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 چکیده:

اشتغال زایی  و اقتصادی رشد به دستیابی جهت مؤثر روشی عنوان به کار و کسب محیط بهبود امروزه

ضرورت  راستا، این در و است قضایی نظام کار و کسب محیط مهم های مؤلفه از یکی. است مطرح

 و همچنین بهبود کیفیت اطالعات موجود در شرکت به اقتصادی رشد بر قضایی نظام نقش مطالعه

 خطر بررسی به پژوهش، این .گردد می نیز برجسته ارک و کسب محیط مهم های شاخص از یکی عنوان

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در گذاری سرمایه بازده و حسابداری کیفیت ، قضایی دعوی

 بازۀ طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت منظور این برای. پردازد تهران می بهادار

ریسک دعاوی نتایج تحقیقات نشان می دهد که . گرفت قرار بررسی مورد 9818 الی 9831 زمانی

 گذاری اثر معنادار ندارد. حقوقی بر رابطه میان کیفیت اقالم تعهدی و بازده سرمایه

 

 گذاری، شرکت های بورسی. سرمایه بازده و حسابداری کیفیت قضایی، دعوی : خطرکلمات کلیدی
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 مقدمه 

به  یباالتر حسابدار یفیتآورد و ک یم یینرا پا یحسابدار یفیتدهد و ک یم یشکالت سازمان را افزامش  ییقضا یخطر دعو

بار  یانشود اثر ز یم  ییقضا یکه باعث کاهش خطر دعو یرو، عوامل ینکند. از ا یم یترا تقو یهسرما یصنوبه خود بازده تخص

 یرا کاهش م یحساب دار یفیتکند، ک یم یکرا تحر یرانه مدفرصت طلبان فتارهایبرند، ر یم ینرا از ب  ییقضا یخطر دعو

دهد. شرکت ها  یرا کاهش م  ییقضا یو مسئوالن خطر دعو یرانمد یتمسئول یمهدهد. ب یرا کاهش م یهدهند و بازده سرما

ازگار با شواهد کرد. س یمخواه فادهاست یتمسئول یمهب  یپوشش یها یترا آشکار کنند. از محدود یتمسئول یمهاطالعات ب یدبا

و افسران و  یرانمد یتمسئول یمهب یپوشش یها یتمحدود ینب یرابطه منف یکشود که  یم ییدکه وجود دارد تا یگسترده ا

 یگردش نقد یتو حساس یحساب دار یفیتک ینب یکه رابطه منف یابیم یدرم ین،وجود دارد. عالوه برا یاقالم تعهد یفیتک

 ینا یانگرها ب یافتههم رفته،  یتر است. رو یفو افسران باال باشد، ضع یرانمد یتمسئول یمهپوشش ب یتمحدود یوقت یهسرما

 یمال یها یریگ یمدر تصم ینقش اقالم تعهد یتمهم است که با تقو یریتمد یسممکان یک  ییقضا یاست که خطر دعو

ما  یها یافتهبخشد.  یرا بهبود م یهسرما یصاست و  بازده تخص یاطالعات حساب دار یفیتکننده ک ینتضم  ی،گذار یهسرما

 یخطر دعو یتا با بررس یمبرآن یقتحق ینهستند. ما در ا یقو یهو بازده سرما یحساب دار یفیتک یگزینجا یسنجش ها یبرا

 . یمبپرداز یگذار یهو بازده سرما یحسابدار یفیت، ک ییقضا
 

 فرضیه

دارند، نسبت به  ییباال یتمسئول یمهب یپوشش یها یتکه محدود ییشرکت ها یبرا یهبر بازده سرما یاقالم تعهد یفیتاثر ک

 تر است. یفدارند، ضع یکم یتمسئول یمهب یپوشش یها یتمحدود

 
 

 روش تحقیق 
مورد نظر را پس از کنترل  ییقضا یو افسران خطر دعو یرانمد یتمسئول یمهب یپوشش یها یتدر ابتدا، با استفاده از محدود

 ییمانده ها یباق یرطبیعیغ یپوشش یها یت. محدودیمکن یشرکت سنجش م یگرد یه هاو مشخص ییقضا یخطر دعو

 :یندآ یآمده بدست م یرکه در ز 9هستند که با استفاده از معادله  

 

 
 

 

عرضه شده است.  ینمدت طوال یاست، که توسط صاحبان سهام و بستانکاران شرکت، برا یوجوه یهمستقل: بازده سرما متغیر

 .شودیمحاسبه م یربه کار گرفته شده از فرمول ز یهبازده سرما
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 ، درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده، می باشد.AQ  یاقالم تعهد یفیتوابسته: ک متغیر

 

  

LNCOVخسارت شرکت توسط  ینهو افسران  هز یرانمد یتمسئول یمهب ی،. به طور کلیا یمهپوشش ب یعیطب یتم= لگار

 کند. یو افسران را بازپرداخت م یرانمد

 SIZEعقب مانده. یکل یها ییدارا یعیطب یتم= لگار 

 CROSS است. 0صورت  ینا یرو در غ 9فهرست شده باشد، برابر با  یکادر بازار آمر یکه در مل سال مال ی= در صورت 

 MBRATIO یبه ارزش دفتر یمتق نسبت. 

 DEBTییبه دارا ی= نسبت بده. 

 RISKدر طول پنج ساله گذشته. ییعقب افتاده در دارا یدعوا یار= انحراف مع 

 ROAیی: بازده دارا. 

 ACQDIVESTOR 52از   یشب یسال مال ینسبت به ابتدا یسال مال یانها در پا ییکل دارا یکه ارزش دفتر ی= در صورت 

 .9صورت  ینا یرو درغ 9کاهش داشته باشد برابر با  ای یشدرصد افزا

HIGHTECHیا یانهرا یسی،و توسعه، برنامه نو یقتحق یها یسسرو یی،دارو یکه شرکت جزو شرکت ها  ی= در صورت 

 .0صورت برابر با  ینا یرو در غ 9باشد برابر با   یکالکترون

 REGULATE 9باشد برابر ب   یمال یا یآب ی،برق ی،گاز ی،ارتباط یکابل نی،یزیوتلو ی،مخابرات یعکه شرکت صنا ی= در صورت 

 .0صورت برابر با  ینا یرو در غ

 OUTSIDE یرهمد یئتدر ه یخارج یران= درصد مد . 
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OUTBLOCKباشند، دارند. یدرصد از سهام شرکت را دارا م 90از   یشکه ب ینفعان خارج یکه ذ یت= درصد مالک 

 انی ـ کتابخانه ای و غیره ( روش گردآوری اطالعات ) مید

باشد. درپژوهش حاضر برای آزمون فرضیه ها از اطالعات تاریخی استفاده می شود؛ بنابراین  یم یفیپژوهش حاضر از نوع توص

از نوع پژوهش شبه آزمایشی است. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع تعیین ضریب همبستگی بوده و نحوه  استفاده از 

شامل کلیه  تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه میان  همبستگیگذشته نگر می باشد، تحقیقات  اطالعات از نوع

چند  یمتغیرهای مختلف با استفاده ازضریب همبستگی تعیین شود. مدل رگرسیونی مورد استفاده از نوع مدل رگرسیونی خط

 متغیره می باشد.

 احبه , کارت مشاهده , کارت آزمون , فیش , جدول و غیره(ابزار گردآوری اطالعات )پرسشنامه , کارت مص

شرکتها خواهد بود. در این پژوهش برای جمع  یمال یمصاحبه و مشاهده صورت ها یقو از طر یدانیاطالعات م یابزار گرد آور

آوری داده ها و اطالعات، از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای، مبانی پژوهش از کتب، مجالت 

تخصصی فارسی و التین و اینترنت گردآوری می شود و داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با 

 عه به صورت های مالی، یاددشت های توضیحی، گزارش مراج

 هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام خواهد پذیرفت.

 :  اطالعات تحلیل و تجزیه روش

استفاده خواهد شد و برای بررسی  eviewsاز نرم افزار  یو استنباط یفیداده ها در هر دو بخش آمار توص یلو تحل یهتجز برای

به  یاز آزمون همبستگ ینن متغیرها از مدل رگرسیونی چند متغیره مطرح شده استفاده خواهد شد و همچنوجود رابطه بی

اطالعات دوره مالی را از صورت های مالی و گزارشات  ینشود. همچن یم رداختهپ یقتحق یرهایمتغ ینرابطه ب یمنظور بررس

 9810شرکت های عضو نمونه تحقیق طی سال های مالی شرکت ها به دست می آوریم؛ بدین صورت که داده های مربوط به 

 Excel صفحه به و  استخراج…از منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، سایت بورس اوراق بهادار و 9818الی 

 منتقل می شود.

  یافته ها
و اگر پس از انجام پژوهش به  یردپذ یو قابل اتکا انجام م یحصح یا یجهبه نت یدنرس یانجام پژوهش در راستا یشههم     

 ینها و همچن یهپژوهش پس از مطرح کردن فرض ینو ناکارآمد انجام شده است. در ا یهودهب یکار یمنرس یحصح یا یجهنت

 یانم یرابطه منف یانگر( ب-98/0) (AQ) یاقالم تعهد یفیتک یبضر دار. مقیدیمرس یجیگوناگون به نتا یروش ها یانب

( است، 00/0) یاقالم تعهد یفیتک یراحتمال متغ ینکه( است. با توجه به اCFSI) گذارییهو بازده سرما یتعهداقالم  یفیتک

( برابر ABCOVHIGH) یحقوق یدعاو یسکر یندهنما یرمتغ یبدرصد معنادار است. ضر 2رابطه در سطح  ینا ینبنابرا

رابطه معنادار وجود ندارد.  گذارییهو بازده سرما یحقوق یاودع یسکر یانم ین( است. بنابرا90/0( است و احتمال آن )-05/0)

 یرفتهصفر ردنشده و پذ یهفرض یناست؛ بنابرا 55/0و احتمال آن برابر  91/0برابر  AQ*ABCOVERHIGHیرمتغ یبضر

 د.اثر معنادار ندار گذارییهو بازده سرما یاقالم تعهد یفیتک یانبر رابطه م حقوقی یدعاو یسکر یعنی شود؛یم
 

 

 جداول
 
Dependent Variable: CFSI    

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)   

Date: 08/27/16   Time: 14:18    

Sample: 1389 1393    

Periods included: 5    

Cross-sections included: 139    

Total panel (balanced) observations: 695   

Linear estimation after one-step weighting matrix  
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Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)    

      
      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      

AQ -0.132828 0.065987 -2.012949 0.0445  

ABCOVHIGH -0.028740 0.019621 -1.464761 0.1434  

D_E 0.166727 0.137805 1.209879 0.2267  

SIZE 0.013404 0.003897 3.439743 0.0006  

MBRATIO 0.052393 0.012132 4.318496 0.0000  

ROA 0.346484 0.053422 6.485792 0.0000  

SIGMASALE -0.051513 0.034185 -1.506902 0.1323  

ZSCORE 0.007891 0.002919 2.703177 0.0070  

TANGIBILITY -0.215673 0.041793 -5.160472 0.0000  

KSTRUCTURE 0.018619 0.010903 1.707661 0.0882  

SLACK 0.160984 0.168400 0.955960 0.3394  

OUTSIDE -0.074105 0.025471 -2.909327 0.0037  

OUTBLOCK -0.037883 0.013501 -2.805987 0.0052  

C -0.025360 0.058111 -0.436398 0.6627  

      
      
 Weighted Statistics    

      
      

R-squared 0.273226     Mean dependent var 0.451211  

Adjusted R-squared 0.259353     S.D. dependent var 0.547335  

S.E. of regression 0.421937     Sum squared resid 121.2390  

F-statistic 19.69370     Durbin-Watson stat 1.708670  

Prob(F-statistic) 0.000000     

      
      
 Unweighted Statistics    

      
      

R-squared 0.040605     Mean dependent var 0.191292  

Sum squared resid 134.2608     Durbin-Watson stat 1.491958  

      
      

 

 
 

  گیریبحث و نتیجه

را در  یاضافه ا یقتواند تحق یقرار گرفت که هرکدام م ییگوناگون مورد شناسا یدر طول انجام پژوهش، موضوع ها     

 یر مورد موضوع مورد نظر هستند مکه عالقه مند به کار و مطالعه د ینیرو به محقق ینپژوهش فراهم آورد. از ا ینمحدوده ا

 استفاده کنند. یشنهاداتپ ینتوانند از ا
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