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 چکيده
. باشدمی بازار افزودهارزش معیار شرکت سهام ارزش بینیپیش همچنین و عملکرد ارزیابی معیارهای مفیدترین از یکی

 چگونه شرکت که دهدمی نشان و باشدمی شرکت تیآ سودآوری و گذشته هایطرح فعلی ارزش حاصل بازار افزودهارزش
 هاآن به دستیابی برای و بینیپیش را آینده سودآور هایفرصت و گرفته کار به ار اشسرمایه آمیزیموفقیت طوربه

 هدف رو این از .شودگذاری میبهبود شفافیت مالی منجر به بهبود مسائل سرمایهاست و از آنجایی که  کرده ریزیبرنامه
 بورس در شده پذیرفته هایشرکت رکیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازا آیا که است موضوع این بررسی پژوهش

 بازه بین تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه پژوهش، آماری جامعه دارد؟ تأثیر تهران بهادار اوراق
شرکت و رگرسیون خطی چند متغیره به بررسی این موضوع  120هست و با نمونه مشتمل بر  1399 تا 1393 زمانی

ها نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار تأثیر معنادار و مستقیمی یج آزمون فرضیهپرداخته شد که نتا
 کند.ها نیز افزایش پیدا میدارد یعنی به نوعی با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، ارزش افزوده بازار شرکت

 .کیفیت گزارشگری مالی، ارزش افزوده بازار، اقالم تعهدی کليدی: واژگان

 

 مقدمه
های مهم این هدف، یکی از اهداف گزارشگری اطالعات مالی، تسهیل فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد است. از جنبه

کنند که بهبود شفافیت مالی منجر به بهبود مسائل ها پیشنهاد مییژه، نظریهوبهگذاری است. های سرمایهبهبود تصمیم
( سطح 1992) 2( و کروتی1992) 1(. طرفداران مکتب کینز نظیر گوردون1397 شود )کرمی و همکاران،گذاری میسرمایه
کنند که برای رشد یا اوراق بهادار مالی وجود دارد. با در نظر گرفتن گذاری مورد انتظار را با ترجیحاتی تعیین میسرمایه

فعلی مثبت دارند را اجرا کنند ولی  هایی که خالص ارزشها باید تمامی پروژهمنابع مالی کافی، از دیدگاه نظریه شرکت
ها ممکن است از سطح بهینه طبق نظریه نمایندگی که مشکالت مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی وجود، شرکت

هایی که خالص ارزش فعلی منفی دارند( گذاری در پروژهگذاری بیش از حد )سرمایهگذاری منحرف شوند و سرمایهسرمایه
هایی که خالص ارزش فعلی مثبت دارند( را تجربه کنند )کرمی و همکاران، گذاری در پروژهایهیا کمتر از حد )عدم سرم

1397.) 

                                                           
1 Gordon, M. G 
2 Crotty, J. R. 
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 یکدیگر در زیاد علمی بار و پیچیدگی دلیل به مختلف علوم و شده برداشته علمی هایگرایش بین موجود مرز امروزه
 که است تحلیلی -توصیفی دانشی گذشته، برخالف حاضر قرن در حسابداری. اندگشته هم مکمل یا و شده ادغام

 رفتار ردپای امروز جهان در. کندمی تحلیل و توصیف را اقتصادی واحدهای بر مالی اثر دارای رویدادهای و معامالت
 هایویژگی ترینمهم از. (1400است )ظاهری عبده وند و همکاران،  شدهثابت مالی هایگزارش ارائه و تهیه در انسانی
 هایگیریتصمیم برای اطالعاتی مهم منابع مالی، هایگزارش و است مدیریت از مالکیت تفکیک سهامی هایشرکت

 از خود نیازهای رفع برای کنندگاناستفاده سایر و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه مدیران، که روندمی شمار به اقتصادی
. گیردنمی قرار کنندگان استفاده اختیار در یکسان صورت به اتاطالع که آنجایی از. (2019، 1کنند )جبارمی استفاده هاآن

 وضعیت شرکت، بیرونی گزارشگری سیستم و درونی حسابداری سیستم بین تعامل محصول عنوانبه حسابداری اطالعات
 نمدیرا بین منافع تضاد کاهش و اطالعاتی تقارن عدم کاهش در مهمی نقش و دهدمی نشان را شرکت عملکرد و مالی

 عدم کاهش در مالی گزارشگری نقش. دارند نظارتی و گذاریقیمت کارکردهای مالی، گزارشگری. دارد سهامداران و
 که مالی گزارشگری باالی کیفیت. است حسابداری اطالعات گذاریقیمت کارکرد دلیل به عمده طور به اطالعاتی تقارن

 گذاریسرمایه تصمیمات و هادارایی صحیح گذاریقیمت در هانآ به کند،می فراهم مربوط اطالعات با گذارانیسرمایه
 برای اشتباه گیریتصمیم یا اشتباه گذاریقیمت علت به گذارانسرمایه است ممکن که هاییزیان و کندمی کمک

 قابل به همواره مالی هایصورت از کنندگاناستفاده(. 1390افشارمهر،) دهدمی کاهش را شوند متحمل گذاریسرمایه
 گوناگون هایروش کارگیریبه با قادرند مدیران چراکه نگرند؛می تردید دیده به تعهدی اقالم بودن مفید و بودن اتکا

 با راستا هم و تغییر دستخوش را شرکت سود حسابداری، شدهپذیرفته اصول چهارچوب در و قانونی شکل به حسابداری
 (.1389 همکاران، و دستگیر) کنند خود شخصی تمایالت

 افزودهبه ارزش نسبت قضاوت تأثیر تحت باشدمی سهامداران برای طبقه آفرینی ثروت شاخص که بازار افزودهارزش
از  تابعی معین تاریخ یک در شرکت یک تئوریک ارزش (. ازلحاظ2019، 2باشد )فیرمانسوری و همکارانمی اقتصادی
 که شودمی ایجاد زمانی بازار افزودهاست. ارزش آینده هایدی سالاقتصا افزودهارزش به نسبت سرمایه بازار انتظارات

 یعنی تر باشدبزرگ بازار افزودهارزش چه هر. باشد آن در شدهگرفته کار به سرمایه از بیش تجاری واحدهای ارزش بازار
 معیار بازار افزوده(. ارزش1399)نوبختی،  شود ایجاد آینده در بیشتری افزوده اقتصادیارزش دارد انتظار سرمایه بازار

 ارزیابی سازمانیمعیار برون است. بنابراین، شدهبکار گرفته سرمایه مازاد به نسبت مدیر توسط ایجادشده انباشته ارزش
 فعلی ارزش همان وبیشکم بازار افزودهارزش مالی، مدرن هایدیدگاه نظریه از .شودمی محسوب مدیریت عملکرد
از  بازار برآورد بازار افزودهارزش کنیم، تصور گذاریسرمایه هایپروژه از ایمجموعه عنوانبه راشرکت  گرا .است شرکت
 بینیپیش(. یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین 1400گلزار و معین الدین، )باشد می هاآن فعلی ارزش

 ی گذشته و سودآوریهاطرحافزوده بازار حاصل ارزش فعلی باشد. ارزشافزوده بازار میارزش سهام شرکت معیار ارزش
ی  هافرصترا به کار گرفته و  اشهیسرمای زیآمتیموفق طوربهچگونه  که شرکت دهدیمباشد و نشان تی شرکت میآ

یک شرکت  افزوده بازاری کرده است .ازنظر تئوری ارزشزیربرنامه هاآنو برای دستیابی به  بینیپیشرا  ندهیآ سودآور
ایجاد شود  ندهیآدر  رودیمی که انتظار اماندهیباقی شرکت و یا سود هایاقتصادافزوده فعلی همه ارزش باارزشبرابر 
افزوده بازار جهت بسیار از امور و حتی مدیران به ارزش اعتباردهندگان گذارن، هیسرما ،دارانسهامرو ازاین .(2020، 3ا)بهر

)بهار  کنندمی  استفادهعنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مندند و همواره بهتصمیمات مالی خود نیاز

                                                           
1 Jabbar, S. 
2 Firmansari, F., Miqdad, M., & Sri Kustono, A 
3 Behera, S 
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از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش  (.1392 مقدم و همکاران،
 دارد؟ تأثیر های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانافزوده بازار شرکت

 هاالگو نیز و مدنظر هایشرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسیروش پژوهش، هایفرضیه پژوهش، پیشینۀ ادامه، رد
 .است شدهارائه پیشنهادها و نتایج پایان، در و پژوهش هاییافته ،(پژوهش متغیرهای و

 

 مبانی نظری

 کيفيت گزارشگری مالی
 در مردم عموم مشارکت امکانات برای ایجاد و تولیدی واحد های ویبه س آنها دادن سوق و راکد پس اندازهای جذب
به طوری . می رود شمار به کشور هر بهادار اوراق اصلی بورس اهداف از کارخانه ها سود در شدن سهیم و صنایع توسعه

 بازار در ه گذاریسرمای به را سرمایه گذاران نرخ و تورم نرخ نظارت در یک اهرم به عنوان می تواند مذکور سازمان که
درگرو  خود سرمایه، بازار شفافیت. است روشن و شفاف سرمایه بازار یک وجود تابع نیز امر این .کند جلب سرمایه

استفاده  چنین اطالعاتی، وجود بدون است بورس در پذیرفته شده شرکت های به موقع و درست مالی گزارشگری
 (.1390 رستمی،) تشخیص دهند به موقع را گذاری سرمایه خطرهای و فرصت ها نمی توانند کنندگان

 به خصوص برای استفاده کنندگان که اهمیتی علت به و است حسابداری سازوکار نهایی محصول مالی گزارش های
 از قبل. می گیرد قرار حسابداری مختلف موردتوجه انجمن های همواره و داشته رشد به رو روندی دارد سهام صاحبان
 خود مالی گزارش های داوطلبانه به صورت تجاری واحد های و موسسه ها بهادار اغلب اوراق و بورس کمیسیون تشکیل

و سرمایه  عموم به موسسه معرفی عمومی، اعتماد جلب می توان را ارادی افشای این علت. منتشر می کردند و تهیه را
 و بورس کمیسیون تأسیس پس از و 1929 رانبح از پس اما دانست؛ سرمایه گذاران و سرمایه جلب درنهایت و گذاران
 الزامهای با رابطه در. درآمد مؤسسات برای یک الزام قانونی به صورت مالی گزارشگری 1933 سال در بهادار اوراق

 دیگری الزام های بهادار اوراق و بورس کمیسیون الزام های بر عالوه که اهمیت است حائز نیز نکته این مالی گزارشگری
الزام های  و سرمایه بازار الزام های از عبارت اند و معروف اند بازار الزام های به که دارد وجود گزارشگری مالی یبرا نیز

 و شد مطرح( تئوری نمایندگی) مدیریت از مالکیت جدایی اندیشه رفته رفته اروپا، در صنعتی انقالب از پس. کار بازار
 بودند اقتصادی بنگاه های صاحبان نگرانی رفع در اندیشه نیز مدیران و ودخ اندوخته های نگران همواره مالکان درنتیجه

می پرداختند  مالی گزارشهای ارائه به دهند قرار بنگاه ها این امور در جریان پیوسته به طور را مالکان اینکه برای و
 (.1394 )زحمت کش،
 از فراتر مالی ارائه گزارشگری و داد افزایش را ریحسابدا مسئولیت دامنه مدیریت، و مالکیت جدید ساختار به این ترتیب

 می شود )زحمت کش، تلقی آنها صاحبان شرکت ها و بین ارتباط برقراری برای وسیله ای باشند، مالی گزارش آن که
1394.) 

 

 ارزش افزوده بازار
 معیارها این دترینجدی از یکی .است شدهارائه مختلفی معیارهای تاکنون تجاری واحدهای عملکرد ارزیابی جهت

 در ایجادشده تغییرات با که ارتباطی دلیل به اقتصادی افزودهارزش استوارت عقیده به. باشدمی اقتصادی افزودهارزش

 تفاوت. باشدمی اقتصادی معیارهای با مقایسه در شرکت عملکرد ارزیابی جهت تریمناسب معیار دارد سهامداران ثروت

 کلیه هزینه تا شودمی تالش آن، تعیین در که است این در عملکرد ارزیابی معیارهای سایر و اقتصادی افزودهارزش بین

 .(1398)آقایی و همکاران، شود  گرفته نظر در مالی تأمین منابع
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 و شرکت بازار ارزش بین تفاوت حاصل که است بازار افزودهارزش عملکرد، ارزیابی اقتصادی معیارهای از دیگر یکی
 و گذشته هایطرح فعلی ارزش توان حاصلمی را معیار این درواقع. باشدمی شرکت در شدهگرفته ارک به سرمایه
 کار به را اشسرمایه آمیزیموفقیت طوربه شرکت چگونه دهدمی نشان که دانست شرکت آتی سودآور هایفرصت

 نحوه و تئوری است. ازنظر نموده ریزیمهبرنا هاآن به دستیابی برای و بینیپیش را آینده سودآور هایفرصت و گرفته

 افزوده هایارزش همه فعلی باارزش است برابر شرکت یک بازار افزودهارزش اقتصادی، افزودهباارزش آن ارتباط

 یک اقتصادی افزودهارزش اگرچه بنابراین. شود ایجاد آینده در رودمی انتظار که ایماندهباقی سود یا شرکت اقتصادی

 که شودمی مهم خارجی معیار یک ایجاد به منجر داخلی معیار همین ولی است عملکرد گیریاندازه برای خلیدا معیار

 فعالیت از گذارسرمایه جامعه ارزیابی دهندهنشان بازار افزودهارزش ترتیب بدین. کندمی تعیین بازار در را شرکت ارزش

 که شرکتی. است شرکت آتی هایسال عملکرد از متأثر بلکه باشدنمی شرکت سال یک عملکرد از متأثر و بوده شرکت

 بازارش ارزش که رودمی انتظار( باشد داشته منفی اقتصادی افزودهارزش) کند تحصیل اشسرمایه هزینه از کمتر بازدهی

 از بیشتر آن ازدهیب که شرکتی مقابل در گرددمی منفی بازار افزودهارزش لذا باشد، اششدهگرفته کار به سرمایه از کمتر

 دریافت (پاداش) صرف سرمایه بازار از درنتیجه بود خواهد مثبت اقتصادی افزودهارزش دارای باشد اشسرمایه هزینه

باشد  سهامدارانش ثروت ساختن حداکثر باید شرکتی هر هدف روازاین بود. خواهد مثبت بازار افزودهارزش دارای و کرده
 .(1395یزدان جو و ربیعی، )

 

 پيشينه تحقيق
 با ییکایآمر یشرکتها یمال یگزارشگر تیفیبر ک رانیپاداش مد ریتاث یبررس به( 2021) 1همکاران و انی کسیا یما

 تیفیو ک رانیپاداش مد نیب که دادنشان  جینتا .پرداختند 2016تا  2002 یزمان بازه یط رهیمتغ چند ونیرگرس از استفاده
 وجود ندارد.  یرابطه معنادار یمال یگزارشگر

 یقلمرو زمانپرداخت وی  و ارزش افزوده بازار یاجتماع تیمسول یافشا نیرابطه ب یبررس( در تحقیقی به 2020) 2ژان
، نمونه پژوهش را هند مختلف عیشرکت فعال در صنا 380است که در مجموع  2018تا سال  2004پژوهش از سال 

و از نظر روش  یهمبستگ -یفیتوص از نوع پژوهش ،یربرداند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاداده لیتشک
به شده است.چندگانه استفاده  ونیاز روش رگرس شپژوه یهاهیآزمون فرض یاست. برا یدادیها، پس روداده یآورجمع

 باشد.این نتیجه رسید که افشای مسولیت اجتماعی باعث افزایش ارزش بازار شرکت می
بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی متقلبانه ( به 2017) 3وانگ و همکاران

پرداختند. نتایج نشان داد که  2012تا  2007شرکتهای چینی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره طی بازه زمانی 
اطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر معناداری دارد. همچنین ارتب

 و گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر معناداری دارد.
های حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای انگلیس با ( به بررسی رابطه کمیته2017) 4الشاعر و همکاران

د بین کمیته حسابرسی و گزارشگری پرداختند. نتایج نشان دا 2011تا  2007استفاده از رگرسیون خطی طی بازه زمانی 
 مالی رابطه معناداری وجود دارد. 

                                                           
1 May Xiaoyan Bao a, Xiaoyan Chengb, David Smithc, Paul 
2 John A 
3 Wang, et al. 
4 Al-Shaer., H aly., S. and Steven, T 
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شده در بورس پذیرفتههای افزوده بازار در شرکتبا عنوان تأثیر اهرم مالی بر ارزش قیدر تحق( 2020) 1گراما و همکاران
تا  2010برای دوره زمانی  در بورس بمبی )هند( شدهیبندطبقهشرکت  197ی هادادهراستا از  نیدر ا، وی بمبی پرداخت

 نیترمهمپرداخت و در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده به عمل آمد و نتایج نشان داد که پوشش بهره  2016
و همچنین نسبت حقوق صاحبان  باشد.شده در بورس بمبی میهای پذیرفتهافزوده بازار شرکتبر ارزش رگذاریتأثعامل 

 های مذکور دارد.افزوده شرکتیز تأثیر معنادار بر ارزشسهام به نسبت بدهی ن
های حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای سنگاپور با ( به بررسی رابطه کمیته2015) 2لئونگ و همکاران

 و یحسابرس تهیکم نینشان داد ب جینتاپرداختند.  2010تا  2006استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره طی بازه زمانی 
 وجود دارد. یرابطه معنادار یمال یگزارشگر

 :تجاری اعتبار افزایش در افشا کیفیت و مالی گزارشگری کیفیت ( در تحقیقی به بررسی نقش1397افالطونی و نعمتی )
 میزان افشا، کیفیت و مالی کیفیت گزارشگری افزایش ابزاری پرداختند که به این نتیجه رسیدند که با های متغیر رویکرد

 کیفیت معنادار و مثبت تأثیر گویای فقط معمولی مربعات رویکرد حداقل نتایج حال، این با. یابد می افزایش تجاری تباراع
 .است تجاری اعتبار بر( گزارشگری مالی کیفیت نه و) افشا

مالی انجام  گزارشگری کیفیت بر مدیران خودشیفتگی تأثیر ( تحقیقی را تحت عنوان بررسی1397بذر افشان و همکاران )
 مالی، گزارشگری کیفیت ای معیاره با امضا اندازه اساس بر مدیران خودشیفتگی دادند. و به این نتیجه رسیدند که بین

 دستمزد و حقوق بر مدیران پاداش نسبت اساس بر مدیران خودشیفتگی بین حال، این با. ندارد وجود رابطه معناداری
 شد؛ مشاهده معناداری رابطه( سود کیفیت و سود مدیریت شامل) مالی گزارشگری تکیفی از معیارهای مورد دو با کارکنان

 .شود می سود کیفیت کاهش و سود مدیریت افزایش موجب خودشیفتگی مدیران که ترتیب این به
ه بازده بینی کنندپیش نیبهتر اری: کدام معیحسابدار یسنت یارهایافزوده بازار و معارزش تحقیقی با عنوان( 1395) نغعی

شده در بورس اوراق شرکت غیرمالی پذیرفته 395 قیتحق نیا ینمونه آمار انجام داد. است؟ یهای مالزسهام در شرکت
شده است. استفاده یپانل یها، از روش دادهافرضیه لیتحل یاست. برا 2011تا  2002سال  یدر فاصله زمان یبهادار مالز

با  سهیبازده سهام در مقا خبا نر یشتریارتباط ب یحسابدار یارهاین داد که معنشا ینسب یاطالعات یآزمون محتوا جینتا
رخ را در ارتباط با ن یحسابدار یارهایافزوده بازار بر معارزش یبرتر ق،یتحق نیا جینتا ن،یافزوده بازار دارند. بنابراارزش

 ،است. درنتیجه ندهیفزا یاطالعات یمحتوا یر داراافزوده بازانشان داد ارزش قیتحق جی، نتابازده سهام تائید نکرد.بعالوه
توانند می ییهای ماالشرکت ن،ینرخ بازده سهام در بورس مالزی است. بنابرا حیدر تشر یدیمف یاریافزوده بازار معارزش

 .ندیها استفاده نماعملکرد شرکت یابیارز یافزوده بازار برااز ارزش یحسابدار یارهایهمراه با مع
( به بررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد و روابط سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای 1394و جعفری )چالشگری 

پرداختند.  1392الی  1388های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره طی سال
لی رابطه معناداری وجود دارد اما بین روابط سیاسی و نتایج نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کیفیت گزارشگری ما

 کیفیت گزارشگری رابطه معناداری وجود ندارد.
 گزارشگری کیفیت و تمرکز مالکیت بین رابطه بر دولت با سیاسی ارتباط تاثیر بررسی به ( 1393حصار ) ویسی و رضایی

تا  1380دوره زمانی فاده از رگرسیون خطی طی با است تهران بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفتهشرکت مالی
بین تمرکز مالکیت و کیفیت گزارشگری رابطه معناداری وجود و روابط سیاسی بر این  داد نشان پرداختند. نتایج1390

 رابطه تاثیر معناداری دارد.

                                                           
1 Grima, S., Surtikanti, S., Anggadini, S.D, 
2 Leong., K., Wang,J., Suwardy, T. and Kusnadi, Y 
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مالی شرکت گزارشگری کیفیت و بهبود بر را کمیته حسابرسی هایویژگی تاثیر ( به بررسی1390همکاران ) و تختائی
پرداختند. نتایج نشان داد که  در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره های پذیرفته شده

  ویژگی های کمیته حسابرسی بر بهبود و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

 

 پژوهش يهفرض
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر زش افزوده بازار شرکتکیفیت گزارشگری مالی بر ار: تحقیقفرضیه 

 معناداری دارد.

 

 روش پژوهش
زها و حل مشکالت و استفاده با هدف پاسخگویی به نیا تحقیق برای انجام این تحقیق از نوع کاربردی است. روش

باشد و برای اولین بار در این پژوهش مورد اصیل میها است و از لحاظ ماهیت تحقیق، گیریمستقیم از نتایج در تصمیم
شود. روش باشد و از داده  عددی استفاده میمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین تحقیق مذکور کمی می

باشد. از لحاظ زمانی تحقیقی گذشته شناخت تحقبق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیل رگرسیون خطی چند متغییره می
گردد که از بین پژوهش توصیفی از نوع پژوهش پس رویدادی است. های گذشته استفاده میهای سالز دادهنگر و ا

های علمی و مقاالت داخلی و ای و پایگاهگردآوری اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه
انک های اطالعاتی تدبیر پرداز و ره آورد نوین و های تحقیق از بشود. همچنین گردآوری دادهخارجی استخراج می

های اولیه در نرم افزار اکسل و به وسیله نرم افزار ها گردآوری خواهد شد و پس از انجام پردازشهای مالی شرکتصورت
 انجام خواهد گرفت. 10ایویوز 

را داشته  یمذکور دربند جامعه آمار طیدر بورس اوراق بهادار تهران که شرا شدهرفتهیپذ یهاشرکت یتمام ،یقلمرو مکان
با استفاده از  قیتحق یهاهیفرض یاست که بررس 1399تا  1393از سال  یسال متوال 7شامل  یقلمرو زمانهمچنین  باشند
 خواهد شد.ها انجام سال نیا یواقع یهاداده

 انتخاب برای غربالگری روش از آن، اعضای برخی بودن نامتجانس و آماری نمونه و جامعه باالی گستردگی دلیل به
 شرایط که بوده تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه شامل انتخابی نمونه. است شدهاستفاده نمونه

 :باشند دارا را زیر

 نداشته معامالتی وقفه و بوده فعال شده،معامله تهران بهادار اوراق بورس در 1399 الی 1393 سال از هاشرکت سهام 
 .باشند

 باشند هابیمه و هابانک گذاری،سرمایه مالی، گریواسطه صنایع عضو نباید هاشرکت. 

 باشند نداده تغییر را خود مالی سال و باشد اسفندماه پایان به منتهی هاآن مالی سال. 

 باشند شدهپذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1393 سال از قبل. 

 باشند نشده حذف تهران بهادار اوراق بورس از 1399 انتهای تا هاشرکت. 

 

 متغير وابسته: ارزش افزوده بازار
 در شدهگرفته کار به سرمایه و شرکت بازار بین ارزش تفاوت از که باشدمی بازار افزودهارزش تحقیق وابسته متغیر

است،  گرفته کار به را اشسرمایه یآمیزموفقیت طوربه شرکت چگونه دهدنشان می متغیر این .آیدمی دست به شرکت
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افزوده بازار بهره ( از مدل زیر برای سنجش ارزش2010) 2ویت (، دی2016) 1از مدل زیر در تحقیقاتی همچون؛ پاندیا
 باشد.افزوده بازار به شرح زیر میاند. مدل مربوط به ارزشبرده

 = MVAشرکت  ارزش-  شرکت در شدهگرفته کار به سرمایه کل

 شدهگرفته کار به سرمایه  =دار بهره هایبدهی + سهام صاحبان حقوق

 

 متغير مستقل: کيفيت گزارشگری مالی
(: در ادبیات پژوهشی معیارها و مدل های زیادی برای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت FRQ) کیفیت گزارشگری مالی

ق نظر وجود ندارد؛ از این رو، در این پژوهش مشابه گزارشگری مالی ارائه شده اند؛ اما درباره بهترین معیار یا مدل اتفا
( برای اندازه 1400( و ظاهری عبده وند و همکاران )1395(، زارعی و قاسمی )1393های مهرانی و همکاران )پژوهش

گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل تعدیل شده جونز و بر مبنای اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده است. به این 
 (1400آید: )ظاهری عبده وند و همکاران، ( به دست می1ر ابتدا کل اقالم تعهدی از رابطه )منظو

TAi,t                                      (                                                                 1رابطه  = Eit − CFOit 

 
 که در این رابطه:

 E i,t سود خالص شرکت :i  در سالt.  
CFO 𝑖,𝑡 شرکت  :جریان وجوه نقد عملیاتیi  در سالt. 

,α1پس از محاسبه کل اقالم تعهدی، عوامل   α2, α3 برآورد  2تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری، از طریق رابطه  منظوربه
  شوند:می

TAi,t                   (           2رابطه 

Ai,t−1
= α0 + α1 (

1

Ai,t−1
) + α2

(∆REVi,t−∆RECi,t)

Ai,t−1
+ α3 (

PPEi,t

Ai,t−1
) + εi,t 

 
 که در این رابطه داریم:

TA i,t  کل اقالم تعهدی شرکت :i  در سالt.  
∆REV i,t  تغییر در درآمد فروش شرکت :i  بین سالt  و سالt-1. 
∆REC 𝑖,𝑡  ی دریافتنی شرکت هاحساب: تغییر درi  بین سالt  و سالt-1. 

PPE 𝑖,𝑡  ،آالت و تجهیزات شرکت ینماش: ناخالص اموالi  در سالt. 
A 𝑖,𝑡−1  های شرکت ییدارا: کل ارزش دفتریi  در سالt-1. 

ε 𝑖,𝑡 اثرات نامشخص عوامل تصادفی :. 
 α1, α2, α3 :  برآورد شده شرکت عواملi. 

,α1پس از محاسبه عوامل  α2, α3  شده در یلتعدطبق فرمول ذیل، اقالم تعهدی غیراختیاری با استفاده از مدل جونز
 آوریم: می به دست 3ی آزمون را از رابطه دوره

NDAi,t                   (                  3رابطه  = α0 + α1 [
1

Ai t−1
] + α2 [

(∆REVi,t−∆RECi,t)

Ai t−1
] + α3 [

PPEi,t

Ai,t−1
] 

 
 که در آن:

                                                           
1 Bhargav Pandya 
2 Dewet , J. H. V 
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NDA 𝑖,𝑡 اقالم تعهدی غیراختیاری شرکت :i  بین سالt.  

∆REV 𝑖,𝑡 تغییر در درآمد فروش شرکت :i  بین سالt  وt-1. 
∆REC 𝑖,𝑡 ی دریافتنی شرکت هاحساب: تغییر درi  بین سالt  وt-1. 

PPE 𝑖,𝑡 ،آالت و تجهیزات شرکت ینماش: ناخالص اموالi  در سالt.  
A 𝑖,𝑡−1 های شرکت ییدارا: کل ارزش دفتریi  در سالt-1. 

 شود: محاسبه می 4در مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری از طریق رابطه 

DAi,t                                              (                                                 4رابطه  =
TAi,t

Ai,t−1
− NDAi,t 

های پیشین اشاره شده، در این پژوهش از قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت با توجه به پژوهش
ستنباطی از قرینه آن استفاده شده است؛ بنابراین، گزارشگری مالی استفاده شده و در نهایت برای به کارگیری آن در آمار ا

 (1400های باالتر برای این مقدار نشان دهنده کیفیت باالتر گزارشگری مالی است )ظاهری عبده وند و همکاران، ارزش
 

 متغيرهای کنترلی
Sizeآیدمی دست به هادارایی کل طبیعی لگاریتم طریق ازباشد که : اندازه شرکت می. 

MTBآید.های رشد که از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری شرکت به دست میصت: فر 
ROAآید.ها منهای وجه نقد به دست می: بازده دارایی که از تقسیم سود خلص بر مجموع دارایی 
LEVآیدمی دست به هادارایی کل ها به: اهرم مالی که از نسبت کل بده. 

 

 هایافته
گیرند؛ در تحقیق حاضر ی گردیده است مورد پردازش قرار میآورجمعهای مختلف هایی که به روشداده قسمتدر این 

شرکت( مورد تحلیل قرار -)سال 840و تعداد مشاهدات برابر  1399-1393شرکت در دوره زمانی  120های مربوط به داده
آزمون استنباطی بیان  د. در ادامه اول آمار توصیفی ارائه شده است و نهایتاًگیرد تا ارتباط بین متغیرها بررسی شومی
 گردد. می

 

 توصيف آماری متغيرها
 رهايمتغ یفيتوص یهاشاخص (:1) جدول

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 

 0.13 1.04- 0.75 0.01- 0.07- کیفیت گزارشگری مالی

 0.65 0.36- 4.64 0.54 0.72 ارزش افزوده بازار

 0.21 0.11 1.79 0.61 0.60 اهرم مالی

 2.27 0.51- 843. 2.11 2.57 فرصت رشد

 0.16 1.06- 1.10 0.10 0.11 بازده دارایی

 1.47 11.04 19.34 14.22 14.44 اندازه شرکت
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قدر به هم نزدیک چه د و هر شود که میانه و میانگین متغیرها فاصله زیادی باهم ندارنمشاهده می 1با نگاهی به جدول 
( دارای بیشترین میانگین و 44/14تر است. در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار )ها به توزیع نرمال نزدیکباشد توزیع آن

ی به موردبررس. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین -07/0کیفیت گزارشگری مالی با مقدار )
( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی 13/0رسیم که متغیر کیفیت گزارشگری مالی با مقدار )ه میاین نتیج

های ( دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر نوسان27/2است و متغیر فرصت رشد با مقدار )
 ( است. -04/1( و )75/0ری مالی برابر با ). بیشترین و کمترین مقدار کیفیت گزارشگاستشدیدتری دارد 

 

 های تابلوییهای ریشه واحد در دادهآزمون
 استفاده شده است.  1ی واحدیشهربرای بررسی مانایی از آزمون 

 ويچ و نيل نیلو آزمون-واحد یشهیر آزمون جینتا خالصه (:2) جدول
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا 00/0 -70/19 مالی کیفیت گزارشگری

 مانا  00/0 -86/7 ارزش افزوده بازار

 مانا 00/0 -21/11 اهرم مالی

 مانا 00/0 -40/20 فرصت رشد

 مانا 00/0 -92/9 بازده دارایی

 مانا 00/0 -60/20 اندازه شرکت

است  05/0ین و چو کوچکتر از های محاسبه شده در آزمون لوین لتوان گفت از آنجایی که احتمالمی 2با توجه به نتایج 
 شود و تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.در نتیجه فرضیه صفر که مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیرها پذیرفته نمی

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است. 

 انسیوار یهمسان آزمون (:3) جدول

 نتیجه دارییمعن سطح مقدار آماره وایت آزمون

 ناهمسانی واریانس 0000/0 04/9 مدل فرعی اول

روش حداقل مربعات  یک،وجود دارد. با لحاظ کردن فروض کالس یمتفاوت یهاروش ی،اقتصاد یالگوها ینتخم یبرا
ما در صورت وجود بدون تورش است؛ ا یزننده خط ینتخم ینمارکف بهتر -گاوس یه( بر اساس قضOLS) یمعمول

با وزن دادن  روینکه ازا یستن ینتخم یبرا ی( روش مناسبOLS) یروش حداقل مربعات معمول یگرد یانسوار یناهمسان
(Cross-section weightsبه رفع آن پرداخته و مدل مناسب برا )روش حداقل مربعات  هایهآزمون فرض ینتخم ی

 .( خواهد بودGLS) یافتهیمتعم
 

 طیآزمون هم خ
 . شده استاستفاده  2یانسعامل تورم وار یاراز معدر این تحقیق  یهم خط برای بررسی

 

                                                           
1 Unit Root Test 
2 VIF 
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 یخط هم یبررس (:4) جدول

 متغیر
 مدل فرعی اول

 (VIFعامل تورم واریانس )

 1.071800 کیفیت گزارشگری مالی

 1.764482 اهرم مالی

 1.110140 فرصت رشد

 1.956404 بازده دارایی

 1.058799 اندازه شرکت

 10کمتر از  شدهارائهدهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای توضیحی مدل تحقیق نتایج نشان می
 ی در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراین مشکل ؛ باشندمی

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسيون
 شدهاستفادهمقید )چاو(  Fهای ترکیبی از آزمون دادههای زمانی مختلف برای مشخص کردن نوع مدل در مقاطع و دوره

 است.  شدهدادهنشان  5خروجی آزمون در جدول  ؛ کهاست
 تحقيق يهفرض مدل یبررس در( ديمق F) چاو آزمون جینتا (:5) جدول

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 کیبیی ترهاداده شودرد می H0 0000/0 13/62 فرعی اول
Panel date 

درصد به دست آمده و از  5دهد فرضیه صفر مدل رد شده چون سطح معناداری کمتر از نشان می Fنتایج خروجی آزمون 
همچنین برای انتخاب اثرات ثابت و اثرات  شود.میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب می

درصد باشد مدل اثرات  5د. در صورتی سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از تصادفی مدل از آزمون هاسمن استفاده ش
 شود.درصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می 5که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از یدرصورتتصادفی و 

 باشد.یم 6خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول 
 تحقيق يهفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا (:6) جدول

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شودرد می H0 0000/0 98/30 فرعی اول

 

 های تحقيقبررسی آزمون فرضيه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت :تحقيقفرضيه 

 .تأثیر معناداری دارد
 تحقيق فرضيه نيتخم جینتا (:7) جدول

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.0011 3.286100 0.139941 0.459861 عرض از مبدا

 0.0270 2.216738 0.023949 0.053089 کیفیت گزارشگری مالی

 0.0327 2.140278 0.039563 0.084675 اهرم مالی

 0.1953 1.296629- 0.001719 0.002229- فرصت رشد
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 0.0483 1.978459 0.030711 0.060760 بازده دارایی

 0.7075 0.375447- 0.009512 0.003571- اندازه شرکت

AR (1)  0.156279 0.028214 5.539128 0.0000 

 های اطالعاتیسایر آماره

 92/0 ضریب تعیین

 91/0 ضریب تعیین تعدیل شده

     F  53/61آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 62/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 00/0) است ترکوچکدرصد  5از  Fی آماره معنادارکه سطح ینادار بودن کل مدل با توجه به در بررسی معنی
 شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن استدرصد پذیرفته می 95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیه یمعن
گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده درصد متغیر ارزش افزوده بازار توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 92/0که 

 ینآماره دورب یزانبه م یدجمالت خطا با یهمبستگ یمنظور بررسبه ینعالوه بر ادرصد به دست آمده است.  91/0برابر با 
مرتبه اول(  یواقع نشد )وجود خودهمبستگ 5/2تا  5/1اتسون در بازه و ینواتسون توجه نمود اما چون مقدار آماره دورب

مرتبه اول  یاکردن وقفه ضافها یج،را یهااز روش یکی. شدیمشکل انجام م ینرفع ا یدر راستا یاقدامات بایستیم
ارت را به عنوان مدل عب یاست هنگام معرف یمنظور، کاف ینا یدر مدل است. برا یحیتوض یروابسته به عنوان متغ یرمتغ

 ینشود که در ا یواتسون مجددا بررس ینبه مدل اضافه کرد و پس از برآورد مدل، آماره دورب یحیتوض یرهایاز متغ یکی
 یبازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگ ینبه دست آمده و ب 62/1واتسون برابر با  یندورب آمارهآزمون چون مقدار 

 .شودیجمالت خطا رد م
درصد است  5به نتایج آزمون فرضیه متغیر کیفیت گزارشگری مالی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از با توجه 

شود. درصد تایید می 95که نشان دهنده رابطه معنادار با ارزش افزوده بازار است لذا فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 
و از آنجایی که ضریب این متغیر مثبت  دارد. یمعنادار یرتأثازار یعنی به عبارتی کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده ب

 باشد. هست این تأثیر بصورت مستقیم می
 95درصد در سطح اطمینان  5همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی، بازده دارایی با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 

متغیرهای کنترلی فرصت رشد و اندازه شرکت با توجه به سطح اما درصد رابطه معناداری با ارزش افزوده بازار دارند. 
 ارزش افزوده بازار ندارد. درصد رابطه معناداری با  5معناداری بزرگتر از 

 

 گيری و پيشنهادهای پژوهشيجهنتبحث و 
 در دممر عموم مشارکت امکانات برای ایجاد و تولیدی واحد های به سوی آنها دادن سوق و راکد پس اندازهای جذب
به طوری . می رود شمار به کشور هر بهادار اوراق اصلی بورس اهداف از کارخانه ها سود در شدن سهیم و صنایع توسعه

 بازار در سرمایه گذاری به را سرمایه گذاران نرخ و تورم نرخ نظارت در یک اهرم به عنوان می تواند مذکور سازمان که
درگرو  خود سرمایه، بازار شفافیت. است روشن و شفاف سرمایه بازار یک وجود تابع نیز امر این .کند جلب سرمایه

استفاده  چنین اطالعاتی، وجود بدون است بورس در پذیرفته شده شرکت های به موقع و درست مالی گزارشگری
 صادیاقت معیارهای از دیگر یکی تشخیص دهند. به موقع را سرمایه گذاری خطرهای و فرصت ها نمی توانند کنندگان

 شرکت در شدهگرفته کار به سرمایه و شرکت بازار ارزش بین تفاوت حاصل که است بازار افزودهارزش عملکرد، ارزیابی

 که تسدان شرکت آتی سودآور هایفرصت و گذشته هایطرح فعلی ارزش توان حاصلمی را معیار این درواقع .باشدمی
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 و بینیپیش را آینده سودآور هایفرصت و گرفته کار به را اشسرمایه آمیزیموفقیت طوربه شرکت چگونه دهدمی نشان
 بازار افزودهارزش اقتصادی، افزودهباارزش آن ارتباط نحوه و تئوری است. ازنظر نموده ریزیبرنامه هاآن به دستیابی برای

 در رودمی انتظار که ایاندهمباقی سود یا شرکت اقتصادی افزوده هایارزش همه فعلی باارزش است برابر شرکت یک

 معیار همین ولی است عملکرد گیریاندازه برای داخلی معیار یک اقتصادی افزودهارزش اگرچه بنابراین .شود ایجاد آینده

 ترتیب بدین .کندمی تعیین بازار در را شرکت ارزش که شودمی مهم خارجی معیار یک ایجاد به منجر داخلی

 شرکت سال یک عملکرد از متأثر و بوده شرکت فعالیت از گذارسرمایه جامعه ارزیابی دهندهنشان بازار افزودهارزش

 کند تحصیل اشسرمایه هزینه از کمتر بازدهی که شرکتی. است شرکت آتی هایسال عملکرد از متأثر بلکه باشدنمی

 لذا باشد، اششدهگرفته کار به سرمایه از کمتر بازارش ارزش که رودمی انتظار( باشد داشته منفی اقتصادی افزودهارزش)

 افزودهارزش دارای باشد اشسرمایه هزینه از بیشتر آن بازدهی که شرکتی مقابل در گرددمی منفی بازار افزودهارزش

 خواهد مثبت بازار افزودهارزش دارای و کرده دریافت (پاداش) صرف سرمایه بازار از درنتیجه بود خواهد مثبت اقتصادی

 موضوع این بررسی پژوهش هدف رو این باشد. از سهامدارانش ثروت ساختن حداکثر باید شرکتی هر هدف روازاین بود.
 تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار آیا که است
 1399 تا 1393 زمانی بازه بین تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه پژوهش، آماری جامعه دارد؟

شرکت و رگرسیون خطی چند متغیره به بررسی این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون  120هست و با نمونه مشتمل بر 
ه نوعی با افزایش ها نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار تأثیر معنادار و مستقیمی دارد یعنی بفرضیه

 کند.ها نیز افزایش پیدا میکیفیت گزارشگری مالی، ارزش افزوده بازار شرکت

 

 منابع
 در بورس اوراق بهادار  یگذار هیسرما شیبر ب یحسابدار یگزارشگر تیفیک ریتاث یبررس(، 1390) ،افشار مهر، محمد

 .و بلوچستان ستانیاه سدانشگ ،یارشد در رشته حسابدار ینامه کارشناس انی، پاتهران

 نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری ،(1397) ،هیمرض ،ینعمت ،عباس ،یافالطون، 

  .20-1، صص 1، شماره 25دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررسهای ابزاری، رویکرد متغیر

 نیحسابرسان بر ارتباط ب یاثر چرخش اجبار ی، بررس(1398) ،یعل ،ی، فاطرایحصار، ثر یسی، ویعلمحمد ،ییآقا 

 ،یمال یها، مجله حسابداررشد شرکت یهاو فرصت یبا ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصاد یالزحمه حسابرسحق

  .118-88، صص 44شماره 

 ،بر کیفیت گزارشگری بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران  ،(1397) ،صالحی، مهدی ،بذرافشان، آمنه ،وجیهه بذرافشان

  .478-457، صص 4، شماره 25 دوره بررسی های حسابداری و حسابرسی،مالی، 

 بر  یشرکت تیحاکم یها زمیرابطه مکان ی(، بررس1392) ،صفرزاده، سارا ن،یالعابد نیز ،یصادق ،یمقدم، مهدبهار

 .107-90 ، صص20، شماره 5 دوره ،یلما یحسابدارشرکت ها،  یاجتماع تیمسئول یافشا

 حسابدار یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهینقش کم ،(1390) ،زهرا ،یموسو ،محمد ،یمینصراهلل، تم ،یتختائ ،

 .56-45 صص ،15 هشمار ،یرسم
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 یشگرگزار تیفیشرکت بر ک یاسینگهداشت وجه نقد و روابط س ریتاث یبررس(، 1394) ،یعل ،یجعفر ،آزاده ،یچالشگر 

هزاره سوم،  تیریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نی، اولشده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ یدر شرکت ها یمال

 .نینو یپژوهش ها شگامانیرشت، شرکت پ

 ،مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت  یهایبررسی رابط بین ویژگ ،(1389)، دستکار، مجید ،خدادای، ولی ،محسن دستگیر

 .75-10صص  ،55 بورس اوراق بهادار، شماره عهدی و سود،اقالم ت

 در بورس  شده رفتهیشرکتهای پذ یو افشای گزارشات مال یاتیمال بیضرا نیرابطه ب یبررس ،(1390) ،نرگس ،یرستم

 .ارشد ینامه کارشناس انین، پااوراق بهادار تهرا

 تیفیبا ک تیتمرکز مالک نیبا دولت بر رابطۀ ب یاسیاثر روابط س ،(1393) ،ایحصار، ثر یسیو ،نیفرز ،ییرضا 

 .470-449 صص ،4شماره  ،21دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس ،یسهام عاد نهیو هز یمال یگزارشگر

 یهایبررس ،یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهیکم یهایژگیاثر و ،(1395) ،معصومه ،یقاسم ،رضایعل ،یزارع 

 .64-46 ، صص12، شماره 3 دوره ،یحسابدار

 نامه  انیپا ،یگزارشگری مال تیفیبا هموارسازی سود و ک تیریمد ینیبدب نیرابطه ب ،(1394) ،زهره کش، زحمت

 .یدانشگاه سیارشد، دانشگاه قم، پرد یکارشناس

 معامالت  نیبر رابطه ب رعاملیقدرت مد ریتأث ،(1400) ،یعل ،یتامراد ،میمقدم، عبدالکر ،هیعبده وند، سم یظاهر

 .108-87 ، صص1، شماره 13 دوره ،یمال یحسابدار یهاپژوهش ،یمال یگرگزارش تیفیو ک یتیریمد

 ییو کارا یبده دیسررس ،یمالیگزارشگر تیفیک ،(1397) ،داود ،ینامقیمحسن ،محسن جز،یمراد ،غالمرضا ،یکرم 

-93صص ، 23، شماره 7 دوره ،یمال یحسابدار یهااز بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش ی: شواهدیگذارهیسرما

110. 

 ،و ارزش افزوده بازار و نسبت  رانیمد ینانیاطم شیب نیرابطه ب یبررس ،(1400) محمود، ن،یالد نیمع ،دیمج گلزارفر

 یمل شیهما نیچهارم شده در بورس اوراق بهادار تهران، رفتهیپذ یدر شرکت ها (P/E) هر سهم EPS به متیق

 .تهران وتر،یو کامپ یحسابدار ت،یریدر مد نینو یهایتوسعه علوم فناور

 یگزارشگر تیفیو ک یشرکت یراهبر یرابطه سازوکارها ،(1393) ،زهره ،یدیشه ،سلمان ه،یبشرو کیب ،کاوه ،یمهران 

 .19-1 ، صص1، شماره 4 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یدر بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش ها یمال

 سهام در  یو نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر یزوده اقتصادارزش اف نیرابطه ب یبررس ،(1399) رضوان، ،ینوبخت

در  نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیاول تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران، یشرکت ها

 .ی،ساریو حسابدار تیریو مد عیصنا یمهندس

 اقتصاد  ت،یریمد یافزوده بازار، کنفرانس جهان و ارزش ی(، ارزش افزوده اقتصاد1395، )هنازم ،یعیرب ینا،جو، م زدانی

 .رازیدر آغاز هزاره سوم، ش یو علوم انسان یحسابدار
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