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Abstract 
Objective: Separating ownership and management creates the problem of agency. 

Consequently, this information asymmetry between managers and shareholders brings the 

need for a conservative approach in financial reporting. In this way, shareholders use this 

approach to mitigate the effects of this information asymmetry. Hence, this study aims to 

investigate the relationship between conservatism in financial reporting and the sensitivity of 

compensation performance of managers. Also, this study identifies and examine the effect of 

conservatism in financial reporting on the effectiveness of the executive manager's 

compensation contracts in the Iran setting. 
 

Method: The research population selected through the systematic elimination method. The 

study population consists of 104 Iranian companies listed on the Tehran Stock Exchange 

(TSE) during the years 2011 to 2019. Research hypotheses and links between variables tested 

using the panel data. Also, the multivariate regression model is used for hypothesis testing. 
 

Results: The results indicate that there is a negative and significant relationship between 

conservatism in financial reporting and the level and sensitivity of executive manager's 

compensation. Also, results show no significant relationship between the interactive effect of 

the true performance of accounting and conservatism in financial reporting with the 

compensation-performance level of executive's managers. Findings show there is a positive 

and significant relationship between the interactive effect of conservatism and the sensitivity 

of the true performance of accounting based on book value with the sensitivity of executive 

manager's compensation. The results indicate that there is a positive and significant 

relationship between the interaction effect of stock returns and conservatism with the level of 

managers' compensation. There is also a positive and significant relationship between the 

interaction effect of conservatism and changes in stock returns with the sensitivity of 

managers' compensation-performance based on market value. Information asymmetry leads 

to conservatism in financial reporting as a solution to reduce the cost of agency. Hence, 
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corporate financial reporting stakeholders demand conservatism to reduce agency costs by 

reducing information asymmetry and facilitate corporate governance. 
 

Conclusion: The results of the current study extend the knowledge of previous studies. The 

results of this study indicate that conservatism in financial reporting can be effective in 

reducing information risks and the problems of agency.  Therefore, conservatism in financial 

reporting can be considered an effective contractual mechanism. Accordingly, conservatism 

can limit the opportunistic behaviors of executive managers. Conservatism in financial 

reporting allows firms to CEO compensation more closely to corporate performance. Also, 

shareholders consider conservatism as a governance mechanism. They should increase the 

level of conservatism to increase the performance-compensation sensitivity of executives. 

Hence, conservatism in financial reporting is a tool that a board of directors can use to 

monitor and control CEOs' investment decisions; therefore, high-quality accounting 

information leads to increased investment efficiency by eliminating information asymmetry 

between managers and investors. 

Based on the results of this study, we propose to use a conservative mechanism in financial 

reporting to protect the interests of shareholders against the opportunism of managers in an 

economic environment such as Iran, in which the state affects the economy. This paper is the 

first study of its type in Iran. 
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بازار  در در گزارشگری مالی یکار محافظه: شواهدی بیشتر از نقش رانیمدپاداش  تیحساس

 رانیا هیسرما
 

 محسن ایمنی

 عباسعلی دریائی

 چکیده

 ریتزث   ییشناسزا  نیزز  مدیران وپاداش  تیو حساس در گزارشگری مالی یکار محافظه نیارتباط ب یبررس پژوهش نیهدف ا هدف:

 است. مدیران انجام شده خدمتجبران  یقراردادها ییبر کارآ در گزارشگری مالی یکار محافظه
 

باشد و بزا اسزاداده از    شرکت می 011، 0931لغایت  0931برای دوره زمانی  هدفمندجامعه آماری پژوهش از طریق روش  روش:

 رگرسیون چندماغیره روابط بین ماغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفاند.

 

و  یمندز  رابطهران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای یبا سطح پاداش مد یارک دهد محافظه ناایج پژوهش نشان می :ها افاهی

وجزود   یبا سطح پاداش مدیران رابطه معنزادار  یارک و محافظه یواقع یحسابداررد کعمل ین بین ا ر تعاملیاست. همچن یمعنادار

-مبانی بر ارزش دفاری با حساسزیت عملکزرد   یواقع یرد حسابدارکت عملیو حساس یارک محافظه یبین ا ر تعامل چند هردارد. ن

با سزطح   یارک بازده سهام و محافظه یتعاملناایج حاکی از آن است که بین ا ر  دارد.وجود  یمثبت و معنادارپاداش مدیران رابطه 

و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکزرد   یارک محافظه یبین ا ر تعاملهمچنین وجود دارد.  یپاداش مدیران رابطه مثبت و معنادار

 پاداش مدیران مبانی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

اطالعاتی و مسئله نمایندگی را کزاهش   یسکرتواند  یم در گزارشگری مالی یکار محافظهدهد  ناایج پژوهش نشان می :یریگ جهینا

 یرفاارهزا  توانزد  یمز کزه   کارآمزد  یقزرارداد  زمیمکزان  کیعنوان  بهرا  در گزارشگری مالی یکار محافظه توان می رو دهد. از این

هسزاند،   یایسازوکار حاکم کیعنوان  به یکار محافظه یاگر سهامداران، ماقاض کرد.، قلمداد دینما محدودان را ریطلبانه مد فرصت

کزه   بزدین معنزا  خواهزد شزد     رانیپزاداش مزد   تیحساسز  شیخود موجز  افززا   نیرا باالتر ببرند که ا یکار محافظه زانیم دیبا

 .بخشد بهبودرا  رانیمد یقراردادها ییکارا تواند یم در گزارشگری مالی یکار محافظه
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 .ی، عدم تقارن اطالعاتیندگینما نظریه، رانیرد مدکعمل، پاداش در گزارشگری مالی یکار محافظهکلیدی:  یها واژه

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

در  یکزار  از نقزش محافظزه   یشارب ی: شواهدیرانپاداش مد یتحساس(. 0111) ، عباسعلی.دریائیایمنی، محسن   استناد:

 .86-30(، 1)01 مجله دانش حسابداری،. یرانا یهدر بازار سرما یمال یگزارشگر

 مقدمه

 و ساهامداران  رانیماد  نیبا ی عدم تقارن اطالعاات  جهینت درو  یندگینما مسئله جادیا سبب یتاز مدیر تیمالک کیتفک

کاراناه در حساابداری،    و نیاز به یک رویکارد مااظهاه   (9917هاشمی و همکاران، ؛ 9911کامیابی و همکاران، ) دگرد می

 ،رو (. از ایان 2112، 9الظوناد و واتاز  شاود )  دیاده مای   ساهامداران  از ساوی ، یعدم تقاارن اطالعاات  این کاهش اثرات برای 

یک سیاست گزارشاگری   عنوان بهکاری حسابداری،  معتقدند مااظهه (2119ز )واتو  (9114) 2باسوپژوهشگرانی همچون 

 ارائاه  یحساابدار  یاصال  فاه یوظ بالقوه به رظع یا کااهش مسائله نماینادگی کماک کناد.  راکاه       صورت بهتواند  مالی، می

 کنناد.  یابیا ارز ،قراردادهابستر در را شده  تعهدات انجام یو اثربخش ییکاراتا دهد  یاجازه م نیبه طرظ باشد و میاطالعات 

پاور و   خادامی ی، هزیناه سارمایه )  عادم تقاارن اطالعاات   موجب کاهش  ی،کار ااظههطالعات پیشین نشان داده است که مم

 (.ب9919مهد و همکاران،  بنی) شود میاطالعات  تیفیکبهبود و ( 9917ی، گنهران یپناه

مادیره و ساایر اجازای     کااری باه هئیات    معتقدند نقاش نهاارتی مااظهاه    (9917ی )گنهران یپناهپور و  خدامیهمچنین 

 تیا حاکمتاوان از   هاا بار حابر باشاند.  راکاه مای       کننده ارزش کند تا از راهبردهای تخریب حاکمیت شرکتی کمک می

را بهباود بخشاید    نماینادگی  جرایی استفاده کرد تا از این طریا  مساائ   ا رانیبر مد عنوان یک سازوکار نهارتی ی بهشرکت

 بیا ، ترغهاا  شارکت  رانینهاارت بار ماد    یاصل یها از راه یک(. ی9917هاشمی و همکاران، ؛ 9911عابدینی و همکاران، )

بننیات و  ) اسات ( ساهام  اختیاار جملاه   از) هاا  یی آناجرا خدمتجبران  یارائه قراردادها از طری  ها آن ییاجرا یها انگیزه

نماینادگی و اظازایش    هاای  یناه هزکنند که قراردادها سابب کااهش    بیان می (2199)  4احمد و دوئلمن (.2194، 9همکاران

 یطلب کار سخت و مادود کردن ظرصت یبرا رانیدر مد زهیانگ جادیقراردادها، ا گونه نیهدف ا. گردد یمارزش شرکت 

موجاب   کاه  ماؤثر ی ادعناوان یاک مکاانیزم قارارد     بهتوان  کاری را می لبا مااظهه ؛(2194، 1و همکاران یاظرها است ) آن

 .(الف 9919مهد و همکاران،  بنیشود دانست ) طلبانه مدیران می مادود شدن رظتار ظرصت

از کشاورها   یاریدر بسا  دمتجباران خا   یقراردادها یبرا اریمع نیتر یعنوان اصل به یحسابدار رد مبتنی برعملکمعیار 

نشاان   پیشاین . مطالعاات  (2191، 7ژانا  و همکااران  ؛ ب9919مهد و همکاران،  بنی) استفاده قرارگرظته است موردبوده و 

 تاا  دهاد  یما  زهیا انگ رانیبه ماد و  شرکت است کیعملکرد  تیدهنده وضع نشان یحسابدارمبتنی بر عملکرد دهد که  می

، 4ساان )اظزایش دهند خود  یشخص مناظع زانیمکردن شرکت خود را باهدف حداکثر  یسودهاو  ها ییداراارزش خالص 

گباران به سیستم گزارشاگری ماالی را تیاعیف     های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه از طرظی، در پی رسوایی(. 2194

 یحساابدار رد عملکا  یریگ اندازه تیفیدر مورد ک یا ندهیظزا یها یتا نگران (9911ابراهیمی کردلر و رحمانی پیچا، کرد )

 یو عملکارد حساابدار  هاا   داراییمنجر به کاهش ارزش  یکار مااظههوجود داشته باشد.  جبران خدمت یقراردادها یبرا
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هاا و   یارزش باده  شیاظازا در مقابا   هاا و درآمادها    یای ارزش دارا حداق  کردن آن  یدلشود و  مینسبت به ارزش بازار 

ه اطالعات مربوط به عملکرد کاست  معتقد (2199) 2ایاتریدیس. (9919ی، رودپشت یالهو  یاوقیم یمشکباشد ) یها م نهیهز

 یظیاا  یکاار  ، مااظهاه نیهمچنا  کناد.  معتبرتاری را مانعکس مای   هاا   ییارزش دارا ،یکار تات اص  مااظهه یحسابدار

(. در 2194، 1برتوماو و همکااران  دهاد )  یرا کاهش ما  رانیموقع مد به های رظتار مناظع شخصی و سیگنال دهاسو یدستکار

 خشد.برا بهبود ب مدیران خدمتجبران  یقراردادها یتواند اثربخش یم یکار که مااظهه کرداستدالل  توان می ک 

مطار    ینادگی نما ح  در جهت کاهش هزینه عنوان یک راه کاری به مااظههگردد تا  عدم تقارن اطالعاتی موجب می

هاای نماینادگی از    بارای کااهش هزیناه    هاا،  شارکت  ی مالیگزارشگر نفعانِیذرو  . از این(9911کامیابی و نورعلی، ) شود

ژانا  و همکااران،   ) کنناد  یتقاضاا ما  را  یکاار  ، مااظهاه یشارکت  تیا حاکم وجود طری  کاهش عدم تقارن اطالعاتی و

هاشامی  شود ) می منجر رانیبر عملکرد مد ذینفعانبهتر  نهارت به کنترل وی قو یشرکت حاکمیت استقرار که  را (.2191

 شیرا اظازا  یکاار  مااظهاه معتقدند وجود حاکمیات شارکتی قاوی،     (9911تاری وردی و همکاران ) (.9917و همکاران، 

 نیا ا نیرابطه با دریاظتند اند و  قرار داده یبررس را مورد یکار و مااظهه یشرکت تیحاکم نیمطالعه رابطه ب نی نددهد.  می

؛ 9911پرندیاادن و همکاااران، ؛ 9911تاااری وردی و همکاااران، ؛ 9911ماارادزاده ظاارد و همکاااران،  اساات )مثباات ، دو

 یعناوان ابازار   باه  یکاار  مااظهاه معتقد اسات   (2119) 92بال(. 2121، 99هاجا ویه و همکاران؛ 2192، 91رامالینجیگودا و یو

 ؛اساتفاده کناد   عاما   رانیماد  یگابار  هیسارما  ماتینهارت و کنترل تصام  یتواند از آن برا یم رهیمد ئتیه ککه یاست 

ن یبا  یاطالعاات  تقاارن  عادم ع   رظا یاز طر یگبار هیسرما ییش کارایباعث اظزا باال، تیفیبا ک یاطالعات حسابدار نیبنابرا

کاااری، عاادم تقااارن اطالعاااتی و مشااکالت   تااوان گفاات مااظهااه رو ماای شااود و از ایاان ماای گااباران هیاران و ساارمیمااد

شاود   گاباری مای   دهاد و منجار باه کاارایی سارمایه      گباری آتی را اظزایش می گباری را کاهش داده و سرمایه سرمایه کم

و  یتیماؤثر حااکم  عنوان یک ساازوکار   را به آنشرکتی، تواند مانند حاکمیت  ( و می9917ی، گنهران یپناهپور و  خدامی)

 (.2191ژان  و همکاران، ) در نهر گرظتنهارتی 

هاای   انگیزه خدمت مدیرانجبران  برای شده یطراحی قراردادها ایآ توان بیان داشت این است که ی مهمی که میسؤال

و  نگاار ییآ ،(9114) 99لیپارت و پاورتر  ی همچون مطالعات متعددکند؟  ها را در خصوص ارزش سهامداران ترغیب می آن

 مدیران بارای همساو کاردن    پاداش -عملکرد تیدر استفاده از حساس یسع (2191ژان  و همکاران )و  (2191) 94یزامپل

 رانیماد  پااداش در جباران   رییا تغا معماوال  با  مادیران   پااداش -عملکارد  تیحساس د.دارن مدیران،مناظع سهامداران با مناظع 

 (؛2191ژانا  و همکااران،   )همراه است  کنند، آن را مدیریت می ،ها که آن یسازمان نیشود که با عملکرد مع یم فیتعر

 (9111) 91یجنسان و ماورظ   باشاد.  پاداش در رابطه با سطح مشخصای از عملکارد شارکت مای     شیدهنده اظزا نشانامر  این

 ،لابا  ؛و ساهامداران اسات   رانیماد  نیتار شادن منااظع با     کیا باشد، نشانگر نزد شتریب تیه هر ه حساسکنند ک یاستدالل م

عملکارد پااداش    -کااری بار حساسایت    مطالعاات انادکی تارثیر مااظهاه     است. کاراتر ها پاداش آنقرارداد توان گفت  می

رو، ایان   عملکرد در ایران صورت نگرظته اسات. از ایان  -اند، همچنین پژوهشی در رابطه حساسیت مدیران را بررسی کرده

 .را توجیه کنداجرایی این پژوهش  تواند ضرورت خود یک شکاف پژوهشی را ایجاد خواهد کرد و می



 یرانا یهدر بازار سرما یمال یدر گزارشگر یکار از نقش محافظه یشترب ی: شواهدیرانپاداش مد یتحساس/ 61

 

 

کاااری در  مااظهااهمنفاای بااین در مااورد رابطااه  ی، شااواهدت: اولاساایاای اظزا دانااشدارای دو بخااش  مطالعااه در نیااا

کااری در   مااظهاه  نیدر ماورد رابطاه مثبات با     یشاواهد دارد. دوم،  ساطح پااداش مادیران بیاان مای     و  گزارشگری ماالی 

دهاد کاه    یارائاه ما  پاداش مدیران -عملکرد تیحساسعملکرد مبتنی بر ارزش دظتری و ارزش بازار بر و  گزارشگری مالی

 یهاا  ناه یهزی کار که مااظهه دهد یمطالعه نشان م نیا باال ببرد. یکار مااظهه یمثبت اقتصاد جیاز نتا را درک ماتواند  می

، . لابا دهاد  شیرا اظازا  خادمت مادیران   جباران  یدهاا قراردا یاثربخشا تواناد   در مقاب  مای دهد و  یرا کاهش م نمایندگی

 آن، به ما یاری رسان باشد. یایمزا یابیدر ارزتواند  می یکار نقش مااظهه از آگاهی

 مبانی نظری پژوهش

 اری و پاداش مدیریتک محافظه

 حیتوضا  تواناد  را مای  مادرن  یتجار یساختارها مسئله، کارگزارو  ندهینما نیتیاد مناظع ب ییبا شناسا نمایندگی نهریه

 را از منااظع آن حا ،   ساهامداران اساتفاده کارده و    ماناده یاز حا  باق  ناده یوکار، نما کسب کیمثال، غالبا  در  عنوان به؛ دهد

(، 2194، 92 نا  و همکااران  ) «94ساهامدار  یتقاضاا » دگاهیا (. با توجه باه د 9111، 97الپورتا و همکارانکند ) یماروم م

 نیبا  نهار  اخاتالف  شیباا اظازا   (.2119واتاز،  ) بخشاد  یما   یو سهامداران را تسه رانیمد نیقرارداد بکاری کارایی  مااظهه

و  ازحاد  شیبا  پااداش مثاال، پرداخات    عناوان  )باه  رانیماد  یطلبا  مااظهت از ظرصت یسهامداران برا ،و سهامداران رانیمد

 نیا دارناد. بار ا  ی، شارکت  تیا حاکم یبرا نیگزیجا سمیعنوان مکان به شتریب یکار به مااظهه ازی( ناناکار یها یگبار هیسرما

مهاد و   بنی) است در ارتباط ییاجرا میزان پاداش مدیرانبا  ،شرکت کیکاری در گزارشگری مالی  مااظههاساس، سطح 

 (.ب9919همکاران، 

سه دلی  برای این اتفاا   . ار خواهد شددی، پدندهیو نما ریمد نیقرارداد ب یپس از امیا ی، عدم تقارن اطالعاتهمچنین

 یرظتارهاا بار   ما یند مساتق نتوا ینم سهامداراننهارت باال،  نهیهز  ی، به دلنکهیاول ا(: 2191ژان  و همکاران، وجود دارد )

 نیاز « 91عما  پنهاان  »آن را شاود کاه اصاطالحا      یما توسا  مادیر    یخطر اخالقایجاد  موجب اتفا  نیا کنند.نهارت  مدیر

بار اسات و    ناه یهز ،نهاارت  رایا ز است، انریتالش مد زانیم  یمشاهده دقدر  نبودن سهامدارانقادر و علت آن  خوانند یم

 اسات و اطالعاات   یجستجو نهیهزی  دوم، باال بودن دل .ستیدر دسترس ن مدیراز رظتار  یقیدقو اعمال اقدامات همچنین 

 یامار منجار باه خطار اخالقا      نیا ها نیستند. بیشتری است که سهامداران قادر به مشاهده و کسب آن یاطالعاتدارای  مدیر

دارای  مادیر شاود کاه    یما  گفته یتیبه وضع ،شود. اطالعات پنهان یمنیز اطال  « 21اطالعات پنهان»شود که به آن  یم ریمد

کنتارل   یهاا  شاوک  یسوم، برخا  علت داشته باشد.به نمایندگی از سهامداران  اتخاذشدهات میدر مورد تصم یبهتر دانش

، باه نهار   رو از ایان موقعیات کساب کنناد. از ایان     دهد تا حداکثر بهاره خاود را    یم زهیانگ رانینشده وجود دارد که به مد

 .(2191ژان  و همکاران، ) باشدمهم  اریبس ییاجرا نخدمت مدیراقرارداد جبران  کی یرسد که طراح یم

 نیا باه ا  دنیرسا  یبارا رد. را اتخاذ ک ها از مشو  تیشک  مادودمعتقدند به این دالی  باید  (2121) 29ژو و همکاران

مرساوم در  روش  (.9111، 22مارمن یو زز واتا ) شاوند  مای نگاارش   یحساابدار  یهاا  هدف، قراردادها غالبا  بار اسااس داده  

زاده  زارعی و ساجاد باشاد )  یعملکارد حساابدار   یهاا  شاخص مبتنی بر ییاجراپاداش مدیران است که  نیوکارها ا کسب

هاای مختلاف    برای رسیدن به این هدف مدیران ممکن است پاداش خاود را باا اتخااذ سیاسات     ،بنابراین ؛(9911ی، زیمهر
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 یبرا یاستفاده از اطالعات خصوص یبرا یا زهیانگ اظزایش دهند که این خوددر شناخت درآمد  همچون سرعت بخشیدن

 کیا  دیا با ساهامداران ، خاود منااظع   کااهش از  یریمنهاور جلاوگ   د. بهآور یظراهم ممدیر را به  سهامدارانانتقال ثروت از 

. (2191ژانا  و همکااران،   ) را نشاان دهاد   ریماد  عاجز بودنو  یند تا ناتواننک و تدوین میعملکرد معتبرتر را تنه بیضر

 و کاهش دهاد  یتوجه قاب  زانیرا به م یتواند عدم تقارن اطالعات یم یکار مااظههمعتقدند که  (9911ی )نورعل ی وابیکام

طاور خالصاه،    کااهش دهاد. باه    نفعاان یهماه ذ  نیبا را معاامالت   یهاا  ناه یو هز کناد را مادود  رانیطلبانه مد رظتار ظرصت

، کنتارل  (9912مشاکی میااقی و مامادی،    ) یاطالعاات  ساک یتواناد باه کااهش ر    یما کاری در گزارشگری مالی  مااظهه

؛ کمک کند (9917مرام،  روحی ملکی و پاکشرکت )ارزش  شی، اظزا(9917هاشمی و همکاران، ) نمایندگی یها نهیهز

، 29مان  سولی؛ 2112، زالظوند و وات) در نهر گرظت یتیمؤثر حاکم سازوکار کیعنوان  بهتوان  کاری را می بنابراین مااظهه

 اناه یجو منفعات  یهاا  زهیا انگ هکا  یباطیا م انسا یانکم یاک عناوان   توان به ( و از آن می2194، 24کاسکی و الیوکس؛ 2194

 (.9911مرادی و همکاران، کند یاد کرد ) مدیران را مهار می

کااری در گزارشاگری ماالی     مااظهاه  مبتنای بار  کاه عملکارد   است  شده انجامهای زیر  بر اساس استدالل، پژوهش نیا

 (9114باساو ) نهار   بار اسااس  اوال   باالقوه کااهش دهاد.    ساازوکار ساه    یرا از طر رانیسهامداران و مد نیتواند تیاد ب یم

. از (9919شاهبازی و مشاایخی،   ) برای اخباار خاوب نسابت باه اخباار باد دارد       ی از اعتباریکاری نیاز به درجه باال مااظهه

 یهاا  زهیا تاوان انگ  یاعتباار نامتقاارن، ما    دییا تریعنی شرط  نیا پبیرش بامعتقدند  (2197) 21گارسیا الرا و همکارانرو،  این

 رانی، ماد پاساخگویی و تصادی ماادود     ی، به دلسازوکار دوم داد.کاهش  سود،و  ییارزش دارا شیاظزا یرا برا رانیمد

 یخالص نقاد  انیمدت منجر به جربلندتواند در  یدهند که م شیمدت اظزا را در کوتاه سودهاباشند و  27بین کوتهتوانند  یم

کااهش   رانیتوسا  ماد   یاطالعاات حساابدار   ی درکاار  با اتخااذ مااظهاه   سودها ی، امکان دستکارحال نیا شود. با یمنف

 رانیدر مورد خطر رظتاار ماد  را  ییها گنالیزودتر س یلیکه خ ی، اطالعات حسابداراینکه (. سوم2194، 24راوتک) ابدی یم

و  میکا ) کناد  رهاایی از زیاان را بیاان   هاا و زماان    پاروژه  فیعملکرد ضعها در خصوص  به آنتواند  یم کند که ارسال می

 (.2197، 22ژان 

 یهاا  داده ز(یناو ) اخاتالل ارائاه اطالعاات معتبرتار و کااهش      ،یکاار  مااظهاه  یسان  بناا   تاوان گفات   می تینها در

 یارکا  ه اتخاذ مااظهاه کرد کرا ادعا این  توان یم و شود های مالی گزارش می که در گزارشاست  یحسابدار یعملکرد

و بهباود   ( و موجاب 9917ی، گنهرانا  یپنااه پاور و   خدامیهای مدیریت سود را مادود کند ) ظرصتتواند  یمی حسابدار

دهاد تاا    یامکاان را ما   نیا ها ا به بنگاهکاری  به بیانی مااظهه شود. یحسابدار یعملکرد، معیارهای نانیاطم یتقابلاظزایش 

 کیا عناوان   باه  یکاار  مااظهاه متقاضای   ،. اگار ساهامداران  بخاورد گاره   شاتر یب ،تکبا عملکرد شر ییاجرا پاداش مدیران

پااداش  -عملکرد تیحساس ببرند که این خود موجب اظزایشباالتر  ی راکار مااظهه زانیم سازوکار حاکمیتی هستند، باید

 را بهبود بخشد ی مدیرانقراردادها ییتواند کارا یمکاری در گزارشگری مالی  مااظههکه  امعن نیبه ا شد؛خواهد  مدیران

کاه  مدیران عملکرد ی حداکثرخدمت جبران  ی، سهامداران برا21قراردادها نهیبه نهریه. مطاب  (2191ژان  و همکاران، )

 یرا طراحا  انخادمت مادیر  قرارداد جبران  ، بایددارد یبستگ یتصادظ های اختاللاز  یو برخ ها آنبه تالش  یادیتا حد ز

اثبات و مشااهده   قاب از طری  اعدادی همچون سود یا زیان  عملکرد شرکت؛  راکه (9119 ،91لگرمیهومستروم و مکنند )
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ژانا  و همکااران    ،رو از ایان  .خواهد بوددشوار نیز و نهارت بر آن  ها را ندارد ها این ویژگی آنتالش  که یدرحال، است

توانناد از   یکه ساهامداران ما   مدیران تنهیم شده باشدبر اساس تالش د قرارداد بهتر، قرادادی است که نکن بیان می (2191)

داشته باشند.  راکه مدیران براساس این قرارداد مجبورند تالش خود را در بو  و کَرنا نهارت  انریمدتالش بر این طری  

 نهریاه  نیا ، انی؛ بناابرا دهاا گارد   ها مبتنی بر عملکارد واقعای و تاالش آن    برای آن ن درست پاداشکنند و این موجب تعیی

ساطح از  دارای بااالترین  شارکت   کیا کاه   در زماانی  ،بار عملکارد   یمبتنا  یکند کاه اساتفاده از قراردادهاا    یم ینیب شیپ

تواناد عادم تقاارن     یما   راکاه ؛ (2191ژانا  و همکااران،   ) باشاد  مای ، کمتار  اسات کاری در گزارشگری ماالی   مااظهه

قالیبااف اصا  و همکااران،    ساازد ) ماادود   را رانیطلبانه مد کاهش دهد و رظتار ظرصت یتوجه قاب  زانیرا به م یاطالعات

عملکارد   تیاز حساسا  یلفا با ماوارد مخت  دیباکاری در گزارشگری مالی  مااظهه، سطو  مختلف گری؛ به عبارت د(9914

نهاارت   دیا ، بادارناد ( نییبااال )پاا  کااری در گزارشاگری ماالی     مااظههکه  ییها شرکت یهمراه باشد. براپاداش مدیران 

 کرد. تکیه خدمت مدیرانجبران  ییقراردادها باید بر بیشتر )کمتر( وباشد  رانیبر مد ی(شتریبکمتری ) میمستق

 پیشینه پژوهش

کاری حسابداری و پاداش مادیریت رابطاه منفای وجاود دارد.      معتقدند که بین مااظهه (ب9919مهد و همکاران ) بنی

کااری موجاب    ها دریاظتند که مااظهاه  به بیانی آن. پرداختنداین موضوع به بررسی  9911لغایت  9922های  ها بین سال آن

 مبتنی بار ارزش دظتاری و ارزش باازار    ها حساسیت پاداش مدیران را اما آن؛ گردد میکاهش سطح پاداش مدیران اجرایی 

اساتفاده   (2111) 99لی و هااین گیاو غیرشارطی   الگاو کااری، از   جهات مااسابه مااظهاه   همچنین ند. قرار نداد مطالعهمورد 

 تیو حساسا  یحساابدار  یکاار  مااظهاه  نیبا دریاظت که یاک رابطاه مثبات معنااداری      (2191ژان  و همکاران ) کردند.

عملکارد جباران    یریا گ انادازه  یقراردادهاا  زماانی کاه   ژهی، به ووجود دارد ینی  یها شرکت در پاداش مدیرانعملکرد 

بار   یارکا  مااظهاه  ریتارث داد نشان او ، مطالعه نیعالوه بر ا خدمت مدیران مبتنی بر معیارهای حسابداری تدوین شده باشد.

باشاد؛ همچناین،    مای مشاهود   شاتر یب پاداش مدیران زمانی که شارکت در حاال ساقوط )اظاول( اسات،     -عملکرد تیحساس

ماوریات باازار یاا     زانیا کاه م  ییجاا  ایا قارار دارد   نیباورس اورا  بهاادار  ا    رهیماد  ئات یشرکت در ه کیکه  یهنگام

 تری است. ی جدیرن اطالعاتعدم تقادارد، دارای باالتر  7بازارگراسازی

 نیا به دنبال پاسخ به ا یجنوب یقایآظر یها تکاز شرمجموعه داده بزرگ  کیبا استفاده از  (2191) 92نتیم و همکاران

را  یای ران اجرایپااداش ماد  -عملکرد تیتواند حساس یم یشرکت تیمکحاعام  و ساختار  ریقدرت مد ایکه آبودند سؤال 

 تیحساسا لگر بار  یاثار تعاد   یاک  یدارا یشارکت  تیمکحاساختار  و عام  ریقدرت مده کاظتند یها در ؟ آنکند یم  یتعد

 یهاا  عاما   ریباا ماد   ییهاا  تکشار پااداش در   تیحساسا  نیا که ا نشان دادندها  آن دارد. ییران اجرایپاداش مد-عملکرد

 رهیمد ئتیه هک یها تکشردر ت ین حساسیااست، اما  شتریبمستق   یها تهیو کمباالتر  یتیریو مد یت نهادکیمالمعتبرتر، 

 (2191) 99و همکااران  لی متر است.کهستند،  یتر مدت یطوالن یدوره تصد یداراقدرتمندتر و  یها رعام یبزرگتر، مد

کاری  پژوهش نشان داده است بین مااظهه پاداش مدیران را مورد بررسی قرار دادند. نتایجکاری حسابداری بر  اثر مااظهه

کاری حسابداری و حساسیت پااداش مادیران    حسابداری و پاداش مدیران رابطه مثبت وجود دارد و بین حساسیت مااظهه

 رابطه منفی وجود دارد.
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 عملکارد  تیبار حساسا   یمثبتا  ریتارث  یرنهاارت یسهامداران غ رهیمد ئتیه گانندینماند اظتیدر (2194) 94و همکارانو ژو

و  یوازاکیا اد. دارنا  یای اجرا رانیماد  عملکرد تیبر حساس یمنف ریمستق  ترث رهیمد ئتیکه هیدارد، در حال ییاجرا رانیمد

رد کا عملبار   یمبتن یی رااجرا رانیخدمت مدجبران  یو قراردادها یحسابدار یکار مااظهه نیرابطه ب (2191) 91همکاران

در پرداخات   تیو حساسا  یحساابدار  یکاار  مااظهاه  نیو رابطه مثبات با   ندکرد یبررس یژاپن یها در شرکت یحسابدار

عملکارد   یبارا  شاتر یب ینا ی  رانیماد  ناد اظتیدرنیز  (2199) 97و همکاران رویکورد اظتند.یعملکرد  ران براساسیپاداش مد

و  نگاار ییآاز طرظای   .مجاازات شاوند   ی،منفا  یعملکرد حساابدار  یبرااینکه  کنند تا دریاظت میپاداش  ،مثبت یحسابدار

ت در یحساسا  پاداش را مورد مطالعاه و دریاظتناد   تیو حساس ارانهک مااظهه یحسابدار یها هیرو رابطه بین (2191) یزامپل

اراناه را  ک مااظهاه  یحسابدار یه سودهاک ییها تکشر یبرا یحسابداررد کبراساس عمل ییران اجرایپرداخت پاداش مد

 شتر است.ینند، بک یگزارش م

 های پژوهش فرضیه

 زیر برای این پژوهش تدوین شده است: یها هی، ظرضپژوهش نهیشیو پ ینهر یمبانبر اساس 

 وجود دارد.معناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکردسطح و کاری در گزارشگری مالی  مااظهه نیب: ه اولیظرض

 وجود دارد.معناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکرد تیو حساسکاری در گزارشگری مالی  مااظهه نیب: دومه یظرض

سطح بر ارزش دظتری و  یعملکرد واقعی حسابداری مبتنو کاری در گزارشگری مالی  مااظههاثر تعاملی  نیب: سومه یظرض

 وجود دارد.معناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکرد

بر ارزش دظتاری   یعملکرد واقعی حسابداری مبتن تغییر کاری در گزارشگری مالی و مااظههاثر تعاملی  نیبه  هارم: یظرض

 وجود دارد.معناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکرد تیحساسو 

بار ارزش باازار )باازده ساهام( و ساطح       یمبتنا  عملکارد کاری در گزارشگری مالی و  مااظههاثر تعاملی  نیبه پنجم: یظرض

 وجود دارد.معناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکرد

بر ارزش بازار )تغییر باازده ساهام( و    یتغییر عملکرد مبتنکاری در گزارشگری مالی و  مااظههاثر تعاملی  نیبه ششم: یظرض

 .وجود داردمعناداری ، رابطه پاداش مدیران -عملکرد تیحساس

 پژوهش های الگوو  شناسی روش
 شناسی پژوهش روش

 هکا باورس اورا  بهاادار تهاران اسات     شده در  پبیرظته یها تکجامعه آماری در دسترس در پژوهش حاضر شام  شر

 ساله( باشند: 1) 9912لغایت  9911 ر در بازه زمانیی  زیشرا یدارا

)باه دلیا     ر طی دوره پژوهش بورس ظعال باشندشده باشد و د در بورس پبیرظته 9921ها قب  از تاریخ سال  شرکت .9

 (.ها نیاز است های سال قب  آن برای مااسبه برخی از متغیرها، به دادهاینکه 

 شود )به لااظ اظزایش قابلیت مقایسه(. ختم میپایان اسفند  به ها های که سال مالی آن شرکت .2

 )به لااظ اظزایش قابلیت مقایسه(. ها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد شرکت .9
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 رایا ز؛ های لیزین ( نباشاد  گرهای مالی، شرکت گباری، واسطه های سرمایه ها و مؤسسات مالی )شرکت جزء بانک .4

 ها متفاوت است. آن یمال یناوه گزارشگر

 یبه اطالعاات باه روزتار در مااسابه باازده      یابیبه جهت دست اریمع نیاز ا ته باشد.ماه نداش 9بیش از  معامالتیوقفه  .1

 از این شرط استفاده شده است. سهام

هاایی کاه    تعاداد شارکت   یاب ترت ینا بهو کدال استفاده شده است.  tsetmcهای  ها از سایت جهت تهیه برخی از داده

در باازه   شارکت  914، کارد هاا اساتفاده    توان از آندر دسترس ب آماری جامعهعنوان  البکر را داشتند و به های ظو  ویژگی

لبا از رویکرد پنا  ناامتوازن    ؛کنند ها پاداش هیات مدیره را اظشا نمی سال است. با توجه به اینکه برخی از شرکت 1زمانی 

 جهت تالی  استفاده شده است.
 پژوهش های الگو

معیارهای مبتنی بر ارزش دظتری و ارزش باازار ماورد سانجش قارار داد. در     توان با استفاده از  ها را می عملکرد شرکت

 .(2191ژان  و همکاران، است ) شده استفادهپژوهش  های از هر دو روش جهت آزمون ظرضیه هاین مطالع

 عملکردی براساس ارزش دظتری: های الگو)الف( 

 عملکردی براساس ارزش بازار: های الگو)ب( 

نشان دهنده متغیرهای وابسته ایان پاژوهش هساتند کاه بیاانگر ساطح و تغییار         ΔCOMPو  COMPهای ظو ،  الگو در

( 9( و )9هاای )  الگاو  نیاز نشاانگر معیاار عملکارد مبتنای بار باازار اسات.        ( RETارزش پاداش مدیران است. بازده ساهام ) 

کااری بار    مااظهاه  یرتارث دهنده  ( نشان4( و )2های ) الگوپاداش مدیران است و -کاری بر عملکرد مااظهه یرترثنده ده نشان

 پاداش مدیران است.-حساسیت عملکرد

باه   مادیره  و هیئات  حااکمیتی  ،شرکت های ویژگیعوام  مانند  ریسا ربرای کنترل اث را رهایاز متغ یا مجموعه نیهمچن

پایاان هماین بخاش و پاس از تعریاف متغیرهاای اصالی        تعریاف عملیااتی متغیرهاا در     .پژوهش اظزوده شده است الگوی

 بیان شده است. پژوهش،

 کاری حسابداری محافظهالف( 

معیااری  از  دیا ، بااینکاه  اسات. اول  ی،کار مااظهه یبرا (2119) زوات براساس مطالعه قرارداد تبیین مبتنی برمطالعه  نیا

گیاری   انادازه  زیا را ن یکار مااظهه مقیاس و درجهه بتواند کبل دهد یمکاری را نشان  استفاده شود که نه تنها وجود مااظهه

 یبرخا کاه البتاه    ارائه شده استکاری در گزارشگری مالی  مااظههنهری برای مااسبه  اتیها در ادب الگواز  ی. تعدادکند

 یکااربرد  حاضار مطالعاه   یتوانناد بارا   ی، نمایران هیمناصر به ظرد بازار سرما یها یژگیو ای ها تیمادود  یها به دل از آن

جریاان نقاد در ایان    -اقالم تعهادی  الگوی ولگی سودها و  الگویسودخالص،  الگویباسو،  الگویعنوان مثال،  . بهشندبا

(9)   iiiiiii CONTROLSROATURECONSROATRUECOMP  __ 210  

(2)   iiiiiii CONTROLSROATURECONSROATRUECOMP  __ 210  

(9)   iiiiiii CONTROLSRETCONSRETCOMP  210  

(4)   iiiiii CONTROLSRETRETCOMP  210  
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را نشاان  کااری   ها ظق  وجود مااظهه الگو راکه این (؛ ب9919مهد و همکاران،  بنی) باشد مای  اقتصادی کاربردی نمی

 (2111) 94ایاان بیاور و ر ارزش دظتری به ارزش بازار  الگویکنند. همچنین  و میزان درجه و مقیاس آن را بیان نمی دهد یم

کاه بار ارزش باازار شارکت ماؤثر       اظزایای  های رشد و هام  )همانند گزینه ترازنامهتواند شام  اقالمی باشد که خارج از  می

کااری در گزارشاگری    مااظهاه  معیارهای نیاز بهتر یکی قتیدر حق (2111) 92خان و واتز یالگوگر ه ا. است( باشد می

 هیبازار سارما  نیاز به یک ،عنوان مثال )به دهد ی رخ میتر سخت  یشرادر  شکاربرد، اما استشرکت  -سالبر  مبتنیمالی 

 دارد(. ،اثربخشقانون  یاجرا سازوکار کیو  اکار

که اقالم تعهدی عملکرد رود  کاری مطر  است: شرطی و غیرشرطی. انتهار می پیشینه موجود دو نوع مااظههبراساس 

تار از   های اقتصادی توس  ظرایند اقالم تعهدی به صورت به موقع ها نشان دهد؛  راکه زیان نامتقارنی را از عملکرد شرکت

طی خاود  کاری شر پیشین مااظهه الگویرا در اقالم تعهدی  (2117بال و شیواکومار )رو،  ند. از اینشو شناسایی می هاسود

باال و شایواکومار    بسا  یاظتاه   الگاوی از شارطی  کااری   مااسبه مااظهاه  در پژوهش حاضر، برایقرار دادند. براین اساس 

الزم باه   کاری اسات.  ( نشان دهنده مااظههԑ) الگواست که خطای  استفاده شده (2191)ژان  و همکاران توس   (2117)

 ( است.ی)دام یار ساختگین معیر است در پژوهش حاضر اکذ

اقالم تعهدی ک  است که از تفااوت ساود عملیااتی و جریاان نقاد عملیااتی حاصا         دهنده  نشان TAitظو   الگویدر 

را ( REVit Δ) ساال قبا    نسابت باه  های سال قب  است. تغییر درآمد ساال جااری    دهنده ک  دارایی نیز نشان Ait-1شود؛  می

هاا را نشاان    نسبت جریان نقد عملیااتی باه دارایای    CFitآالت است.  خالص اموال، تجهیزات و ماشین PPEitدهد.  نشان می

صورت صافر اسات.    و در غیر این 9یک متغیر ساختگی است که اگر جریان نقد عملیاتی منفی باشد عدد  DCFitدهد.  می

ԑit برای مااسابه  است.کاری در گزارشگری مالی  مااظههنده ده نیز نشانCONSit   (1) الگاوی ، خطاای (ԑit  در عادد )9- 

 9اگر اعداد مثبت باشاد   سپس،کاری نیز باال خواهد بود؛  مااظهه تر باشد، درجه  ه عدد حاصله بزرگشود. هر ضرب می

 د شد.صورت عدد صفر خواه در غیر اینو 

 عملکرد حسابداریب( 

 91 ان و لاو  کاری غیرشرطی ممکن است منجر به مدیریت ساود گاردد.    دهد که مااظهه های پیشین نشان می پژوهش

تاوان از معیاار    منهور مای  شود. بدین معتقدند عملکرد حسابداری واقعی از طری  اقالم تعهدی اختیاری اصال  می (2192)

اساتفاده کارد. ایان معیاار پژوهشاگران را قاادر        (2111) 41کوتااری و همکااران  اقالم تعهدی اختیاری مطاب  با عملکارد،  

رو، عملکارد حساابداری واقعای     (. از این2191، ژان  و همکاراناعتمادتری را داشته باشند )های قاب   سازد تا استنتاج می

(TRUE_ROAبه شر  زیر مااسبه می ) :شود 

( و 7) الگاوی . پاس از تالیا    اسات ( 1) الگاوی . تعریاف ساایر متغیرهاا همانناد     دهد یرا نشان مسود خالص  NIitکه 

( ضارب کارده تاا ارزش بارآوردی     Ait-1هاای ساال قبا  )    ، اعداد حاصله خطا را در داراییالگوبدست آوردن خطای این 
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حاصاله، عملکارد حساابداری     یسود خالص و اقالم تعهادی اختیاار  اقالم تعهدی اختیاری حاص  گردد. سپس از تفاوت 

ساال   یها یین دو عدد را در دارایها سپس تفاوت ا نش دادهکاز پرا یریردن و جلوگکهمگن  یبرا آید. بدست می واقعی

 م.ینک یم می( تقسAit) یجار

 اند. بیان شده 9جدول تعریف عملیاتی سایرمتغیرهای پژوهش در 
 . تعریف عملیاتی سایر متغیرهای پژوهش1جدول 

 های پژوهش یافته
 ها داده یفیآمار توص

 ریا ها را به شار  ز  داده تیوضع 2 جدول. شود یپرداخته م یمرکز یها ها با شاخص داده تیبه وضع یفیدر آمار توص

 :دهد ینشان م

 تعریف عملیاتی متغیر نماد متغیر نوع متغیر

   وابسته:

 گاریتم طبیعی مجموع پاداش مدیران.ل COMP پاداش مدیران

 ΔCOMP COMPt - COMPt-1 پاداش مدیرانتغییر 

   مستق :

  ( مبتنی بر عملکرد حسابداری9

 True_ ROA یواقع یرد حسابدارکعمل

 شود. یم( ضرب Ait-1سال قب  ) یها ییدارا برآورد شده و سپس در (7) یالگو یخطا

 یواقع یحاصله، عملکرد حسابدار یاریاخت یاز تفاوت سود خالص و اقالم تعهد نیهمچن

 شد.م ی( تقسAit) یسال جار یها ییدارا ت اعداد برینها در. دیآ یبدست م

 ΔTrue_ROA True_ROAt – True_ROAt-1 یواقع یرد حسابدارکتغییر عمل

  ( مبتنی بر عملکرد بازار2

 RET R T بازده سهام
قیمت سال -  ( )قیمت سال    

متیق سال     
 

 ΔR T RETt -RETt-1 تغییر بازده سهام

   کنترلی:

   های مالی ( ویژگی9)

 .ها لگاریتم طبیعی ک  دارایی SIZE اندازه شرکت

 .شود ها حاص  می ها بر ک  دارایی از تقسیم ک  بدهی LEV اهرم مالی

 .آید بازار حقو  صاحبان سهام بدست میاز تقسیم ارزش دظتری بر ارزش  BTM رشد

   های مالکیتی ( ویژگی2)

-State مالکیت دولتی

Owned 
 .صورت صفر و در غیر این 9اگر شرکت دارای مالکیت دولتی باشد 

 .صورت صفر و در غیر این 9اگر شرکت دارای مالکیت مدیریتی باشد  DMH مالکیت مدیریتی

درصد سهام نگهداری شده 

 مدیرانتوس  
MH تعداد سهام نگهداری شده / ک  سهام(9) طبیعی لگاریتم+. 

   مدیره های هیئت ( ویژگی9)

 .مدیره تعداد اعیای هیئت طبیعی لگاریتم BOARD مدیره تعداد هیئت

 .مدیره تعداد اعیای هیئتک  درصد اعیای غیرموظف بر  IBOARD مدیره استقالل هیئت
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 پژوهش یمک یرهایمتغ یفیتوص یها آماره. 2 جدول

 اناراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر

 COMP 9241/4 9992/4 4192/91 9121/2 1924/9 رانیپاداش مد یعیتم طبیلگار

 ΔCOMP 2994/1- 1111/1 9141/1 4192/91- 2292/9 رانیر پاداش مدییتغ

 True_ ROA 9942/1 9947/1 9127/9 9241/1- 9141/1 یواقع یرد حسابدارکعمل

 ΔTrue_ROA 1112/1 1199/1 4147/1 1244/9- 9491/1 یواقع یرد حسابدارکتغییر عمل

 RET 1721/1 1411/1 4922/4 1191/1- 9114/9 سهامبازده 

 RET Δ 9291/1 2424/1 1424/2 2192/4- 7297/9 ر بازده سهامییتغ

 Board 7944/9 7114/9 1411/9 7114/9 1417/1 رهیمد ئتیه یتعداد اعیاطبیعی تم یلگار

 IBoard 7979/1 71/1 2149/1 21/1 2994/1 رهیمد ئتیهاستقالل 

 Size 9279/94 9471/94 9299/21 1992/99 4427/9 تکاندازه شر

 BtM 1742/1 4212/1 2142/1 9199/1 9197/1 به بازار سهام ینسبت ارزش دظتر

 LEV 1772/1 1429/1 1711/9 9117/1 2912/1 یاهرم مال

 MH 1791/2 1249/2 2911/9 111/1 1144/9 رانیسهام دردست مد

 TRUE*CONS 1411/1 1111/1 9127/9 9241/1- 9144/1 ردکو عمل یارک مااظهه یاثرتعامل

 ΔTRU *CONS 1172/1- 1111/1 4147/1 7421/1- 9141/1 ردکر عملییو تغ یارک مااظهه یاثر تعامل

 RET*CONS 2922/1 1111/1 9212/4 1191/1- 1214/1 و بازده سهام یارک مااظهه یاثرتعامل

 ΔR T*CONS 9441/1 1111/1 2117/7 2192/4- 9441/9 ر بازده سهامییو تغ یارک مااظهه یاثر تعامل
 

 پژوهش دو ارزشی یرهایمتغ .2 جدولادامه 

 (DMH) یتیریت مدکیمال (State) یت دولتکیمال (CONS) یارک مااظهه

 یتیریمدت کیمال عدم یتیریت مدکیمال یت دولتکیمال عدم یت دولتکیمال کار مااظهه عدم ارک مااظهه

414 442 14 241 917 421 

12% 42% 4% 19% 97% 24% 

اسات.   هاا  آن رانیت ماد کیا تاات مال ماورد مطالعاه،    هاا  شارکت  درصد ساهام  97دهد حدود  نشان می 2 جدولنتایج 

گاری   صانایع ریختاه  گردد )الزم باه ذکار اسات شارکت      می نیترمها  ها از ما  بدهی درصد از دارایی 19همچنین حدود 

 تمیلگاار میاانگین و میاناه   اسات.   درصاد  17ز یا متوس  بازده ساهام ن دارای باالترین نرخ بوده است(.  9912در سال  ایران

 12 حدود(. 9471/94) 9279/94( و 9992/4) 9241/4( به ترتیب اندازه شرکتها ) ران و ارزش دظتری دارایییپاداش مد

ت کیا % مال97و  یت دولتا کیا مال یداراهاای   درصاد از شارکت   4و  اناه داشاتند  ارک مااظهه یها گزارشگر تکشردرصد 

 % است.17طور متوس   ز بهیبه ارزش بازار حقو  صاحبان سهام ن ینسبت ارزش دظتر بودند. یتیریمد
 های پژوهش نتایج آزمون فرضیه

استفاده شده است که نتاایج   (4) لغایت( 9شماره ) یرگرسیون یها الگواز  پژوهشگانه  شش های جهت آزمون ظرضیه

 .بیان شده است 9 جدولدر  ها آن

هاا هساتند؛ لابا از وقفاه اول      دارای خودهمبساتگی ساریالی در داده   9و  9های  الگوالزم به ذکر است با توجه به اینکه 

 مراجعه نماید(. (991، 9912اظالطونی )جمله خطاها جهت آزمون استفاده شد )برای مطالعه بیشتر به 
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 )اثرات ثابت( پژوهشهای  فرضیهآزمون  جینتا .3 جدول

 رینماد متغ رینام متغ

 4 الگوی 9 الگوی 2 الگوی 9 الگوی

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 عرض از مبدأ

 COMP COMPΔ COMP COMPΔ متغیروابسته

C 

7422/1- 9222/9 9411/1 2191/2 

2472/1 2999/4 2429/1 1419/4 

4147/1- 2777/1 2114/1 1771/1 

 CONS کاری مااظهه

4791/1-** 1292/1-** 4944/1-** 7211/1-** 

1271/1 2111/1 1119/1 2121/1 

9729/1- 1449/2- 1441/7- 4111/2- 

 TRUE_ROA حسابداری واقعیعملکرد 

9449/9**    

9121/1    

4492/4    

 TRUE*CONS کاری و عملکردحسابداری واقعی مااظهه اثر عاملی

7212/1    

4122/1    

1921/9    

 ΔTRU _ROA تغییر عملکرد حسابداری واقعی

 7147/9   

 2149/9   

 4197/9   

 ΔTRU *CONS تغییر عملکرد واقعیکاری و  اثر تعاملی مااظهه

 4999/1**   

 4117/9   

 1111/9   

 RET بازده سهام

  1499/1-  

  1949/1  

  9279/1-  

 RET*CONS کاری و بازده سهام اثر تعاملی مااظهه

  1411/1*  

  1422/1  

  7172/9  

 ΔR T تغییر بازده سهام

   1191/1- 

   9129/1 

   2414/1- 

 ΔR T*CONS کاری و تغییر بازده سهام اثر تعاملی مااظهه

   9219/1** 

   9441/1 

   9441/2 

 Board رهیمد ئتیهلگاریتم تعداد اعیای 
7291/9** 9291/1 9911/9** 1291/1- 

1124/1 1491/2 1171/1 9242/2 
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 رینماد متغ رینام متغ

 4 الگوی 9 الگوی 2 الگوی 9 الگوی

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

9197/9 9114/1 7192/2 1912/1- 

 IBoard رهیمد ئتیهاستقالل 

1414/1 1114/1- 9422/1 9719/1- 

9291/1 1911/1 9214/1 1429/1 

7927/1 9919/9- 4214/9 7494/1 

 Size اندازه شرکت

9711/1** 1497/1- 9229/1** 1149/1- 

1224/1 9199/1 1292/1 9121/1 

2921/91 4992/1- 4779/94 1224/1- 

 BtM نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

9211/1-** 9121/1- 9192/1-** 4119/1-* 

1427/1 2121/1 1499/1 2172/1 

4274/2- 2241/9- 2422/4- 7191/9- 

 LEV اهرم مالی

9121/1- 1499/9- 4212/1-** 7171/9-** 

9249/1 7797/1 9129/1 7729/1 

2241/1- 7941/9- 9792/1- 4279/2- 

 MH سهام دردست مدیران

1222/1 9122/1- 1711/1 1742/1- 

1129/1 2419/1 1124/1 2442/1 

9291/1 9424/1- 1917/9 2979/1- 

 STATE مالکیت دولتی

4224/1-** 2929/1 4777/1-** 2949/1 

9119/1 7427/1 9191/1 7411/1 

2997/2- 9249/1 1422/9- 9447/1 

 DMH مالکیت مدیریتی

1991/1 9924/1 1192/1- 2949/1 

9722/1 4119/1 9741/1 7411/1 

2124/1 4991/1 9241/1- 9447/1 

 Res1(-1) وقفه خطاها

4117/1  4272/1  

1921/1  1944/1  

1297/92  2474/91  

 F 4727/19 2942/4 2124/41 4719/9 شریع ظیتوز

 Prob. F 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 سطح معناداری ظیشر

 D-W 1444/9 9911/2 1922/2 9941/2 واتسون نیدورب

R نییب تعیضر
2
 7421/1 9924/1 7749/1 1299/1 

R شده  ین تعدییب تعیضر
2

Adj 7741/1 1214/1 7194/1 1119/1 

 مشاهده 444 مشاهده 424 مشاهده 444 مشاهده 424  پن  نامتوازن

 % معنادار است.91% و 1سطح به ترتیب در  *، ** -

 رابطاه  و همچناین حساسایت پااداش مادیران دارای     رانیسطح پاداش مد با یارک دهد مااظهه نشان می 9 جدولنتایج 

های اول و دوم ماورد پابیرش    ظرضیه ،است )با حیور متغیرهای مبتنی بر ارزش دظتری و بازار(؛ بنابراین یو معنادار یمنف
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باا ساطح پااداش رابطاه      یارکا  مااظهاه و  یواقعا  یررد حسابداکعمل یاثر تعاملبین توان گفت  ین میهمچن گیرد. قرار می

 یتعداد اعیا همچون رهایر متغیسان یب .ردیگ یمنرش قرار یپژوهش مورد پب سومه یرضرو ظ نیاز اد. دارنوجود  یارعنادم

با ساطح پااداش    نیز دولتیت کیمالو  ، اندازه شرکت، نسبت ارزش دظتری به ارزش بازار حقو  صاحبان سهامرهیمد ئتیه

لای و همکااران   ، (2191) یو زامپلا  نگاار ییآج پاژوهش  یج حاصا  همساو باا نتاا    ینتاا  وجود دارد. یران رابطه معناداریمد

 .است (2191) و همکاران ژان و  (2191)

پااداش   حساسایت عملکارد  باا   یواقعا  یرد حساابدار کا عمل تغییار باین  ه کان داشت یتوان ب یم 9 جدولج یبراساس نتا

 یواقعا  یرد حساابدار کا ت عملیو حساسا  یارکا  مااظهه یاثر تعاملبین  ،نی. همچنباشد نمی یمعنادار رابطهدارای ران یمد

  هاارم ه یرو ظرضا  نیوجود دارند. از ا یمعنادارمثبت و پاداش مدیران رابطه  -حساسیت عملکردبا مبتنی بر ارزش دظتری 

حساسایت   بر ها شرکت واقعی عملکرد حسابداریتواند اثر  کاری می مااظههبه بیانی  رد.یگ یرش قرار میپژوهش مورد پب

و  ژانا   و (2191) و همکااران  یوازاکیا یها ج پژوهشیج حاص  همسو با نتاینتا. را تات ترثیر قرار دهدپاداش مدیران 

 .ستا (2191) همکاران

( 4( و )9) یرگرسایون  یهاا  الگاو پژوهش از  یرهاین متغیارتباط ب یه به بررسک ششمو  پنجم های جهت آزمون ظرضیه

 و تغییار باازده ساهام باا    بین باازده ساهام   دهد  نشان می 9 جدولنتایج  .، استفاده شده استباشد میبر ارزش بازار  یه مبتنک

 یبین اثر تعاامل رابطه معناداری وجود ندارد. اما  و همچنین حساسیت پاداش عملکرد مدیران سطح پاداش عملکرد مدیران

د. از درصاد وجاود دار   11در ساطح اطمیناان    یداش مدیران رابطه مثبات و معناادار  با سطح پا یارک بازده سهام و مااظهه

 رد. یگ یمرش قرار یپژوهش مورد پب پنجمه یرضرو ظ نیا

و تغییار باازده ساهام باا حساسایت       یارکا  مااظهاه  یاثر تعاامل ان داشت بین یتوان ب یم 9 جدولج ین براساس نتایهمچن

پاژوهش ماورد    ششام ه یرو ظرضا  نیا . از امثبت و معنااداری وجاود دارد  رابطه عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار 

 .نیست (2191)و همکاران ژان  ج پژوهش یج حاص  همسو با نتایرد. نتایگ یرش قرار میپب

 های اضافی آزمون
 آزمون بررسی عدم تقارن اطالعاتی

مختلاف حاصا    ذینفعاان   نیبا  یاز عادم تقاارن اطالعاات   کاری در گزارشگری مالی  مااظهه دهد یممبانی نهری نشان 

خواهد شاد.   شتریبنیز  یکار مااظههبرای تر باشد، تقاضا  یعدم تقارن اطالعات جد اگر ،کرد ینیب شیتوان پ یم وشود  می

ی درجه عدم تقاارن اطالعاات  ( MtBحقو  صاحبان سهام ) یبا استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دظتر در این پژوهش

باه دو گاروه    هاا  نموناه  رو از ایان . خواهد باود تر  یجدنیز عدم تقارن اطالعات  باشد،نسبت باالتر این  هر ه .به دست آمد

در صانعت   یشارکت  ینسابت بارا  ایان  کاه   ی. هنگاام شادند  میتقسا  کم( یباال و عدم تقارن اطالعات یعدم تقارن اطالعات)

( 1)عادد   نییگاروه پاا  صاورت   نیا ا ریا در غو  (9)عادد   در گاروه بااال  شارکت  ، آن باشاد  میاناه آن تر از حد باالخاص، 

 474نتاایج نشاان داده اسات کاه     گیارد.   سپس ظرضیه اول و دوم پژوهش مجددا  مورد آزمون قرار مای  شود. بندی می طبقه

شاود. نتاایج آزماون روابا       بندی می در گروه پایین دسته مشاهده 442است و باال مشاهده در گروه عدم تقارن اطالعاتی 

 است. بیان شده 4 جدولبین متغیرهای پژوهش در 
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 تقارن اطالعاتی باال و پایین عدم –)اثرات ثابت( پژوهش 2و  1 های فرضیهآزمون  جینتا .1 جدول

 رینماد متغ رینام متغ

 تقارن اطالعاتی پایین عدم تقارن اطالعاتی باال عدم

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 عرض از مبدأ

 COMP COMP متغیروابسته

C 

1142/2 1111/2-* 

4111/9 4194/9 

9429/9 4219/9 

 CONS کاری   مااظهه

9114/1-** 4492/1-** 

9912/1 1241/1 

992/9- 2411/1- 

 Board رهیمد ئتیهلگاریتم تعداد اعیای 

7111/1 7111/2** 

1442/9 2412/1 

1724/1 9919/9 

 IBoard رهیمد ئتیهاستقالل 

9291/1 9972/1- 

2721/1 9744/1 

4241/9 2999/1- 

 Size اندازه شرکت

9994/1** 4221/1** 

1444/1 1992/1 

4791/4 7411/92 

 BtM نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

2171/1- 9412/1-** 

4471/1 1119/1 

4994/1- 4419/9- 

 LEV اهرم مالی

1429/1- 2714/1-** 

9271/1 2242/1 

1471/2- 2244/9- 

 MH مدیرانسهام دردست 

9977/1 9779/1* 

9991/1 1274/1 

2472/1 1214/9 

 STATE مالکیت دولتی

2429/1- 9149/1- 

9919/1 2992/1 

2244/1- 4911/1- 

 DMH مالکیت مدیریتی

9941/1- 2211/1- 

9412/1 2411/1 

2471/1- 1927/1- 

 F 7944/91 1129/92 شریع ظیتوز

 Prob. F 1111/1 1111/1 سطح معناداری ظیشر
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R نییب تعیضر
2

 2174/1 4442/1 

R شده  ین تعدییب تعیضر
2

Adj 2929/1 4712/1 

 994 224 پن  نامتوازن-تعداد مشاهدات

 % معنادار است.91% و 1سطح به ترتیب در  *، ** -

باا عملکارد   کاری در گزارشاگری ماالی    مااظههکه  ظرض اینآزمون  ،94اظزار استاتا  در نرم پترنوستربراساس آزمون 

هاای   مورد بررسی قرار گرظت. نتاایج پاژوهش   ،استمعنادار مدیران در سطو  مختلف عدم تقارن اطالعاتی دارای رابطه 

و باا   (9914ودیعای و صافری،   هاا رابطاه منفای دارد )    پیشین نشان داده است عادم تقاارن اطالعااتی باا عملکارد شارکت      

 یهاا  هیا معتقدند اعماال رو  یبرخ .(9924رضازاده و آزاد، رابطه مثبت و معنادار دارد )کاری در گزارشگری مالی  مااظهه

 یبارا  ینیگزیباه عناوان جاا    تواند یسود م ییدر شناسا ریو ترخ انیز زودهنگامیی شناسا  یکارانه از طر مااظهه یحسابدار

 (.9914یار،  احمدزاده و سروششود ) اطالعاتیو عدم تقارن  یندگینما یباعث کاهش تیادها یسازمان نهارت برون

مالی و سطح پاداش عملکرد مادیران  کاری در گزارشگری  مااظههدهد بین ضرایب  نشان می پترنوستر آزمون  tآماره

 111/1و  111/1 گاروه  در دو باه ترتیاب  )وجاود دارد   معنااداری  بااال و پاایین تفااوت   عدم تقارن اطالعاتی های  در گروه

وجاود  تقارن اطالعاتی پاایین   کاری نقش مهمی را در شرایطی که عدم توان گفت مااظهه یم 4 جدولنتایج  مطاب . (است

ایان   گاردد.  اطالعااتی مای  سبب کاهش عدم تقارن کاری در گزارشگری مالی  مااظهه؛  راکه اعمال کند بازی می دارد،

کااری در شارایطی کاه     هاا معتقدناد مااظهاه    ؛ آناست (2191) و همکاران ژان و  (2111خان و واتز )یاظته مخالف نهر 

تقاارن   معتقدناد کاه باا کااهش عادم      (2111و واتز )خان  تواند نقش مهمی را بازی کند. تقارن اطالعاتی باال است می عدم

کااری در   تاوان گفات مااظهاه    مای  4 جادول نتایج یاظت. براساس  کاری نیز کاهش خواهد اطالعاتی، تقاضا برای مااظهه

شاناخته شاود و    عنوان یک ساازوکار ماؤثر   و پایین بهشرای  عدم تقارن اطالعاتی باال تواند در  مای  حسابداری ایران می

  یبا ما ییها شرکت درکاری در گزارشگری مالی  مااظهه یعالوه، تقاضا برا هب بازی کند.ای را  نقش بازدارنده همچنین

طلباناه دارناد    ظرصات  یانجام رظتارها یبرا یشتریها ظرصت ب شرکت نیا رانیمد رایز ؛است شتریب ی پایین،اطالعات تیفیک

 .(2191، و همکاران یوازاکیا)
 کاری جایگزین محافظه معیار سنجش

مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر از معیاار  معیارهای کاری در گزارشگری مالی  مااظههسنجش برای مااسبه 

 استفاده شده است: (2111گیولی و هاین ) یالگوکاری غیرشرطی  جایگزین مااظهه

دهناده اقاالم تعهادی عملیااتی اسات کاه از        نیز نشاان  OACC کاری است و دهنده درجه مااظهه نشان CSCOREکه 

کاری نیز بااال   تر باشد، درجه مااظهه هر ه عدد حاصله بزرگ آید. تفاوت سود خالص و جریان نقد عملیاتی به دست می

بیاان   1 جدولنتایج این آزمون در  صورت عدد صفر خواهد شد. و در غیر این 9باشد خواهد بود؛ سپس، اگر اعداد مثبت 

 شده است.

 
 

)1( (4)الگو
1


itA

OACC
CSCORE  
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 کاری با معیار جایگزین محافظه )اثرات ثابت( پژوهشهای  فرضیهآزمون  جینتا .7 جدول

 نام متغیر
 نماد متغیر

 4 یالگو 9 یالگو 2 یالگو 9 یالگو

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 COMP COMPΔ COMP COMPΔ متغیروابسته

 C عرض از مبدأ

1274/1- 9722/1 1194/1 1292/9 

2449/1 2119/4 2779/1 1471/4 

9744/9- 1212/1 1191/1 4111/1 

 CONS کاری مااظهه

1499/1-** 7444/1-** 2229/1-** 4242/1-** 

1229/1 2112/1 1711/1 2172/1 

4292/7- 1292/2- 2194/9- 2929/2- 

 TRUE_ROA عملکرد حسابداری واقعی

1117/9**    

2419/1    

1241/9    

 TRUE*CONS کاری و عملکردحسابداری واقعی مااظهه اثر تعاملی

1291/2**    

4219/1    

1979/7    

 ΔTRU _ROA تغییر عملکرد حسابداری واقعی

 7119/2**   

 9144/9   

 9111/2   

 ΔTRU *CONS کاری و تغییر عملکرد واقعی اثر تعاملی مااظهه

 1471/9**   

 4119/9   

 1141/9   

 RET بازده سهام

  1491/1-  

  1912/1  

  9119/9-  

 RET*CONS سهامکاری و بازده  اثر تعاملی مااظهه

  1491/1  

  1442/1  

  1992/1  

 ΔR T تغییر بازده سهام

   1129/1- 

   9921/1 

   2721/1- 

 ΔR T*CONS کاری و تغییر بازده سهام اثر تعاملی مااظهه

   2772/1* 

   9111/1 

   4449/9 

 Board رهیمد ئتیهلگاریتم طبیعی تعداد اعیای 
2121/9** 9941/9 4179/9** 9429/1 

1119/1 1179/2 1914/1 9214/2 



 یرانا یهدر بازار سرما یمال یدر گزارشگر یکار از نقش محافظه یشترب ی: شواهدیرانپاداش مد یتحساس/ 11

 

 

 نام متغیر
 نماد متغیر

 4 یالگو 9 یالگو 2 یالگو 9 یالگو

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 ضریب

 معیار اناراف

 tآماره 

 COMP COMPΔ COMP COMPΔ متغیروابسته

4444/9 4419/1 2192/2 9122/1 

 IBoard رهیمد ئتیهاستقالل 

9919/1 4711/1- 2912/1* 9794/1- 

9222/1 1949/1 9272/1 1442/1 

1117/1 2174/1- 7721/9 7741/1- 

 Size اندازه شرکت

9171/1 1441/1- 9414/1** 1471/1- 

1224/1 9192/1 1297/1 9122/1 

7429/91 4974/1- 1219/97 4444/1- 

 BtM نسبت ارزش دظتری به بازار سهام

9299/1-** 4479/1- 9111/1-** 1242/1-* 

1427/1 2214/1 1494/1 2129/1 

4121/2- 1497/9- 1219/1- 1124/9- 

 LEV اهرم مالی

1291/1- 1292/1- 2412/1-** 4411/9-** 

9214/1 7714/1 9111/1 7722/1 

4191/1- 9292/9- 7991/1- 2924/2- 

 MH سهام دردست مدیران

1291/1 9212/1- 1111/1 1214/1- 

1129/1 2412/1 1112/1 2441/1 

9719/1 4471/- 1141/1 9914/1- 

 STATE مالکیت دولتی

4114/1-** 9241/1 4197/1-** 9194/1 

9417/1 7449/1 9111/1 7412/1 

7471/2- 2421/1 1919/2- 2221/1 

 DMH مالکیت مدیریتی

1144/1 9991/1 1219/1- 9421/1 

9721/1 4711/1 9749/1 4712/1 

1219/1 4997/1 4422/1- 2999/1 

 Res1(-1) وقفه خطاها

4112/1  4917/1  

1944/1  1944/1  

7294/92  4117/91  

 F 4224/19 7492/4 4911/47 1914/9 شریع ظیتوز

 Prob. F 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 سطح معناداری ظیشر

 D-W 1117/9 9977/2 1991/2 9424/2 واتسون-نیدورب

R نییب تعیضر
2

 7442/1 9124/1 7112/1 1244/1 

R شده  ین تعدییب تعیضر
2

Adj 7744/1 1219/1 7494/1 1714/1 

 مشاهده 444 مشاهده 424 مشاهده 449 مشاهده 424  پن  نامتوازن

 % معنادار است.91% و 1سطح به ترتیب در  *، ** -
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ساطح  ( و 2111گیاولی و هااین،    یالگو)براساس کاری در گزارشگری مالی  مااظههدهد بین  نشان می 1 جدولنتایج 

منفی و معناداری وجاود دارد. همچناین اثار    پاداش مدیران دارای رابطه -حساسیت عملکردو نیز  رانیپاداش مد -عملکرد

پاداش مدیران دارای رابطاه مثبات اسات. نتاایج      -کاری و عملکرد مبتنی بر ارزش دظتری با سطح عملکرد تعاملی مااظهه

پااداش   -ار باا حساسایت عملکارد   کاری و عملکرد مبتنی بر ارزش بااز  حاکی از این است که اثر تعاملی مااظهه 1جدول 

هاا   بار عملکارد آن   کاری، حساسیت باه پااداش مادیران مبتنای     به بیانی با اظزایش مااظههمدیران دارای رابطه مثبت است. 

عنوان یک سازوکار مادودکنناده   تواند به میکاری در گزارشگری مالی  مااظههو این بدان معنا است که  یابد اظزایش می

بایست نهاارت   باال )پایین( میکاری در گزارشگری مالی  مااظهههای دارای  عم  کند. برای شرکت طلبی مدیران ظرصت

ارتباط باا قراردادهاای پااداش    باشد که این خود در مستقیم بر مدیران اجرایی کم )زیاد( و تکیه بر قراردادهای زیاد )کم( 

 ها است. گیری عملکرد آن اجرایی برای اندازهمدیران 

 شنهادها یپو  یگیر نتیجه

رود نقش ماوثری در توساعه    گزارشگری مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتهار می

گباری و اظزایش کارایی آن ایفا کند. اظزایش کیفیت گزارشگری مالی ابزاری برای ایفای مسدولیت پاساخگویی   سرمایه

بااث   یموضاوع  باه کااری در گزارشاگری ماالی     مااظههرو  (. از این9914امیرآزاد و همکاران، به نیازهای جامعه است )

مطالعاه باا    نیا اباشاد.   مای  یتاوجه  قاب  یو عمل ینهارت یامدهایپ یکه دارا تبدی  شده است یدر جوامع دانشگاه زیبرانگ

 باه  9912لغایات   9911 یهاا  ساال  نیبا  یدر بازه زمان تهرانبورس اورا  بهادار  یها متشک  از شرکت یها دادهاز  استفاده

 نتاایج نشاان داد   پرداخت. پاداش مدیران یقراردادهااثربخشی بر کاری در گزارشگری مالی  مااظهه گی اثر گون یبررس

 (9111ن )مارم یواتاز و ز  هیا نهر کاه باا   منفای اسات  رابطاه   دارای با پاداش مدیرانکاری در گزارشگری مالی  مااظههکه 

در مقابا    اخبار خوبشناخت  یباال برا ییدتر اثبات و تیبواسطه الزام قابل یحسابدار یکار ااظههمطابقت دارد؛ به بیانی م

تاوان بیاان    رو مای  از ایان  .آماده اسات   وجاود  به رانیسهامداران و مد انیپاداش م یقراردادهاو براساس  اخبار بدشناخت 

هاا   شارکت  ساود  شاناخت ساود، موجاب کااهش     در مقابا   انیا ز در شاناخت  عیبا تسار  یحسابدار یکار مااظههداشت 

 خواهد شد. تیریمد منجر به کاهش پاداش یحسابدار یکار مااظهه شیکاهش سود بواسطه اظزا. گردد یم

ار کساازو  کیا  شاید براساس مبانی نهری داشاتن  ان دادنشاین پژوهش های اول و دوم  نتایج حاص  از آزمون ظرضیه

تواند  نیز می یمال یدر گزارشگر یکار مااظههاما در این بین  ،خواهد شد کاهش مسئله نمایندگی سبب کارامد اکمیتیح

کااری    راکاه مااظهاه  . (9919مهد و همکااران،   بنی) به ح  یا کاهش این مسئله کمک کندبه سازوکاری مبدل شود که 

اعتباار   دییا تر. باه بیاانی،   (9911مرادی و همکااران،  ) نیاز به درجه باالی از اعتبار برای اخبار خوب نسبت به اخبار بد دارد

 تاوان  ضر میبراساس نتایج پژوهش حا داد.کاهش  سود،و  ییارزش دارا شیاظزا یرا برا رانیمد یزهانگد توان ینامتقارن، م

تاوان   مای  ،لابا  ؛و سهامداران است رانیمد نیتر شدن مناظع ب کیباشد، نشانگر نزد شتریب تیه هر ه حساسک کرداستدالل 

و همکااران   یلا ، (2191) یو زامپلا  نگاار ییآج پژوهش یج حاص  همسو با نتاینتا است. کاراتر ها پاداش آنقرارداد گفت 

 است. (2191ژان  و همکاران )و  (2191)
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ارائاه اطالعاات معتبرتار    تواناد در   مای  یکاار  مااظهاه  تاوان گفات   مای  براساس نتایج حاص  از ظرضیه  هارم پژوهش

در  یکاار  اظهاه ماه اتخااذ  کا  داشات را ادعاا  ایان   تاوان  یما  و باشد مؤثرکنندگان  مدیران به استفاده عملکرد درخصوص

 اطالعاات  ناان یاطم تیا قابلاظازایش  و بهبود  و موجب های مدیریت سود را مادود کند رصتظتواند  یم یمال یگزارشگر

ج ینتاا  .بخاورد گره  شتریب ،تکبا عملکرد شر پاداش مدیراندهد تا  یامکان را م نیها ا به بنگاهکاری  به بیانی مااظهه ؛شود

 است. (2191ژان  و همکاران )و  (2191) و همکاران یوازاکیا یها ج پژوهشیحاص  همسو با نتا

 یماال  اطالعاات  یفا یک یهاا  یژگیاز و یکی ،یکار مااظههو  هستند اطالعاتی یماتوا یدارا یحسابدار یها گزارش

(. 9912مشاکی میااوقی و مامادی،    ) اثرگابار اسات  باودن آن باا ارزش ساهام     و مرتب این اطالعات ت یفیبر ک که است

رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطالعات مالی و بازده جاری و آتی سهام مستند کردناد.   (9919خواجوی و ممتازیان )

 رد.گبا ها صاه می نتایج آزمون ظرضیه ششم این پژوهش نیز بر این یاظته

 یتواند عادم تقاارن اطالعاات    یم یکار مااظهه ان داشتیتوان ب یم های اضاظی براساس نتایج حاص  از آزمون نیهمچن

 نفعاان یهمه ذ نیبرا معامالت  یها نهیو هز کندرا مادود  رانیطلبانه مد رظتار ظرصت و کاهش دهد یتوجه قاب  زانیرا به م

باا   ییهاا  شارکت  در یماال  یدر گزارشاگر  یکاار  مااظهه یتقاضا برا معتقدند (2191)و همکاران  یوازاکیاکاهش دهد. 

طلباناه   ظرصات  یانجام رظتارها یبرا یشتریها ظرصت ب شرکت نیا رانیمد رایز ؛است شتریب ی پایین،اطالعات تیفیک  یما

ساهامداران، کنتارل    یاطالعاات  ساک یکااهش ر تواناد باه    یما کااری در گزارشاگری ماالی     مااظههطور خالصه،  به. دارند

ماؤثر   ساازوکار  کیا عناوان   بهتوان  کاری را می ؛ بنابراین مااظههکمک کند شرکتارزش  شی، اظزانمایندگی یها نهیهز

 .در نهر گرظتشناخت و  یتیحاکم

مسائله، بار   ن یا ه اکا پاژوهش حاضار باود     یدر اجرا عام  مادویت ها تکاز شر یدر برخ پاداش مدیران یعدم اظشا

باه  پاژوهش،   یاربردکا ت یا ن حاال، باا توجاه باه ماه    یا . باا ا گابار اسات  ریهاا ترث  تکشار  یباه برخا   یم شواهد تجربا یتعم

کاراناه جهات تادوین اساتانداردهای      شاود کاه از رویکارد مااظهاه     کنندگان استانداردهای حسابداری پیشنهاد مای  تدوین

مادیران ازجملاه پرداخات     طلباناه  ظرصات  یرظتارهاا  کااهش موجاب   تواناد  استفاده کنند؛  راکه این قبی  استانداردها می

 پاداش بیشتر گردد.

 ها یادداشت
1. LaFond and Watts   2. Basu    3. Bennett 

4. Ahmed and Duellman   5. Raffi    6. Zhang 

7. Sun     8. Iatridis   9. Bertomeu 

10. Ramalingegowda and Yu  11. Hajawiyah   12. Ball 

13. Lippert and Porter   14. Iyengar and Zampelli  15. Jensen and Murphy 

16. LaPorta    17. Shareholder Demand  18. Cheng 

19. Hidden Active   20. Hidden Information  21. Xu 

22. Watts and Zimmerman   23. Soliman   24. Caskey and Laux 

25. García Lara et al   26. Myopic   27. Kravet 

28. Kim and Zhang   29. Optimal Contracting Theory 30. Homström and Milgrom 

31. Givoly and Hayn   32. Ntim     33. Li 

34. Zhou    35. Iwasaki   36. Cordeiro 

37. Beaver and Ryan   38. Khan and Watts  39. Chen and Lu 

40. Kothari 
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 تقدیر و تشکر

 .داریم ی راتشکر و قدردان اند کمال شدهپژوهش  نیاموجب اعتالی کیفی  گرانقدر کهداوران  هیاز کل لهینوسیبد

 نابعم
 تاقیقاات (. بررسی رابطه توانایی مادیریت و کیفیات گزارشاگری ماالی در باورس اورا  بهاادار تهاران.        9911ابراهیمی کردلر، علی؛ رحمانی پیچا، نوراهلل. )

 .9-27(، 92)2، حسابداری و حسابرسی

هاای   کاری حسابداری و کیفیت ساود بار ارزش نهاایی نگهداشات وجاه نقاد در شارکت        (. ارزیابی نقش مااظهه9914اظسانه. )،  یار سروش ؛حمید، احمدزاده

 .911-947(، 29)7، یدانش حسابدار مجلهن. پبیرظته شده در بورس اورا  بهادار تهرا

 انتشارات ترمه: تهران. .EViewsاظزار  های مالی و حسابداری با نرم اقتصادسنجی در پژوهش(. 9912اظالطونی، عباس. )

بر کیفیت گزارشگری مالی در ایاران باه    مؤثرجامع عوام   الگو(. 9914هوشن . )، تقی زاده؛احمد ،مامدی ؛رسول ،زاده برادران حسن ؛میر حاظظ ،امیرآزاد

 .29-42(، 4)91 حسابداری مالی،های  ژوهشپ ن.دازی زمینه بنیاپر روش نهریه

 میاعتباردهنادگان در تقسا   ساهامداران و  انیو تیاد مناظع م یحسابدار یکار مااظهه .(الف9919) ی، زهرا.نیباغ یشجاع ی؛مهد، ظرد مرادزاده ؛مهد، بهمن یبن

 .941-914 (،29)7، ظصلنامه حسابداری مالی. سود

 .29-94 (،9)4، تیریمد یحسابدار. تیریو پاداش مد یحسابدار یکار مااظهه .(ب9919) .مامدجعفر ی،خانیولی؛ مهد، ظرد مرادزاده ؛مهد، بهمن یبن

، یپاژوهش حساابدار   .مشاروط  یکاار  بار مااظهاه   یشارکت  یسازوکار راهبر ریترث ی(. بررس9911مامود. ) ،درخش یدرخشان؛ مهردادی، قنبر ؛، کاوهنیپرند

7(9 ،)42-19. 

 .41-12، (2و  4) 97 ،یمجله اقتصاد ی.حسابدار یکار بر مااظهه یشرکت ینهام راهبر ریثرت(. 9911). نیحس ی،عیبد؛ احمدی، ماما ؛دالهی ی،ورد یتار

هاای   پاژوهش ی. اطالعاات  تقارن عدمگباری با لااظ  کاری حسابداری بر کارایی سرمایه (. بررسی ترثیر مااظهه9917رقیه. )، پناهی گنهرانی؛ احمد ،پور خدامی

 .19-991(، 9)1، یحسابداری مال

 .1-24(، 9)9مالی، دانش حسابداری  م. (. بررسی ترثیرکیفیت اظشای اطالعات مالی بر بازده جاری و آتی سها9919علیرضا. )، ممتازیان ؛شکراله ،خواجوی

 .79-21، 14، یو حسابرس یحسابدار یها یبررس. یمال یدر گزارشگر یارک و مااظهه یتقارن اطالعات ن عدمیرابطه ب (.9924. )عبداهلل ،آزاد؛ جواد، رضازاده

-927(، 4)4، یپاژوهش حساابدار  ا. ه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت (. بررسی رابطه مااظهه9917عسگر. )، مرام پاک؛ وحی ملکی، سارر

11. 

عملکارد در   یابیا ارز یاقتصااد  یارهاا یو مع رانیپااداش ماد   یهاا  طار   نیرابطاه با   یبررسا  .(9911) .مامدصااد   ی،زیا زاده مهر زارع؛ نیحسا دی، سیسجاد

 .49-14 ،(4) 9، یمال یحسابدار یها پژوهش .شده در بورس اورا  بهادار تهران رظتهیپب یها شرکت

داناش   مجلاه مشاروط.   ریا مشاروط و غ  یکاار  شارکت باا مااظهاه    یهسارما  یناه هزانادازه و   ،ینسبت بده رابطه ی(. بررس9919. )تایب ی،خیمشا؛ دیمج ی،شهباز

 .99-14 ،(97)1 ،یحسابدار

شاده در   رظتاه یپب یهاا  در شارکت  رهیماد  تیئا و پااداش ه  یشارکت  یرابطه نهام راهبر یبررس(. 9911زاده، علیرضا. ) عابدینی، مامدامین؛ صنوبر، ناصر؛ ظی 

 .19-994(، 99)1، بهادارظصلنامه بورس اورا  . بورس اورا  بهادار تهران

 یهاا  پاژوهش  ی.ماال  یریپاب  و انعطااف  یحسابدار یشرط یکار مااظهه .(9914) ی، علی.امام ی؛مصطفی، کام دولت ی؛مهد ،روش کین ؛اص ، حسن بافیقال

 .914-929 ،(4)4، یحسابدار یتجرب

ساهامدار   تیا ح  کنترل و حا  مالک  نیمعامالت با اشخاص وابسته و شکاف ب نیرابطه ب ی(. بررس9911. )انیپو ی،مامد ؛احسانی، بوژمهران یی؛ای، یابیکام

 .71-41، (4)4، یمال تیریراهبرد مد یی.کننده نها کنترل
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هاای   کاری حسابداری بر رابطاه باین عادم تقاارن اطالعاات و مادیریت ساود در شارکت         (. بررسی اثر میانجی مااظهه9911کامیابی، یایی؛ نورعلی، مهدیه. )

 .9-27(، 21)2، ظصلنامه حسابداری مالیپبیرظته شده در بورس اورا  بهادار تهران. 

 ،تیریماد  یحساابدار  ی.شرکت یو نهام راهبر یحسابدار یکار مااظهه نیرابطه ب ی(. بررس9911. )یمهد ی،زدی ندارید ؛بهمن، مهد یبن ی؛مرادزاده ظرد، مهد

4(9 ،)912-21. 

-917 (،4)4، تیریمد یحسابدار .سهام متیسقوط ق سکیبر کاهش ر یحسابدار یکار مااظهه ری(. ترث9911مرجان. ) ی،قلم؛ هاشم، پور یول ؛، جوادیمراد

19. 

، یحساابدار  یتجربا  یهاا  پاژوهش . شاده  یبر ارزش بازار وجاه نقاد نگهادار    یکار اثر مااظهه یبررس. (9919) .سمانه ی،رودپشت یالهی؛ ، مهدیاوقیم یمشک

4(9) ،49-29. 

د. کاری مشروط بر کیفیات ساود مبتنای بار مارتب  باودن باا ارزش و ضاریب واکانش ساو           (. بررسی اثر مااظهه9912. )یارؤ ،مامدی؛ مشکی میاوقی، مهدی

 .79-44(، 2)99، یهای حسابداری مال پژوهش

 .911-924(، 29)7، مجله دانش حسابداریی. تجار یها رد در گروهکبر عمل اطالعاتیاثر عدم تقارن (. 9914ودیعی، مامدحسین؛ صفری، پری. )

 درنهرگارظتن شد ناشی از ترمین مالی خارجی باا  کاری شرطی بر سررسید بدهی و ر (. ترثیر مااظهه9917علی. ) ،حسن زاده ؛هادی، امیری ؛سیدعباس ،هاشمی

 .91-71(، 4)1 ،یهای حسابداری مال وهشپژی. سازوکارهای نهام راهبری شرکت
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