
 
 

 1398 بهارـ  61ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار تجربی مطالعات پژوهشی فصلنامه علمی ـ
 53تا  27صفحات 

 یاطالعات حسابدار یافشا یفیتبر ک یرعاملنفوذ مد یرتأث یبررس

 

  یدریپورح یدام
  یعارف فروغ
 

 چکیده

 کارگرفته هب یحسابدار اطالعات دیتول کنترل یراستا در تواند یم شرکت رعاملیمد ژهیو  به رانیمد نفوذ
 منافع با راستا هم ،شده ارائه اطالعات تیفیک و اطالعات یافشا یبند زمان بر تیریمد موجب و شود

 اطالعات یافشا تیفیک بر رعاملیمد ذ نفو تأثیر یبررس هدف با پژوهش نیا نیبنابرا. گردد تیریمد
در این . است رفتهیپذ صورت تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت در یحسابدار

و  عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل قدرت مدیریتی با استفاده از معیارهای دوره تصدی مدیرپژوهش، 
های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره  گیری شده است. برای آزمون فرضیه استقالل هیأت مدیره اندازه

های  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۲۲شده است. نمونه مورد مطالعه   گرفته
پژوهش حاکی از آن بود که  های شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه را شامل می ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۹زمانی 

موقع بودن اطالعات حسابداری رابطه منفی و معناداری با قدرت مدیریتی دارد لیکن بین کیفیت افشای  به
اطالعات حسابداری و قابلیت اتکای اطالعات حسابداری با قدرت مدیریتی رابطه معناداری یافت نشد. 

بندی افشای اطالعات بهره  رت خویش در راستای زماننتایج بیانگر این مطلب است که اگرچه مدیران از قد
جویند، لیکن از این قدرت در راستای صدمه زدن به قابلیت اتکای اطالعات حسابداری استفاده  می
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 مقدمه
های مختلف  های صحیح و آگاهانۀ گروه گیری افشای اطالعات، نقش اساسی در تصمیم

گذاران دارد اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج از  کننده به ویژه سرمایه استفاده
ای، تمایلی به افشای کافی اطالعات مالی ندارند، زیرا  سازمان و الزامات قانونی و حرفه

کند که  بر است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می افشای اطالعات هزینه
ای مطلوب افشا شوند و دسترسی به این اطالعات برای همگان  اطالعات مربوط به گونه

ممکن است مانع از  قدرت مدیریت که در ارتباط باهایی  با این حال نگرانیممکن باشد. 
های شرکت نقش  سیر اصلی فعالیتوجود دارد. مدیریت در م اطالعات شودی کامل افشا

 (. ۱۹۷۸، ۱را بر عهده دارد )هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری مالی اصلی

شود.  شناخته میها  به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضای شرکت ماًمدیریت عمو 
قدرت مدیریت به طور معمول به سبب اختیارات قانونی و همچنین دانش وسیع او از 

کند. مدیریت به سبب قدرت باالی خود تأثیر قابل  فعالیت می  یی است که در آنها شرکت
، ساختار و فرآیندهای داخلی شرکت  های شرکت دهی اهداف و برنامه توجهی بر جهت

احتمال اینکه مدیریت از قدرت و نفوذ خود در جهت  (.۱۹۹۷، ۲دارد )دیلی و جوهونسون
طلبانه استفاده کرده و بر کیفیت افشای اطالعات حسابداری اثر گذارد   رفتارهای فرصت

دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی مطالعه تأثیر نفوذ و قدرت مدیرعامل بر کیفیت 
زایش شفافیت اطالعات افشای اطالعات حسابداری ارزش نظری و اهیمت عملی برای اف

با توجه به مطالب مطرح شده و با توجه بـه حسابداری و بهبود اثر بخشی بازار سرمایه دارد. 
به  پژوهشاهمیت متغیرهای کیفیت افشا برای مشارکت کنندگان بازار سرمایه، در این 

ای ه ذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطالعات حسابداری در صورت أثیر قدرت و نفوت بررسی
  .پردازیم می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالی شرکت

 پیشینه نظری پژوهش 
های اقتصادی، مالی، مدیریت و  قدرت مدیرعامل توجه بسیاری از محققان حوزه

روانشناسی را به خود جلب کرده است. موقعیت مدیرعامل به عنوان یک منبع قدرت در 

                                                                                                                   
1. Financial Accounting Standards Board (FASB) 

Daily & Johnson2.  
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( و عموما به عنوان معمار اصلی ۲۰۰۹، ۱و کاکاریکاشود )هامری  نظر گرفته می
( و عامل اصلی ایجاد ارزش برای ۲۰۱۶، ۲و همکاران سازوکارهای نوآوری شرکت )برگر 

منافع مدیرعامل با منافع سهامداران همسو نباشد، شود در حالی که اگر  سهامداران تلقی می
 (.۱۹۹۳، ۳جنسن)گردد  در این صورت نفوذ و قدرت مدیرعامل مشکل ساز می

های راهبری شرکتی، مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیأت  ق دستورالعملطب
هایی که رئیس هیأت مدیره مستقل و  نشان داد شرکت( ۱۹۹۶) 4یرماک. مدیره نفوذ دارد

های تحت نفوذ مدیرعامل دارند. گل و  غیر موظف باشد عملکرد بهتری نسبت به شرکت
هایی که مدیریت رئیس هیأت مدیره است کیفیت  کنند در شرکت بیان می (۲۰۰4) گونئل

یابد. کیفیت اطالعات حسابداری بر کارایی و اثر  افشای اطالعات حسابداری کاهش می
گذارد. از این رو کیفیت اطالعات  گذاران تأثیر می های سرمایه گیری بخشی تصمیم

تکا اطالعات از عوامل موثر بر تصمیمات حسابداری، به موقع بودن اطالعات و قابلیت ا
که در  ها از قدرت مدیرعامل وجود دارد پذیری آن که احتمال تأثیر باشد گذاران می سرمایه

 ادامه، به هرکدام بصورت مفصل پرداخته خواهد شد.

 قدرت مدیرعامل و کیفیت افشا 
ه بررسی شده درمطالعات اقتصادی، مدیریت و سازمان، قدرت مدیرعامل به طور گسترد

است. در مطالعات اقتصادی قدرت مدیرعامل به عنوان یک موضوع نمایندگی مطرح 
یابد که این  شود، به این صورت که با افزایش قدرت، تثبیت جایگاه مدیریت افزایش می می

شود، که در نتیجه تأثیر  امر منجر به افزایش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می
مات راهبردی اثرگذار در شرکت، از جمله کیفیت افشای اطالعات مدیریت بر تصمی

کیفیت افشاء میزان اطالعاتی است که از سوی  (.۱۹۸۶، 5 یابد )شاه و استگلیز افزایش می
های مالی برای  های همراه صورت های مالی اساسی یا در یاداشت ها در متن صورت شرکت

شود. این اطالعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت  گیری ارائه می کمک به تصمیم
کند. افشاء یکی از خصوصیات کیفی  مالی و نتایج حاصل از عملکرد شرکت را ارائه می

ن خاصه بایستی کلیه اطالعات مرتبط با ارائه اطالعات حسابداری است و بر اساس ای

                                                                                                                   
1. Hamori & Kakarika  
2. Berger et al 

Jensen. 3 
4. Yermack 
5. Sah & Stiglitz 
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های مختلف  موقع، در اختیار گروه های شرکت به نحو مناسب و به مربوط به فعالیت
کنندگان  کننده قرار گیرد. در واقع هدف اصلی از افشای اطالعات کمک به استفاده استفاده

لکرد ها، ارزیابی عم گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکت گیری مربوط به سرمایه در تصمیم
های  های وجوه نقد آتی است. در این راستا باید تمام واقعیت بینی جریان مدیریت و پیش

االمکان اتخاذ تصمیم  ای مناسب و کامل افشا شوند تا حتی گونه مهم واحد اقتصادی به
های قانونی شامل  فراهم و از سردرگمی جلوگیری شود. افشا باید از طریق گزارش

موقع ارائه شود. این  اوی تمامی اطالعات مهم مربوط و بههای مالی اساسی ح صورت
االمکان کامل باشند تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را  فهم و حتی اطالعات باید قابل

 (.۱۳۹۲فر و مقدسی،  کنندگان فراهم آورند )همت برای استفاده

شود و به  کامل اطالعات باعث افزایش ارزش سهام و افزایش جذب سرمایه می افشای 
، اصل افشاء خواستار افشای اطالعات مربوط شود طور کلی باعث افزایش رشد شرکت می

گیری آگاهانه برای  ای است که از یک طرف امکان تصمیم های مالی به گونه در صورت
 اصلی هدفکنندگان را فراهم کند و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود،  استفاده

 های جریان بندی زمان و مبلغ ی درباره گذاران سرمایه و گران تحلیل کردن آگاه افشاء

 آتی سودهای از بینی بهتری پیش گذاران سرمایه و مالی گران تحلیل تا است آتی نقدی

 بهتری دهندگی اطالعات سهامداران، برای بهتر افشای و شفافیت بنابراین باشند. داشته

  (.۲۰۰4، ۱کند )دسای و همکاران می ایجاد
ی ممکن است مانع از افشا قدرت مدیریت که در ارتباط باهایی  با این حال نگرانی 

را  های شرکت نقش اصلی وجود دارد. مدیریت در مسیر اصلی فعالیت اطالعات شودکامل 
های شرکت هستند  بر عهده دارد، مدیران دارای قدرت باالیی از کنترل در تمامی بخش

فزایش است و مدیران را در موقعیت مناسبی در شرکت قدرتی که به طور مداوم در حال ا
گیرد  ها از هیأت مدیره نشأت می دهد، سیاست افشای اطالعات در شرکت قرار می
های افشای اطالعات هستند و  هایی با هیأت مدیره قوی، بیشتر به دنبال سیاست شرکت

 (.۲۰۰4، ۲کنند )گل و لنگ شفافیت مالی بیشتر را تضمین می

افزایش قدرت مدیران کاهش قدرت نظارتی هیأت مدیره را به دنبال دارد. در عین  

                                                                                                                   
1. Desai et al 
2. Gul & Leung 
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به دنبال استفاده از قدرت خود برای  گذاری بر اطالعات حسابداری حال، مدیران با تأثیر
هستند تا از این طریق به مزایای بیشتری دست یابند که این امر  یابی به منافع شخصی دست

به با توجه (. ۲۰۱۷، ۱شود )سان و لو شای اطالعات حسابداری میمنجر به کاهش کیفیت اف
تواند  قدرت باالی مدیریت می ،تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت

رود قدرت مدیریت  گردد بنابراین انتظار می منجر به سوء استفاده مدیریت از اطالعات 
ای که کیفیت  بداری شود به گونهگذاری بر کیفیت افشای اطالعات حسا موجب تاثیر

گردد، در  ای اطالعات حسابداری که مدنظر است کاهش یابد. بنابراین پیشنهاد می آستانه
راستای تقویت و بهبود کیفیت اطالعات حسابداری و اجزای آن، یک ساختار حاکمیتی 

یران قوی فراهم گردد که مدیرعامل نقش دوگانه در شرکت نداشته باشد، نقش دوگانه مد
یابد  کند و توانایی نظارتی هیأت مدیره کاهش می استقالل هیأت مدیره را محدود می

ها و بیشترین تأثیر  توانند تاثیر قابل توجهی بر تغییرات اساسی در شرکت بنابراین مدیران می
 (. ۲۰۰۸، ۲را بر افشای اطالعات در بازار سرمایه داشته باشند )لی و همکاران

عات در بازار بر اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی جریان درست اطال 
شود و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به  کنندگان منجر می مشارکت

کیفیت افشای اطالعات حسابداری منافع  (.۱۳۹۳)پیری و همکاران،  آورد ارمغان می
ها را مجبور به  ای که آن ه گونهب دهد اقتصادی سهامداران و مدیریت را تحت تأثیر قرار می

. کند اعمال برخی از تأثیرات بر اطالعات حسابداری به منظور افزایش منافع خود می
مدیریت به دالیل گوناگونی از جمله؛ افزایش منافع شخصی و افزایش قدرت، بر اطالعات 

، در شود گذارند، که موجب افزایش تنش بین مالکیت و مدیریت می حسابداری تأثیر می
های حسابداری و  های حسابداری سودمند، برآورد چنین شرایطی، مدیریت باید سیاست

های حسابداری انتخاب کند تا کیفیت اطالعات  ها را برای دستکاری درآمد سایر روش
حسابداری را کاهش دهند. مدیریت برای پنهان کردن دستکاری درآمد به سهامداران 

کند که منجر به کاهش کیفیت افشای  مبهم ارائه می)مالکان( اطالعات غلط، ناقص و 
 لذا انتظار داریم: (.۲۰۱۷شود )سان و لو،  اطالعات حسابداری می

 .شود افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش کیفیت افشای اطالعات می فرضیه اول:

                                                                                                                   
Sun & Lu. 1 
Li et al .2 



 1398بهار ـ  61ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار یتجرب مطالعاتفصلنامه   32

 موقع بودن قدرت مدیرعامل و به
حسابداری است و از اهمیت عات الهای کیفی اط عات یکی از ویژگیالارائه به موقع اط

به موقع بودن عامل مهمی در ارتقاء و بهبود ت. ای در متون حسابداری برخوردار اس ویژه
عات الهای کیفی اولیه نظیر مربوط بودن و بیان صادقانه است. از این رو، هر چه اط ویژگی

 (.۲۰۰۸، ۱)بورین یابد عات نیز بهبود میالموقع باشند، کیفیت اط به

موقع برای اخذ  به اطالعات دقیق و به حسابداریکنندگان از اطالعات  هاستفاد 
اطالعات ارائه شده توسط مدیران . شان نیاز دارند گذاری تصمیمات مربوط به سرمایه

موقع  موقع باشند. در واقع اگر اطالعات به قدرتمند زمانی مهم و اثر گذار خواهند بود که به
تصمیمات اثر بگذارند یعنی اطالعات پیش از اینکه توان  توانند بر )بهنگام( نباشند نمی

گیرنده قرار گیرند.  اثرگذاری خود را بر تصمیمات از دست بدهند باید در دسترس تصمیم
موقع بودن اطالعات یکی از عوامل بازدارنده است که بر سر راه انتشار اطالعات قرار  به

عت الزم باشد تا بتوان اطمینان یافت که دارد و انتشار اطالعات حسابداری باید دارای سر
موقع بودن اطالعات  گیرند و همچنین به کنندگان قرار می در زمان الزم در دسترس استفاده

های مالی را در زمان مشخص و به طور مرتب ارائه کرد  به این معنی است که باید صورت
دگان برساند و اطالعات کنن تا تغییرات انجام شده در وضعیت شرکت را به آگاهی استفاده

(. با توجه به ۱۹۹۲، ۲کنندگان اثر بگذارند )هندریکسن جدید بتوانند در تصمیمات استفاده
دسترسی بیشتری به اطالعات خصوصی دارند و بر طبق تئوری نمایندگی و  اینکه مدیران

منافع حاصل از  تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت این احتمال وجود دارد که مدیریت
موقع و دقیق به صورت عمومی حفظ  افشای اطالعات را از طریق کاهش افشای اطالعات به

کند. از این رو مدیران قدرتمند به دالیل گوناگونی از جمله؛ افزایش منافع شخصی و 
(. لذا انتظاز ۲۰۱۷گذارند )سان و لو،  می بندی افشای اطالعات تأثیر  افزایش قدرت بر زمان

 ریم:دا
 .شود موقع بودن اطالعات می افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش به :دوم فرضیه

 قدرت مدیرعامل و قابلیت اتکا
طور  اتکاست که عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت باشد و به اطالعاتی قابل

                                                                                                                   
1. Bowrin  
2. Hendriksen 
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رود  انتظار میای معقول  گونه صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به
های  طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی بیان کند. بیان

 .اتکا بودن است الزم برای قابل
هیأت استانداردهای حسابداری مالی قابل اتکا بودن اطالعات را در گرو سه ویژگی 

ه بودن. صداقت در معیار طرفان داند؛ صداقت در معیار سنجش، قابل تأیید بودن و بی می
سنجش بیانگر این است که اگر قرار است کسی به یک دسته اطالعات وابسته باشد الزم 

ای که قصد بیان یا ارائه آن را دارد صادق  است این اطالعات در گزارش نمودن پدیده
باشد. قابل تأیید بودن اطالعات در نشریه شماره یک از مطالعات تحقیقاتی حسابداری، 

ای ارائه شود که بدون  ژه قابل تأیید را اینگونه تعریف کرده است؛ اطالعات به گونهوا
نظر و پژوهشگر دیگر تأیید کرد. در رابطه  تعصب باشد و بتوان آن را به وسیله یک صاحب

کند، بی طرفی عبارت است از  طرفی هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان می با بی
گیری در ارائه اطالعات وجود نداشته باشد  گونه جهت یچعاری از تعصب بودن و ه

طرفانه ارائه شده  (. اطالعات افشا شده باید قابل تأیید و به صورت بی۱۹۹۲)هندریکسن، 
باشند، در واقع اطالعات افشا شده باید از قابلیت اتکا برخوردار باشند. در حالی که بر طبق 

دارای قدرت است، این احتمال وجود دارد  هایی که مدیریت تئوری نمایندگی، در شرکت
طرفانه عمل نکند و در جهت دستیابی به منافع  که مدیریت در ارائه اطالعات به صورت بی

شخصی حرکت کند که منجر به سوء استفاده از اطالعات و کاهش قابلیت اتکای 
 (. لذا انتظار داریم:۲۰۱۷گردد )سان و لو،  اطالعات حسابداری می

 شود. افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش قابلیت اتکای اطالعات می :فرضیه سوم

 پیشینه تجربی پژوهش
انجام  اطالعات حسابداری یعوامل موثر بر کیفیت افشاهای متعددی در خصوص  پژوهش

( در پژوهشی تأثیر افشای اطالعات خصوصی بر افشای ۲۰۱۸) ۱گالسرگرفته است. 
ها و شفافیت اطالعاتی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از این بود  اطالعات شرکت

 شود. که افشای داوطلبانه اطالعات عمومی منجر به کاهش افشای اطالعات خصوصی می
عات، هنگامی که اهداف کیفی ( به بررسی کیفیت افشای اطال۲۰۱۸) ۲فوربس و همکاران

                                                                                                                   
 Glaeser. 1 

Forbes et al. 2 
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دهنده  های گزارش کنند پرداختند. نتایج نشان داد که شرکت افشای اطالعات را تنظیم می
ها، کیفیت اطالعات خود را وقتی که با افشای اطالعات مواجه باشند  تازه وارد و رقبای آن

 لئونگ و گل شود. می اطالعاتکه این امر منجر به بهبود کیفیت  دهند مدنظر قرار می
 به همزمان که یزمان شرکت، رانیمد که افتندی دست جهینت نیا به یپژوهش در( ۲۰۰4)

 اطالعات یافشا تیفیک کاهش موجب شوند، یم انتخاب زین رهیمد أتیه سیرئ عنوان
ای افشای اطالعات حسابداری، کیفیت  ( در مطالعه۲۰۱۱ایاتریدیس ). گردند یم یحسابدار

کاری مشروط و بدون قید و شرط را مورد بررسی قرار داد.  اطالعات حسابداری و محافظه
دهنده عدم تقارن اطالعاتی ناشی از ضرر و زیان برای  نتایج نشانگر این بود که شواهد نشان

منجر به افشای اطالعات حسابداری با کیفیت باال  های با اهرم مالی باال است، که شرکت
هایی که در مرحله رشد قرار دارند، اطالعات حسابداری کمتر  شود. در مقابل شرکت می

ها را تحت تأثیر  انداز رشد شرکت کنند که چشم تر را منتشر می کارانه و کم اهمیت محافظه
یأت مدیره و افشای اطالعات را ( تنوع جنسیتی ه۲۰۱۸) ۱عریبی و همکاراندهد.  قرار می

در کشور اردن مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از این بود که تنوع جنسیتی در هیأت 
( به ۲۰۱۷) ۲ناگاتا و نگوینمدیره تأثیر مثبتی بر سطح افشای اطالعات حسابداری دارد. 

این بود که بررسی ساختار مالکیت و کیفیت افشای اطالعات پرداختند. نتایج حاکی از 
تر اطالعات هستند در حالی  مطلوب یها به افشا گذاران فعال قادر به تشویق شرکت سرمایه

اطالعات خصوصی های مشابه با یکدیگر و با دسترسی به  گذاران با کسب و کار که سرمایه
 شود. گذاران به اطالعات می ها باعث ایجاد محدودیت جهت دسترسی سایر سرمایه شرکت

( قدرت مدیرعامل، رقابت در بازار محصول و کسب انگیزه ۲۰۱۷) ۳همکارانهانگ و 
برای حرکت عمومی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رقابت در بازار 

های  محصول و قدرت عملکرد مدیران بر استراتژی رشد پس از عرضه اولیه عمومی و پیامد
( به بررسی تأثیر قدرت ۲۰۱۶) 4و همکارانهان  .اثر مثبت دارداقتصادی حاصل از آن 

ها پرداختند. نتایج حاکی از این بود که تصمیمات مختلف در  مدیرعامل بر عملکرد شرکت
باشد، که در واقع بیان کننده تأثیر مثبت قدرت  عامل می شرکت تحت تأثیر قدرت مدیر

 مدیرعامل بر عملکرد شرکت است. 
                                                                                                                   

Aribi et al. 1  
Nagata & Nguyen. 2  
Huang et al. 3  

4. Han et al  



  35   یاطالعات حسابدار یافشا یفیتبر ک یرعاملنفوذ مد یرتأث یبررس

یت اطالعات حسابداری، کارایی اداری و ( به بررسی کیف۲۰۱۶) ۱آی و وانگژ 
تواند  گذاری پرداختند نتایج بیانگر این بود که کیفیت اطالعات حسابداری می سرمایه
شود. از این  می گذاری را بهبود بخشد که منجر به تقویت عملکرد مدیران اجرایی سرمایه

ها، بهبود عملکرد  رکترو مدیران باید توجه بیشتری به قدرت بازار برای نظارت بر رفتار ش
المبرت و اداری اطالعات حسابداری و افزایش کارایی تخصیص سرمایه داشته باشند. 

های سرمایه پراختند. نتایج  ( به بررسی اطالعات حسابداری، افشا و هزینه۲۰۰۷) ۲همکاران
  بیانگر این بود که افزایش کیفیت اطالعات حسابداری منجر به کاهش ناگهانی هزینه

 شود.  سرمایه می
( نیز در پژوهشی رابطه بین کیفیت افشا اطالعات ۱۳۹4شیری و همکاران ) موسوی 

ذیری بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر این بود که پ حسابداری و نوسان
پذیری بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.  بین کیفیت افشا اطالعات و نوسان

( به بررسی رابطه بین کیفیت افشاء )قابلیت اتکا و به موقع بودن( و ۱۳۸۸نوروش و حسینی )
 سود مدیریت و شرکتی افشای کیفیت بین بیانگر این بود که مدیریت سود پرداختند. نتایج

 منفی رابطه وجود از حاکی تحقیق های یافته همچنین دارد. وجود دار معنی منفی رابطه

ستایش و  .باشد می سود مدیریت و شرکتی افشای بودن موقع به بین دار معنی
( رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار ۱۳۹4میمند ) ابراهیمی

دهنده این بود که انواع  تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این بررسی نشان
( ۱۳۹4گذارند. مالایمنی و مرفوع ) ای متفاوت بر کیفیت افشا اثر می مالکان نهادی به گونه

در پژوهشی رابطه بین کیفیت افشای اطالعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی 
را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین خطای پیش بینی 
سود و میزان تعدیالت سنوات با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی بود و بین 

ای  ها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه عات شرکتکیفیت افشای اطال
ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشای  ( درمطالعه۱۳۹۳برقرار نبود. خواجوی و همکاران )

های نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این  اطالعات و هزینه
یفیت افشای اطالعات تأثیر معناداری بر هزینه بود که در بورس اوراق بهادار تهران، ک

                                                                                                                   
Zhai & Wang. 1 
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 نمایندگی ندارد.
های  (  به بررسی اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت۱۳۹۰دیدار و همکاران ) 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان دهنده این بود که 
مالی و سودآوری بر سطح افشاء کل  ها، اهرم خصوصیاتی مانند درجه مشهود بودن دارایی

دار ندارند.  اثر گذار بوده ولی اندازه و رشد در سودآوری بر سطح افشاء کل اثر معنی
ای به بررسی اثر کیفیت افشاء بر نقدشوندگی سهام  (درمطالعه۱۳۹۰فرد و ابوحمزه ) مرادزاده

نتایج بیانگر این بود های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  در شرکت
های پژوهش  که کیفیت افشا شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر مثبت دارد. همچنین یافته

 باشد. حاکی از وجود اثر مثبت قابل اتکا بودن افشاء شرکتی بر نقدشوندگی سهام می
های نظام  ( در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی۱۳۹۲دیانتی دیلمی و ملک محمدی ) 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  ت بر کیفیت اطالعات مالی شرکتراهبری شرک
تهران پرداختند. نتایج حاکی از این بود که از بین هفت متغیر نظام راهبری شرکت، چهار 

عامل بر  عامل، استقالل هیأت مدیره و مدت تصدی مدیر متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیر
( تأثیر ۱۳۹5و معنادار دارند. خدادادی و همکاران )کیفیت اطالعات مالی تأثیر مثبت 

موقع بودن افشا گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار   های راهبری شرکتی بر به معیار
 تنها شرکتی راهبری برای انتخابی معیارهای میان از بود که ایندادند. نتایج حاکی از 

 مثبت تاثیر مدیره هیات رئیس و عامل مدیر وظیفه دوگانگی و مالکیت تمرکز متغیرهای

 مالی گزارشگری افشا بودن موقع به بر معناداری منفی تاثیر مدیریت مالکیت و معنادار

 استقالل و مدیره هیئت اندازه نهادی، مالکیت متغیرهای که داد نشان نتایج همچنین، دارد.

 ندارند. مالی گزارشگری افشای بودن موقع به بر معناداری تاثیر مدیره هیئت

 روش شناسی پژوهش
از نوع  یلحاظ روش پژوهش تجرب و از ی، کاربردنتیجهاز لحاظ نوع  پژوهش نیا

 قیاز طر رهایمتغ نیب یروابط احتمال ،یدادیرو پس یها پژوهش است. در یدادیرو پس
مطالعه در  که در آن، موارد مورد ردیگ یمطالعه قرار م موجود، مورد طیمشاهده شرا
 نیا زیاستدالل ن روش . از لحاظستندین یاند و توسط محقق قابل دستکار دادهگذشته رخ 

( نمونه) جامعه از ییاست که با استفاده از مشاهده اجزا ییاستقرا یها از نوع پژوهش قیتحق
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 در ،. پژوهش حاضر، از لحاظ نظریهدینما یکل جامعه اقدام م یبرا یینسبت به ارائه الگو
که  است یهمبستگ قاتیاز نوع تحق یقرار دارد و از لحاظ آمار یاثبات یها پژوهش زمره

به منظور  رود. کار می های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره به برای آزمون فرضیه
های مالی  از صورت های پژوهش کمّی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده

آورد  )شبکه کدال( و نرم افزار ره نرسانی ناشرا حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطالع
استفاده شده است و   Excelنوین استخراج شده است. در مرحله بعد، از نرم افزار آماری

و برای آزمون مقایسه بین دو  ۹نسخه  Eviewsهای آماری مربوطه از نرم افزار  برای آزمون
 استفاده شده است. ۲۲جامعه از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 

 و نمونه آماری جامعه
الی  ۱۳۸۹های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  جامعه اماری پژوهش شرکت

 است. که حائز شرایط زیر باشند: ۱۳۹۶
 . طی دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار موجود باشند و تغییر سال مالی نداده باشند؛ ۱
 های مالی نباشند؛ زیرا عمدة گری واسطه گذاری و سایر های سرمایه جز شرکت. ۲

 است؛ اوتیفدارای ماهیت متها  های این شرکت فعالیت

 ها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد؛ و . سال مالی آن۳
پیوست  های توضیحی در یادداشت. اطالعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش 4

 .های مالی افشا شده باشد صورت
نظرگرفتن  شرکت برای نمونه انتخاب شد. با در ۱۲۲ده شبیان  های محدودیتباتوجه به 

های این  ت( برای آزمون فرضیهشرک ـ   سالمشاهده ) ۹۷۶در مجموع  پژوهش، زمانی دورة
 پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 متغیرهای پژوهش

 متغیرهای وابسته:
نژاد  ( و ستایش و کاظم۱۳۹۰نژاد و ذبیحی )  های یعقوب بر طبق پژوهش در پژوهش حاضر

 که به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار تهرانسالیانه افشای شرکتی  ، امتیازهای(۱۳۹۰)
ها از نظر  بندی شرکت یه رتبهالعو از طریق اط محاسبه شده ۱۳۸۹-۱۳۹۶های  طی سال
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به عنوان کیفیت افشا در نظر گرفته شده  شود تشر میرسانی مناسب منالع کیفیت افشا و اط
ماهه  ۱۲، ۹، ۶،  ۳های  های پذیرفته شده برای دوره امتیازهـای کیفیت افشای شرکت است.

به بعد منتشر شده است. این  ۱۳۸۲محاسبه و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 
نماید.  افشای شرکتی را منعکس می ی میزان آگاهی بخشی امتیازها، ارزیابی بورس درباره

موقع بودن و قابلیت اتکای اطالعات  امتیازهای مذکور، بر اساس میانگین وزنی معیارهای به
گردد. اطالعات ارزیابی شده، بر اساس مقررات افشای اطالعات در  افشا شده محاسبه می

 ۶،  ۳ای  های مـالی میـان دوره های مالی سالیانه، صورت بورس، از جمله صورت
ماهه  ۱۲و  ۹، ۶، ۳بینی درآمد هر سهم در مقاطع زمانی  ماهه و پیش ۹حسابرسی شده( و )

های زمانی مقرر و تفاوت در  است. تاخیر در ارسال اطالعات به بورس در مقایسه با مهلت
موقع بودن و قابلیت اتکا افشا  به  ها برای محاسبه بینی سودهای محقق شده نسبت به پیش

های  ی کل برای افشای شرکتی نیازمند وزن دادن به ویژگی شود. محاسبه رتبه استفاده می
ضمنا در صورت (. ۱۳۸۸موقع بودن و قابلیت اتکا اطالعات است )نوروش و حسینی،  به

های مالی حسابرسی شده پایان سال و زمان بندی پرداخت سود  عدم ارائه به موقع صورت
سازمان بورس و )ه ازای هر روی تاخیر در نظر گرفته شده است سهامداران، امتیاز منفی ب

  (.۱۳۸۶ اوراق بهاردار ،

 متغیر مستقل:

 (CEO Power)قدرت مدیریتی 
مجموع استفاده از  با( ۲۰۱۷( و هانگ و همکاران )۲۰۱۶مطابق با پژوهش هان و همکاران )

یده سنج رهیمد تیأو استقالل ه یبودن و یتیدومسئول رعامل،یمد یسه شاخص دوره تصد
 ۲شده است و بدین صورت در مدل آورده شده است که اگر مجموع این شاخص از 

و درغیراینصورت عدد صفر لحاظ شده است. بدین ترتیب  ۱بزرگتر باشد، عدد 
گیرند، نشان از نفوذ و قدرت مدیریتی بیشتر  می ۱هایی که شاخص قدرت مدیریتی  شرکت

 ها دارد. در آن شرکت
باشد و بدین  صدی مدیر عامل: سنوات مدیریت شخص مربوط در شرکت میدوره ت 

صورت در مدل آورده شده که در صورتی که دوره تصدی مدیرعامل باالتر از میانه در 
گیرد. باالتر بودن دوره  و در غیراینصورت عدد صفر می ۱های نمونه باشد، عدد  بین شرکت
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. (۲۰۱۲، ۱)هازاریکا، کارپوف وناهاتاباشد  تصدی مدیرعامل نشان از قدرت بیشتر وی می
 در نظر گرفته شده است. ۱۳۸۷گیری این متغیر سال پایه  برای اندازه

دوگانگی نقش مدیرعامل: درصورتی که مدیر عامل همزمان به عنوان رئیس یا نایب رئیس 
براین هیأت مدیره در شرکت به فعالیت بپردازد نشان از نفوذ بیشتر وی در شرکت دارد، بنا

؛ عباسی ۲۰۰۸، ۲شود )خُلیف لحاظ شده و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته می ۱عدد 
 (.۱۳۸۸؛ آقایی و همکاران، ۱۳۹۳و کالنتری، 

: به صورت تقسیم نسبت اعضای هیأت مدیره غیرموظف به کل رهیمد تیأاستقالل ه 
های  از میانه در بین شرکت تر اعضای هیأت مدیره و در صورتی که  شاخص استقالل پایین

شود و در  لحاظ می ۱نمونه باشد نشان از قدرت بیشتر مدیرعامل دارد و در نتیجه عدد 
 (.۲۰۱۰، ۳گیرد )دیمیتروپولوس و آستریو غیراینصورت عدد صفر می

 متغیرهای کنترلی

 ( ROA)سودآوری شرکت 
از  یاریبه مثابه مع (شرکت یها نسبت سودخالص تقسیم بر کل دارایی) ها ییبازده دارااز 

باشد  ها به صورت زیر می ، رابطه محاسباتی بازده داراییشود یسودآوری شرکت استفاده م
 (.۲۰۱۷؛ سان و لو، ۱۳۹۰نژاد،  )ستایش و کاظم

Net income (۱رابطه)
ROA

total assets


 
 (Sizeاندازۀ شرکت )

برای سنجش اندازة شرکت استفاده شده ها  با استفاده از متغیر لگاریتم طبیعی مجموع دارایی
نژاد و  ؛ یعقوب۱۳۹۰نژاد،  شود )ستایش و کاظم ( محاسبه می۲است و به صورت زیر)رابطه 

 (.۲۰۰5، ۳؛ السعید۱۳۹۰ذبیحی، 
 (۲رابطه)  LSize n TA 

 های شرکت. برابر است با جمع کل دارایی TAدر این رابطه 

 ( Growthرشد شرکت )

                                                                                                                   
1. Hazarika, Karpoff & Nahata 

Kholeif .2 
Dimitropoulos & Asteriou3.  

4. Alsaeed 
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گردد، رابطه محاسباتی رشد شرکت به صورت  یشرکت حاصل م یاتیرشد درآمد عملاز 
 (.۲۰۰۲، ۱؛ اسکینر و اسلون۱۳۹۳باشد )اخگر و کرمی،  ( می۳زیر )رابطه 

1 (۳رابطه)

1

Sales revenue Sales revenue

Sales revenue

t t

t

Growth 






 
 Levrerag):اهرم مالی شرکت )

دهنده میزان تأمین مالی  ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان ها به دارایی نسبت بدهی
( محاسبه 4بلندمدت برون شرکتی واحد تجاری است که از طریق رابطه زیر )رابطه 

، ۲؛ کارامونو و وافیز۱۳۹۰نژاد و ذبیحی،  ؛ یعقوب۱۳۹۰نژاد،  شود)ستایش و کاظم می
۲۰۰5.) 

long-term debt (4رابطه)
Leverage

total assets


 
 ها ها و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده

شده  های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده ها از روش برای تجزیه و تحلیل داده
ها آورده  های آزمون فرضیه گردند. در ابتدا مدل است. که در ادامه به تفصیل تشریح می

شوند. سپس  های توصیفی متغیرهای مورد نظر ارائه می است، پس از آن، آماره شده
ها مورد آزمون قرار  سنجی برآورد و فرضیه لگوهای اقتصادالگوهای مورد نظر به کمک ا

 گیرند. می

 ها مدل آزمون فرضیه
 آزمون برای( استفاده شده است. ۲۰۱۷های پژوهش از مدل سان و لو ) برای آزمون فرضیه

 .۱ز مدل شماره ا پژوهش اول فرضیه

 
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Disclosure α β CEO Power β Firm Size β Firm Levrerage β Firm ROA β FirmGrowth ε      

 
 .۲ شماره مدل از پژوهشدوم  فرضیههمچنبن برای آزمون 

 
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Timeliness α β CEOPower β Firm Size β Firm Levrerage β FirmROA β Firm Growth ε      

 

                                                                                                                   
Skinner & Sloan. 1 

2. Karamanou & Vafeas  
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به شرح زیر استفاده شده   ۳و در نهایت، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از مدل شماره
 است.

i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Reliability α β CEO Power β Firm Size β Firm Levrerage β FirmROA β Firm Growth ε      

 

 آمار توصیفی

و اختالف  های توصیفی حاصل از این پژوهش شامل میانگین، میانه، انحراف معیار یافته
های آمار توصیفی متغیرهای  همچنین شاخص .شود ذیل ارائه می طی جداول میانگین

های مورد استفاده در این پژوهش به صورت مجزا ارائه گردیده  مربوط به هر یک از مدل
ها، گروه  آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک کل گروه شرکت است.

به ترتیب در  قدرت مدیریتبدون های  و گروه شرکت قدرت مدیریت باهای  شرکت
 .ارائه شده است ۳و ۲جداول شماره 

 ها های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل گروه شرکت شاخص. 2جدول 
 کمترین مقدار بیشترین مقدار انحراف معیار میانه میانگین متغیرهای پژوهش

 310/4 906/99 415/19 666/77 514/72 کیفیت افشا
 488/1 100 625/18 744/86 395/81 به موقع بودن
 0 869/99 260/32 432/63 150/55 قابلیت اتکا

 0 1 487/0 0 387/0 قدرت مدیریت
 -193/0 499/0 127/0 094/0 107/0 سودآوری

 578/11 739/18 437/1 230/14 435/14 اندازه شرکت
 -493/0 953/0 334/0 132/0 160/0 رشد شرکت
 144/0 949/0 195/0 617/0 595/0 اهرم مالی

 
 ۳۹5/۸۱شود در بین متغیرها به موقع بودن با مقدار  مشاهده می ۲طور که در جدول  همان

دارای کمترین میانگین است؛ همچنین  ۱۰۷/۰دارای باالترین میانگین و سودآوری با مقدار 
تریِ بیشتری برخوردار است  از انحراف معیار و دامنه گسترده ۲۶۰/۳۲قابلیت اتکا با مقدار 

ها از میانگین فاصله  ن است که قابلیت اتکا اطالعات در اکثر شرکتکه نشان دهنده ای
های پذیرفته شده در  زیادی دارد و بیانگر این است که اطالعات ارائه شده در شرکت

بورس اوراق بهادار تهران آن چنان از قابلیت اتکا برخوردار نیستند. سودآوری با مقدار 
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تریِ کمتری برخوردار است. نزدیکی میانگین و  از انحراف معیار و دامنه گسترده ۱۲۷/۰
 میانه متغیرهای پژوهش حاکی از برخورداری توزیع نرمال در میان متغیرهای پژوهش است.

قدرت  باهای  گروه شرکتدو آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در  در ادامه،
از طریق  ها ین. اختالف میانگدهد را نشان می های بدون قدرت مدیریتی مدیریتی و شرکت

های بدون قدرت  دارای قدرت مدیریت از میانگین شرکت های تفاضل میانگین شرکت
 مدیریت بدست آمده است.

قدرت های دارای  های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح گروه شرکت شاخص. 3جدول 
 مدیریت و بدون قدرت مدیریت

متغیرهای 
 پژوهش

های دارای قدرت  شرکت
 (1مدیریت)

 شرکت( -مشاهده )سال 387

های بدون قدرت  شرکت
 (2مدیریت)

اختالف  شرکت( -مشاهده )سال 589
 میانگین

(2)-(1) 

آزمون  t آماره
مقایسه 

میانگین در دو 
 میانه میانگین جامعه مستقل

انحراف 
 معیار

 میانه میانگین
انحراف 

 معیار

کیفیت 
 افشا

375/71 346/75 855/19 334/73 470/78 114/19 959/1- 458/1- 

به موقع 
 بودن

265/79 302/84 819/18 416/82 372/88 412/18 151/3- *582/2- 

قابلیت 
 اتکا

594/55 984/63 282/32 870/54 813/62 270/32 724/0 341/0 

قدرت 
 مدیریت

1 1 0 0 0 0 1 - 

 -925/1 -016/0 128/0 096/0 114/0 124/0 091/0 098/0 سودآوری

اندازه 
 شرکت

593/14 405/14 501/1 335/14 145/14 387/1 258/0 *748/2 

رشد 
 شرکت

098/0 091/0 124/0 147/0 117/0 331/0 049/0- 467/1 

 108/5* 062/0 204/0 588/0 571/0 173/0 653/0 633/0 اهرم مالی

 
نشان داده شده است،  ۳با توجه به مقایسه دوجامعه مستقل که در ستون آخر جدول 

شود که کیفیت افشای اطالعات حسابداری، قابلیت اتکای اطالعات،  مالحظه می
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های دارای قدرت مدیریت و بدون قدرت  سودآوری و رشد شرکت در دو گروه شرکت
حسابداری، اندازه  به موقع بودن اطالعات مدیریت تفاوت معناداری ندارند، در صورتی که

شرکت و اهرم مالی در دو گروه شرکت تفاوت معناداری دارند )که با عالمت ستاره 
به موقع بودن  قدرت مدیریتهای دارای  شرکت در ای که گونه بهاند(،  مشخص شده

بدون قدرت های  شرکت بیشتری از شرکت اندازهو  کمتر و اهرم مالی اطالعات حسابداری
 رود فرضیه دوم پژوهش تأیید شود. ابراین انتظار مید، بندارن مدیریت

 ها نتایج آزمون فرضیه
 بررسی به ترکیبی، های داده تخمین روش تعیین ضمن پژوهش، های مدل تخمین از پیش

 از پاگان بروش و هاسمن چاو، های شد. آزمون پرداخته رگرسیونی الگوهای مفروضات

 در آن نتایج که کرد حمایت پژوهش ترکیبی های داده تخمین برای ثابت اثرهای روش

 رگرسیون نتایج ۶و  5، 4 های است. جدول شده آورده ۶و  5، 4 های پایین جدول قسمت

 .دهند می نشان را پژوهش دوم و سوم اول، مدل

 پژوهش اول فرضیة آماری آزمون نتایج .۴ جدول

 
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Disclosure α β CEO Power β Firm Size β Firm Levrerage β Firm ROA β FirmGrowth ε      

 

 سطح معناداری Tآماره ضریب متغیر
 003/0 973/2 872/74 مقدار ثابت

 494/0 683/0 824/0 قدرت مدیریت
 002/0 082/3 014/26 سودآوری

 896/0 -129/0 -224/0 اندازه شرکت
 219/0 228/1 869/1 رشد شرکت
 487/0 -695/0 -272/4 اهرم مالی

 497/0 ضریب تعیین تعدیل شده 566/0 ضریب تعیین

 F 000/0سطح معناداری F 269/8 آماره

 000/0 سطح معناداری آزمون بروش پاگان 351/319 آماره آزمون بروش پاگان
 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 303/5 آماره آزمون چاو

 000/0 سطح معناداری آزمون هاسمن 589/62 آماره آزمون هاسمن
 549/1 آماره دوربین واتسون

 مدل با اثرات ثابت برازش مدلنتیجه جهت 
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در سطح  ۰۰۰/۰و سطح معناداری آن  Fشود، آماره  مشاهده می 4گونه که در جدول  همان
باشد. بنابراین متغیرهای  درصد نشان دهنده معنادار بودن الگوی پژوهش می ۹5اطمینان 

و سطح  ۶۸۳/۰مستقل و کنترلی توانایی توضیح متغیر وابسته را دارند. آماره تی استیودنت 
نشان دهنده این است که  بر خالف انتظار افزایش  4۹4/۰معناداری متغیر قدرت مدیریت 

شود، بنابراین فرضیه اول  قدرت مدیرعامل سبب کاهش کیفیت افشای اطالعات نمی
 شود.  پژوهش تایید نمی

درصد از تغییرات متغیر  4۹است. لذا  4۹۷/۰عالوه براین ضریب تعیین تعدیل شده  
توان به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد. برای بررسی خود همبستگی  وابسته را می

های مدل رگرسیون از آمون دوربین واتسون استفاده شده است. آماره دوربین  باقیمانده
های مدل رگرسیون است.  خود همبستگی باقیمانده نشان دهنده عدم 54۹/۱واتسون 

نشان  ۰۰۲/۰، متغیر کنترلی سودآوری با سطح معناداری 4همچنین بر اساس نتایج جدول
دهنده وجود رابطه مثبت و معناداری بین سودآوری و کیفیت افشای اطالعات حسابداری 

رابطه منفی و معنادار  بررسی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر و جود پس از این، به منظوراست. 
بین قدرت مدیریت و به موقع بودن اطالعات حسابداری، مدل دوم پژوهش برازش 

 درج شده است. 5در جدول  ۲شود. نتیجه برآورد مدل  می

 پژوهش فرضیة دوم آماری آزمون نتایج .5 جدول

i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Timeliness β CEOPower β Firm Size β Firm Levrerage β FirmROA β Firm Growth ε      

 

 سطح معناداری Tآماره ضریب متغیر
 000/0 453/26 234/131 مقدار ثابت

 020/0 -324/2 -621/1 قدرت مدیریت
 003/0 933/2 128/12 سودآوری

 000/0 -125/10 -961/2 اندازه شرکت
 018/0 364/2 449/4 رشد شرکت
 000/0 -673/8 -634/17 اهرم مالی

 187/0 ضریب تعیین تعدیل شده 197/0 ضریب تعیین
 F 0/000سطح معناداری F 696/19 آماره

 000/0 سطح معناداری آزمون پروش پاگان 568/392 آماره آزمون پروش پاگان
 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 199/6 آماره آزمون چاو

 000/0 سطح معناداری آزمون هاسمن 525/72 آماره آزمون هاسمن
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 854/1 آماره دوربین واتسون
 مدل با اثرات ثابت نتیجه جهت برازش مدل

 
در فرضیه دوم، همانند فرضیه اول بیان کننده  ۰۰۰/۰سطح معناداری آن  و  Fآماره 

معناداری الگوی پژوهش است. بنابراین متغیرهای مستقل و کنترلی توانایی توضیح متغیر 
و سطح معناداری متغیر قدرت مدیریت  -۳۲4/۲وابسته را دارند. آماره تی استیودنت 

تظار افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش نشان دهنده این است که بر طبق ان ۰۲۰/۰
 شود. شود، بنابراین فرضیه دوم پژوهش تایید می موقع بودن اطالعات حسابداری می به

درصد از تغییرات متغیر وابسته  ۱۸است. لذا  ۱۸۷/۰عالوه براین ضریب تعیین تعدیل شده 
مبستگی توان به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد. برای بررسی خود هرا می

های مدل رگرسیون از آمون دوربین واتسون استفاده شده است. آماره دوربین  باقیمانده
های مدل رگرسیون است.  نشان دهنده عدم خود همبستگی باقیمانده ۸54/۱واتسون 

.  متغیرهای کنترلی سودآوری و رشد در فرضیه دوم 5همچنین براساس نتایج جدول 
نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین  ۰5/۰ز پژوهش با سطح معناداری کمتر ا

موقع بودن اطالعات حسابداری است، در حالی  متغیرهای سودآوری و رشد شرکت با به
که متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی دارای رابطه منفی و معنادار با به موقع بودن 

وهش مبنی بر وجود رابطه به منظور، بررسی فرضیه سوم پژباشند.  اطالعات حسابداری می
منفی و معنادار بین قدرت مدیریت و قابلیت اتکا اطالعات حسابداری، مدل سوم پژوهش 

 شده است.درج  ۶در جدول  ۳شود. نتیجه برآورد مدل  برازش می

 پژوهش فرضیة سوم آماری آزمون نتایج .۶ جدول

 
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 3 i,t 3 i,t 0Reliability α β CEOPower β Firm Size β Firm Levrerage β FirmROA β Firm Growth ε      

 

 معناداریسطح  Tآماره ضریب متغیر
 256/0 -134/1 -875/52 مقدار ثابت

 122/0 546/1 451/3 قدرت مدیریت
 042/0 036/2 813/31 سودآوری

 013/0 483/2 959/7 اندازه شرکت
 025/0 -238/2 -308/6 رشد شرکت
 118/0 -564/1 -794/17 اهرم مالی
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 376/0 ضریب تعیین تعدیل شده 461/0 ضریب تعیین
 F 000/0سطح معناداری F  430/5 آماره

 000/0 سطح معناداری آزمون پروش پاگان 325/121 آماره آزمون پروش پاگان
 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 353/3 آماره آزمون چاو

 000/0 سطح معناداری آزمون هاسمن 822/23 آماره آزمون هاسمن
 686/1 آماره دوربین واتسون

 اثرات ثابتمدل با  نتیجه جهت برازش مدل

 
در فرضیه سوم، همانند فرضیه اول و دوم بیان  ۰۰۰/۰سطح معناداری آن  و  Fآماره  

کننده معناداری الگوی پژوهش است. بنابراین متغیرهای مستقل و کنترلی توانایی توضیح 
و سطح معناداری متغیر قدرت مدیریت  54۶/۱متغیر وابسته را دارند. آماره تی استیودنت 

نشان دهنده این است که  بر خالف انتظار افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش  ۱۲۲/۰
 شود. شود، بنابراین فرضیه سوم پژوهش تایید نمی قابلیت اتکای اطالعات حسابداری نمی

درصد از تغییرات متغیر  ۳۷است. لذا  ۳۷۶/۰عالوه براین ضریب تعیین تعدیل شده  
و کنترلی نسبت داد. برای بررسی خود همبستگی  توان به متغیرهای مستقل وابسته را می

های مدل رگرسیون از آمون دوربین واتسون استفاده شده است. آماره دوربین  باقیمانده
. گرسیون استرهای مدل  نشان دهنده عدم خود همبستگی باقیمانده ۶۸۶/۱واتسون 

سطح معناداری . متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت با ۶همچنین بر اساس جدول 
نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار و متغیر رشد شرکت دارای رابطه  ۰5/۰کمتر از 

 باشند. منفی و معنادار با قابلیت اتکا اطالعات حسابداری می

 گیری  بحث و نتیجه
 ۱۳۸۹های  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۲۲در این پژوهش 

نوان نمونه انتخاب شده است. قدرت مدیریت و تأثیر آن بر کیفیت افشای به ع ۱۳۹۶تا 
اطالعات، به موقع بودن اطالعات و قابلیت اتکای اطالعات حسابداری، با استفاده از روش 
تحلیل تجربی بررسی شده است. در این پژوهش قدرت مدیریت، با استفاده از مجموع 

گیری  ل و استقالل هیأت مدیره اندازهدوره تصدی مدیریت، دوگانگی نقش مدیرعام
( برای ۲۰۱۷( و هانگ و همکاران )۲۰۱۶های هان و همکاران ) است. از روش شده

( و ستایش و ۱۳۹۰گیری قدرت مدیریت و بر طبق پژوهش یعقوب نژاد و ذبیحی ) اندازه
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 .گیری کیفیت افشای اطالعات حسابداری استفاده شده است ( برای اندازه۱۳۹۰همکاران )

در پژوهش حاضر تأثیر قدرت و نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطالعات حسابداری 
دهد که بر خالف انتظار مطرح شده در فرضیه اول، افزایش  ها نشان میبررسی گردید. یافته

، بنابراین فرضیه شود قدرت مدیرعامل سبب کاهش کیفیت افشای اطالعات حسابداری نمی
 .شود اول پژوهش تایید نمی

های نظارت بر عملکرد مدیریت  شاید بتوان این موضوع را به استفاده مالکان از سیستم 
همچون حاکمیت شرکتی ارتباط داد. به این صورت که سیستم حاکمیت شرکتی قوی 

کند با نظارت مناسب بر مدیریت، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت برای  تالش می
اطالعات حسابداری که در جهت دستیابی به منافع شخصی گذاری بر کیفیت افشای  تأثیر

توان  گیرد جلوگیری کند، بنابراین وجود سیستم حاکمیت شرکتی قوی را می صورت می
 مکمل کیفیت افشای اطالعات حسابداری در شرکت دانست.

های آزمون فرضیه دوم بیانگر این است که افزایش قدرت مدیرعامل سبب کاهش  یافته 
شود. در واقع  شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می ودن اطالعات حسابداری میبه موقع ب

 جویند. بندی افشای اطالعات بهره می مدیران از قدرت خویش در راستای زمان

های آزمون فرضیه سوم بیانگر این است که افزایش قدرت مدیرعامل  و در نهایت، یافته
شود، بنابراین فرضیه سوم پژوهش  نمی سبب کاهش قابلیت اتکای اطالعات حسابداری

در واقع مدیریت از قدرت خویش در جهت اثرگذاری بر قابلیت اتکای شود.  تأیید نمی
توان به وجود سیستم نظارت قوی در شرکت اشاره کرد  کند که می اطالعات استفاده نمی

 کند. گذاری مدیریت بر قابلیت اتکای اطالعات حسابداری جلوگیری می که از تأثیر
(، خدادادی و ۲۰۱۷سان و لو )های  های پژوهش با یافته نتایج حاصل از آزمون فرضیه

باشد در حالی که با  ( همسو می۱۳۹۲محمدی )  دیلمی و ملک ( و دیانتی۱۳۹5همکاران )
  ( مطابقت ندارد.۲۰۰4های گل و لئونگ ) یافته

باشد.  ارای اهمیت مینتایج این پژوهش به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت شرکتی د 
ها به ناچار تاثیر بیشتری بر اطالعات حسابداری خواهند گذاشت و میزان  مدیران شرکت

ها به میزان قدرت مدیریت بستگی دارد. تأثیر قدرت رهبری بر کیفیت اطالعات  تأثیر آن
حسابداری نباید نادیده گرفته شود. این بدان معنی است که در زمینه وضعیت فعلی نظام 
اقتصادی بازار سوسیالیستی کشور اگر به دنبال بهبود کیفیت اطالعات حسابداری هستیم، 
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ها و ساختار حاکمیت شرکتی را به طور موثر بهبود بخشید و  باید ساختار سازمانی شرکت
های مدیریتی را تقویت کند تا کیفیت  قوانین و مقرراتی تدوین شود که محدودیت

 شفافیت اطالعات حسابداری بهبود یابد.اطالعات حسابداری شرکت و 
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 منابع
های  ویژگی»(. ۱۳۸۸). چاالکی، پری؛ عادل آذر، ؛اعتمادی، حسین ؛آقایی، محمد علی

حاکمیت شرکتی و محتوای اطالعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر 
 .5۸-۲۷، صص4، شماره ۱۶،  سال فصلنامه علوم مدیریت ایران .«نقش مدیریت سود

های شرکت بر کیفیت  بررسی تأثیر ویژگی» (.۱۳۹۳اخگر، محمدامید؛ کرمی، افشار. )
های  بررسی. «های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانگزارشگری مالی شرکت

 .۲۲-۱صص ، ۱، شماره ۱حسابداری، سال 
های راهبری شرکتی  تأثیر معیار» (.۱۳۹5کار، جواد؛ ویسی، سجاد. ) خدادادی، ولی؛ نیک

، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. «بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی
 .۷4-5۳، صص 5۲، شماره ۱۳سال 

بررسی رابطه بین کیفیت »(. ۱۳۹۳خواجوی، شکراهلل؛ فتحه، محمدحسین؛ نجفی، زهرا. )
شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفته  افشای اطالعات و هزینه نمایندگی شرکت

 .۸۹-۶۷صص، ۱۸، شماره 5مجله دانش حسابداری، سال . «تهران
های نظام راهبری  بررسی تأثیر ویژگی»(. ۱۳۹۲محمدی، هادی. ) دیلمی، زهرا؛ ملک دیانتی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  شرکت بر کیفیت اطالعات مالی شرکت
 .۱۷۰-۱5۱صص  ،۱۳، شماره 4سال مجله دانش حسابداری،  «.تهران

اثر خصوصیات شرکتی بر (. »۱۳۹۰دیدار، حمزه؛ منصورفر، غالمرضا؛ خجسته، هیوا. )
فصلنامه مطالعات «. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سطح افشاء شرکت

 .۱۶۸-۱4۱، صص ۳۲، شماره۹تجربی حسابداری مالی،سال
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر (. »۱۳۹۰مصطفی. )نژاد،  حسین؛ کاظم  ستایش، محمد

«. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت افشای اطالعات شرکت
 .۷۹-4۹، صص ۱۷، شماره 4های حسابداری، سال  پیشرفت

رابطه بین نوع مالکیت نهادی و (. »۱۳۹4میمند، مهدی. ) ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی
، فصلنامه  مطالعات تجربی حسابداری مالی«. ورس اوراق بهادار تهرانکیفیت افشا در ب

 .۷5-5۳، صص 4۸، شماره ۱۲سال 
تاثیر نظام راهبری شرکتی بردوگانگی  بررسی»(. ۱۳۹۳). الهام کالنتری، ؛عباسی، مجید

  .۱۷4-۱45، صص ۶5 ، شماره۲۱فصلنامه روند، سال . «مدیرعامل وظیفـه
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رابطه »(. ۱۳۹4شیری، محمود؛ سلیمانی، حمید؛ مومنی، یوسف؛ سلیمانی، حجت. ) موسوی
های  پژوهش. «پذیری بازده سهام بین کیفیت افشای اطالعات حسابداری و نوسان

 .۱44-۱۳۱، صص ۱۸، شماره 5، سال تجربی حسابداری
دشوندگی سهام در اثر کیفیت افشاء بر نق»(. ۱۳۹۰فرد، مهدی؛ ابوحمزه، مینا. ) مرادزاده

فصلنامه مطالعات تجربی «. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
 .۱۰۲-۷۳، صص ۳۲شماره  حسابداری مالی، سال نهم،

رابطه بین کیفیت افشای اطالعات و تأخیر در »(. ۱۳۹4مالایمنی، وحید؛ مرفوع، محمد. )
، ۱۲، سال ربی حسابداری مالیفصلنامه مطالعات تج. «زمان صدور گزارش حسابرسی

 .۷۱-5۱، صص 45شماره 
بررسی رابطه بین کیفیت افشا )قابلیت اتکا و به » (.۱۳۸۸نوروش، ایرج؛ سیدعلی، حسینی. )

، 5، شماره ۱۶های حسابداری و حسابرسی، سال  بررسی. «موقع بودن( و مدیریت سود
 .۱۳4-۱۱۷صص 

بررسی کیفیت افشا )قابلیت اتکا و به موقع »(. ۱۳۹۲فر، محمودی؛ منصور، مقدسی. ) همت
«. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودن( بر ارزش سهام شرکت

 .۱4۷-۱۳۳، صص ۲، شماره ۲۰های حسابداری و حسابرسی، سال  بررسی
 ،علی پارسائیان ،تئوری حسابداری (.۱۳۸۸) اف. بردا، مایکل الدون اس؛ ون ،هندریکسن

 ترمه. ،تهران
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات » .(۱۳۸۶) .ت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارأهی

 «.نشده نزد سازما های ثبت شرکت
بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و نقدشوندگی »(. ۱۳۹۰نژاد، احمد، ذبیحی، علی. ) یعقوب

دانش مالی تحلیل اوراق «. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سهام شرکت
 .۲۳5-۲۱۷، صص۲، شماره 4سال بهادار، 
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