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 چکیده

باشد. سفارشات قرار دهد، سفارشات معوق می تأثیرها را تحت مالی شرکتتواند کیفیت گزارشگری یکی از عواملی که می

و یا  نرسیده تکمیلمعوق به معنای ارزش پولی موجودی مواد و کاالهایی است که وارد چرخه تولید شده ولی هنوز به مرحله 

( 2012) 2سان و همکاران تعریف(. طبق 2012، 1باشد )توریهای آتی شرکت میاند و از شاخص اصلی سودبه فروش نرسیده

محصوالتی  و شاملبوده ن هیکه جزو مواد اول گرددیاطالق م یدیواحد تول کی های موجودیبه آن دسته از سفارشات معوق 

د )سان و شونیم یها نگهدارکاالر انباو در  شده ساختهمحصوالت  ای یدیتول یواحدها یدیناتمام در خط تول صورت بهکه 

تا پایان  1323شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  های پذیرفته ی آماری تحقیق حاضر، شرکتجامعه .(2012همکاران، 

و اطالعات مربوط به  یقتحق یاتاطالعات مربوط به ادب یروش گردآور یق،تحق یندر اسال خواهد بود.  2به مدت  1322ال س

 یاتها، کتب و مقاالت مختلف و نشر ها و سالنامه ها، ماهنامه نامه )شامل اطالعات موجود در هفته یا ، روش کتابخانهها یهفرض

 .شود ( استفاده مییو خارج یداخل

 ها شرکت ، گزارش مالی، بورس اوراق بهادر،سفارشات کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های قیمت گذاری  توجهی در انتخاب روشمدیران اجرایی انعطاف پذیری قابل ( اعتقاد دارد 2012) 3ایوو و همکاران

ها را عقب بیاندازند یا  توانند هزینه بعالوه آنها می داشته و هایی که کاالی آن هنوز ارسال نگردیده شناسایی فروشو  ها موجودی

که شرکت با تواند عاملی باشد ( اعتقاد دارند که افزایش سفارشات معوق می2021) 4یباربر و هال. درآمدها را افزایش دهند

هایی که شرکت با استفاده از آن به عبارت دیگر یکی از ایتم ؛های بعد منتقل نمایداستفاده از آن سود دوره جاری را به دوره

های تولید و یا دستکاری فروش و دستکاری موجودی کاالی در توانند به دستکاری سود بپردازند، از طریق دستکاری هزینهمی

باشد. افزایش دستکاری سود ناشی از موجودی کاالی در جریان ساخت و ی کاالی پایان دوره میجریان ساخت و موجود

 (.2021ی، باربر و هالهای مالی منتج شود )تواند در نهایت به تجدید ارائه صورتموجودی کاالی پایان دوره نیز نیز می

سفارشات  تأثیرها، تاکنون موضوع ری مالی در شرکتبا توجه به اهمیت باالی مطالعه بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگ

معوق بر کیفیت گزارشگری مالی در ادبیات پژوهشی داخل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این پژوهش به 

کیفیت  سفارشات معوق بر در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته هایشرکتدر  دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا

سفارشات معوق بر دو معیار کیفیت گزارشگری مالی )اقالم تعهدی اختیاری و  تأثیردارند؟ به این منظور  تأثیرگزارشگری مالی 

 گیرید.های مالی( مورد بررسی قرار میتجدید ارائه صورت

آنکه  ؛ وشود سفارشات معوقنقش  نهیزم مطالعات گذشته در جیبسط نتا ایو  یبازنگر موجب تواندیموضوع م نیا یبررس

 یهاصورت هدف از اهداف کیبه عنوان  انریمباشرت مد فهیوظی ابیانتخاب ارز ایکه آ تواند نشان دهدمی پژوهش شواهد

گیری ، زیرا این فرض همیشه صحیح نیست که مدیریت در راستای منافع سهامداران تصمیمدرست است زانیتا چه م ،یمال

 تواندیم یدستاورد علم کیبه عنوان  پژوهش موضوع. مدیریت در جهت تقلب و یا پنهانکاری باشد کند و ممکن است سعیمی

قرار  یحسابدار یاستانداردها کنندگان نیتدو نیو هم چن هیسرما بازار قانون گذاران حوزه اریرا در اخت یسودمنداطالعات 

 .دینما شنهادیپ ،یدر حوزه حسابدار دیجد یهاپژوهش انجام یبرا یدیجد یهادهیا تواندیم پژوهشهمچنین دهد. 

شامل  یمال یگزارشگر ندی. فرآ(2015، 5باشد )امران و اینانگمی یمال یگزارشگر ندیفرآ ییمحصول نها ،یمال یها گزارش

 یآن از اجرا ۀهاست و حوز گزارش نیکنندگان از ا توسط استفاده یو استفاده از اطالعات مال یبخش نانیانتشار، اطم جاد،یا

انتشار و استفاده از آنها  ،یبخش  نانیو تا اطم شود یشروع م ،یمال یها گزارش یۀته یبرا یمال یگزارشگر یاستانداردها

 یابیو ارز هیدر بازار سرما یریگ میتصم ی استفاده وکنندگان برا استفاده (.2016، 6یتاساریو پوسپی ساندیور)ی ابدی یگسترش م

اطالعات به  ی. سودمند(1322ی، باباجان و این یمحسن) دارند ازیبه اطالعات سودمند ن ت،یریو مباشرت مد یمفاد قرارداد

 تیفیخاص از ک ۀنمون کی زین یمال یگزارشگر تیفی. ک(2016، 2و آثامباوا  امیجن) اشاره دارد« اطالعات تیفیک»مفهوم 

اقتصاد  ،یمال یها است که تا چه اندازه گزارش یمعن نیبه ا یمال یگزارشگر تیفیک(. 2016، 8)موبوبو و ایکپو اطالعات است

 یبازده به مجموعه اقدامات جادیا ندیفرآ (.1321)سازمان بورس اوراق بهادار،  دهند یطور منصفانه نشان م شرکت را به ییربنایز

کار و  یرویاستفاده از ن ۀفروش محصوالت، نحو یمحصول، انتخاب بازارها دیتول یبرا زاتیو تجه آالت نیاستفاده از ماش لیازقب

 تیفیک ن،ی؛ بنابرا(1324)رحیمیان و همکاران،  دارد ازیو معامالت شرکت ن یاتیعمل یها تیمرتبط با فعال ماتیتصم ریسا

 یمال یها  در گزارش ها یژگیو نیارائه و انعکاس ا ۀبه نحو ز،یشرکت و ن یو معامالت یاتیعمل یها یژگیبه و ،یمال یگزارشگر

 یها توان صورت"انجام شده است  یمال یگزارشگر تیفیاز ک ی کهگرید فیتعر(. 1324)بزرافشان و همکاران،  دارد یبستگ

تعریف  "ناگذار هیمورد انتظار آن به سرما ینقد یها انیجر ینیب شیطور خاص پ شرکت و به اتیدر انتقال اطالعات عمل یمال
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معیارهای زیادی معرفی کردند.  گیری کیفیت گزارشگری مالی پژوهشگران(. برای اندازه2015، 2شده است )کیسی و همکاران

و  ینظر، طراح مد یمال جیبه نتا یابیمنظور دست که به شود یاطالق م یمال یگزارشگر معیارهای یکی ازسود  دستکاری

رو  روبه یاریبس یبا فشارها رانیمد(. 2012، 10شود )هوو و همکارانو موجب کاهش کیفیت گزارشگری می شوند یاستفاده م

به اهداف  یابیدست یبرا ،ارزش شرکت شیپاداش، افزا افتیدر ،یشغل تیمانند امن یلیبه دالو یا  اجبار ممکن است و هستند

ند، ولی در واقعیت عملکرد از عملکرد شرکت ارائه ک یمطلوب ریسود سوق دهد تا تصو دستکاریسمت به شده  نییتع شیپ  از

(. از دیگر معیارهای 2018، 12؛ گامیانی2016، 11شرکت ممکن است عملکرد شرکت این چنین نباشد )هالکوس و همکاران

-سرمایهاز دیدگاه (. 1322؛ آقایی و همکاران، 1323ی، دریحهای مالی است )کیفیت گزارشگری مالی، تجدید ارائه صورت

 مشکالت عملکرد انگریتنها ب نهبوده که  شرکتی مال یگزارشگر تیفینمایانگر کاهش ک ،یمال یگذاران، تجدید ارائه صورتها

 نانیو موجب سلب اطم گردیده محسوب زیآن ن مدیرانشرکت و  یبرا یمشکالت آت ینیب شیپ یبلکه نوع گذشته است، دوره

و  اناندانیدا ؛2012)چایچاال و همکاران،  شودیمگزارشگری مالی  تیفیوک مدیریت یشایستگگذاران نسبت به اعتبار و سرمایه

 (.2016، 13همکاران

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 بزرگ هایاز گزارشگری مالی شرکت عمومی اعتماد سلب به منجر اخیر سال چند طی در حسابداری هایرسوایی زیاد حجم

-ایجاد می ها، مشکالتی را بین مدیران و سهام داراننمایندگی، تفکیک مالکیت و کنترل در شرکتاست. بر اساس تئوری  شده

کند. به دلیل تفکیک مدیریت و کند. تئوری نمایندگی در وهله نخست بر تضاد منافع بین مدیران و سهام داران تمرکز می

ه اهداف خود را به جای اهداف سهام داران دنبال کنند مالکیت، مدیران ممکن است تصمیمات مالی را در شرکت اتخاذ کنند ک

انجامد و این ممکن است باعث زیان سهامداران شود. به همین منظور در این موضوع در نهایت به هزینه نمایندگی باالتر می

 است.های مالی نموده ای به کیفیت گزارشگری مالی به منظور کاهش حجم رسواییادبیات پژوهشی اخیر توجه ویژه

به عنوان مکانیزم کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران اما در داخل کشور کمتر به  با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی

در باره این  یفقدان پژوهش کاف توجه شده و گذار بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرنقش سفارشات معوق به عنوان عامل 

های شرکت سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرتا  آورد به وجود پژوهش هسندیرا در نو زهیانگ نیا ،موضوع

 ندیانتخاب نما یموضوع پژوهش کیبه عنوان  رادر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفته

 پیشینه داخلی و خارجی

ها پرداختند. در این سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیردر پژوهشی به بررسی  (2021) یباربر و هال 

های در بورس اوراق بهادار آمریکا طی سال شده پذیرفتههای سال شرکت از شرکت 2250های مالی پژوهش از اطالعات صورت

مثبت معناداری بر  تأثیرنشان داد که سفارشات معوق های پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2018تا  2002

 های آمریکایی دارد.های مالی شرکتدستکاری سود و تجدید ارائه صورت

مدیریت موجودی کاال بر عملکرد شرکت با تاکید بر کیفیت گزارشگری مالی  تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2020) 14یالثقف

در بورس اوراق بهادار  شده پذیرفتههای شرکت از شرکت 23های مالی عات صورتها پرداختند. در این پژوهش از اطالشرکت

 یموجود تیریمدهای پژوهش نشان داد که استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2012تا  2010های عربستان طی سال

 کند.ه افزایش پیدا میاین رابط یمال یگزارشگر تیفیکمثبت معناداری دارد و با افزایش  کاال بر عملکرد شرکت

                                                           
9
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ها پرداختند. در این پژوهش مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2012) 15برگهاتی

 2012تا  2008های در بورس اوراق بهادار ایتالیا طی سال شده پذیرفتههای شرکت از شرکت 102های مالی از اطالعات صورت

 یگزارشگر تیفیکمنفی معناداری بر  تأثیرسود  تیریمدهای پژوهش نشان داد که حاصل از آزمون فرضیه استفاده شد. نتایج

 های اندونزی دارد.شرکت یمال

ها پرداختند. های مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتتجدید ارائه صورت تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2018) 16بلورستگو

در بورس اوراق بهادار مغولستان طی  شده پذیرفتههای شرکت از شرکت 141های مالی تدر این پژوهش از اطالعات صور

 های مالیهای پژوهش نشان داد که تجدیدارائه صورتاستفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2018تا  2008های سال

 ها دارد.شرکت یمال یگزارشگر تیفیکمنفی معناداری بر  تأثیر

ها پرداختند. در این پژوهش مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2012) 12فاریچحان

تا  2005های در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سال شده پذیرفتههای شرکت از شرکت 120های مالی از اطالعات صورت

 تیفیکمنفی معناداری بر  تأثیرسود  تیریمدنشان داد که  های پژوهشاستفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2015

 های اندونزی دارد.شرکت یمال یگزارشگر

 یابیدست یبرا ها پرداختند.شرکتبر ارزش  یو واقع یسود تعهد تیریمد تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1322نوبخت و آجار )

 1322تا  1382 یدوره زمـان یدر بورس اوراق بهادار تهران برا شده پذیرفتهشرکت  180 یبه هدف پژوهش، اطالعات مال

بر اساس  آزمون شد. یبیترک یهـا بـا داده ـرهیچندمتغ یونیرگرس یها با استفاده از مدل زیپژوهش ن یها هیشد. فرض یبررس

 دیتول یها نهیهز قیاز طر ،یسود واقع تیریو مد یاریاخت یاقالم تعهد قیاز طر ،یسود تعهد تیریپژوهش، مد یها افتهی

 نیب اما؛ نقد آزاد دارد انیاز جر یبر ارزش شرکت ناش یمثبت و معنادار تأثیر ،یرعادیغ یاتینقد عمل یها انیو جر یرعادیغ

مشاهده  ینقد آزاد، رابطه معنادار انیاز جر یو ارزش شرکت ناش یرعادیغ یاریاخت یها نهیهز قیاز طر یسود واقع تیریمد

 قیاز طر ،یسود واقع تیریو مد یاریاخت یاقالم تعهد قیاز طر ،یسود تعهد تیریمد تأثیراست که  یدر حال نینشد. ا

و معنادار  یمنف یاز ارزش افزوده اقتصاد یاشبر ارزش شرکت ن یرعادیغ یاتینقد عمل یها انیو جر یرعادیغ دیتول یها نهیهز

 بوده است.

 یواقع یسود بر سطح افشا و عملکرد مال تیریمد تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1328و همکاران ) تین کین نتیخوش ط

 تیفیک نیآن است که ب انگریب 1324 یال 1382 ی شرکت در طول دوره 121اطالعات  یبررس های-افتهی پرداختند. ها شرکت

 یریگ شده اندازه لیشده و حقوق صاحبان سهام تعد لیتعد یها ییبازده دارا لهیشرکت )که بوس یواقع یافشا و عملکرد مال

منجر  یشرکت احتمال دارد به منافع یکه افشا دهد یمطالعه ما نشان م جیوجود دارد. نتا میرابطه مثبت و مستق کیشده( 

 .دهد یشرکت را کاهش م یواقع یافشا عملکرد مال شیافزا نه،یسطح به کیشود، اما پس از 

 تیفیسود کاهنده بر ک تیریو مد ندهیسود فزا تیریمد تأثیر ( در پژوهشی به بررسی1326)ی و همکاران ورد یتار

در بورس  شده پذیرفتهشرکت  20پانل با استفاده از اطالعات  یها داده قیاز طر قیتحق یها هیفرض پرداختند. یمال یگزارشگر

سود  تیریکه مد دهد ینشان م قیتحق جینتا مورد آزمون قرار گرفته است. 1325-1385 یسال ها یاوراق بهادار تهران ط

 فیسود به سمت تحر تیریانجام مد یعنیشده است،  یمال یگزارشگر تیفیسود کاهنده باعث کاهش ک تیریو مد ندهیفزا

 ندارد. یسود حسابدار یداریبر پا یریسود تاث تیریدارد؛ اما مد شیطلبانه گرا و منافع فرصت یمال یگزارشها

 یهاکاال و عملکرد شرکت در شرکت یموجود تیریمد نیرابطه ب( در پژوهشی به بررسی 1326همت فر و امیدپور )

 1382 - 1324شرکت در بازه زمانی  135حجم نمونه ی مورد مطالعه شامل  پرداختند. بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته

برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون  .می باشد

و عملکرد شرکت رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بدین  مدیریت موجودیفرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین 

                                                           
15

 - Barghathi 
16

 - Bolortsogoo 
17

 - Farichah 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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مفهوم که کاهش نسبت موجودی به فروش و مدیریت بهتر موجودی ها می گردد که با عث افزایش سود آوری می شود در 

 .بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد

 یکاال و سودآور یموجود تیریسنجش مد یشاخص ها نیارتباط ب یبه بررس یدر پژوهش (1326) کریم زاده و طاهرنیا

شرکت در بازه زمانی  135حجم نمونه ی مورد مطالعه شامل  پرداختند. در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته یها شرکت

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنعت مواد داروئی نشان داد بین شاخص های سنجش مدیریت  .می باشد 1322 - 1321

موجودی کاال با قدرت سود پایه، نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود خالص، رابطه معناداری وجود دارد. عالوه بر 

ری و نسبت آنی با نسبت بازده دارایی ها رابطه این، در این صنعت، بین نسبت موجودی به دارایی جاری و تفاضل نسبت جا

 معنادار مشاهده شد.

 فرضیه ها

، در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته های شرکت درسفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی  تأثیر یبررسبه منظور 

 پژوهش به صورت زیر مطرح گردیده است.های  فرضیه

 یهاشرکت گیری شده به وسیله اقالم تعهدی اختیاریی اندازهمال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر کفرضیه یک: 

 معناداری دارد. تأثیر در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته

 یهاشرکت های مالیگیری شده به وسیله تجدید ارائه صورتی اندازهمال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر کفرضیه دو: 

 معناداری دارد. تأثیر اوراق بهادار تهراندر بورس  شده پذیرفته

در بورس اوراق بهادار  شده پذیرفته های شرکت درسفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی  تأثیر یبررسهمچنین به منظور  

 پژوهش به صورت زیر مطرح گردیده است.های  ، سوالتهران

 یهاشرکتگیری شده به وسیله اقالم تعهدی اختیاری اندازهی مال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر کسوال یک: آیا 

 معناداری دارد؟ تأثیر در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته

 یهاشرکتی مال هایارائه صورت دیتجد لهیشده به وس یرگیاندازه یمال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر کدو: آیا سوال 

 معناداری دارد؟ تأثیر در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته

 

 اهداف

 شده پذیرفته های شرکت درسفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی  تأثیر یبررسبا توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف 

 شود.صورت گرفته است، این هدف با تعیین موارد زیر محقق می در بورس اوراق بهادار تهران

-شرکتی اریاخت یاقالم تعهد لهیشده به وس یرگیاندازه یمال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر ک تأثیر نییتع یک:هدف 

 تهران. بهاداردر بورس اوراق  شده پذیرفته یها

 یمال هایارائه صورت دیتجد لهیشده به وس یرگیاندازه یمال یگزارشگر تیفیسفارشات معوق بر ک تأثیر نییتع دو:هدف 

 تهران.در بورس اوراق بهادار  شده پذیرفته یهاشرکت

کنندگان از اطالعات حسابداری از جمله استفاده  یتواند مورد استفاده می  های کاربردی است کهاین پژوهش، از نوع پژوهش 

استفاده قرار گیرد. مورد ها شرکتسفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی  تأثیر گذاران جهت ارزیابیگران و سرمایه تحلیل

ها و اشخاص زیر قابل استفاده  است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن برای سازمان نیانتظار بر ا

 باشد:

 کیفیت گزرشگری مالی موثر برعوامل  تهران جهت تعیینهای بورس اوراق بهادار  گذاران و سهامداران شرکت سرمایه .1

 .دهد یقرار م تأثیررا تحت  یگذارهیسرما ماتیتصم بدان جهت کهدر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفته هایشرکت

ان ریمباشرت مد فهیوظ یابیارز تهران جهت شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفته مدیره شرکت هیئت یو اعضا یرانمد .2

 ی.مال یهاهدف از اهداف صورت کیبه عنوان  های بورسیشرکت
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 جهت اعمال قوانین با توجه به نتایج تحقیق. بورس اوراق بهادار یننظارت و مسئول یئته .3

ی جهت افزایش دانش اطالعاتی و انجام تحقیقات گسترده تر و حسابدار یمال یریتپژوهان و محققان مد ، دانشیاندانشجو .4

 .متغیرهای تحقیق نیرابطه بدر ارتباط با بررسی 

 وری و جدید بودن تحقیق در چیست؟جنبه نوآ .5

های زیادی درباره عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است، الملل تا کنون به صورت پژوهشدر سطح بین

های زیادی در این حوزه صورت های زیاد، با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی، ساالنه پژوهشلیکن با وجود پژوهش

باشد که تاکنون این قرار دهد، سفارشات معوق می تأثیرتواند کیفیت گزارشگری مالی را تحت ی از عواملی که میگیرد. یکمی

 تأثیردر کشور آمریکا  2021متغیر بسیار محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بین نخستین بار باربر و هالی در سال 

 یتاکنون به صورت تجربی مالی مورد بررسی قرار داند. با توجه به اینکه سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگر تأثیربرخی 

در بورس اوراق بهادار تهران انجام  شده پذیرفته هایشرکت سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیردرباره  یا مطالعه

های خارج الهام گرفتن از پژوهش لیکن پژوهش حاضر با .، همین امر اهمیت این پژوهش را چند برابر کرده استاست نشده

به سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی است. نتایج این تحقیق  تأثیرکشور صورت گرفته در این حوزه به دنبال بررسی 

 نیتدو نیو هم چن هیسرما بازار قانون گذاران حوزه اریرا در اخت یسودمنداطالعات  تواندیم یدستاورد علم کیعنوان 

در  دیجد یهاپژوهش انجام یبرا یدیجد یهادهیا تواندیم پژوهشهمچنین قرار دهد.  یحسابدار یاستانداردها کنندگان

 .دینما شنهادیپ ،یحوزه حسابدار

 

 شناسی تحقیقروش
 

از این رو که در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق  قیتحقدر این  از نظر ماهیت و محتوایی: قیتحق( روش 1

پردازیم، در زمره  هستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل می

باشد که  های همبستگی قرار دارد، بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش از نوع همبستگی می پژوهش

 رویدادی عمل خواهد شد. سها به روش پ برای کشف همبستگی بین متغیر

تحقیق حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از  از نظر هدف: قیتحق( روش 2

 گیرد. و در حوزه تئوری اثباتی قرار می گردد ها استفاده می های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه اطالعات واقعی و روش

 لیو تحل هیتجز یبر مبنا یعنیاست،  یدادیدر حوزه پس رو یپژوهش حاضر از بعد زمان از نظر زمانی:( روش تحقیق 3

 .ردیگ یها( انجام م شرکت یمال یها اطالعات گذشته )صورت

 

 ای و ...(روش و ابزار گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه

)شامل  یا ، روش کتابخانهها یهو اطالعات مربوط به فرض یقتحق یاتاطالعات مربوط به ادب یروش گردآور یق،تحق یندر ا 

. شود ( استفاده مییو خارج یداخل یاتها، کتب و مقاالت مختلف و نشر ها و سالنامه ها، ماهنامه نامه اطالعات موجود در هفته

در  شده یرفتهپذ یها اطالعات شرکت ها سروکار دارد، برای فراهم کردن واقعی شرکت یها با داده یقتحق ینازآنجاکه اهمچنین 

های مالی  منظور بررسی و آزمون فرضیه ها با استفاده از صورت بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به متغیرهای تحقیق، به

 شود. استفاده میدر بورس اوراق بهادار تهران  شده هپذیرفتهای  شرکت

 

 ابزار گردآوری اطالعات

های علمی و پژوهشی و از کتب معتبر و جدید و نیز مقاالت مطرح در زمینه موضوع تحقیق از طریق سایت در این تحقیق 

گاه سازمان بورس و غیره استفاده شد. سپس با استفاده از وب SSRN،Springer ،Science Direct،SID اینترنتی نظیر
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نرم بسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین وا گاه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمیاوراق بهادار، وب

های بورس اوراق بهادار تهران های مالی و از طریق سایت افزار تدبیر پرداز و لوح های فشرده تصویرهای صورت

www.irbourse.com  وwww.irbourse.ir گردد استخراج می. 

 Eviews9 و SPSS-22 افزار ؛ سپس با استفاده از نرمشود میانجام  Excelافزار نرم با استفاده از یصتلخ یاتهمه عمل 

 گردد. یها م یهاقدام به آزمون فرض

 

 گیری و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(جامعه آماری، روش نمونه

به  1322تا پایان سال  1323شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  های پذیرفته ی آماری تحقیق حاضر، شرکتجامعه 

 سال خواهد بود. 2مدت 

 ی آماری با استفاده از شرایط زیر و روش حذف سیستماتیک تعدیل خواهد شد:جامعه

 ای نباشد.ری، بانک و بیمهگذای مالی، سرمایه کننده ینتأمهای از نوع  نمونه شامل شرکت -1

 اسفند( باشند. 22های نمونه دارای سال مالی منتهی به پایان سال تقویمی ) شرکت -2

 شرکت در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.  -3

 ها طی دوره مورد بررسی توقف عملیاتی بیش از یک ماه نداشته باشد.شرکت -4

 باشد. دسترس قابل موردنظرای ه های متغیرهای تحقیق برای شرکتداده -5

شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  ی پذیرفتهها شرکتنمونه تحقیق از بین یت درنها، الذکر فوقها با توجه به این محدودیت

 انتخاب خواهند شد. مطالعه مورددوره 

 

 و نتیجه گیری یافته ها

در بورس مد نظر تحقیق مزبور بوده است، لذا سن یک شرکت از  شده پذیرفتههای  با توجه به اینکه سن گزارشگری شرکت 

تاریخ پذیرش آن در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری شده است. الزم به توضیح است با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار 

ی مزبور از ها سالحالت نیمه تعطیل داشت تاریخ بین  باًیتقربرد و وران رکود به سر میدر د 68تا  52ی ها سالتهران طی 

عنوان مثال، اگر شرکتی در تاریخ  در بورس اوراق بهادار ایران حذف شد. به شده پذیرفتههای  تاریخ گزارشگری شرکت

 ت با:باشد سن شرکت بر ابراس شده پذیرفتهدر بورس اوراق بهادار تهران  11/1/1346

 سال 11: 1352تا  1346های بین سال

 سال 25: 1322تا  1368های بین سال

 سال. 25برابر با  1322بنابراین عمر گزارشگری شرکت تا سال 

 

  هاداراییبازده (ROA:) 

قابل محاسبه  ها از حاصل تقسیم سود خالص بر مجموع داراییبازده دارایی های شرکت  یق به منظور اندازه گیریتحق یندر ا 

نسبت مزبور  دهد.کارگیری منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می است. این نسبت میزان کارایی مدیریت را در به

 شود. شرکت استفاده می ارزیابی مدیریت یبرا گذاران بالقوه، اغلب توسط سرمایه

 (2رابطه )
ROA = Net Profit/ Total assets 

این متغیر در پژوهش وان  باشد.یم هادارایی کل Total assets، سود خالص Net Profit، هاییبازده دارا ROAکه در آن 

 با همین عنوان به کار رفته است.( 2012)و همکاران  انگیج ( و2018) محمد و همکاران

 فرصت رشد (MTB:) 

http://www.irbourse.irا
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 آخر در شرکت سهام برابر قیمت شرکت بازار ارزش است.فرصت های رشد برابراست با ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری آن  

 باالتر به معنی فوقت نسب .است سهام صاحبان دفتری حقوق ارزش برابر شرکت دفتری ارزش و سهام منتشره تعداد در سال

وان محمد و  ( و2021ی )این متغیر در پژوهش باربر و هال .رشد خواهد بود و برعکس های فرصت وجود علت به باالتر ارزش

 با همین عنوان به کار رفته است.( 2018) 18همکاران

 ده بودن شرکت  انیز(LOSS:) 

یک متغیر مجازی دو وجهی است، چنانچه شرکت در پایان سال مالی زیان ده باشد، این متغیر برابر یک و در غیر  متغیر این 

با همین عنوان به کار  (2018میشاری ) ( و2021) 12و همکارانژوو این متغیر در پژوهش  این صورت برابر صفر خواهد بود.

 رفته است.

 

  اندازه(شرکتSIZE:) 

بازار  ارزش تعداد کارکنان، فروش، مجموع ها،دارایی مجموع مانند ارزش مختلفی معیارهای از شرکت اندازه تعیین برای 

 مربوط هایداده غیرخطی بودن حالت بردن بین از برای از لگاریتم استفاده شود.می استفاده شرکت سهام صاحبان حقوق

پراکنده  بسیار ها شرکت هایدارایی ارزش که آیدمی وجود به دلیل این به هاداده غیرخطی حالت .باشدمی شرکت اندازه به

( 2012)و همکاران  انگیج ( و2021) 20لهنشود. این متغیر در پژوهش می هابررسی تسهیل باعث لگاریتم از استفاده و است

 با همین عنوان به کار رفته است.

 اهرم مالی(LEV:) 

دهد که چه مقدار از دارایی های شرکت از طریق بدهی و استقراض و چه میزان از طریق سرمایه تامین  این نسبت نشان می 

 شده است. از جمع مقدار کل بدهی های شرکت تقسیم بر جمع کل دارایی های شرکت در سال مورد نظر بدست می آید.
LEV = Total Debt/ Total Assets 

 پینگ این متغیر در پژوهش باشد.ها میکل دارایی Total Assetsها و کل بدهی Total Debtمالی،  اهرم LEVکه در آن 

 با همین عنوان به کار رفته است. (2021) 23لدویج و ساسن ( و2021) 22ژوو و همکاران ( و2021) 21و همکاران

 ( اندازه هیئت مدیرهBSIZE:) 

در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه هیئت مدیره از مجموع تعداد مدیران )اعم از موظف و غیرموظف( که عضو هیئت  

 26( و غفران و اوصلیوان2021) 25کانکاریه(، 2021) 24اسپرینگر و الزاراوا این متغیر در پژوهشمدیره هستند استفاده می شود. 

 با همین عنوان به کار رفته است. (2012)

 ( استقالل هیئت مدیرهBIND:) 

کل اعضای موظف و غیر موظف هیئت  در این تحقیق استقالل هیئت مدیره از تقسیم تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به 

 ( و2021اسپرینگر و الزاراوا ) این متغیر در پژوهشآید. اعضای غیرموظف سمت اجرایی در شرکت ندارند. مدیره به دست می

 با همین عنوان به کار رفته است. (2021) 28خطیب و همکارانو ( 2020) 22غزالی
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