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 .1مقدمه
اف اههاف چارچدب نظری حسابهاریی ارائهی اطیعات مفیه در مودرد عم کورد موالی واحوه
پجاری وات پصمیم گیری اسیفاده کننهگان اف صدرتهای مالی استب صدرت سدد و فیان یکی
اف صدرتهای مالی اساسی است که این ههف را برآورده میسافدب بنابراینی سودد گورارش شوهه
پدسط شرکت یکی اف مام پرین معیارهایی است کوه در ارفیوابی عم کورد واحوه پجواری مودرد
اسیفاده عرار میگیردب آنچه مس م شهه این است که به کارگیری برآوردها در صدرتهوای موالیی
سدد را پحت پأثیر عرار داده و ممکن است منجر به گرارش سددی میفاوت با نییجوهی عم کورد
واععی شرکت شدد (ندروش و همکارانی )9833ب پعیین کیفیت اطیعات حسابهاری مدرد پدووه
سرمایه گذارانی مهیرانی عاندن گذاران و پهوین کننوهگان اسویانهاردها عورار داردب ولویی یکوی اف
دالی ی که باعث میشدد اسیفاده کننهگان عیعه وهی به اسیفاده اف گورارشهوای موالی نشوان
نههنه عه اطمینان به اطیعات ارایه شهه در گرارشهای مالی است (بسیانیانی )9831ب
ساا داران عمههی ساا دارانی هسینه که پدانوایی هوهایت سیاسوتهوای موالی و عم یواپی
شرکت را دارا باشنهب در ژوه

حاضری شرکتهای مدرد بررسی به شرکتهوای دارای مالکیوت

دولیی و غیر دولیی با پأکیه بر ساا داران عمهه دولیی و غیر دولیی آناای پفکیک شهه انهب
در کشدرهای در حال پدسعهی دولت و شرکتهای دولیی نقو

عابو پودوای در پشوکی

سرمایهی ادارهی برنامهریری و کنیرل امدر اعیصادی این کشدرها ایفا میکننه (اسویمیی)9811ب اف
این روی کیفیت اطیعات منیشره پدسط این شرکتها نیر حوائر اهمیوت دداهوه بوددب مشخصوه
اص ی شرکتهای دولییی سادیار مالکییی  -مهیرییی آن استب فیرای ماهیت مهیریت در شورکت
دولیی اف ماهیت مالکیت آن وهایینا ذیر اسوتب در سوادیار موالکییی -موهیرییی شورکتهوای
دولییی سافوکارهای ارفیابی و نظارپیی بسویار نواعو و مینواعس اسوت (ایورانمن ی )9831ب بوه
واسطهی ماهیت سیاسی دولتی مالکیت دولیی باعث میشدد انیخواب موهیران دولیوی بوی

اف

آنکه پابع منافع و اههاف واععی شرکتهای دولیی باشهی به طدر عمهه پوابع اهوهاف ونوا هوای
حاکم در عرصه سیاست و وامعه عرار گیردب در این شرایطی اگرچوه دولوت در نقو

نماینوههی

مرد ی مالکیت شرکتهای دولیی را برعاهه دارد اما در واعع ایون ونوا هوای عوهرت هسوینهکه
مالک عم ی آنها محسدب شهه و در شرکتهای دولیی منافع ددد را دنبال مویکننوه (هموان
منبع)ب عم کرد مهیریت دولیوی بوا چوال

پأثیر وذیری پصومیمات موهیرییی اف عدامو دوار
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سافمانی مداوه استب مشک اص ی فمانی ایجاد موی شودد کوه بوه دواطر ایجواد انگیوره بیشویری
اسخگد پحت فشار اسخگدیی بی

اف حه عرار میگیرد (باباوانیی )9811ب

در راسیای دیهگاه بیان شهه فدقی در شرکتهای دولیی منطق نادرسوت انیخواب موهیران
شایسیهی ضعف دان

مالی و ناان کاری در حسابها پدسط مهیرانی باعث میگردنه پا سیسیم

حسابهاری بهرسیی به اورا درنیامهه (ایرانمن ی  )9831و نیدانه به اهوهاف مشوخو شوهه اش
که مامپرین آناا ارائه صادعانه اطیعات مالی به اسیفاده کننهگان میباشه دست یها کنهب
در چنین سیسیمیی شرکتهایی که به طدر مسیقیم یا غیر مسیقیم حودل شوبکه دولیوی
فعالیت میکننهی اف مرایای بخصدصی ماننه دریافت اعیبارات با بارهی ایین اف بانکهوای پحوت
کنیرل دولت و سایر رانتهای دولیی باره میگیرنه (سوجاپی9ی)9001ب در واعوع در اعیصوادهای
مبینی بر روابطی وابسیگی به دولت یک عام مام اثرگذار بر ارفش شرکت به حساب میآیوهب اف
این روی میپدان بیان کرد که سیسیمهوای اعیصوادی مبینوی بور روابوطی دارای عودانین اورایوی
ضعیف بدده و در ارایهی اطیعات اف شفافیت الف برددردار نیسینه (راژان و فینگالس9ی)9113
نکیه عاب پدوه دیگر در دصدص کیفیت گرارشگری شرکتهوای دولیوی ایون اسوت کوه
اسخ گودیی در بخو

دولیوی وایگواه مناسوبی نهاشویه (بورر

اصو ی  )9831و اصودال حوس

مسئدلیت حسابههی در میان مهیران دولیی ایین میباشهب اف انجا کوه در شورکتهوای دولیوی
ماهیت مهیریت و مالکیوت یوه یکوهیگر وابسویه هسوینه و نیور حوس مسوئدلیت اسوخگدیی و
حسابههی در آناا ضعیف است ؛ بنابراینی انیظار میرود مسوئدلیت اسوخگدیی در شورکتهوای
دارای نفدذ شرکتهای دولیی هم ضعیف باشهب بر این اساسی نمیپدان انیظار داشت که سیسیم
حسابهاری در بخ

دولیی نق

ددد را به ددبی ایفا کرده و ههف اصو ی گرارشوگری موالی را

برای طیف وسیعی اف ذینفعان محقق سافدب
ژآاومینگ8و همکاران ( )9099دریافینه شرکتهای دصدصی دارای ارپباطوات سیاسوی در
چینی کیفیت سدد ایین پری نسبت به شورکتهوای بوهون روابوط سیاسوی دارنوهب همچنوینی
کمکاای دولت ممکن است به شک یک سدد یا ثروت بادآورده باشه که میپدانه الگودی سوری
فمانی سددها را به هم ریخیه و اورای فودگذر سدد را افرای

دهوه(چن4و همکوارانی)9002ب در

این فمینهی اولسدن )9111(1و کدلینر2و همکاران( )9111بیان میکننه افرای
ایهاری سدد را کاه

سوددهای گوذرای

میدههب با پدوه به رابطه مثبت بین ایهاری سدد و کیفیت سددی ووودد
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روابط سیاسی میپدانه مدوب کاه
بخ

دولیی به طدر گسیرده نق

کیفیت سدد شددب
مامی در اعیصاد ایران ایفا میکنه و همچنان مشواههه

میشدد که س اف ابیغ و اورای اص  44عواندن اساسوی اف سوال  9831هنودف سوایه موهیریت
دولیی بر شرکتهای واگذار شهه وودد داردب اف این روی با پدوه به ووودد انگیورههوای شخصویی
ایین بددن حس مسئدلیت وذیریی بواال بوددن میوران روابوط سیاسوی در شورکتهوای دارای
ساا داران عمهه دولیی و با اشاره به بردی پحقیقات انجا شههی ایون وژوه ی سوطپ کیفیوت
اطیعات منیشرشهه و به دصدص کیفیت سدد پدسط این شرکتها را مدرد پردیه و رس

عرار

داده و بهنبال یافین اسخ مناسب برای این سؤال اساسی است که کیفیت گرارشگری مالی و بوه
دصدص کیفیت سدد گرارش شهه شرکتهای با ساا داران عمهه دولیی نسبت به شورکتهوای
با ساا داران عمهه غیردولیی در چه سطحی عرار داردب
 .2پیشینه پژوهش
کاپر ) 9003( 1در بررسی سوادیار مالکیوت شورکت بوا پأکیوه بور سورمایه گوذاران سواا
دصدصی و اثر گذاری آن بر کیفیت سددی به این نییجه رسیه که وودد سورمایه گوذاران سواا
دصدصی مانع مهیریت سودد بیشویر و باعوث شناسوایی بوه مدعوع فیوان مویشودنهب همچنوینی
شرکتهای دارای سرمایه گذار دصدصیی عم کردهای ب نه مهت و عیمت ساا بایری دارنهب
سجاپی ( )9001روابط سیاسی و ارپباط آن با کیفیت سودد را در کشودر موالری و در سوه
دورهی عب اف بحران مالی 9111ی دوران بحران و س اف آن بررسی نمددب نیوای پحقیوق نشوان
میدهه روابط سیاسی با کیفیت اعی پعاهی و مربدط بددن سودد ارپبواط معنواداری نوهاردب در
دوران بحرانی ارپباط سیاسی مدوب ایهاری کمیر سدد میشودد ولوی در دوران عبو و وس اف
بحران ایهاری سدد شرکتهوای سیاسوی و غیرسیاسوی پفواوت معنواداری بوا یکوهیگر نهارنوهب
همچنین در پمامی دورههای مدرد بررسی ارپباط سیاسی رابطه معناداری با عاب یت وی بینوی
کمیر سدد داردب در دوران س اف بحران نیر روابط سیاسی بوا همدارسوافی کمیور سودد مورپبط
است اما در دوران عب و طی بحران مالی پفاوت معنواداری میوان شورکتهوای سیاسوی و غیور
سیاسی اف لحاظ همدارسافی مشواههه نشوهب در ناایوت نیوای نشوان مویدهوه کوه حساسویت
شرکتهای سیاسی به دبرهای به کمیر اف شرکتهوای غیور سیاسوی اسوتب بوه عبوارت دیگور
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شرکتهای با روابط سیاسی دارای سدد کمیر محافظه کارانوه در مقایسوه بوا شورکتهوای غیور
سیاسی دارنهب
گیدلی 3و همکاران ( )9090به دنبال اسخ به این سدال که آیوا مالکیوت دولیویی کیفیوت
سدد را در مقایسه با شرکتهای دصدصی بابدد میبخشه؛ دریافینه که شرکتهای دارای ساا
دصدصی نسبت به شرکتهای دولیی کیفیت اعی پعاهی باالپر و انگیوره بورای موهیریت سودد
کمیری دارنهب
مههدماپی و رانگاناپا ( )9099در مقاله ای پحت عندان "کیفیت سددی حاکمیت شورکیی
1

و عم کرد شرکت" با ههف شناسایی ع

کیفیت سدد به بررسی کیفیوت افشوا اف طریوق اعوی

پعاهی ادییاری و ارپباط آن با حاکمیت شرکیی ردادینهب با پدوه به نیای ی مالکیت موهیرییی
بیشیری نشان دهنههی اعی پعاهی ادییاری بیشیر و کیفیت سدد کمیر میباشهب همچنینی هور
چه مالکیت ناادی و سطپ اسیقیل حسابرسی باالپر باشهی کیفیت سدد باالپر میشددب
ویسادفر )9099( 90با مطالعه بر روی کیفیت سودد شورکتهوای دصدصوی آلموان کوه اف
اسیانهاردهای م ی به اسیانهاردهای بین الم ی پغییور روش داده انوهی نشوان داد کیفیوت سودد
شرکتهای دصدصی که پحت اسیانهاردهای گرارشگری مالی بین الم ی هسینه بیشیر استب
ژآاومینگ و همکاران ( )9099س اف مطالعه روابط سیاسی و کیفیت سدد در شرکتهوای
دصدصی چین دریافینه دولت و بافار سرمایه نظوارپیی در پنظویم و نظوارت ارپباطوات سیاسوی
غف ت و مجافاتهای ضعیفی برای رفیارهای غیر عاندنی افشای اپخاذ میکننوهب لوذای شورکتهوای
دصدصی دارای ارپباطات سیاسیی کیفیت سدد ایینپری نسبت بوه شورکتهوای بوهون روابوط
سیاسی دارنهب عیوه بر اینی ارپباطات سیاسی این شرکتهای فرصت مهیریت سودد را نیور بورای
آناا ایجاد میکنهب
کیم 99و همکاران ( )9099به بررسی وودد رفیار میفواوت در گرارشوگری موالی و محوهود
کردن مهیریت سدد شرکتهوای داراری مسوئدلیت اسوخگدیی اویمواعی در مقایسوه بوا سوایر
شرکتها می ردافنهب آنها دریافینه شرکتهای با مسوئدلیت اسوخگدیی اویمواعیی بوه میوران
کمیری به مهیریت سدد اف طریق اعی پعاوهی ادییواری و دسویکاری فعالیوتهوای عم یواپی
واععی می ردافنهب همچنین نیای آناا عدیا به نظارت بر انگیرههای میعهد مسئدلیت اسوخگدیی
اویماعی و مهیریت سددی پدوه به اوورا و ابعواد مسوئدلیت اسوخگدیی اویمواعی و اسویفاده اف
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روکسیهای وایگرین برای مسئدلیت اسخگدیی اویماعی و کیفیت اعی پعاهی پأکیه دارنوهب
به طدریکهی ووودد نگرانویهوای ادیعوی ناشوی اف مسوئدلیت اسوخگدیی اویمواعیی موهیران
شرکتها را به سمت ارائه گرارشهای مالی با کیفیت باال سدق میدههب
98

ییرسدن 99و همکاران ( )9098در ژوهشی پحت عندان هماهنگی حسابهاری و کیفیوت
سددی به بررسی عدا حسابهاری به عندان یکی اف معیارهای کیفیت سدد ردادیه انهب بوه عقیوهه
آناای هماهنگی و ایهاری در سیاستهای حسابهاریی مدووب پغییورات کمیور در انوهافه گیوری
کیفیت سدد شهه و در نییجه پخمین کیفیوت سودد را بابودد میبخشوهب آنهوا اف ویژگویهوای
ایهاریی ع اب یت ی

بینیی همدارسوافیی کیفیوت اعوی پعاوهی و عوهر مط وق اعوی پعاوهی

ادییاری برای کیفیت سدد اسیفاده و دریافینه هماهنگی حسابهاری یک عامو ماوم در پعیوین
کیفیت سدد میباشهب آنها اظاار داشینه اسیفاده کننهگان اف صودرتهوای موالی مویپداننوه بوا
بررسی و مقایسه سیاستها و رویههای حسابهاری به کارگرفیه شهه پدسوط شورکتهوای بیون
بایری اف کیفیت سدد آنها بهست آورنهب
چنگ 94و همکاران ( )9098دریافینه رابطه مثبیی بین رعابت در بافار محصودل و کیفیوت
سدد وودد داردب ب همچنینی نیای نشان دهنهه رابطه مثبت بین رعابوت بوافار محصودل و دعوت
اطیعات عمدمی و دصدصی ارائه شهه به سرمایه گذاران و پح ی گران است ب این یافیهها بیوان
میکننه که شرکتها با باره گیری اف یک برپری انحصواریی اف طریوق ایجواد محویط اطیعواپی
مبامی اف و ب پدوه شرکتهای رعیب و سیاسیمهارانی اویناب میکننهب
مرادی و همکاران ( )9810به بررسی پأثیر مالکیت عمدمی و دصدصی بور کیفیوت سودد
ردادینهب نیای پحقیق آنها بیان میکنه در شرکتهای عمدمیی پعهاد ساا داران بیشیر و لذای
پقاضا برای گرارشگری مالی با کیفیتی بیشیر استب همچنین مهیران شرکتهای عمدمی بیشویر
نگران کمیت و کیفیت ارعا حسابهاری بدده و حساسیت بیشیری در پجریه و پح ی سدد نشان
میدهنهب همچنین به واسطه وودد هیئت مهیره در شرکتهای عمدمیی نظارت مضواعف ایجواد
شهه و نظارت و کنیرل بر عم کرد مهیران بیشیر میشددب
وعفر و محمه نکدنا ( )9819به دنبال یوافین چگودنگی ارپبواط بوین سوادیار مالکیوت و
محافظه کاری حسابهاریی سوادیار مالکیوت را اف دو ونبوهی اساسوی نودع مالکیوت ( مالکیوت
ناادیی شرکییی مهیرییی ) و میران پمرکر مالکیت بررسی کرده و به این نییجه رسیهنه که بین
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سطپ مالکیت ناادی و مهیرییی و میران پمرکر مالکیوت بوا محافظوه کواری حسوابهاری رابطوه
معکدس اما بین سطپ مالکیت شرکیی و محافظه کاری رابطه مسیقیم و مثبت وودد داردب
بر دیف بررسیهای یشینی این ژوه

به لحاظ اینکه اف معیارهای بیشویری در ارفیوابی

کیفیت سدد اسیفاده کرده دارای ویژگی بروسیه ای استب برای این منظدری سعی بر آن بودده اف
هر یک اف گروه ویژگیهای کیفیت سددی به اعیضای مدضدع این ژوه ی نماینهه ای بوه عنودان
سنجهی کیفیت سدد حضدر داشیه باشهب چرا که با پدوه به ونبههوای مخی وف کیفیوت سوددی
هرچه شادوهای مدرد اسیفاده بیشیر باشه نیای دعیق پر بدده و پدضیپ دهنهگی روابط بابدد
مییابهب
 .3فرضیههای پژوهش
با پدوه به سنجههای کیفیت سدد و ندع مالکیت شرکتها با پأکیوه بور سواا داران عموهه
آناای فرضیههای پحقیق به صدرت فیر بیان میشدنه:
9ب 8ب فرضیه اول :ندع مالکیت با کیفیت اعی پعاهی رابطهی معنادار داردب
9ب 8ب فرضیه دو  :ندع مالکیت با ایهاری سدد رابطهی معنادار داردب
8ب 8ب فرضیه سد  :ندع مالکیت با عاب یت ی

بینی سدد رابطهی معنادار داردب

4ب 8ب فرضیه چاار  :ندع مالکیت با همدارسافی سدد رابطهی معنادار داردب
1ب 8ب فرضیه نجم :ندع مالکیت با مربدط بددن سدد رابطهی معنادار داردب
2ب 8ب فرضیه ششم :ندع مالکیت با محافظه کاری حسابهاری رابطهی معنادار داردب
 .4روابط تئوریک بین متغیرها
 .4-1نوع مالکیت و کیفیت اقالم تعهدی
مطالعات میعهدی بیان می کننه که سدد بوه عنودان یکوی اف نیوای فرآینوه اعوی پعاوهی
نسبت به وریان ووه نقهی انهافه گیری بایری را اف عم کرد شرکت ارائه میدههب این مط وب در
بیانیهی  FASBبه شر ذی پدضیپ داده شهه است" :به طدر ک وی اطیعوات مورپبط بوا سودد
واحه پجاری و اورای آن که اف طریق حسابهاری اعی پعاهی انهافه گیری میشوددی نسوبت بوه
اطیعات مرپبط با ووه نقهی نشانهی بایری اف عم کرد واحه پجاری فوراهم مویکننوه"ب اپوری و
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هسد )9094( 91برای اعی پعاهی محیدای اطیعاپی عائ نهب آنان معیقهنوه اگور در وی بینوی
وریان نقه عم یاپیی عیوه بر اعی نقهیی اعی پعاهی هم در نظر گرفیه شدنهی ی بینیهوا اف
دعت باالپری برددردار دداهنه شهب کمییه پهوین اسیانهاردهای حسابهاری ایران نیر در مفواهیم
نظری گرارشگری مالی بیان نمدده است که « اپخاذ پصمیمات اعیصادی پدسط اسیفاده کنهگان
صدرتهای مالی مسی ر ارفیابی پدان واحه پجاری وات ایجاد ووه نقوه و عطعیوت آن اسوتب»
(کمییه پهوین اسیانهاردهای حسابهاریی214ی )9832و در اسویانهارد حسوابهاری شوماره  9نیور
اسیفاده اف مبنای پعاهی را وات ارائه اطیعات مالی شرکتها مدرد پاکیوه عورار داده اسوتب بوا
این حالی اعی پعاهی اغ ب مبینی بر فرضیات و برآوردها هسینهب اف این روی فمانی کوه دطوای
برآوردی اعی پعاهی افرای

یابهی کیفیت اعی پعاهی و کیفیت سدد کاه

مییابه (دسیگیر

و رسیگاری)9810ب
دیچاو و دیچد )9009( 92بیان کردنه که کیفیت اعی پعاوهی بوه طودر سیسویماپیک بوه
ویژگیها ی شرکت ماننه یچیهگی معوامیت و عاب یوت وی

بینوی اپفاعوات یرامودن شورکت

بسیگی داردب چن و همکاران ( )9002اسیهالل میکننه روابط سیاسی یک بعه وهیه به فرآینوه
پدلیه سدد اضافه کرده و آن را یچیهه پر میکنهب این یچیهگی ممکون اسوت دطوای بورآورد
اعی پعاهی را افرای

دههب در نییجه ممکن است منجر به کاه

کیفیت اعی پعاهی شددب

 .4-2نوع مالکیت و پایداری سود
ایهاری سدد به معنای مانهگاری سدد استب فیسمن )9009( 91اسیهالل میکنوه روابوط و
وابسیگی دولییی وایگرین اصدل اعیصادی شرکتها شهه و پعیین کننههی اولیوه در سوددآوری
شرکتهای دولیی میباشهب وی نشان میدههکه سدد شرکتهوای دولیوی بوه طودر گسویرده اف
طریق پصمیمات دولت برای اعطای امییافات به آناا پأثیر می ذیرد (ماننه یارانوههوای عراردادهوای
مجدفهای پخفیفات مالیاپی و بببب)ب در ایران نیر این رویه دنبال شهه و شرکتهای دولیی اغ وب اف
امکانات و پساییت بیشیری نسبت به بخ

دصدصی برددردار هسینهبکمکهای دولت ممکن

است به شک یک سدد یا ثروت بادآورده باشه که میپدانه الگدی سری فمانی سددها را بوه هوم
ریخیه و اورای فودگذر سدد را افرای

دهه (چن و همکوارانی)9002ب در ایون فمینوهی اولسودن

( )9111و کدلینر و همکاران ( )9111بیان میکننه افورای

سوددهای گوذرای ایوهاری سودد را
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میدههب

 .4-3نوع مالکیت و قابلیت پیش بینی سود
بینوی سوددهای آپوی را دارا باشوهی امکوان ارفیوابی

فمانیکه ارعا پاریخی سدد پدان ی

سددآوری آپی فراهم میشدد (مارانی و همکارانی )9831ب اولسدن ( )9111اظاار مویکنوه کوه
بینی ک سدد در سال آپی نامربدط پ قی میشدنهب بنابراین سوددهای

سددهای گذرا برای ی

گذرای بررگیری ممکن است عاب یت ی
به عیوهی افرای

بینی سدد را کاه

دهنهب

عه اطمینوان و اباوا در سوددی باعوث کواه

عاب یوت وی

بینوی آن

میشددب ایمادف و لدبد )9119(93بیان میکننه عه عطعیوت در سوددهای حسوابهاری ممکون
است به اباا اساسی در وریانات ووده نقه آپی مدرد انیظار نسبت داده شودنهب طبوق اظاوارات
سجاپی ( )9001شرکتهای دولیی یک عه عطعیت ذاپی بورر

در سددهایشوان دارنوه فیورای

آنها نسبت به فمانبنهی یا مقهار کمکهای دولیی که عرار است دریافت کننه با اباوا مداووه
هسینهب
چن و همکاران ( )9002دریافینه نیای

ی

بینی پح ی گرها دارای دعت کم و واگرایوی

بیشیر در شرکتهای وابسیه به دولت نسبت به شرکتهوای غیور وابسویه اسوت و بیوان کردنوه
روابط سیاسی یک بعه وهیهی را به فرآینه پدلیه سدد اضافه میکنه که مدوب مشک پرشوهن
ی

بینی سدد میشددب

 .4-4نوع مالکیت و هموارسازی سود
به گفیه بیهلمن )9118( 91همدارسافی میپدانه به عندان پیشهای مهیریت برای پعوهی
عمهی ندسانات سددهای گرارش شهه پعریف شددب همچنین اف نظور واپور و فیمورمن)9110(90
شرکتهایی که سدد و فیانهای باالیی گرارش میکننهی میحم هرینههای سیاسی مویشودنهب
طبق این پئدریی شرکتهای دولیی ممکن است انگیرههای بیشیری برای همدار کردن سددهای
گرارش شهه ددد داشیه باشنهب فیرا سدد و فیانهای برر

ممکن است پدوه عمدمی را به ددد

معطدف کنهب و ب پدوه کردن شرکت میپدانوه روابوط سیاسوی و معام وه پجواری شورکت بوا
حامیان سیاسی ددد را آشکار و بروسیه نمدده و منجر به بررسی دعیق و نظارت عمدمی بیشیر
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شددب اف طرف دیگری کمکهای دولت میپدانه باعث همدار شهن کمیر سدد گرارش شوهه شوددب
بنابراینی پغییر در ندع مالکیت میپدانه با هر کها اف همدارسافی بیشویر یوا کمیور سودد هموراه
باشهب
 .4-5نوع مالکیت و مربوط بودن سود
کمییه پهوین اسیانهاردهای حسابهاری ایران در فص دو مفاهیم نظری گرارشگری موالی
بیان میکنهی به طدر ک ی دصدصیات کیفی به دصدصیاپی اطیق میشدد که مدوب مویگوردد
اطیعات ارائه شهه در صدرتهوا ی موالی بورای اسویفاده کننوهگان در راسویای وضوعیت موالیی
عم کرد مالی و انعطاف ذیری مالی واحه پجاری مفیه واعع شددب مربدط بددن و عاب اپکا بوددن
اف دصدصیات کیفی اص ی مرپبط با محیدای اطیعات محسدب میشدنه ( اسویانهارد شوماره 9ب
مفاهیم نظری گرارشگری مالی)ب وات بیان رابطه بین ندع مالکیوت و مربودط بوددن بوه عنودان
یکی اف ویژگیهای کیفیت سددی همان طدر که ی
کمکهای دولتی درآمهها و سددهای فودگذر را افرای
سدد را کاه
ساا کاه

اف این بیان شوهی ووودد روابوط سیاسوی و
میدههب افرای

سددهای گذرا ایهاری

دداهه داد لذای منجر میشدد که مربدط بددن سدد در ارپباط بوین سودد و بوافده
یابه (اولسدنی9111ب کدلینر و همکارانی)9111ب

 .4-6نوع مالکیت و محافظه کاری سود
پأثیر ددالت دولت در اعیصاد بر روی محافظه کاری حسابهاری موبام بودده و بور عقایوهی
دربارهی انگیرههای اساسی دولت برای ددالت مشروط است (بدشمن 99و همکوارانی )9004ب اف
لحاظ پئدریی فمانیکه دولت دریابه شرکتها به طودر ضوعیف یوا ناکارآموه فعالیوت مویکننوهی
مهاد ه دداهه کرد (گرسچن کرون99ی )9129ب طبق این نظریه شرکتها به منظودر نشوان دادن
عم کرد بایری انگیرهی بیشیری برای ارائهی گرارش بوا محافظوه کواری کمیور دداهنوه داشوتب
پئدری دیگری بیان میکنه دولت برای باعی مانهن در عهرت و باره منهی اف ثوروت شورکتهوای
سیاسیی را اپخاذ مینمایه که اف طریق فراهم کردن یارانهها و سایر منافع در مقابو حوق ر ی و
مشارکت سیاسیی کنیرل واحههای پجاری را در ادییار بگیرد (بدشمن و یدپروسوکی98ی 9002ب
ندرت94ی )9110ب طبق این پئدریی سیاست مهاران به منظدر مصوادره و اف پم وک دوار کوردن
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ثروت ساا داران (مالکان) به دنبال شداههی اف سوددآوری بواالی شورکت بودده و لوذای موهیران
شرکتهای دولیی انگیرهی بیشیری برای ارائوهی گورارش محافظوه کارانوهپور دداهنوه داشوتب
همچنینی شرکتهای با مالکیت دولیی ممکن است برای گرارش ارعا حسابهاری ددشبینانه اف
طرف دولت پحت فشوار باشونهب فیو را دولوت یوا سیاسوت موهاران سوعی دارنوه اف مودرد انیقواد
عرارگرفین در دصدص شکست شرکت و یا مرپبط بددن با شرکتهوای ورشکسویه دوری کننوه
(بدشمن و همکارانی)9004ب
 .5روش تحقیق
مطالعه حاضر بر حسب ههف اف ندع پحقیقات کاربردی بدده و بورای بررسوی فرضویههوا اف
پح ی رگرسیدن چنه میغیوره پواب دیی اسویفاده شوهه اسوتب بوهین منظودری ابیوها هور یوک اف
ویژگیهای کیفیت سدد با اسیفاده اف میغیرهای مربدطه اش انهافه گیوری و سو،سی بوه منظودر
بررسی ارپباط با ندع مالکیت شرکتی هر یک اف این ویژگیها بوه طودر وهاگانوه در عالوب موهل
دادههای پاب دیی پخمین فده میشدنهب اطیعات و دادههای مدرد نیاف وات پح یو رابطوه بوین
دادهها عمهپا اف نر افرار اطیعاپی پهبیر ردافی ره آورد ندین وسایت اطیع رسوانی بودرس اوراق
باادار پاران اسیخرا شوهه و بوا اسویفاده اف نور افرارهوای ( Eviews )2ی ( Stata )99و ()91
 SPSSمدرد پجریه و پح ی عرار گرفیه انهب
وامعهی آماری مدرد بررسیی شرکتهای ذیرفیه شهه در بدرس اوراق باادار پاران بدده و
دوره مدرد مطالعهی سالهای مالی  9839الوی  9810مویباشوهب معیارهوای اعموال شوهه بورای
انیخاب نمدنه به شر ذی بدده است:
9بشرکت اف ابیهای سال  9839در بدرس اوراق باادار پاران ذیرفیوه و وعفوهی معوامیپی
بی

اف ش

ماه نهاشیه باشهب

9بسال مالی شرکت به  91اسفنه دیم شدد و شرکت در دوره مودرد مطالعوهی سوال موالی
ددد را پغییر نهاده باشهب
8بورء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاریی واسطه گری موالی و بانوکهوا
ولیرینگها) نباشهب فیرا افشاهای مالی و سادیارهای اصدل حاکمیت شورکیی در آنهوا میفواوت
استب
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4ب اطیعات مدرد نیاف برای محاسبهی میغیرهوای پحقیوق در سوالهوای مودرد بررسوی در
دسیرس باشهب
در ناایت  901شرکت برای یک دوره  1ساله واوت بررسوی رابطوه بوین نودع مالکیوت و
کیفیت سدد انیخاب شه که  28شرکت دولیی و  82شرکت غیر دولیی مویباشونهب  90شورکت
نیر در بافه مدرد بررسی دارای پغییراپی در سادیار مالکیت بدده و این شرکتها اف دولیی به غیر
دولیی و یا بالعکس پبهی شهه انهب
 .5-1متغیر مستقل( :نوع مالکیت)
شرکت با مالکیت دولیی؛ بر اساس ماده  4عاندن محاسبات عمدمیی به شرکیی اطیق شهه
است که بی

اف  10درصه ساا آن میع ق به دولت و یا بخ ها و یا شرکتهای دولیی دیگر و

یا ناادهای عمدمی پحت مهیریت دولت باشهب محمهی و همکاران ( )9833نیر برای میغیر نودع
مالکیت با پفکیک دولیی بددنی اف این پعریف اسیفاده کرده انهب
الف به ذکر است شرکتهای شبه دولیی نیر در این پحقیق در گروه شورکتهوای دولیوی
پقسیمبنهی شههانهب شرکتهای شبهدولییی شرکتهوایی هسوینه کوه عموی دولیوی بودده اموا
دصدصی پعریف میشدنهب در چنین شرکتهاییی سیاستهای دولت اف طریق مهیریت مسویقیم
یا غیر مسیقیم بر آنها اعمال میشدد و دولت دارای نفدذ و کنیرل بر آناا استب
به منظدر پفکیک شرکتهای دولیی و غیر دولییی درصوه سواا داران شورکتهوای نمدنوه
مدرد بررسی عرار گرفتب در این پحقیقی ساا داران عمهه به ساا دارانی اطیق شوهه اسوت کوه
پدانایی ههایت سیاستهای مالی و عم یاپی شرکت را دارا باشنهب در شورکتهوایی کوه مجمودع
درصه ساا داران دولیی آن بی

اف  10درصه ک ساا شورکت بوددهی در گوروه شورکتهوای

دولیی عرار گرفیه استب محمهی و همکواران( )9833در وژوه
شرکتهایی اطیق کرده انه کوه بوی

دوددی مالکیوت دولیوی را بوه

اف  %10سواا آناوا میع وق بوه دولوت و یوا بخو هوا و

شرکتهای دولیی دیگر باشهب برای مثالی در شرکت کاشی نی ودی شورکتهوای سورمایه گوذاری
صهر پأمین و صبا پأمین در مجمدع بی

اف  10درصه ساا شرکت را دارا میباشونهب بنوابراینی

شرکت کاشی نی د در گروه شرکتهای دولیی عرار داده شهه استب شرکتهایی ماننه چردشگری
ایران دددروی سای،ای فنرسافی فری کمک فنر اینهامن سای،ای دارو خ ی داروسافی اسودهی سویمان
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و ببب در گروه شرکتهای دولیی منظدر شههانهب

در همین راسیای طالب نیا و محمهفاده ( )9834اف میغیرهوای دصدصوی سوافی و شورکت
دولیی اسیفاده و اف طریق منطق بررسی درصه مالکیت دولتی به پعریف میغیرهوا ردادیوه انوهب
بابایی و احمهونه ( )9831در بررسی پأثیر سادیار مالکیت بر عم کرد شرکتهای شرکتهایی که
مالکیت آناا کامی دولیی بددهی مهیریت و نحده اداره آناوا بوه طودر مسویقیم پحوت نظور دولوت
صدرت گرفیه باشه را به عندان گروه شرکتهای دولیی معرفی کورده انوهب بنوی ماوه و باغبوانی
( )9833در ژوه

دددی به منظدر پفکیک شرکتهای دولیوی و غیور دولیوی اف روش بررسوی

درصه مالکیت دولت در شرکتهای نمدنه اسیفاده کردهانهب بنی ماه و محسنی ( )9831نیور در
بررسی در پحقیقیی می غیر مالکیت دولیی را درصه ساا میع وق بوه دولوت پعریوف کورده انوهب
همچنینی ناهی و همکاران ( )9819میغیر مسیق ندع مالکیت را بوه سوه گوروه شورکتهوای
دولییی دصدصی و عمدمی پقسیم و شرکتهایی که مالک (مالک پصمیم کیر) آناا دولت اسوت
را به عندان شرکتهای دولیی پعریف کردهانهب
شرکتهایی که ویژگیهای شرکتهای دولیی و شبه دولیی را دارا نباشنه و در گروه آنهوا
وای نگیرنهی به عندان شرکتهای غیر دولیی پقسیم بنهی شهه انهب
 .5-2متغیر وابسته( :کیفیت سود)
برای انهافه گیری کیفیت سدد اف ش
سددی عاب یت ی

شادو به شور کیفیوت اعوی پعاوهیی ایوهاری

بینی سددی همدارسافی سددی مربدط بوددن و محافظوه کواری سودد اسویفاده

شهه است:
کیفیت اقالم تعهدی
کیفیت اعی پعاهی حهی است که اعی پعاهیی شناسایی وریانهای نقهی را پعهی یوا
منیق میکنه پا ارعا پعهی شههی عم کرد واحه پجاری را بایر انهافه گیری کنه (مجیاهفاده و
احمهیی )9833ب مک نیکدلر )9009( 91مهل دیچاو ودیچد ( )9009را با منظدر کردن پغییورات
فروشی امدالی ماشین آالت و پجایرات اصی و به طدر عاب پودوای عوهرت پدضویپ دهنوهگی
مهل را بابدد بخشیهه و دطای انهافه گیری مهل دیچواو ودیچود ( )9009را کواه

مویدهوهب

سجاپی ( )9001و نیکدمرا و محمهفاده ( )9831نیر اف این موهل بورای انوهافه گیوری کیفیوت
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اعی پعاهی اسیفاده کرده انهب
مهل9

TCA j ,t   0  1CFO j ,t 1   2CFO j ,t   3CFO j ,t 1
  4 REV j ,t   5 PPE j ,t   j ,t

که در آن:
 :TCAj,tک اعی پعاهی واری در سال : t
TCAj,t = ΔCAj,t – ΔCLj,t – ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t + ΔTPj,t
 :CFOj,tوریان ووه نقه عم یاپی در سال t؛ اف طریق سدد دالو عب اف اعی غیرمیرعبوه

مناای ک اعی پعاهی ()TAمحاسبه میشددیکه در آن:
TAj,t = ΔCAj,t – ΔCLj,t – ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t + ΔTPj,t – Depj,t
 :CFOt-1وریان ووه نقه عم یاپی در سال  t-1ب

 :CFOt+1وریان ووه نقه عم یاپی در سال  t+1ب
 :∆REVپغییر درآمه فروش بین سال های  tو  t-1ب
 :PPEj,tامدالی ماشین آالت و پجایرات شرکت در سال ( tدالو داراییهای ثابت مشادد)
 :∆CAj,tپغییر در داراییهای واری بین سال های  tو  t-1ب
 :∆CLj,tپغییر در بههیهای واری بین سال های  tو t-1ب
 :∆Cashj,tپغییر در ووه نقه بین سال های  tو  t-1ب
 :∆STDEBTj,tپغییر در وا های کدپاه مهت در درون بههیهای واریب
 :∆TPj,tپغییر در مالیات ردادینی بین سال های  tو  t-1ب
 :Depj,tهرینهی اسیایک داراییهای نامشادد داراییهای ثابتب
پمامی میغیرها بر اساس میانگین ک داراییها در سال  tی پعهی شههانهب
وم ه دطای (

) معادله ( )9اعی پعاهی غیرعادی را در ادییار عرار میدههب

وات انهافه گیری کیفیت اعی پعاهی ( )AQنیر اف معیار انحراف معیار میحرک سه ساله
ومیت دطای بهست آمهه اف معادله ( )9اسیفاده شهه اسوت (وانوگ92ی )9002ب بورای آفمودن
ارپباط بین کیفیت اعی پعاهی و ندع مالکیوت اف معادلوه رگرسویدنی فیور و بوا لحواظ نموددن
انهافهی شرکتی میران سددآوری (بوافده دارایویهوا)ی اهور موالیی فرصوتهوای رشوه و انوهافه
حسابرسووی ب وه عنوودان میغیرهووای کنیرلووی اسوویفاده شووهه اسووت (چنووگ و وارفی ووه92ی 9001ب
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سجاپیی)9001ب
AQ j ,t   0  1OSH j ,t   2 SIZE j ,t   3 ROA j ,t   4 LEV j ,t

مهل9

  5GROWTH j ,t   6 AUDIT j ,t   j ,t

که در آن:
 :AQj,tکیفیت اعی پعاهی برای شرکت  jدر سال  tب
 :OSHj,tمیغیر مدهمی مالکیت شرکتی اگر مالکیت دولیی یا شبه دولیی باشه  9و در غیر
این صدرت صفرب
 :SIZEj,tلگارییم طبیعی ارفش بافار شرکت  jدر سال  tکه برابر است با حاص ضرب نور
بافار ساا آدرین روف معامیپی سال در پعهاد ساا شرکتب
 :ROAj tسدددالو شرکت در سال  tپقسیم بر میانگین ک داراییهای شرکت در سال tب
 :LEVj,tاهر مالی شرکت  jدر سال tی اف طریق پقسیم ک بوههیهوا بور کو دارایویهوا
محاسبه میشددب
 :GROWTHj,tنر رشه فروش شرکت  jدر سال  tب
 :AUDITj,tاگر حسابرسی سافمان حسابرسی باشه اف عهد  9و در غیر این صدرت اف عوهد
صفر اسیفاده دداهه شهب
ضریب میغیر نشانگر ندع مالکیت ( )ی ارپباط بین ندع مالکیت و کیفیت اعوی پعاوهی را
نشان میدههب یک برآورد مثبت (منفی) نشان میدهه مالکیت دولیی با کیفیوت اعوی پعاوهی
ایین پر (بیشیر) مرپبط استب
پایداری سود
به یروی اف مطالعهی مشایخی و محموهآبادی ()9831ی انوهافهی شورکتی اهور موالی و
میران رشه شرکت ( )MTBبه عندان میغیرهای کنیرلی برای بررسی ایوهاری سودد در آفمودن
رابطه بین ندع مالکیت و ایهاری سدد اسیفاده شهه است:
مهل8

X j ,t  0  1 X j ,t 1  2OSH j ,t  X j ,t 1  3 SIZE j ,t  X j ,t 1
 4 LEV j ,t  X j ,t 1  5 MTB j ,t  X j ,t 1   j ,t
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که در آن:

 :Xj,tسدد پقسیمس ساالنهی هر سام در فمان  tب
 :Xj t-1سدد پقسیمس ساالنهی هر سام در فمان t-1ب
 :OSHj,tمیغیر مدهمی مالکیت شرکتی اگر دولیی باشه  9و در غیر این صدرت صفر ب
 :MTBj,tسطپ رشه که برابر است با نسبت ارفش بافار به ارفش دفیوری حقودق صواحبان
ساا در سال  tمناای این نسبت در سال t-1پقسیم بر همان نسبت در سال t-1ب
 SIZEj,tو  LEVj,tدر مهل عب پدضیپ داده شهه انهب
 Xj,tسدد پقسیمی ساالنهی هر سام را برای شرکت  jدر فمان  tنشوان مویدهوهب انوهافه
ایهاری سدد اف طریق شیب معادله ( )8بهست میآیهب ایهاری سدد میران می کوردن ∅ بوه
سمت عهد  9بیان میشددب ∅ میمای به عهد صفری بر سددهای فودگذر یا ایهاری ایین سودد
داللت داردب ضریب میغیر نشانگر ندع مالکیت

رابطه بین ندع مالکیت و ایهاری سدد را بیوان

میکنهب ضریب مثبت (منفی) میغیر ندع مالکیتی نشان میدهه کوه مالکیوت دولیوی بوا سوطپ
باالیی ( ایینی) اف ایهاری سدد در ارپباط استب
قابلیت پیش بینی سود
عاب یت ی

بینی سدد با انحراف معیار میحرک سه ساله ومیت دطای رگرسویدن موهل

( )4انهافه گیری میشدد لیپ 93ی)9110ب مقهار بررگیر (کدچکیر) انحوراف معیوار نشوان دهنوهه
عاب یت ی

بینی کمیر (بیشیر) سدد استب برای آفمدن پفاوت معنواداری عاب یوت وی

سدد بین شرکتهای دولیی و غیر دولییی اف آفمدن  tدو گروه مسویق

بینوی

اسویفاده شوهه اسوتبدر

مهل فیری  Xj,tو  Xj t-1عبی پدضیپ داده شهه انهب
مهل4

X j ,t  0  1 X j ,t 1   j ,t

هموارسازی سود
همدارسافی سدد با آفمدن انحراف معیار وریان ووه نقه عم یاپی شرکت به انحراف معیوار
سدد دالو عب اف اعی غیرعادی که بر اساس ک داراییهای اول دوره پعهی شهه انوه انوهافه
گیری میشدد (مهل )1ب انهافه گیری همدارسافی مدرد اسیفاده در این پحقیق مشوابه لئودف 91و
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همکاران ( )9008و فرانسیس 80و همکاران ( )9004میباشهب
)  (CFO j ,t
)  ( NIBE j ,t

مهل1

SMOOTH j ,t 

مقهار بررگیر (کدچکیر) این نسبتی همدارسافی بیشیر (کمیر) سدد را نشان میدههب بورای
آفمدن ارپباط بین ندع مالکیت و همدارسافی سددی مقوهار ایون نسوبت بوا میغیور مودهمی نودع
مالکیت و میغیرهای کنیرل طبق مهل فیر بررسی میشدد:
مهل2

SMOOTH j , t   0  1OSH j , t   2 LEV j , t   3 SIZE j , t   4 ROA j , t   j , t

طبق پئدری حسابهاری اثباپیی اهر مالی و انهافهی شرکت به عندان میغیرهای کنیرل بوه
مهل اضافه شهه انهب اهر مالی شادصی برای هرینههای بههی استب شرکتهایی که اهر مالی
باالپری دارنهی احیمال بیشیری میرود که برای و دگیری اف ندسانات سددی آن را همدار کورده و
ممکن است پعاهات بههی را نقس کننهب انهافهی شرکتی شادصی بورای هرینوههوای سیاسوی
استب شرکتهای بررگیر برای حهاع کردن هرینوههوای مهاد وه بورون سوافمانیی انگیورههوای
بیشیری برای همدارسافی سدد دارنه (واپر و فیمرمنی )9110ب
همچنین عشری 89و همکاران ( )9114بیان میکننه که ندسانات سدد پوأثیر شوهیهی بور
سدد آوری ایین شرکتها داردب بنابراین بافده داراییها نیر برای کنیرل سودد آوری شورکت بوه
مهل اضافه شهه استب
ضریب میغیر ندع مالکیوت ( ) رابطوه بوین نودع مالکیوت و همدارسوافی سودد را نشوان
میدههب یک پخمین مثبت (منفی) اف

مشخو میکنه که مالکیت دولیوی بوا همودار سوافی

باال ( ایین) سدد مرپبط استب
مربوط بودن سود
میران مربدط بددن سدد براساس عهرت پدضیپ دهنهگی سدد برای بوافده سواا مشوخو
میشدد (فرانسیس و همکارانی9004بع ی و وانگ89ی )9000ب بوه طودر دواصی مربودط بوددن اف
طریق ضریب پعیین پعهی شهه اف معادله رگرسیدن فیر حاص میشدد:
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RET j , t   0  1EARN j ,t   2 EARN j , t 1   3 EARN j ,t   j ,t

مهل1

که در آن:
 : RETj,tبافده ساا شرکت  jدر سال tب
 : EARNj,tسدد دالو عب اف اعی غیر میرعبه شرکت  jدر سال tی پعهی شهه بر اساس
ارفش بافار سرمایه در ابیهای سال tب
 : EARNj,t-1سدد دالو عب اف اعی غیر میرعبه شرکت  jدر سال t-1ی پعوهی شوهه بور
اساس ارفش بافار سرمایه در ابیهای سالt-1ب
 : ∆EARNپغییر در سدد دالو عب اف اعی غیر میرعبوه شورکت  jبوین سوال  tو t-1ی
پعهی شهه شهه بر اساس ارفش بافار سرمایه در ایان سال t-1ب
مهل ( )1برای شرکتهای دولیی و غیر دولیی در طدل دورهی پحقیق به طدر مجرا اوورا و
ضریب پعیین آن اسیخرا میشددب عهرت پدضیپ دهنهگی ( ̅ ) بیشیری نشوان دهنوهه مربودط
بددن باالی سدد استب
محافظه کاری سود
بال و شیداکدمار )9001( 88اظاار داشینه سدد بهست آمهه اف طریق محافظه کواری دارای
کیفیت باالیی دداهه بددب باسد )9111( 88اف مهل رگسویدن معکودس فیور بورای بهسوت آوردن
انهافه محافظه کاری اسیفاده کرده است:
مهل 3

EARN j , t   0  1 NEG j , t   2 RET j , t   3 NEG j , t  RET j , t   j , t

 :NEGj,tاگر  RETj,t<0برابر  9و در غیر این صدرت صفرب
حساسیت سدد به دبرهای ددب (بافدهی مثبت) اف طریق برآورد
در حالیکه حساسیت سدد به دبرهای به (بافدهی منفوی) پدسوط

انهافه گیری میشددب
+

محاسوبه مویشوددب

ارفیابی میکنه که ناایت حساسیت سدد به دبرهای بوه بیشویر اف دبرهوای دودب اسوت و
مقهار مثبت آن نشان دهنهه حساسیت بیشیر سدد به دبرهای بوه نسوبت بوه دبرهوای دودب
استی که این بیانگر محافظه کاری حسابهاری استب
برای انهافه گیری حساسیت سدد به دبرهای ددب و به مشروط بر دولیی یوا غیور دولیوی
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بددن شرکتی مهل باسد ( )9111پدسط پرکیوب میغیور نشوانگر مالکیوت دولیویی پدسوعه داده
میشددب مهل پدسعه داده شهه به شر فیر است:
EARN j , t   0  1 NEG j , t   2 RET j , t   3 NEG j , t  RET j , t
مهل  4 OSH j , t   5OSH j , t  NEG j , t   6 OSH j , t  RET j , t 1
  7 OSH j , t  NEG j , t  RET j , t   k Control   j , t

پفاوت حساسیت سدد به دبرهای به را برای شرکتهای دولیی نسبت به غیر دولیی
انهافه و پفاوت بین آنها را بیان میکنهب پحقیقات گذشیه اظاوار مویدارنوه کوه انوهافه شورکت
()SIZEی اهر مالی ()LEVی انهافه حسابرسی ( )AUDITبر روی محافظوه کواری سودد پوأثیر
گذار هسینهب بنابراین این میغیرها به عندان میغیرهای کنیرل به مهل ( )1اضافه میشدنهب
 .6تحلیل فرضیات و یافتههای تحقیق
در نگاره شماره  9آمار پدصیفی میغیرهای پحقیق ارائه شهه استب با پدووه نیوای بهسوت
آمهه اف آمار پدصیفیی احیمال مربدط به آماره واک برا برای پما میغیرها کمیور اف 09ب 0اسوت
لذای در سطپ اطمینان  % 11فرض صفر آفمدن مبنی بر نرمال بددن پدفیع دادههوا پأییوه نشوهه
استب بنابراین همهی دادهها دارای پدفیع غیر نرمال میباشنهب


نگاره  :1آمار توصیفی دادهها

انحراف

پست

پعهاد

معیار

واک برا

مشاههات

0009ب0

243
128

نا میغیر

میانگین

ماکریمم

مینیمم

چدلگی

کشیهگی

Aq

019ب0

8931ب0

009ب0

41ب9

90ب99

048ب0

Size

11ب99

902ب91

894ب1

81ب0

92ب8

43ب9

0009ب0

ROA

992ب0

2821ب0

899ب-0

28ب0

19ب4

99ب0

0009ب0

128

Lev

219ب0

901ب9

908ب0

21ب0

91ب90

93ب0

0009ب0

128

Growth

914ب0

319ب90

143ب-0

01ب99

9ب931

24ب0

0009ب0

243

Dps

90ب149

1000

0

338ب9

90ب94

9ب99

0009ب0

128

MTB

111ب91

9ب3149

090ب-1

011ب91

8ب803

32ب418

0009ب0

128

Smooth

904ب1

93ب984

012ب0

014ب1

10ب19

134ب1

0009ب0

128
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انحراف

پست

پعهاد

معیار

واک برا

مشاههات

0009ب0

128

0009ب0

128

نا میغیر

میانگین

ماکریمم

مینیمم

چدلگی

کشیهگی

RET

9910ب93

92ب390

192ب-11

939ب4

08ب89

341ب11

Earn

919ب0

120ب0

211ب-9

11ب-4

43ب41

989ب0

 این آمار فقط برای میغیرهای یدسیه (غیر صفر و یک) بیان شهه استب

برای بررسی ایایی میغیرهای اف آفمدنهای لدین لین چدی ایوم سوران شوین و فیشور کوای
اسکدار اسیفاده شهه استب با پدوه بوه سوطپ معنواداری هور یوک اف ایون آفمودنهوای در سوطپ
اطمینان  %11میپدان گفت میغیرهای مسیق و کنیرلی طی دوره ژوه

ایا بدده انوهب فیورای

حهاع دو آفمدن اف سه آفمدن انجا شهه مانایی میغر مدرد نظر را پأییه کرده کوه نیوای آن در
نگاره شماره  9ارائه شهه استب
نگاره  :2نتایج آزمون مانایی
نا میغیر

لدین لین چد

ایم سران شین

فیشر کای اسکدار

نییجه آفمدنها

Aq

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

Size

0009ب0

319ب0

0009ب0

مانا

ROA

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

Lev

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

Growth

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

Dps

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

RET

0009ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

MTB

13ب0

0009ب0

0009ب0

مانا

Earn

0009ب0

13ب0

0009ب0

مانا

همچنین ضریب همبسیگی برای میغیرهای مسیق و کنیرلی محاسبه و در نگاره شماره 8
نگاشیه شهه استب وات بررسی همبسیگی بین میغیرهای ارامیریک اف آفمدن یرسدن و بورای
میغیرهای نا ارامیریک ماننه auditی  oshو  negاف آفمدن اس،یرمن اسیفاده شهه استب با پدووه
به کم بددن میران همبسیگی میغیرهای مسیق و کنیرلیی مشک هم دطی در پحمین ضرایب
رگرسیدنی وودد نخداهه داشتب
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نگاره  :3ضرایب همبستگی
نا میغیر

osh

osh

9

size
Roa
Lev
growth
audit
Dps
Mtb
Ret

size

roa

Lev

audit growth

021ب0

002ب-0

80ب0

981ب0

419ب999 0ب094 -0ب-0

901ب0

819ب0

094ب-0

141ب098 -0ب001 -0ب114 -0ب0

099ب-0

949ب0

019ب-0

031ب919 0ب-0

04ب-0

911ب-0

911ب-0

9

091ب088 0ب-0

092ب-0

099ب-0

021ب0

001ب0

014ب0

098ب-0

002ب-0

914ب0

002ب-0

9

083ب-0

049ب0

941ب0

99ب-0

9

098ب-0

001ب-0

119ب-0

9

019ب0

349ب-0

9

011ب-0

81ب989 0ب0
9

9

9

9

dps

mtb

ret

earn

neg

031ب-0

093ب-0

992ب0

091ب-0

913ب0

938ب0

983ب-0

443ب0

911ب-0
903ب0

earn

9

neg

.6-1آزمون فرضیات تحقیق براساس هر یک از شاخصهای کیفیت سود
فرضیه اول :نوع مالکیت با کیفیت اقالم تعهدی رابطهی معنادار دارد.9
کیفیت اعی پعاهی در مهل  9اف طریق محاسبهی انحوراف معیوار میحورک سوه سوالهی
ومیت دطای مهل  9حاص شهه استب بر اساس آفمدنهاسومنی ایون موهل اف نودع دادههوای
پاب دیی با وودد اثرات ثابت میباشهب وات رفع مشک نا همسوانی واریوانسهوا اف روش حوهاع
مربعات پعمیم یافیه پخمینی ( )EGLSو به منظدر رفع مشک ددد همبسویگی اف موهل دودد
همبسیگی مرپبه  )AR2( 9اسیفاده شهه که نیای آن در نگاره  2ارائوه شوهه اسوتب در سوطپ
ک ی دادههای سطپ معناداری مقهار 009ب 0را نشان میدهه که کمیر اف 01ب 0اسوتب در نییجوهی
مهل رگرسدن در سطپ اطمینان  %11معنوادار اسوتب یور اسواس نیوای حاصو اف آفمودن ایون
فرضیهی سطپ معناداری ضریب میغیر مسیق ندع مالکیوت 009ب 0بودده کوه کمیور اف 001ب 0و
معنادار میباشهب مقهار مثبت آن (091ب )0نشان میدهه که شرکتهای دارای ساا داران عمهه
دولیی با کیفیت ایین اعی پعاهی مرپبط هسینهب این به معنای پاییه فرضیهی اول مویباشوهب
9ب الف به ذکر است که نیای ورئی پر پجریه و پح ی های آماری در دسیرس میباشهب امای بوا پدووه بوه محوهودیت در
پعهاد صفحات مقاله و کثرت فرضیات ژوه ی نیای به طدر مخیصر و مفیه ارائه شهه استب در صدرت نیاف مخاطبان بوه
این اطیعاتی در اسرع وعت ارسال میگرددب
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گیدلی و همکاران ( )9090نیر اظاار داشینه که شرکتهای با کیفیت اعی پعاهی وایینپوری
دارنهب
فرضیه دوم :نوع مالکیت با پایداری سود رابطهی معنادار دارد.
اف مهل 8وات بررسی این فرضیه اسویفاده و نیوای رگرسویدن در نگواره  2نگاشویه شوهه
استب طبق نیای بهست آمههی سطپ معناداری آفمدن کمیر اف 01ب 0بدده و الگدی رگرسویدن بوا
اطمینان  %11معنادار میباشهب بر اساس پح ی انجا شههی ضریب میغیر مسیق ندع مالکیوتی
مثبت (999ب )0و معنادار (08ب01<0ب )0استب بنابراینی میپدان اسیهالل نمدد مالکیت دولیی با
ایهاری باالی سدد در ارپباط استب در این راسیای فرضویه دو پأییوه مویشوددب دیچواو و دیچود
( )9009و دسیگیر و رسیگار ( )9810رابطه مسیقیم بین کیفیت اعی پعاهی و ایوهاری سودد
مشاههه کردنهب لذای انیظار میرفت در شرکتهای دولیی که کیفیت اعوی پعاوهی وایین بوددی
ایهاری سدد نیر در سطپ ایینپری باشه امای یافیههای پحقیوق حاضور ایون انیظوار را بورآورده
نکرده و دلی آن را میپدان در کمکهوای بسویار دولوت بوه شورکتهوای وابسویهی دودد کوه
ساا داران دولیی دارای ساامی بی
حماییی اف شرکتهای دولیی را در ی

اف  % 10ک ساا شرکت هسینهی یافوت و لوذای سیاسوت
گرفیوه اسوتب شوایه ایون حمایوتهوا بوا هوهف بقوای

شرکتهای دولیی در فرآینه دصدصی سافی صدرت گرفیه پا مدوبات ثبات شرکتهای دولیوی
را فرآهم آوردب فیرا ثبات نسبی به سددآوری ایهار شرکتها کمک میکنهب
فرضیه سوم :نوع مالکیت با قابلیت پیش بینی سود رابطهی معنادار دارد.
عاب یت ی

بینی سددی اف طریق آفمدن پفاوت میانگین انحراف معیار میحورک سوه سواله

ومیت دطای مهل  4برای هر گروه اف شرکتهای دولیی و غیردولیوی بررسوی گردیوهه اسوتب
انحراف معیار بررگیری مبین ایین بددن عاب یت ی بینی سدد میباشهب آفمودن مودرد اسویفاده
برای مقایسه میانگینها در این فرضیهی آفمدن  tگروههای مسیق بدده استب اف ی

شرطهوای

اص ی این ندع آفمدنی بررسی همسانی واریانسها میباشهب که اف آفمدن لدنر اسیفاده شهه اسوتب
با پدوه به نگاره 4ی احیمال آماره آفمدن لدنر مقهار 334ب 0را نشان میدهه کوه بیشویر اف 01ب0
استب لذای فرضیه همسانی واریانسها پأییه میشددب اف آنجا کوه احیموال آمواره آفمودن  tمقوهار
031ب 0و بی

اف 01ب 0استی فرضیه برابری میانگینها رد شهه و میانگینهای محاسبه شوهه اف
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لحاظ آماری پفواوت معنوادار دارنوهب همچنوینی میوانگین انحوراف معیوار محاسوبه شوهه بورای
شرکتهای دولیی (19ب )100نسبت به شرکتهای غیردولیی (11ب )494بیشویر اسوتب بور ایون
اساسی با اطمینان  %10میپدان گفت عاب یت ی

بینوی سودد در شورکتهوای بوا سواا داران

عمهه دولیی کمیر اف شرکتهای غیردولیی استب اف این روی فرضیه سد پأییه میشددب
نگاره  :4نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
ندع آفمدنIndependent-Sample T-Test :

میغیر وابسیه :عاب یت ی

بینی سدد

( Sigاحیمال آماره)

میانگین

آفمدن لدن (برابری واریانسها)

334ب0

-----

آفمدن ( tبرابری میانگینها)

031ب0

-----

شرکتهای دولیی

-----

19ب100

شرکتهای غیر دولیی

-----

11ب494

یافیههای این فرضیه با نیای چن و همکاران (  ) 9002و سجاپی ( )9001سوافگار اسوت
که دریافینه شرکتهای دارای روابط سیاسی با سطپ وایین عاب یوت وی

بینوی سودد هموراه

هسینهب
فرضیه چهارم :نوع مالکیت با هموارسازی سود رابطهی معنادار دارد.
به منظدر بررسی رابطه بین ندع مالکیت و همدارسافی سودد فرضویهی چاوار مطور و اف
مهل  2برای آفمدن این فرضیه اسیفاده شهه استب با پدوه به نیوای آفمودنهاسومنی موهل  2اف
ندع مهل دادههای پاب دیی با وودد اثرات پصادفی استب وات رفع مشک ناهمسانی واریانسهوا
و ددد همبسیگیی روش حهاع مربعات پعمیم یافیه پخمینی و مهل ددد همبسیگی مرپبه اول
( )AR1به کار گرفیه شهه استب نگاره  2نیای رگرسیدن فدق را نشوان مویدهوهب طبوق نیوای
بهست آمههی سطپ معناداری آفمدن کمیور اف 01ب 0بودده و الگودی رگرسویدن در سوطپ ک وی
دادهها با اطمینان  %11معنادار میباشهب اف آنجا کوه احیموال بهسوت آموهه بورای میغیور نودع
مالکیت 14ب 0و بررگیر اف 01ب 0میباشه؛ لذای ضریب میغیر مسیق نودع مالکیوت (019ب )-0در
الگدی رگرسیدنی معنادار نیستب اف این روی شداههی مبنی بر وودد رابطوه معنوادار بوین همودار
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سافی سدد و ندع مالکیت یافت نشهه و دولیی یا غیر دولیی بددن شرکتهای پأثیری بور کیفیوت
سدد گرارش شههی آنها نهاردب به عبارت دیگری یافیهها نشان میدهنه کوه میوران همدارسوافی
سدد در شرکتهای با ساا داران دولیی و غیردولیی میفاوت نمیباشهب این یافیههوای مطوابق بوا
نیای مطالعهی سجاپی ( )9001است که نشان داد روابط سیاسی با همدارسافی سودد ارپبواطی
نهاردب
فرضیه پنجم  :نوع مالکیت با مربوط بودن سود رابطهی معنادار دارد.
رابطه بین مربدط بددن و ندع مالکیت اف طریق پجریه و پح ی موهل  1بررسوی مویشوددب
مربدط بددن اف طریق عهرت پدضیپ دهنهگی سدد بر روی بافده برای هور گوروه اف شورکتهوای
دولیی و غیر دولیی انهافه گیری شهه استب نگاره  1نیای حاص اف پجریوه و پح یو رگرسویدن
ددد همبسیگی مرپبهی اول ( )AR1را نشان میدههب بر اساس نیای ی سطپ معناداری آفمدن اف
01ب 0کمیر بدده (001ب009 >0ب )0و در نییجهی الگدی رگرسیدن با اطمینان  %11معنادار استب
چدن عهرت پدضیپ دهنهگی( ̅ ) برای شرکتهای دولیی بیشیر است لذای مربدط بوددن سودد
گرارش شهه در شرکتهای باساا داران عمهه دولیی بیشیر دداهه بددب بنابراین میپودان گفوت
فرضیهی نجم ذیرفیه میشددب اولسدن ( )9111و کدلینر و همکاران ( )9111اظاار مویدارنوه
که مربدط بددن سدد اف ایهاری سدد پوأثیر موی وذیردب یعنوی ایوهاری بواالی ( وایین ) سودد
میپدانه منجر به وفن بیشیر (کمیر ) سدد در ارپباط بین سدد و بوافده سواا باشوهب بواال بوددن
سطپ ایهاری سدد در شرکتهای دولیی نسبت به شرکتهای غیر دولییی میپدانه دلی ی بورای
باال بددن میران مربدط بددن سدد در شرکتهای دولیی باشهب
نگاره  :5نگاره مقایسه قدرت توضیح دهندگی سود
شرکتهای دولیی

شرکتهای غیر دولیی

̅

4ب%19

4ب%93

p-value

009ب0

009ب0
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فرضیهی ششم :بین نوع مالکیت و محافظه کاری سود رابطهی معنادار وجود دارد.
برای آفمدن این فرضیهی مهل شماره  1به کار رفیه استب براساس نیای آفمدنهاسمن ایون
مهل اف ندع دادههای پاب دیی با وودد اثرات ثابت میباشهب طبق نگاره شماره 2ی سطپ معنواداری
آفمدن مقهار 009ب 0و اف 01ب 0کمیر استب در نییجه الگدی رگرسیدن با اطمینان  %11معنوادار
میباشهب
یافیههای بهست آمهه اف آفمدنها و پح ی های آماری نشان مویدهوه کوه ضوریب میغیور
مسیق نودع مالکیوت  OSH*NEG*RETمعنوادار (098ب )0و مثبوت (009ب )0بودده و سودد
شرکتهایی که دارای ساا داران عمهه دولیی هسینه نسبت به شرکتهای با ساا داران عموهه
غیر دولیی حساسیت بیشیری به دبرهای به داردب لذای سدد گرارش شوهه پدسوط شورکتهوای
دولیی نسبت به شرکتهای غیر دولیی محافظه کاری بیشویری داردب بنوابراین فرضویهی ششوم
ذیرفیه میشددب
نگاره  : 6نتایج رگرسیون آزمون فرضیههای 6-4-2-1
شماره

شماره

احیمال

عهرت پدضیپ

معناداری ضریب ندع

فرضیه

مهل

آماره

دهنهگی

مالکیت

9

9

009ب0

9ب%31

091ب0

کیفیت ایین اعی پعاهی

9

8

08ب0

3ب%12

99ب0

ایهاری باالی سدد

4

2

14ب0

1ب%92

01ب-0

2

1

09ب0

88ب%24

09ب0

نییجه گیری در شرکتهای دولیی

عه وودد رابطه بین همدارسافی و
ندع مالکیت
محافظه کاری باالی سدد

یافیههای حاص اف آفمدن و پجریه و پح ی های انجا شهه بر اساس هر یک اف معیارهوای
کیفیت سدد در شرکتهای دولیی و چگدنگی ارپباط بین آناا به طدر دیصه در نگاره  1نگاشیه
شهه است:

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هفتم ،شماره دوم  ،پایيز و زمستان 4931

411

نگاره  :7خالصه یافتهها
معیارکیفیت سدد

اثر ذیری اف مالکیت شرکتهای دولیی

نییجه آفمدن فرضیهها

کیفیت اعی پعاهی

منفی

پآییه فرضیه9

ایهاری سدد

مثبت

پآییه فرضیه9

منفی

پآییه فرضیه8

همدارسافی سدد

-----

رد فرضیه4

مربدط بددن سدد

مثبت

پآییه فرضیه1

محافظه کاری سدد

مثبت

پآییه فرضیه2

عاب یت ی

بینی سدد

 .7نتیجه گیری و پیشنهادها
ههف این پحقیق اف به کار گیری سنجههای مخی ف کیفیت سددی پدوه بوه ابعواد مخی وف
کیفیت سدد و عه سدگیری در نیای پحقیق بدده استب بنابراینی بررسی این ابعاد بوا پدووه بوه
ندع مالکیت شرکتهای میپدانه دان
این پحقیقی حاص پجمیع ش

بیشیر و دعیق پری را فراهم آوردب معیار کیفیوت سودد در

بعه شام کیفیت اعی پعاهیی ایوهاری سوددی عاب یوت وی

بینی سددی همدارسافی سددی مربدط بددن سدد و محافظه کاری سدد میباشوهب یافیوههوای ایون
ژوه ی حاکی اف آن است که کیفیت اعی پعاهی و عاب یت ی

بینی سدد برای شورکتهوای

دولیی اف سطپ ایینی برددردار استب اما ایهاری سددی مربدط بددن و محافظوه کواری سودد بوا
ندع مالکیت دولیی رابطه مثبت دارنهب بر اساس نیای پحقیق حاضری شوداههی مبنوی بور ووودد
رابطه بین ندع مالکیت و همدارسافی سدد یافت نشهب به طدر ک یی در ژوه

حاضر با پدوه بوه

معیارهای ارفیابی به کار گرفیه شهه برای کیفیت سددی میپودان بوه رسو

اصو ی پحقیوق در

راسیای وودد پفاوت معنادار بین کیفیت سدد شرکتهای دولیی و غیر دولیی چنوین اسوخ داد
که سدد گرارش شهه پدسط شرکتهای غیر دولیی نسبت به شرکتهای دولیی اف سطپ باالپر و
مط دبیت بیشیری برددردار استب
نیای این ژوه

هم راسیا بوا نیوای پحقیقوات گیودلی و همکواران ( )9090و بدشومن و

همکاران ( )9004میباشه که به پرپیب دریافینه شرکتهای دصدصی نسبت بوه شورکتهوای
دولیی کیفیت اعی پعاهی باالپری دارنه و اگور موهیران شورکتهوا اعیقواد داشویه باشونه کوه
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سیاست مهاران به منظدر مصادره ثروت ساا داران (مالکوان) بوه دنبوال شوداههی اف سوددآوری
باالی شرکت هسینهی در این صدرت مهیران شورکتهوای دولیوی انگیوره بیشویری بورای ارائوه
گرارش محافظه کارانه پر دداهنه داشتب
این یافیهها میپداننه حاوی یامههای مخی فی باشنه :اول اینکه ناظرانی به منظودر فوراهم
آوردن اطیعات با کیفیت برای اسیفاده کننوهگان صودرتهوای موالیی بایوه اف طریوق ابرارهوای
پشدیق یا اوباری شرکتهوا را بورای آشوکار کوردن روابوط ویوژه بوا دولوتی احوراب سیاسوی یوا
سیاسیمهاران مجاب کننهب اف نظر اسیفاده کننهگانی اطیعوات مربودط بوه ارپباطوات سیاسوی و
روابط دولیی وات ارفیابی کیفیت سددهای گرارش شههی شرکتها مفیه دداهه بدد (سوجاپی
)9001ب
دو اینکه با پدوه به اظاارات ژآاومینگ و همکاران ( )9099غف ت دولت و بافار سورمایهی
نظارپی در پنظیم و نظارت روابط سیاسی و دولیی و اپخاذ مجافاتهای ضعیف بورای رفیوارهوای
غیر عاندنی افشای مدوبات کیفیت سدد ایین را برای شرکتهای دولیی فراهم میکنهب همچنین
وودد این روابط سیاسی به وات ایجاد فرصت مهیریت سدد باعوث کواه
شرکتها میشددب لذای الف است نظارت بر این ندع شرکتها افرای

کیفیوت سودد ایون

یافیه و پهابیر عاندنی عودی

و سافوکارهای مناسب برای و دگیری اف سدءاسیفاده مهیران آناا اپخاذ شددب گرچه کیفیت سدد
در بافهی مدرد بررسی و نمدنه شرکتهای بدرسی غیردولیی در سطپ بسیار بواالیی عورار نوهارد
امای میپدان انیظار داشت و امیهوار بدد که با پشدیق به حضودر گسویرده سواا داران در بودرسی
گسیرش فرهنگ ساا داری و افرای

اعیماد عمدمی به بوافار سورمایه رونوه صوعددی داشویه و

بابدد یابهب
81

یامه سد را میپدان با اشاره به نیای پحقیق لنگ و لی ( )9099بیان کرد که دریافینوه
بین کیفیت سدد و کنیرلها رابطه معنادار و مثبت وودد داردب بنابراین میپدان گفت شورکتهوا
برای بابدد و افرای

سطپ کیفیت سددهای گرارش شوههی دودد الف اسوت کوه کنیورلهوای

داد ی شرکت را نیر افرای

دهنهب اف این رو بایه نظارت و مهیریت مهیران شرکتهوای دولیوی

(همچنین دصدصی) اف طریق افرای
اطیعات مالیی کاه

کنیرلهوای داد وی و بوه منظودر کیفیوت بواالی افشوای

دسیکاری سدد و بابدد کیفیت سدد پقدیت شددب این امر مدووب کواه

پق بهای مالی نیر دداهه شهب
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 .8پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
ژوه

حاضر بر رابطه بین ندع مالکیت (دولیی و غیردولیی) و کیفیت سدد گذارش شوهه

شرکتها پمرکر داردب امای این ژوه

نقطه ایان پحقیقات نبدده و الف است مطالعوات عمیوق

پر و بیشیری دردصدص ونبههای فیر انجا گیرد:
9ب پأثیر دصدصی سافی نیر بور روی کیفیوت سودد مودرد بررسوی عورار گیورد پوا عاب یوت
مقایسهی کیفیت سدد گرارش شهه پدسط شرکتهوا بورای دورههوای عبو و بعوه اف دصدصوی
سافی فراهم آیهب
9ب با پدوه به میفاوت بددن سطپ پدسعه یافیگی در کشدرهوای مخی وف واوان یشونااد
میشدد کیفیت سدد با در نظر گرفین پدسعه یافیهی در حال پدسعه و کمیر پدسوعه یافیوه بوددن
کشدرها مدرد بررسی عرار گرفیه و با ایران عیاس شدنهب
8ب در ادامه مسائ مخی فی برای پحقیقات آینهه باعی مانهه استب برای مثال مویپودان بوه
مدضدعات پأثیر ندع صنعت در روابط بین ندع مالکیت و کیفیوت سوددی پوأثیر عدامو اعیصوادی
ماننه نر پدر بر کیفیت سدد شرکتهای دولیی و غیر دولییی بررسی کیفیت سدد هر گوروه اف
شرکتها دردوران رونق و رکدد اشاره کردب
یادداشتها
2. Rajan& Zingales
4. Chen
6. Collins
8. Givoly
10. Wiesehöfer
12. Peterson
14. Accounting Consistency
16. Dechow & Dichev
18. Imhoff & Lobo
20. Watts & Zimmerman
22. Gerschenkron
24. North
26. Wang
28. Lipe

1. Sejati
3. Zhaoming
5. Ohlson
7. Katz
9. Madhumathi& Ranganatham
11. Kim
13. Cheng
15. Etheridge & Hsu
17. Fisman
19. Beidleman
21. Bushman
23. Bushma & Piotroski
25. McNichols
27. Cheng & Warfield
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30. Francis
32. Ali & Hwang
34. Basu
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29. Leuz
31. Ashari
33. Ball & Shivakumar
35. Leng & Li

منابع
الف .فارسی
اسیمی بیهگ یی غیمرضاب ()9811ب نق

شرکتهای دولیی در اعیصاد ایران و بررسوی عم کورد

آنااب حسابهار91-92 :)991(98 :ب
اعیمادیی حسین؛ محمهیی امیر؛ ناظمی اردکانیی ماهیب ()9833ب بررسی رابطه بوین پخصوو
صنعت حسابرس و کیفیت سدد در شرکتهای ذیرفیه شهه دربودرس اوراق باوادارپارانب
ژوه های حسابهاری مالیی 9(9و89-91 :)9ب

ایرانمن ی ابراهیمب ()9831ب ارادوکس دصدصی سافی شرکتهای دولییب نشوریه چشوم انوهاف
ایرانب 40ی 40-81ب
باباوانیی وعفرب ()9811ب نق

مسئدلیت اسوخگدیی در چوارچدب نظوری حسوابهاری دولیویب

حسابرسی )1(9ب
بابایی فک یکیی محمهع ی؛ احمهونهی ژی ب ()9831ب بررسی پأثیر سوادیار مالکیوت بور عم کورد
شرکتهای ذیرفیه شهه در بدرس اوراق باادار پارانب پحقیقات مالیی 20-49 :)92(90ب
بنی ماهی بامن؛ باغبانیی پامینهب ()9833ب اثر محافظه کاری حسابهاریی مالکیت دولییی انوهافه

شرکت و نسبت اهرمی بر فیان دهوی شورکتهواب بررسویهوای حسوابهاری و حسابرسویی
10-18 :)13(92ب
بنی ماهی بامون؛ محسونی شوریفی محسونب ()9831ب بررسوی عدامو مودثر بور رپبوه بنوهی

شرکتهای بدرس اوراق باادار پاران اف لحاظ کیفیت افشاء و به مدعوع بوددنب حسوابهاری
مهیریتی 28-19:)1(8ب
ناهیی منیژه؛ حسینیی محمدد؛ حمیهی فادهی محمهرضواب ()9819ب بررسوی پوأثیر مالکیوت بور

اپخاذ راهبرد پندع بخشی بنگاهی مطالعه شرکتهای عضد بدرس اوراق باادار پاورانب چشوم
انهاف مهیریت بافرگانیی 84-98 :91ب
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دسیگیری محسن؛ رسیگاری مجیهب ()9810ب بررسی رابطه بین کیفیت سدد ( ایهاری سدد)ی انهافه
اعی پعاهی و بافده ساا با کیفیت اعی پعاهیب ژوه های حسابهاری مالیی -9 :)9(8
90ب
طالب نیای عهرت اهلل؛ محمهفاده سالطهی حیوهرب ()9834ب پوأثیر دصدصوی سوافی شورکتهوای
دولیی ذیرفیه شهه در بدرس اوراق باادار پاران بر بافده ساا آنااب پحقیقوات موالیی :91
991-11ب
عبهه پبریریی حسین؛ مسگریان حقیقیی داوود؛ بورر

اصو ی مدسوی؛ بسویانیانی ووداد؛ صوفاری

محمووه ووودادب ()9831ب میرگوورد نارسوواییهووای گرارشووگری مووالی در ایووران و راهکارهوواب
حسابرسی 49-80 :88ب
مجیاهفادهی ویها؛ احمهیی فاطمهب ()9833ب کیفیت سددی اطیعات حسابهاری و مخار سرمایه-
ایب یشرفتهای حسابهاری دانشگاه شیرافی 910-941 :)9(9ب
محمهیی شا در؛ عالیباف اص ی حسن و مشکیی ماهیب ()9833ب بررسی اثر سادیار مالکیوت بور
بافدهی و ارفش شرکتهای ذیرفیه شهه در بدرس اوراق باوادار پاورانب پحقیقوات موالیب
33-21 :)93(99ب
مرادیی محمهع ی؛ فردی اسیادی مصوطفی؛ نظوامیی احموه؛ فردوی اسویادی مجیبویب ()9810ب

بررسی پأثیر مالکیت عمدمی و دصدصی بر کیفیت سددب مجمدعه مقاالت نامین هموای
سراسری حسابهاری ایران918-939 :ب
مشایخیی بییا؛ محمهآبادیی ماهیب ()9810ب رابطه مکانیر های حاکمیوت شورکیی بوا کیفیوت
سددب ژوه های حسابهاری مالیی 89-91 :)9(8ب
مارانیی ساسان؛ کرمیی غیمرضا؛ مرادیی محمه؛ اسکنهریی ههیب ()9831ب بررسی رابطوه بوین
سرمایه گذاران ناادی و کیفیت گرارشگری مالیب یشرفتهای حسابهاری دانشگاه شویرافی
941-991 :)9(9ب
نکدنا ی وعفر؛ نکدنا ی محمهب ()9819ب بررسوی رابطوه بوین سوادیار مالکیوت و محافظوه کواری

حسابهاریب مجمدعه مقاالت دهمین همای

م ی حسابهاری ایرانی 9ی 34-21ب

ندروشی ایر ؛ مشایخیی بییا؛ برععیی فهراب ()9833ب بررسی پأثیر اعی پعاهی بور کیفیوت سودد
در شرکتهای ذیرفیه شهه در بدرس اوراق باوادار پاورانب فصو نامه حسوابهاری موالیی8ی
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