Executive Compensation Performance Sensitivity: A Further Evidence of
the Role of Conservatism in Financial Reporting in the Iranian Capital
Market
Mohsen Imeni
Abbas Ali Daryaei

Abstract
Objective: Separating ownership and management creates the problem of agency.
Consequently, this information asymmetry between managers and shareholders brings the
need for a conservative approach in financial reporting. In this way, shareholders use this
approach to mitigate the effects of this information asymmetry. Hence, this study aims to
investigate the relationship between conservatism in financial reporting and the sensitivity of
compensation performance of managers. Also, this study identifies and examine the effect of
conservatism in financial reporting on the effectiveness of the executive manager's
compensation contracts in the Iran setting.
Method: The research population selected through the systematic elimination method. The
study population consists of 104 Iranian companies listed on the Tehran Stock Exchange
(TSE) during the years 2011 to 2019. Research hypotheses and links between variables tested
using the panel data. Also, the multivariate regression model is used for hypothesis testing.
Results: The results indicate that there is a negative and significant relationship between
conservatism in financial reporting and the level and sensitivity of executive manager's
compensation. Also, results show no significant relationship between the interactive effect of
the true performance of accounting and conservatism in financial reporting with the
compensation-performance level of executive's managers. Findings show there is a positive
and significant relationship between the interactive effect of conservatism and the sensitivity
of the true performance of accounting based on book value with the sensitivity of executive
manager's compensation. The results indicate that there is a positive and significant
relationship between the interaction effect of stock returns and conservatism with the level of
managers' compensation. There is also a positive and significant relationship between the
interaction effect of conservatism and changes in stock returns with the sensitivity of
managers' compensation-performance based on market value. Information asymmetry leads
to conservatism in financial reporting as a solution to reduce the cost of agency. Hence,
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Abstract

corporate financial reporting stakeholders demand conservatism to reduce agency costs by
reducing information asymmetry and facilitate corporate governance.
Conclusion: The results of the current study extend the knowledge of previous studies. The
results of this study indicate that conservatism in financial reporting can be effective in
reducing information risks and the problems of agency. Therefore, conservatism in financial
reporting can be considered an effective contractual mechanism. Accordingly, conservatism
can limit the opportunistic behaviors of executive managers. Conservatism in financial
reporting allows firms to CEO compensation more closely to corporate performance. Also,
shareholders consider conservatism as a governance mechanism. They should increase the
level of conservatism to increase the performance-compensation sensitivity of executives.
Hence, conservatism in financial reporting is a tool that a board of directors can use to
monitor and control CEOs' investment decisions; therefore, high-quality accounting
information leads to increased investment efficiency by eliminating information asymmetry
between managers and investors.
Based on the results of this study, we propose to use a conservative mechanism in financial
reporting to protect the interests of shareholders against the opportunism of managers in an
economic environment such as Iran, in which the state affects the economy. This paper is the
first study of its type in Iran.
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حساسیت پاداش مدیران :شواهدی بیشتر از نقش محافظهکاری در گزارشگری مالی در بازار
سرمایه ایران
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و حساسیت پاداش مدیران و نیزز شناسزایی تزث یر
محافظهکاری در گزارشگری مالی بر کارآیی قراردادهای جبران خدمت مدیران انجام شده است.
روش :جامعه آماری پژوهش از طریق روش هدفمند برای دوره زمانی  0931لغایت  011 ،0931شرکت میباشد و بزا اسزاداده از
رگرسیون چندماغیره روابط بین ماغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفاند.
یافاهها :ناایج پژوهش نشان میدهد محافظهکاری با سطح پاداش مدیران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای رابطه مندزی و
معناداری است .همچنین بین ا ر تعاملی عملکرد حسابداری واقعی و محافظهکاری با سطح پاداش مدیران رابطه معنزاداری وجزود
ندارد .هر چند بین ا ر تعاملی محافظهکاری و حساسیت عملکرد حسابداری واقعی مبانی بر ارزش دفاری با حساسزیت عملکزرد-
پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ناایج حاکی از آن است که بین ا ر تعاملی بازده سهام و محافظهکاری با سزطح
پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین ا ر تعاملی محافظهکاری و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکزرد
پاداش مدیران مبانی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نایجهگیری :ناایج پژوهش نشان میدهد محافظهکاری در گزارشگری مالی میتواند ریسک اطالعاتی و مسئله نمایندگی را کزاهش
دهد .از اینرو می توان محافظه کاری در گزارشگری مالی را بهعنوان یک مکزانیزم قزراردادی کارآمزد کزه مزیتوانزد رفاارهزای
فرصتطلبانه مدیران را محدود نماید ،قلمداد کرد .اگر سهامداران ،ماقاضی محافظهکاری بهعنوان یک سازوکار حاکمیای هسزاند،
باید میزان محافظهکاری را باالتر ببرند که این خود موجز

افززایش حساسزیت پزاداش مزدیران خواهزد شزد بزدین معنزا کزه

محافظهکاری در گزارشگری مالی میتواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد.
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واژههای کلیدی :محافظهکاری در گزارشگری مالی ،پاداش عملکرد مدیران ،نظریه نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :ایمنی ،محسن دریائی ،عباسعلی .)0111( .حساسیت پاداش مدیران :شواهدی بیشار از نقزش محافظزهکزاری در
گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران .مجله دانش حسابداری.86-30 ،)1(01 ،
مقدمه

تفکیک مالکیت از مدیریت سبب ایجاد مسئله نمایندگی و در نتیجه عدم تقارن اطالعااتی باین مادیران و ساهامداران
میگردد (کامیابی و همکاران9911 ،؛ هاشمی و همکاران )9917 ،و نیاز به یک رویکارد مااظهاهکاراناه در حساابداری،
برای کاهش اثرات این عدم تقاارن اطالعااتی ،از ساوی ساهامداران دیاده مایشاود (الظوناد و واتاز .)2112 ،9از ایانرو،
پژوهشگرانی همچون باسو )9114( 2و واتز ( )2119معتقدند مااظههکاری حسابداری ،بهعنوان یک سیاست گزارشاگری
مالی ،میتواند بهصورت بالقوه به رظع یا کااهش مسائله نماینادگی کماک کناد .راکاه وظیفاه اصالی حساابداری ارائاه
اطالعات میباشد و به طرظین اجازه میدهد تا کارایی و اثربخشی تعهدات انجامشده را در بستر قراردادها ،ارزیاابی کنناد.
مطالعات پیشین نشان داده است که مااظههکاری ،موجب کاهش عادم تقاارن اطالعااتی ،هزیناه سارمایه (خادامیپاور و
پناهی گنهرانی )9917 ،و بهبود کیفیت اطالعات میشود (بنیمهد و همکاران9919 ،ب).
همچنین خدامیپور و پناهی گنهرانی ( )9917معتقدند نقاش نهاارتی مااظهاهکااری باه هئیاتمادیره و ساایر اجازای
حاکمیت شرکتی کمک میکند تا از راهبردهای تخریبکننده ارزشهاا بار حابر باشاند .راکاه مایتاوان از حاکمیات
شرکتی بهعنوان یک سازوکار نهارتی بر مدیران اجرایی استفاده کرد تا از این طریا مساائ نماینادگی را بهباود بخشاید
(عابدینی و همکاران9911 ،؛ هاشمی و همکاران .)9917 ،یکی از راههای اصلی نهاارت بار مادیران شارکتهاا ،ترغیاب
انگیزههای اجرایی آنها از طری ارائه قراردادهای جبران خدمت اجرایی آنهاا (از جملاه اختیاار ساهام) اسات (بننیات و
همکاران .)2194 ،9احمد و دوئلمن )2199( 4بیان میکنند که قراردادها سابب کااهش هزیناههاای نماینادگی و اظازایش
ارزش شرکت میگردد .هدف اینگونه قراردادها ،ایجاد انگیزه در مدیران برای کار سخت و مادود کردن ظرصتطلبی
آنها است (راظی و همکاران)2194 ،1؛ لبا مااظههکاری را میتوان بهعناوان یاک مکاانیزم قاراردادی ماؤثر کاه موجاب
مادود شدن رظتار ظرصتطلبانه مدیران میشود دانست (بنیمهد و همکاران 9919 ،الف).
معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری بهعنوان اصلیترین معیار برای قراردادهای جباران خادمت در بسایاری از کشاورها
بوده و مورد استفاده قرارگرظته است (بنیمهد و همکاران9919 ،ب؛ ژانا

و همکااران .)2191 ،7مطالعاات پیشاین نشاان

میدهد که عملکرد مبتنی بر حسابداری نشاندهنده وضعیت عملکرد یک شرکت است و به مادیران انگیازه مایدهاد تاا
ارزش خالص داراییها و سودهای شرکت خود را باهدف حداکثر کردن میزان مناظع شخصی خود اظزایش دهند (ساان،4
 .)2194از طرظی ،در پی رسواییهای مالی اخیر ،اطمینان و اعتماد سرمایهگباران به سیستم گزارشاگری ماالی را تیاعیف
کرد (ابراهیمی کردلر و رحمانی پیچا )9911 ،تا نگرانیهای ظزایندهای در مورد کیفیت اندازهگیری عملکارد حساابداری
برای قراردادهای جبران خدمت وجود داشته باشد .مااظههکاری منجر به کاهش ارزش داراییهاا و عملکارد حساابداری
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نسبت به ارزش بازار میشود و دلی آن حداق کردن ارزش دارایایهاا و درآمادها در مقابا اظازایش ارزش بادهیهاا و
هزینهها میباشد (مشکیمیاوقی و الهیرودپشتی .)9919 ،ایاتریدیس )2199( 2معتقد است که اطالعات مربوط به عملکرد
حسابداری تات اص مااظههکاری ،ارزش داراییهاا معتبرتاری را مانعکس مایکناد .همچناین ،مااظهاهکااری ظیاای
دستکاری سودها و سیگنالهای رظتار مناظع شخصی بهموقع مدیران را کاهش مایدهاد (برتوماو و همکااران .)2194 ،1در
ک میتوان استدالل کرد که مااظههکاری میتواند اثربخشی قراردادهای جبران خدمت مدیران را بهبود ببخشد.
عدم تقارن اطالعاتی موجب میگردد تا مااظههکاری بهعنوان یک راهح در جهت کاهش هزینه نماینادگی مطار
شود (کامیابی و نورعلی .)9911 ،از اینرو ذینفعانِ گزارشگری مالی شارکتهاا ،بارای کااهش هزیناههاای نماینادگی از
طری کاهش عدم تقارن اطالعاتی و وجود حاکمیات شارکتی ،مااظهاهکااری را تقاضاا مایکنناد (ژانا

و همکااران،

 .)2191را که استقرار حاکمیت شرکتی قوی به کنترل و نهارت بهتر ذینفعان بر عملکرد مدیران منجر میشود (هاشامی
و همکاران .)9917 ،تاری وردی و همکاران ( )9911معتقدند وجود حاکمیات شارکتی قاوی ،مااظهاهکااری را اظازایش
میدهد .ندین مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مااظههکاری را مورد بررسی قرار دادهاند و دریاظتند رابطه باین ایان
دو ،مثباات اساات (ماارادزاده ظاارد و همکاااران9911 ،؛ تاااری وردی و همکاااران9911 ،؛ پرندیاادن و همکاااران9911 ،؛
رامالینجیگودا و یو2192 ،91؛ هاجا ویه و همکاران .)2121 ،99بال )2119( 92معتقد اسات مااظهاهکااری باهعناوان ابازاری
است که یک هیئتمدیره میتواند از آن برای نهارت و کنترل تصامیمات سارمایهگاباری مادیران عاما اساتفاده کناد؛
بنابراین اطالعات حسابداری با کیفیت باال ،باعث اظزایش کارایی سرمایهگباری از طری رظاع عادمتقاارن اطالعااتی باین
ماادیران و ساارمایهگااباران ماایشااود و از ایاانرو ماایتااوان گفاات مااظهااهکاااری ،عاادم تقااارن اطالعاااتی و مشااکالت
کمسرمایهگباری را کاهش داده و سرمایهگباری آتی را اظزایش میدهاد و منجار باه کاارایی سارمایهگاباری مایشاود
(خدامیپور و پناهی گنهرانی )9917 ،و میتواند مانند حاکمیت شرکتی ،آن را بهعنوان یک ساازوکار ماؤثر حااکمیتی و
نهارتی در نهر گرظت (ژان

و همکاران.)2191 ،

سؤالی مهمی که میتوان بیان داشت این است که آیا قراردادهای طراحیشده برای جبران خدمت مدیران انگیزههاای
آنها را در خصوص ارزش سهامداران ترغیب میکند؟ مطالعات متعددی همچون لیپارت و پاورتر ،)9114( 99آیینگاار و
زامپلی )2191( 94و ژان

و همکاران ( )2191سعی در استفاده از حساسیت عملکرد -پاداش مدیران بارای همساو کاردن

مناظع سهامداران با مناظع مدیران ،دارند .حساسیت عملکارد-پااداش مادیران معماوال باا تغییار در جباران پااداش مادیران
تعریف میشود که با عملکرد معین سازمانی که آنها ،آن را مدیریت میکنند ،همراه است (ژانا

و همکااران)2191 ،؛

این امر نشاندهنده اظزایش پاداش در رابطه با سطح مشخصای از عملکارد شارکت مایباشاد .جنسان و ماورظی)9111( 91
استدالل میکنند که هر ه حساسیت بیشتر باشد ،نشانگر نزدیاکتار شادن منااظع باین مادیران و ساهامداران اسات؛ لابا،
میتوان گفت قرارداد پاداش آنها کاراتر است .مطالعاات انادکی تارثیر مااظهاهکااری بار حساسایت -عملکارد پااداش
مدیران را بررسی کردهاند ،همچنین پژوهشی در رابطه حساسیت-عملکرد در ایران صورت نگرظته اسات .از ایانرو ،ایان
خود یک شکاف پژوهشی را ایجاد خواهد کرد و میتواند ضرورت اجرایی این پژوهش را توجیه کند.
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ای ان مطالعااه در دو بخااش دارای دانااشاظزایاای اس ات :اول ،شااواهدی در مااورد رابطااه منفاای بااین مااظهااهکاااری در
گزارشگری ماالی و ساطح پااداش مادیران بیاان مایدارد .دوم ،شاواهدی در ماورد رابطاه مثبات باین مااظهاهکااری در
گزارشگری مالی و عملکرد مبتنی بر ارزش دظتری و ارزش بازار بر حساسیت عملکرد-پاداش مدیران ارائاه مایدهاد کاه
میتواند درک ما را از نتایج مثبت اقتصادی مااظههکاری باال ببرد .این مطالعه نشان میدهد که مااظههکاری هزیناههاای
نمایندگی را کاهش میدهد و در مقاب مایتواناد اثربخشای قراردادهاای جباران خادمت مادیران را اظازایش دهاد .لابا،
آگاهی از نقش مااظههکاری میتواند در ارزیابی مزایای آن ،به ما یاری رسان باشد.
مبانی نظری پژوهش
محافظهکاری و پاداش مدیریت

نهریه نمایندگی با شناسایی تیاد مناظع بین نماینده و کارگزار ،مسئله ساختارهای تجاری مادرن را مایتواناد توضایح
دهد؛ بهعنوانمثال ،غالبا در یک کسبوکار ،نمایناده از حا باقیماناده اساتفاده کارده و ساهامداران را از منااظع آن حا ،
ماروم میکند (الپورتا و همکاران .)9111 ،97با توجه باه دیادگاه «تقاضاای ساهامدار ( »94نا

و همکااران،)2194 ،92

مااظههکاری کارایی قرارداد بین مدیران و سهامداران را تسهی مایبخشاد (واتاز .)2119 ،باا اظازایش اخاتالفنهار باین
مدیران و سهامداران ،سهامداران برای مااظهت از ظرصتطلبای مادیران (باهعناوانمثاال ،پرداخات پااداش بایشازحاد و
سرمایهگباریهای ناکارا) نیاز به مااظههکاری بیشتر بهعنوان مکانیسم جایگزین برای حاکمیات شارکتی ،دارناد .بار ایان
اساس ،سطح مااظههکاری در گزارشگری مالی یک شرکت ،با میزان پاداش مدیران اجرایی در ارتباط است (بنیمهاد و
همکاران9919 ،ب).
همچنین ،عدم تقارن اطالعاتی پس از امیای قرارداد بین مدیر و نماینده ،پدیدار خواهد شد .سه دلی برای این اتفاا
وجود دارد (ژان

و همکاران :)2191 ،اول اینکه ،به دلی هزینه نهارت باال ،سهامداران نمیتوانند مساتقیما بار رظتارهاای

مدیر نهارت کنند .این اتفا موجب ایجاد خطر اخالقی توسا مادیر مایشاود کاه اصاطالحا آن را «عما پنهاان »91نیاز
میخوانند و علت آن قادر نبودن سهامداران در مشاهده دقی میزان تالش مدیران است ،زیارا نهاارت ،هزیناه بار اسات و
همچنین اقدامات و اعمال دقیقی از رظتار مدیر در دسترس نیست .دلی دوم ،باال بودن هزینه جستجوی اطالعاات اسات و
مدیر دارای اطالعاتی بیشتری است که سهامداران قادر به مشاهده و کسب آنها نیستند .این امار منجار باه خطار اخالقای
مدیر میشود که به آن «اطالعات پنهان »21نیز اطال میشود .اطالعات پنهان ،به وضعیتی گفته مایشاود کاه مادیر دارای
دانش بهتری در مورد تصمیمات اتخاذشده به نمایندگی از سهامداران داشته باشد .علت سوم ،برخای شاوکهاای کنتارل
نشده وجود دارد که به مدیران انگیزه میدهد تا حداکثر بهاره خاود را از ایان موقعیات کساب کنناد .از ایانرو ،باه نهار
میرسد که طراحی یک قرارداد جبران خدمت مدیران اجرایی بسیار مهم باشد (ژان

و همکاران.)2191 ،

ژو و همکاران )2121( 29معتقدند به این دالی باید شک مادودیت از مشو ها را اتخاذ کرد .بارای رسایدن باه ایان
هدف ،قراردادها غالبا بار اسااس دادههاای حساابداری نگاارش مایشاوند (واتاز و زیمارمن .)9111 ،22روش مرساوم در
کسبوکارها این است که پاداش مدیران اجرایی مبتنی بر شاخصهاای عملکارد حساابداری باشاد (ساجادی و زارعزاده
مهریزی)9911 ،؛ بنابراین ،برای رسیدن به این هدف مدیران ممکن است پاداش خاود را باا اتخااذ سیاساتهاای مختلاف
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همچون سرعت بخشیدن در شناخت درآمد اظزایش دهند که این خود انگیزهای برای استفاده از اطالعات خصوصی برای
انتقال ثروت از سهامداران به مدیر را ظراهم میآورد .بهمنهاور جلاوگیری از کااهش منااظع خاود ،ساهامداران بایاد یاک
ضریب عملکرد معتبرتر را تنهیم و تدوین کنند تا ناتوانی و عاجز بودن مادیر را نشاان دهاد (ژانا

و همکااران.)2191 ،

کامیابی و نورعلی ( )9911معتقدند که مااظههکاری میتواند عدم تقارن اطالعاتی را به میزان قاب توجهی کاهش دهاد و
رظتار ظرصتطلبانه مدیران را مادود کناد و هزیناههاای معاامالت را باین هماه ذینفعاان کااهش دهاد .باهطاور خالصاه،
مااظههکاری در گزارشگری مالی مایتواناد باه کااهش ریساک اطالعااتی (مشاکی میااقی و مامادی ،)9912 ،کنتارل
هزینههای نمایندگی (هاشمی و همکاران ،)9917 ،اظزایش ارزش شرکت (روحی ملکی و پاکمرام )9917 ،کمک کند؛
بنابراین مااظههکاری را میتوان بهعنوان یک سازوکار مؤثر حاکمیتی در نهر گرظت (الظوند و واتز2112 ،؛ سولیمان،29
2194؛ کاسکی و الیوکس )2194 ،24و از آن میتوان بهعناوان یاک مکانیسام انیاباطی کاه انگیازههاای منفعاتجویاناه
مدیران را مهار میکند یاد کرد (مرادی و همکاران.)9911 ،
این پژوهش ،بر اساس استداللهای زیر انجامشده است کاه عملکارد مبتنای بار مااظهاهکااری در گزارشاگری ماالی
میتواند تیاد بین سهامداران و مدیران را از طری ساه ساازوکار باالقوه کااهش دهاد .اوال بار اسااس نهار باساو ()9114
مااظههکاری نیاز به درجه باالیی از اعتبار برای اخباار خاوب نسابت باه اخباار باد دارد (شاهبازی و مشاایخی .)9919 ،از
اینرو ،گارسیا الرا و همکاران )2197( 21معتقدند با پبیرش این شرط یعنی ترییاد اعتباار نامتقاارن ،مایتاوان انگیازههاای
مدیران را برای اظزایش ارزش دارایی و سود ،کاهش داد .سازوکار دوم ،به دلی پاساخگویی و تصادی ماادود ،مادیران
میتوانند کوتهبین 27باشند و سودها را در کوتاهمدت اظزایش دهند که میتواند در بلندمدت منجر به جریان خالص نقادی
منفی شود .با اینحال ،امکان دستکاری سودها با اتخااذ مااظهاهکااری در اطالعاات حساابداری توسا مادیران کااهش
مییابد (کراوت .)2194 ،24سوم اینکه ،اطالعات حسابداری که خیلی زودتر سیگنالهایی را در مورد خطر رظتاار مادیران
ارسال میکند که میتواند به آنها در خصوص عملکرد ضعیف پاروژههاا و زماان رهاایی از زیاان را بیاان کناد (کایم و
ژان

.)2197 ،22
در نهایت میتاوان گفات سان

بناای مااظهاهکااری ،ارائاه اطالعاات معتبرتار و کااهش اخاتالل (ناویز) دادههاای

عملکردی حسابداری است که در گزارشهای مالی گزارش میشود و میتوان این ادعا را کرد که اتخاذ مااظهاهکااری
حسابداری میتواند ظرصتهای مدیریت سود را مادود کند (خدامیپاور و پنااهی گنهرانای )9917 ،و موجاب بهباود و
اظزایش قابلیت اطمینان ،معیارهای عملکردی حسابداری شود .به بیانی مااظههکاری به بنگاهها ایان امکاان را مایدهاد تاا
پاداش مدیران اجرایی با عملکرد شرکت ،بیشاتر گاره بخاورد .اگار ساهامداران ،متقاضای مااظهاهکااری باهعناوان یاک
سازوکار حاکمیتی هستند ،باید میزان مااظههکاری را باالتر ببرند که این خود موجب اظزایش حساسیت عملکرد-پااداش
مدیران خواهد شد؛ به این معنا که مااظههکاری در گزارشگری مالی میتواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد
(ژان

و همکاران .)2191 ،مطاب نهریه بهینه قراردادها ،21سهامداران برای جبران خدمت حداکثری عملکرد مدیران کاه

تا حد زیادی به تالش آنها و برخی از اختاللهای تصادظی بستگی دارد ،باید قرارداد جبران خادمت مادیران را طراحای
کنند (هومستروم و میلگرم)9119 ،91؛ راکه عملکرد شرکت از طری اعدادی همچون سود یا زیان قاب اثبات و مشااهده
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است ،درحالیکه تالش آنها این ویژگیها را ندارد و نهارت بر آن نیز دشوار خواهد بود .از ایانرو ،ژانا

و همکااران

( )2191بیان میکنند قرارداد بهتر ،قرادادی است که بر اساس تالش مدیران تنهیم شده باشد که ساهامداران مایتوانناد از
این طری بر تالش مدیران نهارت داشته باشند .راکه مدیران براساس این قرارداد مجبورند تالش خود را در بو و کَرنا
کنند و این موجب تعیین درست پاداش برای آنها مبتنی بر عملکارد واقعای و تاالش آنهاا گاردد؛ بناابراین ،ایان نهریاه
پیشبینی میکند کاه اساتفاده از قراردادهاای مبتنای بار عملکارد ،در زماانی کاه یاک شارکت دارای بااالترین ساطح از
مااظههکاری در گزارشگری ماالی اسات ،کمتار مایباشاد (ژانا

و همکااران)2191 ،؛ راکاه مایتواناد عادم تقاارن

اطالعاتی را به میزان قاب توجهی کاهش دهد و رظتار ظرصتطلبانه مدیران را ماادود ساازد (قالیبااف اصا و همکااران،
)9914؛ به عبارت دیگر ،سطو مختلف مااظههکاری در گزارشگری مالی باید با ماوارد مختلفای از حساسایت عملکارد
پاداش مدیران همراه باشد .برای شرکتهایی که مااظههکااری در گزارشاگری ماالی بااال (پاایین) دارناد ،بایاد نهاارت
مستقیم کمتری (بیشتری) بر مدیران باشد و بیشتر (کمتر) باید بر قراردادهایی جبران خدمت مدیران تکیه کرد.
پیشینه پژوهش

بنیمهد و همکاران (9919ب) معتقدند که بین مااظهه کاری حسابداری و پاداش مادیریت رابطاه منفای وجاود دارد.
آنها بین سالهای  9922لغایت  9911به بررسی این موضوع پرداختند .به بیانی آنها دریاظتند که مااظهاهکااری موجاب
کاهش سطح پاداش مدیران اجرایی میگردد؛ اما آنها حساسیت پاداش مدیران را مبتنی بار ارزش دظتاری و ارزش باازار
مورد مطالعه قرار ندادند .همچنین جهات مااسابه مااظهاهکااری ،از الگاو غیرشارطی گیاولی و هااین )2111( 99اساتفاده
کردند .ژان

و همکاران ( )2191دریاظت که یاک رابطاه مثبات معنااداری باین مااظهاهکااری حساابداری و حساسایت

عملکرد پاداش مدیران در شرکتهای ینی وجود دارد ،به ویژه زماانی کاه قراردادهاای انادازهگیاری عملکارد جباران
خدمت مدیران مبتنی بر معیارهای حسابداری تدوین شده باشد .عالوه بر این ،مطالعه او نشان داد تارثیر مااظهاهکااری بار
حساسیت عملکرد-پاداش مدیران زمانی که شارکت در حاال ساقوط (اظاول) اسات ،بیشاتر مشاهود مایباشاد؛ همچناین،
هنگامی که یک شرکت در هیئات مادیره باورس اورا بهاادار این قارار دارد یاا جاایی کاه میازان ماوریات باازار یاا
بازارگراسازی 7باالتر دارد ،دارای عدم تقارن اطالعاتی جدیتری است.
نتیم و همکاران )2191( 92با استفاده از یک مجموعه داده بزرگ از شرکتهای آظریقای جنوبی به دنبال پاسخ به ایان
سؤال بودند که آیا قدرت مدیر عام و ساختار حاکمیت شرکتی میتواند حساسیت عملکرد-پااداش مادیران اجرایای را
تعدی میکند؟ آنها دریاظتند که قدرت مدیر عام و ساختار حاکمیت شارکتی دارای یاک اثار تعادیلگر بار حساسایت
عملکرد-پاداش مدیران اجرایی دارد .آنها نشان دادند که ایان حساسایت پااداش در شارکتهاایی باا مادیر عاما هاای
معتبرتر ،مالکیت نهادی و مدیریتی باالتر و کمیتههای مستق بیشتر است ،اما این حساسیت در شرکتهای که هیئتمدیره
بزرگتر ،مدیرعام های قدرتمندتر و دارای دوره تصدی طوالنی مدتتری هستند ،کمتر است .لی و همکااران)2191( 99
اثر مااظههکاری حسابداری بر پاداش مدیران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داده است بین مااظههکاری
حسابداری و پاداش مدیران رابطه مثبت وجود دارد و بین حساسیت مااظههکاری حسابداری و حساسیت پااداش مادیران
رابطه منفی وجود دارد.
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ژوو و همکاران )2194( 94دریاظتند نمایندگان هیئتمدیره سهامداران غیرنهاارتی تارثیر مثبتای بار حساسایت عملکارد
مدیران اجرایی دارد ،در حالیکه هیئتمدیره مستق ترثیر منفی بر حساسیت عملکرد مادیران اجرایای دارناد .ایاوازاکی و
همکاران )2191( 91رابطه بین مااظههکاری حسابداری و قراردادهای جبران خدمت مدیران اجرایی را مبتنی بار عملکارد
حسابداری در شرکتهای ژاپنی بررسی کردند و رابطه مثبات باین مااظهاهکااری حساابداری و حساسایت در پرداخات
پاداش مدیران براساس عملکرد یاظتند .کوردیرو و همکاران )2199( 97نیز دریاظتناد مادیران ینای بیشاتر بارای عملکارد
حسابداری مثبت ،پاداش دریاظت میکنند تا اینکه برای عملکرد حساابداری منفای ،مجاازات شاوند .از طرظای آیینگاار و
زامپلی ( )2191رابطه بین رویههای حسابداری مااظههکارانه و حساسیت پاداش را مورد مطالعاه و دریاظتناد حساسایت در
پرداخت پاداش مدیران اجرایی براساس عملکرد حسابداری برای شرکتهایی که سودهای حسابداری مااظهاهکاراناه را
گزارش میکنند ،بیشتر است.
فرضیههای پژوهش

بر اساس مبانی نهری و پیشینه پژوهش ،ظرضیههای زیر برای این پژوهش تدوین شده است:
ظرضیه اول :بین مااظههکاری در گزارشگری مالی و سطح عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
ظرضیه دوم :بین مااظههکاری در گزارشگری مالی و حساسیت عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
ظرضیه سوم :بین اثر تعاملی مااظههکاری در گزارشگری مالی و عملکرد واقعی حسابداری مبتنی بر ارزش دظتری و سطح
عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
ظرضیه هارم :بین اثر تعاملی مااظههکاری در گزارشگری مالی و تغییر عملکرد واقعی حسابداری مبتنی بر ارزش دظتاری
و حساسیت عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
ظرضیه پنجم :بین اثر تعاملی مااظههکاری در گزارشگری مالی و عملکارد مبتنای بار ارزش باازار (باازده ساهام) و ساطح
عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
ظرضیه ششم :بین اثر تعاملی مااظههکاری در گزارشگری مالی و تغییر عملکرد مبتنی بر ارزش بازار (تغییر باازده ساهام) و
حساسیت عملکرد -پاداش مدیران ،رابطه معناداری وجود دارد.
روششناسی و الگوهای پژوهش
روششناسی پژوهش

جامعه آماری در دسترس در پژوهش حاضر شام شرکتهای پبیرظتهشده در باورس اورا بهاادار تهاران اسات کاه
دارای شرای زیر در بازه زمانی  9911لغایت  1( 9912ساله) باشند:
 .9شرکتها قب از تاریخ سال  9921در بورس پبیرظتهشده باشد و در طی دوره پژوهش بورس ظعال باشند (باه دلیا
اینکه برای مااسبه برخی از متغیرها ،به دادههای سال قب آنها نیاز است).
 .2شرکتهای که سال مالی آنها به پایان اسفند ختم میشود (به لااظ اظزایش قابلیت مقایسه).
 .9شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد (به لااظ اظزایش قابلیت مقایسه).
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 .4جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگباری ،واسطهگرهای مالی ،شرکتهای لیزین

) نباشاد؛ زیارا

ناوه گزارشگری مالی آنها متفاوت است.
 .1وقفه معامالتی بیش از  9ماه نداشته باشد .از این معیار به جهت دستیابی به اطالعاات باه روزتار در مااسابه باازدهی
سهام از این شرط استفاده شده است.
جهت تهیه برخی از دادهها از سایتهای  tsetmcو کدال استفاده شده است .به این ترتیاب تعاداد شارکتهاایی کاه
ویژگیهای ظو البکر را داشتند و بهعنوان جامعه آماری در دسترس بتوان از آنهاا اساتفاده کارد 914 ،شارکت در باازه
زمانی  1سال است .با توجه به اینکه برخی از شرکتها پاداش هیات مدیره را اظشا نمیکنند؛ لبا از رویکرد پنا ناامتوازن
جهت تالی استفاده شده است.
الگوهای پژوهش

عملکرد شرکتها را میتوان با استفاده از معیارهای مبتنی بر ارزش دظتری و ارزش باازار ماورد سانجش قارار داد .در
این مطالعه از هر دو روش جهت آزمون ظرضیه های پژوهش استفادهشده است (ژان

و همکاران.)2191 ،

(الف) الگوهای عملکردی براساس ارزش دظتری:
( )9
( )2

  CONTROLS  
  TRUE _ ROA   CONS  TURE _ ROA    CONTROLS  
i

i

i

i

COMPi   0  1TRUE _ ROAi   2CONSi  TURE _ ROAi 

i

i

i

2

i

i

1

COMPi   0

(ب) الگوهای عملکردی براساس ارزش بازار:
( )9
( )4

i

  CONTROLS  
i

i

i

COMPi   0  1RETi   2CONSi  RETi 

  CONTROLS  
i

i

COMPi   0  1RETi   2 RETi 

در الگوهای ظو  COMP ،و  ΔCOMPنشان دهنده متغیرهای وابسته ایان پاژوهش هساتند کاه بیاانگر ساطح و تغییار
ارزش پاداش مدیران است .بازده ساهام ( )RETنیاز نشاانگر معیاار عملکارد مبتنای بار باازار اسات .الگاوهاای ( )9و ()9
نشاندهنده ترثیر مااظههکاری بر عملکرد-پاداش مدیران است و الگوهای ( )2و ( )4نشاندهنده تارثیر مااظهاهکااری بار
حساسیت عملکرد-پاداش مدیران است.
همچنین مجموعهای از متغیرها را برای کنترل اثر سایر عوام مانند ویژگیهای شرکت ،حااکمیتی و هیئاتمادیره باه
الگوی پژوهش اظزوده شده است .تعریاف عملیااتی متغیرهاا در پایاان هماین بخاش و پاس از تعریاف متغیرهاای اصالی
پژوهش ،بیان شده است.
الف) محافظهکاری حسابداری

این مطالعه مبتنی بر تبیین قرارداد براساس مطالعه واتز ( )2119برای مااظههکاری ،اسات .اول اینکاه ،بایاد از معیااری
استفاده شود که نه تنها وجود مااظههکاری را نشان میدهد بلکه بتواند مقیاس و درجه مااظههکاری را نیاز انادازهگیاری
کند .تعدادی از الگوها در ادبیات نهری برای مااسبه مااظههکاری در گزارشگری مالی ارائه شده است کاه البتاه برخای
از آنها به دلی مادودیتها یا ویژگیهای مناصر به ظرد بازار سرمایه ایران ،نمیتوانناد بارای مطالعاه حاضار کااربردی
باشند .بهعنوان مثال ،الگوی باسو ،الگوی سودخالص ،الگوی ولگی سودها و الگوی اقالم تعهادی-جریاان نقاد در ایان
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مای اقتصادی کاربردی نمیباشد (بنیمهد و همکاران9919 ،ب)؛ راکه این الگوها ظق وجود مااظههکااری را نشاان
میدهد و میزان درجه و مقیاس آن را بیان نمیکنند .همچنین الگوی ارزش دظتری به ارزش بازار بیاور و رایاان)2111( 94
میتواند شام اقالمی باشد که خارج از ترازنامه (همانند گزینههای رشد و هاماظزایای کاه بار ارزش باازار شارکت ماؤثر
میباشد) است .اگر ه الگوی خان و واتز )2111( 92در حقیقت یکی از بهترین معیارهای مااظهاهکااری در گزارشاگری
مالی مبتنیبر سال -شرکت است ،اما کاربردش در شرای سختتری رخ میدهد (بهعنوان مثال ،نیاز به یک بازار سارمایه
کارا و یک سازوکار اجرای قانون اثربخش ،دارد).
براساس پیشینه موجود دو نوع مااظههکاری مطر است :شرطی و غیرشرطی .انتهار میرود که اقالم تعهدی عملکرد
نامتقارنی را از عملکرد شرکتها نشان دهد؛ راکه زیانهای اقتصادی توس ظرایند اقالم تعهدی به صورت به موقعتار از
سودها شناسایی میشوند .از اینرو ،بال و شیواکومار ( )2117اقالم تعهدی را در الگوی پیشین مااظههکاری شرطی خاود
قرار دادند .براین اساس در پژوهش حاضر ،برای مااسبه مااظهاهکااری شارطی از الگاوی بسا یاظتاه باال و شایواکومار
( )2117توس ژان

و همکاران ( )2191استفاده شده است که خطای الگو ( )ԑنشان دهنده مااظههکاری اسات .الزم باه

ذکر است در پژوهش حاضر این معیار ساختگی (دامی) است.
( )1

TAit
REVit
PPEit
CFit
CFit
1
  0  1
 2
 3
 4
  5 DCFit   6 DCFit 
  it
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1

در الگوی ظو  TAitنشاندهنده اقالم تعهدی ک است که از تفااوت ساود عملیااتی و جریاان نقاد عملیااتی حاصا
میشود؛  Ait-1نیز نشاندهنده ک داراییهای سال قب است .تغییر درآمد ساال جااری نسابت باه ساال قبا ( )ΔREVitرا
نشان میدهد PPEit .خالص اموال ،تجهیزات و ماشینآالت است CFit .نسبت جریان نقد عملیااتی باه دارایایهاا را نشاان
میدهد DCFit .یک متغیر ساختگی است که اگر جریان نقد عملیاتی منفی باشد عدد  9و در غیر اینصورت صافر اسات.
 ԑitنیز نشاندهنده مااظههکاری در گزارشگری مالی است .برای مااسابه  ،CONSitخطاای الگاوی ( )ԑit( )1در عادد -9
ضرب میشود .هر ه عدد حاصله بزرگتر باشد ،درجه مااظههکاری نیز باال خواهد بود؛ سپس ،اگر اعداد مثبت باشاد 9
و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد شد.
ب) عملکرد حسابداری
91

پژوهشهای پیشین نشان میدهد که مااظههکاری غیرشرطی ممکن است منجر به مدیریت ساود گاردد .ان و لاو

( )2192معتقدند عملکرد حسابداری واقعی از طری اقالم تعهدی اختیاری اصال میشود .بدینمنهور مایتاوان از معیاار
اقالم تعهدی اختیاری مطاب با عملکارد ،کوتااری و همکااران )2111( 41اساتفاده کارد .ایان معیاار پژوهشاگران را قاادر
میسازد تا استنتاجهای قاب اعتمادتری را داشته باشند (ژان

و همکاران .)2191 ،از اینرو ،عملکارد حساابداری واقعای

( )TRUE_ROAبه شر زیر مااسبه میشود:
( )7

TAit
REVit
PPEit
CFit
NIit
1
  0  1
 2
 3
 4
 5
  it
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1

که  NIitسود خالص را نشان میدهد .تعریاف ساایر متغیرهاا همانناد الگاوی ( )1اسات .پاس از تالیا الگاوی ( )7و
بدست آوردن خطای این الگو ،اعداد حاصله خطا را در داراییهاای ساال قبا ( )Ait-1ضارب کارده تاا ارزش بارآوردی
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اقالم تعهدی اختیاری حاص گردد .سپس از تفاوت سود خالص و اقالم تعهادی اختیااری حاصاله ،عملکارد حساابداری
واقعی بدست میآید .برای همگن کردن و جلوگیری از پراکنش دادهها سپس تفاوت این دو عدد را در داراییهای ساال
جاری ( )Aitتقسیم میکنیم.
تعریف عملیاتی سایرمتغیرهای پژوهش در جدول  9بیان شدهاند.
جدول  .1تعریف عملیاتی سایر متغیرهای پژوهش

نوع متغیر

نماد متغیر

تعریف عملیاتی متغیر

وابسته:
پاداش مدیران

COMP

لگاریتم طبیعی مجموع پاداش مدیران.

تغییر پاداش مدیران

ΔCOMP

COMPt - COMPt-1

مستق :
 )9مبتنی بر عملکرد حسابداری
خطای الگوی ( )7برآورد شده و سپس در داراییهای سال قب ( )Ait-1ضرب میشود.
عملکرد حسابداری واقعی

True_ ROA

تغییر عملکرد حسابداری واقعی

ΔTrue_ROA

همچنین از تفاوت سود خالص و اقالم تعهدی اختیاری حاصله ،عملکرد حسابداری واقعی
بدست میآید .در نهایت اعداد بر داراییهای سال جاری ( )Aitتقسیم شد.
True_ROAt – True_ROAt-1

 )2مبتنی بر عملکرد بازار
بازده سهام

RET

تغییر بازده سهام

ΔR T

(قیمت سال

 -قیمت سال )

R T

قیمت سال
RETt -RETt-1

کنترلی:
( )9ویژگیهای مالی
اندازه شرکت

SIZE

لگاریتم طبیعی ک داراییها.

اهرم مالی

LEV

از تقسیم ک بدهیها بر ک داراییها حاص میشود.

رشد

BTM

از تقسیم ارزش دظتری بر ارزش بازار حقو صاحبان سهام بدست میآید.

( )2ویژگیهای مالکیتی
مالکیت دولتی
مالکیت مدیریتی
درصد سهام نگهداری شده
توس مدیران

StateOwned
DMH

اگر شرکت دارای مالکیت مدیریتی باشد  9و در غیر اینصورت صفر.

MH

لگاریتم طبیعی (+9تعداد سهام نگهداری شده  /ک سهام).

اگر شرکت دارای مالکیت دولتی باشد  9و در غیر اینصورت صفر.

( )9ویژگیهای هیئتمدیره
تعداد هیئتمدیره

BOARD

لگاریتم طبیعی تعداد اعیای هیئتمدیره.

استقالل هیئتمدیره

IBOARD

درصد اعیای غیرموظف بر ک تعداد اعیای هیئتمدیره.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی دادهها

در آمار توصیفی به وضعیت دادهها با شاخصهای مرکزی پرداخته میشود .جدول  2وضعیت دادهها را به شار زیار
نشان میدهد:

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /1پیاپی 66 /16
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای کمی پژوهش

نماد متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

اناراف معیار

نام متغیر

COMP

4/9241

4/9992

91/4192

2/9121

9/1924

ΔCOMP

-1/2994

1/1111

1/9141

-91/4192

9/2292

عملکرد حسابداری واقعی

True_ ROA

1/9942

1/9947

9/9127

-1/9241

1/9141

تغییر عملکرد حسابداری واقعی

ΔTrue_ROA

1/1112

1/1199

1/4147

-9/1244

1/9491

RET

1/1721

1/1411

4/4922

-1/1191

9/9114

تغییر بازده سهام

ΔRET

1/9291

1/2424

2/1424

-4/2192

9/7297

لگاریتم طبیعی تعداد اعیای هیئتمدیره

Board

9/7944

9/7114

9/1411

9/7114

1/1417

استقالل هیئتمدیره

IBoard

1/7979

1/71

1/2149

1/21

1/2994

اندازه شرکت

Size

94/9279

94/9471

21/9299

99/1992

9/4427

نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

BtM

1/1742

1/4212

1/2142

1/9199

1/9197

اهرم مالی

LEV

1/1772

1/1429

9/1711

1/9117

1/2912

سهام دردست مدیران

MH

2/1791

2/1249

9/2911

1/111

9/1144

TRUE*CONS

1/1411

1/1111

9/9127

-1/9241

1/9144

ΔTRU *CONS

-1/1172

1/1111

1/4147

-1/7421

1/9141

RET*CONS

1/2922

1/1111

4/9212

-1/1191

1/1214

ΔR T*CONS

1/9441

1/1111

7/2117

-4/2192

9/9441

لگاریتم طبیعی پاداش مدیران
تغییر پاداش مدیران

بازده سهام

اثرتعاملی مااظههکاری و عملکرد
اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر عملکرد
اثرتعاملی مااظههکاری و بازده سهام
اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر بازده سهام

ادامه جدول  .2متغیرهای دو ارزشی پژوهش

مااظههکاری ()CONS
مااظههکار

مالکیت دولتی ()State

مالکیت مدیریتی ()DMH

عدممااظههکار

مالکیت دولتی

عدممالکیت دولتی

مالکیت مدیریتی

عدممالکیت مدیریتی

414

442

14

241

917

421

%12

%42

%4

%19

%97

%24

نتایج جدول  2نشان میدهد حدود  97درصد ساهام شارکتهاا ماورد مطالعاه ،تاات مالکیات مادیران آنهاا اسات.
همچنین حدود  19درصد از داراییها از ما بدهیها ترمین میگردد (الزم باه ذکار اسات شارکت صانایع ریختاهگاری
ایران در سال  9912دارای باالترین نرخ بوده است) .متوس بازده ساهام نیاز  17درصاد اسات .میاانگین و میاناه لگااریتم
پاداش مدیران و ارزش دظتری داراییها (اندازه شرکت) به ترتیب  )4/9992( 4/9241و  .)94/9471( 94/9279حدود 12
درصد شرکتها گزارشگری مااظههکاراناه داشاتند و  4درصاد از شارکتهاای دارای مالکیات دولتای و  %97مالکیات
مدیریتی بودند .نسبت ارزش دظتری به ارزش بازار حقو صاحبان سهام نیز بهطور متوس  %17است.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

جهت آزمون ظرضیههای ششگانه پژوهش از الگوهای رگرسیونی شماره ( )9لغایت ( )4استفاده شده است که نتاایج
آنها در جدول  9بیان شده است.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه الگوهای  9و  9دارای خودهمبساتگی ساریالی در دادههاا هساتند؛ لابا از وقفاه اول
جمله خطاها جهت آزمون استفاده شد (برای مطالعه بیشتر به اظالطونی ( )991 ،9912مراجعه نماید).
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (اثرات ثابت)

نام متغیر

نماد متغیر

متغیروابسته
عرض از مبدأ

C

الگوی 9

الگوی 2

الگوی 9

الگوی 4

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

آماره t

آماره t

آماره t

آماره t

COMP

ΔCOMP

COMP

ΔCOMP

-1/7422

9/9222

1/9411

2/2191

1/2472

4/2999

1/2429

4/1419

-1/4147
**

-1/4791
مااظههکاری

CONS

1/1271
-1/9729
9/9449

عملکرد حسابداری واقعی

TRUE_ROA

اثر عاملیمااظههکاری و عملکردحسابداری واقعی

TRUE*CONS

تغییر عملکرد حسابداری واقعی

ΔTRU _ROA

اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر عملکرد واقعی

ΔTRU *CONS

1/2114

1/2777
**

-1/1292

1/1771
**

-1/4944

**

-1/7211

1/2111

1/1119

1/2121

-2/1449

-7/1441

-2/4111

**

1/9121
4/4492
1/7212
1/4122
9/1921
9/7147
9/2149
9/4197
1/4999

**

9/4117
9/1111
-1/1499

بازده سهام

1/1949

RET

-1/9279
1/1411
اثر تعاملی مااظههکاری و بازده سهام

*

1/1422

RET*CONS

9/7172
-1/1191
تغییر بازده سهام

ΔR T

1/9129
-1/2414
1/9219

اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر بازده سهام

ΔR T*CONS

**

1/9441
2/9441

لگاریتم تعداد اعیای هیئتمدیره

Board

9/7291
1/1124

**

1/9291

9/9911

2/1491

1/1171

**

-1/1291
2/9242
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نام متغیر

استقالل هیئتمدیره

نماد متغیر

IBoard

الگوی 9

الگوی 2

الگوی 9

الگوی 4

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

آماره t

آماره t

آماره t

آماره t

9/9197

1/9114

2/7192

-1/1912

1/1414

-1/1114

1/9422

-1/9719

1/9291

1/1911

1/9214

1/1429

1/7927

-9/9919

9/4214

1/7494

-1/1497

1/9229

1/9199

1/1292

-1/4992

94/4779

1/9711
اندازه شرکت

Size

نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

BtM

اهرم مالی

LEV

سهام دردست مدیران

MH

**

1/1224
91/2921
**

-1/9211

مالکیت مدیریتی

وقفه خطاها

)Res1(-1

توزیع ظیشر
سطح معناداری ظیشر
دوربین واتسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدی شده
پن نامتوازن

**

1/1427

1/2121

1/1499

-2/4274

-9/2241

-4/2422

-1/9121

-9/1499

-1/4212

1/9249

1/7797

1/9129

1/7729

-1/2241

-9/7941

-1/9792

-2/4279

1/1222

-1/9122

1/1711

-1/1742

1/1129

1/2419

1/1124

1/2442

-1/9424

9/1917

-1/4224

DMH

-1/1224
*

-1/9121

1/9291
مالکیت دولتی

1/9121

-1/9192

**

STATE

**

-1/1149

-1/4119
1/2172

**

-9/7191
**

-9/7171

-1/2979
**

1/2929

-1/4777

1/9119

1/7427

1/9191

1/7411

-2/2997

1/9249

-9/1422

1/9447

1/1991

1/9924

-1/1192

1/2949

1/9722

1/4119

1/9741

1/7411

1/2124

1/4991

-1/9241

1/9447

1/4117

1/4272

1/1921

1/1944

92/1297

91/2474

1/2949

F

19/4727

4/2942

41/2124

9/4719

Prob. F

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111

D-W

9/1444

2/9911

2/1922

2/9941

R2

1/7421

1/9924

1/7749

1/1299

2
Adj

R

1/7741

1/1214

1/7194

1/1119

 424مشاهده

 444مشاهده

 424مشاهده

 444مشاهده

 * ،** -به ترتیب در سطح  %1و  %91معنادار است.

نتایج جدول  9نشان میدهد مااظههکاری با سطح پاداش مدیران و همچناین حساسایت پااداش مادیران دارای رابطاه
منفی و معناداری است (با حیور متغیرهای مبتنی بر ارزش دظتری و بازار)؛ بنابراین ،ظرضیههای اول و دوم ماورد پابیرش

 /11حساسیت پاداش مدیران :شواهدی بیشتر از نقش محافظهکاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران

قرار میگیرد .همچنین میتوان گفت بین اثر تعاملی عملکرد حسابداری واقعای و مااظهاهکااری باا ساطح پااداش رابطاه
معناداری وجود ندارد .از اینرو ظرضیه سوم پژوهش مورد پبیرش قرار نمیگیرد .بین سایر متغیرها همچون تعداد اعیای
هیئتمدیره ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش دظتری به ارزش بازار حقو صاحبان سهام و مالکیت دولتی نیز با ساطح پااداش
مدیران رابطه معناداری وجود دارد .نتاایج حاصا همساو باا نتاایج پاژوهش آیینگاار و زامپلای ( ،)2191لای و همکااران
( )2191و ژان

و همکاران ( )2191است.

براساس نتایج جدول  9میتوان بیان داشت که باین تغییار عملکارد حساابداری واقعای باا حساسایت عملکارد پااداش
مدیران دارای رابطه معناداری نمیباشد .همچنین ،بین اثر تعاملی مااظههکااری و حساسایت عملکارد حساابداری واقعای
مبتنی بر ارزش دظتری با حساسیت عملکرد -پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارند .از اینرو ظرضایه هاارم
پژوهش مورد پبیرش قرار میگیرد .به بیانی مااظههکاری میتواند اثر عملکرد حسابداری واقعی شرکتها بر حساسایت
پاداش مدیران را تات ترثیر قرار دهد .نتایج حاص همسو با نتایج پژوهشهای ایوازاکی و همکااران ( )2191و ژانا

و

همکاران ( )2191است.
جهت آزمون ظرضیههای پنجم و ششم که به بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از الگاوهاای رگرسایونی ( )9و ()4
که مبتنی بر ارزش بازار میباشد ،استفاده شده است .نتایج جدول  9نشان میدهد بین باازده ساهام و تغییار باازده ساهام باا
سطح پاداش عملکرد مدیران و همچنین حساسیت پاداش عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .اما بین اثر تعااملی
بازده سهام و مااظههکاری با سطح پاداش مدیران رابطه مثبات و معنااداری در ساطح اطمیناان  11درصاد وجاود دارد .از
اینرو ظرضیه پنجم پژوهش مورد پبیرش قرار میگیرد.
همچنین براساس نتایج جدول  9میتوان بیان داشت بین اثر تعااملی مااظهاهکااری و تغییار باازده ساهام باا حساسایت
عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معنااداری وجاود دارد .از ایانرو ظرضایه ششام پاژوهش ماورد
پبیرش قرار میگیرد .نتایج حاص همسو با نتایج پژوهش ژان

و همکاران ( )2191نیست.

آزمونهای اضافی
آزمون بررسی عدم تقارن اطالعاتی

مبانی نهری نشان میدهد مااظههکاری در گزارشگری مالی از عادم تقاارن اطالعااتی باین ذینفعاان مختلاف حاصا
میشود و میتوان پیشبینی کرد ،اگر عدم تقارن اطالعات جدیتر باشد ،تقاضا برای مااظههکاری نیز بیشتر خواهد شاد.
در این پژوهش با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دظتری حقو صاحبان سهام ( )MtBدرجه عدم تقاارن اطالعااتی
به دست آمد .هر ه این نسبت باالتر باشد ،عدم تقارن اطالعات نیز جدیتر خواهد باود .از ایانرو نموناههاا باه دو گاروه
(عدم تقارن اطالعاتی باال و عدم تقارن اطالعاتی کم) تقسایم شادند .هنگاامی کاه ایان نسابت بارای شارکتی در صانعت
خاص ،باالتر از حد میاناه آن باشاد ،آن شارکت در گاروه بااال (عادد  )9و در غیار ایان صاورت گاروه پاایین (عادد )1
طبقهبندی میشود .سپس ظرضیه اول و دوم پژوهش مجددا مورد آزمون قرار مایگیارد .نتاایج نشاان داده اسات کاه 474
مشاهده در گروه عدم تقارن اطالعاتی باال است و  442مشاهده در گروه پایین دستهبندی میشاود .نتاایج آزماون روابا
بین متغیرهای پژوهش در جدول  4بیان شده است.
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جدول  .1نتایج آزمون فرضیههای  1و  2پژوهش (اثرات ثابت)– عدمتقارن اطالعاتی باال و پایین

نام متغیر

نماد متغیر

متغیروابسته
عرض از مبدأ

C

عدمتقارن اطالعاتی باال

عدمتقارن اطالعاتی پایین

ضریب

ضریب

انارافمعیار

انارافمعیار

آماره t

آماره t

COMP

COMP

2/1142

-2/1111

9/4111

9/4194

9/9429
**

-1/9114
مااظههکاری

CONS

لگاریتم تعداد اعیای هیئتمدیره

Board

استقالل هیئتمدیره

IBoard

نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

BtM

اهرم مالی

LEV

سهام دردست مدیران

MH

مالکیت دولتی

مالکیت مدیریتی
توزیع ظیشر
سطح معناداری ظیشر

-1/4492

1/9912
-9/992

-1/2411

1/7111

**

2/7111

9/1442

1/2412

1/1724

9/9919

1/9291

-1/9972

1/2721

1/9744

1/9994
اندازه شرکت

9/4219
**

1/1241

9/4241
Size

*

**

-1/2999
1/4221

**

1/1444

1/1992

4/4791

92/7411
**

-1/2171

-1/9412

1/4471

1/1119

-1/4994

-9/4419
**

-1/1429

-1/2714

1/9271

1/2242

-2/1471

-9/2244
*

1/9977

1/9779

1/9991

1/1274

1/2472

9/1214

-1/2429

-1/9149

1/9919

1/2992

-1/2244

-1/4911

-1/9941

-1/2211

1/9412

1/2411

-1/2471

-1/1927

F

91/7944

92/1129

Prob. F

1/1111

1/1111

STATE

DMH

 /11حساسیت پاداش مدیران :شواهدی بیشتر از نقش محافظهکاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدی شده

R2

1/2174

2

1/2929

1/4712

224

994

Adj

R

تعداد مشاهدات-پن نامتوازن

1/4442

 * ،** -به ترتیب در سطح  %1و  %91معنادار است.

براساس آزمون پترنوستر در نرماظزار استاتا  ،94آزمون این ظرض که مااظههکاری در گزارشاگری ماالی باا عملکارد
مدیران در سطو مختلف عدم تقارن اطالعاتی دارای رابطه معنادار است ،مورد بررسی قرار گرظت .نتاایج پاژوهشهاای
پیشین نشان داده است عادم تقاارن اطالعااتی باا عملکارد شارکتهاا رابطاه منفای دارد (ودیعای و صافری )9914 ،و باا
مااظههکاری در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار دارد (رضازاده و آزاد .)9924 ،برخی معتقدند اعماال رویاههاای
حسابداری مااظههکارانه از طری شناسایی زودهنگام زیان و ترخیر در شناسایی سود میتواند باه عناوان جاایگزینی بارای
نهارت برون سازمانی باعث کاهش تیادهای نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی شود (احمدزاده و سروشیار.)9914 ،
آماره  tآزمون پترنوستر نشان میدهد بین ضرایب مااظههکاری در گزارشگری مالی و سطح پاداش عملکرد مادیران
در گروههای عدم تقارن اطالعاتی بااال و پاایین تفااوت معنااداری وجاود دارد (باه ترتیاب در دو گاروه  1/111و 1/111
است) .مطاب نتایج جدول  4میتوان گفت مااظههکاری نقش مهمی را در شرایطی که عدمتقارن اطالعاتی پاایین وجاود
دارد ،بازی میکند؛ راکه اعمال مااظههکاری در گزارشگری مالی سبب کاهش عدم تقارن اطالعااتی مایگاردد .ایان
یاظته مخالف نهر خان و واتز ( )2111و ژان

و همکاران ( )2191است؛ آنهاا معتقدناد مااظهاهکااری در شارایطی کاه

عدمتقارن اطالعاتی باال است میتواند نقش مهمی را بازی کند .خان و واتز ( )2111معتقدناد کاه باا کااهش عادمتقاارن
اطالعاتی ،تقاضا برای مااظههکاری نیز کاهش خواهد یاظت .براساس نتایج جادول  4مایتاوان گفات مااظهاهکااری در
مای حسابداری ایران میتواند در شرای عدم تقارن اطالعاتی باال و پایین بهعنوان یک ساازوکار ماؤثر شاناخته شاود و
همچنین نقش بازدارندهای را بازی کند .بهعالوه ،تقاضا برای مااظههکاری در گزارشگری مالی در شرکتهایی با مای
کیفیت اطالعاتی پایین ،بیشتر است؛ زیرا مدیران این شرکتها ظرصت بیشتری برای انجام رظتارهای ظرصاتطلباناه دارناد
(ایوازاکی و همکاران.)2191 ،
معیار سنجش جایگزین محافظهکاری

برای مااسبه سنجش مااظههکاری در گزارشگری مالی معیارهای مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر از معیاار
جایگزین مااظههکاری غیرشرطی الگوی گیولی و هاین ( )2111استفاده شده است:
الگو()4

OACC
) (1
Ait 1

CSCORE 

که  CSCOREنشاندهنده درجه مااظههکاری است و  OACCنیز نشااندهناده اقاالم تعهادی عملیااتی اسات کاه از
تفاوت سود خالص و جریان نقد عملیاتی به دست میآید .هر ه عدد حاصله بزرگتر باشد ،درجه مااظههکاری نیز بااال
خواهد بود؛ سپس ،اگر اعداد مثبت باشد  9و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد شد .نتایج این آزمون در جدول  1بیاان
شده است.
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جدول  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (اثرات ثابت) با معیار جایگزین محافظهکاری

نام متغیر

نماد متغیر

متغیروابسته
عرض از مبدأ

C

مااظههکاری

CONS

الگوی 9

الگوی 2

الگوی 9

الگوی 4

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

آماره t

آماره t

آماره t

آماره t

COMP

ΔCOMP

COMP

ΔCOMP

-1/1274

1/9722

1/1194

9/1292

1/2449

4/2119

1/2779

4/1471

-9/9744
**

-1/1499

1/1229
-7/4292
9/1117

عملکرد حسابداری واقعی

TRUE_ROA

اثر تعاملیمااظههکاری و عملکردحسابداری واقعی

TRUE*CONS

تغییر عملکرد حسابداری واقعی

ΔTRU _ROA

اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر عملکرد واقعی

ΔTRU *CONS

1/1212
**

-1/7444

1/1191
**

-1/2229

1/4111
**

-1/4242

1/2112

1/1711

1/2172

-2/1292

-9/2194

-2/2929

**

1/2419
9/1241
2/1291

**

1/4219
7/1979
2/7119

**

9/9144
2/9111
9/1471

**

9/4119
9/1141
-1/1491

بازده سهام

1/1912

RET

-9/9119
1/1491
اثر تعاملی مااظههکاری و بازده سهام

1/1442

RET*CONS

1/1992
-1/1129
تغییر بازده سهام

ΔR T

1/9921
-1/2721
1/2772

اثر تعاملی مااظههکاری و تغییر بازده سهام

ΔR T*CONS

لگاریتم طبیعی تعداد اعیای هیئتمدیره

Board

*

1/9111
9/4449
9/2121

**

1/1119

9/9941
2/1179

9/4179

**

1/1914

1/9429
2/9214
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نام متغیر

نماد متغیر

متغیروابسته

استقالل هیئتمدیره

IBoard

اندازه شرکت

Size

نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

BtM

اهرم مالی

LEV

سهام دردست مدیران

MH

الگوی 9

الگوی 2

الگوی 9

الگوی 4

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

انارافمعیار

آماره t

آماره t

آماره t

آماره t

COMP

ΔCOMP

COMP

ΔCOMP

9/4444

1/4419

2/2192

1/9919

-1/4711

1/2912

1/9222

1/1949

1/9272

1/1117

-1/2174

9/7721

1/9171

-1/1441

91/7429

-1/4974

97/1219

-1/4444

وقفه خطاها
توزیع ظیشر
سطح معناداری ظیشر
دوربین-واتسون

-1/4479

1/1427

1/2214

1/1494

-2/4121

-9/1497

-1/1219

-1/1291

-1/1292

-1/2412

1/9214

1/7714

1/9111

1/7722

-1/4191

-9/9292

-1/7991

-2/2924

1/1291

-1/9212

1/1111

-1/1214

1/1129

1/2412

1/1112

1/2441

-/4471

1/1141
**

1/2129
-9/1124
**

-9/4411

-1/9914

1/9241

1/9417

1/7449

1/9111

1/7412

-2/7471

1/2421

-2/1919

1/2221

1/1144

1/9991

-1/1219

1/9421

1/9721

1/4711

1/9749

1/4712

1/1219

1/4997

-1/4422

1/2999

1/4112

1/4917

1/1944

1/1944

92/7294

91/4117

1/9194

F

19/4224

4/7492

47/4911

9/1914

Prob. F

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111

D-W

9/1117

2/9977

2/1991

2/9424

2

ضریب تعیین

R

ضریب تعیین تعدی شده

2
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 424مشاهده

 444مشاهده
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نتایج جدول  1نشان میدهد بین مااظههکاری در گزارشگری مالی (براساس الگوی گیاولی و هااین )2111 ،و ساطح
عملکرد -پاداش مدیران و نیز حساسیت عملکرد-پاداش مدیران دارای رابطه منفی و معناداری وجاود دارد .همچناین اثار
تعاملی مااظهه کاری و عملکرد مبتنی بر ارزش دظتری با سطح عملکرد -پاداش مدیران دارای رابطاه مثبات اسات .نتاایج
جدول  1حاکی از این است که اثر تعاملی مااظههکاری و عملکرد مبتنی بر ارزش باازار باا حساسایت عملکارد -پااداش
مدیران دارای رابطه مثبت است .به بیانی با اظزایش مااظههکاری ،حساسیت باه پااداش مادیران مبتنای بار عملکارد آنهاا
اظزایش مییابد و این بدان معنا است که مااظههکاری در گزارشگری مالی میتواند بهعنوان یک سازوکار مادودکنناده
ظرصتطلبی مدیران عم کند .برای شرکتهای دارای مااظههکاری در گزارشگری مالی باال (پایین) میبایست نهاارت
مستقیم بر مدیران اجرایی کم (زیاد) و تکیه بر قراردادهای زیاد (کم) باشد که این خود در ارتباط باا قراردادهاای پااداش
مدیران اجرایی برای اندازهگیری عملکرد آنها است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

گزارشگری مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتهار میرود نقش ماوثری در توساعه
سرمایه گباری و اظزایش کارایی آن ایفا کند .اظزایش کیفیت گزارشگری مالی ابزاری برای ایفای مسدولیت پاساخگویی
به نیازهای جامعه است (امیرآزاد و همکاران .)9914 ،از اینرو مااظههکااری در گزارشاگری ماالی باه موضاوعی بااث
برانگیز در جوامع دانشگاهی تبدی شده است که دارای پیامدهای نهارتی و عملی قاب تاوجهی مایباشاد .ایان مطالعاه باا
استفاده از دادههای متشک از شرکتهای بورس اورا بهادار تهران در بازه زمانی باین ساالهاای  9911لغایات  9912باه
بررسی گونگی اثر مااظههکاری در گزارشگری مالی بر اثربخشی قراردادهای پاداش مدیران پرداخت .نتاایج نشاان داد
که مااظههکاری در گزارشگری مالی با پاداش مدیران دارای رابطاه منفای اسات کاه باا نهریاه واتاز و زیمارمن ()9111
مطابقت دارد؛ به بیانی مااظههکاری حسابداری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تریید باال برای شناخت اخبار خوب در مقابا
شناخت اخبار بد و براساس قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران به وجاود آماده اسات .از ایانرو مایتاوان بیاان
داشت مااظههکاری حسابداری با تساریع در شاناخت زیاان در مقابا شاناخت ساود ،موجاب کااهش ساود شارکتهاا
میگردد .کاهش سود بواسطه اظزایش مااظههکاری حسابداری منجر به کاهش پاداش مدیریت خواهد شد.
نتایج حاص از آزمون ظرضیههای اول و دوم این پژوهش نشان داد شاید براساس مبانی نهری داشاتن یاک ساازوکار
حاکمیتی کارامد سبب کاهش مسئله نمایندگی خواهد شد ،اما در این بین مااظههکاری در گزارشگری مالی نیز میتواند
به سازوکاری مبدل شود که به ح یا کاهش این مسئله کمک کند (بنیمهد و همکااران .)9919 ،راکاه مااظهاهکااری
نیاز به درجه باالی از اعتبار برای اخبار خوب نسبت به اخبار بد دارد (مرادی و همکااران .)9911 ،باه بیاانی ،ترییاد اعتباار
نامتقارن ،میتواند انگیزه مدیران را برای اظزایش ارزش دارایی و سود ،کاهش داد .براساس نتایج پژوهش حاضر میتاوان
استدالل کرد که هر ه حساسیت بیشتر باشد ،نشانگر نزدیکتر شدن مناظع بین مدیران و سهامداران است؛ لابا ،مایتاوان
گفت قرارداد پاداش آنها کاراتر است .نتایج حاص همسو با نتایج پژوهش آیینگاار و زامپلای ( ،)2191لای و همکااران
( )2191و ژان

و همکاران ( )2191است.
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براساس نتایج حاص از ظرضیه هارم پژوهش مایتاوان گفات مااظهاهکااری مایتواناد در ارائاه اطالعاات معتبرتار
درخصوص عملکرد مدیران به استفادهکنندگان مؤثر باشد و مایتاوان ایان ادعاا را داشات کاه اتخااذ مااظهاهکااری در
گزارشگری مالی میتواند ظرصتهای مدیریت سود را مادود کند و موجب بهبود و اظازایش قابلیات اطمیناان اطالعاات
شود؛ به بیانی مااظههکاری به بنگاهها این امکان را میدهد تا پاداش مدیران با عملکرد شرکت ،بیشتر گره بخاورد .نتاایج
حاص همسو با نتایج پژوهشهای ایوازاکی و همکاران ( )2191و ژان

و همکاران ( )2191است.

گزارشهای حسابداری دارای ماتوای اطالعاتی هستند و مااظههکاری ،یکی از ویژگیهاای کیفای اطالعاات ماالی
است که بر کیفیت این اطالعات و مرتب باودن آن باا ارزش ساهام اثرگابار اسات (مشاکی میااوقی و مامادی.)9912 ،
خواجوی و ممتازیان ( )9919رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطالعات مالی و بازده جاری و آتی سهام مستند کردناد.
نتایج آزمون ظرضیه ششم این پژوهش نیز بر این یاظتهها صاه میگبارد.
همچنین براساس نتایج حاص از آزمونهای اضاظی میتوان بیان داشت مااظههکاری میتواند عادم تقاارن اطالعااتی
را به میزان قاب توجهی کاهش دهد و رظتار ظرصتطلبانه مدیران را مادود کند و هزینههای معامالت را بین همه ذینفعاان
کاهش دهد .ایوازاکی و همکاران ( )2191معتقدند تقاضا برای مااظههکااری در گزارشاگری ماالی در شارکتهاایی باا
مای کیفیت اطالعاتی پایین ،بیشتر است؛ زیرا مدیران این شرکتها ظرصت بیشتری برای انجام رظتارهای ظرصاتطلباناه
دارند .بهطور خالصه ،مااظههکااری در گزارشاگری ماالی مایتواناد باه کااهش ریساک اطالعااتی ساهامداران ،کنتارل
هزینههای نمایندگی ،اظزایش ارزش شرکت کمک کند؛ بنابراین مااظههکاری را میتوان بهعناوان یاک ساازوکار ماؤثر
حاکمیتی شناخت و در نهر گرظت.
عدم اظشای پاداش مدیران در برخی از شرکتها عام مادویت در اجرای پاژوهش حاضار باود کاه ایان مسائله ،بار
تعمیم شواهد تجربای باه برخای شارکتهاا ترثیرگابار اسات .باا ایان حاال ،باا توجاه باه ماهیات کااربردی پاژوهش ،باه
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری پیشنهاد مایشاود کاه از رویکارد مااظهاهکاراناه جهات تادوین اساتانداردهای
استفاده کنند؛ راکه این قبی استانداردها میتواناد موجاب کااهش رظتارهاای ظرصاتطلباناه مادیران ازجملاه پرداخات
پاداش بیشتر گردد.
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تقدیر و تشکر

بدینوسیله از کلیه داوران گرانقدر که موجب اعتالی کیفی این پژوهش شدهاند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
منابع
ابراهیمی کردلر ،علی؛ رحمانی پیچا ،نوراهلل .) 9911( .بررسی رابطه توانایی مادیریت و کیفیات گزارشاگری ماالی در باورس اورا بهاادار تهاران .تاقیقاات
حسابداری و حسابرسی.9-27 ،)92(2 ،
احمدزاده ،حمید؛ سروشیار ،اظسانه .)9914( .ارزیابی نقش مااظهه کاری حسابداری و کیفیت ساود بار ارزش نهاایی نگهداشات وجاه نقاد در شارکتهاای
پبیرظته شده در بورس اورا بهادار تهران .مجله دانش حسابداری.911-947 ،)29(7 ،
اظالطونی ،عباس .)9912( .اقتصادسنجی در پژوهشهای مالی و حسابداری با نرماظزار  .EViewsانتشارات ترمه :تهران.
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 .)9914( .الگو جامع عوام مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایاران باه

روش نهریهپردازی زمینه بنیان .پژوهشهای حسابداری مالی.29-42 ،)4(91 ،
بنیمهد ،بهمن؛ مرادزاده ظرد ،مهدی؛ شجاعی باغینی ،زهرا9919( .الف) .مااظههکاری حسابداری و تیاد مناظع میان ساهامداران و اعتباردهنادگان در تقسایم
سود .ظصلنامه حسابداری مالی.941-914 ،)29(7 ،
بنیمهد ،بهمن؛ مرادزاده ظرد ،مهدی؛ ولیخانی ،مامدجعفر9919( .ب) .مااظههکاری حسابداری و پاداش مدیریت .حسابداری مدیریت.29-94 ،)9(4 ،
پرندین ،کاوه؛ قنبری ،مهرداد؛ درخشانی درخش ،مامود .)9911( .بررسی ترثیر سازوکار راهبری شارکتی بار مااظهاهکااری مشاروط .پاژوهش حساابداری،
.19-42 ،)9(7
تاری وردی ،یداله؛ امامی ،احمد؛ بدیعی ،حسین .)9911( .ترثیر نهام راهبری شرکتی بر مااظههکاری حسابداری .مجله اقتصادی 4(97 ،و .41-12 ،)2

خدامیپور ،احمد؛ پناهی گنهرانی ،رقیه .)9917( .بررسی ترثیر مااظههکاری حسابداری بر کارایی سرمایهگباری با لااظ عدمتقارن اطالعااتی .پاژوهشهاای
حسابداری مالی.19-991 ،)9(1 ،
خواجوی ،شکراله؛ ممتازیان ،علیرضا .)9919( .بررسی ترثیرکیفیت اظشای اطالعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام .دانش حسابداری مالی.1-24 ،)9(9 ،
رضازاده ،جواد؛ آزاد ،عبداهلل .)9924( .رابطه بین عدمتقارن اطالعاتی و مااظههکاری در گزارشگری مالی .بررسیهای حسابداری و حسابرسی.79-21 ،14 ،
روحی ملکی ،سار؛ پاکمرام ،عسگر .)9917( .بررسی رابطه مااظههکاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکتها .پاژوهش حساابداری-927 ،)4(4 ،
.11
سجادی ،سیدحساین؛ زارعزاده مهریازی ،مامدصااد  .)9911( .بررسای رابطاه باین طار هاای پااداش مادیران و معیارهاای اقتصاادی ارزیاابی عملکارد در
شرکتهای پبیرظته شده در بورس اورا بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری مالی.49-14 ،)4(9 ،

شهبازی ،مجید؛ مشایخی ،بیتا .)9919( .بررسی رابطه نسبت بدهی ،انادازه و هزیناه سارمایه شارکت باا مااظهاهکااری مشاروط و غیار مشاروط .مجلاه داناش
حسابداری.99-14 ،)97(1 ،
عابدینی ،مامدامین؛ صنوبر ،ناصر؛ ظی زاده ،علیرضا .)9911( .بررسی رابطه نهام راهبری شارکتی و پااداش هیئاتمادیره در شارکتهاای پبیرظتاه شاده در
بورس اورا بهادار تهران .ظصلنامه بورس اورا بهادار.19-994 ،)99(1 ،

قالیباف اص  ،حسن؛ نیکروش ،مهدی؛ دولتکامی ،مصطفی؛ امامی ،علی .)9914( .مااظههکاری شرطی حسابداری و انعطاافپابیری ماالی .پاژوهشهاای
تجربی حسابداری.914-929 ،)4(4 ،
کامیابی ،یایی؛ بوژمهرانی ،احسان؛ مامدی ،پویان .)9911( .بررسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و شکاف بین ح کنترل و حا مالکیات ساهامدار
کنترلکننده نهایی .راهبرد مدیریت مالی.71-41 ،)4(4 ،
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 بررسی اثر میانجی مااظهه کاری حسابداری بر رابطاه باین عادم تقاارن اطالعاات و مادیریت ساود در شارکتهاای.)9911( . مهدیه، یایی؛ نورعلی،کامیابی
.9-27 ،)21(2 ، ظصلنامه حسابداری مالی.پبیرظته شده در بورس اورا بهادار تهران
، حساابداری مادیریت. بررسی رابطه بین مااظههکاری حسابداری و نهام راهبری شرکتی.)9911( . مهدی، بهمن؛ دیندار یزدی، مهدی؛ بنیمهد،مرادزاده ظرد
.21-912 ،)9(4
-917 ،)4(4 ، حسابداری مدیریت. ترثیر مااظههکاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام.)9911( . مرجان، هاشم؛ قلمی، جواد؛ ولی پور،مرادی
.19
، پاژوهشهاای تجربای حساابداری. بررسی اثر مااظههکاری بر ارزش بازار وجاه نقاد نگهاداری شاده.)9919( . سمانه، مهدی؛ الهیرودپشتی،مشکی میاوقی
.29-49 ،)9(4
. بررسی اثر مااظهه کاری مشروط بر کیفیات ساود مبتنای بار مارتب باودن باا ارزش و ضاریب واکانش ساود.)9912( . رؤیا، مهدی؛ مامدی،مشکی میاوقی
.79-44 ،)2(99 ،پژوهشهای حسابداری مالی
.911-924 ،)29(7 ، مجله دانش حسابداری. اثر عدم تقارن اطالعاتی بر عملکرد در گروههای تجاری.)9914( . پری، مامدحسین؛ صفری،ودیعی
 ترثیر مااظههکاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از ترمین مالی خارجی باا درنهرگارظتن.)9917( . علی، هادی؛ حسن زاده، سیدعباس؛ امیری،هاشمی
.91-71 ،)4(1 ، پژوهشهای حسابداری مالی.سازوکارهای نهام راهبری شرکتی
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