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 چکیده
تحگ  تگاریی عوامگا سگازما ی     تحگ  تگاریی عوامگا سگازما ی       ،افشای اطالعات به عنوان بخشی از سیستم گزارشگریی مگا ی  افشای اطالعات به عنوان بخشی از سیستم گزارشگریی مگا ی  

رود در رود در     شگگودا ا ترگگار مگگیشگگودا ا ترگگار مگگی    زیگگادی اسگگ  مگگه تمیمگگز سگگازما ی از جممگگه ایگگن عوامگگا  ممگگداد مگگی زیگگادی اسگگ  مگگه تمیمگگز سگگازما ی از جممگگه ایگگن عوامگگا  ممگگداد مگگی 
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 مقدمهمقدمه
افشای اطالعات و عواما موری بی آن از جممه موضوعات مهمی اسگ  مگه مگورد توجگه     
محققان زیادی  یار گیفته اس ا به طور ممی عواما موری بی افشگای اطالعگات بگه دو گگیو      

های درون سازما ی مه تمیمز سگازما ی ی گی از     یهای بیون سازما ی و ویژگ  شاما ویژگی
گیگیی    شودا در ادبیات میبوط بگه عمگوا اداری، سگحوص تصگمیم      تقسیم می ،این عواما اس 

تعییف شد  اس  و  بیگا ری میمگز    3سازما ی در  ا ف مفهومی تح  عنوان تمیمز سازما ی
؛ 3132بگا یی و هم گاران،   باشد ا  گییی در رأ  سمسمه میاتف هیا سازما ی می  رقا تصمیم

گیگیی در سگحوص بگا تی هگیا سگازما ی        هیگه تصمیم ، ا به ع ارتی3188عیب و هم اران، 
شود مه سازمان از تمیمز با یی بییوردار اس  و بگا ع   بگا توسگعه      گفته می گیدداتخاذ 
 تگی، سگازمان از حا گ  تمیمگز یگار  شگد  و عگدا تمیمگز در          گییی به سحوص پایین  تصمیم

هگای امگیوزی      ا بگه طگور ممگی در سگازمان    3188سازمان پدید یواهد آمگد اع گدا  ییمی،   
درون سازما ی به عنوان عاما مهمی بیای رشد و دواا در عیصه صنع  تمقگی     گییی  تصمیم

هایی موفن یواهند بود مه بتوا ند تصمیمات بگه هنرگاا و درسگ       شود؛ در  تیجه سازمان  می
هگای سگازمان میبگوط بگه افشگای اطالعگات         گیگیی   از مهمتگیین تصگمیم  اتخاذ  ماینگدا ی گی   

هگا    شگد  شگیم    گذاران با استفاد  از اطالعات ما ی و غیی ما ی افشا  باشد؛ گیامه سیمایه  می
توا نگد بگا افشگای      ها می  رو سازمان  منند؛ از این  گذاری می  گییی بیای سیمایه  ا داا به تصمیم
گگذاران و  هایتگا جگذب      تگی منجگی بگه جمگف توجگه سگیمایه        بگا میفیگ    تی و  اطالعات مناسف

های یارجی شو دا در همین راستا تمیمز سازما ی به عنگوان عگاممی مگوری بگی میگزان        سیمایه
  معتقد د مه بیای ارائه اطالعات 3386ا 2شودا گنها  و موری   افشای اطالعات  ممداد می
ها از حا   تمیمگز یگار  شگو د، زیگیا محگابن بگا         زمانبایس  سا  تجمیع یافته و ی پارگه می

  در شیایط عگدا تمیمگز سیسگتم اطالعگاتی حسگابداری گسگتیش       3334ا 1عقید  گا  و گیا
دارد مگه      بیان می3338ا 4شودا همچنین گو  ای ارائه می  یافته یافته و اطالعات وسیع و تجمیع

گیگید    افگیاد سگازمان صگورت مگی     گیگیی بگا مشگارم  بگا ی      هگایی مگه تصگمیم     در سگازمان 
تگیی ارائگه یواهگد مگیدا وی      گسگتید  هنراا و   های اطالعاتی حسابداری اطالعات به  سیستم

هگای غیگی متمیمگز و گ  بیشگتیی بگیای تو یگد اطالعگات در           دارد مگه در سگازمان    اظهار می
های مختمف بگیای همگاهنری و منتگی  واحگدهای سگازما ی صگی          گییی  یصوص تصمیم

شودا در  تیجه با وجود   های اطالعاتی حسابداری می  شود مه  هایتا منجیبه تقوی  سیستم  می
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به طور مگوریتیی   ،های افشا  های اطالعاتی  وی، ماما بودن به عنوان ی ی از شایص  سیستم
رود تمیمگز سگازما ی بگا به گود        ا از اینگیو ا ترگار مگی   3188گیید اع دا  ییمی،   صورت می

 گذار باشدا  های اطالعاتی حسابداری بی افشای اطالعات ما ی تاریی  سیستم
رغم وجود تحقیقات متعدد در زمنیه عوامگا مگوری بگی افشگای اطالعگات ابگورواو و         عمی
؛ سگتایش و  3134میمند،   ؛ ستایش و ابیاهیمی2033، 6؛ جیا گ و هم اران2035، 5اسچو فمد

و دیریان ، هگی  یگا از تحقیقگات بگه بیرسگی       3183؛ دیدار و هم اران، 3133 ژاد،   ماظم
ا گد و ممامگان ایگن      تاریی تمیمز سازما ی بی افشای ااج اری و ایتیاری  اطالعگات  پیدایتگه  

گگذارد     سوا  مه تمیمز سازما ی گه تارییی بگی افشگای اج گاری و ایتیگاری اطالعگات مگی      
تگا بگا بیرسگی تگاریی     بدون پاسخ ما د  اس ا در همین راستا پژوهش حاضگی در صگدد اسگ     

تمیمگگز سگگازما ی بگگی افشگگای اج گگاری و ایتیگگاری اطالعگگات بتوا گگد گگگامی مگگوری در جهگگ    
گویی به سوا  مذمور بگیداردا بگا مسگف پاسگخ ایگن سگوا  شگفافی  و مگارایی بگازار            پاسخ

سیمایه به ود یافته و عالو  بی آن موجف توسعه ادبیات میبگوط بگه عوامگا مگوری بگی افشگای       
 غیی ایتیاری اطالعات یواهد شداایتیاری و 

فوق، پژوهش حاضی درصگدد اسگ  تگا ایگن بیرسگی را در دو       محا ف با توجه به اهمی 
ش ا افشای اج اری و ایتیاری اطالعات ارائه دهد،  ذا در ادامه پ  از بیگان م گا ی  رگیی،    

یفتگه و  روش و طیص پژوهش ارائه شد  و در ادامه پیشینه پژوهش مورد  قد و بیرسی  یار گ
 پژوهش ارائه یواهد شدا های ها و پیشنهاد  در  های  یافته

 

 ها فرضیهمبانی نظری و 
مگه بگی    7افشای اج گاری افشای اطالعات به دو ش ا  ،به طور ممی در ادبیات حسابداری

افشگای   باشگد و   هگا مگی    اسا  حدا ا اطالعات تعیین شگد  ط گن اسگتا داردها و دسگتورا عما    
سیی اطالعات مگا ی و   عالو  بی حدا ا اطالعات  ا و ی مورد  یاز یا مه در آن 8ایتیاری

شود اجیا گ و هم اران،   گیدد، تقسیم می  منندگان ارائه می  غییما ی دیری  یز بیای استفاد 
 ا در وا گع افشگای ایتیگاری شگاما اطالعگاتی بگیش از       3131پور و هم اران،   ؛ ماشا ی2033

هگای    های سا  ه، گزارش  د مه از طیق مختمف  ریی گزارششو  افشای اج اری اطالعات می
شگگود   هگگای تفسگگییی مگگه اییگگیا  متگگداو  شگگد  اسگگ  ارائگگه مگگی   ای و یگگا گگگزارش  میگگان دور 
دزفو ی به  قگا از بم گویی معتقد گد مگه        ا یدادادی و  قاش3131پور و هم اران،   اماشا ی
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گذاران مفیگد    توا د بیای سیمایه  شود مه می  افشای اطالعات ما ی منجی به ارائه اطالعاتی می
باشدا آ ها همچنین معتقد د مه محابن با اصا افشا،   اید هی  اطالعات مهگم و مگورد توجگه    

 ا میگزان افشگای   3132دزفگو ی،    حذ  و یا پنهان شگود ایگدادادی و  قگاش    ،گذاران  سیمایه
ز عوامگا محیحگی و سگازما ی    اطالعات به عنوان بخشی از سیستم گزارشگریی مگا ی متگاری ا   

زیادی اس  مه پیچیدگی سیستم اطالعاتی حسابداری ی گی از آن عوامگا اسگ  مگه یگود      
؛ 3334؛ گگا  و گیگا،   3338اسگ  اگگو،   تمیمز یا عگدا تمیمگز سگازما ی    تح  تاریی میزان 
 ا به طور ممی تمیمز، اشار  به میزان متمیمگز  3188؛ ع دا  ییمی، 3386گنها  و موری ، 

ها اما ی،  ییوی ا سا ی، بی امگه و ااا  در یگا  قحگه از سگحوص سگازما ی        گییی  تصمیمبودن 
، 3گیگیی را  یگز تحگ  تگاریی  گیار دهگد اگیمگد         های جگا  ی تصگمیم    توا د فعا ی   دارد مه می

 ا در مقابا عدا تمیمز یعنی ارجاع وظایف و مارهگا بگه اع گا و سگپ  دادن آزادی     2008
 ، ا به ع گارت دیرگی  3188باشد اع دا  ییمی،   وظایف به آ ها می عما در جه  اجیای این

عدا تمیمز به تقسیم وظایف یگاص مگدییی  بگین سگحوص مختمگف هگیا سگازما ی اطگالق         
  ا3181شود اابیاهیمی،   می

هگای مشگارمتی اتئگوری      محابن بگا دیگدگا  مگدییی  مشگارمتی مگه بیگیفتگه از تئگوری       
جیمز میجمی، تئوری مشارمتی شیی ار شتاین، تئوری  مشارمتی جان تی ی، تئوری مشارمتی

باشگد، مگدییی      مشارمتی اسگ ات دیویدسگون و تئگوری مشگارمتی دیویگد دریسگ ا  مگی       
سازمان هموار  به د  ا  ایجاد  رامی اس  مه تماا مارمنگان، مشگتییان و مشگاوران سگازمان     

هم گاری و مشگارم    گییی و حا مسائا و مش الت سازمان بگا مگدییی      در رو د تصمیم
 ا ایگن  3182،   زاد  شگود  امهگدی     مایند امه در اصحالص به این عما تمیمز زدایی گفته می

مشارم  سازما ی با ار   هادن بگه دا گش و اطالعگات مارمنگان باعگش مگاهش تعارضگات،        
افزایش میفی  تصمیم، به ود روابگط، افگزایش مگارایی و اریبخشگی، افگزایش تعهگد مگاری        

ای از اطالعگات    شگودا دسگتیابی بگه گنگین اهگدافی  یازمنگد سگح  گسگتید           ااا مگی مارمنان و
هگای اطالعگاتی     باشد مه این مهم با تقویگ  سیسگتم    سازما ی در بین تماا سحوص سازما ی می

 ا در وا گع بگا تمیمگز    3183؛   گا  و ر ج گی،   3182زاد ،  شگود امهگدی    حسابداری میسی می
های اطالعاتی حسابداری تقویگ     های ارت اطی موری، سیستم   ا زدایی در سازمان و ایجاد ما

رود بگا یگیو      گییدا از اینیو ا ترار می  شد  و افشای اطالعات در سح  با تیی صورت می
 سازمان از حا   تمیمز، افشای اطالعات افزایش یافته و شفافی  اطالعاتی به ود یابدا 
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سیستم حسابداری مگدییی  اوسگع   ممگیو، سگحوص      بی محا ف فوق، ادبیات میبوط به  عالو 
تجمیع، ا سجاا و ی پارگری   یز بیا ری تارییگذاری عدا تمیمز سازما ی بی اجگزای ایگن سیسگتم    

رو افشگای اطالعگات  یگز بگه عنگوان بخگش جدا اپگذیی از           ا از این3137باشد اطا  ی و بحیی،   می
باشدا سحوص تجمیع منجی به تقویگ     ما ی میسیستم حسابداری مدییی  متاری از عدا تمیمز ساز

سیستم حسابداری مدییی  در گیدآوری و ط قه بندی مناسف اطالعات به منرور به گود توا گایی   
  معتقد گد مگه دامنگه    3333ا 30شودا در همین رابحه مو دین و روگگا    تجزیه و تحمیا مدییان می

ارت گاط  گیگیی    رضای  مدییان در امی تصگمیم هنراا، تجمیع شد  و ی پارگه اطالعات با   وسیع، به
دارد مه در این بین عدا تمیمز سازما ی با به ود سیسگتم اطالعگاتی حسگابداری و افشگای     مستقیم 

 گیددا  گییی می  اطالعات، منجی به تسهیا امی تصمیم
محابن با دیدگا  مدییی  مشارمتی اتئوری مشارمتی جان تی ی، تئوری مشارمتی جیمگز  

هد  از پژوهش حاضگی   ،حسابداریاطالعاتی سیستم ت ط با وااا  و درک ادبیات میمیجمی 
بیرسی تاریی تمیمز سازما ی بی میزان افشای اطالعات واحدهای تجاری اسگ ا همچنگین بگا    

های داوطم ا ه و یا اج اری واحگدهای تجگاری     توجه به تاریی میزان تمیمز سازما ی بی فعا ی 
شودا ازاینیو به منرگور    شای اج اری و ایتیاری اطالعات ا جاا میاین بیرسی در دو سح  اف
 های زیی  ابا طیص اس ا  فیضیه ،دستیابی به اهدا  پژوهش

 میزان تمیمز سازما ی بی افشای اج اری اطالعات تاریی معناداری داردا فیضیه او  گ
 میزان تمیمز سازما ی بی افشای ایتیاری اطالعات تاریی معناداری داردا فیضیه دوا گ 

هگا بگه درسگتی      اما از آ جا مه  زا اس  بیای تدوین طیص پژوهش مناسف، پیشگینه پگژوهش   
 شودا  های میبوط بیرسی و ارائه می  مورد بیرسی و تحمیا  یار گییدا  ذا در ادامه پیشینه پژوهش

 

 پیشینه  
اا شگگد  در زمینگه افشگگای اطالعگات حگگامی از آن اسگ  مگگه عوامگا متعگگددی از     محا عگات ا جگ  

های سازما ی و فیدی بی افشای اطالعات موری دا با این حا  هی  پژوهشی به طور مستقیم بگه    ویژگی
بیرسی تاریی تمیمز سازما ی بی افشای اج اری و ایتیاری اطالعگات در حگوز  حسگابداری  پیدایتگه     

 شود:  های  س تا میت ط با موضوع پژوهش پیدایته می  ادامه به محا عه پژوهش اس ا از اینیو در
  ارت گگاط بگگین عوامگگا محگگیط درو گگی و بییو گگی اوابسگگتری   3333مو گگدین و روگگگا  ا 

اطمینگان  و سیسگتم اطالعگاتی حسگابداری ادامنگه اطالعگاتی،        تمیمگز و عگدا   سازما ی، عگدا 
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هگای    ند مه در سازمانمن دا آ ها بیان میمید محا عه هنراا بودن، تجمیع و ی پارگری  را   به
ای  یگاز اسگ  تگا منجگی بگه به گود عمم گید          غییمتمیمز، سیستم اطالعاتی حسابداری پیشیفته

 شیم  شودا
  در پژوهشگی تحگ  عنگوان عوامگا مگوری بگی افشگای اطالعگات         2030ا 33یمیف و سوئیسگی 

هگای بگزر) اشگاما  گوع ما  یگ ، ا گداز          هگای شگیم     ها به بیرسی ارت اط بین ویژگی  شیم 
ها  با افشگای    شیم  حسابیسی، اهیا ما ی، ا داز  شیم ، سودآوری و گند ممیتی بودن شیم 

مقا گه مگه    36پیدایتندا آ ها جه  بیرسی عواما مگوری از   تحمیااطالعات، با استفاد  از روش متا
تحقین آ ها  شان داد  اس  مگه ا گداز    منتشی شد  بود استفاد  مید دا  2006-3337های   طی سا 

 های بزر) داردا  شیم  حسابیسی ارت اط معناداری با افشای اطالعات شیم 
  با محا عه تاریی فیهنگ سازما ی به عنگوان ی گی از   2034ا 32حسن  وحیدا  میش و مما 

 های بزر) به این  تیجه رسید د مه فیهنگگ   های سازما ی بی افشای ریسا شیم   ویژگی
های بزر) در مشور امارات متحگد     سازما ی سمسمه میات ی بی سح  افشای ریسا شیم 

  در پژوهشگی دریافتنگد مگه فیهنگگ     2036ا 31عیبی مگوری اسگ ا همچنگین آمگ  و گییگو     
هگای حسگابداری مگدییی  سگازگاری داشگته و موجگف درک         سازما ی با پگذییش  گوآوری  

هگای    های سازما ی بی سیستم  دهد مه ویژگی  ان میشودا این  تایج  ش  تی این مفهوا می  صحی 
 گذار دا  حسابداری و افشای اطالعات مه بخشی از آن اس  تاریی می

هما ند سایی مشورها، در اییان  یز پژوهشی به طگور مسگتقیم در ارت گاط بگا تگاریی تمیمگز       
تحقیقگات متعگددی   سازما ی بی افشای اج اری و ایتیاری اطالعات صورت  ریفته اس ا اما 

در زمینه تمیمز سازما ی و سیستم حسابداری اافشای اطالعات  صورت گیفته اسگ  مگه از   
هگای      در ارت گاط بگا سیسگتم   3188تگوان بگه تحقیگن ع گدا  ییمی ا      جممه ایگن تحقیقگات مگی   

  مه به بیرسی ارگی یصوصگیات شگیمتی بگی     3183اطالعاتی حسابداری، دیدار و هم اران ا
  در ارت اط با تمیمز سازما ی 3132ایتند و همچنین تحقین ز جا ی و مح ی اسح  افشا پید

  بگه تگازگی بگا بیرسگی ارت گاط      3137های فوق طا  ی و بحیی ا  بی پژوهش  اشار  میدا عالو 
هگای    بین اجزای سیستم حسابداری مدییی ، ابهاا، عدا تمیمز و عمم گید مگدییان شگیم    

دار بگین عگدا تمیمگز بگا سیسگتم        ه ارت گاط مب گ  و معنگی   تو یدی شهیستان بناب دریافتند مگ 
حسابداری مدییی  داردا با توجه به  تایج فوق ارت اط بین عدا تمیمز و افشای اطالعات به 

 باشدا  عنوان بخشی از سیستم حسابداری مدییی   ابا ار ات می
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مگز  هگای دایمگی و یگارجی بیگا ری عگدا بیرسگی تگاریی تمی         به طور ممی میور پگژوهش 
پژوهشگی   ءباشدا در  تیجه با توجه به یگال   سازما ی بی افشای اج اری و ایتیاری اطالعات می

موجود در این رابحه، بیرسی مسئمه فوق از اهمی  بسزایی بییوردار بگود  و مسگتمزا ا جگاا    
 رود با بیرسی تاریی تمیمز سازما ی بگی   باشدا  ذا ا ترار می  تحقیقات گستید  در این زمینه می

افشای اج اری و ایتیاری اطالعات، بتوان با مسف پاسخ سوا  پگژوهش و تیییگی در تمیمگز    
رود بگا    سازما ی، بستی  زا را بیای به ود افشگای اطالعگات فگیاهم مگیدا گیامگه ا ترگار مگی       

گیگیی افگزایش یافتگه و زمینگه       افزایش شفافی  اطالعاتی، سودمندی اطالعات جه  تصمیم
 توسط ذینفعان فیاهم آیداایذ تصمیمات بهینه 

 

 مدل مفهومی  
مفهگومی پگژوهش   های محیص، مگد     با استناد به م ا ی  ریی پژوهش و با توجه به فیضیه

 باشد:  حاضی به ش ا زیی  ابا تدوین می
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 شناسی  روش

هگای مگاربیدی  گیار      پژوهش حاضی با در  ری گیفتن هد  پژوهش، در زمی  پگژوهش 
گ   هم سگگتری بگگود  و از  رگی شگگیو ، اسگتد    یاسگگی  گ   گیگگیدا روش پگژوهش توصگگیفی   مگی 

های میبوط بگه یگا مقحگع زمگا ی یگاص مگورد         همچنین به د یا این ه داد  استقیایی اس ا
ها به صورت مقحعی و بگا اسگتفاد  از ت نیگا      محا عه  یار گیفته اس ،  ذا روش تحمیا داد 

هگگای م تنگگی بگگی  تحمیگگا مسگگیی از روشدر مگگه  از آ جگگاا تحمیگگا مسگگیی صگگورت گیفتگگه اسگگ 
توا گد بگه عنگوان  گوعی از مگد  معگاد ت        مگی بنگابیاین  ، شود رگیسیون گندگا ه استفاد  می

روش آمگاری مگاربید ضگیایف بتگای اسگتا دارد      ی تحمیگا مسگی   .محسوب شگود   یز سایتاری
هاى سایتاری اس ا هگد  تحمیگا مسگیی بگه دسگ  آوردن        رگیسیون گند متیییى در مد 

اى از   جا  گگه یگگا مواریتگگه  بگگین مجموعگگه منشگگی یگگا اهگگم یروابگگط عمگگ ممگگیبیآوردهگگاى 
 گییدا  توان گف  تحقین حاضی در حوز  تحقیقات عم ی  یار می  ا در  تیجه میمتیییهاس 

های پذییفتگه شگد  در بگور  اوراق بهگادار       جامعه آماری تحقین متش ا از ممیه شیم 
تهیان اس  مه بیای ا تخاب  مو ه از روش حذ  سیستماتیا استفاد  شد  اس ا ط ن ایگن  

 3131های پذییفته شد  در بور  اوراق بهگادار تهگیان در سگا       م  خس  تماا شی ،روش
هایی مه فا گد هگی یگا از شگیایط زیگی باشگند از  مو گه یگار            ، سپ  شیم   ا تخاب شد 
 یواهد شد:  

 در بور  اوراق بهادار تهیان پذییفته شد  باشندا   3131  ا از سا   -3
 گیی ما ی   اشدا    گذاری و واسحه  های سیمایه  جزء شیم  -2
 اطالعات آ ها در دستی  باشدا  -1
 معاممه شد  باشدا  3131ها در طو  سا    سهاا شیم  -4
 ها   اید سا  ما ی یود را تیییی داد  باشندا  شیم  -5

شیم  به عنوان  مو ه تصگادفی در دسگتی     205تعداد  ،های فوق  با توجه به محدودی 
 او یه ا تخاب شد دا 

 امهء میبوط به تمیمگز سگازما ی     شود توزیع پیسش  مشاهد  می 3در جدو   همچنان مه
 امگگه محگگیص بگگیای تمگگاا   پیسگگش ،در سگگه میحمگگه صگگورت گیفتگگه اسگگ ، در میحمگگه  خسگگ 

های  مو ه از طیین پس  ا  تیو ی ی ارسگا  شگدا سگپ  بگا توجگه بگه تعگداد پگایین           شیم 
 امگه  مج گور بگه میاجعگه ح گوری بگه         هگای پاسگخ داد  شگد  اتنهگا سگه پیسگش         امه  پیسش
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ها و یا دفاتی میمزی آ ها شدیم مه بگا توجگه بگه محگدودی  عگدا پگذییش میاجعگه          شیم 
ح وری و همچنین   ود دفگاتی میمگزی یگا ماریا گه در حگوز  جییافیگایی تهگیان، ا  گیز و         

 امه به صگورت ح گوری را   گو  مید گد مگه در        پذییش پیسش ،شیم  347 زوین، تنها 
هگای     امه میبگوط بگه شگیم     پیسش 87به تفصیا ارائه شد  اس ا در  های  تعداد  3جدو  

پذییفته شد  در بور  اوراق بهادار تهیان بگه عنگوان  مو گه  هگایی، جهگ  تجزیگه و تحمیگا        
 ا تخاب شد  اس ا

    امه   حو  توزیع پیسش: 3جدو  
 درصد ها  تعداد پاسخ ها  نامه  مراحل توزیع پرسش

 درصد 300 205 ها   امه  میحمه او  توزیع پیسش
 درصد 5/3 1 شد  در میحمه او  های پاسخ داد    امه  پیسش

 درصد 72 347 ها   امه  میحمه دوا توزیع پیسش
 درصد 21 48 شد  در میحمه دوا های پاسخ داد    امه  پیسش

 درصد 48 33 ها   امه  میحمه سوا توزیع پیسش
 درصد 21 48 شد  در میحمه سوا های پاسخ داد    امه  پیسش

 درصد 48 38 شد  های پاسخ داد    امه  جمع پیسش
 درصد -6 -32 های غیی ابا استفاد    امه  حذ  پیسش

 درصد 42 87 نمونه نهایی
 

میبگوط بگه متییگی مسگتقا اتمیمگز       هگای  داد ها، ابتگدا    همچنین بیای تجزیه و تحمیا داد 
های میبوط بگه ایگن     شد  و با استفاد  از داد  Excelسازما ی  وارد  یا افزار صفحه گستید  

متییی،  می  فیهنگ سازما ی هی شیم  تعیین شد  و بیای ارزیابی  هایی مورد استفاد   گیار  
هگای     امگه     از جممه پیسش2003 امه تمیمز سازما ی رابینز ا  از آ جا مه پیسشگیفته اس ا 
  ذا از روایی ماما بییوردار اس ا    ،باشد  استا دارد می

 امگه میبگوط بگه سگنجش       جه  بیرسی پایایی یا  ابمی  اطمینگان ابگزار سگنجش اپیسگش    
  اسگتفاد   SPSSافزار   شد  از طیین  یا تمیمز سازما ی  از ضییف آ فای میو  اخ امحاس ه

در  باشگدا   اس  مه  ابا   و  مگی  70/0و بیشتی از  84/0معاد   شد  اس  مه ضییف میبوطه
شناسی مد  معاد ت سایتاری بگا    ها، از روش  ها و آزمون فیضیه   های  تجزیه و تحمیا داد 

 صورت گیفته اس ا  LISRELافزار   استفاد  از  یا
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 متغیرها  
 متغیرهای وابسته

باشد مه یود به دو  گوع شگاما افشگای      متییی وابسته پژوهش حاضی، افشای اطالعات می
ها  و افشای ایتیاری اافشای اطالعگات مگازاد بگی      اج اری اافشای اطالعات ط ن دستورا عما

گیگیی هییگا     رو در ادامه بگه معیفگی و  حگو  ا گداز       شودا از این  ها  تقسیم می  دستورا عما
 شود:  پیدایته می

افشگگای اج گگاری هما نگگد پگگژوهش  بگگیای محاسگگ ه شگگایص  :( MDIافشااای اجباااری  
  از شایص میفی  افشا و اطالع رسا ی بور  اوراق بهادار 3133پور ا  حیدری و حسین  پور

بینگی درآمگد   بینگی درآمگد       امتیاز، بی اسا  زمان ارائة اطالعات میبوط به پگیش امتیاز، بی اسا  زمان ارائة اطالعات میبوط به پگیش شودا این   تهیان استفاد  می
ماهگه، اظهگار ری   ماهگه، اظهگار ری      گه  گه و و   شگش شگش ، ، سگه سگه ای حسابیسگی  شگد    ای حسابیسگی  شگد        دور دور     های ما ی میانهای ما ی میان    هی سهم، صورتهی سهم، صورت

ماهه، اظهار ری حسابی   س   بگه  ماهه، اظهار ری حسابی   س   بگه    ششششبینی درآمد هی سهم او یه و بینی درآمد هی سهم او یه و     حسابی   س   به پیشحسابی   س   به پیش
 شگد  پایگان سگا  و     شگد  پایگان سگا  و      های ما ی حسابیسگی های ما ی حسابیسگی     ماهه، صورتماهه، صورت  شششش  ایای    های ما ی میان دور های ما ی میان دور     صورتصورت

توسط شیم  اطالع رسا ی  اشیان  شد ،شد ،  ها و عمم ید وا عی حسابیسیها و عمم ید وا عی حسابیسی    بینیبینی    تفاوت بین پیشتفاوت بین پیش
  ا ا31333133پور، پور،     اس ه شد  اس  اپورحیدری و حسیناس ه شد  اس  اپورحیدری و حسینمحمح

بگیای سگنجش میگزان افشگای ایتیگاری اطالعگات        :( VDIافشای اختیاری  داوطلباناه(   
  از گا  یسگ  افشگای ایتیگاری    3131پور و هم اران ا  ها، هما ند پژوهش ماشا ی  شیم 
باشگد      مگی 3337ا 34شگد  مگد  بوتوسگان      مه شگ ا تعگدیا  3188پور و هم اران ا  ماشا ی

شگایص  شگاما: پیشگینة     73استفاد  شد  اس ا این گا  یس  دارای شش بخگش اصگمی ا  
 ،اطالعگات غییمگا ی اساسگی    ،اطالعگات بخگش   ،ای از عمم گید تگاریخی    یالصگه  ،اطالعاتی

هگایی داردا    باشگد مگه هگی بخگش شگایص       بحش و تحمیا مدییی  مگی و بینی   اطالعات پیش
  بگه  314شایص  بگه مگا امتیگاز  ابگا ا تصگاب ا      73ی شش بخش ا س   جمع امتیازهای ه

 شودا  عنوان شایص افشای ایتیاری هی شیم  در  ری گیفته می

 متغیر مستقل

 امگه اسگتا دارد     میزان تمیمز در سگازمان بگا اسگتفاد  از پیسگش     :( OFIتمرکز سازمانی  
وا  بود  و بی اسا  طیف پگنج  س 30 امه دارای   شودا این پیسش    محاس ه می2003ا 35رابینز
هگای ییمگی     بگه تیتیگف بگیای پاسگخ     5ا ی  3ای  ی یت طیاحی شد  اس  مه از امتیاز   گزینه
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 امگه دارای    شگودا در اینصگورت هگی پیسگش      گگذاری مگی    زیاد، زیاد، بع ی، مم و هی   می 
گیفته به یا سگازمان  باشدا هیگه جمع امتیاز تعمن   می 30و حدا ا امتیاز  50حدامبی امتیاز 

شود مه سازمان متمیمزتی اس ا از اینگیو  سگ   جمگع      باشد گفته می 50بیشتی و  زدیا به 
  به عنوان شگایص تمیمگز   50 امه به ما امتیاز  ابا ا تصاب ا  امتیاز تعمن گیفته به هی پیسش

تمیمگز  شودا به منرور مسف اطالعات مفید در مگورد    سازما ی هی شیم  در  ری گیفته می
سازما ی، پ  از مذامی  ح وری با سگحوص مختمگف مگدیییتی ا ریگی: مگدیی عامگا، مگدیی        

 امگه حاضگی توسگط      اداری، مدیی ما ی، مدیی منابع ا سا ی و مدیی فنگی  در سگازمان، پیسگش   
تیین مدیی  س   به تمیمز سازما ی مه متوسط سابقه ماری آ هگا  یگز  شگان از آگگاهی       محمع

 ه سازمان یود دارد، پاسخ داد  شد  اس ااین افیاد  س   ب

 متغیرهای کنترلی

یمیف و سوئیسی، ؛ 2030، 37ایچو و بحاتی؛ 2031، 36ها ااویار و هم اران  میور پژوهش
دهند   و دیریان   شان می 3135پور،   ؛ و سپاسی و ماظم3136و  ی  خ  و هم اران،  2030

اا بی افشای اطالعگات تگاریی دار گد؛ از اینگیو     عواممی گون اهیا ما ی، ا داز  شیم ، بازد  وا
 ا د مه ع ارتند از:  بییی از این عواما به عنوان متییی منتی ی در  ری گیفته شد 

LEV  ::  ااباشدباشد    آن شیم  میآن شیم  میدارایی دارایی   جمعجمعبه به   بدهیبدهی س    س   ، ، اهیا ما ی 
LNSIZE  ::   مگه از    مگه از  شیم  در پایگان سگا   شیم  در پایگان سگا   ا داز  شیم  اارزش بازار ا داز  شیم  اارزش بازار ط یعی  راریتم  راریتم  

 آیداآیدا    ضیب تعداد ما سهاا در  یم  بازار هی سهم بدس  میضیب تعداد ما سهاا در  یم  بازار هی سهم بدس  میحاصا حاصا 
MB  ::   ،آن شگیم  مگی   آن شگیم  مگی     سگهم سگهم بگه ارزش دفتگیی   بگه ارزش دفتگیی     سگهم سگهم  س   ارزش بگازار   س   ارزش بگازار  شایص رشد، شایص رشد

 ااباشدباشد
ROA  ::  باشداباشدا    ها میها می    داراییدارایی  جمعجمع،  س   سود   ا از ا الا غییعادی بی ،  س   سود   ا از ا الا غییعادی بی     بازد  داراییبازد  دارایی 

 

 ها  یافته
 شناسی   جمعیت

ی شناسگ   جامعه مورد محا عه، اطالعات میبوط به جمعی به منرور آشنایی با یصوصیات 
 امگه    متوسگط سگن پاسگخ دهنگدگان مگذمی بگه پیسگش       ارائه شد  اس ا  2پژوهش در جدو  
باشگد مگه بگا توجگه بگه  سگ           مگی  15-13و پاسخ دهندگان مو گش   40-16تمیمز سازما ی 

اسگ ا   40-16بگا    باشگد، بگه طگور میگا رین بیابگی       مگی  22بگه   78جنسی  پاسخ دهندگان مه 
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همچنین متوسط سابقه ماری پاسخ دهنگدگان بیگا ری میگزان تجیبگه و شگنای  بگا ی پاسگخ        
  پاسگخ  مارشناسگی باشگدا همچنگین متوسگط میگزان تحصگیالت ا       دهنران به سازمان یود می

دهد مه پاسخ دهندگان از معمومات عممی با یی بییوردار    امه  شان می  دهندگان به پیسش
 داباشن  می

 جمعی  شناسی :2جدو  
 مونث مذکر عنوان

 13-15 16-40 متوسط سن
 درصد22 درصد78  س   جنسی 

 6-30 36-20 متوسط سابقه ماری
 فوق  یسا    یسا   متوسط میزان تحصیالت

 

 آمار توصیفی
ها،  خس  آمار توصگیفی متیییهگا مگورد محا عگه      به منرور بیرسی و تجزیه و تحمیا داد 

 باشد:  به شیص زیی می 1گیید مه ط ن جدو     یار می
اسگ  مگه    83و  8046/71میا رین و  میا ه میبوط به افشگای اج گاری اطالعگات بگه تیتیگف      

فاصگمه   ،دهد سح  افشای اج اری اطالعات در سح  با یی  یار داردا بگا ایگن وجگود      شان می
دهگد     شگان مگی   مگه  اس  36و  38زیاد بین حدامبی و حدا ا این شایص مه به تیتیف بیابی با 

 های  مو ه از پیامندگی با یی بییوردار اس ا  میزان افشای اج اری اطالعات در بین شیم 
رغم وجود افشای اج اری اطالعات در سح  با ، میا رین شایص افشای ایتیگاری    عمی
باشگد    هگای  مو گه مگی     دهند  سح  پایین افشای ایتیاری در بین شیم    شان 2131/0با میا ه 

باشگدا همچنگین بگا توجگه بگه فاصگمه         مه حدامبی امتیاز این شایص  یز موید همین محمف می
و  4254/0زیاد بین حدامبی و حدا ا امتیاز میبوط به افشای ایتیاری مه به تیتیگف بیابگی بگا    

هگا    ن گنین  تیجه گیف  مه میزان افشای ایتیاری اطالعات در شگیم  توا  اس  می 3045/0
  میبوط به آن بیگا ری  0633/0از پیامندگی با یی بییوردار اس  مه ا حیا  معیار پایین ا

 باشدا  ها می  توزیع  یما  این پیامندگی در بین شیم 
تمیمگز سگازما ی بگه    میا رین و میا ه میبوط به شگایص   1از سوی دیری محابن با جدو  

دهگد میگزان تمیمگز سگازما ی در بگین        اس  مه  شگان مگی   56/0و  5641/0تیتیف مساوی با 
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  و حگدا ا  76/0باشدا فاصمه زیاد بین حدامبی ا  های مورد محا عه در حد متوسط می  شیم 
هگا اسگ        امتیاز میبوط به این شایص بیا ری تنوع میزان تمیمز سازما ی در شگیم  18/0ا

 مندا    توزیع  یما  این پیامندگی را توجیه می0858/0ا حیا  معیار پایین آن ا مه
 

 ا آمار توصیفی1جدو  

 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر ها
انحراف 

 معیار
 چولگی

 -MDI 8046/71 83 38 36 358/33 0387/3 افشای اج اری
 VDI 2210/0 2131/0 4254/0 3045/0 0633/0 2524/0 افشای ایتیاری
 OFI 5641/0 56/0 76/0 18/0 0858/0 3037/0 تمیمز سازما ی

 LEV 5736/0 5552/0 4657/3 0327/0 2158/0 6435/0 اهیا ما ی
 LNSIZE 3803/34 2743/34 2315/38 4433/33 1353/3 2215/0 ا داز  شیم 
 ROA 3435/0 3380/0 5523/0 3085/0- 3432/0 7844/0     بازد  داراییبازد  دارایی
 MB 0252/1 7402/2 7807/8 8740/0- 8405/3 0346/3 شایص رشد

 

 آمار استنباطی
ارائگه شگد  اسگ ا هما نگد      2هگا در شگ ا      تایج حاصا از بیازش مد  تحمیا مسگیی داد  

هگا  یگز   گا از تحمیگا  تگایج میبگوط بگه          های تحمیا مسیی داد   های رگیسیو ی، در مد   مد 
هگای بگیازش و اطمینگان از مگد  بیرسگی شگودا بگه          بایس  شایص  ها، ابتدا می  آزمون فیضیه

و ممتگی از   000/0شگد  مگه بیابگی بگا      مگد  بگیازش   RMSEAهمین منرور با توجه به آمار  
تگوان بگه     اسح  یحا  اس ، می 05/0و بیشتی از  3388/0مد  مه مساوی با  Pو آمار   08/0

 T-valueبیازش مد  اطمینان داش  و مد  را مناسف دا س ا همچنین با توجگه بگه مقگدار    

های افشای اج اری و افشای ایتیاری مگه بیشگتی     میاجعه شود  میبوط به شایص 1ابه ش ا 
توان به تارییگذاری مخفی اعاما امتشافی  میزان افشای اج اری بی افشای   اس  می 36/3از 

تگوان گنگین اسگتد   مگید       ی بیدا در  تیجه با توجه به ضییف این تارییگذاری میایتیاری پ
مه هیگه میزان افشای اج اری افزایش یابد، سگح  افشگای ایتیگاری اطالعگات  یگز افگزایش       

 یواهد یاف ا
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 ا ضیایف مسیی متیییها2ش ا 

 

میبگگوط بگگه شگگایص تمیمگگز  T-valueمشگگخص اسگگ  مقگدار   1همچنگان مگگه از شگگ ا  
اسگ ا بگا    -66/2و  -31/5سازما ی  س   به افشای اج اری و ایتیاری اطالعگات بگه تیتیگف    

  اسگ  هگی دو فیضگیه    36/3 درمحمن این مقگادیی بیشگتی از سگح  پگذییش ا    مه  توجه به این
توان گفگ  مگه میگزان تمیمگز سگازما ی بگی هگی دو  گوع افشگای            پژوهش پذییفته شد  و می

اطالعات ااج اری و ایتیاری  تاریی معنگاداری داردا ضگییف تارییگگذاری تمیمگز سگازما ی      
ی بگود  و بگدین معناسگ  مگه بگا متمیمزتگی        س   به افشای اج اری و ایتیاری اطالعات منف

ای   یابگدا یالصگه    ها، میزان افشای اج اری و ایتیاری اطالعات آ ها ماهش مگی   شدن سازمان
 ارائه شد  اس ا 4از  تایج پژوهش در جدو  

 

 

 

 

OFI 

MDI 

LNSIZE 

41/0 
23/0 

34/0- 
MB 

ROA 

VDI 

LEV 
12/0 

24/0 

Chi-Square= 6.09, df=  20, P-value= 09988, RMSEA= 0.000 

27/0- 
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 متیییهای پژوهش T-valueا مقدار 1ش ا 

 
 ا یالصه  تایج 4جدو  

 
 متغیرهای وابسته

 

 متغیرهای مستقل و کنترلی

 افشای اج اری
  MDIا

  VDIافشای ایتیاری ا
 اری ما غییمستقیم اری مستقیم

 ضییف ضییف T-value ضییف T-value ضییف

 OFI  27/0- 31/5- 34/0- 66/2- 0648/0- 2048/0تمیمز سازما ی ا
 LEV  05/0 84/0 12/0 31/5 - 12/0اهیا ما ی ا

 LNSIZE  05/0 38/0 23/0 00/4 - 23/0ا داز  شیم  ا
 ROA  41/0 28/3 06/0- 85/0- 3012/0 3012/0اا  هاها    بازد  داراییبازد  دارایی

 -MB  01/0 67/0 03/0- 73/3- - 03/0شایص رشد ا

 

 گیری    نتیجهبحث و 
بحور ممی این پژوهش به د  ا  مسف پاسگخ ایگن سگوا  بگود مگه تمیمگز سگازما ی گگه         

آوری اطالعگات میبگوط     گذاردا به همین منرور پگ  از جمگع    تارییی بی افشای اطالعات می
ها و تعیگین سگح  افشگای اج گاری و ایتیگاری اطالعگات آ هگا، بگا           به تمیمز سازما ی شیم 

استفاد  از ت نیا تحمیا مسگیی میگزان تارییگگذاری تمیمگز سگازما ی بگی افشگای اج گاری و         

OFI 
27/0- 

LNSIZE 

MDI 

41/0 
23/0 

34/0- 
MB 

ROA 

VDI 

LEV 
31/5 

17/4 

Chi-Square= 6.09, df=  20, P-value= 09988, RMSEA= 0.000 

00/4 

66/2- 

28/3 

31/5- 
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ایتیاری اطالعات مورد تجزیه و تحمیا  یار گیفگ ا  تگایج تجیبگی پگژوهش حگامی از آن      
دو ش ا افشای اطالعات یعنی افشای اس  مه تمیمز سازما ی تاریی منفی و معناداری بی هی 

گذارد؛ بدین صورت مه بگا تمیمگز زدایگی از سگازمان سگح  افشگای         اج اری و ایتیاری می
یابدا ایگن بگدان د یگا اسگ  مگه ط گن دیگدگا  مگدییی  مشگارمتی در            اطالعات افزایش می

نگد  من  هگای سگازمان شگیم  مگی      گیگیی   هگایی مگه تمگامی افگیاد سگازمان در تصگمیم        سازمان
های غیی متمیمز  به منرور دستیابی به اهدا  سگازمان  ریگی مگارایی و اریبخشگی و       اسازمان

هگای    ای از اطالعگات  یگاز اسگ  مگه از طییگن سیسگتم        به ود تصگمیمات، بگه سگح  گسگتید     
هگای اطالعگاتی حسگابداری،      شودا در  تیجه با گستیش سیسگتم   اطالعاتی حسابداری مهیا می

یابگدا همچنگین      یز افزایش یافته و شفافی  اطالعگاتی در سگازمان به گود مگی    افشای اطالعات 
عدا تمیمز سازما ی با تقویگ  اجگزای سیسگتم حسگابداری مگدییی  مگه افشگای اطالعگات         

باشد منجیبه به ود شفافی  اطالعاتی و  هایتا  ممگا بگه مگدییان در جهگ        بخشی از آن می
 شودا  تی می  گییی د ین  تصمیم

 ، 3333بی تحابن با م ا ی  ریی پژوهش با تحقیقات مو دین و روگگا  ا   فوق عالو  تایج 
 ، 3137 ، طگگا  ی و بحگگیی ا3386 ، گنهگگا  و مگگوری  ا3334 ، گگگا  و گیگگا ا3338گگگو ا

   یگگز همخگگوا ی داردا از 3183  و   گگا  و ر ج گگی ا3182 ، مهگگدیزاد  ا3188ع گگدا  ییمی ا
ی پذییفتگه شگد  در بگور  اوراق بهگادار تهگیان توصگیه       هگا   رو به مگدییان ممیگه شگیم      این
گگذاری در جهگ  تمیمگز زدایگی از سگازمان و مشگارم  تمگاا افگیاد           شود تا با سیاسگ    می

گییی منجیبه به گود شگفافی  اطالعگاتی و افگزایش       های میبوط به تصمیم  سازمان در فعا ی 
   گیگیی   گذاران و به ود تصمیم  مایهزییا این امی منجی به افزایش اطالعات سی ،اطالعات شو د
 شودا  گذاری می  آ ها بیای سیمایه

هگا  شگان     های میبوط بگه افشگای اطالعگات شگیم       همچنین  تایج حاصا از تحمیا داد  
رغم سح  با ی افشای اج اری اطالعات، میزان افشای ایتیگاری اطالعگات     دهد مه عمی  می

امحموبی  گیار داردا در  تیجگه بگه مسگئو ین حگوز       هگای  مو گه در وضگعی   گ      در بین شیم 
تگی اطالعگاتی     شود تا با آش ارسازی د یگن   اطالعاتی سازمان بور  و پژوهشریان توصیه می

توا ند به صورت داوطم ا ه افشگا مننگد، مقگدمات افگزایش افشگای ایتیگاری         ها می  مه سازمان
هگگای   گیگگیی  ا گگد در تصگگمیمتو  مگگه ایگگن اطالعگگات مگگی  اطالعگگات را فگگیاهم آور گگد، گگگیا 

گذاران، اعت ار دهندگان وااا مفید بگود  مگه در  هایتگا تخصگیص بهینگه سگیمایه را بگه          سیمایه
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هگای ذاتگی     ای مگه بایگد بگدان توجگه مگید، محگدودی         در  های    ته د  ا  یواهد داش ا
هگا را بگا     شگیم   باشد مه تعمیم  تایج به سایی   امه می  های م تنی بی پیسش  میبوط به پژوهش

گگویی مگدییان    توان به عدا پاسگخ   ها می  سازدا از جممه این محدودی   محدودی  مواجه می
ها با استفاد  از اطالعات   ها اشار  میدا همچنین با توجه به این ه تجزیه و تحمیا داد   شیم 

هگا جا گف     میبوط به یا سا ی ما ی صورت گیفته اس  باید در تعمیم  تایج به سایی شیم 
احتیاط را بعما آوردا با توجه به  تایج تارییگذاری تمیمز سازما ی به عنوان ی ی از عوامگا  

توان در تحقیقات آیند  م نی بی تعیین عواما موری بی افشای   سازما ی بی افشای اطالعات، می
اطالعگگات،  تارییگگگذاری سگگایی عوامگگا سگگازما ی اما نگگد سگگایتار میامگگز درآمگگد، هزینگگه و   

 گذاری  را بی میزان افشای اطالعات به بیرسی گیف ا  مایهیس
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