاندهنادهکیفیات
دهندهیکیفیتبهتراقالمتعهدیاست.
ترنشان 

ضعیفترومقادیرکوچ 
مدلدیچاو44ودیچو)2002(41تأایر4عاملذاتيرابرکیفیتاقاالمتعهادیبسایار
مه

مي داند.اینمدلبهشکلزیرتعریفشدهاست 

(AQit=λ0+ λ1 Sizei.t +λ2σ(CFO)i.t +λ3σ(Sales)i.t+λ4NegEarni.t + εi.t)3

بهعوریکه
=Sizeاندازهیشرکتاستکهتوسطلگاریت ارزشباازارساهامشارکتمحاسابه
ميشود.
)=σ(CFOانحرافمعیارجریانوجهنقدحاصلازعملیاتشرکت.
)=σ(Salesانحرافمعیاردرآمدناشيازفروش.
=NegEarnفراوانيشناسایيزیان(نسبتسالهایيکهشرکتزیاانگازارشکارده
است).
حالضرایبرابطهیباالبرایبرآوردبخشذاتي(غیراختیاری)کیفیتاقالمتعهادی
بهکارگرفتهميشود 
(InnateAQit = λ0 + λ1Sizeit + λ2σ(CFO)it + λ3 σ(Sales)it + λ4NegEarnit   )7

هایرابطهی2جزصاختیاریکیفیتاقالمتعهدیاست.

باقيمانده
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(DiscAQit = εi.t )10

بامحاسبهیکیفیتاقالمتعهدیوتفکی آنبهدوقسامتاختیااریوغیراختیااری
متغیروابستهیپژوهش(بخشاختیاری)بهدساتمايآیاد.منظاورازاجازایاختیااریو
غیراختیاریایناستکهمدیراندرتهیهوگزارشگریآنهاچهمیزاناختیارعمالدارناد
(محمودآبادیومن وری.)1870،

.4-9متغيرهایکنترلي
بهمنظورتأایرسایرمتغیرهایيکهباهنحاویدرتجزیاهوتحلیالمساألهیپاژوهش
مؤارند،متغیرهایکنترليالزمباتوجهبهمرورمتونتعیینشدند 
 -1کوک)1771(41وفر )1779(49نشاندادهاندکهشرکتهاایبازرگتارکیفیات
گزارشهایماليبهترینسبتبهشرکتهایکوچ تردارند.دراینپاژوهشنیازمتغیار
اندازهیشرکتبهعنوانمتغیرکنترلياستفادهشدهاست.

 -2فرانسی وهمکاران()2001نشاندادهاندکهدرشرکتهایيکهازکیفیاتاقاالم
تعهدیپایینتریبرخوردارند،نسبتبدهيپایینتریدارناد؛بناابرایندرایانپاژوهشاز
نسبتبدهيبهعنوانمتغیرکنترلياستفادهشدهاست.الزمبهذکراستکهدراینپژوهش
مشابهپژوهشستایشوکاظ نژاد()1871نسبتبدهيازعریقتقسی کلبدهيهابهکال
گیریميشود.


هااندازه

دارایي

.5فرضيههایپژوهش
درراستایدستیابيبههدفهایپژوهشدراینمقالهو باتوجاهباهمباانينظاریو
پیشینهیپژوهشمطرحشده،فرضیههایپژوهشبهشرحزیرعراحيوتدوینشدهاست 

فرضيهیاصلي بینضریبکارایياجزایسرمایهیفکریبااکیفیاتگازارشگاری
ماليرابطهیمعناداریوجوددارد.

فرضيههایفرعي 
فرضیهیفرعياول بینضریبکارایيسرمایهیفیزیکيباکیفیتگزارشگریماالي
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رابطهیمعناداریوجوددارد.

باکیفیتگزارشگاریماالي

فرضیهیفرعيدوم بینضریبکارایيسرمایهیانساني
رابطهیمعناداریوجوددارد.

فرضیهیفرعيسوم بینضریبکارایيسرمایهیساختاریباکیفیاتگازارشگاری
ماليرابطهیمعناداریوجوددارد.



.6روشپژوهش
اینپژوهشازنوعپژوهشهایکمّياستکهازروشعلميساختوااباتتجربي
استفادهميکندوبراسا فرضیههاوعرحهایپژوهشکهازقبلتعیینشده،انجاامماي-
شود.استفادهازایندستهپژوهشهازمانياستکهمعیاراندازهگیریدادههاکمّيباشادو
برایاستخراجنتیجههاازفنهایآماریاستفادهميشود(نمازی1832،ب).غالبدادههاو
اعالعاتموردنیازازبان هایاعالعاتيسازمانباور اورا بهاادارتهارانونارمافازار
تدبیرپردازجمعآوریشدهاند.دادههابااستفادهازنرمافزاراکسلآمادهوسر بانارمافازار

SPSS-19تجزیهوتحلیلشدهاست.


یموردآزمون،جامعهونمونهیآماری

 .6-2
دوره
دورهیموردمطالعهنهسالهوبراسا صورتهایمااليساالهاای1831تاا1837
است.البتهباتوجهبهآزمونمدلهایپژوهش،بهمحاسبهیتغییراتسالtنسبتبهساال
()t-1یا()t+1نیازاست؛بنابرایندرعملدورهیپژوهشمحدودبههفتسالميشاود..
شرکتهایپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهران،جامعهیآماریپاژوهشحاضاررا
تشکیلميدهند.بهعلتوجودبرخيناهماهنگيهامیاناعضایجامعه،نموناهباراساا 
شرایطزیرانتخابشدهاست 
 )1سالماليشرکتمنتهيبهپایاناسفندماههرسالباشد.
 )2شرکتعيسالهای1831تا،1837تغییرسالماليندادهباشد.
 )8تاپایانسالمالي1831دربور اورا بهادارتهرانپذیرفتهشدهباشد.
 )4اعالعاتماليموردنیازبهمنظوراستخراجدادههایموردنیازدردستر باشد.
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 )1جزصبان هاومؤسساتمالي(شرکتهایسارمایهگاذاری،واساطهگاریماالي،
شرکتهایهلدینگولیزینگها)نباشد؛زیراافشایاعالعاتماليوساختارهاایراهباری
شرکتيدرآنهامتفاوتاست.
باتوجهبهشرایطواعمالمحادودیتهااییاادشاده،تعاداد91شارکتدردورهی
زماني1832تا1833بهعنواننمونهانتخابشد.باایناوصاف،نمونهاینپژوهششامل
182سال-شرکتاست.


.5يافتههایپژوهش
دراینقسمتنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلدادههایپژوهشارائهشادهاسات.در
نگارهشمارهی1نتایجحاصلازرگرسیونمدل1جهتاندازهگیریکیفیتاقاالمتعهادی
هادربازهیزماني1832تا1833ارائهشدهاست.

برایهمهیشرکت



نگاره:2نتايجمدلرگرسيونيمدلفرانسيسوهمکاران
متغیروابسته کلاقالمتعهدی
ضرایب

متغیرها
10

آمارهt

مقدارp

خطایاستاندارد
10

1/311×10

4/184

جریانهاینقدیسالقبل

0/192

1/977

0/080

جریانهاینقدیسالجاری

-0/111

-20/192

0/023

0/0001

جریانهاینقدیسالبعد

0/877

13/411

0/022

*0/0001

تغییردردرآمدفروش

0/239

19/772

0/011

*0/0001

دارایيهایاابتمشهود

-0/129

-3/710

0/014

*0/0001

R

0/391

R2

0/913

R2adj

0/911

خطایاستانداردرگرسیون

81998/271×109

آمارهF

827/177

مقداراابت

1/119×10

*
*
*

0/0001



آماره



دوربین-

1/748

واتسن
سطحمعناداری

0/0001


*

0/0001

*سطحمعناداری%1
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نتایجبرآوردمدل1نشانميدهدکاهدرهماهیماواردآزماوندرساطحخطاای1
درصدمعناداراست.ه چنینباتوجهبهمقدارآماره،Fمنادرجدرنگاارهشامارهی،1در
سطحهمهیشرکتهایيکهبرابربا827/177است،بیانگرمعناداربودنمدلدرسطح71
درصداست.افزونبراین،باتوجهبهمقدارآمارهدوربین-واتساونارائاهشادهدرنگااره
درسطحهمهیشرکتهاکاهبرابارباا1/748اسات،وجاودخاودهمبساتگي

شمارهی1
سریاليمرتبهیاولرادراجزایاخاللرگرسیونردميکند.

درنگارهشمارهی2نتایجحاصلازرگرسیونمادل3جهاتتفکیا کیفیاتاقاالم
تعهدیبهدوبخشاختیاریوغیراختیاریبرایهمهیشرکتهادربازهیزمااني1832
تا1833ارائهشدهاست.

نگاره:1نتايجمدلرگرسيونيمدلديچاووديچو
متغیروابسته کیفیتاقالمتعهدی
ضرایب

آمارهt

خطایاستاندارد

مقدارp

-1/301×1011

-4/999

1/421×1011

*0/0001

7

*

متغیرها
مقداراابت
اندازه

10

انحرافمعیارجریانهای
نقدی
انحرافمعیارفروش

2/944×10

1/108

1/893×10

0/0001

0/284

13/411

0/018

*0/0001

-11

-9/012×10

فراوانيشناسایيزیان

1/101×1010

R

0/921

R2

0/121

R2adj

0/128

خطایاستانداردرگرسیون 11111/210×109
آمارهF

141/842

-0/899

0/000

0/901

2/111

1/782×107

*0/081

آماره
دوربین-
واتسن
سطح
معناداری



1/377

*0/0001
*سطحمعناداری%1
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نتایجبرآوردمدل3نشانميدهدکهدرهمهیمواردبهجزانحارافمعیاارفاروش
آزموندرسطحخطای1درصدمعناداراست.ه چنینباتوجهبهمقادارآمااره،Fمنادرج
درنگارهشمارهی،2درسطحهمهیشرکتهایيکاهبرابارباا141/842اسات،بیاانگار
معناداربودنمدلدرسطح71درصداست.افزونبراین،باتوجهبهمقدارآمارهدورباین-
واتسونارائهشدهدرنگارهشمارهی2درسطحهمهیشارکتهاایيکاهبرابارباا1/377
است،وجودخودهمبستگيسریاليرادراجزایاخااللرگرسایونردمايکناد.حاالباا
استفادهازضرایببهدستآمدهازنگارهشمارهی2کیفیاتاقاالمتعهادیباهدوبخاش
اختیاریوغیراختیاریتقسی ميکنی .دراینپژوهشبخشاختیاریکیفیتاقالمتعهادی
بهعنواننماگریبرایکیفیتگزارشگریماليشرکتهادرنظرگرفتهشدهاست.پا از
محاسبههمهیمتغیرهایپژوهش،فرضیههایپژوهشبامدلرگرسایونيزیارماورد
آزمونقرارميگیرند.
DiscAQ = β0 + β1(VACA) + β1(VAHU) β1(STVA) + β2(DEBT) + β3(Size) + ε

شمارهی8آماارتوصایفي

کهدرآنDEBTنسبتبدهيبهکلدارایيهااست.نگاره
برایهمهیمتغیرهایپژوهشرانشانميدهد.نگارهنشااندهنادهیمیاانگین،مااکزیم ،
مینیم ،انحرافاستانداردوتعدادمشاهداتاست.
دهد،اندازهیشرکتوکیفیاتگازارشگاری

همانعورکهنگارهشمارهی8نشانمي
ماليبهترتیببیشترینوکا تارینمقادارمیاانگینرادارد.ها چناینضاریبکاارایي
سرمایهیفیزیکيوکیفیتگزارشگریماليبهترتیببیشترینوک ترینمقدارانحراف
استانداردراازبینمتغیرهایپژوهشبهخوداخت اصدادهاند.
ميتوانبااستفادهازنگارهشمارهی4امکانه خطيمیانمتغیرهارابررسيکاردکاه
باتوجهبههمبستگيضعیفبینمتغیرهاميتواننتیجهگرفتکهتقریباًامکاانها خطاي
شدنبینمتغیرهاوجودندارد.
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نگاره:9آمارههایتوصيفيمتغيرهایپژوهش
متغیرها

میانگین

حداکثر

حداقل

انحرافاستاندارد

تعداد

کیفیتگزارشگریمالي

0/000

1/1341

-0/2904

0/1481

182

2/379

12/301

-1/141

1/138

182

8/131

181/412

-8/047

1/424

182

9/871

371/071

-0/824

48/184

182

نسبتبدهي

0/119

1/181

0/023

21/312

182

اندازهشرکت

21/148

80/992

22/399

1/111

182

ضریبکارایيسرمایه
ساختاری
ضریبکارایيسرمایه
انساني
ضریبکارایيسرمایه
فیزیکي


نگاره:4ماتريسهمبستگيمشاهدهشدهبينمتغيرهایپژوهش
1

2

8

4

1

1

1











0/020

1









0/009

-0/082

1







4

نسبتبدهي

0/002

0/071

-0/009

1





1

اندازه

0/000

0/144

-0/034 -0/091

1



0/000

0/874

0/492

0/000

1

متغيرها
ضریبکارایيسرمایه

1

ساختاری
ضریبکارایيسرمایه

2

انساني
ضریبکارایيسرمایه

8

فیزیکي

کیفیتگزارشگری

1

مالي

-0/014



درنگارههایشمارهی1و1خالصهینتایجتحلیلرگرسیونيآوردهشدهاسات.باا
توجهبهمقدارآماره،Fمندرجدرنگارهشمارهی،1درساطحهماهیشارکتهاایيکاه
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برابربا81/388است،بیانگرمعناداربودنمدلدرسطح71درصداست.افزونبراین،باا
توجهبهمقدارآمارهدوربین-واتسونارائهشادهدرنگاارهشامارهی1درساطحهماهی
شرکتهایيکهبرابربا2/009است،وجودخودهمبساتگيساریاليرادراجازایاخاالل
رگرسیونردميکند.
همانعورکهنگارهشمارهی1نشانميدهد،مقدارRبرابارباا0/432ومقادارR2
براباربااا0/282اسات.بااهایانمعناايکااه28/2درصادازتغییااراتمرباوطبااهکیفیاات
گزارشگریماليراميتوانبااستفادهازمتغیرهایضاریبکاارایيسارمایهیسااختاری،
ضریبکارایيسرمایهیانساني،ضریبکارایيسرمایهیفیزیکي،نسبتبدهيوانادازهی
شرکتپیشبینيکرد.ه چنینمقدارR2adjبرابربا0/221استوباتوجهبهوجودبیشاز
دومتغیرمستقلبهتراستازاینمقداراستفادهشود؛بنابراینباتوجهباهایانمقادارتنهاا
ميتوان22/1درصدازتغییراتمتغیروابستهراازرویمتغیرهایمستقلپیشبینيکرد.

نگاره 1نگارهANOVAبرایبرازندگيمدلرگرسیونيپژوهش
Df

مجذورمیانگین

منبعپراکندگي مجموعمجذورات
رگرسیون

8/819×1024

1

1/918×1028

باقیمانده

1/107×1021

121

2/107×1022

21

181

کل

1/441×10

آمارهF

81/388

سطح
معناداری
*0/0001

-


نگاره:6نگارهضرايبمدلرگرسيونيپژوهش
متغیرها
مقداراابت
ضریبکارایيسرمایه
ساختاری
ضریبکارایيسرمایه
انساني

ضرایب
11

-2/410×10

آمارهt

-1/734

خطایاستاندارد
11

1/240×10

مقدارp
*

0/043

-0/097

-1/389

0/048

*0/008

-1/973×107

-2/841

2/492×107

*0/017
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ضرایب

آمارهt

خطایاستاندارد

مقدارp

-89399249/49

-0/211

1/447×103

0/974

نسبتبدهي

-1/141×107

-9/223×103

9/117

*0/0001

اندازه

7/911×107

2/082

4/993×107

*0/048

R

 R2

R2adj

0/432

0/282

0/221

متغیرها
ضریبکارایيسرمایه
فیزیکي

خطایاستاندارد آمارهدوربین-
رگرسیون
/134×1011
14122

واتسون
2/009

*سطحمعناداری%1


درنگارهشمارهی1ضرایبمربوطبهمدلرگرسیونيوسطحمعناداریمربوطارائاه
شدهاست.همانعورکهمالحظهميشودسطحمعناداریمربوطبهمتغیارضاریبکاارایي
سرمایهیساختارینشاندهندهیآناستکهباتوجهبهعالمتمنفيبینضاریبکاارایي
گریمالي،رابطهیمستقی معنااداریوجاوددارد؛باه

سرمایهیساختاریوکیفیتگزارش
اینمعناکهباافزایشضاریبکاارایيسارمایهیسااختاری،کیفیاتگازارشگاریماالي
شرکتهانیزافزایش(بهبود)مي یابد.ساطحمعنااداریمرباوطباهمتغیارضاریبکاارایي
سرمایهیانسانينیزنشانميدهدکهباتوجهبهعالمتمنفيبینضریبکارایيسارمایهی
انسانيوکیفیتگزارشگریماليرابطهیمستقی معناداریوجوددارد؛بهاینمعناکاهباا
افزایشضریبکارایيسرمایهیانساني،کیفیاتگازارشگاریمااليشارکتهااافازایش
(بهبود)ميیابد.سطحمعناداریمربوطبهمتغیرضریبکاارایيسارمایهیفیزیکاينشاان-
دهندهیآناستکهعليرغ رابطهیمساتقی باینضاریبکاارایيسارمایهیفیزیکايو
کیفیتگزارشگریمالي،اینرابطهازلحاظآماریمعنادارنیست.

ه چنیننتایجمرتبطبامتغیرهایکنترلينیزبیانگرایناستکاهبایننسابتبادهي
شرکتباکیفیتگزارشگریماليرابطهیمساتقی معنااداریوجاوددارد؛اماادرباارهی
گریماليرابطهیآماریمعکاو معنااداری

رابطهیبیناندازهیشرکتباکیفیتگزارش
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وجوددارد؛بهاینمعناکهشرکتهایبزرگتردارایکیفیتگزارشگریماليپاایینتاری
هستند.
.3بحثونتيجهگيری
باتوجهبهاینکهاعالعاتماليمنتشرشادهازساویشارکتهاا،مها تارینابازار
گذارانبالقوهوبالفعلدرموردارزیابيعملکاردمادیریتوشارکتاسات.ایان

سرمایه
مقالهشواهدیرادراینبارهفراه ميکندمبنيبرایانکاهآیاامیازانسارمایهیفکاری
شرکتهاااریبربهبودکیفیتگزارشگریماليآنهاداردیاخیر؟اینپژوهشبااستفاده
ازدادههایمربوطبه91شرکتپذیرفتهشدهدربور اورا بهادارتهراندربازهیزماني
1832تا1833بهدنبالیافتنپاسخاینسؤالاستکهآیاسارمایهیفکاریشارکتهاادر
ایبرایبهبودکیفیتگزارشگریمالياست؟

بور اورا بهادارتهراننشانه
توجهبهنتایجحاصلازتجزیهوتحلیالآمااریاعالعااتجماعآوریشاده،نشاان
ميدهدکهبهعورکليبینضریبکارایيسرمایهیساختاریوکیفیتگزارشگریمالي
رابطهیمستقی معناداریوجوددارد.ایننتایجبانتایجپژوهشدارابيوهمکاران()2012
ه خوانيدارد؛امابانتایجپژوهشدارابيوسلماني()2012مشابهنیست.ها چناینباین
ضریبکارایيسرمایهیانسانيوکیفیتگازارشگاریمااليرابطاهیمساتقی معنااداری
وجوددارد.ایننتایجبانتایجپژوهشدارابيوسلماني()2012ه خوانيدارد؛امابانتایج
دهندهیآناست
پژوهشدارابيوهمکاران()2012ه خوانيندارد .درنهایتنتایج،نشان 
کهرابطهیبینضریبکارایيسرمایهیفیزیکيبااکیفیاتگازارشگاریمااليازلحااظ
آماریمعنادارنیست.نتایجاینفرضیهبانتایجپژوهشهایدارابايوسالماني()2012و
دهندهیآن
دارابيوهمکاران()2012ه خوانيندارد.بهعورکلينتایجاینپژوهشنشان 
استکهباافزایشضریبکارایيسرمایهیساختاریوضریبکارایيسارمایهیانسااني،
کیفیتاعالعاتارائهشدهازسویشرکتهابهبودقابلتوجهيميیابد.ایننتایج،هماان-
عورکهپیشبینيميشدناشيازاینموضوعاستکهحضورنیروهایماهرومتخ اص،
بهبودساختارهاوراهبردهایشرکتوبهبودارتباطبامشتریانباعثميشودتااانگیازهو
توانایيشرکتدرانتشاروارائهیاعالعاتباکیفیتافزایشیابد.
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نتایجپژوهشدربارهیمتغیرهایکنترلينشانميدهدکهبیننسبتبدهيبااکیفیات
گزارشگریماليرابطهیمستقی معناداریوجوددارد؛امابیناندازهیشرکتبااکیفیات
گزارشگریماليرابطهیمعکو معنااداریوجاوددارد.وجاودرابطاهیمعکاو باین
یشرکتوکیفیتگزارشگریماليشایدبهاینعلتباشدکهشرکتهایبزرگتار

اندازه
بهدلیلتوانایيهایبیش تاردراقاداماتيمثالمادیریتساود،نسابتباهشارکتهاای
کوچ ترراحتترقوانینرازیرپاميگذارند.

.3محدوديتهایپژوهش
باتوجهباهشارایطخااصباازارسارمایهیایاراندرباارهیالزامايشادنرعایات
استانداردهایحسابداریازسال،1831محققیندراینپژوهشدرموردانتخابسالهاای
قبلاز1831بهعنوانبخشيازسالهایموردمطالعهدچارمحدودیتشدند.

.20پيشنهادهایناشيازيافتههایپژوهش
 .1ازآنجایيکهبهبودکیفیتاعالعاتميتواندتأایربهسزایيدراستفادهیمادیران
ازاعالعاتورضایتآنهاازسیست حسابداریداشاتهباشاد(نماازی1832،الاف)وباا
توجهبهوجودرابطهیمثبتبینضریبکاارایيسارمایهیسااختاریوضاریبکاارایي
سرمایهیانسانيباکیفیتگزارشگریماليشرکتهاپیشنهادميشودسازمانهاینظاارتي
چونبور اورا بهادارتهرانوسایرنهادهایتدوینکننادهیقاوانینحساابداریبارای
توجهبیشترمدیرانبهمقولهیسرمایهیفکری،بهعناوانیکايازعوامالبهباودکیفیات
اعالعاتحسابداری،دستورالعملهاوسیاستهایمناسبيرادراینزمینهتنظی کنند.
 .2باتوجهبهآاارمثبتاجزایسرمایهیفکریبرکیفیتگزارشگریماليپیشانهاد
ميشودکهسازمانبور اورا بهاداروسایرنهادهایتدوینکننادهیقاوانینومقاررات،
یافشایاعالعاتسرمایهیفکریبرایکم بهسرمایهگاذارانبالفعال

قوانینيرادرباره
وبالقوهت ویبکنند.
 .8باتوجهبهرابطهیمعکو باینانادازهیشارکتوکیفیاتگازارشگاریماالي
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پیشنهادماي شاودکاهساازمانباور اورا بهااداردرماوردنحاوهیارائاهیاعالعاات
ترقوانینبیشترودقیقتریوضعکند.

شرکتهایبزرگ

.22پيشنهادهاييبرایپژوهشهایآينده
عيانجامهرپژوهش،ابعادگستردهتاروتاازهتاریازموضاوعنمایاانمايشاودکاه
ميتواندنقطهیآغازیبرایپژوهشهایبعدیباشد؛بنابراینباتوجهبهنتاایجحاصالاز
هایبعدیمطرحميگردد 

پژوهشومحدودیتهایآنپیشنهادهایزیربرایپژوهش
 .1بهپژوهشگرانآیندهپیشانهادمايشاودکاهجهاتسانجشسارمایهیفکاریاز
هایدیگرسنجشسرمایهیفکری(ترکیبيازمدلهایماليوغیرمالي)استفادهکنند.

مدل
 .2باتوجهبهاینکهسرمایهیفکریدرصنایعمختلفوشرکتهایباعمرمختلاف،
ممکناستمتفاوتباشد؛بنابراینبررسيمجدداینموضوعبادرنظرگرفتننوعصانعت
وتفکی نمونهیموردبررسيبراسا عمرشرکتبهپژوهشگرانآینادهپیشانهادماي-
شود.
 .8باتوجهبهاینکهبان هاومؤسساتمالي(شرکتهایسارمایهگاذاری،واساطه-
گریماليولیزینگها)ازنمونهیپژوهشحذفشدند،پیشنهادميشودپژوهشگاراندر
آیندهتأایرسرمایهیفکریبرکیفیتگزارشگریمااليرادرایانگاروهازشارکتهاارا
موردبررسيقراردهند.
 .4بهپژوهشگرانآیندهپیشنهادميشودکهرابطهیغیرخطيبینسارمایهیفکاری
وکیفیتگزارشگریماليراموردبررسيقراردهند.

 .1باتوجهبهاهمیتسرمایهیفکریدررابطهبات امی گیاریسارمایهگاذارانباه
پژوهشگرانآیندهپیشنهادميشودکهمدليبرایارائاهیاعالعااتسارمایهیفکاریدر
صورتهایماليویادداشتهایهمراهعراحيودرموردآنپژوهشکنند.
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