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که دارای روابط  گرفته  شده است. شرکت هایی  مفهوم فوق در نظر 

اطالعات  تشریح  در  بیشتری  پنهان کاری   
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معموال هستند،  سیاسی 

رابطه  بررسی  پژوهش  این  هدف  می  دهند.  انجام  خود  مالی 

کید بر نقش معیار های  کیفیت اطالعات با تأ هزینه های سیاسی بر 

بورس  در  پذیرفته شده  معدن  و  صنعت  بخش  شرکت های  نظارتی 
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 127 مالی  اطالعات  از  منظور  بدین  می باشد.  تهران  بهادار  اوراق 

شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادالت ساختاری 

کی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطالعات  استفاده شد. نتایج حا

راهبری  نظام  معیار های  کرد  بیان  می توان  همچنین  و  می باشد 

و  سیاسی  هزینه  رابطه  بر  مداخله گر  و  نظارتی  متغیر های  به عنوان 

کیفیت اطالعات تأثیر معناداری دارد. 
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1. مقدمه: طرح مسأله
در  بنیادی  تغییرات  ایجاد  در  اساسی  عوامل  ازجمله 

مالکیت  شدن  عمومی  می توان  ایران،  اقتصادی  محیط 

بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی 

ی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی  و خصوصی ساز

مطلوب  کیفیت  و  شفافیت  شرایطی  چنین  در  برد.  نام  را 

بهینه  تصمیم گیری های  اساس  و  پایه  که  مالی  اطالعات 

اعم  به طور  و  اعتباردهندگان  سرمایه گذاران،  اقتصادی 

استفاده کنندگان اطالعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

ی نمایندگی، مدیران  می باشد. حال از یک سو بر اساس تئور

نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع 

آن ها عمل نمایند؛ اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی 

شرکت  سهامداران  نفع  به  تصمیم هایشان  که  می گیرند  قرار 

شدن  مخدوش  و  اطالعات  ی  دستکار باعث  و  نبوده 

از  یکی   .)1398 )طهماسبی  می شوند  مالی  گزارش های 

راه کارهای مناسب برای جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه 

می باشد.  شرکتی  راهبری  نظارتی  کارهای  و  ساز  مدیران، 

هدف نظام راهبری شرکت ها آن است که ضمن کاهش دادن 

منافع  با  کارگمار  منافع  کردن  همسو  و  نمایندگی  مشکالت 

گروه های ذی نفع در شرکت ها و واحدها  ، منافع تمام  کارگزار

را نیز تأمین کند )معین الدین و همکاران، 1392(. همچنین 

مدیریت،  بر  نظارت  به  منجر  قوی  شرکتی  راهبری  ساختار 

با  اطالعات  ارائه  و  فرصت طلبانه  رفتارهای  شدن  محدود 

کیفیت بهتر می شود )خدادادی و همکاران، 1395(. بر این 

اساس، در این پژوهش مساله اصلی بررسی تاثیر هزینه های 

معیار های  نقش  بر  کید  تأ با  اطالعات  کیفیت  بر  سیاسی 

در  پذیرفته شده  معدن  و  صنعت  بخش  شرکت های  نظارتی 

بورس اوراق بهادار تهران است.

2. مبانی نظری
یدادها  گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی رو هدف اصلی 

برای  ی  تجار واحد  عملکرد  و  وضعیت  بر  مالی  عملیات  و 

تصمیم های  اتخاذ  برای  برون سازمانی  اشخاص  به  کمک 

همکاران،  و  )ولک  است  ی  تجار واحد  با  ارتباط  در  مالی 

که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند،  2004(. محیطی 

شرکت ها  و  است  رقابتی  بسیار  و  رشد  حال  در  محیطی 

در  متعدد  عوامل  با  رقابت  به  مجبور  حیات،  ادامه   برای 

از  خود  فعالیت های  بسط  و  بین المللی  و  ملی  سطح 

حیات  ادامه   برای  و  هستند  جدید  ی  سرمایه گذار طریق 

و  )ستایش  دارند  مالی  منابع  به  احتیاج  ی  سرمایه گذار و 

ی  تجار رفتار  رقابتی،  بازار  یک  در   .)1390 کارگرفردجهرمی، 

یک شرکت تأثیر چندانی بر کل بازار ندارد و افشای محدود 

اطالعات ممکن است به نفع شرکت نباشد و موجب عمل 

چنین  در  شود.  آنان  افشای  سطح  ارتقای  و  رقبا  متقابل 

سرمایه  بازار  اعتماد  کسب  راستای  در  شرکت ها  شرایطی، 

افشای  شیوه های  بهبود  در  سعی  سرمایه،  هزینه  کاهش  و 

شرکت ها  رقابتی،  محیط  یک  در  بنابراین،  دارند.  شرکتی 

بهبود  را  خود  افشای  کیفیت  سطح  که  می دهند  ترجیح 

ببخشند )تنگ و لی، 2011(. همچنین، در بازارهای با سطح 

تفاوت  رقابتی  قدرت  لحاظ  به  شرکت ها  رقابت،  از  پایینی 

رقابت  توانایی  دارای  شرکت های  دارند.  باهم  چشمگیری 

باال، سیاست های کیفیت افشای باال را مدنظر قرار می دهند، 

خصوص  در   ، بازار در  باال  رقابت  توانایی  دلیل  به  که  زیرا 

ارتقای  از طریق  عمل متقابل رقبا نگرانی ندارند و می توانند 

بازار سرمایه باال  را در  کیفیت افشای اطالعات، اعتبار خود 

 ، ببرند. به طور مشابه، شرکت های با توانایی رقابت پایین نیز

که در  را انتخاب می کنند، زیرا  کیفیت افشای باال  سیاست 

چندانی  تمایل  شرکت ها  رقابت،  پایین  سطح  با  بازار  یک 

و  )تنگ  ندارند  شرکت ها  سایر  اطالعات  از  ی  بهره بردار به 

وجود  زمینه  در  بین المللی  شواهد  وجود  دلیل  2011(.به  لی، 

از  یادی  ز تعداد  شرکت ها،  و  دولت  بین  سیاسی  ارتباطات 

بررسی  را  شرکت ها  در  سیاسی  ارتباطات  پدیده  مطالعات، 

اقتصادی،  بعد  سه  سیاسی،  ارتباطات  شاخص  کرده اند. 

سیاسی  ارتباطات  اقتصادی  بعد  دارد.  فردی  و  اجتماعی 



ینه های سیاسی در ...        103 تحلیل ارتباط هز

سهام  از  دولت  مستقیم  مالکیت  درصد  از  است  عبارت 

شرکت ها، به گونه ای که بیش از پنجاه درصد از سهام شرکت 

سیاسی  ارتباطات  اجتماعی  بعد  باشد.  دولت  به  متعلق 

دولت  به  وابسته  نهادهای  ی  سرمایه گذار از  است  عبارت 

نهادی  حمایت  بیان کننده   که  شرکت  مالکیت  ساختار  در 

است  عبارت  اجتماعی  بعد   ، به عبارت دیگر است؛  دولت 

ی شده  شرکت های دولتی و عمومی  از درصد سهام نگهدار

شرکت های  شامل  شرکت ها  این  که  سرمایه  سهام  کل  از 

و  دولتی  شرکت های  بانک ها،  مالی،  مؤسسه های  بیمه، 

دیگر اجزای دولت هستند. بعد فردی ارتباطات سیاسی نیز 

آن ها  که در ساختار مالکیت  از شرکت هایی  عبارت است 

که بیش از 10  ی  یکی از سهام داران عمده شرکت )سهام دار

شخصیت های  از  دارد(  اختیار  در  را  شرکت  سهام  درصد 

سابق یا زمان حاضر در دولت باشد؛ اما در ادبیات پژوهشی 

چن  )2020(؛  همکاران  و  گامرسلگ  پژوهش  همچون   ، اخیر

سیاسی  ارتباطات   )2019( کیس  پرسا و   )2019( همکاران  و 

سرمایه گذاران  حضور  قالب  در  بیشتر  دولت،  و  شرکت 

)بعد  شرکت  مالکیت  ساختار  در  دولت  به  وابسته  عمده 

کلی  به طور  اس.ت  بررسی  شده  سیاسی(  ارتباطات  فردی 

سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار به دو دسته سهام داران 

سهام داران  می شوند.  تقسیم  حقوقی  سهام داران  و  حقیقی 

گسترده ای از سهام داران یک شرکت هستند  حقیقی طیف 

و  شخصیت ها  است  ممکن  سهام داران  این  از  بخشی  که 

راه کارهای  از  یکی  باشند.  دولت  به  وابسته  سیاست مداران 

ی دولت برای کنترل واحدهای اقتصادی، به دست  پیش رو

عمده  سهام دار  مالکیت  طریق  از  شرکت ها  سهام  آوردن 

مالکیت  ساختار  در  درصد(   10 از  بیش  )مالکیت  سیاسی 

شرکت ها است. دولت از طریق این ارتباطات، در شرکت ها 

نفوذ می کند. همچنین، حضور سرمایه گذاران وابسته به دولت 

می تواند بر سیاست های مالی شرکت تأثیر داشته باشد. به 

ارتباطات  دارای  شرکت های  را  شرکت ها  این   ، منظور این 

ی  برقرار به  یادی  ز تمایل  نیز  شرکت ها  می نامند.  سیاسی 

گزارش های مالی خود  روابط با دولت و افشای این روابط در 

زیرا  دارند؛  رقابتی  مزیت  یک  به عنوان  آن  از  استفاده  برای 

نظیر  یادی  ز منافع  روابط،  طریق  از  سیاسی  حمایت های  با 

هزینۀ  کاهش  خارجی،  مالی  تأمین  به  راحت تر  دسترسی 

بدهی، کاهش مالیات و تعرفه ها و بهبود فرصت های رشد و 

کاهش احتمال وقوع ورشکستگی برای شرکت به دنبال دارد؛ 

ارتباطات  بر روابط،  بنابراین، در نظام های اقتصادی مبتنی 

است  شرکت ها  برای  باارزش  و  مهم  منبع  یک  سیاسی 

کیفیت  با و همکاران، 1398(. وجود اطالعات  )صالحی نیا 

برای ارائه گزارش  های مالی که مورداستفاده، استفاده کنندگان 

مفاهیم  می باشد.  اهمیت  حائز  است  خارجی  و  داخلی 

که  را  ی  حسابدار نهایی  محصول  مالی  گزارشگری  نظری 

از  که  می داند  ی  ابزار به عنوان  می باشد،  مالی  صورت های 

درباره  طبقه بندی شده  و  تلخیص  اطالعاتی  ارائه  طریق 

واحد  مالی  انعطاف پذیری  و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت 

را  به ویژه سرمایه گذاران  از یک سو استفاده کنندگان،  ی  تجار

را  مدیریت  دیگر  سوی  از  و  کرده  ی  یار تصمیم گیری  امر  در 

در امر ایفای مسئولیت مباشرت خود کمک می کند. جایگاه 

ی  سرمایه گذار و  اقتصادی  توسعه  در  اطالعات  ارزشمند 

و  )ردینگ  است  اقتصادی  علوم  صاحب نظران  اتفاق  مورد 

به عنوان  داخلی  حسابرسی  برنامه های   .)2012 همکاران6، 

ی،  حسابدار کیفیت  با انجام  به  کمک  جهت  در  ی  ابزار

چرخشی  برنامه های  می شود.  محسوب  مستقل  حسابرسان 

زمان  کمبود  به  توجه  با  مواقع  کثر  ا در  داخلی،  حسابرسی 

بلند مدت  در  و  نکرده  پیدا  استقرار  امکان  امکانات،  و 

ی شرکت ها را افزایش می دهند )گرملین و  عملکرد حسابدار

همکاران۷، 2004(.

3. پیشینه تحقیق
عوامل  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2020( همکاران  و  گامرسلگ 

بیان  اجتماعی  مسئولیت  ی  اختیار افشای  تعیین کننده 

هزینه  ی  تئور با  مطابق  می دهد،  نشان  ما  نتایج  که  داشتند 
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مسائل  کلیه  مورد  در  آلمانی  شرکت های  افشای  سیاسی، 

سهامداران  ساختار  دید،  تأثیر  تحت  اجتماعی  مسئولیت 

بر  عالوه  است.  ایاالت متحده  سهامداران  با  آن ها  ارتباط  و 

همراه  یست  محیط ز بیشتر  افشای  با  باالتر  ی  سودآور این، 

میزان  بر  صنعت  در  عضویت  و  اندازه  سرانجام،  است. 

افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارد. خان و همکاران 

شرکت ها،  سیاسی  ارتباطات  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2016(

داشتند  بیان  حسابرسی  کیفیت  و  نمایندگی  هزینه های 

سیاست  به  متصل  شرکت های  که  می دهد  نشان  نتایج  که 

غیر  همتایان  به  نسبت  باالتری  نمایندگی  هزینه های  از 

کیفیت حسابرسی رابطه بین  مرتبط خود برخوردار هستند و 

نتایج  می کند.  تعدیل  را  نمایندگی  هزینه  و  سیاسی  ارتباط 

کاهش مشکل  کیفیت حسابرسی را برای  این مقاله اهمیت 

می دهد. نشان  اقتصادی  نوظهور  فضای  یک  در  نمایندگی 

جامعی و همکاران )1399(، در پژوهشی با عنوان هزینه  های 

سیاسی و مدیریت سود واقعی، به بررسی شواهدی از بورس 

نتایج  که  بیان داشتند  ایشان  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق 

و  ی  سودآور نسبت  که  می دهد  نشان  پژوهش  از  حاصل 

ی بر مدیریت واقعی سود  نسبت اهرمی اثر مثبت و معنادار

عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1396( همکاران  و  منصورفر  دارند. 

از  شواهدی  مالی:  گزارشگری  کیفیت  و  سیاسی  فرضیه 

بورس اوراق بهادار تهران بیان داشتند که در این پژوهش، اثر 

گزارش گری  کیفیت  بر  فرضیه سیاسی )هزینه های سیاسی( 

بررسی  ی  ساختار معادالت  ی  الگوساز یکرد  رو با  مالی 

شرکت   66 پژوهش،  اهداف  به  دست یابی  برای  می شود. 

بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  بین  از 

ی  آمار نمونه  به عنوان   1393 تا   1382 سال های  طی  تهران 

متغیرهای  کمک  به  سیاسی  هزینه های  شدند.  انتخاب 

صنعت،  در  رقابت  درجه  سرمایه بری،  نسبت  مشاهده پذیر 

یسک  ر و  کارکنان  کم  ترا شرکت،  اندازه  مالیاتی،  مؤثر  نرخ 

گری مالی نیز  گزارش  کیفیت  اندازه گیری می شود و سنجش 

کیفیت  تعهدی،  اقالم  کیفیت  شاخص های  از  استفاده  با 

می گیرد.  انجام  مالی  اطالعات  دقت  و  سود  ی  پایدار افشا، 

رشد  فرصت های  و  اهرمی  نسبت  متغیرهای  همچنین، 

به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس 

از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و  از اطمینان یافتن 

هزینه های  که  است  آن  از  کی  حا نتایج  پژوهش،  ی  ساختار

گری مالی  گزارش  کیفیت  ی بر  سیاسی، اثر منفی و معنادار

دارد.

مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد، هزینه های سیاسی 

یانات  ی تاثیر دارد و جر بر میزان کیفیت اطالعات حسابدار

اقتصادی  بنگاه های  مالی  وضعیت  بر  تنها  نه  سیاسی 

در  نیز  را  مدیران  انگیزه های  بلکه  می باشد،  تاثیرگذار 

در  اما  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  مالی  گزارشگری  با  ارتباط 

به عنوان  شرکتی  راهبری  نظام  موثر  نقش  به  پژوهش ها  این 

از  که  است  نشده  پرداخته  رابطه  این  بر  نظارتی  سازوکار 

پژوهش تحلیل نقش  این  ی  نوآور و  افزایی  جنبه های دانش 

نظام  مناسب  به کارگیری  می باشد.  راهبری  نظام  نظارتی 

انجام  سهامداران،  حقوق  بیشتر  رعایت  به  شرکتی  راهبری 

حسابرسی  مدیران،  بیشتر  افزایی  و  مدیریتی  وظایف  بهتر 

کیفیت  با  و  اثربخش  گزارشگری  و  و  حسابرسان  ارزش تر 

منجر می شود.

4. مدل مفهومی پژوهش
هزینه  های  می دهد،  نشان  شده  ذکر  پژوهش  های  مرور 

می گذارد.  تاثیر  شرکت  مالی  اطالعات  کیفیت  بر  سیاسی 

همچنین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی منجر به بهبود 

یکردهای  کیفیت اطالعات مالی می گردد. انتظار می رود، رو

سیاسی  هزینه های  میزان  بر  شرکت  در  رفته  به کار  نظارتی 

بر  باشد.  داشته  تاثیر  دولتی  سازمان های  با  روابط  از  ناشی 

 )1( نمودار  روابط ذکر شده مدل مفهومی پژوهش در  اساس 

ارائه شده است.
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  دل   هو   پژو ش. 1شکل

 
 فرض       پژو ش -5

 ضذٌ است: َای سیز تذيیه بز حسب مذل پژيَص فزضیٍ
َشیىٍ سیاسی ضزکت بز کیفیت اطالعات تأثیز  -1

 معىاداری دارد.

وظام راَبزی( بز کیفیت اطالعات ) یوظارتَای  معیار -2
 تأثیز معىاداری دارد

راَبزی( اس مسیز َشیىٍ وظام ) یوظارتَای  معیار -3
 سیاسی بز کیفیت اطالعات تأثیز معىاداری دارد.

  حق قش      وش  -6
ًلی  ٍ ضىاخت رابطري کٍ بٍ  درایه پژيَص اس ایه علت ي معل

تأکیذ دارد، در  با استفادٌ اس ريش تحلیل مسیز بیه متغیزَا
تجشیٍ ي تحلیل  جُتگیزد.  َای تجزبی قزار می سمزٌ پژيَص

ابتذا با استفادٌ اس وزم افشار بٍ ريش تحلیل مسیز  آماری

EXCEL2019 ٌگزدیذ بىذی ي تلخیص   آيری، طبقٍ  جمع َا  داد
با استفادٌ اس وزم افشار َا   دادٌتًصیفی  بزرسی ي سپس

Eviews9  َای پژيَص اس  ي بزای آسمًن فزضیٍاوجام پذیزفت
 ضذ.استفادٌ  SAS9.4وزم افشار 

نمودار 1- مدل مفهومی پژوهش

5- فرضیه های پژوهش
بر حسب مدل پژوهش فرضیه های زیر تدوین شده است:

ی  1. هزینه سیاسی شرکت بر کیفیت اطالعات تأثیر معنادار

دارد.

اطالعات  کیفیت  بر  راهبری(  )نظام  نظارتی  معیار های   .2

ی دارد تأثیر معنادار

3. معیار های نظارتی )نظام راهبری( از مسیر هزینه سیاسی 

ی دارد. بر کیفیت اطالعات تأثیر معنادار

6. روش شناسی تحقیق
در این پژوهش از این رو که به شناخت رابطه  علت و معلولی 

کید دارد، در  بین متغیرها با استفاده از روش تحلیل مسیر تأ

زمره پژوهش های تجربی قرار می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل 

نرم افزار  از  استفاده  با  ابتدا  مسیر  تحلیل  روش  به  ی  آمار

تلخیص  و  طبقه  بندی  ی،  جمع  آور داده  ها   EXCEL2019

از نرم افزار  گردید و سپس بررسی توصیفی داده  ها با استفاده 

Eviews9 انجام پذیرفت و برای آزمون فرضیه های پژوهش از 

نرم افزار SAS9.4 استفاده شد.

7. جامعه و نمونه آماری
ی این تحقیق شامل کلیه شرکت های بخش  جامعه آمار

تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  معدن  و  صنعت 

می باشد،که شرایط زیر را دارا باشند:

اوراق  بورس  در  پژوهش  زمانی  ی  قلمرو طی  شرکت های   -1



 106      شماره 116، آذر و دی 1401

بهادار تهران پذیرفته شده و فعال باشند.

زمانی  بازه  طی  شرکت  مقایسه  قابلیت  افزایش  لحاظ  به   -2

سال مالی خود را تغییر نداده باشند و دوره زمانی آن ها 

29 اسفندماه باشد.

گانه ای که شرکت های  3- به لحاظ ساختار گزارشگری جدا

ی و واسطه گری مالی )لیزینگ ها و بیمه ها و  سرمایه گذار

از نمونه  هلدینگ ها و بانک ها و مؤسسات مالی( دارند 

حذف می شوند.

تی بیش از شش ماه نباشد. 4- شرکت دارای وقفه معامال

دسترس  در  تحقیق  زمانی  بازه  در  آن ها  مالی  اطالعات   -5

باشد.

شرکت   12۷ تعداد  ذکرشده  محدودیت های  به  توجه  با 

آزمون  جهت  ی  آمار نمونه  به عنوان  شرکت(  سال-   1143(

فرضیه های پژوهش انتخاب شدند.

8- متغیرهای پژوهش
شده  تشریح  کامل  به طور   )1( جدول  در  پژوهش  متغیرهای 

است:

جدول 1- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن ها

نحوه اندازه گیریمتغیر آشکارمتغیر پنهان

هزینه های 
X سیاسی

X1 نسبت دارایی های ثابت به کل فروششدت سرمایه گذاری

X2 یسک شرکت یانس بازده بازارر یانس بازده بازار و بازده سهام به وار نسبت کووار

نسبت رقابت در صنعت 
X3

نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت

X4 نسبت هزینه مالیات به سود قبل ازنسبت هزینه مالیات

X5 یتم دارایی های شرکتاندازه شرکت لگار

کیفیت 
اطالعات 
حسابداری

Y

Y1 کیفیت سود
کیفیت سود از طریق نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص به دست آمد. هر چه این  در الگوی پنمن )2001( 

نسبت کوچک تر باشد سود از کیفیت باالتری برخورداراست.

 آمارينمونه جامعه و  -7
تخص صٌعت  ّاي ضشکتجاهعِ آهاسي ايي تحميك ضاهل کليِ 

،کِ تاضذ هیدس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى  ضذُ پزيشفتِ ٍ هعذى
 ضشايط صيش سا داسا تاضٌذ:

پژٍّص دس تَسس  یصهاً يللوشٍ یط ّاي ضشکت -1
 ٍ فعال تاضٌذ. ضذُ پزيشفتِاٍساق تْاداس تْشاى 

 یتاصُ صهاً یضشکت ط سِيهما تيلاتل صيتِ لحاظ افضا -2
 29 ّا آى یدٍسُ صهاً تاضٌذ ًٍذادُ  شييخَد سا تغ یسال هال
 تاضذ. اسفٌذهاُ

 ّاي ضشکتکِ  اي جذاگاًِ يتِ لحاظ ساختاس گضاسضگش -3
ٍ  ّا وِيٍ ت ّا ٌگيضي)ل یهال گشي ٍاسطٍِ  گزاسي سشهايِ

 داسًذ اص ًوًَِ حزف (یهال هؤسساتٍ  ّا تاًکٍ  ّا ٌگيّلذ
 ضًَذ. هی

 ضذ.هاُ ًثا 6اص  صيت یٍلفِ هعاهالت يضشکت داسا -4
دس دستشس  كيتحم یدس تاصُ صهاً ّا آى یاطالعات هال -5

 .اضذت

ضشکت  127تعذاد  رکشضذُ يّا تيتَجِ تِ هحذٍد تا
جْت آصهَى  آهاسي ًوًَِ عٌَاى تِ( ضشکت –سال 1143)

 ضذًذ. اًتخابپژٍّص  يّاِ يفشض
 متغیرهاي پژوهش -8

 ( تطَس کاهل تطشيح ضذُ است:1هتغيشّاي پژٍّص دس جذٍل)
 ها گیري آن ي اندازه . متغیرهاي پژوهش و نحوه1جدول 

 گیري ي اندازه نحوه متغیر آشکار متغیر پنهان

ّضيٌِ ّاي 
 X سياسی

ضذت 
 کل فشٍش ّاي ثاتت تِ ًسثت داسايی X1گزاسي سشهايِ

ٍاسياًسًسثت  X2سيسک ضشکت ٍاسياًس تاصدُ تاصاس ٍ تاصدُ سْام تِ   تاصدُ تاصاس کَ
سلاتت دس  ًسثت

 ًسثت فشٍش ضشکت تِ فشٍش کل صٌعت X3صٌعت

ًسثت ّضيٌِ 
 ًسثت ّضيٌِ هاليات تِ سَد لثل اص X4هاليات

 ّاي ضشکت لگاسيتن داسايی X5اًذاصُ ضشکت

کيفيت 
اطالعات 
 حساتذاسي

Y 

 Y1کيفيت سَد
 

دست آهذ. ّش  ( کيفيت سَد اص طشيك ًسثت جشياى ًمذي عولياتی تمسين تش سَد خالص ت2111ِ) 11پٌويدس الگَي 
 تش تاضذ سَد اص کيفيت تاالتشي تشخَسداساست. چِ ايي ًسثت کَچک

NI
CFOEQ 

 
 

 Y2پايذاسي سَد

ضذُ  ( استفاد1982ٍُ ّوکاساى ) 11فشيوي ضذُ تَسط گيشي پايذاسي سَد، دس تحميك حاضش اص هعادلِ هعشفی  تشاي اًذاصُ
 يک تِ تشتية کِ ّش چِ ضشية ايي پايذاسي سَد است؛ تِ  دٌّذُ است کِ دس آى ضشية يعٌی آلفا دس هعادلِ صيش، ًطاى

 االتش( است.ت سَد کيفيت) تيطتش سَد تاضذ، پايذاسي تش ًضديک
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ٍ صياى ضشکت ّاي هَلذ ضشکت است. ايي سلن تِ فعاليت ضَد. ضشية  ّا استخشاج هی صَست هستمين اص صَست سَد 

) سگشسيَ هشتثِ اٍل تاال کِ يک هذل خَد دس هذل ،     ، يعٌی           هتغيش تَضيحی 1AR است، هعشف  (
تش تاضذ، پايذاسي سَد  تِ عذد يک ًضديک     دست آهذُ تشاي ضشية تَضيحی  تاضذ. ٍلتی همذاس تِ پايذاسي سَد هی

Y2 پایداری سود

برای اندازه  گیری پایداری سود، در تحقیق حاضر از معادله معرفی شده توسط فریمن و همکاران )1982( استفاده شده است که 
، نشان دهنده  پایداری سود است؛ به این ترتیب که هر چه ضریب به یک نزدیک تر باشد،  در آن ضریب یعنی آلفا در معادله زیر

( است. پایداری سود بیشتر )کیفیت سود باالتر

 آمارينمونه جامعه و  -7
تخص صٌعت  ّاي ضشکتجاهعِ آهاسي ايي تحميك ضاهل کليِ 

،کِ تاضذ هیدس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى  ضذُ پزيشفتِ ٍ هعذى
 ضشايط صيش سا داسا تاضٌذ:

پژٍّص دس تَسس  یصهاً يللوشٍ یط ّاي ضشکت -1
 ٍ فعال تاضٌذ. ضذُ پزيشفتِاٍساق تْاداس تْشاى 

 یتاصُ صهاً یضشکت ط سِيهما تيلاتل صيتِ لحاظ افضا -2
 29 ّا آى یدٍسُ صهاً تاضٌذ ًٍذادُ  شييخَد سا تغ یسال هال
 تاضذ. اسفٌذهاُ

 ّاي ضشکتکِ  اي جذاگاًِ يتِ لحاظ ساختاس گضاسضگش -3
ٍ  ّا وِيٍ ت ّا ٌگيضي)ل یهال گشي ٍاسطٍِ  گزاسي سشهايِ

 داسًذ اص ًوًَِ حزف (یهال هؤسساتٍ  ّا تاًکٍ  ّا ٌگيّلذ
 ضًَذ. هی

 ضذ.هاُ ًثا 6اص  صيت یٍلفِ هعاهالت يضشکت داسا -4
دس دستشس  كيتحم یدس تاصُ صهاً ّا آى یاطالعات هال -5

 .اضذت

ضشکت  127تعذاد  رکشضذُ يّا تيتَجِ تِ هحذٍد تا
جْت آصهَى  آهاسي ًوًَِ عٌَاى تِ( ضشکت –سال 1143)

 ضذًذ. اًتخابپژٍّص  يّاِ يفشض
 متغیرهاي پژوهش -8

 ( تطَس کاهل تطشيح ضذُ است:1هتغيشّاي پژٍّص دس جذٍل)
 ها گیري آن ي اندازه . متغیرهاي پژوهش و نحوه1جدول 

 گیري ي اندازه نحوه متغیر آشکار متغیر پنهان

ّضيٌِ ّاي 
 X سياسی

ضذت 
 کل فشٍش ّاي ثاتت تِ ًسثت داسايی X1گزاسي سشهايِ

ٍاسياًسًسثت  X2سيسک ضشکت ٍاسياًس تاصدُ تاصاس ٍ تاصدُ سْام تِ   تاصدُ تاصاس کَ
سلاتت دس  ًسثت

 ًسثت فشٍش ضشکت تِ فشٍش کل صٌعت X3صٌعت

ًسثت ّضيٌِ 
 ًسثت ّضيٌِ هاليات تِ سَد لثل اص X4هاليات

 ّاي ضشکت لگاسيتن داسايی X5اًذاصُ ضشکت

کيفيت 
اطالعات 
 حساتذاسي

Y 

 Y1کيفيت سَد
 

دست آهذ. ّش  ( کيفيت سَد اص طشيك ًسثت جشياى ًمذي عولياتی تمسين تش سَد خالص ت2111ِ) 11پٌويدس الگَي 
 تش تاضذ سَد اص کيفيت تاالتشي تشخَسداساست. چِ ايي ًسثت کَچک

NI
CFOEQ 

 
 

 Y2پايذاسي سَد

ضذُ  ( استفاد1982ٍُ ّوکاساى ) 11فشيوي ضذُ تَسط گيشي پايذاسي سَد، دس تحميك حاضش اص هعادلِ هعشفی  تشاي اًذاصُ
 يک تِ تشتية کِ ّش چِ ضشية ايي پايذاسي سَد است؛ تِ  دٌّذُ است کِ دس آى ضشية يعٌی آلفا دس هعادلِ صيش، ًطاى

 االتش( است.ت سَد کيفيت) تيطتش سَد تاضذ، پايذاسي تش ًضديک
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ٍ صياى ضشکت ّاي هَلذ ضشکت است. ايي سلن تِ فعاليت ضَد. ضشية  ّا استخشاج هی صَست هستمين اص صَست سَد 

) سگشسيَ هشتثِ اٍل تاال کِ يک هذل خَد دس هذل ،     ، يعٌی           هتغيش تَضيحی 1AR است، هعشف  (
تش تاضذ، پايذاسي سَد  تِ عذد يک ًضديک     دست آهذُ تشاي ضشية تَضيحی  تاضذ. ٍلتی همذاس تِ پايذاسي سَد هی

فعالیت های  اصلی  محور  که  فعالیت هایی  از  حاصل  سود  با  است  برابر  که  می باشد  شرکت  عملیاتی  سود   :EARNING
توضیحی  استخراج می شود. ضریب متغیر  یان شرکت ها  ز و  از صورت سود  به صورت مستقیم  رقم  این  مولد شرکت است. 
)t-1(EARNi، یعنی λ1 i در مدل باال که یک مدل خود رگرسیو مرتبه اول )AR1( است، معرف پایداری سود می باشد. وقتی مقدار 
به  دست آمده برای ضریب توضیحی λ1 i به عدد یک نزدیک تر باشد، پایداری سود بیش تر و وقتی به صفر نزدیک تر باشد موقتی 

بودن سود بیش تر است.

Y3 پیش  بینی  پذیری سود

انحراف معیار باقیمانده ها )خطاها( در معادله خودرگرسیو مرتبه اول فوق، معیار قابلیت پیش بینی سود بوده چرا که بر اساس 
تحقیق لیپ )1990( هرچه میزان خطای مدل بیش تر باشد، قابلیت پیش بینی سود کاهش می یابد و برعکس. معیار مذکور 

به صورت زیر محاسبه می گردد:
پذیزیتیٌیپیص

Y3سَد

تیٌیسَدتَدُچزاکِخَدرگزسیَهزتثِاٍلفَق،هعیارلاتلیتپیصّا)خطاّا(درهعادلِاًحزافهعیارتالیواًدُ
یاتدٍتزعکس.تیٌیسَدکاّصهیتزتاضد،لاتلیتپیصتیص(ّزچِهیشاىخطایهدل1990)12تزاساستحمیكلیپ

 گزدد:صَرتسیزهحاسثِهیهذکَرتِ هعیار

Predictability =          
.تیٌیپاییي)تاال(است)هعکَسکیفیتسَد(عیارفَقحاکیاسلاتلیتپیصتز(هتز)کَچکهمادیزتشرگ

Y4ّوَارساسیسَد

SCV
ICV




کاریسَد:ضاخصایکلتزایهحاسثِدست
Iُتغییزاتسَدطیچٌددٍر:
Sُتغییزاتفزٍشطیچٌددٍر:
CVاًحزافهعیارهتغیزهَردًظزتـزهیاًگیيّواىهتغیزتِ:ضزیةتغییزاتتزایهتغیـزهَردًظز)کِاستمسین

دادُاست.کاریسَدرختاضددست1تزاسآید(.اگزضاخصایکلکَچکدستهی

Y5هزتَطتَدىسَد

تِضزحسیز2010)14فیلیپٍرافَرًیزٍ(2005ٍّوکاراى)13پیسٌلهدلهحاسثِهزتَطتَدىسَدتزیيسادُ )
است:
:1راتطِ

ti
it

it
ti P

ER ,
1

10,  
  

هی ارلامسَدحساتداریدارایٍیژگیهزتَطتَدىخَاًدُ ایيچارچَب، ّاضًَداگزضزیةرگزسیًَیآىدر
دارتاضد.اسلحاظآهاریهعٌی

Y6ضفافیتسَد

(تزاتزاستتا2009)15(درایيتحمیكتِتثعیتاستارثٍکلیٌچTRANS i,tگیزیضفافیتسَد)هعیاراًداسُ
:2هطاتكتاراتطِسَدآٍریدرتغییزٍسَدتزسْامتاسدُاسًاضیرگزسیَى R2ضزیةتعییي

:2راتطِ

ti
ti

ti

ti

ti
ti P

E
P
E

R ,
1,

,
2

1,

,
10,  




  

Y7ًمدتَدىًشدیکتِ

تِ تَدىًشدیک تِ (EQ8) ًمد هیاس حاصل خالصهدل سَد ضزیة تحمیكکارگیزی هطاتك هتغیز ایي ضَد.
گزدد:(هطاتكراتطِسیزهحاسثِهی1393عطزیٍّوکاراى)اثٌی

tititi NICFO ,,10,    
tiNI(سَدخالص)β1ایيهتغیزاسضزیة) گزدد.(هحاسثِهی,

Y8دٌّدگیآگاّی
 گزدد:(هطاتكراتطِسیزهحاسثِهی1393عطزیٍّوکاراى)ایيهتغیزهطاتكتحمیكاثٌی

titititi NINIRET ,,2,10,    
گزدد.ضدُهدلهحاسثِهیایيهتغیزاسضزیةتعییيتعدیل

Y9کاریهحافظِ
اًداسُ ضاخصهحافظِتزای ّیيگیزی ٍ گیَلی هدل اس حساتداری، استفاد2000ُ)16کاری ضاخص( است. ضدُ

ضَد:صَرتسیزهحاسثِهیکاریتزاساسهدلهشتَرتِهحافظِ
کاریحساتداریّادراٍلدٍرُ/الالمتعْدیعولیاتی;هحافظِداراییجوع× (-1)

Y10ٌّگامتَدىتِ
ٌّگامتَدىعٌَاىتِّایهالیحساتزسیضدُ،تِضدُاسپایاىسالهالیتاسهاىاًتطارصَرتتعدادرٍسّایسپزی

ّایهالیهدًظزلزارگزفتِاست.صَرت

رٍشکٍَ
Y11(2017)ّوکاراى

(استفادُضد:3گیزیکیفیتگشارضگزیهالیاسراتطِ)هٌظَراًداسُ(ت2017ٍِّوکاراى)17تِپیزٍیاسکَ
:3راتطِ

                                                             
     

:4راتطِ

کی از قابلیت پیش  بینی پایین )باال( است )معکوس کیفیت سود(. ( معیار فوق حا مقادیر بزرگ تر )کوچک تر
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کیفیت 
اطالعات 
حسابداری

Y

Y4 هموارسازی سود

: شاخص ایکل برای محاسبه دست کاری سود SCV
ICV

∆
∆

∆I: تغییرات سود طی چند دوره
∆S: تغییرات فروش طی چند دوره

CV: ضریب تغییرات برای متغیر موردنظر )که از تقسیم انحراف معیار متغیر موردنظر بـر میانگین همان متغیر به دست 
می  آید(. اگر شاخص ایکل کوچک تر از 1 باشد دست کاری سود رخ داده است.

Y5 مربوط بودن سود

ساده ترین مدل محاسبه مربوط بودن سود پیسنل و همکاران )2005( و فیلیپ و رافورنیر )2010( به شرح زیر است:
رابطه 1:

ti
it

it
ti P

ER ,
1

10, εαα ++=
−

در این چارچوب، ارقام سود حسابداری دارای ویژگی مربوط بودن خوانده می شوند اگر ضریب رگرسیونی آن ها ازلحاظ آماری 
معنی دار باشد.

Y6 شفافیت سود

معیار اندازه گیری شفافیت سود )TRANS i,t( در این تحقیق به تبعیت از بارث و کلینچ )2009( برابر است با ضریب تعیین 
R2 رگرسیون ناشی از بازده سهام بر سود و تغییر در سودآوری مطابق با رابطه 2:

رابطه 2: ti
ti

ti

ti

ti
ti P

E
P
E

R ,
1,

,
2

1,

,
10, εααα +

∆
++=

−−

Y7 نزدیک به نقد بودن

نزدیک به نقد بودن )EQ8( از به کارگیری ضریب سود خالص مدل حاصل می شود. این متغیر مطابق تحقیق اثنی عشری و 
همکاران )1393( مطابق رابطه زیر محاسبه می  گردد:

tititi NICFO ,,10, εββ ++=
( محاسبه می گردد. tiNI , این متغیر از ضریب )β1( سود خالص )

Y8 گاهی  دهندگی آ
این متغیر مطابق تحقیق اثنی عشری و همکاران )1393( مطابق رابطه زیر محاسبه می گردد:

titititi NINIRET ,,2,10, εβββ +∆++=
این متغیر از ضریب تعیین تعدیل شده مدل محاسبه می گردد.

Y9 محافظه  کاری
برای اندازه  گیری شاخص محافظه  کاری حسابداری، از مدل گیولی و هین )2000( استفاده شده است. شاخص محافظه  کاری 

بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود:
)1-( ×جمع دارایی  ها در اول دوره/اقالم تعهدی عملیاتی= محافظه  کاری حسابداری

Y10به  هنگام بودن
تعداد روزهای سپری شده از پایان سال مالی تا زمان انتشار صورت  های مالی حسابرسی شده، به  عنوان به  هنگام بودن 

صورت  های مالی مدنظر قرارگرفته است.

روش کو و همکاران)201۷( 
Y11

به پیروی از کو و همکاران )201۷( به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از رابطه )3( استفاده شد:
رابطه 3:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

رابطه 4:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

که در این رابطه:
در رابطه 4 می توان با ضرب نمودن مقادیر خطاها در منفی یک، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارشگری 

.)2002 ، مالی استفاده نمود )دیچو و دیچاو
کیفیت اطالعات گزارشگری مالی روش کوتاری و همکاران

رابطه 5:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

که در این رابطه TA معرف مجموع اقالم تعهدی است که به صورت رابطه )6( قابل محاسبه است:
رابطه 6:

در این پژوهش، قدر مطلق ارزش های اقالم تعهدی اختیاری در منفی یک ضرب می گردد؛ بنابراین، ارزش های باالتر بیانگر 
ینالی، 1394 و کوتاری و همکاران، 2005(. کیفیت گزارشگری مالی باالتر می باشد )تقی زاده خانقاه و ز
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نحوه اندازه گیریمتغیر آشکارمتغیر پنهان

کیفیت 
اطالعات 
حسابداری

Y

Y12 روش کازنیک

این مدل با افزودن تغییر خاص وجه نقد عملیاتی، مدل جونز را تعدیل می کند و به صورت رابطه )۷( محاسبه می شود:
رابطه ۷:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

کیفیت گزارشگری مالی نیز برابر قدر مطلق خطا ضرب در منفی یک است و بنابراین، مقدار باالتر نشانگر کیفیت گزارشگری 
، 1393 و کازنیک، 1999(. بیشتر است )مشایخی و محمدپور

Y13 مدل مک نیکولز

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

کیفیت گزارشگری مالی، ارزش خالص باقیمانده ها ضرب در منفی یک است و بنابراین، ارزش بیشتر نشان  دهنده کیفیت 
گزارشگری مالی بیشتر است.

Y14 مدل جونز تعدیل شده

، ابتدا اقالم تعهدی با استفاده از رابطه )8( محاسبه می گردد: در مدل تعدیل شده جونز
رابطه 8:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

پس از محاسبه کل اقالم تعهدی، پارامترهای به منظور تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری، از طریق رابطه )9( برآورد می شوند:
رابطه 9:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

پس از محاسبه پارامترهای از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول زیر اقالم تعهدی غیر اختیاری )NDA( از طریق رابطه 
)10( تعیین می شود:

رابطه 10:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

و درنهایت اقالم تعهدی اختیاری )DA( پس از تعیین NDA از طریق رابطه )11( محاسبه می شود:
رابطه 11:

 ( استفادٌ شذ:3گیری کیفیت گسارشگری مالی از رابطٍ ) مىظًر اوذازٌ ( ب7177ٍي َمکاران ) 77بٍ پیريی از کً
 :3رابطٍ 

                                                             
     

 :4رابطٍ 
                                    

 کٍ در ایه رابطٍ:
عىًان شاخظی برای محاسبٍ کیفیت  تًان با ضرب ومًدن مقادیر خطاَا در مىفی یک، از آن بٍ می 4در رابطٍ 

 (.7117، 78گسارشگری مالی استفادٌ ومًد )دیچً ي دیچاي
 ي َمکاران 79کیفیت اطالعات گسارشگری مالی ريش کًتاری

 :5رابطٍ 
                                                                

 محاسبٍ است: ( قابل6طًرت رابطٍ ) معرف مجمًع اقالم تعُذی است کٍ بٍ TAکٍ در ایه رابطٍ 
 :6رابطٍ 

                                                  
َای باالتر  گردد؛ بىابرایه، ارزش ضرب می َای اقالم تعُذی اختیاری در مىفی یک در ایه پژيَش، قذر مطلق ارزش

 (.7115ي کًتاری ي َمکاران،  7394خاوقاٌ ي زیىالی،  زادٌ باشذ )تقی بیاوگر کیفیت گسارشگری مالی باالتر می

 Y12ريش کازویک

 شًد: ( محاسبٍ می7طًرت رابطٍ ) کىذ ي بٍ افسيدن تغییر خاص يجٍ وقذ عملیاتی، مذل جًوس را تعذیل میایه مذل با 
 :7رابطٍ 

                                                          
                     

قذر مطلق خطا ضرب در مىفی یک است ي بىابرایه، مقذار باالتر وشاوگر کیفیت کیفیت گسارشگری مالی ویس برابر 
 (.7999ي کازویک،  7393گسارشگری بیشتر است )مشایخی ي محمذپًر، 

 Y13مذل مک ویکًلس
                        

دَىذٌ   بىابرایه، ارزش بیشتر وشانَا ضرب در مىفی یک است ي  کیفیت گسارشگری مالی، ارزش خالض باقیماوذٌ
 کیفیت گسارشگری مالی بیشتر است.

 
مذل جًوس 

 Y14شذٌ تعذیل

 گردد: ( محاسبٍ می8شذٌ جًوس، ابتذا اقالم تعُذی با استفادٌ از رابطٍ ) در مذل تعذیل
 :8رابطٍ 

                                            
( 9مىظًر تعییه اقالم تعُذی غیراختیاری، از طریق رابطٍ ) بٍ          کل اقالم تعُذی، پارامترَای محاسبٍپس از 

 شًوذ: برآيرد می
 :9رابطٍ 

                             (                    ]                
      

از طریق ريش حذاقل مربعات طبق فرمًل زیر اقالم تعُذی غیر اختیاری           پس از محاسبٍ پارامترَای
(NDA) ( ٍتعییه می71از طریق رابط ) :شًد 

 :71رابطٍ 
                                                                

 شًد: ( محاسبٍ می77از طریق رابطٍ ) NDAپس از تعییه  (DA)ي دروُایت اقالم تعُذی اختیاری 
 :77رابطٍ 

                            

که در این رابطه:
t در سال i کل اقالم تعهدی شرکت =TAi,t 

t-1 و t بین سال های i تغییر در درآمد فروش شرکت = ∆ REVi,t
t-1 و t بین سال های i یافتنی شرکت REC ∆ = تغییر در حساب های در

t در سال i الت و تجهیزات شرکت PPEit = ناخالص اموال، ماشین  آ
t-1 در سال i کل ارزش دفتری دارایی های شرکت = Ai,t-1

εi,t = اثرات نامشخص عوامل تصادفی
i پارامترهای برآورد شده شرکت =a3, a2,a1 

پس از محاسبه پارامترهای a3, a2,a1 از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول زیر اقالم تعهدی غیر اختیاری )NDA( از 
طریق رابطه )12( تعیین می شود:

رابطه 12:
NDAt,i=α1 (1/Ai,t-1)+α2 [(∆REVi,t-∆REC)/Ai,t-1]+α3 (PPEi,t/Ai,t-1)

و در نهایت اقالم تعهدی اختیاری )DA( پس از تعیین NDA از طریق رابطه )13( محاسبه می شود:
رابطه 13:

DAi,t-)TAi,t/Ai,t-1(-NDAi,t

ساز و کارهای 
Mنظارتی

تعداد اعضای کمیته 
M1 حسابرسی

تعداد اعضای کمیته حسابرسی شرکت

تخصص مالی اعضای 
M2 کمیته حسابرسی

نسبت تعداد اعضای با تخصص مالی نسبت به کل اعضای کمیته حسابرسی

M3 اگر شرکت واحد حسابرسی داخلی دارد عدد1 و در غیر این صورت صفر استفاده می شودوجود حسابرسی داخلی
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نحوه اندازه گیریمتغیر آشکارمتغیر پنهان

ساز و کارهای 
Mنظارتی

تخصص مالی اعضای 
 M4 هیأت مدیره

نسبت تعداد اعضای با تخصص مالی نسبت به کل اعضای هیأت مدیره

M5 تعداد اعضای هیأت مدیره شرکتاندازه هیأت مدیره

ساز و کارهای 
Mنظارتی

M6 مجموع مالکیت بیش از 5 درصد سهام شرکت به عنوان مالکیت نهادی در نظرگرفته شده است.درصد مالکان نهادی

M7 یس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد متغیر مصنوعی 1 و در غیر این صورت صفر تعلق می گیردنقش دوگانه مدیرعامل اگر مدیرعامل شرکت ر

نسبت مدیران غیرموظف 
M8

نسبت تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره

M9 تعداد سال هایی که مدیر عامل در سمت مدیریت شرکت می باشددوره تصدی مدیر عامل

استقالل کمیته حسابرسی 
M10

نسبت تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای کمیته حسابرسی

M11 میزان سهام در دست اعضای هیات مدیره شرکت مد نظر می باشد.مالکیت مدیریتی

M12 میزان سهام اعضای یک خانواده را به عنوان مالکیت خانوادگی در نظر گرفته شده استمالکیت خانوادگی

9- تجزیه  و تحلیل آماری
اهداف این پژوهش با استنباط پیرامون شناخت مؤلفه های 

پنهان و تاثیر متغیرهای قابل مشاهده و اندازه  گیری بر آن  ها 

تحلیل  روش  از  استفاده  با  یکدیگر  بر  مولفه  ها  این  تاثیر  و 

مفهومی  مدل  شده  استاندارد  مسیر  ضرایب  برآورد  و  مسیر 

میزان  مسیر  ضرایب  کلی  به طور  شد.  خواهد  تامین  پژوهش 

را نشان می دهد و هر  بر مؤلفه های پنهان  ی متغیر  تأثیرگذار

بر  بیشتری  تأثیر  متغیر  آن  باشد  بزرگ تر  مسیر  ضرایب  آنچه 

ی ضرایب مسیر  مؤلفه پنهان داشته است. در آزمون معنادار

گر مقدار آماره تی از  از آماره تی استیودنت استفاده می شود، ا

یع تی استیودنت )خطای 5  مقدار احتمال 9۷.5 درصد توز

درصد( با درجه آزادی بیش از 120 که تقریبًا برابر 1.96 است، 

کوچک تر باشد می توان گفت داده ها و شواهد موجود گواهی 

مولفه  بر  قابل اندازه گیری  متغیر  ی  تأثیرگذار و  ی  معنادار بر 

پنهان ندارند.

آزمون  برابر  شده  برآورد  مسیر  ضریب   :H0  :1 فرضیه  آزمون 

ی صفر است. معنادار

صفر  مخالف  شده  برآورد  مسیر  ضریب   :H1  : مسیر ضریب 

است.

شناخت مؤلفه های پنهان

اولین مؤلفه پنهان موردبررسی مؤلفه هزینه سیاسی است که با 

استفاده از 5 متغیر قابل اندازه گیری )مشاهده( موردسنجش 

پنهان  مؤلفه  این  مسیر  ضرایب   )2( جدول  است.  قرارگرفته 

از  کمتر  متغیرها  همه  در  احتمال  مقدار  می دهد.  نشان  را 

که این موضوع نشان می دهد ضرایب مسیر  عدد 0.05 است 

تمامی متغیرها معنادار است و مؤلفه پنهان هزینه سیاسی از 

اندازه شرکت  را  تأثیر  که بیشترین  اندازه  گیری شده  5 متغیر 

یسک بر هزینه سیاسی داشته  اند. با توجه به اینکه  و سپس ر

حاصل تقسیم اعداد ستون ضریب مسیر استاندارد شده بر 

سوم  ستون  در  شده  درج  اعداد  از  نشان  استاندارد،  خطای 

کرد  )آماره تی( جدول )2( می باشد، در نتیجه می توان بیان 

باید  همچنین  می باشد.  صحیح  آمده  به دست  ضرایب  که 

مسیر  ضرایب  پژوهش،  این  مسیر  ضرایب  که  کرد  اظهار 

 )2( جدول  نتایج  نهایت  در  و  می باشد  شده  استاندارد 

سیاسی  هزینه  متغیر  بر  مؤلفه ها  تاثیر  تایید  از  کی  حا فقط 

فرضیه های  رد  و  تایید  جهت  اصلی  تحلیل  و  می باشد، 

در  شده  درج  تی  آماره  و  مسیر  ضرایب  به  مربوط  پژوهش 

جداول )5(، )6( و )۷( است.
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جدول 2- ضرایب اثرات مسیر معادالت هزینه سیاسی

مسیر
ضریب مسیر 

استاندارد شده
مقدار احتمالآماره تیخطای استاندارد

X1
===<

           

X5

X4

x3

X2

X1

 

هزینه 
)X( سیاسی

0.03060.000۷4441.0538> 0/0001

X2===<0.03610.0008841.0421> 0/0001

X3===<0.01010.00024۷41.0۷95> 0/0001

X4===<0.00425۷0.00010441.1044> 0/0001

X5===<0.060.0014541.3۷۷5> 0/0001

است  نظارتی  معیارهای  موردبررسی  پنهان  مؤلفه  دومین 

است.  گرفته  قرار  موردسنجش  متغیر   12 از  استفاده  با  که 

که  جدول )3( ضرایب مسیر این مؤلفه پنهان نشان می دهد 

مقدار احتمال در همه متغیرها کمتر از عدد 0.05 است. این 

متغیرها  تمامی  مسیر  ضرایب  که  است  این  بیانگر  موضوع 

معنادار است. بیشترین تأثیر بر مؤلفه پنهان معیار نظارتی از 

متغیر مالکیت مدیریت و سپس درصد مالکان نهادی بوده 

با توجه به اینکه حاصل تقسیم اعداد ستون ضریب  است. 

اعداد  از  نشان  استاندارد،  خطای  بر  شده  استاندارد  مسیر 

درج شده در ستون سوم )آماره تی( جدول )3( می باشد، در 

صحیح  آمده  به دست  ضرایب  که  کرد  بیان  می توان  نتیجه 

این  مسیر  ضرایب  که  کرد  اظهار  باید  همچنین  می باشد. 

پژوهش، ضرایب مسیر استاندارد شده می باشد و در نهایت 

کی از تایید تاثیر مؤلفه ها بر متغیر  نتایج جدول)3( فقط حا

رد  و  تایید  جهت  اصلی  تحلیل  و  می باشد،  نظارتی  معیار 

در  شده  درج  مسیر  ضرایب  به  مربوط  پژوهش  فرضیه های 

جداول )5(، )6( و )۷( است.

سومین مؤلفه پنهان مورد بررسی کیفیت اطالعات است 

که با استفاده 14 متغیر موردسنجش قرار گرفته است. جدول 

مقدار  می دهد.  نشان  را  پنهان  مؤلفه  این  مسیر  ضرایب   )4(

این  که  است   0.05 عدد  از  کمتر  متغیرها  همه  در  احتمال 

موضوع نشان می دهد ضرایب مسیر تمامی متغیرها معنادار 

تأثیرگذار  اطالعات  کیفیت  بر  تحقیق  متغیر   14 و  است 

تأثیر  بیشترین  سود  ی  هموارساز و  سود  کیفیت  می  باشند. 

حاصل  اینکه  به  توجه  با  داشته اند  اطالعات  کیفیت  بر  را 

تقسیم اعداد ستون ضریب مسیر استاندارد شده بر خطای 

استاندارد، نشان از اعداد درج شده در ستون سوم )آماره تی( 

که ضرایب  کرد  جدول )4( می باشد، در نتیجه می توان بیان 

اظهارکرد  باید  همچنین  می باشد.  صحیح  آمده  به دست 

استاندارد  مسیر  ضرایب  پژوهش،  این  مسیر  ضرایب  که 

از  کی  نتایج جدول )4( فقط حا نهایت  در  و  شده می باشد 

و  می باشد،  اطالعات  کیفیت  متغیر  بر  مؤلفه ها  تاثیر  تایید 

مربوط  پژوهش  فرضیه های  رد  و  تایید  جهت  اصلی  تحلیل 

به ضرایب مسیر درج شده در جداول )5(، )6( و )۷( است.
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جدول 3. ضرایب اثرات مسیر معادالت معیارهای نظارتی

مسیر
ضریب مسیر 

استاندارد شده
مقدار احتمالآماره تیخطای استاندارد

M1===<

               

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

 

معیارهای 
)M( نظارتی

0.03420.00095335.9168> 0/0001

M2===<0.0094590.00026435.8914> 0/0001

M3===<0.0099890.0002۷835.8859> 0/0001

M4===<0.005۷450.0001635.9523> 0/0001

M5===<0.0032660.000090935.9514> 0/0001

M6===<0.45360.006304۷1.9483> 0/0001

M7===<0.01080.000335.9052> 0/0001

M8===<0.0045550.00012۷35.9462> 0/0001

M9===<0.08640.0023836.3095> 0/0001

M10===<0.005510.00015335.906> 0/0001

M11===<0.58۷90.00916164.1۷09> 0/0001

M12===<0.3۷810.010536.1249> 0/0001

کیفیت اطالعات جدول 4. ضرایب اثرات مسیر معادالت 

مقدار احتمالآماره تیخطای استانداردضریب مسیر استاندارد شدهمسیر

Y1===<

            

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

 

 

           

               

            

     

      

      

 

کیفیت 
)Y( اطالعات

0.890.010۷82.8621> 0/0001

Y2===<0.0080۷10.00019541.4158> 0/0001

Y3===<0.0005110.000012341.409> 0/0001

Y4===<0.31860.00۷12644.۷0۷9> 0/0001

Y5===<0.003540.000085541.4106> 0/0001

Y6===<0.0023690.00005۷241.3993> 0/0001

Y7===<0.03180.000۷6641.4۷06> 0/0001

Y8===<0.0050120.00012141.4113> 0/0001

Y9===<0.001۷80.000042941.4۷95> 0/0001

Y10===<0.23260.00552242.12> 0/0001

Y11===<0.0010150.000024541.40۷6> 0/0001

Y12===<0.0011۷60.000028441.4129> 0/0001

Y13===<0.0008880.000021541.3801> 0/0001

Y14===<0.0016150.000038941.4581> 0/0001
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0.05 می  توان اظهار کرد ضریب مستقیم مسیر ازلحاظ 

از صفر دارد و فرضیه صفر  ی  ی اختالف معنادار آمار

مستقیم  اثر  نظارتی  معیارهای  و  نیست  پذیرش  قابل 

هزینه  بر  معنادار  به صورت   0.82 میزان  به  مثبت  و 

سیاسی دارد.

کیفیت -  بر  ی  معنادار مستقیم  اثر  نظارتی  معیار 

اطالعات به میزان 0.1۷8 دارد.

کیفیت اطالعات برابر -  ضریب مسیر هزینه سیاسی بر 

ی معنادار بوده و اختالف  0.109 است که از لحاظ آمار

ی از صفر دارد لذا هزینه سیاسی اثر مستقیم  معنادار

و معنادار بر کیفیت اطالعات دارد.

تجزیه وتحلیل رابطه بین مؤلفه های پنهان

ی هر متغیر یا مؤلفه بر سایر  به طورکلی در معادالت ساختار

اثر  یا  دارند  مستقیم  اثر  یا  تحقیق  الگوی  اساس  بر  مولفه  ها 

این پژوهش معیار نظارتی  غیر مستقیم خواهند داشت. در 

همچنین  دارد  اثر  اطالعات  کیفیت  بر  مستقیم  به صورت 

هزینه  مسیر  از  و  مستقیم  غیر  به صورت  نظارتی  معیار 

سیاسی بر کیفیت اطالعات تأثیر گذار می  باشد. 

مستقیم  تأثیر  می  توان   )5( جدول  نتایج  اساس  بر 

مؤلفه های تحقیق رابه شرح زیر بیان کرد:

ضریب مسیر معیار نظارتی بر هزینه سیاسی برابر 0.82 - 

از  احتمال  مقدار  بودن  کوچک تر  توجه  با  که  است 

جدول 5- ضرایب اثرات مستقیم معادالت ساختاری الگوی پژوهش

مسیر
ضریب مسیر 

استاندارد شده
مقدار احتمالآماره تیخطای استاندارد

)M(معیارهای نظارتی<===)X(0/0001 <0.82030.0051۷3158.5615هزینه سیاسی

)M(معیارهای نظارتی<===)Y(0/0001 <0.1۷880.00381246.9131کیفیت اطالعات

)X(هزینه سیاسی<===)Y(0/0001 <0.1090.00182۷59.6598کیفیت اطالعات

اثرات  خصوص  در   )6( جدول  از  آمده  دست  به  نتایج 

غیر مستقیم مولفه  ها بر یکدیگر به صورت زیر می  باشد:

با توجه به اهداف پژوهش و مدل مفهومی می  توان گفت - 

فقط معیار نظارتی بر کیفیت اطالعات اثر غیرمستفیم 

 <=== سیاسی  هزینه   <=== نظارتی  معیار  مسیر  از 

کیفیت اطالعات دارد. ضریب اثر غیر مستقیم معیار 

که  کیفیت اطالعات به میزان 0.089 است  بر  نظارتی 

فرضیه  و  است  معنادار  ی  آمار لحاظ  از  ضریب  این 

صفر یعنی برابر صفر بودن آن قابل پذیرش نمی  باشد.

جدول 6. ضرایب اثرات غیر مستقیم معادالت ساختاری الگوی پژوهش

مقدار احتمالآماره تیخطای استانداردضریب مسیر استاندارد شدهمسیر

)M(معیارهای نظارتی<===)X(هزینه سیاسی----

)M(معیارهای نظارتی<===)Y(0/0001 <0.08940.00190646.9131کیفیت اطالعات

)X(هزینه سیاسی<===)Y(کیفیت اطالعات----
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بر  مولفه  ها  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اثرات  مجموع  از 

در  اثرات  این  نتایج  که  می شود  حاصل  کل  اثر  یکدیگر 

جدول )۷( درج شده است .

 - 0.82 میزان  به  سیاسی  هزینه  بر  نظارتی  معیار  کل  اثر 

بودن  یکسان  دلیل  می باشد.  ی  معنادار و  مثبت  و 

سیاسی  هزینه  بر  نظارتی  معیار  مستقیم  اثر  ضریب 

کل  اثر  ضریب  و  مستقیم(  اثر  )بررسی   )5( جدول  در 

معیار نظارتی بر هزینه سیاسی جدول )۷( )بررسی اثر 

مدل  طبق  پژوهش  این  در  که  است  موضوع  این  کل( 

و  نظارتی  معیار  ارتباط  پژوهش  اهداف  و  مفهومی 

هزینه سیاسی فقط از مسیر اثر مستقیم بوده است در 

نتیجه اثر کل و اثر مستقیم یکسان می باشد.

کیفیت -  بر  ی  معنادار و  مثبت  کل  اثر  نظارتی  معیار 

طبق  نظارتی  معیار  دارد.   0.268 میزان  به  اطالعات 

اطالعات  کیفیت  بر  پژوهش  مفهومی  مدل  و  اهداف 

طبق  و  معادل0.1۷8  مستقیم  اثر   )5( جدول  طبق 

جدول  در  لذا  دارد   0.08 مستقیم  غیر  اثر   )6( جدول 

کیفیت اطالعات معادل  کل معیار نظارتی بر  )۷( اثر 

0.2683 می باشد.

کیفیت اطالعات -  بر  کل هزینه سیاسی  ضریب مسیر 

و  بوده  معنادار  ی  آمار لحاظ  از  که  است   0.109 برابر 

اثر  ی از صفر دارد لذا هزینه سیاسی  اختالف معنادار

کیفیت اطالعات دارد. دلیل یکسان  کل و معنادار بر 

بر  سیاسی  هزینه  معیار  مستقیم  اثر  ضریب  بودن 

کیفیت اطالعات در جدول )5( )بررسی اثر مستقیم( 

کیفیت  بر  سیاسی  هزینه  معیار  کل  اثر  ضریب  و 

موضوع  این  کل(  اثر  )بررسی   )۷( جدول  اطالعات 

ارتباط معیار هزینه سیاسی  پژوهش  این  در  که  است 

اهداف  و  مفهومی  مدل  طبق  اطالعات  کیفیت  و 

پژوهش فقط از مسیر اثر مستقیم بوده است در نتیجه 

اثر کل و اثر مستقیم یکسان می باشد.

کل معادالت ساختاری الگوی پژوهش جدول 7- ضرایب اثرات 

مقدار احتمالآماره تیخطای استانداردضریب مسیر استاندارد شدهمسیر

)M(معیارهای نظارتی<===)X(0/0001 <0.82030.0051۷3158.5615هزینه سیاسی

)M(معیارهای نظارتی<===)Y(0/0001 <0.26830.005۷1846.9131کیفیت اطالعات

)X(هزینه سیاسی<===)Y(0/0001 <0.1090.00182۷59.6598کیفیت اطالعات

            

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

 

 

           

               

            

     

      

      

 
نمودار 2- الگوی برآورد شده پژوهش
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صحت و درستی الگوی تحقیق

است  نیاز  داده ها  به  ی  ساختار معادالت  برازش  از  پس 

برای  گردد  یابی  ارز داده ها  به  شده  برازش  الگوی  کارایی  تا 

و  مطلق  شاخص های  شاخص،  دسته  دو  از  منظور  این 

الگوی  برازندگی  و  می گردد  استفاده  نسبی  شاخص های 

می دهند. قرار  بررسی  مورد  را  داده ها  به  شده  برازش 

آیا  که  می کنند  بررسی  را  موضوع  این  مطلق  شاخص های 

الگو  برازش  از  پس  نشده  تیین  کندگی  پرا یا  خطا  یانس  وار

که آیا  قابل توجه است؟ و شاخص های نسبی به این سوال 

الگوی برازش شده به داده ها با توجه به سایر الگوها از لحاظ 

کندگی توسط الگو تا چه حد خوب عمل می کند؟  تبیین پرا

و پاسخ می دهد.

جدول 8- تفسیر و تعبیر مدل معادالت ساختاری

حد مجازبرآوردهای مدل اصلینام شاخص

شاخص مطلق

کمتر از 2/493)کای دو بر درجه ی آزادی(

باالتر از GFI0/990/9 )نیکویی برازش(

یشه میانگین مربعات خطای برآورد( کمتر از RMSEA0/020/09 )ر

باالتر از CFI0/990/9 )برازندگی تعدیل یافته(

شاخص نسبی

باالتر از NFI0/980/9 )برازندگی نرم شده(

باالتر از NNFI0/990/9 )برازندگی نرم نشده(

باالتر از IFI0/980/9 )برازندگی فزاینده(

به طورکلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص های 

مدل  برازندگی  دلیل  به تنهایی  مدل  برای  به دست آمده 

آماره  نسبت  برای  منابع  برخی  در  و  ندارد  وجود  قطعیت 

که  کای دو به درجه آزادی اش، مقدار زیر 3 قابل قبول است 

است.  محاسبه شده   2/49 مقدار  این  تحقیق  این  مدل  در 

یانس ها  GFI نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی وار معیار 

می شود.  تبیین  مدل  توسط  که  می باشد  یانس ها  کووار و 

به  هرچه  که  می باشند  متغیر  یک  تا  صفر  بین  معیار  این 

داده های  با  مدل  برازش  نیکویی  باشد،  نزدیک تر  یک  عدد 

مشاهده شده بیشتر است. مقدار GFI گزارش شده برای مدل 

پس ماندها  مجذور  میانگین  دوم  یشه  ر است.   0.99 مقدار 

گروه  در  مشاهده  شده  ماتریس  عناصر  بین  تفاوت  یعنی 

با  پیش بینی شده  یا  برآورد  ماتریس های  عناصر  و  نمونه 

اینکه  بررسی  برای  است.  موردنظر  مدل  بودن  درست  فرض 

ممکن،  مدل های  سایر  با  مقایسه  در  به خصوص  مدل  یک 

از لحاظ تبیین مجموعه ای از داده های مشاهده شده تا چه 

حد خوب عمل می کند از مقادیر شاخص نرم شده برازندگی 

شاخص   ،)NNFI( برازندگی  نرم نشده  شاخص   ،)NFI(

 )CFI( تطبیقی  برازندگی  شاخص  و   )IFI( فزاینده  برازندگی 

کی  استفاده شده است. مقادیر باالی 0/9 این شاخص ها حا

با  مقایسه  در  طراحی شده  مدل  مناسب  بسیار  برازش  از 

اینکه  بررسی  برای  درنهایت  است.  ممکنه  مدل های  سایر 

مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفه جویی را با هم ترکیب 

یانس  وار برآورد  دوم  یشه  ر توانمند  بسیار  شاخص  از  می کند 

شاخص  است.  استفاده  شده   RMSEAتقریب خطای 

در  می باشد.  تقریب  مجذورات  میانگین  یشه  ر  ،RMSEA

است.  شده  برآورد   )0/02( تحقیق  مدل  برای  پژوهش  این 

که مشخصه های برازندگی در مدل و جدول فوق  همان طور 

یکردهای  نشان می دهد، داده های این پژوهش با ساختار رو

و  مسیر  تحلیل  روش  علی الخصوص  ی  ساختار معادالت 
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بیانگر  این  و  دارد  مناسبی  برازش  تحقیق  نظری  زیربنای 

همسو بودن سؤاالت با سازه های نظری است.

10- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
نظر  از  یه  نظر این  سیاسی  اقتصاد  نظریه  گسترش  از  پس 

گرفت  قرار  توجه  مورد  بسیار  سیاستمداران  و  اقتصاددانان 

اصلی ترین  جزو  شرکت  در  سیاسی  روابط  که  آنجایی  از  و 

می شود،  محسوب  شرکت  برای  سوددهی  شاخص های 

روابط  ی  برقرار سمت  به  یادی  ز تمایل  شرکت هایی  چنین 

هزینه  زمینه  در  پژوهش هایی  کنون  تا هستند.  سیاسی 

به صورت  که  پژوهشی  کنون  تا ولی  گرفته  انجام   سیاسی 

با  اطالعات  کیفیت  و  سیاسی  هزینه  بین  رابطه  خاص 

مورد  کند  بیان  را  نظارتی  معیارهای  نقش  گرفتن  نظر  در 

رابطه  بررسی  پژوهش،  این  هدف  است.  نگرفته  قرار  بررسی 

نقش  بر  کید  تأ با  اطالعات  کیفیت  بر  سیاسی  هزینه های 

اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  نظارتی  معیار های 

 12۷ مالی  اطالعات  از  منظور  بدین  می باشد.  تهران  بهادار 

تهران  بهادار  اوراق  بورس  معدن  و  صنعت  بخش  شرکت 

از روش تحلیل  طی سال های 1390 الی 1398 و با استفاده 

معنادار  رابطه  وجود  از  کی  حا نتایج  شد.  استفاده  ساختار 

بین معیار های هزینه سیاسی و کیفیت اطالعات می باشد و 

کرد معیار های نظام راهبری به عنوان  همچنین می توان بیان 

و  سیاسی  هزینه  رابطه  بر  مداخله گر  و  نظارتی  متغیر های 

ی دارد. نتایج پژوهش حاضر  کیفیت اطالعات تأثیر معنادار

کیس  پرسا  ،)2020( همکاران  و  گامرسلگ  پژوهش های  با 

یدایاسواتی  و و  کاماردین )2018(، سانتوسو  و  )2019(، میکو 

 ،)1398( طهماسبی   ،)2016( همکاران26  و  خان   ،)201۷(

در  که  چرا می باشد.  مرتبط   )،)1398( همکاران  و  رضایی 

کیفیت  میان  ارتباط  بر  سیاسی  هزینه های  پژوهش ها،  این 

و  شد  دانسته  معنی دار  نظارتی  معیارهای  و  اطالعات 

نیز مورد  کیفیت اطالعات  بر  نظارتی  ی معیارهای  تأثیرگذار

تأیید واقع شد. همچنین، در مجموع در پژوهش ها در ارتباط 

با هزینه های سیاسی این استدالل وجود دارد که شرکت هایی 

جزء  و  داشته  بزرگ تری  اندازه  معمواًل   ، باالتر سیاسی  هزینه 

دو  بنابراین،  می شوند.  محسوب  بزرگ  خیلی  شرکت های 

می کند  بیان  نخست  استدالل  دارد:  وجود  رقیب  استدالل 

یدادها و پیچیدگی های  یاد رو این شرکت ها به دلیل حجم ز

ارائه  بیشتری  تأخیر  با  را  مالی  گزارشگری  معمواًل  مالی، 

خواهند داد. استدالل دوم بیان می کند همبستگی منفی بین 

هزینه های  و  حسابرسی شده  صورت های  انتشار  در  تأخیر 

، به دلیل اندازه بزرگ تر شرکت وجود دارد؛ زیرا  سیاسی بیشتر

کنترل های داخلی قوی  احتمااًل شرکت های بزرگ تر به دلیل 

زمان  در  حسابرسی  کار  تکمیل  برای  حسابرسان  توانایی  و 

کمتری در  کرده اند و تأخیر  گزارش های مالی را ارائه  مناسب 

مالیات  بحث  اندازه،  بر  عالوه  دارند.  خود  مالی  گزارشگری 

باشد.  سیاسی  هزینه  معیارهای  از  دیگر  یکی  می تواند  نیز 

گزارشگری  بودن  به موقع  بر  متغیر  این  تأثیر  با  ارتباط  در 

پرداخت  استراتژی های  که  دارد  وجود  استدالل  این  مالی 

مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق  هستند )بحث اجتناب 

کاهش میزان مالیات از طریق  کار با هدف  که این  مالیاتی( 

کردن حقایق صورت می گیرد. درنتیجه، اثر معکوسی  پنهان 

به مدیران اجازه می دهد  و  بر محیط اطالعاتی شرکت دارد 

ابهام شرکت  این موضوع  که  کنند  از شرکت خارج  را  منافع 

پنهان  سبب  مالیاتی  جسورانه  یه های  رو می دهد.  افزایش  را 

مدیران  بین  اطالعاتی  تقارن  عدم  افزایش  و  حقایق  کردن 

کردن افشا  شرکت و سرمایه گذاران خارجی از طریق محدود 

می توان  بیان شده  مطالب  به  توجه  با  درنتیجه،  می شوند؛ 

کرد انتخاب سیاست های مالیاتی، به عنوان هزینه  استدالل 

در  افشا  سیاست های  بر  شرکت،  به  تحمیل شده  سیاسی 

جهت افزایش ابهام و ایجاد تأخیر بیشتر در گزارشگری مالی 

افزایش  نیز  سیاسی  ی های  ناپایدار وجود  است.  تأثیرگذار 

یسک سیستماتیک در اقتصاد را سبب می شود که تحمیل  ر

بیشتر هزینه های سیاسی بر شرکت و ایجاد ابهام اقتصادی 

بیشتر را موجب خواهد شد. در ارتباط با تأثیر این متغیر بر 
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یسک  به موقع بودن گزارشگری مالی استدالل می شود هرچه ر

ابهام  ایجاد  دلیل  به  باشد،  بیشتر  اقتصاد  در  سیستماتیک 

از  بتوانند  تا  را صبر می کنند  ، شرکت ها زمان  بیشتری  بیشتر

که خود سبب  بیشتر صورت های مالی خود بکاهند،  ابهام 

زمان  این  اما  می گردد،  مالی  گزارشگری  در  بیشتر  تأخیر 

ی  حسابدار اطالعات  کیفیت  افزایش  موجب  نهایت  در 

وارد  که  شرکت هایی  که  کرد  استدالل  می توان  می گردد. 

مدیران  عملکرد  بر  مؤثری  نظارت  می شوند،  سیاسی  فرایند 

بر  صرفًا  مدیران  این  انتخاب  زیرا  نمی آید،  عمل  به  آن ها 

اساس روابط سیاسی انجام می گیرد و نه بر اساس ضوابطی 

در  درنتیجه  ی،  شایسته ساالر و  تجربه  تخصص،  قبیل  از 

در  و  دارند  کمتری  اطالعاتی  شفافیت  شرکت ها  این گونه 

سود  مقدار  نادرست  گزارشگری  برای  بیشتری  خطر  معرض 

و  سیاسی  فرضیه  خصوص  در  کلی،  به طور  می گیرند.  قرار 

مدیریت سود می توان بیان کرد که هزینه های سیاسی نه تنها 

بی کیفیت  سودهای  گزارش  با  ارتباط  در  را  مدیران  رفتار 

بلکه  نمی  بخشد،  ارتقا  را  سود  کیفیت  و  نمی کند  اصالح 

به منظور  می شود.  شده  گزارش  سود  به  بی توجهی  سبب 

سرمایه گذاران  اعتمــاد  افــزایش  و  اطالعات  کیفیــت  بهبــود 

اوراق  بـورس  سـازمان  بـه  شرکت ها،  مـالی  گزارش های  به 

الزامات  می شود،  پیشنهاد  حسابرسـی  سـازمان  و  بهـادار 

امکـان  کـه  گـردد  تدوین  نحوی  بـه  افشـا  و  مالی  گزارشگری 

بـرای  مـالی  گزارشگری  ابزارهـای  از  مـدیریت  اسـتفاده 

سود  مدیریت  جهت  اقدام  و  ی  حسابدار ارقـام  ی  دست کار

گسترش نظریه اقتصاد سیاسی این  به حداقل برسد. پس از 

اقتصاددانان و سیاستمداران بسیار موردتوجه  از نظر  یه  نظر

جزو  شرکت  در  سیاسی  روابط  که  آنجایی  از  و  گرفت  قرار 

محسوب  شرکت  برای  سوددهی  شاخص های  اصلی ترین 

ی  یادی به سمت برقرار می شود، چنین شرکت هایی تمایل ز

کنون پژوهش هایی در زمینه هزینه  روابط سیاسی هستند. تا

کنون پژوهشی که به صورت خاص  سیاسی انجام گرفته ولی تا

ی در اطالعات را بیان  رابطه بین هزینه سیاسی و دست کار

با توجه به نتایج تحقیق  کند مورد بررسی قرار نگرفته است. 

پیشنهاد های زیر ارائه می گردد:

هزینه های  بین  که  شد  مشخص  اینکه  به  توجه  با   -1

پذیرفته شده  شرکت های  در  اطالعات  کیفیت  بر  سیاسی 

دارد  وجود  ی  معنادار رابطه  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

که  شرکت هایی  و  بزرگ  شرکت های  کرد  بیان  می توان 

کیفیت  سیاسی محسوب می شود در نهایت به اطالعات با 

سبد  در  می توانند  سرمایه گذاران  نتیجه  در  دارند  اعتقاد 

بودن  سیاسی  و  شرکت  اندازه  نقش  به  خود  ی  سرمایه گذار

اطالعاتی  محتوای  دارای  که  زیرا نمایند  دقت  نیز  شرکت 

می باشد. 

نظارتی  معیارهای  شد  مشخص  اینکه  به  توجه  با     -2

بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  در  اطالعات  کیفیت  بر 

بورس  سازمان  که  است  الزم  دارد،  تأثیر  تهران  بهادار  اوراق 

نظارتی  معیار های  جایگاه  و  اهمیت  به  تهران  بهادار  اوراق 

همچون کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی و نقش هیات 

کید داشته  مدیره با صدور بخش نامه ها و دستور العمل ها تا

باشد. 
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