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 چکیده
در راساصای مااتات از    هاای اتصااادی   بنگاهکیفیت افشای اطالعات در صورتهای مالی 

گذاران و کاهش عدم تقارن اطالعاتی نقاش مهاای در اافافیت باازار سارماته       منافع سرماته
کند. مدتران تواناند، آگاهی بیشصری درباره وضعیت ارکت و صانعت دارناد و  در    میاتفا 

دهای مناسا ی باه باازار      توانند با افزاتش سطح افشاای اطالعاات عالمات    میاراتط مخصلف 
ای  ی نااتنادگی را کااهش دهناد. در اتان شابوهش باا ناوناه       هاا  سرماته دااصه بااند و هزتنه

به بررسی رابطه باین   1390 -1394( طی دوره زمانی تمشاهده )سال ا ارک  520مصشکل از 
ی شابوهش  هاا  شرداخصاه ااد. تافصاه   کااری   محافظهکیفیت افشا و تواناتی مدترتت با تاکید بر 

د، تواناتی مادتران تااریر مت ات و معنااداری بار کیفیات افشاای اطالعاات دارد.         هد مینشان 
دارد. اماا ااواهدی   فی و معناداری من تاریربر کیفیت افشای اطالعات کاری  محافظههاچنین 

کاری بر رابطاه باین توانااتی مادتر و کیفیات افشاای اطالعاات         م نی بر تاریرگذاری محافظه
 مشاهده نشد.
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 مقدمهمقدمه
بازده ماورد انصظاار خاودرا بارآورد     بازده ماورد انصظاار خاودرا بارآورد       هاها  گذاران با اسصفاده از اطالعات مالی ارکتگذاران با اسصفاده از اطالعات مالی ارکت  سرماتهسرماته

لذا برای اتنکه اطالعات ماالی گازارش ااده بصواناد در ارزتاابی عالکارد و تاوان        لذا برای اتنکه اطالعات ماالی گازارش ااده بصواناد در ارزتاابی عالکارد و تاوان          ،،کنندکنند  میمی
گاذاران بصوانناد باه اتکاای     گاذاران بصوانناد باه اتکاای       کنندگان کاك کند و سرماتهکنندگان کاك کند و سرماته  ارکت به اسصفادهارکت به اسصفاده  سودآوری تكسودآوری تك

اتن اطالعات، بازده مورد انصظارخود را برآورد کنند، ارائه اطالعات باتد به نحوی بااد کاه  اتن اطالعات، بازده مورد انصظارخود را برآورد کنند، ارائه اطالعات باتد به نحوی بااد کاه  
بینای  بینای    شایش شایش   سنجش توان ساودآوری و  سنجش توان ساودآوری و    ت را ماکن سازد و درت را ماکن سازد و درارزتابی عالکرد گذاصه ارکارزتابی عالکرد گذاصه ارک

که ارتام منادر  درگزارااگری ماالی بارای     که ارتام منادر  درگزارااگری ماالی بارای       فعالیصهای آتی مؤرر بااد. بنابراتن عالوه بر اتنفعالیصهای آتی مؤرر بااد. بنابراتن عالوه بر اتن
 ی آنهاا تايریر دارد، کیفیات گزارااگری ماالی و     ی آنهاا تايریر دارد، کیفیات گزارااگری ماالی و     هاا هاا   گذاران مهم است و بار تااایم  گذاران مهم است و بار تااایم    سرماتهسرماته

. . گاذاران اسات  گاذاران اسات    د توجاه خااس سارماته   د توجاه خااس سارماته   افشا نیز به عنوان تکی از ابعااد اطالعاات ماالی ماور    افشا نیز به عنوان تکی از ابعااد اطالعاات ماالی ماور    
 ((13361336)کردسصانی، )کردسصانی، 

کیفیت افشا را می توان میزان دتت گزاراگری مالی در انعکااس اطالعاات مرباوه باه     کیفیت افشا را می توان میزان دتت گزاراگری مالی در انعکااس اطالعاات مرباوه باه     
که مصاارر از عوامال مخصلفای از جالاه     که مصاارر از عوامال مخصلفای از جالاه       نقدی وامد انصفاعی تعرتف ناودنقدی وامد انصفاعی تعرتف ناود  هایهایعالیات وجرتانعالیات وجرتان

اطالعاات مارت ط باا تابلیات مادتران اارکصها، از ت یال        اطالعاات مارت ط باا تابلیات مادتران اارکصها، از ت یال        بااد. بااد.   میمیتواناندی مدترتت ارکت تواناندی مدترتت ارکت 
گذاری، تايمین مناابع، تخاایه بهیناه مناابع، و      گذاری، تايمین مناابع، تخاایه بهیناه مناابع، و        سرماتهسرماتهتواناتی آنها در اسصفاده از فرصصهای تواناتی آنها در اسصفاده از فرصصهای 

دانش و تجربه آنها، تکی از ابعااد مهام و ارزاااند داراتیهاای نامشاهود اارکصهای تجااری        دانش و تجربه آنها، تکی از ابعااد مهام و ارزاااند داراتیهاای نامشاهود اارکصهای تجااری        
تواناتی مادترتت  تواناتی مادترتت  ( ( 20122012))کاران کاران دمرجیان و هادمرجیان و ها  (.(.13941394اوند )ناازی و غفاری،اوند )ناازی و غفاری،  محسوب میمحسوب می
کنناد.  کنناد.    مای مای کاراتی مدتران نس ت به رت ا در ت دتل منابع ارکت به درآمد تعرتف کاراتی مدتران نس ت به رت ا در ت دتل منابع ارکت به درآمد تعرتف   را به عنوانرا به عنوان

ی فااروش، اداری و عاااومی، ی فااروش، اداری و عاااومی، هاااهااا  ، هزتنااه، هزتنااههاااهااا  اتاان منااابع در ااارکصها اااامل بهااای موجااودی اتاان منااابع در ااارکصها اااامل بهااای موجااودی 
هاای  هاای  ییهاای تحقیاو و توساعه و داراتا    هاای تحقیاو و توساعه و داراتا    هاای عالیااتی، هزتناه   هاای عالیااتی، هزتناه     مشهود، اجارهمشهود، اجاره  ی رابتی رابتهاها  داراتیداراتی

اعصقاد بر اتن اسات کاه مادتران تواناا     اعصقاد بر اتن اسات کاه مادتران تواناا       ..((13931393اود )ماجب و هاکاران،اود )ماجب و هاکاران،  نامشهود ارکت مینامشهود ارکت می
توانناد تقاضاای   توانناد تقاضاای     مای مای آوری و روند صنعت دارند و با اتکای بیشصری آوری و روند صنعت دارند و با اتکای بیشصری   درک مناسب تری از فندرک مناسب تری از فن

ی بااارزش تار و   ی بااارزش تار و   هاها  تر در طرحتر در طرح  گذاری مناسبگذاری مناسب  بینی کنند. هاچنین، سرماتهبینی کنند. هاچنین، سرماته  محاوالت را شیشمحاوالت را شیش
مادت  مادت    در کوتاهدر کوتاهد د وورر  میمیانصظار انصظار  ..مندان نیز از وتبگی مدتران تواناند استمندان نیز از وتبگی مدتران تواناند استمدترتت کارای کارمدترتت کارای کار

اتن مدتران بصوانند درآمد بیشصری با اسصفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند تا با اساصفاده  اتن مدتران بصوانند درآمد بیشصری با اسصفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند تا با اساصفاده  
از نظار تئاوری   از نظار تئاوری   (. (. 20122012از منابع کاصر بصوانند به سطح معینی از درآمد دست تابند )دمرجیان، از منابع کاصر بصوانند به سطح معینی از درآمد دست تابند )دمرجیان، 

از سطح افشاای بیشاصری برخاودار هساصند،     از سطح افشاای بیشاصری برخاودار هساصند،       ،،دارای عالکرد مطلوبدارای عالکرد مطلوب  دهی، ارکصهایدهی، ارکصهای  عالمتعالمت
توانناد  توانناد    مای مای و و   رناد رناد مادت خاود را دا  مادت خاود را دا    ی کوتااه ی کوتااه هاا هاا   زترا اتن ارکصها توانااتی بازشرداخات بادهی   زترا اتن ارکصها توانااتی بازشرداخات بادهی   
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داوم بخشند. لذا مدتران باا توانااتی بااال، انگیازه بیشاصری بارای افشاای        داوم بخشند. لذا مدتران باا توانااتی بااال، انگیازه بیشاصری بارای افشاای        تتسودآوری خود را سودآوری خود را 
خاوب خاود را باه باازار سارماته ارائاه نااوده و        خاوب خاود را باه باازار سارماته ارائاه نااوده و        اطالعات به بازار دااصه تا بصوانناد عالکارد   اطالعات به بازار دااصه تا بصوانناد عالکارد   

 ی رتابصی کسب کنند.ی رتابصی کسب کنند.هاها  مزتتمزتت
خود بیان کردناد  خود بیان کردناد  ی ی هاها  شبوهششبوهش( در ( در 20092009))و چامنر و هاکاران و چامنر و هاکاران ( ( 20052005))چامنر و شاگلیس چامنر و شاگلیس 

  کاصاری  کاصاری    ییتقاارن اطالعاات  تقاارن اطالعاات  عادم  عادم    ااود، ااود،   میمیتواناند اداره تواناند اداره   اناندر ارکصهاتی که توسط مدتردر ارکصهاتی که توسط مدترکه که 
باه  باه  تی دارناد.  تی دارناد.  هاا هاا   چناین اارکت  چناین اارکت  گاذاری بااالتری بارای    گاذاری بااالتری بارای      گذاران ارزشگذاران ارزش  سرماتهسرماته  دااصه ودااصه ووجود وجود 

  تواناند امکان دسصکاری اعداد مسابداری را کاهش داده و از اتن روتواناند امکان دسصکاری اعداد مسابداری را کاهش داده و از اتن رومدتران مدتران ع ارت دتگر، ع ارت دتگر، 
ی را کاهش داده و ارزش ارکت را افزاتش دهند. لاذا در اتان شابوهش    ی را کاهش داده و ارزش ارکت را افزاتش دهند. لاذا در اتان شابوهش    اطالعاتاطالعات  عدم تقارنعدم تقارن

شرداخصاه  شرداخصاه  کااری  کااری    محافظهمحافظها تاکید بر ا تاکید بر به بررسی تاریر تواناتی مدتران بر کیفیت افشای اطالعات ببه بررسی تاریر تواناتی مدتران بر کیفیت افشای اطالعات ب
ی داخلاای مااورد بررساای و تحلیاال تاارار نگرفصااه اساات. در   ی داخلاای مااورد بررساای و تحلیاال تاارار نگرفصااه اساات. در   هاااهااا  اااود کااه در شاابوهش اااود کااه در شاابوهش   ماایماای

ی تقسایم  ی تقسایم  هاا هاا   ی داخلی تاریر تواناتی مدترتت بر کیفیت گزاراگری مالی، سیاستی داخلی تاریر تواناتی مدترتت بر کیفیت گزاراگری مالی، سیاستهاها  شبوهششبوهش
ایات  تواند  بیاانگر اه  میی اتن شبوهش هاها  سود، اجصناب مالیاتی و ... بررسی اده است. تافصهسود، اجصناب مالیاتی و ... بررسی اده است. تافصه

در به اود کیفیات افشاای اطالعاات باوده و باه غناای        کاری  محافظهمیزان تواناتی مدتران و 
تواناد اطالعاات    مای ی اتان شابوهش   هاا  ادبیات موزه تواناتی مدتران بیفزاتد . هاچنین تافصه

و دانشجوتان مساابداری دربااره تاریرگاذاری     داناصگران مالی، اس مفیدی به مدتران، تحلیل
 رفصاری بر کیفیت افشای اطالعات ارائه دهد.ی ها مولفه

 

 مبانی نظری 
 توانایی مدیریت و کیفیت افشاتوانایی مدیریت و کیفیت افشا

ی انسانی، که نقش مهای در ت ادتل مناابع اارکت باه درآماد و خلاو       ها تکی از سرماته
رروت برای سهامداران را دارد، مدتران ارکصهای تجاری هسصند. اطالعات مرت ط با تابلیات  

گاذاری، تاامین مناابع،     یل تواناتی آنها در اسصفاده از فرصاصهای سارماته  مدتران ارکصها، از ت 
تخایه بهینه منابع، و دانش و تجربه آنها، تکی از ابعاد مهم و ارزااند داراتیهای نامشهود 

گاذاران و تحلیلگاران و    ااوند. اتان اطالعاات بارای سارماته      ارکصهای تجاری محسوب می
 ای محصاوای اطالعااتی ارزاااند و باا اهایات هساصند.      کنندگان صورتهای ماالی دار  اسصفاده

ی مخصلاف یتنفعاان   هاا  مدتران به عنوان نااتندگان افاراد و گاروه   (1394)ناازی و غفاری، 
رود مادتران تواناناد باه     مای مسئولیت اسصفاده از منابع مالی آنها را بر عهاده دارناد و انصظاار    
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گوتی با افزاتش کیفیت افشای اطالعاات،  منظور تامین منافع یتنفعان و اتفای مسئولیت شاسخ
اعصقاد بر اتن است که مادتران   ی نااتندگی را کاهش دهند.ها عدم تقارن اطالعاتی و هزتنه

توانناد   آوری و روند صنعت دارناد و باا اتکاای بیشاصری مای      تری از فن تواناتر درک مناسب
هاای   تار در طارح   گاذاری مناساب   سارماته تقاضای محاوالت را شیش بینی کنناد. هاچنین، 

رود در  تر و مدترتت کارای کارمندان نیز از وتبگی مدتران تواناند است. انصظار می باارزش
مدت اتن مدتران بصوانند درآمد بیشصری با اسصفاده از سطح معینی از منابع کسب کنناد   کوتاه

 (. 2012تا با اسصفاده از منابع کاصر بصوانند به سطح معینی از درآمد دست تابند)دمرجیان،
طل اناه مادتران و در نصیجاه      افزاتش تواناندی مدتران منجر به کاهش رفصارهای فرصات  

ااود. در اتاران شبوهشاهای مخصلفای      میافزاتش سطح افشای اطالعات  به ود کیفیت سود و
در زمینه تواناتی مدتر و کیفیت سود و کیفیت گزاراگری مالی صورت گرفصه است که  به 

طل انه شرداخصه است؛ در ماالی کاه    جن ه کنصرلی تواناندی مدتر در کاهش رفصارهای فرصت
به ااود کیفیاات افشااای اطالعااات و کاااهش توانااد در راسااصای  ماایتواناناادی باااالی ماادتر  

ی نااتندگی بکار رود. براتن اساس به منظور اناسااتی رواباط باین توانااتی مادتر و      ها هزتنه
 گردد: می زترتدوتن ارح به کیفیت افشای اطالعات، فرضیه اول شبوهش

 .تواناتی مدتر برکیفیت افشای اطالعات تاریر مت ت ومعناداری دارد اول: فرضیه

 کاری  محافظه

اخ اری که درباره وضعیت ارکصها وجود دارد در دو دسصه اخ ار خوب و اخ ار بد تارار  
ند، مدتران در برآورد آرار اخ ار باد باا عادم    نک میبیان  (2014)  دارند. ارتصاور و هاکاران

کوتااری و   کنناد.  مای تااخیر  افشاای اخ اار باد     دراز اتان رو   ،اطاینان بیشصری مواجه هسصند
،  مزاتاا منافع اخاای خاود از ت یال ، مقاو  و      دلیل ، مدتران بهمعصقدند (2009) هاکاران

و افشااای   دااصهافشای اخ ار خوب  و اهرت اغلی، تااتل به سهام شادااهای م صنی بر تیات
کااری ، تکای از وتبگیهاای کیفای اطالعاات       محافظاه اندازنناد.   مای  اخ اار باد را باه تايخیر

از مد مادتران و هاچناین تايخیر بایش از ماد در       بینی بیشخوشمانع   که مسابداری است
الازام باه تابلیات     واساطه   باه ی کاار  محافظاه (. 2005بیاور و راتااان، )اود  انصشار اخ ار بد می

منجر به تسارتع در اناسااتی اخ اار باد      ، ها انتزشذتری نامصقارن برای اناساتی سودها و دیتائ
های مادتران را   اود. اتن موضوع انگیزه سود می عنوان هبزتان نس ت به اخ ار خوب  عنوان به
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فروغای و  )کناد.   اخ ار باد و تسارتع در افشاای اخ اار خاوب محادود مای        یبرای عدم افشا
کاری، محققان نشان دادند، افشای با کیفیت باال نیاز باه   در ادبیات محافظه (.1391 هاکاران،
 برای اناساتی اخ ار خاوب در مقاتساه   مشروه )که مربوه به درجه تاتید باالکاری  محافظه

مشاروه بیشاصری   کاری  محافظهبا اخ ار بد است( دارد و در ارکصهای با سطح افشای بیشصر، 
 (1392و رمیایان و ابراهیای میاند، 2007اود)برادبری و هاکاران، میمشاهده 

مهاای  و تواناتی مدترتت رابطه نزدتکی با تکدتگر دااصه و هار دو نقاش   کاری  محافظه
کنناد. بناابراتن انصظاار     مای ی نااتنادگی اتفاا   هاا  در کاهش رفصارهای فرصت طل انه و هزتناه 

کاری، رابطه بین تواناتی مدترتت و کیفیت افشا را تعدتل نااتد. لاذا فرضایه    رود محافظه می
 گردد: میدوم شبوهش به ارح زتر بیان 

یفیات افشاای اطالعاات تااریر     بر رابطه بین توانااتی مادتر و ک  کاری  محافظه :دوم فرضیه
 معناداری دارد.

 

 پیشینه
با توجه به تاریرگذاری تواناندی مدتران بر عالکرد ارکت، کیفیت گزاراگری ماالی،  

منظاور  ه محققاان با   گذاران، سرماتهبطور کلی ارزش آفرتنی برای گذاری و  سرماتهکاراتی 
کردنااد. باارای متااال، بااازده سااهام گیااری اتاان مصغیاار از معیارهااای مخصلفاای اسااصفاده  اناادازه
( و باروز  2003ای)میل اورن،   ( ، ارزتاابی رساانه  2003دالک، هاا  اده صانعت ) فای و   تعدتل

( برای سنجش تواناتی مدتر اساصفاده ناودناد   2012وراکسصگی ارکصها ) لورتی و گرتس، 
بطور  توان تا موفقیت ارکت را نای می زترا ناکا ،مورد شذترش واتع نشدند ها اتن معیارولی 
 به تواناتی به مدتر نس ت داد. کامل

گیاری از روتکارد    ی صورتهای مالی و بهاره ها ( با اسصفاده از داده2012دمرجیان و هاکاران )
کااراتی اارکت، اااخه مساصقیای بارای سانجش       گیری  اندازهدر تالب  ها تحلیل شواشی داده

ی مادترتت و اارکت   ها  ی از وتبگیکه اتن ااخه ترکی تواناتی مدترتت ارائه کردند. از آنجا
دسات آماده را باه کااراتی ماصال از توانااتی مادترتت و        ه است، در مرمله بعدی آنها کاراتی ب

کارآتی یاتی ارکت تفکیك ناودند. در سالهای اخیر، در شبوهشهای داخلی و خاارجی از اتان   
حقیقات انجاام ااده در خاار     اود. در ادامه به برخی از ت میمعیار به عنوان تواناتی مدتر اسصفاده 

 اود.    میو داخل در موزه کیفیت افشا و تواناتی مدترتت اااره 
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( تاریر وتبگیهای مدتران بر عرضه اولیاه و عرضاه فاالی ساهام     2010چامنر و ساوتان )
بار  ای  مالمظاه  شبوهش نشاان داد، توانااتی مادتران تااریر تابال     اتن ی ها بررسی ناودند. تافصه
م فالی و صدور ساهام اولیاه دارد. آنهاا نشاان دادناد، مادتران تواناناد از        میزان صدور سها

 کنند. میطرتو کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی در عرضه سهام موفو تر عال 
( تواناتی مدتران در امکان ارائه اطالعات مفید دربااره ساودهای آتای    2012چو و اوتو )

ی از تادرت  هاا  نشان داد، در ارکصهاتی با مدتران تواناندتر، بازده ها را بررسی ناودند. تافصه
 دهندگی بیشصری درباره سودهای آتی برخوردار است. آگاهی

( در شبوهشی به بررسای رابطاه توانااتی مادتران و کیفیات      ( در شبوهشی به بررسای رابطاه توانااتی مادتران و کیفیات      20132013دمرجیان و هاکاران ) دمرجیان و هاکاران ) 
، ، نااتی مادترتت  نااتی مادترتت  با توابا توا  شبوهش نشان داد که کیفیت سود ارکصهاشبوهش نشان داد که کیفیت سود ارکصهااتن اتن ی ی هاها  سود شرداخصند.تافصهسود شرداخصند.تافصه
داری دارد. مدتران تواناتر منجر به اتجاد درآمدهای باالتر، کیفیت ساود  داری دارد. مدتران تواناتر منجر به اتجاد درآمدهای باالتر، کیفیت ساود    رابطه مت ت و معنیرابطه مت ت و معنی

 ..بیشصر، خطای کاصر در تامین مالی نامناسب از طرتو اسصقراض میشوندبیشصر، خطای کاصر در تامین مالی نامناسب از طرتو اسصقراض میشوند
( اتدام به بررسی رابطه تواناتی مدترتت و عالکارد اارکت در   2013اندرو و هاکاران )

که توانااتی مادترتت باا عالکارد اارکت       درتافصندکردند. محققین  2003بحران مالی سال 
ی باا مادتران توانااتر در    هاا  رابطه مسصقیم دارد. باه طاور کلای نصااتا نشاان داد کاه اارکت       

دهند، ساود بیشاصری عاتاد اارکت      میگذاری بیشصری انجام  سرماتهی بحرانی خود، ها دوره
ز ابزار تامین مالی بدهی باه نحاو مناساب    کنند و چنانچه روند سودآوری مناسب ن ااد، ا می

 کنند. هاچنین تواناتی مدترتت با نامصقارنی اطالعات رابطه منفی و معنادار دارد. میاسصفاده 
ی داخلی اارکت ماورد بررسای تارار     ها ( تاریر تواناتی مدتران را در افشای کنصرل2015لی )

نشاان   2012تا  2009دوره زمانی ارکت برتر بورس چین طی  50داد. محقو با بررسی اطالعات 
میازان افشاای اخصیااری و اج ااری کنصرلهاای داخلای در        ،داد، با افزاتش میزان تواناندی مادتران 

 تابد. میارکت کاهش   سرماتهتابد و هزتنه  میارکت افزاتش 
( در شبوهشای تااریر توانااتی مادتران طای دوره تاادی در اارکت را بار         2016بوکی )

اارکت برتار    50محقاو باا بررسای اطالعاات     اتان  افشای اخصیاری اطالعات بررسی نااود.  
نشاان داد، مادتران تواناناد ساعی      2014تاا   2006بورس اتااالت مصحاده طای دوره زماانی     

در بعاد  باه وتابه    کاار، ساطح افشاای اخصیااری    کنند برای ارائه عالکرد خاوب باه باازار     می
 انداز آتی را افزاتش دهند و چشم انداز مت صی را ترسیم نااتند. اطالعات چشم

مشروه بر کیفیت افشاا را بررسای   کاری  محافظهتاریر  (1392عظیای ) نیک خت و ماجی
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و معنااداری   مشروه رابطاه منفای  کاری  محافظهنشان داد، بین کیفیت افشا و  ها ناودند. تافصه
مشاروه و اجازای کیفیات    کااری   محافظاه وجود دارد. هاچنین رابطه منفی و معناداری بین 

اطالعات( مشاهده ادکه بیانگر عدم تااتل مدتران به ارائاه  ی افشا )ارائه به موتع و تابل اتکا
 بااد. میهای مدتران بینی به موتع اطالعات و افزاتش نوسانات در شیش

ساود   رابطاه باین توانااتی مادترتت و کیفیات      ( به بررسای 1392اران)نباد و هاک رضاتی
کیفیات    نشان داد که با اسصفاده از هر ساه معیاار محاسا ه    ها همحقو با آزمون فرضی. شرداخصند

، توانااتی مادترتت بار    (ی مجدد ساود، شاتاداری ساود و کیفیات اتاالم تعهادی        ارائه) سود
که مدتران تواناتر سودهای با کیفیات بااالتری   بااد؛ بدتن صورت  کیفیت سود اررگذار می

 .دهند گزارش می
( بااه بررساای رابطااه بااین افشااای مسااابداری، کیفیاات   1393آبااادی ) مشاااتخ و میاناات

مااکی از رابطاه معکاوس باین کیفیات افشاا و        ها شرداخصند.تافصهکاری  محافظهمسابداری و 
اری اارطی و غیراارطی رابطاه    کا  اتالم تعهدی اخصیاری بود؛اما بین کیفیت افشا و محافظاه 

کااری   انصظاار، در کیفیات افشاای بااال باین محافظاه       چنین برخالف معناداری تافت نشد. هم
 .ارطی و غیرارطی رابطه معکوس تافت نشد

بررسای ارار توانااتی مادتران بار رابطاه باین کیفیات         ( باه  1394شور و هاکاران ) کااانی
اسات کاه توانااتی     نصاتا مااکی از آن . صندشرداخگذاری  گزاراگری مالی و کاراتی سرماته

گذاری اررگذار نیسات. اتان    مدتران بر رابطه بین کیفیت گزاراگری مالی و کاراتی سرماته
ر اتی ااراتط اتصااادی تابال توجیاه      نصیجه در بازار اتران به علت ناکاراتی بازار سرماته و بی

 آتاد ولای   رنی اطالعات شایش مای  بحث نامصقا ،است؛ چرا که در زمان ناکاراتی بازار سرماته
هاا باه خااطر     هاای تايمین ماالی اارکت     ااود کاه هزتناه    اطالعاات باعاث ناای    عدم تقاارن 

 .ها از افکار عاومی باال رود بودن اطالعات واتعی آن مخفی
ااارطی و غیرااارطی باار کیفیاات    کاااری  محافظااه( تاااریر 1395دتاادار و هاکاااران ) 

دهاد کاه    مای نشاان   هاا  زماون فرضایه  آاصال از  نصاتا مگزاراگری مالی را بررسی ناودند. 
اتالم تعهدی و شاتداری سود اد ، اما بر کیفیات   تارطی باعث افزاتش کیفیکاری  محافظه

غیراارطی تيریرمعنااداری بار کیفیات     کااری   محافظاه افشا تيریر معناداری ندااصه و هاچناین  
 اده است.اتالم تعهدی و کیفیت افشا ندااصه ولی باعث افزاتش شاتداری سود 

بررسای توانااتی مادترتت بار ر اات ساود و کیفیات اتاالم         ( به 1395ع دلی و هاکاران)



 12های کاربردی در گزاراگری مالی، اااره  شبوهش  73

اتان   . نصااتا شرداخصناد ااده در باورس اورا  بهاادار تهاران      ی شذترفصاه ها تعهدی در ارکت
دهد که بین سود سال جاری و سود سال بعد رابطاه مت ات معنااداری وجاود      مینشان  تحقیو

ی سال جاری بیشصر باااد اارکت در ساال بعاد شاتاداری      ها یزان سوددارد. در واتع هر چه م
ی سال آتی رابطه مت ت معنااداری  ها سود خواهد داات. هاچنین بین تواناتی مدتران و سود

ی مدتران بار اتجااد ساود و تکارار     ها است که تواناتیآن وجود دارد و اتن امر نشان دهنده 
 سودها بسیار مورر خواهد بود. 

ی نااتنادگی و  هاا  ( در بررسی عوامل تااریر گاذار بار هزتناه    1395اظم شور )سپاسی و ک
ساخصار سرماته، مالکیت مدترتصی و مدترتت سود تايریر   کیفیت افشای اطالعات نشان دادند،

گذارناد. اماا، رابطاه معنااداری باین مالکیات        منفی و معناداری بر کیفیت افشا اطالعات مای 
تاوان بیاان کارد کاه      آماده مای   دسات  باتوجه به نصااتا باه   نهادی و کیفیت افشا مشاهده نشد.

تواننااد باارای باااالبردن کیفیاات افشااا کااه خااود تااك عالماات مت اات باارای   هااا ماای ااارکت
مادتره و   گذاران در بورس است؛ مدترتت سود و تعداد سهام در دست اعضای هیيت سرماته

 .میزان اسصفاده از بدهی را کاهش دهند
 ( تاریر تواناتی مدتران بر اجصناب مالیاتی را بررسای ناودناد.  1396)القار و اعری آناتیز  مسنی

تواناتی مدترتت، تايریر مت ات معنااداری بار      داد،های شبوهش نشان  نصاتا ماصل از آزمون فرضیه
هاا   های شذترفصه اده در بورس اورا  بهادار تهران دارد. هاچناین تافصاه   اجصناب مالیاتی در ارکت

 .مسصقیم اندازۀ ارکت و اهرم مالی بر اجصناب مالیاتی استدهندۀ تيریر غیر نشان
 

 شناسی   روش
لحاا  روش، ناوعی   لحاا  روش، ناوعی   باااد و  باااد و    مای مای ی کااربردی  ی کااربردی  هاا هاا   اتن شبوهش از نظر هدف، از شابوهش اتن شبوهش از نظر هدف، از شابوهش 

ی ی هاا هاا   شبوهش زمینهای در موزه مسابداری و مالی است که در آن از روابط آمااری ومادل  شبوهش زمینهای در موزه مسابداری و مالی است که در آن از روابط آمااری ومادل  
که در آن به منظور بررسای  که در آن به منظور بررسای    اوداود  میمیرتاضی جهت بررسی و ت یین مصغیرهای شبوهش اسصفاده رتاضی جهت بررسی و ت یین مصغیرهای شبوهش اسصفاده 

ی ترکی ای  ی ترکی ای  هاا هاا   از روتکارد رگرسایون چناد مصغیاره باا داده     از روتکارد رگرسایون چناد مصغیاره باا داده       هاا هاا   ههروابط مصغیرها و تحلیل فرضای روابط مصغیرها و تحلیل فرضای 
 اود.اود.  میمیاسصفاده اسصفاده 

هاای شذترفصاه ااده در باورس اورا  بهاادار       اامل کلیاه اارکت   شبوهش جامعه آماری
 بااد که اراتط زتر را در بردااصه بااند: میتهران 
در بورس اورا  بهاادار تهاران شذترفصاه ااده و تاا شاتاان       1390ابصدای سال ارکت از .1
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 بااد.در بورس فعال  1394سال
علات  . ی مالی آنها، منصهی به اسافند مااه باااد    به لحا  افزاتش تابلیت مقاتسه، دوره .2

هاای زماانی    مصغیرهاا، تاماد امکاان دوره     انصخاب اتن معیار، اتن است که در محاس ه
 .ند و اراتط و عوامل فالی، در انصخاب عوامل و مصغیرها اررگذار ن اادمشابه باا

 .اده وجود ندااصه بااند معامالتی بیش از سه ماه در محدوده تعیین  وتفه .3
آاکار است که در صورت عدم دسصرسی . های مورد نظر آنها در دسصرس بااد داده .4

 .خواهد بودهای مورد نیاز امکان اجرای تحقیو میسر ن به داده
سااتر  » ،«هاا، مؤسساات اعص ااری و سااتر نهادهاای شاولی       باناك »ارکت جزء صناتع  .5

ای  رااصه  هاای چناد   اارکت » و«هاای ماالی   گاذاری  سارماته » ،«ی ماالی ها  گری واسطه
 ن ااد. «صنعصی

ارکت شذترفصه اده در بورس اورا  بهادار  105برمسب اراتط فو ، صورتهای مالی  
ماده  آدر نصیجه مشاهدات بدست  مورد واکاوی ترار گرفت.به عنوان جامعه باتیاانده تهران 

 بااد. میارکت  -سال 525برای تحلیل روابط آماری شبوهش 
 

 متغیرهامتغیرها
 کیفیت افشاکیفیت افشا

ااده توساط    غیر وابسصه شبوهش برابار اسات باا امصیااز افشاای محاسا ه      صکیفیت افشا به عنوان م
ان. برای سنجش مصغیر کیفیت افشا، از امصیازهاای تعلاو گرفصاه باه     سازمان بورس اورا  بهادار تهر

کیفیات افشاا و    "هر ارکت که توسط سازمان بورس و اورا  بهادار تهاران و از طرتاو اطالعیاه    
ی دتیاو  هاا  گردد. اتن امصیازها بر اساس ااخه میاود، اسصفاده  میمنصشر  "اطالع رسانی مناسب

با نصاتا واتعی محاس ه ااده اسات.    ها ت مربوه و تفاوت شیش بینیو عینی مانند زمان ارائه اطالعا
معیار مورد اسصفاده از عینیت و تابلیات اتکاای کاافی برخاوردار اسات. بارخالف بیشاصر         ،بنابراتن
ی انجام اده در زمینه کیفیت افشا در بورس اورا  بهادار تهران، اتن امصیازها، فقاط باه   ها شبوهش

اده را نیز ماد   و معیارهای به موتع بودن و تابلیت اتکای اطالعات افشاکند  ایکایت افشا توجه ن
معیار مناس ی بارای کیفیات آن    ،ی تجربی، کایت افشاها ی شبوهشها دهد. ط و تافصه مینظر ترار 

 (1390اود. )سصاتش و هاکاران، محسوب نای
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 توانایی مدیریتتوانایی مدیریت

 منظااور بااه ماضاار، شاابوهش اساات. در ماادترتت تواناااتی شاابوهش، اتاان مصغیرمسااصقل
 است. دراتن اده (، اسصفاده2012وهاکاران ) دمرجیان ازمدل مدترتت تواناتیگیری  اندازه
 رگرسایون  آن در کاردن  دوور ساپس  و اارکت  کاارآتی گیاری   انادازه  از اساصفاده  با مدل،
 مادترتت  ارکت، تواناتی یاتی یها وتبگی وکنصرل وابسصه مصغییر عنوان به چندمصغیره خطی
 (، از2012وهاکااران )  دمرجیاان  توانااتی مادتران،  گیاری   انادازه  منظور به .اود می محاس ه
 آماری مدل نوعی ها،داده شواشی تحلیل مدل  اند. کرده اسصفاده ها داده شواشی تحلیل مدل
 کااربرد  وخروجی، ورودی یها ازداده اسصفاده با سیسصم عالکردگیری  اندازهبرای  که است
در الگوی مورد اسصفاده در اتن شبوهش درآمد ماصل از فروش به عناوان خروجای و   دارد. 
ی عااومی، اداری و  هاا  رفصاه، هزتناه   ااده کااالی فاروش    مصغیر دتگر تعنی بهاای تااام   هفت

و  تحقیاو   آالت و تجهیازات، هزتناه اجااره عالیااتی، هزتناه      ، ماااین الکفروش، خاله ام
د به عناوان ورودی در نظار گرفصاه ااده اسات کاه باه        ی نامشهوها توسعه، سرتفلی و داراتی

 دهند. میمقدار زتادی مو انصخاب مدترتت در دسصیابی به درآمد مورد نظر را شواش 

𝑚𝑎𝑥𝑣θ =
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑣1𝐶𝑜𝐺𝑆 + 𝑣2𝑆𝐺&𝐴 + 𝑣3𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 + 𝑣4𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑣5𝑅&𝐷 + 𝑣6𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑣7𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛
 (1) 

 
COGSاده کاالی فروش رفصاه،   تاام = بهایSG&A عااومی ی اداری و هاا  = هزتناه ،

PPEو تجهیزات آالت مااینمالک، = ا 
OPSLease  اجااره عالیااتی = ،R&D   مخاار  تحقیاو و توساعه = ،Goodwill سارتفلی= ،

otherIntan توانااتی  گیاری   اندازههدف ازمحاس ه کاراتی ارکت،  ی نامشهود.ها داراتی= ساتر
از آنجا که در محاس ات مربوه به کاراتی، وتبگیهای یاتی ارکت نیز دخالات   مدترتت است و

کرد، زترا مصارر از اتان وتبگیهاا، بیشاصر    گیری  اندازهبه درسصی  توا ن تواناتی مدترتت را دارد، نای
متال مدتران تواناتر بدون توجه به انادازه اارکصی کاه در      .اود تا کاصر از مقدار واتعی محاس ه می

صانعت دارناد، در ماالی کاه      کنند، درک بهصری ازچشم اناداز آتناده اارکت و    عالیت میآن ف
 زناای باااالتری در رابطااه بااا   ماادتران ااارکصهای بزرگصاار بااه صااورت بااالقوه از تاادرت چانااه     

به منظور کنصارل ارار وتبگیهاای یاتای     ( 2012) هاکاران دمرجیان و .کنندگان برخوردارند عرضه
 ده اند، کاارآتی اارکت را باه دو بخاش جادا، تعنای کاارآتی بار        ارکت در الگوتی که ارائه دا

آنهاا اتان کاار را باا اساصفاده      . اناد  تواناتی مدترتت، تقسیم کرده اساس وتبگیهای یاتی ارکت و
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اندازه ارکت، سهم بازار ارکت، جرتاان نقادی اارکت،    ) وتبگی خاس ارکتشنا  ازکنصرل
 شانا  هرکادام از اتان   .انجام داده اند (صادرات) بورس و فروش خارجی عار شذترش ارکت در

توانند به مدترتت کاك کنند تاا تااایاات بهصاری     مصغیرکه وتبگیهای یاتی ارکت هسصند، می
 وتبگای در  شانا  اتان .توانااتی مادترتت را محدودکنناد    ،اتخای نااتد تا در جهت عکس عالکرد

 ارائه اده، کنصرل اده اند: (2012) زترکه توسط دمرجیان وهاکاران مدل 

Firm Efficiencyit =α0 + α1 Sizeit +α2 Market Shareit + α3 Free Cash Flow Indicatorit + 

(2)α4 Ageit + α5 Forein Currency Indicatorit + Ɛ0                                    

 
هاای   : اندازه ارکت و برابر اسات باا لگاارتصم ط یعای مجااوع داراتای      Sizeکه در آن؛ 

و برابار اسات باا نسا ت فاروش      t  در ساال  j؛ سهم بازار اارکت  Market Shareارکت؛ 
نقد   : افزاتش)کاهش( جرتانFree cash Flow Indicatorارکت به فروش کل صنعت؛ 

نقادی   ت باودن جرتاان  دهاد کاه در صاورت مت ا     را نشاان مای   tدر ساال   jعالیاتی ارکت 
: عاار  Ageااود،  برابر تك و در صورت منفی بودن،برابر صفر در نظر گرفصاه مای   عالیاتی،

هاتی که اارکت   شذترش ارکت در بورس اورا  بهادار و برابر با لگارتصم ط یعی تعداد سال
صاادرات   Forein currency Indicatorدر بورس اورا  بهادار تهران شذترفصه اده است،

در غیار   و برابار تاك   اناد،  هااتی کاه صاادرات داااصه     و بارای اارکت   tدر ساال    jارکت 
دهناده میازان توانااتی     صورت صفر در نظر گرفصه اده است و باتی مانده الگو نیاز نشاان   اتن

ها باتد براساس صنعت تحلیال ااود.    نیز هاانند تحلیل شواشی داده مدترتت است. اتن الگو
مربوه به سطح کل صنعت متل رتابت نیاز در الگاو ارار داده     به هاین دلیل در آن مصغیرهای
 (. 2012نشده اند)دمرجیان و هاکاران،

 کننده  متغیر تعدیل
مساابداری از  کااری   گیاری محافظاه   اندازه(: به منظور CONمسابداری)کاری  محافظه

 اود: میاسصفاده  زترمدل 

(𝐂𝐎𝐍𝟐)شاخص محافظه کاری =
 جریان نقدی عملیاتی−سود خالص

جمع دارایی ها
× (−𝟏)                                           (3)  

است. اتن مادل؛ مادل   کاری  محافظهدر اتن ااخه بر اتالم تعهدی تاکید اده و بیانگر 
 بااد. می( 2000تن)ها ( با الهام از مدل گیولی و2007اماد و دوئلاان)
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 متغیرهای کنترلی

اعضاای موظاف و   ، لگاارتصم ط یعای تعاداد کال مادتران     از (: BS) اندازه هیاات مادتره  
 اود. میگیری  اندازه ،غیرموظف هیات مدتره

از تقسیم تعداد اعضای غیرموظف هیات مدتره به کال  (: OD)نس ت مدتران غیرموظف 
 .اود میگیری  اندازهاعضای هیات مدتره 

 .بااد عاده میتارکز مالکیت میزان سهام در مالکیت سهامداران ( :oc) مالکیتتارکز 
 ،بااد میدرصدی از سهام منصشره ارکت که در دست شنا سهامدار بزرگ ارکت بنابراتن 

   .اود بعنوان تارکز مالکیت در نظر گرفصه می

ماکایات   ساازوکارهای گذاران نهاادی باه عناوان تکای از      (:سرماتهIO)مالکیت نهادی
هاای   هاای بیااه، اارکت    تهاا، اارک   باناك   گذاران بازرگ نظیار   ارکصی ع ارت از سرماته

 .بااند  بازنشسصگی می های صندو گذاری،  سرماته
های ناونه شبوهش ماضر باه عناوان    ( : برای سنجش اندازه ارکتSizeاندازه ارکت )

هاا در شاتاان دوره    هاای اارکت   تکی از مصغیرهای کنصرلی، از لگارتصم ط یعی مجاوع داراتی
  .اد به کار رفصه اسصفاده ( نیز1339که در مطالعات ت لی )فخاری ، 

 .است ها به کل داراتی ها (: برابر با نس ت کل بدهیLeverageاهرم مالی )
 ااود  مای ( : به منظور سنجش سودآوری از نس ت باازده فاروش اساصفاده    Profitسودآوری )

 برابر است با سود خاله شس از کسر بهره و مالیات به درآمد ماصل از فروش ارکت که

گیاری فرصات رااد از نسا ت کیوتاوبین       : به منظور محاسا ه و انادازه  (Qفرصت راد )
 :آتد به دست می زتر رابطهاسصفاده می اود. نس ت کیوتوبین نیز با اسصفاده از 

 

𝑄𝑠 =
𝑣𝑜𝑐𝑠𝑖𝑙𝑜𝑦+𝑒𝑚𝑣𝑜𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑦+𝑏𝑣𝑙𝑡𝑙𝑖𝑙𝑜𝑦+𝑏𝑣𝑐𝑙𝑖𝑙𝑜𝑦

𝑏𝑣𝑡𝑎𝑙𝑖𝑙𝑜𝑦
                                            (4)  

: بارآورد ارزش باازار   emvopisloy: ارزش سهام عادی در شاتاان ساال ،   vocsiloyکه در آن:
: bvcliloyی بلندمدت در شاتاان ساال،   ها : ارزش دفصری بدهیbvltliloyسهام ماصاز در شاتان سال، 

 در شاتان سال ها داراتی جاعش دفصری : ارزbvtaliloyی جاری در شاتان سال، ها ارزش دفصری بدهی
ی هاا  برابر است با نس ت داراتی رابت به کل داراتی( : cap-Actسرماته بر بودن فعالیت)

 (1333ارکت)نیکومرام، 
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 آمار توصیفی
تارتن اااخه مرکازی،     . اصلیه اده استئاراآمار توصیفی مصغیرهای شبوهش  1جدول در 

 سات. ها تعادل و ااخه خوبی برای نشان دادن مرکزتات داده دهنده نقطه  میانگین است که نشان
اسات کاه ساازگار باا      -36/2و  -002/0برابار  مصغیر توانااتی مادترتت باه ترتیاب      انهیو ممیانگین 
 (649/0و ماداکتر ) ( -761/0باااد و مقادترماداتل )   ( مای 2012هاکاران )دمرجیان و تحقیقات

هاای تحات آزماون اسات.      یاتی مدتران فعال در اارکت   نیز نشان دهنده شراکندگی زتاد تواناتی
اسات کاه ساازگار باا      990/70و  576/63برابار  ترتیاب   افشااء باه   تیا فیک ریا مصغ اناه یو ممیانگین 
توساط   ااده  اعالمدهد میانگین امصیاز افشاء  و نشان می است (1395ی سپاسی و کاظم شور)ها تافصه

میانگین برای مصغیر انادازه اارکت    مقدار است، 63ها  بهادار برای ارکت و اورا سازمان بورس 
دهد، ارکصهای ناونه شابوهش از ساابقه فعالیات زتاادی در      بااد که نشان می می 940/13برابر با 

 بورس اورا  بهادار تهران برخودار هسصند.
 . آمار توصیفی مصغیرها1جدول

 چولگی کشیدگی انحرف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین متغیرهامتغیرها

99/70 68/576 کیفیت افشاءکیفیت افشاء  99/906 0/000 20/829 769/0-  100/3  

-00060006  0/002- توانایی مدیریتتوانایی مدیریت  0/649 -0/761 0/239 315//0  807/3  

011/0 0/021 حسابداری  حسابداری  کاری کاری   محافظهمحافظه  0/511 -0/354 0/135 033/0  504/7  

616/1 اندازه هیات مدیرهاندازه هیات مدیره  609/1  945/1  1/609 0/484 443/6-  57/79  

600/0 0/657 مدیران غیر موظفمدیران غیر موظفنسبت نسبت   000/1  000/0  0/256 263/0-  467/4  

707/0 0/654 تمرکز مالکیتتمرکز مالکیت  0/997 052./  224./  831/0-  811/2  

713/0 0/602 مالکیت نهادیمالکیت نهادی  0/994 0/000 0/307 588/0-  963/1  

840/13 13/94 اندازه شرکتاندازه شرکت  18/739 10/167 0/307 549/0  085/4  

631/0 0/640 اهرم مالی اهرم مالی   2/750 0/090 0/263 680/1  26/12  

096/0 0/119 سود آوریسود آوری  2/034 -1/459 0/273 780/0-  61/13  

486/1 1/714 فرصت رشدفرصت رشد  5/750 0/556 0/740 781/2  62/15  

195/0 0/244 سرمایه بر بودن فعالیتسرمایه بر بودن فعالیت  0/850 0/019 0/171 246/1  139/4  
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 آمار استنباطیآمار استنباطی
بااه بررساای بااه بررساای   ،،ی ترکی اایی ترکی اایهاااهااا  اسااصفاده از دادهاسااصفاده از دادهشاایش از آزمااون ماادلهای شاابوهش، بااا توجااه بااه  شاایش از آزمااون ماادلهای شاابوهش، بااا توجااه بااه  

اااود. آزماون شاتااتی مصغیرهااای شابوهش نشااان    اااود. آزماون شاتااتی مصغیرهااای شابوهش نشااان      مای مای مفروضاات رگرسایون چناادمصغیره شرداخصاه    مفروضاات رگرسایون چناادمصغیره شرداخصاه    
خطی مصغیرهاای مساصقل باا اساصفاده از اااخه      خطی مصغیرهاای مساصقل باا اساصفاده از اااخه        مصغیرهای شبوهش اتسصا هسصند. هممصغیرهای شبوهش اتسصا هسصند. هم  تاامتاامدهد، دهد،   میمی

تارکاز مالکیات و اهارم    تارکاز مالکیات و اهارم      مصغیرها بجاز مصغیار  مصغیرها بجاز مصغیار    می می بررسی که برای تاابررسی که برای تاا  ((VIF))عامل تورم وارتانس عامل تورم وارتانس 
بااد، لاذا  بااد، لاذا    میمینشان داده اد که بیانگر عدم هاخطی بین مصغیرهای مسصقل نشان داده اد که بیانگر عدم هاخطی بین مصغیرهای مسصقل   1010مالی مقادتر کاصر از مالی مقادتر کاصر از 

ساان، اساصفاده از   ساان، اساصفاده از   هاها  اساس نصاتا آزمونهای چااو و اساس نصاتا آزمونهای چااو و   اتن دو مصغیر از مدل شبوهش مذف گردتد. براتن دو مصغیر از مدل شبوهش مذف گردتد. بر
اهاساانی وارتاانس   اهاساانی وارتاانس   روش اررات رابت برای برازش مدلها مشخه گردتد. هاچنین برای بررسی نروش اررات رابت برای برازش مدلها مشخه گردتد. هاچنین برای بررسی ن

بیانگر وجود ناهاسانی وارتاانس در مادلها باود کاه از روش     بیانگر وجود ناهاسانی وارتاانس در مادلها باود کاه از روش       هاها  از آزمون واتت اسصفاده اد، تافصهاز آزمون واتت اسصفاده اد، تافصه
بارای رفاع ناهاساانی وارتاانس اساصفاده ااد. آمااره دورباین         بارای رفاع ناهاساانی وارتاانس اساصفاده ااد. آمااره دورباین           GLSتافصاه  تافصاه    مداتل مربعات تعاایم مداتل مربعات تعاایم 

 باتیاانده اسصفاده اد.باتیاانده اسصفاده اد.  ییواتسون نیز برای سنجش خودها سصگی اجزاواتسون نیز برای سنجش خودها سصگی اجزا
 

 ها هآزمون فرضی
ااود.  ااود.    مای مای در فرضیه اول به بررسی تاریر تواناتی مدتر بر کیفیت افشای اطالعات شرداخصه در فرضیه اول به بررسی تاریر تواناتی مدتر بر کیفیت افشای اطالعات شرداخصه 

 است.است. ادهاده ارائهارائه 22جدول جدول  فرضیه اول درفرضیه اول در آزمونآزمون برایبرای 11  مدلمدل برآوردبرآورد ازاز ماصلماصل نصاتانصاتا
 . تاریر تواناتی مدتر بر کیفیت افشای اطالعات2جدول

DISit= β00+ β   11 MAit+ β22BSit + β33ODit + β44IO it + β55SIZEit + β66PROFITit+ β77Q it + β88cap-Actit+ εit 

 معناداری t آماره خطای استاندارد ضرایب  متغیر
 α0 35/443 17/091 2/074 0/039 عرض از مبدأعرض از مبدأ

 MAit 12/426 4/405 2/821 0/005 توانایی مدیریتتوانایی مدیریت

 BSit 0/395 3/589 0/110 0/912 اندازه هیات مدیرهاندازه هیات مدیره

 ODit 1/669 2/230 0/748 0/455 نسبت مدیران غیر موظفنسبت مدیران غیر موظف

 IO it -3/379 2/446 -1/381 0/168 مالکیت نهادیمالکیت نهادی

 SIZEit 2/613 1/161 2/251 0/025 اندازه شرکتاندازه شرکت

PROFIT سودآوریسودآوری
it 

4/363 3/238 1/348 0/178 

 Q it -0/772 0/651 -1/186 0/236 فرصت رشدفرصت رشد

-cap سرمایه بر بودن فعالیتسرمایه بر بودن فعالیت
Actit 

-8/683 7/655 -1/134 0/257 

   00//850850ضریب تعیین تعدیل شده: ضریب تعیین تعدیل شده:  F : :778778//2727آماره آماره 
 11//999999واتسون: واتسون:   آماره دوربینآماره دوربین F : :000000//00احتمال آماره احتمال آماره 
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دهد، تواناتی مدترتت و کیفیت افشا رابطه مت ت ومعناداری دارناد  دهد، تواناتی مدترتت و کیفیت افشا رابطه مت ت ومعناداری دارناد    نشان مینشان می  22های جدولهای جدول  تافصهتافصه
  هاا بیشاصر  هاا بیشاصر    اارکت اارکت   گرفصه بابت کیفیات افشاا در  گرفصه بابت کیفیات افشاا در    و هرچه تواناتی مدتران بیشصر بااد،امصیازهای تعلوو هرچه تواناتی مدتران بیشصر بااد،امصیازهای تعلو

باا میازان نوساانات    باا میازان نوساانات      تار و تار و   دهاد مادتران باا توانااتی بیشاصر، اطالعاات باه موتاع        دهاد مادتران باا توانااتی بیشاصر، اطالعاات باه موتاع          میمیاتن نشان اتن نشان است. است. 
اود تا در ارزتاابی ساازمان   اود تا در ارزتاابی ساازمان     کنند،که اتن خود باعث میکنند،که اتن خود باعث می  ها ارئه میها ارئه می  وتغییرات کاصری در شیش بینیوتغییرات کاصری در شیش بینی

  ،،توانااتی مادتران  توانااتی مادتران    ،،هاا تعلاو بگیارد. بناابراتن    هاا تعلاو بگیارد. بناابراتن      اورا  بهادار امصیااز بیشاصری باه اتان اارکت     اورا  بهادار امصیااز بیشاصری باه اتان اارکت       بورس بورس 
ااده توساط اارکت اسات. ضارتب مصغیار کنصرلای        ااده توساط اارکت اسات. ضارتب مصغیار کنصرلای          عناری مهم در تعیین کیفیت اطالعات افشاعناری مهم در تعیین کیفیت اطالعات افشا

اندازه ارکت مت ت ومعنادار است. اتن  بدتن معنا است که هر چه اندازه اارکت بزرگصار باااد،    اندازه ارکت مت ت ومعنادار است. اتن  بدتن معنا است که هر چه اندازه اارکت بزرگصار باااد،    
ی ی هاای نااتنادگی بااالت   هاای نااتنادگی بااالت     هزتنههزتنه  ،،های بزرگهای بزرگ  زترا ارکتزترا ارکت  ،،از کیفیت افشای باالتری برخورداراستاز کیفیت افشای باالتری برخورداراست

 تری دااصه بااند.تری دااصه بااند.  های کوچك دارند وباتد افشای باکیفیتهای کوچك دارند وباتد افشای باکیفیت  نس ت به ارکتنس ت به ارکت

بر رابطه بین توانااتی مادتر و کیفیات افشاا شرداخصاه      بر رابطه بین توانااتی مادتر و کیفیات افشاا شرداخصاه      کاری کاری   محافظهمحافظهدر فرضیه دوم به بررسی تاریر در فرضیه دوم به بررسی تاریر 
 ..استاست ادهاده ارائهارائه    33  فرضیه دوم درجدولفرضیه دوم درجدول آزمونآزمون برایبرای 22  مدلمدل برآوردبرآورد ازاز ماصلماصل اود. نصاتااود. نصاتا  میمی

 بر رابطه بین تواناتی مدتر و کیفیت افشااری ک محافظه. تاریر 3جدول

DISit= β00+ β   11 MA++ β22CONit+ β33MA* CONit + +β44BSit + β55ODit + β66IO+ β77SIZEit + β8PROFITit+ β9Q it + 

β10cap-Actit + εit 

 ضرایب  نماد متغیر            
خطای 
 استاندارد

 معناداری Tآماره

 Α 36/743 16/720 2/198 0/029 عرض از مبدأعرض از مبدأ

 MAit 14/024 4/386 3/198 0/002 توانایی مدیریتتوانایی مدیریت

 CONit -10/978 4/290 -2/560 0/011 محافظه کاریمحافظه کاری

 MA*CONit 3/159 3/759 0/840 0/401 حسابداریحسابداریکاری کاری   محافظهمحافظه  *توانایی مدیریتتوانایی مدیریت

 BSit 0/503 3/504 0/143 0/887 اندازه هیات مدیرهاندازه هیات مدیره

ODit 843/1 نسبت مدیران غیر موظفنسبت مدیران غیر موظف  188/2  843/0  400/0  

-IO it 290/3 مالکیت نهادیمالکیت نهادی  424/2  - 357/1  175/0  

SIZEit 526/2 اندازه شرکتاندازه شرکت  135/1  225/2  027/0  

PROFITit 803/0 سودآوریسودآوری  592/3  223/0  823/0  

-Q it 519/0 فرصت رشدفرصت رشد  635/0  - 817/0  414/0  

-cap-Actit 050/9 سرمایه بر بودن فعالیتسرمایه بر بودن فعالیت  743/7  169/1-  243/0  

 00//8686ریب تعین تعدیل شده: ریب تعین تعدیل شده: ض F :458/29آماره آماره 
 22//009009واتسون : واتسون :   آماره دوربینآماره دوربین 00//000000سطح معناداری: سطح معناداری: 
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ااده در مادل اول، توانااتی    ااده در مادل اول، توانااتی      ی مشاهدهی مشاهدههاها  دهد، هاچون تافصهدهد، هاچون تافصه  نشان مینشان می    33های جدول های جدول   تافصهتافصه
ی ی رابطاه منفا  رابطاه منفا  باا کیفیات افشاا    باا کیفیات افشاا    کااری  کااری    محافظاه محافظاه مدترتت رابطه مت ت ومعناداری دارد. هاچنین مدترتت رابطه مت ت ومعناداری دارد. هاچنین 

مشروه و افزاتش کیفیات افشاای اطالعاات    مشروه و افزاتش کیفیات افشاای اطالعاات    کاری کاری   محافظهمحافظهدارد. به ع ارت دتگر دارد. به ع ارت دتگر ومعناداری ومعناداری 
 گیرند.گیرند.  میمیبه عنوان سیاسصهای جاتگزتن مورد اسصفاده ترار به عنوان سیاسصهای جاتگزتن مورد اسصفاده ترار 

گار کاه مااکی از    گار کاه مااکی از      ااود، ضارتب مصغیار تعادتل    ااود، ضارتب مصغیار تعادتل      مای مای مشااهده  مشااهده    33هاانطور کاه در جادول   هاانطور کاه در جادول   
توانااتی  توانااتی    بار کیفیات افشاای اطالعاات از طرتاو تاریرگاذاری بار       بار کیفیات افشاای اطالعاات از طرتاو تاریرگاذاری بار       کااری  کااری    محافظهمحافظهگذاری گذاری   تاریرتاریر

درصدرابطه معناداری مشااهده  درصدرابطه معناداری مشااهده    9595بااد، مت ت بوده ولی به لحا  آماری درسطح بااد، مت ت بوده ولی به لحا  آماری درسطح   میمیمدتران مدتران 
در به اود  در به اود  مادتران تواناا   مادتران تواناا   توسط توسط   اتن بدان معناست که اتخای روتکرد محافظه کارانهاتن بدان معناست که اتخای روتکرد محافظه کارانهاود. اود.   ایاینن

کااری  کااری    محافظاه محافظاه زتارا   زتارا     ..کیفیت افشای اطالعات درباره وضعیت واتعی ارکت تاریری نادارد  کیفیت افشای اطالعات درباره وضعیت واتعی ارکت تاریری نادارد  
که مادتران باا   که مادتران باا     کنصرلی برای کاهش رفصارهای منفعت طل انه مدتران است؛ در مالیکنصرلی برای کاهش رفصارهای منفعت طل انه مدتران است؛ در مالی  سازوکارسازوکار

کنند با به اود ساطح افشاای اطالعاات، نصااتا      کنند با به اود ساطح افشاای اطالعاات، نصااتا        میمیباال تالش باال تالش ای ای   ی مرفهی مرفههاها  تواناندی و تابلیتتواناندی و تابلیت
لاذا  فرضایه دوم   لاذا  فرضایه دوم     عالکرد مناسب خود را به بازار ارائه دهند و مزتات رتاابصی کساب کنناد.    عالکرد مناسب خود را به بازار ارائه دهند و مزتات رتاابصی کساب کنناد.    

 گیرد. گیرد.   ییااترارنترارن  شبوهش موردتاتیدشبوهش موردتاتید
 

 گیری نتیجهبحث و 
شرداخصه ااد. در  شرداخصه ااد. در  در اتن شبوهش به بررسی تاریر تواناتی مدتر بر کیفیت افشای اطالعات 

( برای سنجش میازان توانااتی مادتران و از    ( برای سنجش میازان توانااتی مادتران و از    20122012از مدل دمرجیان )از مدل دمرجیان )  هاها  ههراسصای آزمون فرضیراسصای آزمون فرضی
ن اااخه  ن اااخه  رت ه کیفیت افشای ارائه اده توسط سازمان بورس اورا  بهاادار تهاران باه عناوا    رت ه کیفیت افشای ارائه اده توسط سازمان بورس اورا  بهاادار تهاران باه عناوا    

رابطاه مت ات و   رابطاه مت ات و     اناننشاان داد، توانااتی مادتر   نشاان داد، توانااتی مادتر     هاا هاا   کیفیت افشاای اطالعاات اساصفاده ااد. تافصاه     کیفیت افشاای اطالعاات اساصفاده ااد. تافصاه     
افشای اطالعات دارد.  اتن بدتن معناست که مدتران باا توانااتی بیشاصر،    افشای اطالعات دارد.  اتن بدتن معناست که مدتران باا توانااتی بیشاصر،    معناداری بر کیفیت معناداری بر کیفیت 
کنند،کاه  کنند،کاه    ها ارئاه مای  ها ارئاه مای    با میزان نوسانات وتغییرات کاصری در شیش بینیبا میزان نوسانات وتغییرات کاصری در شیش بینی  تر وتر و  اطالعات به موتعاطالعات به موتع

اود تا در ارزتابی ساازمان باورس واورا  بهاادار امصیااز بیشاصری باه اتان        اود تا در ارزتابی ساازمان باورس واورا  بهاادار امصیااز بیشاصری باه اتان          خود باعث میخود باعث می  اتناتن
ها تعلو بگیرد. بنابراتن توانااتی مادتران عنااری مهام در تعیاین کیفیات اطالعاات        ها تعلو بگیرد. بنابراتن توانااتی مادتران عنااری مهام در تعیاین کیفیات اطالعاات          ارکتارکت
     اده توسط ارکت است.اده توسط ارکت است.  افشاافشا
، در انصخااب و  ، در انصخااب و  سهامداران عاده و اعضاای هیاات مادتره   سهامداران عاده و اعضاای هیاات مادتره     ،،اوداود  اتن اساس شیشنهاد میاتن اساس شیشنهاد می  بربر

د بااا به ااود ااافافیت د بااا به ااود ااافافیت نا نا بصوانبصوانتااا تااا گازتنش ماادتران، افااراد توانانااد و کارآماد را انصخاااب کننااد   گازتنش ماادتران، افااراد توانانااد و کارآماد را انصخاااب کننااد   
افزاتی بیشصری برای مالکان دااصه بااند و هاچنین با اتخای افزاتی بیشصری برای مالکان دااصه بااند و هاچنین با اتخای   ارزشارزش  ،،اطالعاتی در بازار سرماتهاطالعاتی در بازار سرماته
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 ی نااتندگی مدتران را کنصرل نااتند.ی نااتندگی مدتران را کنصرل نااتند.هاها  ساز و کارهای نظارتی مناسب، انگیزهساز و کارهای نظارتی مناسب، انگیزه
کاری مشروه بر رابطه بین تواناتی مادتر و  کاری مشروه بر رابطه بین تواناتی مادتر و  فرضیه دوم م نی بر تاریرگذاری محافظهفرضیه دوم م نی بر تاریرگذاری محافظه  آزمونآزمون

مشروه و کیفیات  مشروه و کیفیات  کاری کاری   محافظهمحافظهکیفیت افشای اطالعات نشان داد، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشای اطالعات نشان داد، رابطه منفی و معناداری بین 
دهاد.  دهاد.    مای مای کاری کیفیات افشاا را کااهش    کاری کیفیات افشاا را کااهش    افشا وجود دارد، بدتن معنا که اتخای روتکرد محافظهافشا وجود دارد، بدتن معنا که اتخای روتکرد محافظه

  هاا هاا   ( هاخوانی دارد. هاچنین تافصاه ( هاخوانی دارد. هاچنین تافصاه 13921392عظیای)عظیای)  صاتا شبوهش نیک خت و ماجیصاتا شبوهش نیک خت و ماجیبا نبا ن  هاها  اتن تافصهاتن تافصه
بار کیفیات افشاای اطالعاات از طرتاو تاریرگاذاری بار        بار کیفیات افشاای اطالعاات از طرتاو تاریرگاذاری بار        کااری  کااری    محافظاه محافظاه گذاری گذاری   نشان داد، تاریرنشان داد، تاریر

اناد باا   اناد باا   مادتران توان مادتران توان اتن بدان معناسات کاه   اتن بدان معناسات کاه     تواناتی مدتران به لحا  آماری معنادار ن وده است.تواناتی مدتران به لحا  آماری معنادار ن وده است.
کنند تا با اخذ تااایاات  کنند تا با اخذ تااایاات    میمیتصاادی و منافع رتابصی تالش تصاادی و منافع رتابصی تالش درک مالمظات صنعت، وضعیت ادرک مالمظات صنعت، وضعیت ا

، ،   گذاران خلاو ارزش نااوده و از طرتاو به اود کیفیات افشاای اطالعاات       گذاران خلاو ارزش نااوده و از طرتاو به اود کیفیات افشاای اطالعاات         سرماتهسرماتهمناسب برای مناسب برای 
گذاران و فعاالن باازار سارماته مخاابره نااتناد. لاذا وتبگای       گذاران و فعاالن باازار سارماته مخاابره نااتناد. لاذا وتبگای         سرماتهسرماتهعالکرد مناسب خود را به عالکرد مناسب خود را به 

 برای مدتران با تواناتی بیشصری تاریری بر کیفیت افشا ندارد.  برای مدتران با تواناتی بیشصری تاریری بر کیفیت افشا ندارد.  کاری کاری   محافظهمحافظه

، در ، در ااود ااود   با توجه به اهایت افشای اخصیاری در به ود سطح افافیت اطالعاتی شیشنهاد میبا توجه به اهایت افشای اخصیاری در به ود سطح افافیت اطالعاتی شیشنهاد می
تی به بررسی تاریرگذاری تواناتی مدتران بر میازان افشاای اخصیااری در ابعااد     تی به بررسی تاریرگذاری تواناتی مدتران بر میازان افشاای اخصیااری در ابعااد     های آهای آشبوهششبوهش

کصی، عالکرد زتست محیطی، اجصااعی شرداخصاه  کصی، عالکرد زتست محیطی، اجصااعی شرداخصاه  مخصلف نظیر، چشم انداز آتی، راه ری ارمخصلف نظیر، چشم انداز آتی، راه ری ار
  تابلیت اتکا و به موتاع باودن  تابلیت اتکا و به موتاع باودن   وتبگیهای کیفیوتبگیهای کیفی  کیفیت افشا بهکیفیت افشا بهاود،اود،  میمیهاچنین شیشنهاد هاچنین شیشنهاد   اود.اود.

 گردد. گردد. گذاری تواناتی مدتر بر هرتك از اجزای کیفیت افشا بررسیگذاری تواناتی مدتر بر هرتك از اجزای کیفیت افشا بررسیو تاریرو تاریر  اوداودتفکیك تفکیك 
 

 منابع  
(. بررسای تااریر توانااتی    1393محادرضاا،) مقدم، علی؛ غفاری،  ماجب، مایدرضا؛ غیوری

فالنامه مساابداری   مدترتت بر ساخصار سرماته در صنعت مواد ومحاوالت داروتی،
 .1-17(، صه 9سالمت، سال سوم، اااره سوم)

(. بررسی تاریر تواناتی مدترتت بار اجصنااب   1396القار، مسعود و اعری آناتیز، صابر ) مسنی
 107-134، صه1، اااره3فالنامه دانش مسابداری، دوره ،مالیاتی

(. رابطااه بااین کیفیاات افشااا و   1392الاادتن  و ابراهیااای میانااد، مهاادی )   رمیایااان، نظااام 
، فالنامه شبوهشاهای تجربای مساابداری   فالنامه شبوهشاهای تجربای مساابداری   در بورس اورا  بهادار تهران. کاری  محافظه
 1-19، صه4اااره ،2دوره
تايریر توانااتی   تايریر توانااتی   » » ،،13921392باباادی و معااومه باباادی،    باباادی و معااومه باباادی،      فرااد؛ اک ر دهقان؛ مح وباه فرااد؛ اک ر دهقان؛ مح وباه   ،،نبادنباد  رضاتیرضاتی
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