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 چکیده
هدف از این تحقیق تبیین توانایی درک کیفیت اطالعات حسابداری توسط کارکنان عادی و چگونگی برخورد ایشان باا ییانان   

 5شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یا  دوره   621نمونه آیاری شایل . باشدکیفیت اطالعات حسابداری یی
 طاه یح در اتیفرضا  در وی کااربرد  قاتیتحق نوع از اهداف، اساس بر قیتحق نیا. نتخاب گردیده استا 6131تا  6131ساله از 

هاای  های توضیحی همراه صورتهای یربوط به این پژوهش از سایت بورس ویو و یادداشتداده .باشدییی همبستگ قاتیتحق
یاد   و همچناین بارای آزیاون فرضایه از      Excel2017یالی استخراج گردید و به ینظور طبقه بندی ایان داده از نارا افانار    

گیری کیفیت اطالعاات  و در ارتباط با اندازه. استفاده شده است EViews10 رگرسیونی حداقل یربعات تعمیم یافته در نرا افنار
درک کیفیات   دهد کارکنان از توانایی الزا جهتنتیجه آزیون فرضیه نشان یی. حسابداری از چهار روش یختلف استفاده گردید

اطالعات حسابداری برخوردارند چرا که رابطه یعکوس و یعناداری بین کیفیت اطالعات حسابداری و ییانان حقاوق و دساتمند    
 .کارکنان یافت گردید

 . کیفیت اطالعات حسابداری، هنینه حقوق و دستمند، کیفیت اقالا تعهدی :کلید واژه ها

 

 مقدمه
قتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که یدیریت کسب و کار را پیچیده تر از تحوالت بنیادین در عرصه تجارت و ا

 نقش یذکور عوایل در. است شده تقسیم کار نیروی و زیین سریایه، به تولید عوایل اقتصادی، ادبیات در .قبل کرده است
هدف  .، بسی یهمتر از عوایل دیگر استیرده عملیاتیت از سطوح یدیران تا کارکنان فعال های عرصه تماا در کار نیروی

طرف و یینان پرداختی به های شغل و فرد از ی  یسئولیت اصلی نظاا حقوق و دستمند برقراری ارتباط ینطقی بین وظایف و

به عبارت دیگر یقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنی  تعادلی در ایر . عنوان حقوق و ینایا از طرف دیگر است
در عمل این کار چندان آسان نیست چرا . های شغل برقرار گرددپرداخت بین حقوق و دستمند یتناسب با وظایف و یسئولیت

بدون ش  باید در یینان حقوق کارکنانی که در . باشدکه یحیط کاری کارکنان بسیار پیچده و یتأثر از عوایل بسیاری یی
یکی از این . در وضعیت نایناسب فعالیت یکسانی دارند تفاوتی وجود داشته باشد کنند با کارکنانی کهشرایط یناسب فعالیت یی
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کارکنان الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی و میزان حق یداراطالعات حساب تیفیک

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکت ها
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عوایل یوثر بر یینان حقوق و دستمند کارکنان فضای نا این و یبهم اطالعاتی است که از عدا کیفیت باالی اطالعات 
قوق و دستمند، به عنوان نوعی لذا این احتما  وجود دارد که تقاضای کارکنان برای افنایش ح. گیردحسابداری نشأت یی

 .هایی که کیفیت اطالعات حسابداری پایینی دارند بیشتر شودپوشش و یا بیمه در شرکت
 

 بیان مسئله 
کیفیت حسابداری را یینان دقتی که گنارشگری یالی در ارائه اطالعات ( 2261) و همکاران 2و دیچو( 2262) 6کالن و همکاران

کند، گذاران ارائه ییهای نقدی یورد انتظار دارد که به ینظور آگاهی سریایهرکت، به ویژه جریانحسابداری یرتبط با عملیات ش
دهد بنابرین یوجب دهد که پایین بودن کیفیت حسابداری ریس  اطالعاتی را افنایش ییتحقیقات پیشین نشان یی. دانندیی

دهند که بازده یورد انتظار از جانب سهایداران و اعتبار ن ییاین یطالعات نشا. شودافنایش هنینه سریایه و هنینه بدهی یی
 . ها نین به یراتب بیشتر استدهندگان در شرکتی با کیفیت اطالعات پایین بیشتر است چرا که ریس  این نوع شرکت

رش، بیانیه شماره ی  در کنار این گنا. شماردگان اطالعات حسابداری را یحدود ییدانش و توان استفاده کنند 1گنارش تروبالد

کنندگان را نین یجددا یحدود ایا دانش ایشان را برای استفاده و بررسی اطالعات توان استفاده  یفاهیم حسابداری یالی
به هر حا  درک صحت و دقت اطالعات حسابداری کار آسانی نیست و نیاز به . داندییحسابداری به اندازه یورد نیاز کافی 

تدا  این یطلب با نحوه اظهار نظر حسابرس به واقعیت نندی  یی شود در واقع زیانی که ی  حسابرس تخصص یالی دارد اس
          کند باید دریافت وی به دنبا  آن است که شروع یی به نظر این یوسسه ریه و یتخصص اظهار نظر خود را بابا تج

تواند با زیانی که ی  فرد یتخصص نمی. ان یخابره کندعدا اطمینان کایل خود را نسبت به اطالعات حسابداری به ذینفع
توان انتظار داشت عموا کارکنان ی  بنگاه اقتصادی که از این اطمینان کایل نسبت به اطالعات یذکور اظهار نظر کند، نمی

ارد که تقاضای دانش و تخصص بی بهره هستند قادر به تحلیل درست اطالعات حسابداری باشند از این رو این احتما  وجود د
در یقابل دنیای ایروز به دنبا  رسیدن به عدالت . یینان حقوق و دستمند کارکنان ارتباطی با کیفیت حسابداری نداشته باشد

های دولتی و خصوصی برای دفاع از حقوق ها و نهادها، بخشاجتماعی و تحقق رفاه اجتماعی است که در این راستا ارگان
های کارگری، یوسسات حسابرسی، دولت و سایر اتحادیه. کنندز به حمایت دارند انجاا فعالیت ییی نیاکسانی که به نحوه

توان انتظار داشت از این رو یی. نمایندهای اقتصادی اعما  ییهای دیگر این وظیفه را در قبا  کارکنان بنگاهها و نهادبخش
های کارگری از قدرت بیشتری برخوردارند، و همچنین اتحادیههای نظارتی و اطالع رسانی در کشوری که قوانین و سیستم

بنابرین این احتما  نین وجود دارد که ارتباط یعناداری بین کیفیت اطالت . درک اطالعات حسابداری برای کارکنان راحتر باشد

 و همکاران 1و کا  (2262) و همکاران 5تحقیقات دایاک. حسابداری و یینان حقوق و دستمند کارکنان وجود داشته باشد
تواند این نظریه را به اثبات برساند چرا که ایشان به این نتیجه رسیدن، کاریندان سطح عادی ی  بنگاه اقتصادی، یی( 2261)

شناخت کافی از کیفیت اطالعات حسابداری دارند و همچنین یینان کیفیت اطالعات حسابداری در ید  تصمیمات ایشان قرار 
ر گرفتن یینان حقوق و دستمند کارکنان از کیفیت اطالعات حسابداری ایکان رخ دادن دو حالت وجود دارد؛ با فرض تاثی .دارد
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پایین باشد کارکنان و کارگران با عدا اطمینان بیشتری نسبت به اینیت  نخست وقتی کیفیت اطالعات حسابداری ی  شرکت
از این جهت ایشان به دنبا  نوعی بیمه برای ریس  های . هستندهای خود در آینده یواجه النحمه فعالیتشغلی و دریافت حق

که یمکن است این کارکنان  . گردند تا خود را از یشکالت یاد شده در ایان قرار دهندهای اطالعاتی شرکت ییناشی از ضعف
و  6همچنین شیمانور. ایندتقاضا برای دریافت حقوق بیشتر را به عنوان ی  نوع پوشش در رابطه با این نوع یشکالت تعیین نم

هایی که با ریس  ورشکستگی یواجه هستند یافتند که یینان تقاضای حقوق و دستمند کارکنان در شرکت( 2261) همکاران
      ها است که این یوضوع نشان یی دهد کارکنان عادی یینان ریس  ورشکستگی شرکت را درکبیشتر از سایر شرکت

وعا حاکی از آن است که وقتی کیفیت حسابداری پایین باشد کارکنان بیشتر با عدا اطمینان در این یافته ها یجم. کنندیی
ها به دنبا  تقاضا برای بیمه یربوط به حقوق در های آتی یواجه هستند از این سو آنرابطه با اینیت شغلی و دریافت حقوق

ه کارکنان تقاضای حقوق بیشتری داشته باشند تا پوششی های کیفیت حسابداری پایین هستند بنابراین، احتما  دارد کشرکت
دهد رابطه یثبت و یعنا داری بین باشد، که نشان ییحالت دوا در تضاد با جریان یاد شده یی .های یختلف باشدبرای ریس 

تحقیقات قبلی دیگر نشان (. 6311 ،2کالینر و بویلون) کیفیت اطالعات حسابداری و یینان حقوق و دستمند کارگران وجود دارد
های یختلف را دارند زیرا دهد یدیران انگینه الزا برای یخفی کردن اطالعات خصوصی را از کارکنان خود و اتحادیهیی

توانند قدرت چانه زنی خود را با شرکت بیشتر ها  با استفاده از ینیای این اطالعات خصوصی ییکارکنان و این نوع اتحادیه
بدین ترتیب با حفظ اطالعات خصوصی توسط (. 2221 ،1هیلری) بیشتری از یدیر و شرکت داشته باشند کنند و تقاضای

به عبارت دیگر کیفیت پایین اطالعات حسابداری برآورد دقیق . یدیران، کارکنان یجبور به پذیریش حقوق کمتر هستند

به طور . های کاری خود دارندی کمتری در قرارداددهد لذا ایشان قدرت چانه زنکارکنان را از سودآوری شرکت را کاهش یی
یثا  کارکنان شرکتی که حاشیه سود واقعی باالیی دارد تقاضای بیشتر در رابطه با افنایش یینان حقوق و دستمند دارند چرا 

ست با اعما  لذا یدیریت یمکن ا. دهنددانند که در قبا  شرکت انجاا ییکه این حاشیه سود باال را یتأثر از خدیاتی یی
ها در ایان باشد در نتیجه از این نقطه نظر احتما  یدیریت برسود یینان سود شرکت را کاهش دهد تا از تحمل برخی هنینه

یابد، یینان تقاضا برای دریافت حقوق و دستمند نین ها کاهش ییدارد در شرکت هایی که کیفیت اطالعات حسابداری آن
  یاد شده و با توجه به این یوضوع که در ایران تحقیقات کمی در ارتباط با کارکنان عادی با توجه به یطالب . کاهش یابد

های اقتصادی شده است لذا در این تحقیق به دنبا  پر کردن این فضای خالی به وسیله ی بررسی نقش کیفیت بنگاه
 .حسابداری در تعیین یینان حقوق و دستمند کارکنان  هستیم

 کیفیت حسابداری
. توان از یعیارهای یتفاوتی استفاده نمودباشد، برای تعریف و سنجش آن یییت حسابداری نین ی  یتغیر کیفی ییکیف

یعیارهایی شایل . اندپژوهشگران اخیر هر ی  یعیارهای یتفاوتی را برای تعریف و سنجش کیفیت حسابداری استفاده نموده
ای یدیریت یوجب یبهم یدیریت سود ناشی از رفتار فرصت طلبانه. تعهدیا الکاری، پاایداری سود و اقیدیریت سود، یحافظه

گردد؛ که سرانجاا یوجب کاهش کیفیت و قابلیت اتکا اطالعات حسابداری و غیر قابل اعتماد بودن عملکرد اقتصادی بنگاه یی
اختیار و آزادی عملی که به  توانند ازیدیریت سود یکی از عوایل یهم تقلب یی باشد، بدین شکل که یدیران یی. یی شود

، و لذا عمدا اطالعات یندرج (6113 رحمانی،) واسطه اصو  پذیرفته شده حسابداری به ایشان داده شده است سوء استفاده کنند
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های حسابداری، تصمصیماتی را اتخاذ نمایند های یالی را یخدوش یا برخی از اقالا را افشا نکنند یا در انتخاب روشدر صورت
یدیران با وجود این که یمکن است با عمل یدیریت سود، استانداردهای . خواهند برسانندسود را به یینانی که خود ییتا 

ی شرکت شوند و استفاده کنندگان حسابداری را نقض نکنند، ایا همچنان یی توانند ینجر به ارائه اطالعات نادرست درباره
ها قادرند، حتی سطح سود یورد  شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت(. 6132شمسایی، ) های یالی را فریب دهندصورت

این پدیده به . های حسابداری را دستکاری کنند نظرشان که باید گنارش شود را خودشان انتخاب کرده و بر این اساس رویه
کنندگان را با انتقا   ش به استفادهبنابراین یدیران به راحتی سود واحد تجاری برای گنار. شود عنوان یدیریت سود شناخته یی
حا  یمکن است این دستکاری برای سالی . دهند های یتفاوت نسبتا ثابت و پایدار نشان یی اقالا درآید و هنینه بین سا 

هموارسازی سود به عنوان شکلی  .های آتی و یواردی یشابه باشد ینجر به انتقا  هنینه به سا  بعد یا ایجاد درآید از سا 
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه . تواند کیفیت اطالعات حسابداری را تحت تاثیر قرار دهدنین یی از یدیریت سود خاص

 ،6یوسس) گیرد است که توسط یدیریت و با استفاده از ابنارهای خاصی در حسابداری برای کاستن از نوسانات در سود انجاا یی
در . شود به بیان دیگر هموارسازی سود در یحدوده اصو  و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل یی. (6311

گیرد سود ی  یا چند دوره یالی تغییر یافته و تعدیل  ها انجاا یی هموارسازی سود به واسطه جابجایی که در درآیدها و هنینه
بطوری که باعث شود . شود ای است که توسط یدیریت انجاا یی ل عالمانهتوان گفت هموارسازی سود عم شود، در واقع یی یی

هدف یدیریت این است که شرکت را در نظر . شرکت در طو  چند سا  یتوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد
الح هموارسازی سود بیشتر در یفهوا رسد اصط به طور کلی به نظر یی .گذاران و بازار سریایه، با ثبات و پویا نشان دهد سریایه

های  شرکت. گیرد نوسان گیری و اصطالح یدیریت سود در یفهوا دستکاری و یداخله با هدفی خاص یورد استفاده قرار یی
های  برخی تحقیقات نشان دادند که هرچه یقدار دارایی. اند های کوچکتر عمل هموارسازی را انجاا داده بنرگتر بیشتر از شرکت

ها بیشتر باشد به طور بالقوه احتما  بیشتری برای هموارسازی سود از طریق تغییر در  الک پذیر، نسبت به کل داراییاسته
روش استهالک وجود دارد و یا هر گاه یدیران احساس کنند اعداد و ارقاا قابل گنارش، یوجب نقض قراردادهای بدهی و 

انگینه بیشتری ( نتیجه احتما  ورشکستگی شرکت را افنایش خواهد داد و در) تعهدات ارائه شده به بستانکاران خواهد شد
 .خواهند داشت تا از طریق هموارسازی سود خطر احتمالی را کاهش داده و یرتفع سازند

یحافظه کاری ( 2221) 2واتس. باشدیکی دیگر از عوایل یوثر بر یینان کیفیت اطالعات حسابداری یحافظه کاری یی
به عقیده او استانداردهای غیر یحافظه کارانه . شناسدگی یهمی برای بهبود کیفیت اطالعات حسابداری ییحسابداری را ویژ

حسابداری باعث یی شود تا یدیران واحدهای تجاری ارقاا حسابداری یثالً سود را به نفع خود بیش نمایی نمایند تا پاداش 

این در . صورت های یالی را قربانی ینافع شخصی خود یی کنند به باور او یدیران کیفیت اطالعات. بیشتری دریافت کنند
حالی است که یحافظه کاری حسابداری شناسایی سود را تا زیان تحقق آن به تاخیر یی اندازد و این یوضوع باعث ارتقاء 

داری در عنوان یی نمایند یحافظه کاری حساب( 2221) 1از طرف دیگر چن و همکاران .شودهای یالی ییکیفیت صورت
 .یقایسه با استانداردها و رویه های غیر یحافظه کارانه حسابداری، تاثیر ینفی بیشتری بر کیفیت اطالعات حسابداری دارد

را الناا به داشتن درجه باالیی از تائید برای شناخت اخبار خوب یانند سود، در یقابل شناخت اخبار بد حسابداری یحافظه کاری 
ایا تعریف دیگر،تعریف . این تعریف یحافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف یی نماید. مایدیانند زیان تعریف یی ن

                                                             
1 Moses 
2 Watts 
3 Chen et al.  
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بر اساس این دیدگاه، در یواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند . از دیدگاه ترازنایه است حسابداری یحافظه کاری
تعریف . باشدمترین اثر یطلوب بر حقوق صاحبان سهاا داشته روش گنارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که ک

در دیدگاه سوا، یحافظه کاری، ی  یفهوا . بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنایه و سود وزیان است سوا درباره یحافظه کاری
نینه، ارزیابی تر ه حسابداری است که ینجر به کاهش سود انباشته گنارش شده از طریق شناخت دیرتر درآید و شناخت سریع

دسته بندی دیگری برای تعریف یحافظه کاری حسابداری ارائه شده است که  .ین دارایی و ارزیابی باالی بدهی یی شودیپا
که توسط است یحافظه کاری شرطی، یحافظه کاری  . یحافظه کاری غیر شرطیو  یحافظه کاری شرطیعبارت است از 

نایطلوب و عدا شناخت سود  بد و عنی شناخت به یوقع زیان در صورت وجود اخباری. استانداردهای حسابداری الناا شده است
استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الناا  از طریق غیر شرطیایا یحافظه کاری  .یطلوبخوب و در یواقع وجود اخبار 

های از پیش ی ها بواسطه رویهاین نوع یحافظه کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارای. نگردیده است
 (.6111بنی یهد و باغبانی، )تعیین شده حسابداری است

 

 پژوهشپیشینه 
جایعاه آیااری   . های با اهمیت کنتر  داخلی پرداختندبه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری با ضعف( 6131)نادری و حاجیها 

کاه باا در نظار گارفتن آن     باوده    613 -6132ه زیاانی  های بورسی حائن شرایط یعین طای دور شایل شرکت ایشان پژوهش
تحلیل رگرسایون نشاان از آن دارد کاه     و تجنیه. باشدشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یی 623شرایط، نمونه شایل 

   عهادی  ا تالدار و اقا هاای بااهمیات کنتار  داخلای رابطاه یثبات و یعنای       ا تعهدی با ضاعف الا تعهدی عملیاتی و کل اقالاق
 .داری داردهای بااهمیت کنتر  داخلی رابطه ینفی و یعنیا نقد عملیاتی با ضعفالگذاری و اقسریایه

. به بررسی اثر کیفیت اطالعات بر ریسا  نقاد شاوندگی ساهاا و ریسا  باازار پرداختناد       ( 6131) یوسوی شیری و همکاران
 ایان  بارای . کناد  یای  فراهم بازار ریس  و سهاا نقدشوندگی ریس  بر اطالعات کیفیت یعیارهای برخی نقشدرباره  شواهدی

یوقع سود در ریسا    ا بهالبینی سود و اعا تعهدی، درصد خطای پیشالعات شایل کیفیت اقالینظور، اثر سه یعیار کیفیت اط
شاده در  ذیرفتاه شارکت پ  1 6یربوط به  6132 تا 6111های های یالی سا آوری دادهنقدشوندگی سهاا و ریس  بازار با جمع

 یعناادار  ایرابطاه  وجود ٔەدهند ها نشاننتایج آزیون فرضیه. بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزیوده شد
ا الا تعهدی و اعا الای که یقادیر بیشتر کیفیت اقگونه نقدشوندگی سهاا است، به ریس  با اطالعات کیفیت یعیار سه هر بین
بینای ساود سابب افانایش ریسا       د، سبب کاهش ریس  نقدشوندگی سهاا و یقادیر بیشتر درصد خطاای پایش  تر سویوقعبه

 یعنااداری طاه  عات با ریس  باازار، راب الاین در حالی است که بین هیچکداا از یعیارهای کیفیت اط. شودنقدشوندگی سهاا یی
 .دنش یافت

و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابرسای  به بررسی تاثیر تخصص حسابرس ( 6131) رضایی و همکاران
های پذیرفته شاده در باورس اوراق بهاادار    ایشان نمونه آیاری خود را از بین شرکت. ها پرداختندو هنینه حقوق یالکانه شرکت

هاای تاابلویی   روش دادهدر تحقیق ایشن از رگرسیون خطی چندگاناه باه   . انتخاب نمودند 6131الی  6111های تهران در سا 
هاا ینفای و   ها تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هنینه یالکانه شارکت استفاده شده که یافته

هاا یثبات و   یعنادار بوده همچنین تاثر جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هنینه حقوق یالکاناه شارکت  
 .دباشیعنادار یی
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وری حکویت و انتخاب ساریایه گاذاری   عات حسابداری، بهرهالرا با عنوان کیفیت اط پژوهشی( 6131) فالیرزی و آقا کوچکی
عات حسابداری شرکت که به صاورت عماویی ذکار    الی اطالدهند که کیفیت بانتایج نشان یی. اندثابت یورد بررسی قرار داده

عاات حساابداری یای تواناد     الدهند کاه کیفیات اط  ها نشان یییافته. شونددی ییشده ینجر به ایجاد همبستگی بسیار قدرتمن
هاا  از این رو تعادیل کنناده  . گذاری ثابت را بهبود دهد که یکمل و تقویت کننده عملکرد حاکمیت شرکتی استانتخاب سریایه

ه به ینظور بهباود عملکارد حکویات در    های لیست شدباید توجه بسیار زیادی را برای توان بازار جهت رسیدگی به رفتار شرکت
 .عات حسابداری و افنایش کارایی تخصیص ثابت، یعطوف کنندالیورد اط

به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعاات حساابداری و اعتباار تجااری پرداختناد کاه نموناه آیااری         (  613) ایندی نیا و طاهری
باوده، ایشاان بارای     6132تاا   6111هاای  هران در طی ساا  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت شرکت 621پژوهش شایل 
ها از رگرسیون حدقل یربعات یعمولی استفاده نمودند که نتایج حاکی از وجود رابطه یعنادار بین هموار بودن ساود  آزیون فرضیه

 .اهده گشتو یحافظه کاری با اعتبار تجاری بوده ایا بین یدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه یعنادار و ینفی یش
ایشاان نموناه آیااری خاود را از     . به بررسی کیفیت حسابداری و هنینه حقاوق و دساتمند پرداختناد   ( 2263) و همکاران 6بی 

دهاد کیفیات   هاای ایشاان نشاان یای    یافتاه . انتخااب نمودناد   2262 - 631های های ایاالت یتحده آیریکا طی سا شرکت
هایی با پو  نقد کمتر نسبت به هار  کارکنان دارد این رابطه ینفی بیشتر در شرکت حسابداری رابطه ینفی و یعناداری با دستمند

هاای  به طور کلی یافتاه . کاریند نمود بیشتری داشت و از طرفی وجود اتحادیه کارگری قدرتمند نین بر این رابطه تاثیر گذار بود
و در نتیجه تقاضای کارکنان را برای افانایش  ها نشان داد کاهش کیفیت اطالعات حسابداری یوجب افنایش ریس  شرکت آن

 .کندحقوق و ینایا را بیشتر از قبل یی
ایشان نمونه آیااری خاود را طای    . به بررسی کیفیت اطالعات حسابداری و ریس  سیستماتی  پرداختند( 2263) 2ژینگ و یان

ن کیفیات اطالعاات حساابداری و ریسا      هاا حااکی از رابطاه ینفای و یعناادار بای      انتخاب نمودند یافته 2262تا  6312دوره 
 .کندایشان دریافتند با افنایش و بهبود کیفیت اطالعات حسابداری ریس  سیستماتی  کاهش پیدا یی. سیستماتی  بود
گاذاری یاورد   عات حسابداری و کارایی ساریایه الپژوهشی را با عنوان تخصص حسابرس، کیفیت اط(2261) 1سایت و جاربوی
    عاات حساابداری از   التخصاص حساابرس و کیفیات اط    ،گاذاری این یقاله روابط عِلی بین کاارایی ساریایه   .بررسی قرار دادند

هاای پذیرفتاه شاده در    از شارکت  2261الی  2221های سالهای آنها از داده. کندت همنیان پویا را بررسی ییالهای یعادید 
عات حسابداری به کاهش یشاکل  الدهد که کیفیت اطیده نشان یینتایج به دست آ. اندبورس اوراق بهادار تونس استفاده کرده

ی باه  به طور یشابه، یشخص شده است که تخصص حسابرس به طاور قابال توجاه   . کندگذاری بیش از حد کم  ییسریایه

تاایج  همچناین ن . دهاد کند، در حالی که یشکل سریایه گذاری کمتر از حد را کاهش یای گذاری کم  ییبهبود کارایی سریایه
ای از جایگنینی در افنایش کارایی ساریایه  عات حسابداری و تخصص حسابرس، دو یکانیسم با درجهالنشان داد که کیفیت اط

هاایی کاه حساابرس آنهاا     گاذاری بارای شارکت   عات حسابداری به طور یثبت با کاارایی ساریایه  الکیفیت اط. گذاری هستند
 .یتخصص صنعت است، ارتباط دارد
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به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری با اعتبار تجاری در کشور فرانسه پرداختند در ایان  ( 2265) ارانو همک 6آنتونی
دوره زیاانی پاژوهش   . پژوهش از کیفیت اقالا تعهدی به عنوان یعیاری برای کیفیت اطالعات حسابداری استفاده شاده اسات  

ز آن است که بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری رابطاه  بوده است که شواهد حاکی ا 2262تا  2225ها از سا  آن
 .دهندها پایین باشد اعتبار کمتری یییثبت وکود دارد و اعتبار دهندگان به یشتریانی که کیفیت اقالا تعهدی آن

 

 پژوهش فرضیه 
 .گذاردکیفیت اطالعات حسابداری بر یینان حقوق و دستمند کارکنان تاثیر یی

 

 پژوهش روش
از نظر یاهیت و یحتوا از نوع همبستگی است، که باا اساتفاده   لحاظ هدف ی  تحقیق کاربردی و از روش پژوهش این تحقیق 
ی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطاه های یالی شرکتاز صورت شده از داده های ثانویه یستخرج

علات اساتفاده از روش   . استقرایی صورت خواهد گرفات  -وهش در چارچوب استدالل قیاسیانجاا این پژ. همبستگی یی پردازد
در این پاژوهش   .پژوهش همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. همبستگی کشف روابط همبستگی بین یتغیرها است

. یساتخرج گردیاد   6131تاا   6132هاای  در طای ساا    2های یالی و سایت بورس ویاو های توضیحی صورتها از یاداشتداده
و در  بارای نریاالینه کاردن داده     minitabبرای طبقه بندی و یحاسبات اولیه، از نرا افانار  Excle2017همچنین از نرا افنار 

 .ها استفاده گردیدها و قابل اطمینان بودن نتایج فرضیهبرای آزیون فرضیه EViews10آخر از نرا افنار 

 

 پژوهش جامعه آماری

که با توجه به قلمرو یکانی تحقیق، شایل کلیه ( شرکت -سا  115)شرکت  621آیاری این تحقیق یتشکل از جایعه 
با در نظر گرفتن  6131تا  6131ساله از  5شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زیانی ی  دوره  پذیرفته های شرکت
 : های زیر است ویژگی

 . اسفند یاه هر سا  باشد 23ینتهی به  های نمونه یورد نظر دوره یالی شرکت (6

 نداده باشند رییتغ قیدوره تحق یخود را ط یهای یورد نمونه سا  یال شرکت (2

 .گردد یی یاز نمونه یستثن مهیو ب یپول یها، نهادها ، بان  نگیهلد ،یگر گذاری، واسطه سریایه های شرکت (1

 .یاه نداشته باشد 1وقفه یعایالتی بیش از  ( 

 

 مدل پژوهش 
( 2263) شایان ذکر این ید  برگرفته از پژوهش بی  و همکاران .ینظور آزیون فرضیه او  از رابطه زیر، استفاده شده است به

 .یی باشد
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 .باشدیی( به غیر پاداش هیئت یدیره) بیانگر لگاریتم طبیعی حقوق و ینایای کارکنان تقسیم بر تعداد کارکنان:       
شود و هر کداا به عنوان ی  یتغیر یستقل و جداگانه یورد بیانگر کیفیت حسابداری است که به چهار نحوه یحاسبه یی     

 گیرند؛آزیون قرار یی
این ید  تا حدود زیادی بر اساس برقراری . باشدیی( 2222) 6در اینجا یبتنی بر ید  کیفیت اقالا تعهدی دچو و دیچو    

ید  سنجش کیفیت اقالا . های نقدی استارتباط بین اقالا تعهدی حاصل از سریایه در گردش و فرآیند شناسایی جریان
  :شرح زیر است به( 2222) تعهدی طبق ید  دچو و دیچو

                                        
 .گرددیحاسبه ییزیر که از رابطه . بیانگر اقالا تعهدی حاصل از سریایه در گردش شرکت و سا  یورد نظر یی باشد      

                                  
 های جاری شرکتتغییرات در ارزش دفتری داراییخالص :      

 های جاری شرکتخالص تغییرات در ارزش دفتری بدهی :     

 های کوتاه یدت شرکتگذاریخالص تغییرات در وجوه نقد و سریایه:        

 های غیر عملیاتی شرکتخالص تغییرات در ارزش دفتری بدهی:        
 یان نقدی حاصل از عملیات شرکت در سا  یاقبل یورد بررسی یی باشدبیانگر جر:        

 بیانگر جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت در سا  یورد بررسی یی باشد      :
 بیانگر جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت در سا  بعد یورد بررسی یی باشد        :

رگرسیونی ید  یذکور به عنوان یعیار کیفیت اقالا تعهدی برای هر شرکت و در هر  پس از برآورد، انحراف استاندارد باقی یانده
 .گردد، طی دوره پنج سا  به شرح زیر یحاسبه یی(2222)سا  بر اساس ید  دچو و دیچو

            
 یعیار یعکوس کیفیت اقالا تعهدی شرکت     :

 .یونی شرکت برای پنج سا  گذشتهانحراف یعیار باقی یانده ید  رگرس        
یف تر اقالا تعهدی است که این یوضوع به دلیل قدرت توضیح دهندگی به ی کیفیت ضعنشان دهنده     ارزش باالتر یتغیر 

سودهای . باشدنسبت کمتر انحرافات از اقالا تعهدی جاری از طریق فرآیند شناسایی جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت یی
عینی بوده و کمتر دستکاری  الاجنای جریان نقدی یعمو. شودجریانات نقدی یحاسبه ییز طریق جمع اقالا تعهدی و شرکت ا

 تر نشانا تعهدی پایینالبنابراین، کیفیت اق  .تا تعهدی خواهد داشاللذا؛ کیفیت سود وابستگی خاص به کیفیت اق. شوندیی

 (.6132 نیکو یراا و احمدزاده، به نقل از ،2266 یو و راسپو،گا) تر کیفیت سود خواهد بودپایین حدهنده سط
    باشد کهاین نوع اندازه گیری کیفیت اطالعات حسابداری یبتنی بر تغییرات سود و یینان هموارسازی سود یی    :
 گیری آن در رابطه زیر نماینان شده استاندازه

                                
 یی باشد t+1بیانگر عایدی شرکت در سا              :

 .بیانگر عایدی در سا  یورد بررسی یی باشد           :
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است که در رابطه زیر ( 2262) و همکاران 6نوع دیگر اندازه گیری کیفیت اطالعات حسابداری برگرفته از تحقیقات بتی     
 نشان داده شده است

                           
 .باشدیی t+1بیانگر یینان جریان وجه نقد ناشی از عملیات جاری شرکت در سا          :

باشد که از طریق تقسیم یجموعه بدهی ها های سالیت یالی شرکت ییبیانگر یینان اهرا یالی یکی از یعیار         :
 .ها یحاسبه یی گرددبر جمع دارایی

MB :باشدیحقوق صاحبان سهاا ی ینسبت ارزش بازار سهاا بر ارزش دفتر نانیی انگریب. 
بیانگر سهم فروش هری  از کارکنان که به وسیله تقسیم کل فروش بر تعداد کارکنان بدست                    :

 آیدیی
تقسیم بر سا  یاقبل  باشد و برابر با تفاوت فروش سا  یورد بررسی از سا  یاقبلبیانگر نرخ رشد فروش یی:         

بدیهی است هرچقدر این نرخ . های عملیاتی و یالی بنگاه اقتصادی استافنایش نرخ فروش حاکی از افنایش فعالیت. است

 .کندرود تقضا برای حقوق بیشتر نین افنایش پیدا ییانتظار یی، افنایش پیدا کند

   یق تقسیم دارایی ثابت یشهود بر کل دارایی یحاسبه نشان دهنده شدت سریایه است و از طر                    :
 .گرددیی
 

 آزمون نرمال بودن
. های ناپارایتری  بستگی به وجود توزیع نریا  و توزیع غیر نریا  یتغیرها  داردهای آیاری پارایتری  و روشاستفاده از روش

در این آزیون هرگاه یینان یعنا داری کمتر . رار گرفتندق EViewsبرا در نرا افنار -لذا یتغیرهای پژوهش تحت آزیون جارگ
شایان ذکر است که در رابطه با انتخاب . گرددباشد فرض صفر یبتنی بر نریا  بودن یتغیرهای یورد آزیون رد یی% 5از 

دهد که نشان یی ستنمایان شده ا( 6) نتایج در جدو . های آیاری پارایتری ، یتغیر وابسته باید دارای توزیع نریا  باشدروش
 .یتغیر هنینه حقوق و دستمند کارکنان پراکندگی نریالی ندارد

 
 نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن(: 9)جدول 

برا -آماره جارگ متغیرها  نتیجه معناداری 

262222. 611611 حقوق و دستمند 2رد فرضیه    

.ها داری توزیع نریا  هستندداده: فرضیه صفر  

 
است که این یوضوع بیناگر رد فرض نریا  بودن % 5یشخص شده است سطح یعناداری کمتر از ( 6) در جدو همانگونه که 

تماا یتغیرها  نریا  سازی   minitabeلذا با استفاده از روش جانسون در نرا افنار . باشدیی% 35در سطح اطمینان ها داده
شرح داده ( 2) که نتایج یتغیر هنینه دستمند و حقوق در جدو  برا قرار گرفت -شده است و یجددا یورد آزیون آیاره جارگ

 .شده است
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 پس از نرمال سازی نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن(: 5)جدول 

 
 

 

 

 

 آمار توصیفی پژوهش 
ید  را نشان یی دهد که پارایترهای توصیفی برای هر یتغیر به صورت یجنا یی  آیار توصیفی یربوط به یتغیرهای( 1)جدو  
 . یشاهده یی باشد 123 در این جدو  تعداد یشاهدات برای هر یتغیر در ید  برابر. باشد

 
 نتایج آزمون توصیفی پژوهش(: 3)جدول 

امتغیر ه گیولچ انحراف استاندارد کمترین بیشترین میانه میانگین   کشیدگی 

-1 263  1611 3 262 26216 هزینه حقوق و دستمزد  66216 26621 16656 

9کیفیت حسابداری  26 32 26222 61616 26261 66613 26511 56 25 

5کیفیت حسابداری  26123 26222 1 636  2616-  36211 66111  6 21 

3اریکیفیت حسابد  26261-  26261-  26311 26111-  266   26113 16 22 

4کیفیت حسابداری  26112-  2622 -  26 52-  16215-  26131 66251-  16312 

-2 261 26511 26221 26221 جریان وجه نقدآزاد  26662 26111-  26123 

 16211 66121 5 262 26232 26122 26121 26166 اهرم مالی

-6 161  6 6  26216 26221 نرخ رشد فروش  66226 26211 112/1  

-66625 61625 1662 622  ارزش بازار بر ارزش دفتری  63626 1611 5615 

-26521 26611 26212 26212 اندازه شرکت  26331 262 -  26125 

-26226 شدت سرمایه  26262 26162  6 11-  66222 26661-  16 6  

 36 6  61 26 26113 26616 6321  16111 16131 سهم فروش

 
ترین شاخص یرکنی ییانگین است که نشان دهنده نقطه تعاد  و یرکن ثقل توزیع است و شاخص یناسبی برای نشان یهم

پارایترهای . ییانه نین یکی از شاخص های یرکنی است که وضعیت جایعه را نشان یی دهد. ها استدادن یرکنیت داده
ها نسبت به ییانگین پراکندگی داده ها از یکدیگر یا یینان پراکندگی آن پراکندگی، به طور کلی یعیاری برای تعیین یینان

 26216 یقدار این پارایتر برای هنینه حقوق و دستمند برابر با. از جمله یهمترین پارایترهای پراکندگی انحراف یعیار است. است
اگر  .نحنی فراوانی را چولگی یی نایندییینان عدا تقارن . ی یینان پراکندگی این یتغیر یی باشد که نشان دهنده 6است

ضریب چولگی صفر باشد، جایعه کایالً یتقارن است و چنانچه ضریب یثبت باشد، چولگی به راست و اگر ینفی باشد، چولگی 

                                                             
 .شایان ذکر است آیاره توصیفی یتغیرهای ذکر شده بعد از لگاریتم گیری و نریا  شدن به نمایش درآیده است 6

برا-آماره جارگ متغیرها  نتیجه معناداری 

2تایید فرضیه   21 26  6612 هنینه حقوق و دستمند  

.ها داری توزیع نریا  هستندداده: فرضیه صفر  
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       یینان کشیدگی ینحنی فراونی نسبت به ینحنی نریا  استاندارد را برجستگی یا کشیدگی . به چپ وجود خواهد داشت
اگر کشیدگی حدود صفر باشد، ینحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت یتعاد  و نریا  خواهد داشت، اگر این . یندیی نا

 .کشیدگی تمایی یتغیر های این ید  یثبت است. یقدار یثبت باشد ینحنی برجسته و اگر ینفی باشد ینحنی پهن یی باشد
 

 مدل رگرسیون متغیرهای( نامایی)و پایایی ( مانایی)بررسی ایستایی 

های آیاری یورد آزیون قرار در این پژوهش قبل از برآورد ید  رگرسیونی، یانایی کلیه یتغیرهای یورد استفاده در تخمین ید 

  یتغیر سری زیانی وقتی یاناست که ییانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طو  زیان ثابت ی .گرفته شده است

د، سری، یانای قوی است؛ ولی ناگر تمایی گشتاورها در طو  زیان ثابت باش. ضعیف و قوی: ت داردیانایی دو حال باقی بماند

های رگرسیونی بدون توجه به یانایی و تخمین ید  .اگر گشتاورهای یرتبه او  و دوا ثابت باشد سری یانای ضعیف است

بر این اساس جهت بررسی قدرت ریشه واحد . آوردهم یینایانایی یتغیرها، زیینه بروز رگرسیون کاذب با ظاهری آراسته را فرا

شرح داده شده است  ( ) همانطور که در جدو . استفاده شده است EViewsفته در نرا افنار از آزیون دیگی فولر تعمیم یا

 .دهد این یتغیرها یانا یا ایستا هستندباشد که نشان یییی% 5سطح یعنا داری تماا یتغیرها کمتر از 

 

 نتایج آزمون مانایی(: 4)جدول 

 آزمون دیگی فولر متغیر مورد آزمون

 یعناداری آیاره ازیون

-15 16 هزینه حقوق و دستمزد  262222 

9کیفیت حسابداری  61621-  262222 

5کیفیت حسابداری  62656-  262222 

3کیفیت حسابداری  16222-  262222 

4کیفیت حسابداری  62631-  262222 

نقد آزادجریان وجه   16326-  262222 

-62611 اهرم مالی  262222 

-3612 نرخ رشد فروش  262222 

66625- ارزش بازار بر ارزش دفتری  262222 

-1611 اندازه شرکت  262222 

-62612 شدت سرمایه  262222 

-66655 سهم فروش  262222 

(ناماناست)متغیر مورد آزمون ریشه واحد دارد : فرضیه صفر  

(ماناست)متغیر مورد آزمون ریشه واحد ندارد  :فرضیه یک  
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 ثابت بودن واریانس جمله خطا
شود تا انحراف یعیار یحاسبه شده جهت تخمین ید  رگرسیونی دارای خطا باشد اگر واریانس جمله خطا ثابت نباشد ینجر یی

لذا در این تحقیق برای . آوردبه عمل یی و زیینه تغییر عالیت ضرایب ید  رگرسیونی و یتعاقب آن دستیابی به نتایج کاذب را
نتایج حاصل از آزیون : که در جدو  نمایان شده است. اطمینان از همسانی واریانس جمله خطا از آزیون آرچ استفاده شده است

دهد ید  یورد استفاده برای آزیون فرضیه های او ، دوا و سوا این پژوهش با یشکل ناهمسانی واریانس آرچ نشان یی
Xو  Fرو هستند چرا که سطح یعنی داری برای آیاره وبهر

رد این . دهدباشد و خبر از رد فرضیه صفر ییدرصد یی 5کمتر از   2
استفاده  GLSاز روش  OLSشود تا در هنگاا تخمین ضرایب ید  رگرسیونی به جای استفاده از روش فرضیه یوجب یی

 .شود
 

 ریانس هاهمسانی وانتایج آزمون (: 2)جدول 

 
باشد که یشکل ناهمسانی واریانس با توجه به سطح نمایش اطالعات یستخرج شده از نرا افنار بعد از وزن دهی یی( 1) جدو 

 . بر طرف نموده است% 5یعنا داری بیش از 
 
 

 همسانی واریانس ها بعد از وزن دهینتایج آزمون (: 6)جدول 

 
 

 آزمون همخطی

برای بررسی وجود یا عدا وجود هم . نمایدند رابطه خطی دقیق بین یتغیرهای توضیحی را بیان ییخطی وجود ی  یا چهم
نتایج آزیون  ید  نهایی را نشان ( 1)جدو  . خطی ییان یتغیرهای یستقل پژوهش از عایل تورا واریانس استفاده شده است

 آزمون
 ARCHآزمون آرچ 

 نتیجه سطح یعنی داری آیاره آزیون

 2رد فرضیه  F 16126 262222بریبنای آیاره  6ید 

Xبریبنای آیاره  6ید 
 2رد فرضیه  262222 631 6 2

 .باشدجمالت خطا ید  دارای واریانس همسان یی: فرضیه صفر

 .باشندنمی جمالت خطا ید  دارای واریانس همسان: فرضیه ی 

 آزمون
 ARCHآزمون آرچ 

 نتیجه سطح یعنی داری آیاره آزیون

 2فرضیه  رد F 16612 262111بریبنای آیاره  6ید 

 2رد فرضیه  X2 16621 262112بریبنای آیاره  6ید 

 .باشدجمالت خطا ید  دارای واریانس همسان یی: فرضیه صفر

 .باشندجمالت خطا ید  دارای واریانس همسان نمی: فرضیه ی 
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اا از یتغیرهای ید  که  نتایج تحلیل رگرسیونی را با توجه به نتایج جدو  یشخص گردید وجود همخطی در هیچکد.  یی دهد
 .باشدیی 62چرا که عایل تورا واریانس یتمرکن تمایی یتغیر ها کمتر از . شودتحت تأثیر قرار دهد یشاهده نمی

 
 نتایج آزمون هم خطی(: 7)جدول 

 مرکزعامل تورم واریانس مت عامل تورم واریانس غیر متمرکز ضریب واریانس آزمون همخطی

 6 2 1   6 2 1   6 2 1   

     662    2662    2663 9 حسابداری کیفیت

   2662 -  -  266 -   2 16 - 5 حسابداریکیفیت

  6621 - -  5 16 - -  2621 - - 3 حسابداریکیفیت

 6615 - - - 2625 - - - 262 - - - 4 حسابداریکیفیت

 6621 6621 6622 6663  161 5 16 6 16 611  2622 2622 2622 2621 اهرم مالی

  662 6621 6621  661  662  662 6621 6615 2622 2622 2622 2622 نرخ رشد فروش

 6625 661 6616 6621 6621 6612 6622 6625 2626 2626 2626 2626 دفتری/بازار

 2621 6611 6652 2621 2621 6611 6652 2 26 2622 2622 2622 2622 اندازه شرکت

  662  662 2662 6663  662  662 2662  662 2622 2622 2622 2622 سرمایهشدت 

 6656  665 6621 6611 1626 611  6652  161 2626 2626 2626 2626 سهم فروش

 

 انتخاب الگوی مناسب
بدیهی . ته استلیمر جهت تعیین بکارگیری ید  اثرات تابلویی در یقابل تلفیق کل داده انجاا گرف Fدر این پژوهش از آزیون 

-های تابلویی ینجر به نتایج قابل اتکاتری ییاست در صورت وجود ناهمگنی یا تفاوت فردی بین یشاهدات استفاده از داده

های تابلویی عالوه بر رویکرد اثرات ثابت، رویکرد اثرات یوضوع قابل توجه این است که از آنجایی که در الگو داده. گردد
لیمر رد شد، الزا است ید  یورد نظر از جنبه استفاده یا  Fبایست زیانی که فرضیه صفر در آزیون یی تصادفی نین وجود دارد،

از ید   استفاده)لیمر  F نتایج حاصل از آزیون . تا اطمینان حاصل شودعدا استفاده از رویکرد اثرات تصادفی نین آزیون شود 
تای بررسی این یوضوع از آزیون بروش پاگان در این پژوهش استفاده شده از این رو و در راس .قابل اتکا یی باشد (اثرات ثابت

لیمر و بروش پاگان رد  F یسئله قابل اغماص این است که در صورتی که به طور همنیان فرضیه صفر در آزیون های .است
در این پژوهش در . گیردشود آنگاه پژوهشگر در انتخاب رویکرد اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی در ی  دو راهی قرار یی 

 .شرح داده شده است( 1) لیمر در جدو  Fنتایج آزیون . شودصورت وجود این شرایط از آزیون هاسمن استفاده یی
 

 
 

 لیمر Fنتایج آزمون (: 8)جدول 
  آزمون هاسمن بروش پاگان لیمر Fآزمون 

 نتیجه یعناداری آیاره یعناداری آیاره یعناداری آماره
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 الگوی داده ترکیبی با رویکرد تصادفی 262316 62613 26222 11661 26222 95.28

 
لیمر برای ید  با رد فرضیه صفر همراه بود که در نتیجه باید از  Fیشخص شده است؛ آزیون ( 1)همانطور که در جدو  

لیمر  F رضیه صفر، با آزیونهای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شود ایا نتایج آزیون بروش پاگان با توجه به رد فالگوی داده
که در یجموعه نتایج یبنی بر استفاده از الگوی داده . یغایر است که در آخر از آزیون هاسمن برای اطمینان بیشتر استفاده شد

 .ترکیبی با رویکرد ثابت بوده است
 

 تخمین مدل رگرسیونی فرضیه اول

جدو  نتایج آزیون و تاثیر هر چهار شکل کیفیت حسابداری بر  این در. دهدنتایج آزیون فرضیه او  را نشان یی( 3)جدو  

 . دهدیینان هنینه حقوق و دستمند کارکنان را نمایش یی

 

  شهوژپ نتایج آزمون فرضیه(: 1)جدول 

 4کیفیت حسابداری 3کیفیت حسابداری 5کیفیت حسابداری 9حسابداریکیفیت 

 یعناداری ریبض یعناداری ضریب یعناداری ضریب یعناداری ضریب یتغیر

 26222- 56116 26222- 6116  26222- 631  26222- 611  عرض از یبدا

 26222- 26211  2621- 1 262  2622- 26266 2 262- 2621 کیفیت حسابداری

 26316 26221  2623- 26661 26661- 26612 21 26- 2662 اهرا یالی

 26222 26221 26222 26266 26222 26222 26222 2661 نرخ رشد فروش

 26562- 26222 26122- 2622 26121 2622 26122 26226 دفتری/بازار

   263- 26226 26222- 26211 26222- 26623 26211- 26231 اندازه شرکت

 26222  2625 26221 1 262 21 26- 26221 26153 2621 شدت سریایه

 26222 66511 26222 21 66 26222  1 66 26222  1 66 سهم فروش

 26511 12 26 31 26 26563 یب تعیینضر

 26516  5 26 36 26  2656 ضریب تعیین تعدیل شده

 2662 6611 6613 6632 دوربین واتسون

 F 3561 26222 11651 26222 15612 26222 622611 26222آیاره 

 
اری در رابطه با یتغیر کیفیت گردد چراکه سطح یعنادنشان داده شده است فرضیه تحقیق تایید یی (3) همانطور که در جدو 
توان این نتیجه را استنباط نمود یی باشد بنابراین با توجه به عالیت ینفی ضریب کیفیت حسابداری یی% 5حسابداری کمتر از 

الزا به ذکر است که نتایج هر . یابدکه با افنایش کیفیت اطالعات حسابداری، یینان حقوق و دستمند کارکنان کاهش یی
که به آن ضریب تشخیص نین گفته یی شود،  6ضریب تعیین. گیری کیفیت حسابداری یشابه هم هستنداندازه چهار شکل

                                                             
1 R-squared 
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 در. گیرد قرار 6 و -6بنابر تعریف، ضریب همبستگی یی بایست بین  .یعروف ترین یعیار سنجش نیکویی برازش ید  است
اگر این همبستگی زیاد . فر و ی  قرار خواهد داشتاست بین ص ضریب تعیینکه توان دوا  نتیجه ضریب تعیین تعدیل شده

باشد، ید  برازش خوبی از ( نندی  به صفر)باشد، ید  داده ها را خوب برازش کرده است، در حالی که اگر همبستگی پایین 
ی یستقل و هابدین یعنا که یتغیر. باشددرصد یی% 1 ضریب تعیین در هر چهار آزیون بیشتر از  .داده ها ارائه نداده است

 .دارداز تغییرات هنینه حقوق و دستمند را بیان یی% 1 کنترلی 
، ی  آزیون یعروف و بسیار پر کاربرد آیاری است که برای تشخیص خود همبستگی یرتبه او  آزیون دوربین واتسون

بین جمالت خطا وجود اگر خود همبستگی شدید و یثبت  .باقیمانده ها یا جمالت خطا در ی  ید  رگرسیون به کار یی رود
نشان دهنده ( 665حدودا کمتر از عدد )ربین واتسون وبنابراین یقدار کم د. خواهد شد 2 داشته باشد، آنگاه یقدار این آیاره برابر

اگر خود .در ید  یی باشد ( یا باقیمانده ها)وجود یشکل در ید  است و حاکی از خود همبستگی یثبت بین جمالت خطا 
بنابراین یقدار زیاد . خواهد شد   ینفی بین جمالت خطا وجود داشته باشد، آنگاه یقدار این آیاره برابر همبستگی شدید و
     نشان دهنده وجود یشکل در ید  بوده و خود همبستگی ینفی بین جمالت خطا را ( 265حدودا بیشتر از )دوربین واتسن 

 .یحدود نریا  قرار دارد یقدار آیاره دوربین واتسون در هر چهار آزیون بین .یی رساند

 

 نتیجه گیری 
کیفیت اطالعات حسابداری یکی از یوضوعات یهم در حوزه حسابداری و یدیریت بوده و اساسا یوضوعی قابل تایل برای 

از یبانی  گیریدر این تحقیق با بهره. باشدها ییچرا که یوثر بر بسیاری از عوایل و انواع ریس . باشدصاحبان سریایه یی
نظری یطرح در حسابداری و تحقیقات پذیرفته شده توسط پژوهشگران داخلی و خارجی، ارتباط بین کیفیت اطالعات 

های پذیرفته شده در شرکت 6131تا  6131ها های یربوط به سا حسابداری با یینان تقاضا حقوق و دستمند با استفاده از داده
. هار شکل اندازه گیری کیفیت اطالعات حسابداری یورد آزیون و بررسی قرار گرفتبورس اوراق بهادار تهران در قالب چ

. نتیجه آزیون فرضیه نشان داد بین کیفیت اطالعات حسابداری با هنینه حقوق و دستمند رابطه یعکوس و یعناداری وجود دارد
ای درک یینان صحت ند نشان دهندهوجود رابطه یعنادار بین کیفیت اطالعات حسابداری و یینان تقاضای حقوق و دستم

در واقع وقتی کیفیت اطالعات . های کارگری و دیگر نهادها و یوسسات یرتبط یی باشداطالعات توسط کارکنان، اتحادیه
النحمه پایین باشد کارکنان و کارگران با عدا اطمینان بیشتری نسبت به اینیت شغلی و دریافت حق حسابداری ی  شرکت

های از این جهت ایشان به دنبا  نوعی بیمه برای ریس  های ناشی از ضعف. ود در آینده یواجه هستندهای خفعالیت
که یمکن است این کارکنان  تقاضا برای دریافت . گردند تا خود را از یشکالت یاد شده در ایان قرار دهنداطالعاتی شرکت یی

افنایش حقوق کارکنان ناشی از کیفیت . وع یشکالت تعیین نمایندحقوق بیشتر را به عنوان ی  نوع پوشش در رابطه با این ن
شود که در نتیجه باعث بروز یشکالتی برای صاحبان نمایندگی ییپایین اطالعات یوجب افنایش هنینه شرکت و هنینه

بگیرد از این  در این پژوهش سعی شد یکی دیگر از یشکالت پایین بودن کیفیت اطالعاتی یورد بررسی قرار. شودسریایه یی

 .جهت سریایه گذاران یی توانند در ید  تصمیم گیری خود ، کیفیت اطالعات حسابداری در نظر بگیرند

 برای پژوهش های آتی  یپیشنهادات
 بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و کیفیت حسابداری .6

 بررسی ارتباط دانش یالی یدیر عایل و کیفیت حسابداری .2

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             لواجلد ) 9311 ناتسبات، 52 ، شماره3دوره   

 

16 

 

 و کیفیت حسابداری یدیریت،بیش اعتمادی  ارتباط بررسی .1

 بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر هنینه نمایندگی . 
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