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Abstract 
Objective: Deciding on the amount of capital expenditure is one of the most critical managers' 

decisions in companies. Information published in financial statements (mainly accounting 

profit) and market-based information (primarily the market value of companies) have always 

been considered two complementary sources of information that influence economic decisions 

from the perspective of users (including managers). However, the quality of companies' 

internal information can strengthen or weaken this influence. In other words, the quality of 

companies' internal environment is expected to influence both the information in financial 

statements, which is the product of such an environment and the market value of companies, 

which responds to this product. The better the accounting information quality, the more 

efficient investment decisions will be. In this study, the term "internal information quality" 

refers to the quality of the information products produced in the company's internal 

environment, of which accounting information is only one. According to the "internal 

information quality" hypothesis, this paper examines the modifying role that the company's 

internal information quality can play in the impact of the company's value and accounting profit 

on capital expenditures. 
 

Method: Two variables, including non-restatement and corporate transparency, have been 

selected as indicators of the quality of internal information of the company. Then, four 

hypotheses were compiled, and a sample consisting of 181 Tehran stock exchange listed 

companies in the period 2011 to 2019 was created. The research hypotheses were tested using 

multiple regression in Eviews 12 applying the combined data method. In addition, descriptive 

statistics and correlation analysis were used to analyze the data before testing the hypothesis. 

In this study, Limer F and Hausman tests were used to determine the nature of the combined 

data. Brush-Godfrey and Wiggins and poi's (2003) tests were used to determine autocorrelation 

and heteroscedasticity, respectively. In addition, the VIF statistic was used to test for 

multicollinearity. We applied the GLS method to reduce heteroskedasticity and added a first-

level autoregressive variable ((AR (1)) to control for autocorrelation. To ensure that the results 

of the research hypotheses did not depend on the measurement method for the variable "quality 

of internal information," these hypotheses were retested in this study using the variable 
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Abstract 
 

"corporate transparency" as an alternative indicator to measure the quality of internal 

information. 

Results: The results revealed that firm value and accounting profit have a positive effect on 

capital expenditures. This is because managers consider the market value of the company as a 

signal for their investment decisions, and the profitability of these decisions (capital 

expenditures) is reflected in the accounting profit. It was also found that the "internal 

information quality" hypothesis does not fit companies operating in Iran. The quality of 

companies' internal information does not affect the relationship between accounting profit and 

capital expenditure. No reliable results were found about the internal information quality effect 

on the relationship between firm value and capital expenditures. The results of this research 

show that the corporate transparency index is more consistent with the theoretical basis of this 

research and may be a more appropriate index to measure the quality of internal information 

than compared to non-restatement. 
 

Conclusion: Managers of companies operating in Iran in deciding on capital expenditures do 

not pay much attention to the internal information environment of the company and the 

information produced by it. This result is probably due to the fact that the quality of internal 

information is not reliable from the managers' point of view. The provision of this information 

is associated with high costs for the company. This means that the cost of producing 

information within the company outweighs the benefits. If managers focus their efforts on 

improving and enhancing the internal information environment, the information generated by 

this environment will become a powerful source of information for investment decisions and 

the benefits will outweigh the costs. Also, to measure companies' internal information quality, 

the corporate transparency variable is a more reliable indicator than the non-restatement of 

financial statements. Accounting profit is probably not the most influential product of 

companies' internal information environment. The results of this study can be helpful for 

regulatory bodies such as the Securities and Exchange Commission and validation 

accreditation bodies such as the auditing organization and the Society of Certified Public 

Accountants. Future researchers are also suggested to design and conduct research that can 

extract the essential products of companies' internal information environment from the 

managers' perspective and then use these products as a proxy for accounting profit in this 

research so that the results can be compared with the current study. 
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 : نقش تعدیلی کیفیت اطالعات داخلیایسرمایهارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج  تأثیر

 

 داریوش فروغی

 علیرضا رهروی دستجردی

 فهیمه سپاهی

 چکیده

ه فرضیه با اتکا ب مقالهاین  مهمترین تصمیمات مدیران در شرکتها است. ءجز اییهسرماراجع به میزان مخارج  گیرییمتصم: هدف
رزش ا یاثرگذار زانیدر م تواندیم شرکت بررسی نقش تعدیلی است که کیفیت اطالعات داخلی در صدد« کیفیت اطالعات داخلی»

 ی ایفا کند.اهیمخارج سرما بر یشرکت و سود حسابدار
 

 سپس .اندشدهانتخاب  شرکت کیفیت اطالعات داخلی یهاشاخصبه عنوان  شفافیت شرکتیو عدم تجدید ارائه دو متغیر : روش
 1398ا ت 1390در بازه زمانی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت  181متشکل از  یانمونهچهار فرضیه تدوین و 

 . اندگرفته قرار آزمونمورد  ترکیبی یهادادهپژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش  هاییهفرضتشکیل شده و 
 

العات فرضیه کیفیت اط» مشخص شد که همچنین .دنتأثیر مثبت دار اییهسرماارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج : هایافته
 یحسابدار سود یاثرگذار زانیمتأثیری بر  هاشرکتکیفیت اطالعات داخلی  فعال در ایران مصداق ندارد. یعنی یهاشرکتدر « داخلی

نیز نتایج ی اهیمخارج سرما برارزش شرکت  یاثرگذار زانیمندارد. در خصوص تأثیر کیفیت اطالعات داخلی بر  یاهیمخارج سرما بر
 متقن و قابل اتکایی حاصل نشد.

 

ت داخلی ، توجه چندانی به محیط اطالعااییهسرماراجع به مخارج  گیرییمتصمهای فعال در ایران در مدیران شرکت: گیرییجهنت
 ی از نظر مدیرانکیفیت اطالعات داخلغیرقابل اتکا بودن این نتیجه احتماالً به دلیل  اطالعات تولید شده توسط آن ندارند.شرکت و 

هبود و ارتقاء ب. این به آن معناست که هزینه تولید اطالعات در داخل شرکت از منافع آن بیشتر است. اگر تالش مدیران به سوی است
در خصوص  گیرییمتصمز شود، اطالعات تولید شده توسط این محیط به یک منبع اطالعاتی قوی برای محیط اطالعات داخلی متمرک

 ای تبدیل شده و منافع آن بر مخارج آن فزونی خواهد یافت.مخارج سرمایه
 های مالی.تتجدید ارائه صور ارزش شرکت، ای،کیفیت اطالعات داخلی، سود حسابداری، مخارج سرمایه های کلیدی:واژه

 .پژوهشی نوع مقاله:
 بر حسابداری سود و شرکت ارزش تأثیر(. 1401) ، فهیمهسپاهیرهروی دستجردی، علیرضا؛ ؛ داریوش ،فروغی استناد:
.51-31(، 2)13 مجله دانش حسابداری،. داخلی اطالعات کیفیت تعدیلی نقش: ایسرمایه مخارج
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 مقدمه

باشند و  یسازماندرون توانندیماین عوامل هم  .پذیردیمگذاری مدیران از عوامل گوناگونی تأثیر تصمیمات سرمایه

حسابداری  یرهایمتغگذاری به سرمایه اتسرمایه نشأت بگیرند. تصمیم بازارعوامل خارج از شرکت، مانند شرایط هم از 

پس هرچه  .(2014و همکاران،  2شروفو  2013، 1بادرشر) داشته و حسابداری نیز به محیط خود حساسیت دارد حساسیت

کارایی باالتری  از گذاریتصمیمات سرمایه ؛فراهم کند ترییفیتکمحیطی که حسابداری در آن فعالیت دارد اطالعات با 

. بعنوان مثال اندپرداختهحسابداری یت اطالعات فکیمتعددی به موضوع  یهاپژوهشتاکنون  .خواهند بودبرخوردار 

، (1397) یرزادهنصو  پوریتیهدا ،(2002) 5دچو و دیچو (2005و همکاران ) 4فرانسیس، (2006) 3بیدل و هیالری به توانیم

از طریق  هاشرکتمحیط اطالعات داخلی  در مجموع،. اشاره کرد (1388) فخاری و تقوی و (1392باللی و نورشاهی )

داخلی، کیفیت فرایندهای شفافیت  افزایش گزارشگری مالی و یهاچرخهکردن  ترکوتاهها، یکپارچگی دادهکمک به 

تعارضات نمایندگی  باعث کاهش یافتن ،یفیتباک. وجود این اطالعات دهدیمافزایش را  هاشرکتاطالعات داخلی 

یکی از  بنابراین، .شودیم (کندیمای جلوگیری مخارج سرمایه مناسب در خصوص از تصمیمات )بعنوان عاملی که

محیط اطالعات داخلی  کهمیزان صحت و دقتی است  ؛در نظر گرفت توانیمکه برای کیفیت اطالعات  ییهاهمشخص

 شودیمیاد  هاشرکتکیفیت اطالعات داخلی  . از این مفهوم با عنوانآوردیمفراهم  در فرایند تولید اطالعات، هاشرکت

تولید شده در محیط اطالعاتی کیفیت محصوالت « کیفیت اطالعات داخلی»منظور از اصطالح  .(2019، 6هیتزمن و هانگ)

« عدم تجدید ارائه»داخلی شرکت است که اطالعات حسابداری فقط یک نماینده از آنهاست. در مقاله حاضر از متغیر 

اخلی قوی باشد اطالعات با کیفیت برای سنجش کیفیت اطالعات داخلی استفاده شده است. با این استدالل که اگر محیط د

و اطالعات حسابداری )که فقط یکی از محصوالت محیط داخلی شرکت هستند( نیازی به تجدید ارائه شدن  کندیمتولید 

 پیدا نخواهند کرد.

 یمانسازبرونر بُعد و هم د یسازماندرونهم در بُعد شرکتی که از یک محیط اطالعاتی با کیفیت برخوردار است طبیعتاً 

فی کسب کرده . یک مدیر با دردست داشتن چنین اطالعات به موقع و قابل اتکایی، اطمینانی کاکندیمعمل  تراثربخش

اتخاذ  برایدیگر نیز  یهاگزارشمالی و  یهاصورت. این مدیر در تهیه نمایدیمو سپس اقدام به تخصیص بهینه منابع 

اموش کرد که نباید فر از سوی دیگر .دهدیمقرار  کنندگاناستفادهار اطالعات بهتری را در اختی ،تصمیمات اقتصادی

 نیست. یسازمانبرون کنندگاناستفادهو  یسازماندرونمدیران  گیرییمتصماطالعات داخلی، تنها منبع اطالعاتی برای 

 فعاالن بازارچرا که  ؛کنندیمبرمبنای اطالعات بازار اتخاذ  را شانیماتتصمبسیاری از  ،گذارانیهسرماو  هاشرکت مدیران

 گیرییمتصمبه ازار، و با افزایش کارایی ب کرده مخابرهبازار  بهاطالعاتی را  شانمعامالتحجم و قیمت پیشنهادی در با 

مورد توجه دی مهم در اتخاذ تصمیمات اقتصااطالعاتی دو منبع  بر همین اساس، .کنندیمدیگر اعضای بازار نیز کمک 

 و دیگری اطالعات مبتنی بر بازار. هاشرکتمالی  یهاصورتیکی اطالعات مبتنی بر  :گیرندیمقرار 
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ازار )در رأس بهمچنین اطالعات مبتنی بر و  (در رأس آنها سود حسابداری) مالی یهاصورتشده در  اطالعات منتشر

تصمیمات اقتصادی از  دو عامل تأثیرگذار بر بعنوانهمواره دو منبع اطالعاتی مکمل،  به عنوان (هاشرکتارزش بازار  آنها

 قویت یا تضعیف نماید؛را تاین تأثیرگذاری  تواندیم اما آنچه .اندبودهمورد توجه  )از جمله مدیران( کنندگاناستفادهدید 

هم اطالعات ، هاشرکتداخلی  محیط کیفیت انتظار بر این است که است. به عبارتی هاشرکتکیفیت اطالعات داخلی 

این محصول که به را  هاشرکتارزش بازار  و هم دادهتحت تأثیر قرار  ،چنین محیطی است محصولمالی را که  یهاصورت

 . متأثر سازد، دهدیمواکنش نشان 

موضوعات قابل  همیشه جزء کنندگاناستفاده گیرییمتصمتضاد یا توافق بین اطالعات بازار و اطالعات حسابداری در 

و منبع اطالعاتی دبه تعارض بین این  اییهسرمابحث در مباحث حسابداری و مالی بوده است. مقاله حاضر از منظر مخارج 

چیست؟  اییهسرماارج که مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که تأثیر این دو بر مخ یامسألهپرداخته است. در واقع 

از کیفیت اطالعات داخلی  اییهسرمادارند؟ آیا تأثیر این دو بر مخارج  اییهسرماثیر متفاوتی بر مخارج آیا این دو تأ

له حاضر با انجام تجربی است، مقا یهاپژوهشنیازمند تدوین  هاپرسش؟ از آنجا که پاسخ به این پذیردیمشرکت هم تأثیر 

ا کیفیت پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آی اساس، بر همین. یک کار تجربی در صدد پر کردن این شکاف است

را تحت تأثیر  گذارندیمای سرمایه مخارجبر  ،ارزش شرکت و سود حسابداری ی کهمیزان تأثیرشرکت،  اطالعات داخلی

 ؟دهدیمقرار 

پرداخته شده است.  هایهفرضابتدا به مرور ادبیات پژوهش و تدوین ادامه مقاله به صورت زیر ساختاربندی شده است: 

ائه نتایج تشریح شده است. پس از آن به ار هایهفرضپژوهش، نحوه محاسبه متغیرها و شیوه آزمون  یشناسروشسپس 

پژوهش  هاییتحدودم. در پایان، پیشنهادها و اندگرفتهپژوهش پرداخته شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار 

 ارائه شده است.

 پژوهش هاییهفرضبسط  ومبانی نظری 
 و تأثیرپذیری آن از سود حسابداری و ارزش شرکت اییهسرمامخارج 

های مهم این فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد است. از جنبه کمک بهیکی از اهداف گزارشگری اطالعات مالی، 

 تصمیمات(. 1396دستگیر و واحدپور، ؛ 1394 و همکاران، کرمیاست ) گذارییهسرما اتهدف، بهبود تصمیم

ها و جلوگیری از رکود های مهم توسعه شرکتهای مختلف، همواره به عنوان یکی از راهها در زمینهشرکت گذارییهسرما

انتخاب نوع  نیز گذارییهسرمارکن اصلی تصمیمات  (.1393و همکاران،  هاشمیو عقب ماندگی مورد توجه بوده است )

تواند در میاین تصمیمات  کنند. گذارییهسرماوجوه نقد خود را در آنها  توانندیمها که شرکت است ییهادارایی

( ایسرمایهیا مخارجی باشد که صَرف ابقاء یا گسترش شرکت )مخارج  دیگر و یک شرکت بخشی از خصوص تحصیل

 شوندیمبه حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات منجر  ایسرمایه(. مخارج 2015، 1گالمور و البرو) شودیم

جایگاه مخارج . دنشومیهای ثابت و برای شرکت سودآوری آتی دارند و عمدتاً صرف خرید، ساخت یا بهسازی دارایی

شود که ارزیابی مخارج ای در ادبیات حسابداری و مالی موضوعی شناخته شده است و در این خصوص اذعان میسرمایه
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های متداول برای ارزیابی روش(. 1396مرادی و احمدی، مناسب هر شرکت صورت پذیرد ) یهاروشای با توجه به سرمایه

از ادبیات مخارج  ایهمثل دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی، بخش گسترد ایرمایهسهای مخارج طرح

ها نسبت به دیگری به طور قطعی در مورد این که کدام یک از این روش توانینم ،با این حال .دندهمیرا تشکیل  ایسرمایه

 2نئوکالسیک گذارییهسرماطبق نظریه (. در این میان، 2006، 1و آلکاران نورسکاتارجحیت دارد اظهار نظر کرد )

؛ است ایسرمایهمخارج تخصیص در فرآیند  و اثرگذار ارزش شرکت از عوامل مهم( 1981، 4سامرزو  1982، 3هایاشی)

کند میمشخص  ایسرمایهمخارج خصوص میزان و جهت با توجه به ارزش شرکت اولویت خود را در  گذاریهسرما یعنی

 (.1397و همکاران،  نوروش)

ارزشمند  یامجموعهکه  عام، قیمت سهام یک عالمت قابل مشاهده از ارزش شرکت است یسهامهای برای شرکت

حاکی از آن  نیزشواهد تجربی  از اطالعات فعاالن بازار و چشم انداز آنها از آینده شرکت را در خود تجمیع کرده است.

معامله سهام شرکت توسط افراد برون سازمانی مشخص پیشنهادی برای  هاییمتق)که از طریق  است که ارزش شرکت

؛ 2013، 6گائو و لیانگ؛ 2020، 5ژیانگ)بعنوان مثال  کندیمایفاء  گذارییهسرمااتخاذ تصمیمات  در مینقش مه (شودیم

راجع به مخارج  گیرییمتصمدر فرایند  مدیران اگرکه  رودیمچنین انتظار  ،. بنابراین(2002، 8دای و ریدهارو  2005، 7لو

میزان استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش  ، از ارزش بازار شرکت )بعنوان یک منبع بیرونی( استفاده کنند؛اییهسرما

های سودآوری فرصت راجع بهاطالعات به موقع و صحیحی  مدیرانزمانی که  در مقابل،افزایش یابد.  توسط آنها دفتری

 ترجیحبازار  یهاارزشاین اطالعات را به  آورده و استفاده ازبه دست  شرکتداخلی  اطالعاتی ابعاز من را گذارییهسرما

( در تصمیمات اییهسرما یهاطرح)در رأس آنها سود حسابداری  تریقدق به دلیل استفاده از اطالعات داخلی ؛دهند

 . (2019هیتزمن و هانگ، ) یابدیمکاهش  مدیرانمیزان استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری توسط  ،گذارییهسرما

د نخواه «ارزش شرکت»تغییر در  ازعالوه بر تأثیری که این تصمیمات  مدیران اییهسرماتصمیمات مخارج  ،ینبنابرا

در این دو منبع اطالعاتی  این نشان دهنده اهمیتو  داشتهمورد انتظار از آن تصمیمات نیز بستگی  «سودآوری»به ، پذیرفت

 اییهسرمابر میزان مخارج  افزایش در کیفیت هر یک از این دو منبع اطالعاتی،که  رودیمانتظار  .استاتخاذ این تصمیمات 

شرکت  گذارییهسرمامنجر به افزایش زیرا افزایش در کیفیت هر یک از این دو منبع اطالعاتی،  تأثیر مثبت داشته باشد.

اطالعات »و « سودآوری»، «ارزش شرکت»که تأثیر  اندشدهزیادی انجام  یهاپژوهش خواهد شد. اییهسرما یهاپروژهدر 

و  10هانگ؛ 2021، 9داسیلواپریرا  ،ن مثال)بعنوا اندکردهرا بررسی  شرکت گذارییهسرمابر تصمیمات « داخلی شرکت

که مدیران برای  اندکردهنیز بیان  (2019هیتزمن و هانگ )در این راستا  (.2019و همکاران،  11آبرناتیو  2020همکاران، 

؛ اما وزنی که برای هر یک کنندیماز هر دو منبع اطالعاتی دریافت  هایییگنالس، اییهسرماراجع به مخارج  گیرییمتصم

در این خصوص در ادامه  .شودیمبستگی به کیفیت اطالعاتی دارد که از هر منبع تولید  شوندیماز این دو منبع قائل 

 توضیحات مبسوطی ارائه شده است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Northcott & Alkaraan 
2 Neoclassical Investment Theory 
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7 Luo 
8 Dye and Sridhar 
9 Pereira da Silva 
10 Huang 
11 Abernathy 



 35 /2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 اییهسرمامخارج  برارزش شرکت و سود حسابداری  میزان اثرگذاریداخلی بر تأثیر کیفیت اطالعات 

محیط اطالعات داخلی محیطی است که با فراهم آوردن قابلیت اتکاء، دقت و قابلیت دسترسی به اطالعات، شرایطی 

گیری، به اتخاذ تصمیماتی درست برای تصمیم هنگامبهبا ارائه اطالعات دقیق و درست، شفاف و  نهایتاًکه  کندیمرا ایجاد 

، به ارزش شرکت و سود حسابداری اییهسرماحساسیت مخارج  (.2015گالمور و البرو، )کند و با حداقل خطا کمک می

 .پذیردیم؛ تأثیر کندیمو در واقع کیفیت محیطی که این اطالعات را تولید  هاشرکتکیفیت اطالعات داخلی خود از 

 نوبهبه نیز هر دو  بوده وبازار  یهاارزشسیگنال  منزلهسیگنال اطالعات داخلی و ارزش شرکت به  منزلهسود حسابداری به 

و  شدهسود حسابداری مستقیماً از اطالعات حسابداری حاصل . هستند هاشرکتخود متکی بر محیط اطالعات داخلی 

تحت تأثیر  )از جمله اطالعات حسابداری( هاشرکتاطالعات تولید شده در داخل با منتشر شدن  نیز هاشرکتارزش بازار 

 شودیمتهیه  هاشرکتدریافتند کیفیت اطالعاتی که توسط  (1394فروغی و رهروی دستجردی )بعنوان مثال،  .گیردیمقرار 

 قیمت سهام در بازار سرمایه ایران تأثیر معناداری بگذارد. وقفهدارای محتوای اطالعاتی بوده و قادر است تا بر 

و کیفیت  هاشرکترا بر محیط داخلی  هااستداللکه اگر محوریت  کنندیمبیان  (2019هیتزمن و هانگ ) در این زمینه

. در حالت اول شودیم( دو حالت متعارض حاصل 1اطالعات تولید شده در آن قرار دهیم )فرضیه کیفیت اطالعات داخلی

نقدی  هاییانجرباکیفیت هستند و قدرت مدیر را برای تنظیم یک جدول زمانبندی راجع به ورود  ،این اطالعات داخلی

برآورد  تریقدق یاگونهرا به  اییهسرماتا مدیر، منافع و مخارج  کنندیم تقویت کرده و کمک اییهسرماحاصل از پروژه 

که  هایییگنالسبه  اییهسرماکه با افزایش کیفیت اطالعات داخلی، حساسیت مخارج  رودیمنماید. بر این اساس انتظار 

باشد که از  هایییگنالسبه  یایهسرمابیشتر از حساسیت مخارج  ؛شودیماز سود حسابداری )اطالعات داخلی( دریافت 

. در حالت دوم این اطالعات داخلی، کیفیت الزم را نداشته و مدیر شودیماطالعات بازار )نظیر ارزش شرکت( دریافت 

به اطالعات بازار نظیر رقابت در بازار،  ،اییهسرما یهاپروژهناچار خواهد شد که برای برآورد نتایج حاصل از ورود به 

این موضوع برای اطالعات بازار  میزان تقاضا در بازار، مالحظات سیاسی و جغرافیایی و مواردی از این قبیل روی آورد.

(، یک مزیت رقابتی نسبت به شوندیمپیشنهادی فعاالن بازار برای خرید سهام شرکت منعکس  هاییمتق)که همگی در 

به  اییهسرماارج ـکیفیت اطالعات داخلی، حساسیت مخ افزایشکه با  رودیمداخلی ایجاد کرده و انتظار  اطالعات

 هایییگنالسبه  اییهسرمااز حساسیت مخارج  بیشتر؛ شودیمکه از سود حسابداری )اطالعات داخلی( دریافت  هایییگنالس

 .شودیمباشد که از اطالعات بازار )نظیر ارزش شرکت( دریافت 

گوناگونی را به عنوان  یهامؤلفهبا مرور ادبیات پژوهشی در خصوص کیفیت اطالعات حسابداری، پژوهشگران 

و  (2005و همکاران ) فرانسیس، (2006بیدل و هیالری ) به توانیم . برای نمونهاندگرفتهشاخص کیفیت اطالعات در نظر 

 های سنجش کیفیت اطالعاتکه یکی از پرکاربردترین مدل (2002)دچو و دیچو مدل اشاره کرد.  (2002دچو و دیچو )

 یهاشرکتکه  کندیمو چنین استدالل  کردهبا استفاده از کیفیت اقالم تعهدی اندازه گیری  است؛ کیفیت اطالعات را

اقالم تعهدی به معنای وجود  بودن زیرا باال ؛ی اقالم تعهدی باال، از کیفیت ضعیف اطالعات حسابداری برخوردارنددارا

سنجش  (2016) 2لئوز و وایسوکی یدهعق(. اما به 1393 و همکارن، ثقفیعدم اطمینان نسبت به نقدشوندگی این اقالم است )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Internal Information Quality Hypothesis 2 Leuz and Wysocki 
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تنها با استفاده از کیفیت اقالم تعهدی برای آزمودن اثرات واقعی بر تصمیمات  هاشرکتمالی  اطالعاتکیفیت 

به این مفهوم که  .است؛ زیرا اقالم تعهدی به اقتصاد زیربنایی یک شرکت گره خورده است سازمشکلگذاری سرمایه

 .ی باشد که هیچ ارتباطی با عملکرد مبتنی بر حسابداری نداردبه دالیل تواندیمتعامل بین درآمدها و کیفیت اقالم تعهدی 

بلکه شرایط درون شرکت  ؛از صوری بودن آنها نباشد یانشانه تواندیمدریافتنی  یهاحساباقالم تعهدی مثل  بودن مثالً باال

همین استدالل، کیفیت  مثل وجود موجودی کاالی فاسدشدنی، شرکت را مجبور به فروش اعتباری این اقالم کرده باشد. با

برای سنجش کیفیت اطالعات حسابداری باشد  ترمناسبمعیاری  تواندیماطالعات داخلی نسبت به کیفیت اقالم تعهدی 

گالمور و البرو از قبیل  ییهاپژوهشدر  هاشرکت(. به منظور بررسی کیفیت اطالعات داخلی 2019هیتزمن و هانگ، )

کامران راد و همکاران و  (1398و همکاران ) ساری، (2020و همکاران ) ژیانگ، (2014و همکاران ) 1گودمن، (2015)

شفافیت  وسود هر سهم، میزان دقت پیش بینی سود هرسهم،  بینییشپاز قبیل گزارشگری به موقع،  ییهاشاخصاز  (1398)

 شده است.شرکتی استفاده 

است که در ادبیات حسابداری برای بررسی  ییهاشاخصجدیدترین یکی از « مالی یهاصورتعدم تجدید ارائه »

که  کنندیماینگونه استدالل  هاآناستفاده شده است.  (2019هیتزمن و هانگ )توسط  هاشرکتکیفیت اطالعات داخلی 

و به همین ترتیب شدت تجدید بوده  تریینپا ارائه تجدیداحتمال وقوع اطالعات داخلی،  باالی یک محیط با کیفیت در

طراحی  یاگونهزیرا در چنین محیطی سیستم گزارشگری مالی و کنترل داخلی و حسابداری به  تر خواهد بود.ارائه نیز کم

است که  یاگونهمدیریت نیز به  هاییژگیوو عالوه براین  کندیمکه احتمال هرگونه تجدید ارائه را ملغی  اندشده

بعنوان شاخصی « مالی یهاصورتعدم تجدید ارائه »اگرچه قبالً از  .کندیمتهیه  و خطا مالی را با کمترین نقص یهاصورت

 آرانییریانقدو  مرادیستفاده نشده است؛ اما در خصوص ماهیت تجدید ارائه، ا هاشرکتبرای کیفیت اطالعات داخلی 

به دلیل اشتباهات ناشی از  هاشرکتگذشته  یهاسالسود و سایر اطالعات مالی  ارائهتجدید  اندکردهنیز بیان  (1396)

موجود  هاییتواقعحسابداری و همچنین تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن  هاییهرومحاسبات ریاضی، اشتباه در بکارگیری 

مالی تجدید ارائه شده، عالمتی پیرامون عدم قابلیت  یهاصورت. کندیممالی ضرورت پیدا  یهاصورتدر زمان تهیه 

هیتزمن با الهام گرفتن از  . بر همین اساس وکندیمارائه  آن گذشته و کیفیت پایین یهادورهیا  دورهمالی  یهاصورتاتکاء 

 مالی برای این منظور استفاده شده است. یهاصورت ارائهدر پژوهش حاضر نیز از شاخص عدم تجدید  (2019و هانگ )

ود حسابداری سدر مجموع بیانگر تأثیر مثبت ارزش شرکت و  شودیمآنچه از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استنباط 

سابداری با حاست. همچنین اثر تعدیلی کیفیت اطالعات داخلی بر رابطه بین ارزش شرکت و سود  اییهسرمابر مخارج 

ل ارزش ز دو عاماما اینکه کدام یک ا شده است. بینییشپنیز در مبانی نظری به ترتیب منفی و مثبت  اییهسرمامخارج 

ی کیفیت اطالعات شرکت و سود حسابداری تأثیر بیشتری بر مخارج سرمایه داشته و همچنین این موضوع که آیا اثر تعدیل

یا خیر، نیاز به آزمون  کندیمداخلی در این فرایند، در بازار سرمایه ایران نیز از الگوی مورد اشاره در مبانی نظری پیروی 

 است. کردهدر ادامه چهار فرضیه تدوین و آزمون  مین راستاتجربی دارد. مقاله حاضر در ه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Goodman 



 37 /2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 پژوهش یشناسروش

 پژوهش هاییهفرض

و مورد آزمون قرار  چهار فرضیه زیر تدوین شده، با اتکا بر مبانی نظرینیز و  اصلی پژوهش در راستای پاسخ به پرسش

 :اندگرفته

 مثبت دارد. تأثیر اییهسرماارزش شرکت بر مخارج  :فرضیه اول

 مثبت دارد. تأثیر اییهسرماسود حسابداری بر مخارج  :فرضیه دوم

 .کندیمرا تضعیف   اییهسرمارگذاری ارزش شرکت بر مخارج یثتأکیفیت اطالعات داخلی میزان  :فرضیه سوم

 .کندیمت را تقوی اییهسرماسود حسابداری بر مخارج تأثیرگذاری کیفیت اطالعات داخلی میزان  :فرضیه چهارم

 دوره زمانی پژوهش

 محاسبهبرای یز ن 1389اطالعات سال  و از است)یک دوره نُه ساله(  1398تا  1390دوره زمانی پژوهش حاضر از سال 

ست زیرا ارائه مجدد ابه عنوان سال ابتدایی انتخاب شده  1390الزم به ذکر است سال استفاده شده است.  یرهامتغبرخی از 

ه است تا استفاده شد 1390از سال  . به همین دلیلگیردیمی ایرانی در سال بعد صورت هامالی در شرکت یهاصورت

. همچنین در زمان ادمورد بررسی قرار د شودیمرا که در این سال منتشر  1389سال مالی  یهاصورتبتوان اثر تجدید ارائه 

 در دسترس بوده است. 1398حداکثر تا سال  هاشرکتاجرای این پژوهش اطالعات مالی 

 یریگنمونهجامعه آماری و روش 

برای تعیین حجم  1جامعه آماری پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر از روش غربالگری

زیر را دارا بودند به عنوان  یارهایمعجامعه آماری که  یهاشرکتنمونه استفاده شده است. به عبارت دیگر آن دسته از 

 نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شدند: 

 .اسفند ماه هر سال باشد 29منتهی به  هاشرکتبه منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، سال مالی  -1

اهیت ممالی نباشد؛ دلیل این موضوع  گذارییهسرمابیمه و  یهاشرکتو  هابانکمورد نظر جزء  یهاشرکت -2

 .شودیم هاآن هایییدارااست که منجر به ماهیت بسیار خاص  هاآنیات عمل

 ( در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته باشد.1390-1398در طی دوره مورد بررسی ) -3

 در طی قلمرو زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشد. -4

 پژوهش در دسترس باشد. یهامدلبرای اجرای  هاآناطالعات مالی مورد نیاز  -5

 181ن در مجموع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا یهاشرکتفوق، از بین  هاییتمحدودبا توجه به شرایط و 

 است. ارائه شده( جزئیات اجرای روش غربالگری 1در جدول ) شرکت انتخاب شده است.

 پژوهش یرهایمتغ

(، مستقل )ارزش شرکت و اییهسرمامورد استفاده در این پژوهش، چهار دسته شامل متغیر وابسته )مخارج  یرهایمتغ

زه شرکت( اندا ومالی( و کنترلی )نگهداشت وجه نقد، اهرم  یهاصورت)عدم تجدید ارائه  گریلتعدسودحسابداری(، 

 .شده استهریک پرداخته  تشریحاست که در ادامه به 
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 آماری پژوهش . نمونه1جدول 

 تعداد شرح ردیف

 327 1398ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سالهاشرکتتعداد  1

 (56) اسفند ماه نیست. 29منتهی به  هاآنیی که سال مالی هاشرکت 2

 (26) هاها و لیزینگیمهب، هابانکگری مالی، هلدینگ، گذاری، واسطهی سرمایههاشرکت 3

 (27) باشد.ینمسترس دبرای دوره مورد بررسی در  هاآنو یا اطالعات  اندداشتهحذف شده یا توقف فعالیت  هاآنیی که نماد هاشرکت 4

 (37) .انددادهیی که در طی بازه زمانی مدنظر تغییر سال مالی هاشرکت 5

 181 ی عضو نمونههاشرکتمجموع 

 اییهسرمامخارج 

 همکارانو  1هانگ، (2019هیتزمن و هانگ )است که به استناد پژوهش  «ایسرمایهمخارج » پژوهشمتغیر وابسته این 

های ثابت در ابتدا ، از تفاوت خالص ارزش دفتری دارایی(1392باللی و نورشاهی )، (1398) شمسی و جهانشاد، (2020)

بر ارزش ، هاشرکتو حذف اثر اندازه  زدایییاسمق، که به منظور آیدیمو پایان دوره به عالوه هزینه استهالک به دست 

 های ابتدای دوره تقسیم شده است.دفتری کل دارایی
 ارزش شرکت 

و همکاران  3جئون، (2019) همکارانو  2آرمسترانگ، (2019هیتزمن و هانگ )ارزش شرکت به استناد پژوهش 

و همکاران  هاشمی و (1395و همکاران ) نوروش، (1394محمدزاده سالطه و همکاران )، (2012) 4میتون و اُکانر، (2018)

 :شودیم( محاسبه 1) بر حسب رابطه (1393)

(1) 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  

+  ارزش دفتری کل بدهی ها × ارزش بازار هر سهم)   ( تعداد سهام در دست سهامداران 

هایشرکت ارزش دفتری کل دارایی 
 

این  وقفهاز  (2019هیتزمن و هانگ )به پیروی از  اییهسرمااثر ارزش شرکت بر مخارج  یریگاندازههمچنین به منظور 

بر  ؛ارزش شرکت در سال جاری که نشان دهنده مجموع عوامل بازار است رودیمچرا که انتظار  متغیر استفاده شده است.

 تأثیر داشته باشد. کندیمتصمیماتی که مدیر در آینده )و نه در سال جاری( اتخاذ 

 سود حسابداری

، از مجموع سود عملیات در (1388) پورحیدی و همکاران و (2019هیتزمن و هانگ )سود حسابداری به استناد پژوهش 

ارج ـنقدی مختص مخ هاییانجرحال تداوم قبل از مالیات به عالوه استهالک به دست آمده است؛ زیرا هدف بررسی 

، سود حسابداری به ارزش دفتری کل اهمقدار محاسبه شده و حذف اثر اندازه شرکت یسازهمسانبه منظور . است اییهسرما

 .است تقسیم شدههای ابتدای دوره دارایی
 مالی یهاصورت ارائهعدم تجدید 

مد نظر است که ناشی  ییهاارائهصرفاً تجدید نیست. بلکه  یاارائهمنظور از تجدید ارائه در این پژوهش، هر نوع تجدید 

هیتزمن و هانگ به استناد پژوهش  متغیراین  محاسبهبرای از اشتباه محیط داخلی شرکت در تولید اطالعات بوده است. 

تجدید ، گذارییهسرماسال قبل از  در مالیات خود را از سود عملیات در حال تدوام قبلصرفاً  که ییهاشرکت به ،(2019)
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2 Armestrong 

3 Jeon 
4 Mitton and O’Connor 
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 این متغیر .مقدار صفر اختصاص داده شده است بودندکه تجدید ارائه کرده  ییهاشرکتبه نکرده بودند مقدار یک و ارائه 

(NoError)  شده است. در نظر گرفته هاشرکتبعنوان شاخصی از کیفیت اطالعات داخلی 
 نگهداشت وجه نقد

، (2011) 2گایو و راپوسو، (2014و همکاران ) 1شروف، (2019هیتزمن و هانگ )استناد پژوهش  به نگهداشت وجه نقد

، (1397و همکاران ) نوروش و (8139نصیری و یغمائی علیشاه )، (1398) تاریوردی و خانلری، (2010) 3هادلوک و پیرس

های ابتدای به ارزش دفتری کل دارایی زدایی،مقیاس مدت است که به منظور  کوتاه گذارییهسرمامجموع وجه نقد و 

نکته مهمی که آنها اشاره  این متغیر استفاده شده است. وقفهاز  (2019هیتزمن و هانگ )به پیروی از و شده دوره تقسیم 

 هایگذارییهسرماتأثیر منابع داخلی شرکت )وجه نقد و  دادن توانایی متغیر کیفیت اطالعات داخلی برای توضیح اندکرده

نگهداشت وجه » متغیر تعاملی (2019هیتزمن و هانگ )به پیروی از  ،بنابرایناست.  اییهسرما( بر مخارج مدتکوتاه

  برای کنترل این تأثیر به مدل اضافه شده است. نیز« کیفیت اطالعات داخلی×نقد
 اهرم

رشیدی ، (2010هادلوک و پیرس )، (2014شروف و همکاران )، (2019هیتزمن و هانگ )اهرم به استناد پژوهش 

به منظور . شودیممحاسبه  هاییدارابه کل  هایبدهاز نسبت کل  (1394مالایمنی و مرفوع )، (1398رشیدی باغی )، (1398)

 این متغیر استفاده شده است. وقفهاز  (2019هیتزمن و هانگ )به پیروی از  اییهسرمااثر اهرم بر مخارج  یریگاندازه
 اندازه شرکت

، (2014شروف و همکاران )، (2018جئون و همکاران )، (2019هیتزمن و هانگ )اندازه شرکت به استناد پژوهش 

محاسبه  هابر حسب لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی (1393) ثقفی و همکاران، (1398و صفری گرایلی ) نوئیپیتهیرضائ

 شود.می

 مدل آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش

رگرسیون چندگانه  روشاز  ،(2019هیتزمن و هانگ )به پیروی از  های اول و دوم پژوهشبه منظور آزمون فرضیه

 شده است:( استفاده 1مدل ) به شرحهای ترکیبی مبتنی بر داده

(1) Capexit = α0 + α1TobinQit−1 + α2EBDit + α3Cashit−1 + α4Leverageit−1 +  α5 sizeit +eit 

itCapex =  شرکت ایسرمایهمخارج i در سال t 

1-itTobinQ  = ارزش شرکتi 1 در سال-t 

itEBD  =سود حسابداری شرکت i در سال t 

1-itCash  = نگهداشت وجه نقد شرکتi  1در سال-t 

1-itLeverage  = اهرم مالی شرکتi  1در سال-t 

itSize  = اندازه شرکتi در سال t 
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اول و دوم پژوهش رد  هاییهفرضمثبت و معنادار باشند؛ به ترتیب  𝛼2و  𝛼1( چنانچه ضرایب 1پس از اجرای مدل )

 .شوندینم

 مدل آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش

، از روش رگرسیون چندگانه (2019هیتزمن و هانگ )های سوم و چهارم پژوهش به پیروی از به منظور آزمون فرضیه

 ( استفاده شده است:2های ترکیبی به شرح مدل )مبتنی بر داده

(2) Capexit =  α1TobinQit−1 + α2EBDit + α3Cashit−1 + α4IIQit + α5TobinQit−1 × IIQit + α6EBDit

× IIQit + α7Cashit−1 × IIQit  + α8Leverage it−1 + α5 sizeit +eit 
 

= IIQit    کیفیت اطالعات داخلی شرکتi  در سالt 

IIQ ائهاراز متغیر عدم تجدید  آن یریگاندازهبرای  شاخص کیفیت اطالعات داخلی است که در این پژوهش  ٔ 

 استفاده شده است. (NoError) مالی یهاصورت

مثبت و  𝛼6منفی و معنادار باشد فرضیه سوم رد نشده و در صورتی که ضریب  𝛼5( اگر ضریب 2پس از اجرای مدل )

 معنادار باشد فرضیه چهارم رد نخواهد شد.

 یافته های پژوهش
 نتایج آمار توصیفی

 ( ارائه شده است.2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )
 پژوهش یرهایمتغآمار توصیفی  .2جدول 

 تعداد مشاهدات انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد نام متغیر

 Capex 08/0 03/0 36/7 37/0- 27/0 1629 اییهسرمامخارج 

 Tobin Q 33/5 00/3 62/69 45/0 94/6 1610 ارزش شرکت

 EBD 20/0 17/0 96/0 37/0- 20/0 1612 سود حسابداری

 Cash Holding 08/0 05/0 64/0 0002/0 09/0 1613 نگهداشت وجه نقد

 Leverage 56/0 57/0 19/1 01/0 20/0 1618 اهرم 

 Size 19/6 09/6 59/8 36/4 69/0 1629 اندازه شرکت

در مورد اکثر متغیرهای پژوهش )به جز ارزش شرکت( مقادیر میانگین و میانه تا حدود زیادی نزدیک به هم هستند که 

. همچنین میزان پراکندگی )انحراف معیار( نیز برای اکثر متغیرهای هاستدادهتقارن قابل قبولی در توزیع  دهندهنشان

پژوهش  یهاداده در و پراکندگی اندک متمرکز بودن دهندهنشانکه  داردپژوهش )به جز ارزش شرکت( مقادیر اندکی 

است. در خصوص ارزش شرکت نیز به دلیل اینکه محاسبه این متغیر از عوامل زیادی نظیر تعداد سهام، ارزش بازار سهام، 

مختلف بسیار ناهمگن بوده و از  یهاشرکتتأثیر پذیرفته و این اقالم نیز بین  هاشرکت هایییداراو میزان  هایبدهمیزان 

که هم انحراف معیار این متغیر زیاد شده و هم مقادیر میانگین و میانه  شودیم؛ مشاهده پراکندگی زیادی برخوردار هستند

پژوهش برای کاهش  یهامدلآن از هم فاصله دارند که نشان از متقارن نبودن توزیع این متغیر دارد. در زمان اجرای 

روش  یسازفعالو  1پرت یهادادهیش متعددی مانند پاال یهاروشاز  هایهفرضحداکثری تأثیر این موضوع بر آزمون 

GLS .استفاده شده است 
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ه به مفهوم مخارج با توجکه  شودیمبه این نکته اشاره  اییهسرماراجع به منفی شدن مقدار کمینه برای متغیر مخارج 

ارایی ثابت )بستانکار( مقدار منفی در این قلم به معنای فروش د شیوه محاسبه آن که پیش از این شرح داده شد؛و  اییهسرما

داشت وجه نقد، همچنین راجع به کمینه متغیر نگه )بدهکار(. شودیم گذارییهسرماکه در این قلم  است نسبت به زمانی

و با تقسیم وجه  عدد بسیار کوچکی بوده هاییدارانسبت به جمع کل  هاشرکتباید در نظر داشت که مقدار این متغیر در 

وچک و نزدیک هر شرکت، قاعدتاً مقدار این متغیر بسیار ک هایییداراکوتاه مدت بر مجموع کل  گذارییهسرمانقد و 

 به صفر خواهد شد.

بصورت  نمالی یک متغیر مجازی است که اطالعات آمار توصیفی مربوط به آ یهاصورت ارائهمتغیر عدم تجدید 

 ( ارائه شده است.3در جدول ) اگانهجد
 آمار توصیفی متغیر عدم تجدید ارائه. 3جدول 

 تعداد مشاهدات میانگین عالمت اختصاری نام متغیر

 NoError 64/0 1629 عدم تجدید ارائه

ت در حال برای سود عملیا ،گذارییهسرمادرصد از مشاهدات، در سال قبل از  64که در  دهدیمنشان  (3)جدول 

( 4ش نیز در جدول )همچنین تحلیل همبستگی بین متغیرهای پژوه اتفاق نیفتاده است. ارائهتجدید  مالیات،از تدوام قبل 

** نشان داده شده *به ترتیب با * ، ** و  %99و  %95،  %90معناداری ضرایب همبستگی در سطح اطمینان  ارائه شده است.

است، از آماره  ن از عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی نیز چنانچه در ادامه توضیح داده شدهبرای اطمینا است.

VIF .کمک گرفته شده است 
 تحلیل همبستگی بین متغیرهای پژوهش .4جدول 

NoError Size Leverage Cash Holding EBD Tobin Q Capex  

      1 Capex 
     1 0/0461* Tobin Q 
    1 0/2835*** 0129/0  EBD 

   1 0/3414*** 0/1336*** 0229/0-  Cash 

Holding 
  1 -0/2083*** -0/5288*** -0/0963*** -0/0835*** Leverage 
 1 0118/0  0321/0  0/1035*** -0/2127*** -0/0558** Size 

1 0333/0-  0/0783*** 0174/0  3866/0  0/0485* 0201/0  NoError 

 تشخیص مدل و فروض کالسیک یهاآزمون

را  فروض کالسیک رگرسیونترکیبی و همچنین آزمون  یهادادهتعیین نوع  یهاآزمون( نتایج مربوط به 5جدول )

 یهادادهترکیبی، تعیین نوع  یهادادهتعیین نوع  برایدر این پژوهش  برای هر دو مدل پژوهش به تفکیک نشان داده است.

لیمر،  F یهاآزمونبه ترتیب از  (1397افالطونی )و تشخیص همسانی واریانس به پیروی از  پنل، تشخیص خودهمبستگی
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کمک  VIFهمچنین برای بررسی همخطی از آماره  استفاده شده است. (2003) 3پویو  ویگینزو  2گادفری-، براش1هاسمن

 گرفته شده است.
 ترکیبی و فروض کالسیک رگرسیون یهادادهتعیین نوع  یهاآزموننتایج . 5جدول 

 نتیجه معناداری آماره آماره آزمون نام آزمون موضوع آزمون

 (1مدل )

 تابلوییترکیبی از نوع  044/0 204/1 لیمر F ترکیبی یهادادهتعیین نوع 

 از نوع اثرات ثابت تابلویی 001/0 999/18 هاسمن تابلویی یهادادهتعیین نوع 

 خودهمبستگی مرتبه اول
 خودهمبستگی مرتبه اول Chi2 = 7/764 005/0 گادفری-براش

F = 129/9 گادفری-براش  خودهمبستگی مرتبه اول 002/0 

 ناهمسانی واریانس Chi2 = 584/391 000/0 (2003پوی )و ویگینز  همسانی واریانس

 (2مدل )

371/1 لیمر F ترکیبی یهادادهتعیین نوع   تابلوییترکیبی از نوع  002/0 

043/46 هاسمن تابلویی یهادادهتعیین نوع   از نوع اثرات ثابت تابلویی 000/0 

 خودهمبستگی مرتبه اول
 خودهمبستگی مرتبه اول Chi2 = 9/179 002/0 گادفری-براش

F = 771/10 گادفری-براش  مرتبه اولخودهمبستگی  001/0 

 ناهمسانی واریانس Chi2 = 576/466 000/0 (2003پوی ) و ویگینز همسانی واریانس

 پژوهش هاییهفرضنتایج آزمون 

( از نوع 1ه مدل )( نشان داد ک5. نتایج جدول )استشده  استفاده( 1از مدل ) اول و دوم هاییهفرضآزمون  به منظور

ق دارد. بر همین اساس، با اثرات ثابت بوده و خودهمبستگی مرتبه اول و ناهمسانی واریانس نیز برای این مدل مصدا تابلویی

 AR(1)کردن جزء  تخفیف اثر ناهمسانی واریانس( و با اضافه برای) GLSبا اثرات ثابت بصورت  تابلوییاین مدل بصورت 

 ن داده است.نشا( نتایج حاصل از برآورد این مدل را 6جدول ). اثر خودهمبستگی مرتبه اول( اجرا شد کنترل برای)
 اول و دوم هاییهفرضنتایج آزمون  .6جدول 

VIF  آماره  معناداریسطحt نام متغیر نماد ضریب خطای استاندارد 

- 0001/0 968/3 042/0 162/0 𝛼0 جزء ثابت 

11/1 000/0 840/8 001/0 005/0 TobinQ ارزش شرکت 

28/1 000/0 136/8 007/0 057/0 EBD سود حسابداری 

09/1 160/0 404/1 010/0 014/0 CashHolding نگهداشت وجه نقد 

2/1 305/0 024/1 012/0 012/0 Leverage اهرم 

05/1 003/0 993/2- 006/0 020/0- Size اندازه شرکت 

- 451/0 753/0 017/0 013/0 AR(1) خودتوضیح مرتبه اول 

584/0  )معناداری(  Fآماره (000/0)  825/7 تعیینضریب  

509/0 980/1 ضریب تعیین تعدیل شده   دوربین واتسون 

. این اندشدهمتغیرهای ارزش شرکت و سود حسابداری، هر دو مثبت و معنادار  ضریب که دهدیم( نشان 6جدول )

 اول و دوم پژوهش است. هاییهفرضموضوع به معنای رد نشدن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Hausman 
2 Breusch-Godfrey 

3 Wiggins and poi 
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( این مدل نیز بصورت 5. با توجه به نتایج جدول )استشده  استفاده( 2سوم و چهارم از مدل ) هاییهفرضبرای آزمون 

اثر  برای کنترل) AR(1)تخفیف اثر ناهمسانی واریانس( و با اضافه کردن جزء  برای) GLSبا اثرات ثابت بصورت  تابلویی

 برآورد این مدل را نشان داده است.( نتایج حاصل از 7خودهمبستگی مرتبه اول( اجرا شد. جدول )
 نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم .7جدول 

 t آماره خطای استاندارد ضریب نماد نام متغیر
سطح 

 معناداری
VIF 

 - 𝛼0 179/0 024/0 472/7 000/0 ثابت جزء

 TobinQ 0002/0- 0003/0 777/0- 437/0 01/3 ارزش شرکت

 EBD 043/0 005/0 686/8 000/0 16/3 سود حسابداری

 CashHolding 042/0- 011/0 883/3- 000/0 67/2 نگهداشت وجه نقد

 NoError 0005/0 001/0 031/0- 975/0 69/2 عدم تجدید ارائه

تعامل ارزش شرکت و کیفیت 

 اطالعات داخلی
TobinQ×NoError 0004/0- 0003/0 329/1- 184/0 49/3 

تعامل سود حسابداری و 

 داخلیکیفیت اطالعات 
EBD×NoError 020/0- 005/0 164/4- 000/0 27/4 

تعامل نگهداشت وجه نقد و 

 کیفیت اطالعات داخلی
CashHoldings×NoError 048/0 011/0 273/4 000/0 29/3 

 Leverage 019/0- 006/0 955/2- 003/0 2/1 اهرم

 Size 015/0- 004/0 984/3- 000/0 06/1 اندازه شرکت

 - AR(1) 026/0 010/0 577/2 010/0 اولخودتوضیح مرتبه 

 695/0 ضریب تعیین (000/0) 408/12 )معناداری(  Fآماره

 639/0 ضریب تعیین تعدیل شده 980/1 دوربین واتسون

ضریب تعامل ارزش شرکت و کیفیت اطالعات داخلی معنادار نشده است. این به معنای رد  دهدیم( نشان 7جدول )

شدن فرضیه سوم پژوهش است. همچنین ضریب تعامل سود حسابداری و کیفیت اطالعات داخلی نیز اگرچه معنادار، اما 

ژوهش است. این نتایج در بخش منفی شده است. این نیز خالف فرضیه چهارم بوده و نشان دهنده رد شدن فرضیه چهارم پ

 تحلیل نتایج، تفسیر شده است.

 تجزیه و تحلیل حساسیت

متغیر  یریگاندازهسوم و چهارم پژوهش نسبت به شیوه  هاییهفرضدر این بخش به منظور اطمینان از اینکه نتایج آزمون 

بعنوان یک شاخص جایگزین « ت شرکتیشفافی»حساس نیست؛ این دو فرضیه با استفاده از متغیر « کیفیت اطالعات داخلی»

متغیر شفافیت شرکتی یکی دیگر از . اندگرفتهکیفیت اطالعات داخلی، مجدداً مورد آزمون قرار  یریگاندازهبرای 

، (2014گودمن )، (2015گالمور و البرو ) متعددی نظیر در مطالعات قبالً کهاست کیفیت اطالعات داخلی  یهاشاخص

 .است قرار گرفته استفادهمورد  (1398و همکاران ) ساریو  (2020و همکاران ) ژیانگ، (2019هیتزمن و هانگ )

و در اختیار  شدهتهیه  هاشرکتاز درون محیط داخلی  ی کهشفافیت شرکتی پاسخی به این سؤال است که اطالعات

 ،شفافیت شرکتی، واقعیت شرکت را نشان دهد. به عبارت دیگر قادر استتا چه میزان  ؛گیردیمقرار  کنندگاناستفاده
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ط . شفافیت شرکتی قادر است شرایدهدیمبودن اطالعات را نشان  یفیتباکدر دسترس، مستند، مربوط، به موقع و  درجه

گذاران و اعتباردهندگان را بویژه در شرایط عدم تقارن اطالعاتی افزایش دهد و اعتماد سرمایه کردهمطمئنی را ایجاد 

شفافیت شرکتی از عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان اطالعاتی و  ،(. براساس این تعریف1397 محمدی و همکاران،)

فراهم  نیز توانایی باال سطح شفافیت شرکتی باالتری با. مدیران اجرایی پذیردیمبودن و قابلیت اتکای اطالعات تأثیر  موقعبه

 (. 1398 و رادی،جبارزاده کنگرلویی ) آورندیم

ها عدم تقارن شاخصاین  ینترمعروفیکی از  که شودمیهای متنوعی سنجیده شفافیت شرکتی براساس شاخص

. (1398رضائی پیته نوئی و صفری گرایلی، و  1398جبارزاده کنگرلویی و رادی، ؛ 2007، 1نس و وارون) اطالعاتی است

انتظار  ؛کندمیتسهیل  کنندگاناستفادهرا برای  که یک محیط با کیفیت اطالعات داخلی باال دسترسی به اطالعاتآنجا  از

عدم  ( ارتباط معکوس داشته باشد.هاشرکتکه عدم تقارن اطالعاتی با شفافیت شرکتی )کیفیت اطالعات داخلی  رودیم

 شود:می(  محاسبه 2) رابطه بر اساستقارن اطالعاتی 

(2) Spread =  
AP − BP

AP + BP
2

× (−1) × 100 

 (2در رابطه )

Spread  =شفافیت شرکتی( عدم تقارن اطالعاتی( 

AP  بیشترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در هر روز معامالتی = 

BP کمترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت در هر روز معامالتی = 

ه و شد تریکنزدپیشنهادی آنها به هم  هاییمتقهرچه عدم تقارن اطالعاتی بین خریداران و فروشندگان کمتر باشد؛ 

بورس  یت فناوریریت مدکشر یتساوباطالعات مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از . یابدیم شکاه Spreadمقدار 

استخراج شده است. این متغیر بصورت روزانه محاسبه شده و سپس از مقدار آن طی کلیه روزهای معامالتی سهام  2تهران

همچنین از آنجا که مقدار این متغیر با کیفیت اطالعات داخلی رابطه  هر شرکت در هر سال، میانگین گرفته شده است.

شود با کیفیت اطالعات داخلی ارتباط مستقیم میضرب شده است تا عددی که حاصل  -1مقدار آن در  ؛معکوس دارد

سوم و چهارم پژوهش و با استفاده از متغیر  هاییهفرض( را به منظور آزمون 2( نتایج اجرای مدل )8جدول ) پیدا کند.

Spread  به جایNoError .بعنوان شاخصی از کیفیت اطالعات داخلی نشان داده است 
 (Spread) نتایج برآورد فرضیه سوم و چهارم با استفاده از شاخص شفافیت شرکتی .8جدول 

 VIF معناداریسطح  t آماره خطای استاندارد ضریب نماد نام متغیر
 - 𝛼0 023/0 019/0 224/1 221/0 ثابت جمله

 TobinQ 001/0- 001/0 316/1- 188/0 79/4 ارزش شرکت

 EBD 004/0- 022/0 170/0- 866/0 67/8 سود حسابداری

 CashHolding 004/0 045/0 0960/ 923/0 11/7 نگهداشت وجه نقد

 Spread 008/0 002/0 294/3 001/0 9/2 عدم تجدید ارائه

شرکت و کیفیت  تعامل  ارزش 

 اطالعات داخلی
TobinQ×Spread 002/0- 0003/0 567/5- 000/0 61/4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Vanness and Warr 2 Tsetmc.com 
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 VIF معناداریسطح  t آماره خطای استاندارد ضریب نماد نام متغیر
بداری و       ــود حســــا مل سـ عا ت

 کیفیت اطالعات داخلی
EBD×Spread 018/0- 006/0 855/2- 004/0 2/9 

ــت وجه نقد و        تعامل نگهداشـ

 کیفیت اطالعات داخلی
CashHoldings×Spread 009/0 012/0 786/0 431/0 66/7 

 Leverage 0245/0 007/0 260/3 001/0 2/1 اهرم

 Size 0002/0 003/0 089/0 928/0 07/1 اندازه شرکت

 - AR(1) 191/0 023/0 396/8 000/0 خودتوضیح مرتبه اول

 221/0 ضریب تعیین (000/0) 778/33 معناداری(سطح )  Fآماره

 214/0 ضریب تعیین تعدیل شده 766/1 دوربین واتسون

و منفی شده متغیر تعامل ارزش شرکت و کیفیت اطالعات داخلی معنادار ضریب که  دهدیم( نشان 8جدول )نتایج 

متغیر تعامل سود حسابداری و کیفیت اطالعات داخلی اگرچه  اما است. این بیانگر رد نشدن فرضیه سوم پژوهش است.

به این معنی که فرضیه چهارم پژوهش  پژوهش است. هاییهفرضخالف  بوده کهمنفی  آنضریب  ولیمعنادار شده است؛ 

 سوم و چهارم پژوهش را به دو روش با یکدیگر مقایسه کرده است: هاییهفرض( نتایج آزمون 9رد شده است. جدول )

 پژوهش هاییهفرضنتایج تجزیه و تحلیل حساسیت در خصوص آزمون  .9جدول 

 نتیجه آزمون با استفاده از متغیر شفافیت شرکتی تجدید ارائهنتیجه آزمون با استفاده از متغیر عدم  فرضیه

کیفیت اطالعات داخلی میزان تأثیرگذاری ارزش 

 .کندیمرا تضعیف   اییهسرماشرکت بر مخارج 
 رد فرضیهعدم  رد فرضیه

کیفیت اطالعات داخلی میزان تأثیرگذاری سود 

 .کندیمرا تقویت   اییهسرماحسابداری بر مخارج 
 رد فرضیه فرضیهرد 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

راجع به میزان مخارج  گیرییمتصم، به ویژه در اتخاذ تصمیمات اقتصادیمیمقوله مه ،به طور کلی کیفیت اطالعات

 گیرییمتصمشد کیفیت اطالعات داخلی به محیطی اشاره دارد که اطالعات را برای  بیانهمانطور که  .است اییهسرما

که آیا کیفیت اطالعات داخلی اثرگذاری ارزش شرکت و سود  بود سؤال. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این کندیمآماده 

 ؟دهدیمرا تحت تأثیر قرار  اییهسرماحسابداری بر مخارج 

نتایج فرضیه اول بود.  (2019هیتزمن و هانگ )اول و دوم منطبق با نتایج به دست آمده توسط  هاییهفرضنتایج آزمون 

چنین نتیجه گرفت که  توانیم ،تأثیر مثبت و معنادار دارد. بنابراین اییهسرماشرکت بر مخارج  ارزشکه  بودحاکی از آن 

. همچنین نتایج گیرندیمدر نظر  شانگذارییهسرما تصمیماتمدیران ارزش بازار شرکت را به عنوان سیگنالی برای اتخاذ 

مفید  هاآنو سودآوری  گذارییهسرما یهافرصتمورد  درنیز که سود حسابداری  بودبیانگر آن  نیزحاصل از فرضیه دوم 

 . کندیمنمود پیدا در سود حسابداری  (اییهسرما)مخارج  ؛ زیرا سودآوری این تصمیماتاستحاوی محتوای اطالعاتی و 

را  اییهسرماکه کیفیت اطالعات داخلی باید میزان تأثیرگذاری ارزش شرکت بر مخارج  کردیمفرضیه سوم بیان 

این به ارزش شرکت کاهش یابد.  اییهسرمایعنی با افزایش کیفیت اطالعات داخلی، باید حساسیت مخارج . کندتضعیف 

خلی رد شده و با استفاده از متغیر شفافیت فرضیه با استفاده از متغیر عدم تجدید ارائه بعنوان شاخصی از کیفیت اطالعاتی دا

استنباط  توانیم. از این نتیجه )بخش تجزیه و تحلیل حساسیت( شرکتی بعنوان شاخصی از کیفیت اطالعاتی داخلی رد نشد
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انطابق بیشتری داشته و در مقایسه با شاخص عدم تجدید  این پژوهش کرد که شاخص شفافیت شرکتی، با مبانی نظری

که  شودیم)در همین راستا یادآوری  برای سنجش کیفیت اطالعات داخلی باشد یترمناسبشاخص  تواندیمارائه، 

در مجموع و بر اساس نتایج به . ( بی معنا شده بود(7در جدول ) NoError( معنادار و متغیر 8در جدول )  Spreadمتغیر

ایی گرفت و این موضوع نیازمند تدوین ـقابل اتکع به این فرضیه تصمیم ـراج توانینمدست آمده در این پژوهش، 

دیگری غیر از دو شاخصی که در این  یهاشاخصدیگری است که در آنها کیفیت اطالعات داخلی با  یهاپژوهش

 پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ سنجیده شده و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه گردد.

اطالعات داخلی، میزان تأثیرگذاری سود حسابداری بر مخارج که کیفیت  رفتیمبر اساس فرضیه چهارم، انتظار 

با استفاده از متغیر عدم تجدید ارائه بعنوان شاخصی در حالی که نتایج نشان داد که این فرضیه هم را تقویت کند.  اییهسرما

، رد شده اطالعاتی داخلیاز کیفیت اطالعاتی داخلی و هم با استفاده از متغیر شفافیت شرکتی بعنوان شاخصی از کیفیت 

 میزان تأثیرگذاریاز کیفیت اطالعات شرکت بر  و معنادار است. حتی در بخش تجزیه و تحلیل حساسیت، یک تأثیر منفی

اگر  در تحلیل این نتیجه باید گفت .)که خالف جهت مورد انتظار بود( مشاهده شد اییهسرماسود حسابداری و مخارج 

که  خواهد بودباشند؛ طبیعی  گذاردیمبر آن  ایهو تأثیری که مخارج سرمای «ارزش شرکت»سهامداران در نهایت نگران 

این افزایش کیفیت اطالعات داخلی با افزایش کیفیت اطالعات داخلی، توجه مدیر نیز به سمت تأثیری جلب شود که 

سود »میزان تأثیرگذاری یر آن بر بگذارد، نه تأث اییهسرمامخارج  بر« ارزش شرکت»میزان تأثیرگذاری ممکن است بر 

. این دیدگاه، هم رد شدن فرضیه سوم و هم منفی و معنادار شدن ضریب آن را در تجزیه اییهسرمامخارج  بر «حسابداری

. از سوی دیگر وقتی توجه مدیران به سمت تأثیری که افزایش کیفیت اطالعات داخلی دهدیمو تحلیل حساسیت توضیح 

ده ـ؛ یا تأثیر معناداری مشاهبگذارد جلب شد اییهسرماارج ـمخ بر« ارزش شرکت»تأثیرگذاری  میزانممکن است بر 

خواهند کرد  ه(( و یا یک ضریب منفی را مشاهد7در جدول ) TobinQ×NoError)ضریب بی معنی متغیر  کنندینم

باید وزنی که برای ارزش  گیرندیم((. یعنی مجدداً نتیجه 8در جدول ) TobinQ×SPREAD)ضریب منفی و معنادار متغیر 

 بیفزایند. اییهسرماقائل هستند را کاهش داده و به وزن سود حسابداری در تصمیمات  اییهسرماشرکت در تصمیمات 

، بعنوان (2019هیتزمن و هانگ )ناشی از سود حسابداری باشد که در این پژوهش به پیروی از  تواندیماین وضعیت 

در نظر گرفته شد. در حالی که ممکن است از نظر مدیران  آیدیممحصولی که از محیط داخلی شرکت به دست  ینترمهم

)فرضیه دوم((  اییهسرمابورس اوراق بهادار تهران، سود حسابداری )در عین تأثیرگذاری بر مخارج  یهاشرکتفعال در 

باشد. به این معنی که بر اساس نتایجی که در این پژوهش حاصل شد؛ این واقعاً مهمترین محصول محیط داخلی شرکت ن

احتمال وجود دارد که با تغییر سود حسابداری و انتخاب متغیرهای دیگری بعنوان محصول محیط اطالعات داخلی شرکت، 

 ؛داخلی شرکت است این دور باطل برطرف شود. تشخیص اینکه از نظر مدیران ایرانی، کدام متغیر مهمترین محصول محیط

گزینه  تواندیمایرانی  یهاشرکتاست. مصاحبه با نمونه بزرگی از مدیران فعال در  یاجداگانه یهاپژوهشنیازمند تدوین 

 بسیار مناسبی برای تشخیص متغیرهای جایگزین باشد.

فعال در ایران به محیط اطالعات داخلی شرکت  یهاشرکتدر مجموع نتایج این پژوهش حاکی از عدم توجه مدیران 

بود. این نتیجه احتماالً به این دلیل است که  اییهسرماراجع به مخارج  گیرییمتصمو اطالعات تولید شده توسط آن در 
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ر کیفیت اطالعات داخلی از نظر مدیران، قابل اتکا نیست. یعنی هزینه تولید اطالعات در داخل شرکت از منافع آن بیشت

است. هر چه تالش مدیران به سوی بهبود و ارتقاء محیط اطالعات داخلی متمرکز شود، اطالعاتی که توسط این محیط به 

ای تبدیل شده و منافع آن بر مخارج آن فزونی در خصوص مخارج سرمایه گیرییمتصمیک منبع اطالعاتی قوی برای 

 خواهد یافت.

 با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر را می توان ارائه نمود: 

 و مخارج سود حسابداری  مثبتی بر رابطه بین نتایج پژوهش نشان داد که افزایش کیفیت اطالعات داخلی، تأثیر

. بر همین اساس باشدتحلیل وضعیت شرکت اهمیت سود حسابداری در  دهنده کاهشنشان  تواندیم . اینندارد اییهسرما

شود که در تحلیل وضعیت شرکت صرفاً به سودآوری تمرکز نکرده و ابعاد دیگر می پیشنهاد گرانیلتحلسهامداران و به 

را با وزن بیشتری  ایسرمایهی هافعالیت شرکت مانند چشم انداز شرکت در بلندمدت و توان ایجاد نقدینگی از طریق پروژه

 مد نظر قرار دهند.

  پژوهش حاضر نشان داد که در محیط فعالیت ایران، هم ارزش شرکت و هم سود حسابداری، هر کدام جداگانه

اول و دوم(. بر همین اساس به نهادهای ناظر  هاییهفرض) گذارندیمتأثیر  اییهسرمابر تصمیمات مدیران راجع به مخارج 

 اییهسرما یهاپروژه ی کهماتی را پیرامون افشای جزئیات تأثیرکه الزا شودیممانند سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد 

بگذارند وضع نمایند؛ تا شرایط ارزیابی وضعیت شرکت  هاشرکتبر سودآوری و بر ارزش  توانندیم هاشرکتپیش روی 

 و فعاالن بازار نیز تسهیل گردد. گرانیلتحلبرای 

  که در بررسی  شودیمپیشنهاد عه حسابداران رسمی نهادهای اعتباربخش مانند سازمان حسابرسی و جامبه

مدیران پیرامون تأثیر  هایافشا؛ شودیمتهیه  هاشرکتکه توسط هیئت مدیره  اییهسرما یهاپروژهتوجیهی  یهاطرح

بر سود حسابداری و ارزش شرکت را با دقت و تمرکز بیشتری بررسی نمایند. زیرا این احتمال وجود  اییهسرمامخارج 

 دارد که مدیران در این افشائیات، تأثیر مذکور را بیش از اندازه مثبت جلوه داده باشند تا نظر مساعد مجمع را جلب نمایند.

  به دلیل تفاوت نتایج بین تحلیل اولیه و تحلیل حساسیت همانطور که در بخش تجزیه و تحلیل نتایج نیز اشاره شد؛

قطعی راجع به تأثیرگذاری کیفیت اطالعات داخلی بر رابطه بین  گیرییجهنتپیرامون فرضیه سوم، امکان رسیدن به یک 

ا ر ییهاپژوهش شودیمارزش شرکت و کیفیت اطالعات داخلی فراهم نشد. بر همین اساس به پژوهشگران آتی پیشنهاد 

دیگری نیز سنجیده شود تا امکان مقایسه نتایج با  یهاشاخصتدوین و اجرا کنند که در آنها کیفیت اطالعات داخلی با 

 پژوهش حاضر فراهم گردد.

  و اجرا نمایند  یزیرطرحرا  ییهاپژوهش شودیمکه حاصل شد؛ به پژوهشگران آتی پیشنهاد  اییجهنتبر اساس

از نظر مدیران را استخراج کرده و سپس محصوالت  هاشرکتمحیط اطالعات داخلی که بتواند مهمترین محصوالت 

مذکور را بعنوان جایگزین سود حسابداری در این پژوهش به کار ببندند تا امکان مقایسه نتایج با پژوهش حاضر فراهم 

 شود.
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 ( پژوهش حاضر از روش حداقل مربعات معمولیOLS برای آزمون )ده است. اگر احتمال استفاده کر هایهفرض

و سود حسابداری یا ارزش شرکت بر هم وجود داشته باشد، استفاده از روش معادالت  اییهسرماتأثیرگذاری متقابل مخارج 

 که وجود این احتمال را بررسی نمایند. شودیمخواهد بود. به پژوهشگران آتی پیشنهاد  ترمناسبساختاری 

 تشکر و تقدیر

 .آیدمی عملبه تقدیر حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت بخاطراصفهان  دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 منابع
 ترمه، تهران.انتشارات  .Eviewsمالی و حسابداری با نرم افزار  یهاپژوهشاقتصادسنجی در (. 1397افالطونی، عباس )

مطالعات حسابداری : دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی. هاشرکتای (. کیفیت اطالعات حسابداری و مخارج سرمایه1392نورشاهی، کبری ) و باللی، حسن
 .123-144(، 5)2، و حسابرسی

اطالعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و  بینییشپتوانایی  اییسهمقا(. بررسی 1388محمدی، امیر ) و اردکانی؛ مهدیپورحیدری، امید؛ ناظمی

 .17-32(، 3)16، حسابداری و حسابرسی هاییبررسغیر مستقیم. 

 .114-127(، 20) 2، چشم انداز حسابداری و مدیریت(. بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد. 1398خانلری، مرتضی ) و تاریوردی، ناصر

-45 (،12)3، های تجربی حسابداریپژوهش(. کیفیت اطالعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام. 1393رباط میلی، مژگان )و  حسینثقفی، علی؛ علوی طبری، 

21. 

در  یداخل یهاکنترلضعف  یگر لیبر اثر تعد دیبا تاک یشرکت تیبر شفاف تیریمد ییتوانا یرتأث یبررس(. 1398یاسر ) ی،راد و دیسعیی، بارزاده کنگرلوج

 .55-80(، 1)11 حسابداری مالی، یهاپژوهش. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهاشرکت

و نرخ بازده  اییهسرما(. عالمت دهی از طریق اقالم تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای 1396واحدپور، موسی ) و دستگیر، محسن

 .140-113(، 3)8، مجله دانش حسابداری ی.مال های با محدودیتداراییها در شرکت

، دانش حسابداری مالی(. نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری در تغییر قیمت گذاری عدم تقارن اطالعاتی. 1398رشیدی باغی، محسن )

6(3 ،)187-167. 

های داخلی. های تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی در محدودسازی ارتباط بین متنوع سازی عملیاتی و ضعف کنترل(. نقش محدودیت1398رشیدی، محسن )

 .183-206(، 2)11، های حسابداریپیشرفت

 .157-177(، 4) 6 ،دانش حسابداری مالی(. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطالعاتی شرکت. 1398)مهدی ، صفری گرایلی و رضائی پیته نوئی، یاسر

های مدیریت پژوهشها. محیط اطالعات داخلی در کاهش ریسک مالیاتی شرکت (. نقش کیفیت1398سپاسی، سحر ) و ساری، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین
 .1-25(، 2)23، در ایران

سرمایه.  یوربهرهریسک و  یهاشاخصبر  اییهسرماو مخارج  گذارییهسرما(. تأثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر 1398جهانشاد، آزیتا ) و شمسی، فاطمه

 .146-123 (،27)7، راهبرد مدیریت مالی

 .69-84(، 3)16، و حسابرسی های حسابداریبررسی(. کیفیت اقالم تعهدی و مانده وجه نقد. 1388تقوی، سید روح اهلل ) و فخاری، حسین

 . 17-36(، 1)7 های حسابداری مالی،پژوهش. مت و بازده مورد انتظار سهامین وقفه قیارتباط ب(. 1394رهروی دستجردی، علیرضا ) و فروغی، داریوش

(. نقش کیفیت اطالعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار 1398محبوبه ) ،جعفری و اهللقدرت ،امام وردی ؛یارؤ ،دارابی ؛صدیقه ،کامران راد

 .62-29 (،4)10اری، مجله دانش حسابد. گذارانسرمایه

(. کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار 1394محسنی نامقی، داود )  و کرمی، غالمرضا؛ مرادی جز، محسن

 .93-110(، 1)7، های حسابداری مالیپژوهشتهران. 
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کید بر کارایی أبر ارزش شرکت با ت (. بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت1394نژاد، مجید )اسماعیل و سالطه، حیدر؛ بادآور نهندی، یونس محمدزاده

 .125-142(، 1)22 های حسابداری و حسابرسی،بررسیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. گذاری در شرکتسرمایه

های پذیرفته شده بورس رکت(. بررسی رابطه شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی در ش1397دهقانی، فاطمه ) و محمدی، اسفندیار؛ سبزعلی پور، فرشاد

 .201-216(، 1)6، و تأمین مالی دارایی مدیریتاوراق بهادار تهران. 

ناقص با در نظر گرفتن مسأله  یبازارهاای در بررسی تأثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه .(1396احمدی، غالمرضا ) و مرادی، جواد

 .88-103(، 34)9، و حسابرسیتحقیقات حسابداری نمایندگی. 

 هاییشرفتپ مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. یهاصورت(. بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه 1396، محمدحسین )آرانییریانقد و مرادی، جواد
 .169-192(، 1)9 حسابداری،

 ،مطالعات تجربی حسابداری مالی(. رابطه بین کیفیت افشاء اطالعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی. 1394مرفوع، محمد ) و مالایمنی، وحید

11(45،) 71-51. 

(، 33)9 ،های تجربی حسابداریپژوهش های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد.(. تأثیر تجدید ارائه صورت1398) یغمائی علیشاه، ایوب و نصیری، محمد

142-123. 

های پژوهشهای ایرانی. (. کیفیت سود و ارزش شرکت؛ شواهدی از شرکت1395صفری گرایلی، مهدی ) و ، ابوالفضلیانسرییمؤمننوروش، ایرج؛ 
 .1-18(، 4) 7 ،حسابداری مالی

تحقیقات حسابداری و (. مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت. 1397لفضل )ایانسری، ابو یمؤمن و نوروش، ایرج؛ صفری گرایلی، مهدی
 .20-50(، 39) 10،حسابرسی

های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات،کارایی و عدم کارایی سرمایه گذاری. (. بررسی رابطه بین مدل1397نصیرزاده، فرزانه ) و هدایتی پور، مرضیه

 .79-105(، 58)15، حسابداری مالیمطالعات تجربی 

، یمال یحسابدار یمطالعات تجرب .یگذارهیسرما ییاراکبر  ید بدهیو سررس یمال یت گزارشگریفکی(. اثر1393هادیان، ریحانه ) و هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید

11 (44 ،)143-117. 
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