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Abstract 
Objective: From the economic point of view, investment in employment for advanced companies which possess 

a high level of human capital is significant. To be specific, deviation from the optimal level of investment in 

employment can deteriorate competitional advantage, efficiency, and future performance of companies. In other 

words, one of the most important decisions of companies that have important economic consequences in the 

long run, both for the country and company, is decisions related to the efficiency of investment in labor 

employment. These decisions primarily rely on the confidential information of management about the skills and 

efficiency of the employee. Accounting information with high quality can increase the ability of oversight for 

investors and shareholders. In general, comparability can reduce the expense of paraphrasing accounting 

information. Accordingly, in this study, the role of one of the key features of accounting information quality 

(accounting comparability) on the labor investment efficiency in companies was investigated. In the meantime, 

the moderating role of features including financing constraint, internal and external monitoring is studied. 
 

Method: The research methodology is quantitative research that adopts the scientific method and empirical 

evidence, based on hypotheses and ex-post research design. This type of research is utilized when criteria data 

quantitative are used. In this research, data from 91 firms listed on Tehran Stock Exchange from 2010 to 2020 

was gathered through the financial statements and Rahavard Novin software. Also, according to the research 

purpose, financial constraints, external and internal oversight are regarded as moderating variables. Statistical 

analysis was carry out by multi-variable regression in panel data structure with Eviwes software. 

Based on the theoretical literature and the conducted studies, research hypotheses were developed as follows: 

First hypothesis: Accounting comparability has positive and significant effects on the labor investment 

efficiency. 
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Abstract 

 

Second hypothesis: Financing constraint reinforce the intensity of the positive effect of accounting 

comparability on labor investment efficiency. 

Third hypothesis: In weaker external monitoring, the effect of accounting comparability on the labor 

investment efficiency is stronger. 

Fourth hypothesis: In weaker internal monitoring, the effect of accounting comparability on the labor 

investment efficiency is stronger. 

Our proxies for labor investment efficiency are constructed based on the method of Pinnuck and Lillis (2007) 

model. The model takes the following form: 

Net-Hiringi,t = α + β1Sales_Growthi,t + β2Sales_Growthi,t-1 + β3ROAi,t + β4∆ROAi,t + β5∆ROAi,t-1 + β6Returni,t + 

β7Sizei,t-1 + β8Quicki,t-1 + β9∆Quicki,t + β10∆Quicki,t-1 + β11Levi,t-1 + ∑ δkLoss_Bin 5
 k=1 i,t-1

k + Industry Dummies + εi,t (1) 

Where Net_Hiring -denoting a firm's net hiring- measures labor investments and is calculated as the 

percentage change in the number of employees. To estimate expected labor investment, the model includes a 

series of firm-specific characteristics, including sales growth (Sales_Growth); return on assets (ROA); annual 

stock return (Return); firm size (Size); quick ratio (Quick); leverage ratio (Lev); loss interval indicators 

(Loss_Bin); and industry dummies. 
 

Results: The results of the regression analysis of the study showed that accounting comparability has positive 

effects on the labor investment efficiency. Also, companies with more tangible assets, dividends, institutional 

investors, and labor intensity tend to have a higher level of efficiency of labor investments. On the contrary, 

companies with higher quick ratios, cash flow volatility, net hiring volatility, and loss invest in labor employment 

with lower efficiency. Furthermore, accounting quality shows that companies that have a higher quality of 

income can reduce inefficiency in labor employment investment. Evidence also shows that when firms have 

financing constraints, and weak internal and external monitoring a stronger positive relationship between 

accounting comparability and labor investment efficiency exists. 
 

Conclusion: The evidence obtained from the research results showed that accounting comparability has a 

positive effect on the labor investment efficiency. It means that comparable accounting information can reduce 

false decisions to hiring and firing. Thus, shift the labor investment efficiency toward desirable level. Deviation 

from the optimal level of investment in labor can deteriorate the future performance of a company and it is in 

contrast with the interest of shareholders. In this regard, standard setters can improve the labor investment 

efficiency by adopting ways to improve the comparability of companies' information. Also, in situations where 

internal and external monitoring are not in a good position, the labor investment efficiency can be improved by 

providing comparable accounting information. Further analysis showed that accounting comparability have 

positive effect on the labor investment efficiency in companies with financing constraint while this subject is not 

significant for firms without financing constraint. This subject shows that in situations with financing constraint, 

accounting information can play an important role and also help the managers of companies. 
 

Keywords: Labor Investment Efficiency, Accounting Comparability, Institutional Ownership 
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 گریلتعد نقش :کاردر نیروی  گذارییهسرماکارایی مقایسه حسابداری بر  قابلیت آثاربررسی 

 یسازمانبرونو  یسازماندروننظارت  محدودیت در تأمین مالی،
 

 غالمرضا رضایی

 زادهرضا تقی

 گریرامین زارعت

 ئیزاده مهارلومحمد صادق
 چکیده

ر است. های مرتبط با نیروی کایمتصمدر بلندمدت است،  که دارای پیامدهای مهم اقتصادی هاشرکتین تصمیمات ترمهمیکی از  هدف:
اری( بر های کیفی اطالعات حسابداری )قابلیت مقایسه حسابدیژگیوترین یدیکلبر همین اساس در این پژوهش به بررسی نقش یکی از 

ت های محدودیت در تأمین مالی، نظاریژگیوگذاری در نیروی کار پرداخته شده است؛ در این بین نقش تعدیلی یهسرماکارایی 
 ی مورد بررسی قرار گرفته است.سازمانبرونی و سازماندرون

تا  1388انی ر بازه زمشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران د 91ی مربوط به هادادههای آماری از یلتحلبرای انجام  روش:
 استفاده شد. 1398
گذاری نیروی کار یهسرماهای رگرسیونی پژوهش نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری دارای آثار مثبت بر کارایی یلتحلنتایج  ها:یافته

عیف و نظارت بیرونی ضدارای محدودیت در تأمین مالی، محیط حاکمیت داخلی  هاشرکتین، شواهد نشان داد زمانی که چنهماست. 
 گذاری نیروی کار وجود دارد.یهسرماتری بین قابلیت مقایسه حسابداری و کارایی یقوهستند، رابطه مثبت 

، کارایی هاشرکتهایی جهت بهبود قابلیت مقایسه اطالعات یوهشتوانند با در پیش گرفتن یمکنندگان استانداردها تدوین گیری:یجهنت
بی برخوردار ی از وضعیت مطلوسازمانبرونی و سازماندرونین، در شرایطی که نظارت چنهمروی کار را بهبود بخشند. گذاری در نییهسرما

 گذاری نیروی کار را بهبود بخشید.یهسرمایسه، کارایی مقاقابلتوان از طریق ارائه اطالعات حسابداری یمنیست، 

 هیئت، استقالل تمرکز مالکیت نهادی، اندازه حسابرسقابلیت مقایسه حسابداری، نیروی کار،  گذارییهسرما کارایی :ی کلیدیهاواژه
 مدیره.

 .پژوهشینوع مقاله: 
 حسابداری مقایسه قابلیت آثار (. بررسی1401) زاده مهارلویی، محمدزاده، رضا؛ زراعتگری، رامین و صادقرضایی، غالمرضا؛ تقی استناد:

مجله دانش سازمانی. برون و سازمانیدرون نظارت مالی، تأمین در محدودیت گرتعدیل نقش: کار نیروی در گذاریسرمایه کارایی بر
 .150-129(، 2)13 حسابداری،
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 مقدمه

پیشرفته که غالباً سرمایه انسانی باالیی دارند، قابل توجه  یهاشرکتدر نیروی کار برای  گذارییهسرمااز نظر اقتصادی 

)بیش یا  کارنیروی  در گذارییهسرما ، انحراف از سطح بهینهخاص گونهبه(. 2004، 2برنانکه ؛2000، 1زینگالساست )

( و عملکرد آینده 2004و همکاران،  4هانسون) یوربهره(، 1962، 3بکربرای مزیت رقابتی ) تواندیم(، گذارییهسرماکم

، ترمهم( سودمند نباشد. از همه 2020، و همکاران 8خدمتی؛ 2014و همکاران،  7جانگ؛ 2007، 6و لیلیس 5پینوک) هاشرکت

 هاییمتصمبه راحتی در دسترس است، احتمال دارد  هاآنفیزیکی که مشخصات دقیق  گذارییهسرماسایر اشکال  برخالف

شود؛ چرا که این  یاطالعات یتقارننا یژهوبهشدید نمایندگی و  یهااختالفدر نیروی کار دچار  گذارییهسرمامربوط به 

؛ 2009، 10و کیم 9آتاناسوفکارکنان است ) یوربهرهو  هامهارتعمدتاً متکی بر اطالعات محرمانه مدیریت در مورد  هایمتصم

، 10امپراطوری هاییتفعالدسترسی برتر به چنین اطالعاتی منافع شخصی مدیران را در مشارکت در  (.2020و همکاران،  11گالی

بالقوه پیامد  طوربه؛ کندیم(، تسهیل 2006، 13ریچاردسون؛ 1986، 12جنسنمانند استخدام بیش از حد یا اخراج کم کارکنان )

به همین ترتیب، منافع شخصی مدیران برای دستیابی به اهداف  بیش از حد در نیروی کار است. گذارییهسرمااین رخداد 

 بهینه شود. سطح نیروی کار( ممکن است منجر به انحراف از 2020گالی و همکاران، سود ) مدتکوتاه

و  14بوشمنو سهامداران را افزایش دهد ) گذارانیهسرما برنظارتتوانایی  تواندیمکیفیت باال اطالعات حسابداری با

مهم کیفی اطالعات است که  هاییژگیوکلی، قابلیت مقایسه یکی از طور به(. 2001، 17و پالپو 16هیلی؛ 2001، 15اسمیت

(. گزارشگری مالی قابل مقایسه 2020و همکاران،  18ژانگنقش مهمی در نظارت بر رفتار مدیریت داشته باشد ) تواندیم

تفسیر اطالعات حسابداری و دستیابی به بینش در مورد عملکرد شرکت  برایتالش و هزینه فعاالن خارج از بازار میزان  تواندیم

این، قابلیت مقایسه  برافزون (.2014، 24و وحید 23یو ؛2012، 22و یانگ 21ییپ؛ 2012، 20و پوپه 19فلوروکاهش دهد )را 

 هیئتاقتصادی را شناسایی کنند ) هاییدهپدبین دو مجموعه از  یهاتفاوتو  هاشباهتتا  سازدیمرا قادر  کنندگاناستفاده

 یهاتفاوتو  هاشباهتدر مورد  یترواضح یهااستنباط توانندیم نفعانیذنتیجه ( و در 1980، 25استانداردهای حسابداری مالی

کسب و پردازش کمتر جهت  هایینههز، با اساسینبرا(. 2011کاران، همو 26فرانکویدداشته باشند ) هاشرکتاقتصادی در بین 
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 مقایسهیتقابلدارای ویژگی  یهاشرکتدر  یراحتبه، اطالعات کنندگاناستفادهاطالعات و کیفیت باالتر اطالعات در دسترس 

 گذارانیهسرمامانند تحلیلگران،  نفعانیذنظارت  هایینههز یتوجهقابل طوربه تواندیم. بنابراین، قابلیت مقایسه شودیممنتقل 

 (.2011فرانکو و همکاران، دیرا کاهش دهد ) هاشرکتمدیره  هیئتو  نهادی، حسابرسان

و کمتر به نقش نظارتی آن  اندپرداختهپیشین بر نقش اطالعاتی و پیامدهای قابلیت مقایسه حسابداری  یهاپژوهشعمده 

کارایی نیروی کار در ایران نمود  هاییمتصمپرداخته شده است. این موضوع به ویژه در حوزه  هاشرکت هایگیرییمتصمدر 

. بر این اساس، مسأله پژوهش حاضر به این نحو یک شکاف پژوهشی معرفی کرد عنوانبهآن را  توانیمو  کندیمبیشتری پیدا 

 هاییمتصماطالعاتی که اغلب با  یتقارنناضاد نمایندگی و با کاهش ت تواندیمکه آیا قابلیت مقایسه حسابداری  شودیممطرح 

، نقش و جایگاه ینچنهمرا بهبود بخشد؟  هاشرکتنیروی کار در  گذارییهسرمااستخدام نیروی کار مرتبط هستند، کارایی 

مدیریت شرکت در  هاییمتصمدر کنار قابلیت مقایسه حسابداری بر رفتار و  یسازمانبرونو  سازماندرونهای نظارتی توانایی

این، با توجه به کمبود شواهد در خصوص نقش اطالعاتی قابلیت  برافزون نیروی کار به چه شکل است؟ در گذارییهسرمازمینه 

، این موضوع نیز 1از دیدگاه اطالعاتی در نیروی کار گذارییهسرمامقایسه حسابداری در ایران در خصوص آثار آن بر کارایی 

شواهد سودمندی از چند جنبه بسیار سودمند باشد؛ اول،  تواندیممشخص شدن نتایج این پژوهش قرار گرفته است.  مورد بررسی

فراهم کرده و از این طریق  )هم از دیدگاه اطالعاتی و هم از دیدگاه نظارتی( در زمینه نقش و اهمیت قابلیت مقایسه حسابداری

مدیریتی در حوزه  هاییمتصمکمک شایانی در زمینه  تواندیم. دوم، نتایج این پژوهش شودیمباعث گسترش ادبیات پژوهش 

 گذارقانونکارگری و نهادهای  هاییهاتحادو هم به  هاشرکت گذارانیهسرمادر نیروی کار، هم به مدیران، هم به  گذارییهسرما

موضوعات اقتصادی دولت و مردم  ینترمهمیکی از  عنوانبهبه ویژه در ایران به دلیل اهمیت مسأله اشتغال ؛ در حوزه کار کند

 ترارزانو  ترراحتاطالعاتی )دسترسی سوم، با روشن شدن نقش  از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع ،در سطح کالن

و افشای  نظارتی هاییتفعالبهتر در زمینه  یگذارقانونبه  توانیم، یسازمانبرونو  یسازماندروننظارتی به منابع مالی( و نقش 

 .استاز اهمیت و جایگاه بسزایی در بازار سرمایه برخوردار  این خود که کردکمک  اطالعات

بلیت مقایسه حسابداری قا و نظارتی در نیروی کار و نقش اطالعاتی گذاریسرمایهکارایی  با مرتبط ادبیات ،مقاله ادامه در

جامعه و  هایهفرضو طرح پژوهش )متغیرها، روش آزمون  هادادهیابند. در ادامه، توسعه می پژوهش هایفرضیه بیان شده و

 شده، مطرح ادبیات و هافرضیه آزمون نتایج به توجه با پایان در و مطرح هافرضیه آزمون نتایج سپس،. شودمی ( بیانآماری

 .رسدمیپایان  به پیشنهادها و هامحدودیت ذکر با و گیردمی صورت گیرینتیجه

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ها شرکت یدسترس تواندیم یحسابدار سهیمقااطالعات قابل ،یاطالعات دگاهیاز د 1

 شیکند. چرا که با افزا لیالزم جهت استخدام کارکنان را تسه یبه منابع مال

اطالعات گزارش شده، اعتماد اعتباردهندگان نسبت به شرکت جلب شده  تیشفاف

 .کنندیم یمال نیأمشرکت را ت یکمتر نهیها با هزآن ازیو در صورت ن
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 ادبیات پژوهش
 در نیروی کار گذارییهسرماکارایی 

توسعه اقتصادی و  یهاضرورتیکی از  عنوانبهو در حال توسعه، به اهمیت نیروی کار  یافتهتوسعهتقریباً تمام کشورهای 

پیشین بر  یهاپژوهش(. در همین راستا، 1397حجازی و همکاران، تأکید دارند ) المللیینب یهاعرصهکسب برتری رقابتی در 

 نیروی کارحفظ سطح مطلوب  نیز هاشرکت. از نظر اقتصادی برای اندکرده اییژهودر نیروی کار تأکید  گذارییهسرمااهمیت 

نشان داد تقریباً دو سوم بهای تولید کاالها و خدمات را بهای دستمزد نیروی کار تشکیل  (1995هامرمش )است.  بااهمیت

یا  گذاریسرمایهیشب) نیروی کار در گذارییهسرماسطح بهینه انحراف از که در بخش قبل آمد،  طورهمان. دهدیم

نیروی مرتبط با  هاییمتصم .ودمند نیستس هاشرکتو عملکرد آینده  یوربهرهرقابتی،  هاییتمزبرای  (گذارییهسرماکم

گالی ؛ 2009آتاناسوف و کیم، کارکنان است ) یوربهرهو  هامهارتعموماً متکی بر اطالعات محرمانه مدیریت در مورد  کار

را  هاآنممکن است تمایالت شخصی مدیران برای ارتقا، قدرت و اعتبار،  (1963ویلیامسون ) (. از دیدگاه2020و همکاران، 

مقاومت در صورت  تواندیمحد نیروی کار  ازیشب گذارییهسرما، ینچنهمبه گسترش کارکردی فراتر از حد بهینه تشویق کند. 

 2و ملیناتان 1برتراند(. از دیدگاه 2020گالی و همکاران، در یک توافق سودمند، رخ دهد )مدیران برای اخراج کارکنان غیرکارا 

مرتبط با اخراج کارکنان شرکت، تمایل به حفظ کارکنان با عملکرد  یهاتالشمدیران برای جلوگیری از هزینه و  (2003)

نشان دادند مدیران دارای سطح عملکرد ضعیف، اقدام به فروش  (2009آتاناسوف و کیم )همین ترتیب،  ضعیف دارند. به

حمایت متقابل  هاآن ،؛ با این اقدامکنندیمکاهنده ارزش شرکت برای جلوگیری از اخراج گسترده کارکنان  هایییدارا

 .آورندیمکارکنان شرکت برای حفظ مدیریت را بدست 

در راستای منافع شخصی  سود مدتکوتاهبرای دستیابی به اهداف نشان دادند  (2020گالی و همکاران ) ،از طرف دیگر

و  3فروتپیشین ) یهاپژوهش. نتایج کندیمیشتر از حد نیاز کارکنان اقدام به استخدام کمتر یا اخراج ب مدیریتمدیران، 

 یهاپروژه احتماالً، دارندتوجهسهام  مدتکوتاه یمتقبه کهیرانیمد کهاست ازآنیحاک( 1995، 4ثادنوون؛ 1992همکاران، 

رد کنند. حتی بدون فشارهای بیرونی، این احتمال وجود دارد که مدیران با  ینانهبکوتهسودآور را در برابر فشارهای بیرونی 

برتراند و ترجیح دهند )بالقوه ارزشمند  گذارییهسرما یهافرصتزندگی آرام را به ، شانیزندگتوجه به توازن بین کار و 

که مدیران برای  کنندیم، استدالل (2003برتراند و ملیناتان )با حمایت از دیدگاه  (2005و همکاران ) 5گراهام(. 2003یناتان، مل

. در نتیجه، نگرانی در مورد اهداف اندازندیمجلوگیری از دست نیافتن به اهداف سود، استخدام نیروی کار را حذف یا به تأخیر 

 در نیروی کار شود. گذارییهسرماکممنجر به  تواندیمسود  مدتکوتاه
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 نظارتی قابلیت مقایسه حسابداری اطالعاتی و نقش

مالی  گرانتحلیلو  گرانپژوهشقابلیت مقایسه حسابداری، نقش اطالعاتی آن است. از دید برخی از  هاینقشیکی از 

؛ 2004، 2و اهارا 1اسلینااطمینانی در اطالعات ارائه شده(، یک منبع مهم برای خطر است ) وجود خطر اطالعات )ناشی از

ا کاهش داده و (. افزایش نااطمینانی اطالعاتی، جریان ورود منابع مالی به درون شرکت ر2007و همکاران،  3لمبرت

 هایفرصتمنجر به ایجاد محدودیت در  این موضوع؛ کنندمیاعتباردهندگان عموماً نرخ بازده باالتری را درخواست 

 گذاریسرمایه، هاشرکت گذاریسرمایه هایفرصت(؛ یکی از 2009و همکاران،  4هوپ) شودمی هاشرکت گذاریسرمایه

. شوندمیغیربهینه  هایتصمیممالی، مدیران ناچار به اتخاذ  تأمینبهینه در نیروی کار است که در صورت وجود محدودیت در 

از طریق  تواندمی مقایسهقابلنقش مهمی را ایفا کند. اطالعات مالی  تواندمی مقایسهقابلدر یک چنین وضعیتی، اطالعات مالی 

؛ در ایران (2001بوشمن و اسمیت، را بهبود بخشد ) گذاریسرمایه هایفرصتبه  هاشرکتتیابی کاهش ناتقارنی اطالعاتی، دس

 است. هاشرکتشان دادند کیفیت اطالعات عاملی مؤثر در کاهش محدودیت در تأمین مالی ن (1392ستایش و همکاران )نیز، 

در  گذاریسرمایهاز طریق مخابره اطالعات سودمند به بازار، کارایی  تواندمی مقایسهقابل، اطالعات حسابداری این اساسبر 

دارد.  گذارانیهسرمانظارتی  هاییتفعالاطالعات حسابداری نقش مهمی در دیگر، از سوی  نیروی کار را بهبود بخشد.

باشد که  هاآنناشی از پیگیری منافع خصوصی از سوی  تواندیم، نفعانیذکمتر مدیران در برابر سهامداران و  ییگوپاسخ

اطالعات حسابداری باکیفیت، ناتقارنی  .شودیمبالقوه منجر به تخصیص نادرست منابع شرکت و از بین رفتن ارزش آن  طوربه

برای  نفعانیذو توانایی سهامداران و  دهدیمرا کاهش  یسازمانبرونفراد اطالعاتی و خطر تعارض نمایندگی بین مدیران و ا

 تواندیم(. این موضوع 2001هیلی و پالپو، ؛ 2001بوشمن و اسمیت، مدیریتی را افزایش خواهد داد ) هایگیرییمتصمبر نظارت 

که منافع سهامداران  ییهاپروژه( و گرفتن 1398و عبدالهی،  نوئییتهپرضائی ؛ 1999، 5کاسزنیکمدیران را از دستکاری سود )

 ، منصرف کند.(2018، 7و وو 6چنگ) کندیمرا سلب مالکیت 

را که نیاز  یسازمانبرون کنندگاناستفاده هایینههزمختلف،  یهاشرکتحسابداری مورد استفاده در  یهاروشتنوع در 

و  9چوی؛ 2013و همکاران،  8گونگ) دهدیمدارند، افزایش  هاشرکتبه تفسیر اطالعات حسابداری و ارزیابی عملکرد 

را  مربوط به مواردی که نیازمند قضاوت است محاسبات درتالش  ،یسهمقاقابل(. در مقابل، گزارشگری مالی 2019همکاران، 

 کندیماز این دیدگاه حمایت  10یالمللنیب یمال یگزارشگر یاستانداردها مرتبط با پذیرش اجباری شواهد؛ خواهد دادکاهش 

نیز نشان دادند قابلیت مقایسه  (2013و همکاران ) 11کیم(. 2014یو و وحید، ؛ 2012ییپ و یانگ، ؛ 2012پوپه،  فلورو و)

 برابر همتایان خود بکاهد.مختلف در  یهاشرکتبستانکاران برای تجریه و تحلیل و ارزیابی  یهاتالشاز  تواندیمحسابداری 

به سامستقل مح گونهبهکیفی که بر اقالم مالی خاص شرکت متمرکز بوده و عموماً  هاییژگیوسایر  برخالفبر این،  افزون
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را شناسایی کنند.  هاشرکتاقتصادی بین  یهاتفاوتو  هاشباهتتا  دهدیماین اختیار را  نفعانیذ، قابلیت مقایسه به شوندیم

 1در ارتباط دادن آن با برخی از معیارها کنندگاناستفادهخاص، سودمندی اطالعات حسابداری تا حد زیادی به توانایی  طوربه

، قابلیت مقایسه اطالعات (2011و همکاران ) فرانکویدبر اساس  (.1980استانداردهای حسابداری مالی،  هیئتبستگی دارد )

که این خود  دهدیماز چگونگی تبدیل رویدادهای اقتصادی به عملکرد حسابداری را افزایش  گرانیلتحلحسابداری درک 

 کمک کند. هاآن تریقدق بینییشپبه  تواندیم

و  دهدیمقرار  کنندگاناستفادهدر اختیار  ترییفیتباکقابلیت مقایسه اطالعات  (2011و همکاران ) فرانکویداز دیدگاه 

شرکت  نفعانیذنظارتی  هایینههزباعث کاهش  تواندیم. این موضوع خود دهدیمهزینه کسب و پردازش اطالعات را کاهش 

 2سوکگفت که قابلیت مقایسه حسابداری یک ابزار حاکمیتی مؤثر بر کاهش مشکالت نمایندگی است.  توانیمشود. بنابراین، 

و  کندیمکالهبرداری کمک  هاییتفعالنشان دادند که قابلیت مقایسه حسابداری در تشخیص فرار مالیاتی و  (2017) 3و ژائو

در زمینه  (2016) 4سوهن، ینچنهم. خواهند داشتکمتری به اجتناب مالیاتی متهورانه  تمایل در این وضعیت مدیران ،بنابراین

 ندنشان داد وی؛ کردبرای قابلیت مقایسه ارائه  (2017وک و ژائو )سمشابه  یفعالیت مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی شواهد

، مدیران کمتر اقدام به دستکاری اطالعات مرتبط با سود از طریق هاشرکتدر بین  که در صورت وجود قابلیت مقایسه خوب

با این حال، شواهد موجود در ایران در خصوص نقش قابلیت مقایسه  .کنندیماقالم تعهدی برای پنهان کردن عملکردشان 

به شواهدی مشابه با  (1396کیا و صفری گرایلی )الم تعهدی متناقض است؛ حسابداری در فعالیت مدیریت سود مبتنی بر اق

هیچ ارتباطی بین قابلیت مقایسه حسابداری و فعالیت  (1398و مرادی ) یآباددوغشکری دست یافتند اما  (2016سوهن )پژوهش 

نیز شواهدی مبنی بر نقش نظارتی قابلیت  (1398حاجیها و چناری )و  (1398و عبدالهی ) نوئییتهپرضائی مدیریت سود نیافتند. 

با  تواندیممالی  یهاصورتکه قابلیت مقایسه  انددادهآنان نشان  تریقدق ؛ به بیاناندکردهمقایسه حسابداری در ایران ارائه 

 مدیران شود. طلبانهفرصتمالی منجر به کاهش رفتار  یهاگزارشافزایش شفافیت و قابل فهم بودن 

 هایهفرضتوسعه 

لیت مقایسه در این پژوهش، بر دو نقش قابنشان داده شده است.  1پژوهش در شکل  هاییهفرضالگوی مفهومی توسعه 

و دوم، نقش  در نیروی کار تمرکز شده است؛ اول، نقش اطالعاتی گذارییهسرماکارایی حسابداری در خصوص اثرگذاری بر 

 نظارتی.

ر د گذارییهسرمااز طریق افزایش وجوه در دسترس برای  تواندیماز دیدگاه نقش اطالعاتی، قابلیت مقایسه حسابداری 

در نیروی کار را کاهش دهد. با کمتر شدن  گذارییهسرمااشتغال تأثیر گذاشته و ناکارایی  هایگیرییمتصمنیروی کار بر 

در  هاشرکتتمایل به تأمین بودجه بیشتری برای  یسازمانبرونسرمایه  کنندگانینتأمکسب و پردازش اطالعات،  هایینههز
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(؛ این موضوع برای مدیران 2014و همکاران،  1شین؛ 2013کیم و همکاران، آن دارند )مقابل هزینه تأمین مالی کمتری برای 

 . کندیمبهینه در نیروی کار را فراهم  گذارییهسرماامکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الگوی مفهومی پژوهش1 شکل

، یسازمانبرونو  یسازماندرونگفت که قابلیت مقایسه حسابداری از طریق نظارت  توانیماز دیدگاه نقش نظارتی، 

نیروی کار را افزایش دهد. در درجه اول، قابلیت مقایسه حسابداری کیفیت اطالعات موجود  گذارییهسرماکارایی  تواندیم

غیربهینه نیروی  هایگذارییهسرمامدیران را از انجام  تواندیم؛ این موضوع خود بخشدیمبرای عوامل نظارت بیرونی را بهبود 

نمونه،  عنوانبه(؛ 2011و همکاران،  4بیارد؛ 1985، 3و لیوود 2اوون، منصرف کند )دهندیمکار که ارزش شرکت را کاهش 

شرکت با همتایان صنعت کمک کند. این  سازییموازممکن است به حسابرسان در شناسایی بهتر عملکرد شرکت از طریق 

 هاییهتوصاز طریق  هاشرکت نیروی کار در گذارییهسرما گیرییمتصمرا برای تأثیرگذاری در  هاآنتوانایی  تواندیمموضوع 

از طریق استنباط مبتنی  توانندیمنهادی نیز  گذارانیهسرما(. به همین ترتیب، 2018ژانگ، ناشی از ارزیابی خطر افزایش دهد )

افشای منابع انسانی، عملکرد شرکت را بهتر درک کرده و اطالعات در زمینه  یژهوبهبا شرکت،  یسهمقاقابلبر افشای همتایان 

نهادی  گذارانیهسرما تواندیم(. در این حالت، قابلیت مقایسه حسابداری 2016کیم و همکاران، مربوط به آن را بدست آورند )

بر این، قابلیت مقایسه  یران فشار بیشتری وارد آورد. افزونرا قادر سازد تا در خصوص استفاده مؤثرتر از منابع انسانی بر مد

مدیره،  هیئتان صنعت و کمک به شرکت را از طریق مقایسه بهتر شرکت با همتای یسازماندروننظارت سازوکارهای  تواندیم

مدیریتی در  هاییمتصمدر خصوص نظارت بهتر بر  تواندیمر به جلوگیری از هدر رفتن منابع شرکت شود؛ این موضوع منج
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 قابلیت مقایسه حسابداری

 نقش اطالعاتی

 نقش نظارتی

نه منابع مالی با هزیدسترسی بیشتر به 

 تأمین مالی کمتر

 نظارت بیرونی بهتر

 حاکمیت داخلی بهتر

 اشتغال هایتصمیمکارایی باالتر 

 اشتغال هایتصمیمکارایی باالتر 

 اشتغال هایتصمیمکارایی باالتر 

 محدودیت در تأمین مالی

نظارت قوی / ضعیف 

 حسابرسان و مالکان نهادی

H1 

H3 

H2 

H4 

نظارت قوی / ضعیف هیأت 

 مدیره
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 (2020ژانگ و همکاران )شواهد تجربی پژوهش  و نظارتی از دیدگاه نقش اطالعاتی در نیروی کار باشد. گذارییهسرمازمینه 

بر این اساس،  است. هاشرکتدر نیروی کار  گذارییهسرما هاییمتصمعاملی مؤثر بر  قابلیت مقایسه حسابدارینیز نشان داد 

 :شودیمفرضیه اول پژوهش به صورت زیر مطرح 

 .ددارنیروی کار در  گذارییهسرمابر کارایی  و معناداری مثبت آثارفرضیه اول: قابلیت مقایسه حسابداری 

 در اییربهینهغ هاییمتصمکه دارای محدودیت باالیی در تأمین مالی هستند، ممکن است به ناچار  ییهاشرکتمدیران 

مالی در شرایط محدودیت در تأمین  توانندیمکه مدیران  ییهااقدام ازیکیاخراج کارکنان شرکت بگیرند.  زمینه استخدام یا

به  یسهمقاقابلانجام دهند، ارائه اطالعات در نیروی کار  گذارییهسرماغیربهینه در حوزه  هاییمتصمبرای کاهش 

کرد که در صورت وجود محدودیت در تأمین  بینییشپ توانیمبر این اساس، اعتباردهندگان( است.  یژهبو) کنندگاناستفاده

شواهد خواهد داشت.  هاشرکتدر نیروی کار  گذارییهسرمامالی زیاد، قابلیت مقایسه حسابداری آثار بیشتری بر کارایی 

در  گذارییهسرما هاییمتصمنیز نشان داد محدودیت در تأمین مالی عاملی مؤثر بر  (2020ژانگ و همکاران )تجربی پژوهش 

دارای  یهاشرکت، شواهد آنان نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری تنها در تریقدقاست. به بیان  هاشرکتنیروی کار 

در نیروی کار دارد. این موضوع گواه بر نقش اطالعالتی قابلیت  گذارییهسرمامحدودیت مالی باال، تأثیر مثبت بر کارایی 

بر اساس این است.  در شرایط محدودیت در تأمین مالی در نیروی کار گذارییهسرمامقایسه حسابداری برای تأمین مالی جهت 

 فرضیه دوم را به این شرح مطرح کرد: توانیم، بینییشپ

را نیروی کار  در گذارییهسرماقابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  مثبت آثار تشدفرضیه دوم: محدودیت در تأمین مالی 

 .کندیمتقویت 

کارایی نا ،یسازمانبرونو  یسازماندروناعتقاد دارند قابلیت مقایسه حسابداری از طریق نظارت  (2020ژانگ و همکاران )

. از دیدگاه نظارت بیرونی، قابلیت مقایسه حسابداری توانایی ناظران شرکت را دهدیمدر نیروی کار را کاهش  گذارییهسرما

 هاییمتصمرا قادر خواهد ساخت تا از  هاآنو لذا  بخشدیمنیروی کار بهبود  در گذارییهسرمامدیریتی  هاییمتصمدر کنترل 

نماینده ناظران  عنوانبهنهادی،  گذارانیهسرماش دو گروه حسابرسان و استخدام غیربهینه جلوگیری کنند. در این پژوه

( در نظارت و جلوگیری از رفتارهای تربزرگ) تریفیتک. عموماً حسابرسان با 1اندگرفتهشرکت، مورد مطالعه قرار  یسازمانبرون

(. بنابراین، 1999و همکاران، 2فرانسیس؛ 1998بیکر و همکاران، مدیریتی در راستای منافع شخصی مؤثرتر هستند ) طلبانهفرصت

از سوی  هاشرکتدر نیروی کار  گذارییهسرما هاییمتصمنقش بهتری در نظارت بر  توانندیم تربزرگمؤسسات حسابرسی 

. از آنجا کنندیمهمتایان شرکت در صنعت استفاده  یسهمقاقابلداشته باشند؛ آنان برای نظارت بهتر از اطالعات  هاآنمدیران 

، 4و ویشنی 3شلیفر) خواهند داشت، قدرت نفوذ باالیی در شرکت هستند هاشرکتنهادی از سهامداران بزرگ  گذارانیهسرماکه 

 هاییمتصمنهادی بزرگ، به دلیل قدرت نفوذ باال، قدرت نظارتی بیشتری بر  گذارانیهسرما(. انتظار بر آن است که 1986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

کار هستند،  یرویدر مورد ن یرونینظارت ب ینهادها نیتراز مهم یکی زین یکارگر یهاهیاتحاد 1

 یبررس یگران براپژوهش ران،یمورد در ا نینداشتن به اطالعات کامل ا یاما با توجه به دسترس

 دانها مواجه بودهبه داده یدسترس تیپژوهش با محدود نیآن در ا

2 Francis 
3 Shleifer 
4 Vishny 
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برای دستیابی به این مهم، از مقایسه اطالعات حسابداری شرکت با همتایان  توانندیم هاآنداشته باشند.  هاشرکتاستخدام 

برخوردار  ترییفضعکه از نظارت بیرونی  ییهاشرکتانتظار داشت که در  توانیم، تریقدقبه بیان صنعت استفاده کنند. 

بر این بیشتر نمود پیدا کند. در نیروی کار  گذارییهسرمامرتبط با  هاییمتصمهستند، نقش اطالعات حسابداری قابل مقایسه در 

نیروی در  گذارییهسرمانقش مهمی در آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  یسازمانبرونگفت که نظارت  توانیماساس، 

 :شودیممبتنی بر این استدالل، فرضیه سوم به صورت زیر مطرح  کار دارد.

نیروی کار در  گذارییهسرماآثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  ،تریفضع یسازمانبروننظارت در شرایط فرضیه سوم: 

 است. تریقو

در این پژوهش استفاده شده است. بر اساس  یسازماندروننظارت به عنوان نماینده  نیز مدیره هیئتقدرت نظارتی 

مدیره برای  هیئت(، 2014و همکاران، 4یوپادهیهی؛ 2006، 3و شیوداسانی 2فیچ؛ 2003و همکاران،  1فریسپیشین ) یهاپژوهش

 هیئتدر صورتی که  نظارتی را داشته باشد. هاییتفعالعملکرد نظارتی مناسب باید مستقل بوده و وقت و زمان کافی برای 

داشت که انتظار  توانیممدیریتی شرکت در زمینه اشتغال داشته باشد،  هاییمتصممدیره وقت و زمان مناسب برای نظارت بر 

کمک در نیروی کار  گذارییهسرما هاییمتصممدیره در خصوص نظارت بر  هیئتحسابداری به  یسهمقاقابلاطالعات هر چند 

 تریفضع یسازماندروننظارت دارای  یهاشرکت، در تریقدقبه بیان  .ایفا کند تواندینم آنکارایی  نقش چندانی در اما کندیم

فرضیه چهارم  توانیمبر این اساس، است.  ترپررنگنیروی کار  گذارییهسرمانقش قابلیت مقایسه حسابداری در تعیین کارایی 

 پژوهش را به شکل زیر بیان کرد:

نیروی  در گذارییهسرماآثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  ،تریفضع یسازماندروندر شرایط نظارت  :چهارمفرضیه 

 است. تریقوکار 

 پژوهش و طرح هاداده
 متغیرهای پژوهش

که  استمتغیر مستقل این پژوهش قابلیت مقایسه حسابداری است. معیار استفاده شده در این پژوهش بر اساس این منطق 

از وقایع اقتصادی، اعداد حسابداری مشابهی را گزارش دهند، قابل  یامجموعهاگر سیستم حسابداری دو شرکت با توجه به 

در  (2011و همکاران ) فرانکوید(. مطابق با پژوهش 2018و همکاران، 5لوبو؛ 2011و همکاران،  فرانکویدهستند ) تریسهمقا

نماینده اعداد حسابداری و از بازده  عنوانبههر شرکت به صورت جداگانه  یلهوسبهیز از سود حسابداری ارائه شده این مطالعه ن

در الگوی مذکور دو شرکت در صورتی مشابه در نظر گرفته . شودیماز وقایع اقتصادی استفاده  کلییک معیار  عنوانبه

مالی )مانند سود حسابداری( مشابهی ارائه  یهاگزارشاز وقایع اقتصادی یکسان )مانند بازده(،  یامجموعهکه برای  شوندیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Ferris 
2 Fich 
3 Shivdasani 

4 Upadhyay 
5 Lobo 
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فصلی هر کدام  یهادادهنخست با توجه به  jو  iکرده باشند. برای هر سال شرکت، جهت محاسبه قابلیت مقایسه بین دو شرکت 

 .شودیماجرا  1فصل گذشته( الگوی  16در چهار سال گذشته ) هاشرکتاز 

(1) Earningsi,t = αi + βiReturni,t + εi,t 

در شروع  سود خالص فصلی شرکت تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام دهندهنشان i,tEarningsدر الگوی باال، 

. ضرایب برآورد شده tبازده قیمت سهام در فصل  دهندهنشان i,tReturnدوره و 
iα  و*

iβ ،سابداری شرکت سیستم ح دهندهنشان

i  بوده که وقایع اقتصادی شرکتi  به صورت مشابه، کندیم)بازده سهام( را به اعداد حسابداری )سود گزارش شده( متصل .

، ضرایب iمانند سیستم حسابداری شرکت  jبرای شرکت 
jα  و*

jβ ش شده و سود گزار ارتباط برآورد شده که این ضرایب

داری مربوط به از طریق مقایسه پاسخ حساب jو  i یهاشرکتسپس، تشابه سیستم حسابداری  .دهندیمرا نشان  jبازده شرکت 

 کارکردتفاده از با اس jو  i یهاشرکتشده  بینییشپخاص، سود  طوربه. شودیم یریگاندازههمان مجموعه از وقایع اقتصادی 

 .شودیممحاسبه  iبا رویدادهای اقتصادی شرکت  هاآنحسابداری 

(2) E (Earnings)i,i,t = αi
* + βi

*Returni,t 
 

(3) E (Earnings)i,j,t = αj
* + βj

*Returni,t 

و بازده  iحسابداری شرکت  کارکردبر اساس  iشرکت  شده بینییشپسود  دهندهنشان i,i,tE(Earnings)در روابط باال، 

بداری حساکارکرد بر اساس  jشده شرکت  بینییشپسود  دهندهنشان i,j,tE(Earnings)، ینچنهماست.  tدر دوره  iشرکت 

قابلیت مقایسه  دهندهنشان j (i,j,tCompacct)و  i یهاشرکتاست. مقایسه جفتی بین  tدر دوره  iو بازده شرکت  jشرکت 

کارکرد ه از شده با استفاد بینییشپاست که برابر است با منفی مقدار قدرمطلق تفاوت بین سودهای  هاشرکتحسابداری 

 :شودیمکه به صورت زیر نشان داده  jو شرکت  iحسابداری شرکت 

(4) Compaccti,j,t = - (
1

16
) ∑ |𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖;𝑖;𝑡 − 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖;𝑗;𝑡

𝑡
𝑡−15 | 

قابلیت  دهندهنشانو  شودیم i,j,tCompacctمنجر به میزان باالتر  i,j,tE(Earnings)و  i,i,tE(Earnings)تفاوت کمتر بین 

/  iبرای هر ترکیب شرکت  i، i,j,tCompacctمشابه شرکت  است. در هر صنعت jو شرکت  iحسابداری شرکت  مقایسه بیشتر

 یهاصورتوقایع اقتصادی را از قابلیت مقایسه  یهاشباهت؛ این موضوع صریحاً شودیمبرآورد  (i ≠ jو  j = 1, …, J) jشرکت 

از طریق میانه  iقابلیت مقایسه شرکت اولین شاخص (. در نهایت، 2011و همکاران،  فرانکوید) کندیممالی مجزا و کنترل 

i,j,tCompacct  یهاشرکتبرای تمام j  در همان صنعت مشابه شرکتi  در طول سالt شودیم یریگاندازه (i,tCompacctInd). 

با  پذیرییسهمقابا بیشترین  jشرکت  10از  i,j,tCompacctمیانگین از طریق  i، دومین شاخص قابلیت مقایسه شرکت ینچنهم

 .شودیم( محاسبه ti10Compacct,) tدر طول سال  iشرکت 



 139 /2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 
 

برگرفته  ،آن یریگاندازهنیروی کار متغیر وابسته این پژوهش است؛ معیار استفاده شده جهت  در گذارییهسرما کارایی

. نخست، الگوی تقاضای نیروی کار است (2016) 3و آلشور 2نصر-بنو  (2011) 1لی، (2007پینوک و لیلیس )از رویکرد 

برای  یاگسترده گونهبه؛ از این الگو شودیمبرای تعیین سطح مورد انتظار استخدام خالص استفاده  (2007پینوک و لیلیس )

خدمتی و ؛ 2016نصر و آلشور، -بن؛ 2014جانگ و همکاران، بهینه استخدام استفاده شده است ) یهاروشبررسی انحراف از 

 زیر است: صورتبه(. این الگو 2020ی و همکاران، گال؛ 2020همکاران، 

(5) 
Net-Hiringi,t = α + β1Sales_Growthi,t + β2Sales_Growthi,t-1 + β3ROAi,t + β4∆ROAi,t + β5∆ROAi,t-1 + 

β6Returni,t + β7Sizei,t-1 + β8Quicki,t-1 + β9∆Quicki,t + β10∆Quicki,t-1 + β11Levi,t-1 + ∑ δkLoss_Bin 5
 k=1 i,t-1

k + 

Industry Dummies + εi,t 

 یریگاندازهگذاری نیروی کار را خدام خالص یک شرکت است که سرمایهاست دهندهنشان Net-Hiringدر الگوی باال 

نیروی کار  گذارییهسرمابرای برآورد  .شودیم؛ این متغیر از طریق درصد تغییر در تعداد کارکنان شرکت محاسبه کندیم

درصد تغییر در ) (Sales_Growthخاص شرکت، شامل رشد فروش ) هاییژگیواز  یامجموعهمورد انتظار، این الگو شامل 

(، Return، بازده ساالنه سهام )(در ابتدای دوره هاییدارانسبت سود خالص به کل ) (ROA) هاییدارا، بازده کل (درآمد فروش

نسبت مجموع موجودی ) (Quick، نسبت آنی )(شرکت به ارزش دفتری هایییدارالگاریتم طبیعی کل ) (Sizeاندازه شرکت )

به کل  هایبدهنسبت کل ) (Levمالی )، نسبت اهرم (جاری هاییبدهبه  هایافتنیدرو  مدتکوتاه هایگذارییهسرمانقد و 

( Industry Dummies( و متغیر ساختگی صنعت )Loss_Bin) زیانفاصله  یهاشاخص، (شرکت به ارزش دفتری هایییدارا

فاصله بازده  005/0هر  دهندهنشانکه استفاده شده است  ساختگیپنج متغیر  از فاصله زیان یهاشاخص یریگاندازهبرای  است.

 -005/0بین صفر و  هاییدارااگر بازده کل  1برابر است با  Loss_Binنمونه،  عنوانبهاست.  -025/0از صفر تا  هاییداراکل 

تعداد »متغیر ساختگی صنعت نیز به اندازه  یریگاندازهبرای  صورت صفر؛ سایر موارد نیز به همین صورت. باشد و در غیر این

استخدام خالص مورد انتظار است  دهندهنشان 5شده الگوی  برازشمقدار ایجاد شد. متغیر ساختگی « صنایع موجود منهای یک

. کندیم یریگاندازه شودیماز اصول شرکت توجیه  یامجموعه یلهوسبهنیروی کار را که در  گذارییهسرماکه سطح مطلوب 

. دهدیمنیروی انسانی را کاهش  هایگذارییهسرما یوربهرهانحراف از استخدام خالص واقعی و دور از سطح مطلوب، 

 عنوانبه (|Ab_Net_Hiring|)از استخدام خالص غیرعادی  (2014جانگ و همکاران )بنابراین، در این پژوهش به پیروی از 

؛ این شاخص برابر با قدرمطلق انحراف استخدام خالص شودیمنیروی کار استفاده در  گذارییهسرما ناکاراییشاخص اصلی 

 شده است. بینییشپ

نظارت محدودیت در تأمین مالی، دسته کلی متغیر تحت عنوان  سهادبیات مطرح شده،  اهداف مطالعه و با توجه به

از شاخص کپلن و زینگالس برای  .کنندیمایفای نقش  کنندهیلتعدمتغیرهای  عنوانبهنیز  یسازماندروننظارت و  یسازمانبرون

از معیارهای  یسازمانبروننظارت  یریگاندازهبرای ، ینچنهم .4داستفاده ش هاشرکتمحدودیت در تأمین مالی  یریگاندازه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Li 
2 Ben-Nasr 
3 Alshwer 

 .( رجوع شود1392و همکاران ) شیشاخص به ستا نیا یریگاندازه یبرا 4
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( Big_Auditو اندازه حسابرس ) نهادی بزرگ در شرکت( گذاریهسرما)نسبت مالکیت پنج  (IOCتمرکز مالکیت نهادی )

مؤسسات حسابرسی طبقه الف صورت پذیرفته باشد، عدد یک و  یلهوسبه)یک متغیر ساختگی است که اگر حسابرس شرکت 

از  یسازماندروننظارت  یریگاندازه، برای این برافزون. شودیماستفاده ( 1کندیمصورت عدد صفر را اختیار  در غیر این

استفاده شده  مدیره شرکت( هیئتبه کل اعضای  غیرموظفمدیره  هیئت)نسبت اعضای  (Busy Boardمدیره ) هیئتاستقالل 

و 4الرا؛ 2016جانگ و همکاران، ؛ 2006، 3و هیالری 2بیدلدر این پژوهش با توجه به ادبیات موجود )در نهایت،  است.

برخی از عوامل در سطح شرکت و در سطح صنعت در الگوی  (2020ژانگ و همکاران، ؛ 2017، 6و وان 5چن؛ 2016همکاران، 

نیروی کار که  در گذارییهسرماعوامل اثرگذار بر کارایی برخی از ، تریقدق. به بیان اندشدهمطالعه کنترل  هاییهفرضآزمون 

(، نسبت آنی Size(، اندازه شرکت )MTBVشامل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ) اندشدهکنترل 

(Quick( نسبت اهرم مالی ،)Lev( پرداخت سود ،)Div_Payer) ( است که اگر شرکت سود سهام پرداخت  ساختگییک متغیر

نسبت اموال، ) (Tangibleمشهود ) هایییدارا، (کندیمرت عدد صفر را اختیار صو کرده باشد، عدد یک و در غیر این

 هایییدارااست که اگر بازده کل  ساختگییک متغیر ) (Loss، زیان )(شرکت هایییداراو تجهیزات به کل  آالتینماش

 (CFO_Volنقد عملیاتی ) هاییانجر، نوسانات (کندیمصورت عدد صفر را اختیار  شرکت منفی باشد، عدد یک و در غیر این

انحراف معیار ) (Sales_Vol، نوسانات درآمد فروش )(سال گذشته پنجنقد عملیاتی شرکت در  هاییانجرانحراف معیار )

ی نگهداری دسهامداران نها یلهوسبهاز سهام شرکت که  درصدی)( IO، مالکیت نهادی )(سال گذشته 5درآمد فروش در 

 . است( 7شاخص هرفیندال هیرشمن)( HHIبازار محصول )و رقابت در ( شودیم

مالی یک بعد متمایز از اطالعات حسابداری است که  یهاصورتدر این پژوهش اعتقاد بر این است که قابلیت مقایسه 

. با این حال، شاخص قابلیت مقایسه استفاده شده در این پژوهش، کندیمرا تسهیل  نوعهم یهاشرکتمقایسه بهتر در بین 

سود، از  هاییژگیوو این امکان وجود دارد که قابلیت مقایسه حسابداری با سایر  کندیم یریگاندازهقابلیت مقایسه سود را 

منجر به کیفیت سرمایه  فیت باالپیشین حاکی از آن است که سود با کی یهاپژوهشجمله کیفیت اقالم تعهدی، در ارتباط باشد. 

افالطونی ؛ 2014و همکاران،  جانگ؛ 2009بیدل و همکاران، ؛ 2006بیدل و هیالری، ) شودیمباالتر و نیروی کار کارآمدتر 

(. به منظور برطرف کردن این موضوع که ممکن است شاخص قابلیت مقایسه استفاده شده در این پژوهش 1395 و خزایی،

( AQنیروی کار تأثیر بگذارد، متغیر کیفیت حسابداری ) هاییمتصمکیفیت سود شرکت باشد و بنابراین بر  کنندهمنعکس

شاخص کیفیت اقالم تعهدی  این متغیر از طریق .شودیمپژوهش لحاظ  هاییهفرضون یک متغیر کنترلی در الگوی آزم عنوانبه

 .10شده است یریگاندازه (2002) 9و دیچو 8دیچاوبر اساس الگوی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

و اشخاص موضوع ماده  یمؤسسات حسابرس یبنددستورالعمل طبقه»با توجه به  یبندطبقه نای 1

است که مؤسسات « معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار یدستورالعمل مؤسسات حسابرس 10

 .دهدیمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را در چهار طبقه قرار م یحسابرس

2 Biddle 
3 Hilary 
4  Lara 

5 Chen 
6 Vann 

 رجوع شود. (1394) ستایش و همکاران این شاخص به یریگرای اندازه 7
8 Dechow 
9 Dichev 

 .( رجوع شود1392و همکاران ) ستایشاین شاخص به  یریگرای اندازه 10
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دو عامل دیگر را که ممکن است بر استخدام  (2020گالی و همکاران )و  (2014جانگ و همکاران ) دنبالبه ینچنهم

عامل  دومتغیر کنترلی لحاظ شده است. این  عنوانبهنیروی کار( تأثیرگذار باشد،  در گذارییهسرماخالص غیرعادی )کارایی 

 -2دام. (؛ برای کنترل نوسانات استخNet_Hiring_Volانحراف معیار استخدام نیروی کار در پنج سال گذشته ) -1عبارتند از: 

 کار. چگالی نیروی(؛ به منظور کنترل Labour_Intensityآن ) هایییدارانسبت تعداد کارکنان شرکت به کل 

 پژوهش هاییهفرضروش آزمون 

در این آمده است.  عملبهترکیبی استفاده  یهادادهالگوی رگرسیون خطی چندمتغیره در قالب  از هادادهیل برای تحل

 پژوهش و دستیابی به هدف مطالعه، الگوی رگرسیونی زیر استفاده شده است. هاییهفرضبرای بررسی راستا، 

(6) 
|Ab_Net_Hiring|it = α0 + β1Compaccti,t-1 + β2MTBVit-1 + β3Sizeit-1 + β4Levit-1 + β5Quickit-1 + 

β6Div_Payerit-1 + β7Tangibleit-1 + β8Lossit-1 + β9CFO_Volit-1 + β10Sales_Volit-1 + β11IOit-1 + β12HHIit-1 + 

β13AQit-1 + β14Net_Hiring_Volit-1 + β15Labour_Intensityit-1 + εit 
نیروی کار و قابلیت مقایسه  گذارییهسرماکارایی نا دهندهنشانبه ترتیب  Compacctو  |Ab_Net_Hiring|در الگوی باال، 

تشریح شد. مابقی متغیرهای الگو، متغیرهای  هاآن یریگاندازهکه در بخش تعریف متغیرها، نحوه  باشندیم هاشرکتحسابداری 
برای آزمون فرضیه اول  در بخش تعریف متغیرها توضیح داده شده است. هاآن یریگاندازهکنترلی پژوهش هستند که نحوه 

در مورد عدم  توانیممعنادار باشد، منفی و  1βضریب  و در صورتی که شودیماجرا  هاشرکتپژوهش این الگو در سطح کلیه 
از روش  (2020ژانگ و همکاران )مشابه با  چهارم تادوم  هاییهفرضرد فرضیه اول پژوهش صحبت کرد. در خصوص آزمون 

به دو گروه تقسیم کرده  1جدول را بر اساس  هاشرکتفرضیه، ابتدا  سهزیرگروه استفاده شد. به این ترتیب که برای آزمون این 
. سپس، با توجه به نتایج بدست آمده از الگوهای آزمون شودیمهر دو گروه به صورت مستقل اجرا  درو الگوی رگرسیونی باال 

؛ در صورتی که ضریب متغیر مستقل شودیمصحبت  هایهفرضاین در خصوص رد یا عدم رد  ،هایرگروهزشده در هر یک از 
برای مقایسه قدرت ضریب  (1998و همکاران ) 1پترنوستر یلهوسبهدر هر دو گروه مورد مقایسه معنادار باشد، از آزمون ارائه شده 

 .شودیماین متغیر در دو گروه استفاده 
 یسازماندرونو  یسازمانبرونزیرگروه با توجه به معیارهای نظارت  یهاشرکت. روش تعیین 1جدول 

 تعریف زیرگروه معیار

 یسازمانبروننظارت 

 نظارت قوی/ ضعیف مالکان نهادی
مالکان  دارای تمرکز مالکیت باالتر از حد میانه در هر سال دارای نظارت قوی یهاشرکت

 دارای نظارت ضعیف مالکان نهادی هستند. هاشرکتنهادی و سایر 

 نظارت قوی/ ضعیف حسابرسان
 یهاشرکت، در گروه استاز مؤسسات حسابرسی طبقه الف  هاآنکه حسابرس  ییهاشرکت

برس در گروه ضعیف نظارت حسا هاشرکتو سایر  گیردیمدارای نظارت قوی حسابرس قرار 
 .گیرندیمقرار 

 مدیره هیئتنظارت قوی/ ضعیف  یسازماندروننظارت 
 هیئت رت قویمدیره باالتر از حد میانه در هر سال دارای نظا هیئتدارای استقالل  یهاشرکت

 مدیره هستند. هیئتدارای نظارت ضعیف  هاشرکتمدیره و و سایر 

 محدودیت در تأمین مالی
دارای محدودیت در تأمین مالی/  یهاشرکت

 فاقد محدودیت در تأمین مالی یهاشرکت
دارای  یهاشرکتبه دو گروه  هاشرکت، شدهیبومبر اساس شاخص کپلن و زینگالس 

 . شوندیمفاقد محدودیت در تأمین مالی تقسیم  یهاشرکتمحدودیت در تأمین مالی و 

 پژوهش جامعه آماری

 فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. هایشرکتکلیه  ساالنه و فصلی مالی هایصورتاین پژوهش مبتنی بر  هایداده

مالی  هایشرکتمنتهی آخر اسفندماه بود و جزء  هاآنکه پایان سال مالی  فعالی هایشرکتکلیه  هایدادهدر این خصوص، از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Paternoster 



 ... و سازمانیدرون نظارت مالی، تأمین در محدودیت گرتعدیل نقش: کار نیروی در گذاریسرمایه کارایی بر حسابداری مقایسه قابلیت آثار بررسی /142

 

نمونه پژوهش  عنوانبهشرکت  91، تعداد هابررسیبا توجه به نتایج جستجوها و ، استفاده شد. اندنشده بندیطبقه گذاریسرمایهو 

در بازه زمانی  و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار نوین رهاورد افزارنرماز طریق شده  آوریجمع هایدادهانتخاب و از 

برخی از متغیرها، از  گیریاندازه؛ الزم به ذکر است که با توجه به شیوه استفاده شد هاتحلیلبرای تجزیه و  1398تا  1392بین 

  ( نیز استفاده شد.1398تا  1388سال قبل از بازه مورد بررسی )سال  چهار هایدهدا

 پژوهش هاییهفرضآزمون نتایج 

برای نتایج مرتبط با آزمون فرضیه اول  2پژوهش ارائه شده است. جدول  هاییلتحلو  هایافتهدر این بخش نتایج مرتبط با 

 کهیزمان. طبق اطالعات این جدول، دهدیمرا نشان نیروی کار  گذارییهسرمابررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارای 

CompacctInd (، ارتباط منفی و معناداری بین قابلیت مقایسه 1 الگوی) شودیممعیار قابلیت مقایسه حسابداری استفاده  عنوانبه

نیروی کار( وجود دارد؛ این رابطه از فرضیه اول این  در گذارییهسرمالص غیرعادی )ناکارایی حسابداری و استخدام خا

، ینچنهم. شودیمنیروی کار  در گذارییهسرماکه قابلیت مقایسه حسابداری باعث بهبود کارایی  کندیمپژوهش پشتیبانی 

، نتایج مشابهی (2 الگوی) شودیممعیار قابلیت مقایسه حسابداری نیز استفاده  عنوانبه Compacct10زمانی که از معیار جایگزین 

مشهود  هایییدارا تربزرگبا نسبت  یهاشرکتکه  دهدیمشواهد مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان  .آیدیمبدست 

(Tangible( پرداخت سود سهام ،)Div_Payer( مالکیت نهادی بیشتر ،)IO و )چگالی نیروی ( کار بیشترLabour_Intensity )

و جانگ همچون  ییهاپژوهشمطابق با  هایافتهاین  نیروی کار را دارند. گذارییهسرماتمایل به سطح باالتری از کارایی 

(، نوسانات بیشتر Quick) تربزرگبا نسبت آنی  یهاشرکت، ینچنهماست.  (2016و آلشور ) نصرنبو  (2014همکاران )

( با کارایی Loss) دهیانز( و Net_Hiring_Vol(، نوسانات بیشتر استخدام نیروی کار )CFO_Volنقد عملیاتی ) هاییانجر

آن است  ( حاکی ازAQاین، شواهد مرتبط با متغیر کیفیت حسابداری ) برافزون .کنندیم گذارییهسرماکمتری در نیروی کار 

این نتایج نیز نیروی کار( را کاهش دهد. در  گذارییهسرمااستخدام خالص غیرعادی )ناکارایی  تواندیمکه سود با کیفیت باال 

 است. (1395افالطونی و خزایی )و  (2014جانگ و همکاران ) یهاپژوهشمطابق با 

( این است که احتمال دارد قابلیت مقایسه 2و  1)الگوهای  2یک نگرانی بالقوه در خصوص نتایج مندرج در جدول 

مشترک توسط برخی از عوامل مشاهده نشده تعیین شوند. در خصوص رفع این  طوربه گذارییهسرماحسابداری و ناکارایی 

؛ شواهد مرتبط با این شوندیمبا کنترل اثرات ثابت شرکت تکرار  2و  1دیگر الگوهای  باریکنگرانی و کنترل این موضوع، 

قابلیت مقایسه هر دو معیار نشان داده شده است. در این حالت نیز مجدد  4و  3در قالب الگوهای  2در جدول  هایبررس

. در کل، شواهد مرتبط با هر چهار شودیمنیروی کار  در گذارییهسرمادرصد باعث بهبود کارایی  1در سطح حسابداری 

نیروی کار در  گذارییهسرمااز فرضیه اول این پژوهش مبنی بر آثار مثبت قابلیت مقایسه بر کارایی  2الگوی مندرج در جدول 

 .کندیمحمایت 
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 پژوهش مرتبط با فرضیه اول نتایج رگرسیونی .2جدول 
 4 الگوی 3 الگوی 2 الگوی 1 الگوی متغیرها

CompacctInd 

*268/0- 

(639/4-) 
- 

*253/0- 

(487/4-) 
- 

Compacct10 - 
*314/0- 

(211/4-) 
- 

*298/0- 

(310/4-) 

MTBV 
021/0 

(104/1) 

029/0 

(092/1) 

020/0 

(129/1) 

026/0 

(012/1) 

Size 
003/0- 

(890/0-) 

003/0- 

(877/0-) 

*021/0- 

(628/3-) 

*018/0- 

(518/3-) 

Lev 
015/0- 

(634/1-) 

009/0- 

(211/1-) 

*042/0- 

(932/2-) 

*041/0- 

(934/2-) 

Quick 
*009/0 

(482/5) 

*010/0 

(479/5) 

*008/0 

(601/7) 

*008/0 

(592/7) 

Div_Payer 
*065/0- 

(469/3-) 

*066/0- 

(468/3-) 

**061/0- 

(008/3-) 

*063/0- 

(125/3-) 

Tangible 
*112/0- 

(347/4-) 

*112/0- 

(357/4-) 

011/0- 

(101/1-) 

009/0- 

(034/1-) 

Loss 
*312/0 

(478/6) 

*319/0 

(479/6) 

*251/0 

(573/4) 

*274/0 

(608/4) 

CFO_Vol 
**087/0 

(327/2) 

**090/0 

(326/2) 

*088/0 

(798/3) 

*088/0 

(781/3) 

Sales_Vol 
003/0- 

(094/0-) 

003/0- 

(099/0-) 

**029/0- 

(738/1-) 

028/0- 

(217/1-) 

IO 

*043/0- 

(437/3-) 

*044/0- 

(439/3-) 

*051/0- 

(448/3-) 

*052/0- 

(462/3-) 

HHI 
034/0 

(986/0) 

034/0 

(989/0) 

042/0 

(003/1) 

044/0 

(001/1) 

AQ 

*096/0- 

(692/3-) 

*093/0- 

(697/3-) 

*101/0- 

(983/3-) 

*102/0- 

(981/3-) 

Net_Hiring_Vol 

**009/0 

(207/2) 

**010/0 

(219/2) 

**007/0- 

(214/2-) 

**008/0- 

(221/2-) 

Labour_Intensity 

*439/0- 

(869/4-) 

*442/0- 

(861/4-) 

*683/0- 

(095/5-) 

*689/0- 

(117/5-) 

 مقدار ثابت
**309/0- 

(127/2-) 

**312/0- 

(126/2-) 

078/0 

(005/1) 

062/0 

(994/0) 

 خیر خیر بله بله صنعتثابت کنترل اثرات 

 بله بله خیر خیر شرکتثابت کنترل اثرات 

 بله بله بله بله سال ثابت کنترل اثرات

R2
adj 101/0 100/0 089/0 090/0 

 هادادهاین متغیر و سایر متغیرهای استفاده شده در بخش  یریگاندازهاست؛ نحوه  نیروی کار گذارییهسرماکارایی متغیر وابسته الگوهای رگرسیونی این جدول، نا

به ترتیب معناداری در  **و  * یهاعالمت. استو عدد گزارش شده دیگر ضرایب رگرسیونی  tو طرح پژوهش آمده است. اعداد گزارش شده در پرانتزها، آماره 

اثرات ثابت شرکت و سال کنترل  4و  3 یهامدلاثرات ثابت صنعت و سال و در  2و  1 یهامدل. الزم به ذکر است که در دهندیمرا نشان  05/0و  01/0سطح 

 شده است.
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دوم تا چهارم پژوهش ارائه شده است. برای آزمون این  هاییهفرضرگرسیونی  هاییلتحلنتایج مرتبط با  3در جدول 

دارای نظارت  یهاشرکتدارا و فاقد محدودیت در تأمین مالی )فرضیه دوم( و  یهاشرکتدر دو سطح  6الگوی  هایهفرض

نتایج  3)فرضیه چهارم( قوی و ضعیف آزمون شدند. در بخش الف جدول  یسازماندروننظارت )فرضیه سوم( و  یسازمانبرون

هر دو معیار قابلیت مقایسه حسابداری  هابینییشپآزمون فرضیه دوم ارائه شده است. طبق اطالعات این بخش، مطابق با مرتبط با 

دارای محدودیت در تأمین مالی است؛ این در حالی است  یهاشرکتنیروی کار در  گذارییهسرمادارای آثار مثبت بر کارایی 

، در خصوص بررسی نقش نظارت ینچنهم. نیستفاقد محدودیت در تأمین مالی معنادار  یهاشرکتکه این رابطه مثبت برای 

حکایت از نقش تعدیلی مالکان نهادی در ارتباط بین قابلیت مقایسه  3جدول  شواهد مندرج در بخش ب ،یسازمانبرون

دارای نظارت ضعیف مالکان  یهاشرکت، تنها در گروه تریقدقنیروی کار دارد. به بیان در  گذارییهسرماحسابداری و کارایی 

، بخش ج این ینچنهمعنادار است. نیروی کار مدر  گذارییهسرمانهادی ارتباط مثبت بین قابلیت مقایسه حسابداری و کارایی 

نیروی کار در هر دو گروه  در گذارییهسرماآثار مثبت قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  رغمیعلکه  دهدیمجدول نشان 

 یهاشرکتشدت این اثرگذاری در گروه آزمون پترنوستر نشان داد که دارای نظارت قوی و ضعیف حسابرسان،  یهاشرکت

 دارای نظارت ضعیف حسابرسان، بیشتر است.

ارائه شده است. طبق اطالعات این بخش، در  یسازماندروننظارت مرتبط با نقش  هاییافتهنیز  3در بخش نهایی جدول 

نیروی کار ندارد؛ در  گذارییهسرمامدیره، قابلیت مقایسه آثار معناداری بر کارایی  هیئتدارای نظارت قوی  یهاشرکتگروه 

مدیره، قابلیت مقایسه حسابداری توانسته است باعث بهبود کارایی  هیئتدارای نظارت ضعیف  یهاشرکتاما در گروه 

مدیره قدرت تعدیل رابطه بین قابلیت مقایسه  هیئتگفت که نقش نظارتی  توانیمنیروی کار شود. بنابراین، در  گذارییهسرما

 نیروی کار را دارد. در گذاریهیسرماحسابداری و کارایی 
 پژوهش تا چهارم دوم هایفرضیهنتایج رگرسیونی مرتبط با  .3جدول 

 فاقد محدودیت در تأمین مالی یهاشرکت دارای محدودیت در تأمین مالی یهاشرکت بخش الف

 4 الگوی 3 الگوی 2 الگوی 1 الگوی متغیرها

CompacctInd 

*395/0- 

(017/4-) 
- 

173/0- 

(184/1-) 
- 

Compacct10 - 
*412/0- 

(361/4-) 
- 

161/0- 

(204/1-) 

 بله بله بله بله متغیرهای کنترلی

 بله بله بله بله صنعت ثابت کنترل اثرات

 بله بله بله بله سال ثابت کنترل اثرات

R2
adj 097/0 095/0 081/0 083/0 

 دارای نظارت ضعیف مالکان نهادی یهاشرکت دارای نظارت قوی مالکان نهادی یهاشرکت بخش ب

 4 الگوی 3 الگوی 2 الگوی 1 الگوی متغیرها

CompacctInd 
106/0- 

(057/1-) 
- 

*403/0- 

(938/3-) 
- 
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Compacct10 - 
069/0- 

(495/0-) 
- 

*417/0- 

(602/4-) 

 بله بله بله بله متغیرهای کنترلی

 بله بله بله بله صنعت ثابت کنترل اثرات

 بله بله بله بله سال ثابت کنترل اثرات

R2
adj 101/0 100/0 109/0 112/0 

 دارای نظارت ضعیف حسابرسان یهاشرکت دارای نظارت قوی حسابرسان یهاشرکت بخش ج

 4 الگوی 3 الگوی 2 الگوی 1 الگوی متغیرها

CompacctInd 

**159/0- 

(273/2-) 
- 

*859/0- 

(309/7-) 
- 

Compacct10 - 
**173/0- 

(428/2-) 
- 

*993/0- 

(006/8-) 

 بله بله بله بله متغیرهای کنترلی

 بله بله بله بله صنعت ثابت کنترل اثرات

 بله بله بله بله سال ثابت کنترل اثرات

adj
2R 104/0 108/0 126/0 126/0 

 733/5*: 4و  2مقایسه الگوی  118/5*: 3و  1مقایسه الگوی  پترنوسترآماره 

 مدیره هیئتدارای نظارت ضعیف  یهاشرکت مدیره هیئتدارای نظارت قوی  یهاشرکت بخش د

 4 الگوی 3 الگوی 2 الگوی 1 الگوی متغیرها

CompacctInd 
041/0 

(427/0) 
- 

*398/0- 

(402/3-) 
- 

Compacct10 - 
087/0- 

(360/0-) 
- 

*507/0- 

(306/3-) 

 بله بله بله بله متغیرهای کنترلی

 بله بله بله بله صنعت ثابت کنترل اثرات

 بله بله بله بله سال ثابت کنترل اثرات

R2
adj 099/0 101/0 107/0 108/0 

این متغیر و سایر متغیرهای  یریگاندازهاست؛ نحوه  نیروی کار گذارییهسرماکارایی متغیر وابسته الگوهای رگرسیونی این جدول، نا

شده دیگر ضرایب  و عدد گزارش tو طرح پژوهش آمده است. اعداد گزارش شده در پرانتزها، آماره  هادادهاستفاده شده در بخش 

ز اطاله کالم از ارائه ا. برای جلوگیری دهندیمرا نشان  05/0و  01/0به ترتیب معناداری در سطح  **و  * یهاعالمت. استرگرسیونی 

ضوع کنترل شده و نتایج آن شد، اما در نتایج همه الگوهای ارائه شده در این جدول این مو نظرصرفنتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی 

 ال کنترل شده است.ساثرات ثابت صنعت و  هامدل. الزم به ذکر است که در کلیه است 2تقریباً مشابه با نتایج مندرج در جدول 

 گیرییجهنتبحث و 

مرتبط  هاییمتصماقتصادی در هر کشوری به ویژه در وضعیت فعلی ایران،  یهاشاخصو  هاییمتصم ینترمهمیکی از 

شد  بینییشپ (2018و همکاران ) 1پرابووو  (2006ریچاردسون )با اشتغال و نیروی کار است. در این پژوهش همسو با دیدگاه 

فیزیکی، افراد پیرامون اشتغال عمدتاً براساس اطالعات خصوصی در دسترس  گذارییهسرماکه برخالف سایر اشکال تصمیمات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Prabowo 
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انتظار داشت که قابلیت  توانیمدر نتیجه،  .برندیمرنج  یتوجهقابلاز ناتقارنی اطالعاتی  ،و بنابراین شوندیممدیران هدایت 

نیروی کار ایفا کند. بر همین اساس،  در گذارییهسرماکارایی ش مهمی در تصمیمات مرتبط با مقایسه اطالعات حسابداری نق

با در نظر گرفتن  هاشرکتدر نیروی کار  گذارییهسرماکارایی بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر پژوهش حاضر به 

 پرداخته است. یسازمانبرونو نظارت  یسازماندروننظارت نقش محدودیت در تأمین مالی، 

 در گذارییهسرماپژوهش حاکی از آن دارد که قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی  هاییلتحلشواهد بدست آمده از 

نادرست استخدام یا اخراج  هاییمتصم تواندیمنیروی کار اثر مثبت دارد. به این معنا که اطالعات حسابداری قابل مقایسه 

نیروی کار را به سمت سطوح مطلوب در  گذارییهسرماغیربهینه )کمتر یا بیشتر از سطح مطلوب( را کاهش دهد و کارایی 

در  تواندیمدر نیروی کار  گذارییهسرمانظری است. انحراف از سطح مطلوب  بینییشپسوق دهد. این یافته کامالً مطابق با 

 (.2020الی و همکاران، گرا تضعیف کند و به احتمال زیاد با عالقه سهامداران مغایرت دارد )ی آینده شرکت عملکرد عملیات

در جهت  هاشرکتبسیار سودمند باشد و به مدیران  تواندیمبنابراین، ارائه اطالعات حسابداری قابل مقایسه در این زمینه 

کمک کند. این یافته  شانگذارییهسرماجلوگیری از تضعیف عملکرد آینده شرکت و به سهامداران در بهبود بازدهی آینده 

در حرفه  گذارقانونهمسویی کامل دارد. براین اساس، به نهادهای  (2020ژانگ و همکاران )با شواهد موجود در پژوهش 

 کنند. اییژهوها، به تقویت قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری توجه دکه در تدوین استاندار شودیماری پیشنهاد حسابد

نیروی کار در  گذارییهسرمابیشتر پژوهش نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری دارای آثار مثبت بر کارایی  هاییلتحل

فاقد محدودیت در تأمین مالی این  یهاشرکتن در حالی است که برای دارای محدودیت در تأمین مالی است؛ ای یهاشرکت

که در صورت وجود محدودیت در تأمین مالی، اطالعات حسابداری قابل  دهدیمرابطه مثبت، معنادار نیست. این موضوع نشان 

یاری  نیروی کارمربوط به  هاییمتصمدر  هاشرکتایفای نقش کند و به مدیران یک منبع اطالعاتی  عنوانبه تواندیممقایسه 

)سهامداران  یسازمانبروننیز شواهد نشان داد زمانی که نظارت  یسهمقاقابلرساند. در بعد نقش نظارتی اطالعات حسابداری 

است، ویژگی قابلیت مقایسه حسابداری به کمک  تریفضعمدیره(  هیئت)نظارت  یسازماندروننظارت نهادی و حسابرسان( و 

شواهد  هایافتهگفت که این  توانیمیاری رسانده است. بنابراین، نیروی کار آمده و آنان را در تصمیمات بهینه  اهشرکت

در مقایسه  ینچنهم. کندیمارائه  کنندگاناستفادهسودمندی در خصوص نقش اطالعاتی و نظارتی قابلیت مقایسه حسابداری به 

 مطالعات هاییافته و (2020ژانگ و همکاران )پژوهش  هار داشت که این شواهد بااظ توانیممشابه انجام شده  یهاپژوهشبا 

به  توانیمهمسو است؛ از این دست مطالعات  هاشرکتپیشین در خصوص مزایای قابلیت مقایسه حسابداری برای عملکرد 

در زمینه ریسک  (2013کیم و همکاران )در زمینه اثربخشی قیمت سهام،  (2019همکاران )چوی و  چونهم ییهاپژوهش

 بینییشپدر زمینه دقت  (2011و همکاران ) فرانکویددر زمینه خطر سقوط قیمت سهام و  (2016کیم و همکاران )اعتباری، 

 .تحلیلگران اشاره کرد
برای  (2020ژانگ و همکاران ) مطالعهبه دنبال اقتصاد یک کشور در حال توسعه است،  یهاداده این پژوهش که مبتنی بر

از  هایافتهجهت تقویت این  توانندیمدر آینده  گرانپژوهشبا این حال،  ؛شواهد سودمندی ارائه کردگسترش ادبیات پژوهش 
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تحلیگران مالی، همچون  ییهاگروهخبرگان در مصاحبه با  مانندکیفی و مطالعات موردی از طریق مواردی  یهاروشسایر 

در نیروی کار  گذارییهسرمابه شناسایی عوامل اثرگذار بر کارایی کارگری و مدیران  هاییهاتحاد، حسابرسان، گذارانیهسرما

، به فصلی( یهاداده یژهوبه) مربوط به برخی از متغیرها یهاداده یآورجمعدر نهایت، باید گفت که در خصوص  .بپردازند

پژوهشگران با محدودیت مواجه شدند و همین موضوع باعث شد تا تعداد  هاشرکتدلیل افشای ناقص اطالعات از سوی 

 د.کمتری در نمونه پژوهش بررسی شو یهاشرکت

 تقدیر و تشکر

 تقدیر حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به سیستان و بلوچستان دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .آیدمی عمل به

 منابع
حسابداری و  هاییبررسی. انسان یرویدر ن یگذارهیسرما ییافشا بر ناکارا تیفیو ک یاقالم تعهد تیفیک ریتأث یبررس. (1395خزایی، مهدی ) و افالطونی، عباس

 .269-288(، 3)23، حسابرسی

پذیرفته شده در بورس  هایشرکت سازمانیدرون هایجنبهمالی و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر  هایصورت(. قابلیت مقایسه 1398چناری، حسن ) و ، زهرهحاجیها

 .83-116(، 2)11، حسابداری هایپیشرفتاوراق بهادار تهران. 

حسابداری نیروی کار.  گذاریسرمایه(. بررسی اثر محتوای اطالعاتی قیمت سهام بر کارایی 1397فیروزنیا، امیر ) و کلهرنیا، حمید؛ داداشی، ایمانحجازی، رضوان؛ 
 .209-232(، 5)3، ارزشی و رفتاری

 .89-104(، 2)11، های حسابداری مالیپژوهشمتقلبانه.  مالی و احتمال گزارشگری هایصورت(. قابلیت مقایسه 1398عبداللهی، احمد ) و ، یاسرنوئیپیتهرضائی 

 هایشرکتمحدودیت در تأمین مالی  و اطالعات مالیکیفیت  رابطه بینبررسی (. 1392، فاطمه )نژادکاظم و ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غالمرضا؛ زیاری، سارا

 .21-45(، 19)5، حسابداری مالی. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

، دانش حسابداری مجله(. بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی. 1394) .حیاتی، جواد و ستایش، محمدحسین؛ ممتازیان، علیرضا؛ زارع، مریم

6(23 ،)32-7. 

 .171-200(، 1)11، های حسابداریپیشرفت(. بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود. 1398مرادی، مهدی ) و ، محمدآبادیدوغشکری 

 .115-137(، 2)4، دانش حسابداری مالیمالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی.  هایصورت(. قابلیت مقایسه 1396صفری گرایلی، مهدی ) و کیا، علی
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