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ر نا دا  شی ک تدلاست. راینپژوهش ش شسا مان ورساوراق  ا ارت دان

تور مقطعیانجامرر ه،وسر ب ردایآ مرونسالوت عت، دا  م ل ش

 استفا هگد ی هاست.استان ار مقاومیخطاهاهاا رو فدریش

یعام ،ا دمثبتومع را اردانینعان ا کشر د م قیتحقجینتا ها: یافته

یدیپرذنوسرانبیرردیدهرایمتلنی نی ار .هلچ یاشمیگزاررگدتی درفاف

تیوررفافیررلهتیام یهاع وانراخ عام  شدانیم یتص ۀفدو و ور

اسرت. هیرا طشمع ا ارنگد نیایارتباطمثبتمعاه هر ،وش،یماشیگزاررگد

یدیپرذنوسرانبی)ردیرلهتینعان ا کشر د وام قیتحقجینتات،ی رن ا

  ارن .یماشیگزاررگدتی درفافیفدو ( شتور هلزمانا دمثبتومع ا ار

ک  ر گانگرذارانواسرتفا ه دطبقنترایجپرژوهش، رشسردمایش گیری: نتیجه

هایهایماشیردکترو کش رار یا یرفافیتگزار اطالعا ماشیپیع  ا می

طرورامر و رترور شرزوم رش ورساوراق  ا ارت دان، شر د مر یدانع

 هلزمان ش ومقوششر د وام یترلهیم یدانعام تومشنلای  .

 ،عامد  ان مددیر  دورۀ تصددی  ،فروش یریپذ نوسانضریب ، یا رسانهپوشش کلیدی: یها واژه

 شفافیت گزارشگری مالی.

 مقدمه

و  ین مووالیان توو میووجر یدهوو شووکل یبوورا یانکووم عنوووان بووهبووورا اوراب بهووادار  

 یق در راسوتا یو ن طریو و از اا شوور دار کد یو ش تولیرا در افوزا  یا عمدهنقش  ،یگذار هیسرما

 یدهو  شوکل  ،نوه ین زمیو مهو  در ا  ۀلئبرخوردار است. اما مس یاتیح یتیشور از اهمکشرفت یپ

ه کو  استن خود منوط به آن یه اک موجود در بازار است یروهایان توسط نین جریدرست ا

 یبورا  یریو گ  یتصوم گوردد.   ییشناسوا  گوذاران  هیسورما ثر بوازده توسوط   کبا حدا ییها پروژه

 منظوور  بوه اء و مربوط کقابل ات یهمواره مستلزم استفاده از اطالعات ییها پروژهن یچن ییشناسا

گوذاران بوالقوه و بالف ول     گیری سرمایه تصمی  ایبر .است یریگ  یتصم یها الگو استفاده در

کوه   دارای کیفیوت باشوند. زموانی   هسوتند کوه    موؤرر این اطالعوا  تنهوا زموانی     ار سرمایه،زبا

ای  به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوائی پواره  7۲۲۲بازارهای سرمایه در ابتدای سال 
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اطالعوا    یدهو  گوزارش مسوئولیت   بوه  را نسبت گذاران اعتماد سرمایه جیتدر به ها شرکتاز 

 این ،لذا کیفیت اطالعا  گزارش شده مطرح شد.ض یف کرد و موضوع اعتماد عمومی به 

توجه عمیق مجامع  مورد ،یند گزارشگری مالیآشفافیت اطالعا  در فر که سبب شد مسئله

 .(2962، صمدی لرگانی و آراد) ای قرار گیرد حرفه

 فردی یها یژگیو، ها شرکتمالی در  بر شفافیت گزارشگری رگذاریت ر یکی از موارد

کوه رفتوار و نووع تصومیما  آنهوا را در       اسوت  امنیت شغلیو  شهر جمله از  عامل مدیران

امنیت شغلی، احتمال این است که شخص بتواند خوود را  . دهد یمسازمان تحت الش اع قرار 

شخص بسیار پوایین باشود. ایون مهو  وابسوته بوه فاکتورهوای         کارشدنیبحفظ کند و احتمال 

 های شخصی فرد شاغل است. اقتصادی، موق یت تجاری و مهار 

در دورۀ جواری و  حاصول تصوویر مطلووز از عملکورد شورکت       ،امنیت شغلی مدیران

برکناری از کوار   ۀبا مخاطر تیموفقبسیاری از مدیران در صور  عدم  های آتی است. دوره

توا بتواننود امنیوت     زننود  یمو موالی   یها صور تحریف در دلیل دست به  نیهم بهو اند  مواجه

 سواختن   برآوردهسبی در شهر  در ارتباط با موفقیت نهمچنین،  شغلی خود را ت مین نمایند.

بینوی   در گذشوته و پویش   مودیر اقوداما    دادن  نشوان قادر بوه   بوده،د مت دّ نف ان یذانتظارا  

 رفوتن  دستاز آنجا که عملکرد نامناسب مدیران عامل مشهور باعث از  .استاو  ۀرفتار آیند

در نتیجه انتظوار  ، گردد یم آنها و همچنین تض یف موق یت ،حقوب و دستمزد آینده و اعتبار

مودیران عامول بوا مداخلوه در گزارشوگری موالی نادرسوت از وقووع چنوین مسوائلی            رود یم

 تیو شهر  و امن ریت ر ین پژوهش، بررسیا یاجرا ن اساا، هدف ازیبر ا گیری نمایند.جلو

نوۀ  یدر زم ینون پژوهشو کاز آنجا که توا . است یمال یگزارشگر تیرعامل بر شفافیمد یشغل

در سوط    یموال  یگزارشوگر  تیشوفاف  ریو رعامل با متغیمد یشغل تیشهر  و امن نیارتباط ب

 یپژوهش داخلو  چیه رعامل دریهر  مدشمفهوم همچنین انجام نشده و  یالملل نیبو  یداخل

 نیو ج ایت بووده و نتوا  یو ن موضووع حوائز اهم  یو ا یلوذا بررسو   ،قرار نگرفته است یمورد بررس

 .د واقع گرددیمف یاطالعا  مال کنندگان استفادهپژوهشگران و  یبرا تواند یمپژوهش 
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 پیشینۀ پژوهشو مروری بر  ینظر یمبان
 مدیران شهرت

در  کننود  یمو . مدیران عامل س ی هستند مند عالقه اعتبار خود وشهر   مدیران عامل به

مربوطه عملکرد مناسبی از خود نشان دهنود توا بودین ترتیوب بورای خوود اعتبوار         یها تیف ال

عامل به شهر  و اعتبار دست یافت، س ی در حفظ شهر  خود پس از آنکه مدیربیافزایند. 

 نیارتبواط بو  در تشوری    .اسوت  رگوذار یت رعامل شهر  بر نوع رفتار مودیران   ،دارد. بنابراین

؛ ی نوی  اسوت مطورح   یاقتصواد  دگاهیو د سوه  گزارشوگری موالی   کیفیتعامل و ریمد شهر 

نشوان   یاقتصواد  ۀینظر. ها شرکتبا  رانیمد قیو تطب 2رانت موق یتی، کارآقرارداد  یها هینظر

مدیران با شهر  قابل توجوه، تمایول ندارنود خودشوان را در م ورا رفتارهوای        که دهد یم

 ینو یب شیپو  ،آدیودگاه قورارداد کوار   (. 2687، 7و همکواران  کورپس قرار دهند ) طلبانه فرصت

کمتر احتمال دارد اقداماتی را اتخاذ کنند که منجر  ،به دو دلیل مدیران عامل مشهور کند یم

، مدیران عامل مشهور در مقایسوه بوا مودیران    اولض یف گردد.  گزارشگری مالی کیفیتبه 

 کیفیووت، اگوور روش افشووا و حسووابداری را انتخوواز کننوود کووه منجوور بووه  رمشووهوریغعاموول 

 عبوار   بوه . دهنود  یمو انسانی بیشتری را از دسوت   ۀسرمای ،گردد تر فیض  گزارشگری مالی

دیگر، مدیران عامل مشهورتر در مقایسه با مدیران عامل با شهر  کمتور، بوه احتموال بیشوتر     

از اختیار گزارشگری اسوتفاده نماینود    زیرا اگر مرتباً ،بهتری دارند گزارشگری مالی کیفیت

اعتبوار و حقووب و    ،بوه تصوویر بکشوند    تور  مطلوزتا وض یت اقتصادی و عملکرد شرکت را 

، مدیران عامل دهند یم، مطال ا  گذشته نشان دوم. دهند یمدستمزد آینده خود را از دست 

 .کنند یماجتناز  شود یماز اقداماتی که منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت مشهور 

سرمایه برای شورکت   ۀاز آنجا که کاهش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش هزین

که بازار کار با کاهش دستمزد  (، انتظار بر این است7۲۲2، 9فرانسیس و همکاران) گردد یم

 ۀیرو، فرضو  نیو از ا .نمایود شورکت را جبوران    هیسورما  ۀنیهزعامل، این افزایش در ی مدیرآت

 تیریعامول مشوهور مود    رانیکه توسوط مود   ییها شرکتکه  کند یم ینیب شیپ ارآقرارداد ک

اسوتدلل   در مقابل، دیدگاه رانت مووق یتی  .بهتری دارندگزارشگری مالی  کیفیت ،شوند یم
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و  گووذاران هیسوورمااسووت کووه  نیووا ،مشووهور بووودن عاملریموود جیاز نتووا یکوویکووه  کنوود یموو

از  عامول  رانی. اگور مود  ابود ی شیافوزا  ندهیآدر عملکرد شرکت  دارند که انتظار گران لیتحل

 شوتر یخوود ب  یارتقواء شوغل   نموده و بوه استفاده  ها شرکتاز رانت موق یتی  یشهر  خود برا

ممکن اسوت دشووار باشود     آنها ،شرکت باز بمانند مؤرر ۀو به همین دلیل از ادار کنند ت کید

  د.ناز آن فراتر برو ایرا برآورده  گران لیتحلکه انتظارا  

 و رسوانده عملکورد ضو یف شورکت، شوهر  مودیران عامول را آسویب         که ییآنجااز 

انتظار بر ایون اسوت    ،کند یم فیرا تض مدیرعامل  موق یتی ناکارآمد این احتمالًهمچنین 

دستکاری بیشتری در سود داشته  ،رمشهوریغمدیران عامل مشهور در مقایسه با مدیران عامل 

ی را در م کوسو  ۀ، رابطو رانوت مووق یتی   ۀیفرضو  ،نیبنوابرا . (7۲۲6 ،4تیو و ت نجریمالم) باشند

عامول   رانیکه توسط مود  ییها شرکت ؛ ی نیکند یم ینیب شیقرارداد کارآ پ ۀیبا فرض مقایسه

 همچنوین  .کننود  یمو را تجربوه   یتور  فیض  گزارشگری مالی کیفیت ،شوند یمشهور اداره م

انتخواز   رهیمود  تیئو عامول توسوط ه   رانیمفهووم اسوت کوه مود     نیبراساا ا قیتطب استدلل

 هوا  شورکت بلکوه   ،شوند یداده نم صیتخص ها شرکتبه  یتصادف طور بهی نی آنها  ،شوند یم

. کننود  یشورکت انتخواز مو    یازهوا یخاص براسواا ن  یها یژگیعامل را با و رانیمد احتمالً

 شهر از جمله ، از عوامل یاریشامل بس رهیمد تئیانتخاز مورد استفاده توسط ه یارهایم 

 کیفیوت از لحوا    (.7۲۲9، 2جوز و همکاران) است شرکتعامل و عوامل خاص ریمد ف لی

 یذاتو  گزارشوگری موالی   کیفیوت بوا   ییهوا  شرکتکه  بر این است، انتظار گزارشگری مالی

با است دادتر و با مهار  بیشتر بوده زیرا آنها  ،را استخدام کنند مشهور عامل رانیمد ،فیض 

فرضویه هماننود    ،. بنوابراین (266۲ ،9راسون ) کننود  تیریرا مد ها شرکت نیا توانند یبهتر م و

 کیفیوت بوا   ییهوا  شورکت رانت موق یتی به این صور  است که مدیران عامول مشوهورتر بوا    

 .استآن متفاو   ینظر یمبانو  ا استدللامّ ،پایین در ارتباط هستند گزارشگری مالی
 مدیران امنیت شغلی

هوا، امنیوت شوغلی     کواری مودیران سوازمان    یزندگیکی از عوامل ت ریرگذار بر کیفیت 

. امنیوت  اسوت است که تحت ت ریر عوامل مختلفی همانند عوامل شغلی، سازمانی و محیطوی  
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شوخص   کارشودن یبشغلی، احتمال این است که شخص بتواند خود را حفظ کند و احتموال  

هوای   وابسته به فاکتورهای اقتصادی، موق یوت تجواری و مهوار     ،بسیار پایین باشد. این مه 

ی نوی احسواا و ادار    دارد، ذهنوی و روانوی    ۀامنیت شغلی جنبو شخصی فرد شاغل است. 

افکوار و ذهون   ، هوا  سوازمان در  توانود  یمو و  زند فرد است که امنیت شغلی را برای او رق  می

امنیت شوغلی یکوی از    (. همچنین،2964محرابی و گلناری، ) دینمامدیران را به خود مشغول 

، موؤرر ی است که بر نتایج کاری مدیران، و نیز بر وضو یت احساسوی و فیزیکوی    عوامل مهمّ

 (. 2967پورکیانی و همکاران، رضایت شغلی و ت هد سازمانی اررگذار باشد )

شوود کوه برآینود     ، احساا امنیت شغلی بوه حوالتی گفتوه موی    ادشدهیاساا ت اریف  بر

کند که عامل  ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی و محیطی، او را به این نتیجه هدایت می

تواند در حال حاضر و در آینده به تداوم  کند و او می خاصی امنیت شغلی وی را تهدید نمی

امنیوت شوغلی    یابود.  تا زمان بازنشستگی اداموه موی   م مولًو اطمینان داشته باشد  داشتغال خو

یابود و   کند، به این صور  که در رونق اقتصادی افوزایش موی   تجاری عمل می ۀموافق چرخ

در رکودها کاهش خواهد داشت. امنیت شغلی بسیار زیواد و بسویار کو  منجور بوه عملکورد       

ب خواهد بوود کوه بوه افوزایش     د و مناسلی از امنیت شغلی مود است و حدّض یف و غیرمولّ

 لیو دل بوه  رانیمود  هکو  دهند یم نشان گذشته مطال ا  (.298۲اعرابی، عملکرد کمک نماید )

 انیو ز ایو  و یفصول  سود اهشک گزارش به یلیتما ،یشغل امنیت جمله از یتیریمد های انگیزه

، 2فوان و همکواران  ننود ) ک اجتنواز  سوود  اهشکو گوزارش   از هکو  دهنود  یم ترجی  و ندارند

و احتموال برکنواری آنهوا را افوزایش      اندازد یم(، چون این امر جایگاه آنها را به خطر 7۲2۲

دریافتنود،   آنهوا . اسوت سوو   نیز هو   (7۲27) 8چارفدین و بوئین یها افتهی. این نتیجه با دهد یم

 زۀیو انگدلیول اصولی    .نود ینما یمو شان، سود را مدیریت  دورۀ تصدیافزایش  منظور به رانیمد

 الب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار داد.قتوان در  سود را می تیریمدمدیران برای 

حاصول تصوویر مطلووز از عملکورد شورکت در       ،از آنجایی که امنیت شغلی مودیران 

 ۀبوا مخواطر   تیو موفقهای آتی است، بسیاری از مدیران در صور  عدم  دورۀ جاری و دوره
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 هوا  شورکت زنند. در این  دلیل دست به مدیریت سود می نیهم بهو  اند برکناری از کار مواجه

مودیران   ،چوون: اولً افوزایش خواهود یافوت.    عدم امینت شغلی مدیریت سود به تبع افزایش 

منوافع   دادن دسوت م نوی از   بوه شوان هسوتند و برکنواری از کوار      نگران منافع پولی و غیرپولی

هوای بلندمود  شورکت     سوهامداران شورکت منتظور مشووب     ،. رانیواً اسوت حاصل از شورکت  

جواری ممکون اسوت بوا برکنواری مودیر        ۀنخواهند ماند؛ بنابراین نتیجۀ عملکرد ض یف دور

گذشته بسویار   شدۀ حاصلسودهای جاری از سودهای   در ارزیابی مدیران، ،همراه باشد. رالثاً

، امنیوت شوغلی یکوی از    (2699) 6گووردون و همکواران  همچنین طبوق تحقیوق    تر است. مه 

 .استمدیریت سود توسط مدیران  یها زهیانگ

آنها این بود، امنیت شغلی، درآمد و رفاه مدیریت شرکت بستگی به رضوایت   استدلل

سووهامداران دارد و رضووایت سووهامداران در گوورو عملکوورد مطلوووز موودیران و شوورکت و   

، مدیران برای این منظور، دسوت  رو نیااز  افزایش در نرخ رشد سود شرکت است. همچنین

توا بتواننود امنیوت شوغلی و رفواه و       موالی زده،  یهوا  صوور  به مدیریت سوود و تحریوف در   

واتوس و  ، در تحقیوق  گفتوه  شیپو مطالوب  سوو بوا    استدلل هو  . مطلوبیت خود را ت مین نمایند

 عملکورد  هوا  شورکت  کننود کوه اگور    عنوان موی  آنهانیز اشاره شده است.  (2689) 2۲زیمرمن

 خطورا   نود، ک سوقوط  هوا آن سوهام  قیمت داشته باشند و شده گزارش سود لحا  از یض یف

 بخواهنود  سهامداران است ممکن تینها در و ندک یم دیتهد را تیریمد یشغل امنیت ی،جدّ

در نتیجه مدیران برای اینکه بخواهنود   .دهند تغییر را ییاجرا تیریمد و رهیمد هیئت یبکتر

مناسوب جلووه   عملکردشوان را  خطر و تهدید مربوط به امنیت شغلی را از خود دور نمایند و 

به کواهش کیفیوت و   منجر در گزارشگری نادرست را انجام داده، که این امر  مداخله، دهند

 .گردد یممالی  یها گزارششفافیت در 
 شفافیت گزارشگری مالی

در  کننودگان  اسوتفاده مرکوزی گزارشوگری موالی مودرن اسوت کوه بوه         ۀشفافیت، هست

( نشوان  7۲22 ،22لنگ و میفیتمانند تحقیقا  پیشین ). کند یمکمک  یتجارشناخت واحد 

 گوذاران  هیسورما ابیت شرکت از دیدگاه عواملی که موجب جذّ نیتر مه ز ا که یکی اند داده



 تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی/ 631

 

موالی عنووان    یهوا  گوزارش ویژگی مطلووز   عنوان بهگرچه شفافیت  ، شفافیت است.شود یم

گردیده است، اما ت ریف جام ی که مورد پوذیرش عمووم باشود، از آن ارائوه نشوده اسوت.       

دسترسوی گسوترده بوه    »: عنووان  بهرا شفافیت گزارشگری مالی  (7۲۲4) 27بوشمن و همکاران

 یهووا فرصووتاطالعووا  مربوووط و قابوول اسووتناد در مووورد عملکوورد دوره، موق یووت مووالی،   

کووه مووورد مبادلووه عموووم قوورار   ییهووا شوورکت، راهبووری، ارزش و ریسووک یگووذار هیسوورما

شفافیت گزارشگری موالی   (7۲۲8) 29بارث و اسچیپراز دیدگاه  .اند کردهت ریف  «رندیگ یم

اقتصادی واحد تجاری را  یها تیواق مالی واحد تجاری،  یها گزارش» به این م نا است که

 .«ی قابل در  باشند، ارائه کنندمال یها صور  کنندگان استفادهکه برای  یا وهیشبه 

متفواوتی تفسویر    گونوۀ  بوه شفافیت شرکت، اصطالحی است کوه توسوط افوراد مختلوف     

در گوزارش ف الیوت    افشاءشوده مفهوم واحدی ماننود اقوالم    عنوان بهاز آن  یا عده. گردد یم

انتشار اطالعوا    یم نا بهم تقدند، شفافیت  یا عده(. 2668 ،24سنگوپتا) کنند یمسالیانه ت بیر 

مالی و یا گزارش ف الیت سالیانه مانند کانال مطبوعا  اسوت   یها صور از  ریغ بهاز کانالی 

(، اما برخی نیز بر دیدگاه جامع مبتنی بر محیط اطالعواتی شورکت   2662 ،22گرنون و میک)

م یواری   دنبوال  بوه (. حج  وسی ی از تحقیقا  که 7۲۲4 بوشمن و همکاران،) کنند یمت کید 

، این واق یوت را دریافتنود کوه شوفافیت     اند بوده یمال شفافیت گزارشگری یریگ اندازهبرای 

 یریو گ انودازه مسوتقی  قابول    صوور   به دی محیط اطالعاتی شرکت است که بُ چندویژگی 

 تئوریک مرتبط باشند. یها سازهبودند تا با  ییها شاخصو بنابراین در جستجوی  ستین

و یوا   یبُ ود توک   یارهوا یم جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی ممکون اسوت از   

هسوتند کوه    ییهوا  سوازه ، یبُ ود استفاده شود، اما از آنجایی کوه م یارهوای توک     یبُ دچند 

(، بسویاری از تحقیقوا    7۲29 ،29دبوکسوی وگیلوت  ) کنند یم یریگ اندازهشفافیت را با خطا 

کوه   اند کردهم یارهای جام ی از شفافیت طراحی  (7۲۲4)بوشمن و همکاران  پژوهشمانند 

. با توجوه بوه ایون موضووع کوه تموامی       سنجند یماب اد مختلف شفافیت گزارشگری مالی را 
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و به احتمال زیاد مستقل شفافیت گزارشگری   یرمستقیغ یها شاخص دی، بُ تکم یارهای 

 .گردند یم ها آزمونموجب افزایش توان تشریحی  یبُ د، م یارهای چند هستندمالی 

 پیشینۀ پژوهش

 یهوا  تیف ال در را رعاملیمد یها یژگیونقش  یدر پژوهش ،(7۲28) 22وی و همکاران

 هوا  شورکت  یکمک موال به  بشردوستانهف الیت . مورد بررسی قرار دادند یبشردوستانه شرکت

 کوه  دهود  یمو نشوان   هوا  افتوه ی اطوالب شوده اسوت.    7۲۲8کنش به زلزله ونچوان در سال در وا

ا امّو  شوتر، یبشردوسوتانه ب  یهوا  کموک کوه   شوود  یمعامل شرکت باعث ریشهر  مد تیوض 

 زانیو عامل شورکت بور م  ریمثبوت شوهر  مود    ریر در موورد تو   یهوا  افتوه ید. ریگ جامکندتر ان

شورکت توا    یکه بشردوسوت  دهد یآن بر سرعت اهداء، نشان م یمنف ریو ت ر یمال یها کمک

 نف وان  یذ انیو خوود را در م  یاجتمواع  ریتا تصواو  شود یم تیعامل هدا رانیتوسط مد یحدّ

 .نمایندحفظ 

 مودیران بور مودیریت سوود    امنیوت شوغلی   تو ریر  در تحقیقی به بررسی ، (7۲22) 28سول

 بینظار  بر شورکت تصوو   شیدر جهت افزا ینیقوان که یوقت دهد یمنشان  جینتا. پرداخت

 نندیب یمخود  یرا برا یشتریکه احتمال خطر فسخ قرارداد ب یعامل رانیمد ،شود یمو اعمال 

 یشوغل  تیو در امن ینگرانو  شیافوزا  لیدل به ؛ندینما یم ینیب شیپخود را  یو برکنار ضیو ت و

گ و ونو  .آورنود  یمو  یرو یمال یدر گزارشگر تیشفاف مو عد شتریسود ب تیریبه مد ،خود

 یعملکورد موال  بور   عاملریشوهر  مود  و  یشهر  شورکت  ارر خود ۀدر مطال ، (7۲22) 26چن

 رانیچنود هو  شوهر  مود     کوه هور   دهد یمنشان  ها افتهی. قرار دادند یرا مورد بررس شرکت

شوهر    ریشورکت دارنود، تو ر    یجداگانوه بور عملکورد موال     ریر عامل و ه  شهر  شرکت ت

 تور  جوامع  ،مختلف عیصنا میانو در  تر باربا  ،متفاو  یزمان یها دوره یعامل در ط رانیمد

 است. تر مه عملکرد شرکت  یعامل براریکه شهر  مد آن است یم نا به نیا و است

شکسووتن انتظووارا   یشووهر  بوورا در تحقیقووی بووا عنوووان  (7۲22) 7۲چووو و همکوواران

 ی نمونوه ها شرکتکه ند به این نتیجه رسید سود یدستکار یبرا شدن منحرفو  گران لیتحل



 تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی/ 634

 

 یدسوتکار  ۀرا در سه سال قبول از دور  گران لیتحلماهه  سود سه یها ینیب شیپ ،مداوم طور به

 یحفوظ شوهر  بورا    یکوه فشوار بورا    دهد ینشان م جینتا همچنین. دهند یممورد نقض قرار 

سوودها   یدستکار ت،یو در نها یتهاجم یحسابدار تواند یم گران لیتحلبه انتظارا   دنیرس

نشووان  آوردنود کووه  بووه دسووت ی راشوواهد ، (7۲27) 72زواری و همکوواران .نمایوود قیرا تشوو 

مودیرعامل و مودیریت سوود وجوود دارد.      یهوا  یژگیوم نادار بین  رابطۀ مثبتیک  دهد یم

مودیران   دیگور و نسوبت بوه    رنود یگ یمپاداش  یخوب بهمدیران عامل مشهور دریافتند که  آنها

دارای انگیووزه  ،بنوابراین  د.نو د کوه پوواداش خوود را از دسوت بده   نو تورا بیشوتری دار   ،عامول 

 .دن، سود شرکت را افزایش دهمالی یها صور  که با دستکاری شوند یم

بوور  رعاملیموود یامنیووت شووغل بووه بررسووی اینکووه چگونووه ، (7۲27چارفوودین و بوووئین )

 یامنیت شوغل  یریگ اندازهبرای  در پژوهش فوب. پرداختند گذارد یمت ریر سود  هموارسازی

کوه   دهود  یمو نشوان  ها  افتهی. عامل استفاده شده است رانیمد دورۀ تصدیسن و  از پروکسی

فرانسویس و   عامول بور هموارسوازی سوود مثبوت و م نوادار اسوت.        رانیمدت ریر امنیت شغلی 

 انجام دادند. تحت عنوان شهر  مدیران عامل و کیفیت سودرا  یا مطال ه (7۲۲8)همکاران 

و  مودیرعامل ن شوهر   یوا بو کمطابق انتظارشان به رابطۀ م  یآمار یها یبررسپس از  آنها

ران بوا  یه مود کردند که یتوج گونوه ونیاپژوهش خود را  ۀجینت آنهاافتند. یت سود دست یفکی

بوا   هوا  شورکت ر یه نسوبت بووه سوا   کو  شووند  یمو اسوتخدام   ییهوا  شورکت شتر توسط یشهر  ب

 ن است.ییبالقوه پا صور  بوهها ت سود آنیفکیبان هستند و یبه گر دست یشتریال  بکمش

 یبور هموارسواز   عاملریمد یشغل تیامن ریت ر در پژوهشی با بررسی، (2969) یخسرو

 نیکوه بو  به این نتیجه رسیدند  در بورا اوراب بهادار تهران شده رفتهیپذ یها شرکتسود در 

م کووا   صوور   بووه  داری م نوا  ۀرابطو  ،سود یشرکت با هموارساز عاملریمد یشغل تیامن

ت سوود  یریمود  ۀرابطو در تحقیق خود به بررسوی  ، (2964محمدی ) بک مهام و وجود دارد.

بوورا   شوده  رفتوه یپذ یها شرکترعامل در یمد یامنیت شغل یعملکرد جاری و عملکرد آت

دورۀ ت سوود و  یریه بوین مود  کو از آن بود  کیج تحقیق حایاوراب بهادار تهران پرداختند. نتا



 635/ 95/ پیاپی 6931 زمستان/ 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش 

 

ت سود و عملکرد جاری یریوجود دارد. همچنین بین مد داری م نا ۀرابط ،رعاملیمد تصدی

ت سوود بوا   یریوجود دارد. در نتیجه وجود رابطه بین مد داری م نا ۀنیز رابط ها شرکت یو آت

 ید شد.ی ت رعاملیمد یش امنیت شغلیافزا

 پژوهش یها هیفرض

 :گردد یماین تحقیق به شرح زیر تدوین  یها هیفرض، گفته شیپبا توجه به مبانی نظری 

 دارد. شفافیت گزارشگری مالیارر م ناداری بر  مدیران عامل شهر : اولفرضیۀ 

شوفافیت گزارشوگری   ارر مثبت و م ناداری بور   ،: امنیت شغلی مدیران عاملدومفرضیۀ 

 دارد. مالی

م نواداری بور    همزموان ارور   صوور   به مدیران عامل امنیت شغلیشهر  و : سوم فرضیۀ

 دارد. شفافیت گزارشگری مالی

 پژوهش یشناس روش

رگرسویونی حسوابداری و    تحقیقوا  توصویفی   ۀدر حووز  یتجرب مهیناین تحقیق از نوع 

بورای انجوام ایون تحقیوق،      .سوت ا هوا  شورکت موالی   یها صور مبتنی بر اطالعا  واق ی در 

آماری در نظور گرفتوه    ۀجام  عنوان بهدر بورا اوراب بهادار تهران  شده رفتهیپذ یها شرکت

بایود در   نظور  موورد  یهوا  شرکت. 2 :همگن شده است فوبکه با توجه به شرایط  است شده

باشوند و نوام آنهوا در     شوده  رفتوه یپذهجری شمسی در بورا اوراب بهادار تهوران   2986سال 

 در بوورا باشوند.   2962باید تا پایان سال  ها شرکتتابلوی قیمت سهام درج شده باشد. این 

نبایود در طوول    هوا  شورکت این . 9 باید منتهی به پایان اسفند ماه باشد. ها شرکتسال مالی . 7

جوزو   شرکت. 4 پایان سال مالی خود را تغییر داده باشند. (2986-2962)تحقیق  زمانی دورۀ

 یهوا  شورکت ، یموال  یگور  واسوطه ، یگوذار  هیسورما  یهوا  شرکت) یها و مؤسسا  مال کبان

بورای  شورکت   22۲ت وداد   ،فووب  شورایط با توجه به  .( نباشندها نگیزیلو  ها بانک نگ،یهلد

ارورا    شودن  کنتورل  لیو دل بوه در این پژوهش . در نظر گرفته شدند تحقیق یها هیفرضآزمون 

و  هوا  دادهبورای بررسوی    سوپس  ، وشوده انجام مقط ی  صور  به الگوبرازش  ،سال و صن ت

اطالعوا    .گردد یماستفاده )پانل مقاوم(  استاندارد مقاوم یخطاهااز روش  ها هیفرضآزمون 
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بوورا   یت فناوریریت مدکشرو کدال  یها تیسااز طریق  ها شرکتمورد نیاز  یها دادهو 

 است.گردآوری شده  تهران

 رهایمتغ گیری نحوۀ اندازهو  ها هیفرضآزمون  یالگو

 :شده استاستفاده  زیر یها الگواز  ها هیفرضدر این تحقیق برای آزمون 

 :فرضیۀ اول یالگو

(2) 

                                                     
                                      

 ∑   

  

   

        ∑   

  

    

              

 :فرضیۀ دوم یالگو

(7) 

                                                       
                                  

             ∑   

  

   

        ∑   

  

    

              

 :فرضیۀ سوم یالگو

(9) 

                                                        
                                        
                                             

              ∑   

  

    

        ∑   

  

    

              

 :استبه شرح زیر  فوب الگو سه موجود در یرهایمتغت ریف عملیاتی 

 
 پژوهش متغیر وابسته

Transi,t:  بوشومن  به پیروی از  در این پژوهش .شفافیت گزارشگری مالیبرابر است با

توسط که  دی یت گزارشگری مالی از الگوی چند بُبرای سنجش شفاف (7۲۲4)و همکاران 

موورد   ،شوده  یسواز  یبووم مطابق با شورایط محیطوی ایوران     (2969)و همکاران  اصل یوسفی

ابتودا هور یوک از     ،شوفافیت گزارشوگری موالی    یریو گ انودازه بورای   .ردیو گ یمو استفاده قرار 

حاصول از نظور    یهوا  داده سوپس  .گوردد  یمو جداگانوه محاسوبه    صور  به شفافیت م یارهای
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تکنیووک تحلیوول سلسووله   بووا اسووتفاده از  کوورده و  یآور جمووعکارشناسووان و خبرگووان را  

در . شوود  یمو انجوام   هر یک از م یارهای شفافیت یده وزنو  لیوتحل هیتجز ،(AHP)مراتبی

و تحت عنوان شفافیت گزارشگری مالی مورد استفاده  گردیده عیتجمتمامی م یارها  نهایت

پرکواربرد   یها از روش یکیتکنیک تحلیل سلسله مراتبی  لزم به ذکر است، .ردیگ یمقرار 

بوه   هوا  نوه یگز یزوجو  سوا  یعوامل است که با اسوتفاده از مقا  تیماه نییو ت  یبند رتبه یبرا

واقوع   یارهوا یم شفافیت گزارشگری مالی طبوق   .پردازد یم ارهایاز م  کیهر  یبند تیاولو

هور یوک از    گیوری  نحووۀ انودازه  در اداموه بوه   . گوردد  یمو  یریو گ انودازه  2جدول شومارۀ  در 

 .شود یمم یارهای شفافیت گزارشگری مالی پرداخته 
 الگوی پیشنهادی سنجش شفافیت گزارشگری مالی .1جدول شمارۀ 

 م یارهای کسب اطالعا  خصوصی م یارهای گزارشگری شرکت

 شاخص( 72) مالی

 شاخص( 6راهبری شرکتی ) شاخص( 2) گذاران هیسرمامیزان مالکیت 

 شاخص( 2) رشد شرکت یها فرصتو  ها سکیر

 شاخص( 2به موقع بودن )

 شاخص( 2) میزان ت مین منابع از محل بدهی
 شاخص( 2) قابلیت اعتماد حسابرا

 شاخص( 2سود ) کیفیت

 شاخص( 2سود مدیران ) ینیب شیپم یار دقت 

 (2969)یوسفی اصل و همکاران منبع: 

. م یارهوای  گوردد  یمدر این پژوهش، به چهار عامل تفکیک  شفافیت گزاشگری مالی

کوه از آن بوا عنووان     سوازند  یمو مالی، راهبری شرکتی و ریسک نخسوتین عامول شوفافیت را    

 کنود  یمو  دی از شفافیت شورکت را م رفوی   به عموم یاد خواهد شد و بُ افشاءشدهاطالعا  

 یهووا فرصووتکووه بوور مبنووای آن، اطالعوواتی در مووورد عملکوورد دوره، موق یووت مووالی،       

. ایون عامول بور مقودار     شوود  یمو ، راهبری، ارزش و ریسوک بوه عمووم افشواء     یگذار هیسرما

. دهوود ینمووقوورار  موودنظربووه عموووم متمرکووز بوووده و کیفیووت افشوواء را  افشاءشوودهاطالعووا  

بوه آن   7جودول شومارۀ    در است کوه  سؤال وپنج یساین اب اد مبتنی بر پاسخ به  یریگ اندازه

 اشاره شده است.
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 به عموم افشاءشدهمقدار اطالعات . 2جدول شمارۀ 

 م یارها ردیف م یارها ردیف

 وابسته یها شرکتساختار مالکیت  26 شرکت تیم مورو  انداز چش  2

 افشای م امال  با اشخاص وابسته 7۲ شرکت یها یاستراتژ 7

 حسابرسی ۀسسؤافشای نام م 72 شرکت وکار کسبتوصیف نوع  9

 افشای گزارش حسابرا اطالعا  77 روند تغییر صن ت 4

 حسابرسان ۀالزحم حقافشای  79 تجاری به تفکیک خطوط یها بخش 2

 حسابرسیما  غیرخد ۀالزحم حق 74 گزارش سه  بازار شرکت 9

 عمومی شرکتافشای اطالعا   72 مقدار فیزیکی محصول  2

 توضیحا  انواع سهام و سهامداران 79 شرکت یها ییدارامشخصا   8

 اطالعا  در مورد سهامداران عمده 72 کارایی یها شاخصافشای  6

 ترکیب و ساختار هیئت مدیره 78 سال آتی یگذار هیسرما یها طرح 2۲

 ت داد جلسا  هیئت مدیره 76 نف ان یذنقش کلیدی  22

 مسائلی در صالحیت هیئت مدیره 9۲ یا دورهمیان  یها گزارشانتشار  27

 پیگیری تصمیما  هیئت مدیره 92 حسابداری یاستانداردهاو  ها هیرو 29

 فهرست کمیته و اعضای هیئت مدیره 97 ها ییداراارزیابی  ۀیروآگاهی از  24

 جبران خدما  اعضای هیئت مدیره 99 رابت یها ییداراگزارش استهال   22

 جبران خدما  مدیران و کارمندان 94 مالی تلفیقی یها صور  ۀتهی 29

 انواع ریسک مرتبط با شرکت 92 ارزیابی کیفیت گزارش هیئت مدیره 22

 - - نانیاطم عدمبندهای شرط مرتبط با  28

 (2969یوسفی اصل و همکاران )منبع: 

مشوتمل بور کیفیوت     ،شوود  یمو ین عامل شفافیت که عامل کیفیت اطالعا  نامیوده  دوم

. این پردازد یممدیران است و به کیفیت افشای اطالعا  مالی  سود ینیب شیپسود و صحت 

کیفیوت سوود از    یریو گ انودازه  منظوور  بوه اسوت.   اولم موول، مکمول عامول     صور  بهعامل 

 :شود یماستفاده  4 یالگوطبق ساختار  جونز ۀشد لیت د یالگو باقیمانده قدرمطلق

(4)       
       

    (
1

       
)     (

               
       

)     (
      
        

)       

TACi,t:  یالگوو . با توجه به اینکوه  نقد عملیاتی جریانبرابر است با سود خالص منهای 

بوه بخوش   بایود   ،اسوت  تنظوی  شوده   یالمللو  نیبو بور اسواا اسوتانداردهای     شوده  لیت ود  جونز
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و سوود   هوا  یگوذار  هیسورما عملیاتی صور  جریان وجه نقد ایران، بخش بوازده   یها تیف ال

 مین مالی بجز سود سهام پرداختی و بخش مالیا  بر درآمد را اضافه نمود. پرداختی بابت ت

TCi,t-1:  سال قبل یها ییدارامجموع. 

ΔREVi,t: .تغییر در درآمد شرکت نسبت به سال قبل  

ΔRECi,t:  دریافتنی نسبت به سال قبل. یها حسازخالص تغییر در 

PPEi,t:  و تجهیزا . آل  نیماش، اموالناخالص 

 .است الگو ۀماندیباق :    

: شووند  یمو ذیل محاسوبه   یها شاخصسود مدیران،  ینیب شیپجهت سنجش م یار دقت 

ضورز شوده و بوا     -2که در عودد   ینیب شیپاشتباه  قدرمطلق، ینیب شیپصحت  ۀشاخص اولی

برابور اسوت    ینیب شیپشده است. اشتباه  همگناستفاده از قیمت سه  در پایان سال مالی قبل 

سالیانه مودیران منهوای سوود واق وی. شواخص سووگیری، مقودار اشوتباه          ینیب شیپبا میانگین 

که با استفاده از قیمت سه  در پایان سال موالی قبول همگون شوده اسوت. شواخص        ینیب شیپ

سود غیرمنتظره )سود هر سه  منهای سود هر سه  در سال مالی قبل( که با استفاده از قیمت 

 سوود  ینو یب شیپو صحت  نام بهسه  در پایان سال مالی قبل همگن شده است. سپس شاخصی 

رگرسویون متغیور شواخص اولیوه      مانوده  یبواق ت با مقودار  که برابر اس شود یممدیران محاسبه 

تنهوا متغیور    خص سوگیری و شاخص سود غیرمنتظره.بر روی متغیرهای شا ینیب شیپصحت 

نهادی است و نشانگر قدر  ایون دسوته از    گذاران هیسرما، میزان مالکیت سومبر عامل  مؤرر

در دستیابی به اطالعا  موردنظر آنهاست که عموماً مازاد بر اطالعاتی اسوت   راناگذ هیسرما

و برابر با میزان مالکیت  شود یماطالعا  محرمانه نامیده  ،این متغیر که به عموم افشاء است.

و  یگوذار  هیسورما  یهوا  شرکتو نهادهای دولتی،  ها سازمان، ها شرکتسهام شرکت توسط 

بازنشسوتگی،   یهوا  صوندوب ، هوا  نگیهلود ، هوا  موه یب، هوا  بانوک ، یگوذار  هیسرما یها صندوب

 .است مین سرمایه ت یها شرکت
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برابر است با تفاو  بین پایان سوال موالی شورکت و تواریخی      ،بودن افشاء موقع بهمتغیر 

مت لق به سازمان بورا و  یها تیسابرای اولین بار، سود سال مالی خود را در  ها شرکتکه 

ت یو فکینتورل  کاز یو امتقابلیت اعتماد حسابرا برابر اسوت بوا   . اند کردهاوراب بهادار گزارش 

کوه در ایون    شوود  یمو حسابداران رسومی ایوران ارائوه     ۀکه توسط جام  حسابرسی مؤسسا 

عدد صوفر در   ،صور  نیاعدد یک و در غیر  ،الف ۀحسابرسی رتب مؤسسا پژوهش برای 

مین منوابع شورکت از محول بودهی مسواوی اسوت بوا نسوبت          میوزان تو  . شوود  یمو نظر گرفتوه  

شوفافیت را شوکل    عامول چهوارم   . ایون سوه متغیور،   هوا  ییدارامد  بر مجموع بلند یها یبده

 .دهند یم
 پژوهشمستقل  هایمتغیر

Reputi,t: ( 7۲22ونگ و چن)  ،کوه اغلوب    یعامل رانیمددر پژوهش خود بیان کردند

از تور   کوه کو    ینسبت بوه کسوان   د،نشو یها اشاره مها به آن روزنامه ایو  یعموم یها در رسانه

روزناموۀ   9کوه در   یا رسوانه پوشوش   آنها .دارند یبهتر یشهر  شخص ،آنها نامی برده شده

شوهر    یریو گ اندازهمبنایی برای  عنوان بهآمده را  عمل بهعامل  رانیاز مد وانیمه  کشور تا

فرانسیس و همکواران   و (7۲۲9) 77میلبورندر تحقیق  همچنین مدیران عامل استفاده نمودند.

مه  تجار  جهانی و آمریکوا کوه    یها روزنامهی نی ) ها رسانهه ک یت داد اخباراز ، (7۲۲8)

 ارتبواط در  ،گذشته یها سالدر  (شود یماز طریق جستجو در پایگاه داده داو جونز شناسایی 

اسوتفاده  عامول   انریشهر  مود  یریگ اندازه یبرا کنند، میمنتشر را خاص  مدیرعامل یکبا 

 شوتر یعامل بریمود  کیو مربووط بوه    یخبور  یهوا  هر چه گزارش استدلل این بود که ؛کردند

 یبورا  ،گذشته یها پژوهشدر این پژوهش همانند  .عامل بهتر خواهد بودریباشد، شهر  مد

به شرح زیر  ها رسانهمیزان پوشش آنها توسط پروکسی مدیران عامل از  شهر  یریگ اندازه

 :شده استاستفاده 

کوه در   ت وداد دف واتی   عوالوه  بوه عودد یوک   شهر  مودیران عامولل لگواریت  طبی وی )    

 (است نام برده شده مدیران عامل از ها یخبرگزار
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وابسوته بوه سوازمان بوورا اوراب بهوادار       یهوا  یخبرگزاردر هر چقدر  ،تحقیقدر این 

ا در نظور گرفتوه   بیشوتری بورای آنهو   شوهر    ،بورده شوود   بیشوتر نوامی   از مدیران عامل تهران

 ،اقتصاد یایدن ،بورا پرا ،وزیبورا ن ،سنا یها یخبرگزار لزم به ذکر است که .شود یم

بورای   و ،هستندوابسته به سازمان بورا اوراب بهادار تهران  یها یخبرگزار از سنایا و فارا

 استفاده گردیده است. مذکور یها تیساجستجوی نام مدیران عامل از موتور جستجوی 

شاخص زیر استفاده  دوامنیت شغلی مدیران عامل از  یریگ اندازهدر این پژوهش برای 

 :گردد یم

Rvoli,t:  یریو گ اندازه، برای (7۲۲9) 79احمد و همکاراندر این پژوهش همانند تحقیق 

فوروش اسوتفاده گردیوده اسوت.      یریپذ نوسانضریب  قرینه شاخصامنیت شغلی مدیران از 

، عملکورد  کننود  یمو که نوسان فروش بیشوتری را تجربوه    ییها شرکتاستدلل بر این است، 

کوه ایون احتموال ت وویض و برکنواری آنهوا را        شود یمبرای مدیران آنها تصور  یتر فیض 

محیطوی منجور بوه کواهش امنیوت شوغلی بورای مودیران          نوان یاطم عودم ایون   .دهد یمافزایش 

 ضوریب تغییورا   از  فوروش  یریپذ نوسانضریب  یریگ اندازهبرای  تحقیق. در این گردد یم

 .گردد یماستفاده شرکت  هفروش سه سال گذشت

Tenurei,t:  امنیوت شوغلی مودیران عامول      یریو گ انودازه کوه بورای    دیگر یها شاخصاز

چارفودین  ) استکه مورد استفاده در این پژوهش  استآنها  دورۀ تصدی ،گردد یماستفاده 

 طیدر شورا  یحتّو  رعامل،یمد دورۀ تصدی یاست که در ابتدا نیاستدلل ا (.7۲27و بوئین، 

عامول  ان ریمود  ،نی. بنوابرا شود یم گذاشته هابد بازار، عملکرد نامناسب شرکت به حساز آن

 نیو از خود نشوان دهنود توا بوه ا     یعملکرد مناسب ،کنند یم یخود س  دورۀ تصدی یدر ابتدا

 لیو دل نیهم بهو  ،ندیخود را در شرکت محک  نما گاهیجاو  ندیافزایخود اعتبار ب یبرا بیترت

 لیدل به رعاملیمد دورۀ تصدی شی. با افزادهند یمنادرست را انجام  یمداخله در گزارشگر

 یهوا  صوور  در  ی، دستکارشان یشغل تیامن شیافزا جهیها و در نتآن گاهیجا ترشدن محک 

مودیران   دورۀ تصودی . (7۲22، 74علوی و ژانوگ  ) ابود ی یمعامل کاهش  رانیتوسط مد یمال
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 عنووان  بوه کوه از زموان تصودی آن     ییها سالبرابر است با لگاریت  ت داد  برای هر سال عامل

 .گذرد یممدیر عامل 
 پژوهشمتغیرهای کنترلی 

Owneri,t:  ت توسوط  کیو میوزان مال  کوه از طریوق   رعاملیمدسهام ت کیمالبرابر است با

نوده آن  یرعامل نمایه مود کو  یت توسط شخص حقوقکیمال میزانن یرعامل و همچنیخود مد

 (.2964 ی،کلوانو سرلک) گردد یم، محاسبه است

Sizei,t:  محاسوبه   شورکت  یهوا  یوی دارا لگاریت  از طریقکه  اندازۀ شرکتبرابر است با

 (.2967، همکارانمهد و  بنی) گردد یم

BTMi,t: سوهام  صواحبان  حقوووب  بووازار  ارزش بوور   یتقووس  یدفتر ارزش با است برابر 

 .(2969پورحیدری و همکاران، ) شوند یم محاسبه سال انیپا در دو هر هک یعاد

Fagei,t:  ،زموان  اسوت کوه از    ییهوا  سوال ت وداد   لگواریت  کوه   برابر است با سن شورکت

 (.2967مهد و همکاران،  بنی) گذرد یمشرکت  ت سیس

AuditQuali,t:  ت کشور  یاگور حسابرسو  با کیفیت حسابرسی. در این تحقیق برابر است

صفر در نظور  عدد ن صور  یر ایدر غ وعدد یک  ده داشته باشدبر عه یرا سازمان حسابرس

 .(2967حسنی، ) شود یمگرفته 

SaleGri,t:  که از تفاو  مبلو  فوروش سوال جواری و      رشد فروش شرکتبرابر است با

 .(2962سجادی و همکاران، ) دیآ یم به دستسال قبل که بر فروش سال قبل تقسی  شده، 

Yeari,t:  متغیر ساختگی برای کنترل اررا  سال.برابر است با 

Indusi,t: متغیر ساختگی برای کنترل اررا  صن ت. برابر است با 

 پژوهش یها افتهی
 آمار توصیفینتایج 

ی از عودد  قیحقا فیو توص یبند کردن، طبقه خالصه ،یآور جمع یبرادر این تحقیق 

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیوق   9جدول شمارۀ شود. در  آمار توصیفی استفاده می

کووه  رسوواند یمووایوون مفهوووم را  2شووفافیت گزارشووگری مووالی بووه مقوودار ارائووه شووده اسووت. 
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شوفافیت ی نوی مقودار و کیفیوت اطالعوا  کوه        یهوا  جنبوه مورد مطال ه از تمام  یها شرکت

، بووده  مربوط به هر دو مجورای انتشوار اطالعوا  عموومی و خصوصوی )محرمانوه( شورکت       

، حوداکثر میوزان   دهود  یمو نشان  9شمارۀ جدول . نتایج هستندبالترین امتیاز شفافیت را دارا 

کوه بیوانگر ایون اسوت هویچ یوک از مشواهدا          است 27/۲نمونه  یها شرکتشفافیت برای 

موورد بررسوی، امتیواز کامول شوفافیت گزارشوگری موالی را کسوب          یهوا  شورکت مربوط به 

. عالوه بر این، حداقل میزان شوفافیت گزارشوگری موالی در ارتبواط بوا مشواهدا        اند نکرده

که نسبت به مقدار کامل شفافیت، عدد به نسوبت پوایینی    شده 27/۲به میزان  شرکتی(-)سال

 است.
 های توصیفی متغیرهای پژوهش . آماره3جدول شمارۀ 

 حداکثر حداقل انحراف م یار میانه میانگین متغیرها

 27/۲ 27/۲ 22/۲ 22/۲ 22/۲ شفافیت

 24/۲ ۲ ۲6/۲ 42/۲ 96/۲ شهر 

 -۲۲6/۲ -76/2 24/۲ -26/۲ -77/۲ ی فروشریپذ نوسان بیضرقرینه 

 ۲2/2 ۲ 72/۲ 9۲/۲ 99/۲ دورۀ تصدی

 62/۲ ۲ 72/۲ ۲6/۲ 79/۲ مالکیت سهام

 92/8 44/4 92/۲ ۲2/9 29/9 اندازۀ شرکت

 92/9 -62/2 94/۲ 42/۲ 22/۲ ارزش دفتری به بازار

 89/2 22/۲ 22/۲ 29/2 29/2 سن شرکت

 22/2 -97/۲ 48/۲ 29/۲ 72/۲ رشد فروش

 فراوانی )درصد( متغیر موهومی

 (72/۲) 266 کیفیت حسابرسی

مووالی در  یهووا گووزارشکووه میووانگین شووفافیت  کنوود یمووبیووان  9جوودول شوومارۀ نتووایج 

 شوهر  متغیور   یحوداکثر  عودد  ،همچنوین  .اسوت  22/۲مورد مطال وه بوه میوزان     یها شرکت

موورد   یهوا  شورکت کوه مودیران عامول     رساند یم مطلب را این ،24/۲ زانیم به مدیران عامل

مودیران عامول    یا رسوانه ایون ی نوی پوشوش     .ستندنیاز شهر  مورد قبولی برخوردار  مطال ه

امنیوت   ویژگوی بوا   در ارتبواط . شوود  ینمو مناسبی انجوام   صور  بهبورا تهران  یها شرکت
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اسوتفاده   فوروش  یریپذ نوسانضریب  ۀقرینو  دورۀ تصدیدو شاخص  ،مدیران عامل شغلی

مالکیت سهام مدیران عامول   .هستند -77/۲و  99/۲ یها نیانگیمدارای  بیترت بهگردیده که 

عوالوه   اسوت.  را به خود اختصواص داده  79/۲میانگین  ،عامل دیگر ویژگی مدیران عنوان به

، میوانگین ارزش  29/9 انودازۀ شورکت  شورکت، میوانگین    یهوا  یژگو یوبر این، در ارتباط با 

و همچنوین   29/2، میوانگین سون شورکت    22/۲ ارزش بازار حقوب صواحبان سوهام  دفتری به 

 آمده است. در نهایت، درصد فراوانی کیفیت حسابرسی به دست 72/۲رشد فروش میانگین 

-درصود مشواهدا  )سوال    72کوه   اسوت مورد بررسی بوه ایون م نوا     یها شرکتبرای  72/۲

 .  اند گرفتهمالی خود بهره  یها صور شرکتی( از سازمان حسابرسی برای رسیدگی به 

 اولۀ یج آزمون فرضینتا

م نواداری بور شوفافیت    ارور   ،شوهر  مودیران عامول   ه کمطرح شد  گونه نیا اولۀ یفرض

، اررا  سوال و  9و  7، 2 رگرسیونی یها الگودر این تحقیق بر مبنای  گزارشگری مالی دارد.

 یهوا  آزموناز نوع مقط ی خواهد بود؛ لذا نیازی به انجام  الگوصن ت کنترل شده و برازش 

تشخیصی لیمر و هاسمن جهت تفکیوک ارورا  مشوتر ، رابوت و تصوادفی نیسوت. قبول از        

کالسویک رگرسویون ماننود ناهمسوانی      یهوا  فورا  شیپو تحقیق، ابتودا   یالگوبرازش نهایی 

متغیرهووای  یخطو  هو  جموال  اخوالل و    مرتبوۀ اول واریوانس اجوزای خطوا، خودهمبسوتگی     

بیشوتر   دورۀ زموانی . در صوورتی کوه ت وداد مقواطع از     رندیگ یمتوضیحی مورد بررسی قرار 

جودول  انتظار داشت که اجزای اخالل دارای ناهمسوانی واریوانس باشوند. در     توان یمباشد، 

جموال    مرتبوۀ اول نتایج مربوط به بررسوی ناهمسوانی واریوانس و خودهمبسوتگی      4شمارۀ 

                                           اخالل ارائه شده است.
 بررسی فروض کالسیک رگرسیون خطینتایج . 4جدول شمارۀ 

 نتیجه داری سط  م نا آمارۀ آزمون آزمون پیش فرا
 وجود مشکل ناهمسانی واریانس ۲۲۲/۲ 89/29۲ بروش پاگان ناهمسانی واریانس

 ی مرتبۀ اولخودهمبستگعدم وجود  242/۲ 42/۲ ولدریچ خودهمبستگی
روش  بوه  رگرسویونی  یالگودر این تحقیق ب د از کنترل اررا  سال و صن ت، برازش 

کوه موجوب رفوع مشوکل ناهمسوانی       )پانل مقواوم( انجوام گردیوده    استاندارد مقاوم یخطاها
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 یخطو  ه برای بررسی در این پژوهش . گردد یممورد بررسی  ۀواریانس اجزای خطا در باز

جدول شومارۀ  در  که همچنان .از عامل تورم واریانس استفاده شده است متغیرهای توضیحی

 وجوود  انگر عودم یو ه بکو  اسوت  2متور از  ک عوامول توورم واریوانس    ۀیو لک ،شود یممشاهده  2

بوه   الگوو  Fآموارۀ   داری م نوا مقودار و سوط    . استق یتحق توضیحی رهایین متغیب یخط ه 

 و شده برازش یخوب به قیتحق یالگوو بیانگر آن است که  است ۲۲۲/۲و  22/9929ترتیب 

و بیوانگر آن   اسوت  662/۲ . مقدار ضریب ت یین برابر بوا است برخوردار مناسبی داری م نا از

 شود. درصد از تغییرا  متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می 2/66است که 
 الگوی فرضیۀ اول. نتایج تخمین 5جدول شمارۀ 

 تورم واریانس داری سط  م نا tآمارۀ  خطای استاندارد ضریب هامتغیر

 94/2 ۲۲۲/۲ 42/29۲ ۲2/۲ 48/2 شهر 

 22/2 982/۲ 82/۲ ۲۲2/۲ ۲۲۲6/۲ مالکیت سهام

 49/2 96/۲ 4۲/۲ ۲۲۲4/۲ ۲۲۲2/۲ اندازۀ شرکت

 29/2 2۲6/۲ 97/2 ۲۲۲2/۲ ۲۲۲6/۲ ارزش دفتری به بازار

 22/2 229/۲ -26/۲ ۲۲7/۲ -۲۲2/۲ سن شرکت

 79/2 978/۲ -68/۲ ۲۲۲9/۲ -۲۲۲9/۲ کیفیت حسابرسی

 22/2 922/۲ 64/۲ ۲۲۲9/۲ ۲۲۲9/۲ رشد فروش

 - ۲۲۲/۲ -28/22 ۲۲9/۲ -2۲/۲ ضریب رابت الگو

 کنترل شد ارر سال

 کنترل شد ارر صن ت

 662/۲ ضریب ت یین

 (۲۲۲/۲) 22/9929 الگو )سط  م ناداری( Fآمارۀ 

 ۲۲2/۲ مجذور میانگین مرب ا  خطا 

و سوط    48/2دارای ضوریب   ، شوهر  مودیران عامول،   2جدول شمارۀ اساا نتایج  بر

فافیت که انتظار داشتی  ارتباط بین این متغیر و شو  طور همان ،است. بنابراین ۲۲۲/۲ داری م نا

 ۀگردیوده اسوت. در نتیجوه فرضوی     مثبوت  رابطوه و جهوت ایون    گزارشگری مالی م نادار شده

براسواا   همچنوین . شوود  یمو ، ت ییود  کورد  یمو  ینیب شیپبین این دو متغیر را  ۀتحقیق که رابط

، نسوبت  انودازۀ شورکت   ، بین متغیرهای کنترلی مالکیت سهام مدیران عامل،2جدول شمارۀ 
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با  ارزش دفتری به بازار حقوب صاحبان سهام، سن شرکت، کیفیت حسابرسی و رشد فروش

درصوود رابطوه م نواداری مشوواهده    62متغیور شوفافیت گزارشوگری مووالی در سوط  اطمینوان      

 .نگردیده است
 دومۀ یج آزمون فرضینتا

ارر مثبت و م ناداری بور   ،امنیت شغلی مدیران عامله کمطرح شد  گونه نیا دومۀ یفرض

ان امنیوت شوغلی مودیر    یریو گ انودازه  بورای  این پوژوهش در دارد.  شفافیت گزارشگری مالی

عامول در نظور    انمودیر  دورۀ تصودی و  فوروش  یریپذ نوسانضریب قرینه شاخصِ  7 ،عامل

نتووایج مربوووط بووه بررسووی ناهمسووانی واریووانس و  ،9جوودول شوومارۀ در . ه اسووتگرفتووه شوود

                                     جمال  اخالل ارائه شده است. مرتبۀ اولخودهمبستگی 
 بررسی فروض کالسیک رگرسیون خطینتایج  .1جدول شمارۀ 

 نتیجه داری م ناسط   آمارۀ آزمون آزمون پیش فرا

 وجود مشکل ناهمسانی واریانسعدم  974/۲ 62/۲ بروش پاگان ناهمسانی واریانس

 مرتبۀ اول یخودهمبستگوجود  ۲98/۲ 69/9 ولدریچ خودهمبستگی

)پانول   اسوتاندارد مقواوم   یخطاهوا روش  بوه  رگرسیونی یالگوبرازش  با توجه به اینکه

 د.یو گردمطال ه در بازه مورد  مرتبۀ اول یخودهمبستگ مشکل ، موجب رفعشدمقاوم( انجام 

 اسوت  2متر از ک عوامل تورم واریانس ۀیلک ،شود یممشاهده  2جدول شمارۀ در  که همچنان

ج ینتوا ، 2جدول شمارۀ  .استق یتحق توضیحی رهایین متغیب یخط ه  وجود انگر عدمیه بک

 Fآموارۀ  سوط  م نواداری    .دهود  یمپژوهش را نشان  دومۀ یمربوط به فرض یالگوون یرگرس

 مناسوبی  داری م نوا  از قیو تحق یالگوو بووده و بیوانگر آن اسوت کوه      درصود  2کمتور از   الگو

درصود از   2/72کوه   دهود  یمو نشوان   تحقیوق  یالگوو  ت یوین مقودار ضوریب   . است برخوردار

جودول  براسواا نتوایج   شوود.   تغییرا  متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین موی 

 دورۀ تصودی فوروش و   یریپذ نوسانامنیت شغلی ی نی قرینه ضریب  یها شاخص، 2شمارۀ 

دارای سووط   بیووترت بووه، و همچنووین ۲۲6/۲و  ۲2/۲دارای ضوورایب  بیووترت بووهموودیرعامل 

کوه انتظوار داشوتی  بوین ایون متغیرهوا و        طوور  هموان  ،اسوت. بنوابراین   9/۲ و 972/۲ داری م نا

شفافیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت مشاهده شد، ولی این رابطه م نادار نگردیوده اسوت.   
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. شود ینم، ت یید کرد یم ینیب شیپبین این دو متغیر را  رابطۀ مثبتتحقیق که  ۀدر نتیجه فرضی

کیفیت حسابرسوی بوا شوفافیت گزارشوگری     و  اندازۀ شرکتبین متغیرهای کنترلی  همچنین

در متغیر کیفیوت حسابرسوی    رابطۀ مثبتو م ناداری مشاهده شد؛ البته این  رابطۀ مثبت ،مالی

، بین متغیرهای کنترلی مالکیت سهام مودیران عامول،   2جدول شمارۀ براساا . استض یف 

صواحبان سوهام، سون شورکت و رشود فوروش بوا متغیور          نسبت ارزش دفتری به بازار حقووب 

 ده است.شم ناداری مشاهده ن ۀرابط ،درصد 62شفافیت گزارشگری مالی در سط  اطمینان 
 دومفرضیۀ  الگو. نتایج تخمین 7جدول شمارۀ 

 تورم واریانس داری م ناسط   tآمارۀ  خطای استاندارد ضریب هامتغیر

 6۲/2 972/۲ 46/۲ ۲9/۲ ۲2/۲ فروش یریپذ نوسانضریب قرینه 

 ۲6/2 9۲۲/۲ 29/۲ ۲2/۲ ۲۲6/۲ دورۀ تصدی

 22/2 2۲2/۲ 98/۲ ۲7/۲ ۲2/۲ مالکیت سهام

 94/2 ۲۲۲/۲ 22/4 ۲۲6/۲ ۲4/۲ اندازۀ شرکت

 22/2 722/۲ 24/2 ۲۲2/۲ ۲۲8/۲ ارزش دفتری به بازار

 27/2 262/۲ -24/۲ ۲4/۲ -۲7/۲ سن شرکت

 72/2 ۲6۲/۲ 22/2 ۲2/۲ ۲7/۲ کیفیت حسابرسی

 98/2 282/۲ 78/۲ ۲۲9/۲ ۲۲2/۲ رشد فروش

 - ۲۲2/۲ 6۲/7 ۲8/۲ 74/۲ الگوضریب رابت 

 کنترل شد ارر سال

 کنترل شد ارر صن ت

 722/۲ ضریب ت یین

 (۲۲۲/۲) 42/2 )سط  م ناداری( الگو Fآمارۀ 

 ۲88/۲ مجذور میانگین مرب ا  خطا

 سومۀ یج آزمون فرضینتا

و امنیوت شوغلی    شوهر   هکو  داد نشوان  پوژوهش  دومو  اول یهوا  هیفرضو ج آزموون  ینتا

بورای   رابطوۀ مثبوت  ؛ البتوه ایون   هموراه اسوت   یمال یگزارشگر تیشفاف شیرعامل با افزایمد

 وجوود  هکو  شوود  یمو ن سوؤال مطورح   یحال ا م نادار نگردیده است. عاملمدیر امنیت شغلی

 یبورا . دارد یموال  یگزارشوگر  تیشوفاف  بر یریت ر چه رعاملیمد در یژگیو دو نیا همزمان
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 تیشوفاف  بور رعامل یمود و امنیوت شوغلی    شوهر  ارور همزموان    یسؤال به بررسو  نیا به پاسخ

، نتوایج مربووط بوه بررسوی ناهمسوانی      8جودول شومارۀ   در  پرداختوه شود.  مالی  یگزارشگر

                                     جمال  اخالل ارائه شده است. مرتبۀ اولواریانس و خودهمبستگی 
 بررسی فروض کالسیک رگرسیون خطینتایج  .8جدول شمارۀ 

 نتیجه داری م ناسط   آمارۀ آزمون آزمون پیش فرا

 وجود مشکل ناهمسانی واریانس ۲۲۲/۲ 42/226 بروش پاگان ناهمسانی واریانس

 مرتبۀ اول یخودهمبستگوجود عدم  92/۲ 78/۲ ولدریچ خودهمبستگی

)پانول مقواوم(    استاندارد مقاوم یخطاهاروش  به رگرسیونی یالگوبرازش از آنجا که 

 .رفوع گردیوده اسوت   ، مشکل ناهمسانی واریانس اجزای خطا در بازه مورد بررسی شدانجام 

انگر یه بک است 2متر از ک ،عوامل تورم واریانس ۀیلک شود یممشاهده  6جدول شمارۀ طبق 

ون یج رگرسو ینتا، 6جدول شمارۀ  .استق یتحق توضیحی رهایین متغیب یخط ه  وجود عدم

کمتور   الگوو  Fآمارۀ سط  م ناداری  .دهد یمپژوهش را نشان  سوم ۀیمربوط به فرض یالگو

 مقدار ضوریب ت یوین  . است شده برازش یخوب به قیتحق یالگو این ی نیبوده و  درصد 2از 

درصود از تغییورا  متغیور وابسوته توسوط متغیرهوای        2/66کوه   کنود  یمبیان  پژوهش یالگو

   شود. مستقل تحقیق تبیین می

ر یو مربوط بوه متغ  یسط  م نادارضریب و  ،6جدول شمارۀ ون یج رگرسیبا توجه به نتا

مشواهده   ۲72/۲ و ۲8/۲ اعوداد  بیو ترت به فروش یریپذ نوسانضریب قرینه با  شهر ت امول 

فوروش   یریپوذ  نوسوان قرینوه ضوریب    و شوهر   همزموان  ارور ه کو ون بودان م ناست یو ا شد

مثبوت و   یموال  یگزارشوگر  تیرعامل بر شفافیمد یشغل تامنی یها شاخصیکی از  عنوان به

شواخص   عنووان  بوه مودیرعامل   دورۀ تصدیدر خصوص ارر همزمان شهر  و  .استم نادار 

 یسط  م نادارچون  ،نشدمشاهده  یا رابطهی مال یگزارشگر تیشفاف ربدیگر امنیت شغلی 

از  همچنوین، گردیده است.  629/۲ مدیرعامل دورۀ تصدیبا  شهر ر ت امول یمربوط به متغ

بووین متغیرهووای کنترلووی تنهووا کیفیووت حسابرسووی دارای اروور مثبووت و م نوواداری بوور شووفافیت 

 .استض یف  صور  به رابطۀ مثبت؛ البته این گزارشگری مالی است
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 سومفرضیۀ  الگو. نتایج تخمین 9جدول شمارۀ 

 ضریب هامتغیر
خطای 

 استاندارد
 داری م ناسط   tآمارۀ 

تورم 

 واریانس

 92/2 ۲۲۲/۲ 97/292 ۲2/۲ 48/2 شهر 

 67/2 984/۲ -42/۲ ۲۲2/۲ -۲۲۲2/۲ فروش یریپذ نوسان بیضر نهیقر

 ۲4/2 ۲72/۲ 74/7 ۲9/۲ ۲8/۲ فروش یریپذ نوسان بیضر نهیقر*شهر 

 27/2 989/۲ -88/۲ ۲۲۲8/۲ -۲۲۲2/۲ دورۀ تصدی

 ۲2/2 629/۲ -22/۲ ۲7/۲ -۲۲7/۲ دورۀ تصدی*شهر 

 29/2 42۲/۲ 27/۲ ۲۲2/۲ ۲۲۲2/۲ مالکیت سهام

 44/2 978/۲ 46/۲ ۲۲۲4/۲ ۲۲۲7/۲ اندازۀ شرکت

 22/2 ۲82/۲ 29/2 ۲۲۲2/۲ ۲۲2/۲ ارزش دفتری به بازار

 27/2 292/۲ -99/۲ ۲۲7/۲ -۲۲2/۲ سن شرکت

 79/2 786/۲ -۲2/2 ۲۲۲9/۲ -۲۲۲9/۲ حسابرسیکیفیت 

 98/2 76۲/۲ ۲9/2 ۲۲۲9/۲ ۲۲۲9/۲ رشد فروش

 - ۲۲۲/۲ -79/22 ۲۲9/۲ -2۲/۲ الگوضریب رابت 

 کنترل شد ارر سال

 کنترل شد ارر صن ت

 662/۲ ضریب ت یین

 (۲۲۲/۲) 87/7872 )سط  م ناداری( الگو Fآمارۀ 

 ۲۲2/۲ مجذور میانگین مرب ا  خطا
 

 بحث و یریگ جهینت

جملوه  فوردی مودیران عامول از     یهوا  یژگو یو ان شد،یه در مقدمۀ پژوهش بکهمانطور 

رفتار و نوع تصمیما  آنها را در سازمان تحت الشو اع قورار    تواند یمشهر  و امنیت شغلی 

 اولۀ یج فرضو ینتوا  د.نو شفافیت گزارشگری مالی را تحت تو ریر قورار ده  و از این طریق  دهد

رابطووۀ مثبووت و  شووفافیت گزارشووگری مووالیرعامل و یموودشووهر  ن یبوو ،پووژوهش نشووان داد

 یاقتصواد  ۀیو نظرایون  . شود یمقرارداد کارآ توجیه  هینظراین نتیجه با  ؛وجود دارد یم نادار

مودیران بوا شوهر  قابول توجوه، تمایول ندارنود خودشوان را در م ورا           کوه  دهود  ینشان مو 

رفتارهووایِ چووون  .(2687کوورپس و همکوواران،  قوورار دهنوود )  طلبانووه فرصووترفتارهووای 
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، در گوردد  یمو گزارشوگری موالی ضو یف     مدیران عامل که منجور بوه کیفیوت    طلبانۀ فرصت

. شوود  یمو اعتبار و حقوب و دسوتمزد آینوده آنهوا    صور  آشکار شدن، باعث از دست رفتن 

از آنجا که کاهش کیفیت گزارشگری موالی باعوث افوزایش هزینوه سورمایه بورای        ،همچنین

که بازار کار بوا کواهش    (، انتظار بر این است7۲۲2فرانسیس و همکاران، ) گردد یمشرکت 

نتیجوه ایون    .نمایود شورکت را جبوران    هیسرما نهیهزی مدیرعامل، این افزایش در دستمزد آت

فرانسیس و  (7۲27زواری و همکاران )، (7۲22چو و همکاران ) یها پژوهشبا نتایج  فرضیه

 دارد.ن مطابقت (7۲۲8و همکاران )

قرینوه  امنیت شغلی )ی نی:  یها شاخصبین  ،رفت یمانتظار همانطور که  دومۀ یفرض در

مدیرعامل( و شفافیت گزارشگری مالی ارتبواط   دورۀ تصدی و فروش یریپذ نوسانضریب 

عدم مطابقت نتایج با ادبیوا    علتمثبت مشاهده شد، ولی این رابطه م نادار نگردیده است. 

همکاری بوا مودیران بور     ۀکه در ایران م یارهای انتخاز و ادام ستین م نادبنظری پژوهش 

و در  دهود تحوت تو ریر قورار     را مودیران که بخواهد امنیت شغلی  ستیناساا عملکرد آنها 

عطافر تحقیق  ۀاین استدلل با نتیج گیرد.بقرار  الش اعنتیجه شفافیت گزارشگری مالی تحت 

در پژوهش آنها تخصص، ت هد، تجربوه، مهوار  و    قابل توجیه است. (298۲و آذربایجانی )

خاص ماننود روابوط    یها یوابستگو در نظر گرفتن  سالری م یارهای شایستهتوانایی افراد را 

 عنووان  بوه ی منزلوت اجتمواعی و طبقواتی فورد را     تبازی و ح ۀخانوادگی، باند و رابط و فردی

 یهوا  بخوش دریافتنود کوه انتخواز مودیران      ها آنسالری در نظر گرفتند.  م یارهای ناشایسته

سوالری صوور     در ایران تا حدود زیادی بور اسواا م یارهوای شایسوته     یدولتی و خصوص

، (7۲27چارفودین و بووئین )  ، (7۲22سول ) یها پژوهشبا نتایج  فرضیهاین  ۀنتیج .ردیگ ینم

نتایج تجزیوه و  در نهایت،  .داردنهمخوانی  (2964بک محمدی )مهام و و  (2969خسروی )

 که تو ریر همزموان شوهر  و امنیوت شوغلی مودیران عامول        دادنشان پژوهش تحلیل تکمیلی 

 مثبت و م نادار است. ،بر شفافیت گزارشگری مالی( فروش یریپذ نوسانضریب قرینه )
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وابسوته بوه سوازمان     یها یخبرگزارتوسط  یا رسانهپوشش در این پژوهش از شاخص 

در کنوار  اگور  اسوتفاده شوده اسوت.     مودیران عامول   شوهر   یریو گ انودازه برای بورا تهران 

، شود  یمو بهوره گرفتوه   سوم ی و بصوری هو      یهوا  رسوانه از پوشش  مذکور، یها یخبرگزار

عودم امکوان    علوت  بوه . دیو گرد یمو پژوهش از سوط  اطمینوان بوالتری برخووردار      یها افتهی

ایون شواخص   از  یریو گ بهوره ، سوم ی و بصوری   یهوا  مصاحبهگردآوری اطالعا  مربوط به 

در استفاده از نتوایج پوژوهش بایود ایون محودودیت را در       ،لذا .بوده استمیسر ن یریگ اندازه

 نظر داشت.

اطالعا  مالی پیشونهاد   کنندگان استفادهو  گذاران هیسرمابر طبق نتایج این پژوهش، به 

بوورا اوراب بهوادار تهوران،     یها شرکتمالی  یها گزارشکه در ارزیابی شفافیت  شود یم

نوۀ  یدر زمعوالوه بور ایون،     شهر  و امنیوت شوغلی مودیران عامول توجوه نماینود.       ۀبه دو مقول

صور  نگرفتوه اسوت. از    یدر سط  داخل ی، پژوهششهر رعامل از جمله یمد یها یژگیو

و  یر موضوعا  موال یبوا سا یژگیون یارتباط ا ،یآت یها پژوهشدر  شود یمشنهاد ین رو پیا

 .گیردقرار  یبررسمورد  ،سودت یفکیو عملکرد از جمله  داریحساب

 ها ادداشتی
1. Rent Extraction 2. Kreps, Milgrom, Roberts and Wilson 

3. Francis 4. Malmendier and Tate 

5. Joos, Leone and Zimmerman 6. Rosen 

7. Fan, Barua, Cready and Thomas 8. Charfeddine and Bouaine 

9. Gordon, Horwitz and Meyers 10. Watts and Zimmerman 

11. Lang and Maffett 12. Bushman, Piotroski and Smith 

13. Barth and Schipper 14. Sengupta 

15. Gernon and Meeks 16. DeBoskey and Gillett 

17. Wei, Ouyang and Chen 18. Sul 

19. Weng and Chen 20. Chu, Dechow, Hui and Wang 

21. Zouari, Lakhal and Nekhili 22. Milbourn 

23. Ahmed, Zhou and Lobo 24. Ali and Zhang 

 منابع

 تیریمطال ا  مود  ،یمناسب در نظام ادار یشغل تیامن قیتحق یو راهکارها ها برنامه(. راهبردها، 298۲. )حمدم ،یاعراب
 .2-92 ،(9۲و  76)8، بهبود و تحول
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اظهوارنظر   رییو حسوابرا مسوتقل و تغ   رییو تغ نی(. رابطوۀ بو  2967. )یمهود  ،ینوال یز ؛یمهود  ،فرد مرادزاده ؛بهمن ،مهد یبن

 .62-2۲8، (24)4 ،یدانش حسابدار. یحسابرس

 نوۀ یبور رابطوۀ افشوا و هز    انودازۀ شورکت   ریتو ر  ی(. بررسو 2969. )نوب یز ی،اعظم ؛نینسر ،زاده وسفی ؛دیام ی،دریپورح

 .62-222، (28)2 ،یدانش حسابداردر بورا اوراب بهادار تهران.  شده رفتهیپذ یها شرکت ۀیسرما

، (22)4 ،یدانوش حسوابدار  . یحسابرسو  تیو فینسوبت بوه ک   یحسابدار یکار محافظه تی(. حساس2967. )حسنی، محمد

227-246. 

 شده رفتهیپذ یها شرکتسود در  یعامل شرکت بر هموارساز ریمد یشغل تیامن ریر ت یبررس(. 2969. )سالمی، اخسرو
 .شهید بهشتیدانشگاه  وحسابداری تیریارشد، دانشکده مد یکارشناس ۀنام انیپا. در بورا اوراب بهادار تهران

دانوش  . یو خصوصو  یدولتو  رانیدر انتخواز مود   یسوالر  سوته یشا ی(. بررسو 298۲. )ری کو  ،یجوان یآذربا ؛لیعطافر، ع
 .22-98(، 24)24 ،تیریمد

هوای اسوتفاده    (. بررسی شویوه 2962محمدامید. ) ،اخگر ؛علی حسین ،زاده حسین ؛محسن ،دستگیر ؛سید حسین ،سجادی

هوای اسوتفاده از    بور شویوه   هوا  شورکت  یها یژگیووری آینده و ت ریر آاز اختیارا  مدیریت در گزارشگری سود

 .2-9۲(، 8)9 ،یانش حسابدار. داختیارا  مزبور

در  شوده  رفتهیپذ یها شرکتدر  یکار محافظهو  ینهاد تیانواع مالک نیب ۀ(. رابط2964داود. ) ی،کلوان ؛نرگس ،سرلک

 .246-294، (9)4 ،یحسابدار یتجرب یها پژوهشبورا اوراب بهادار تهران. 

، 28 ،حسوابرا (. نقش افشای داوطلبانه و شفافیت در گزارشوگری موالی.   2962) .امد، حآراد ؛حمودصمدی لرگانی، م

229-222. 

و  یکارکنوان دائمو   یبا رفتار شوهروند سوازمان   یشغل تیامن نیارتباط ب ی(. بررس2964. )جتبیم ،ی؛ گلناروادج ،یمحراب

 .46-9۲(، 72)2، توس ه و تحول تیریمد. نیقزو یموقت در دانشگاه علوم پزشک

 ریمود  یشوغل  تیو بوا امن  یو عملکرد آت یسود عملکرد جار تیریمد ۀ(. رابط2964) .باحص ،یبک محمد ؛هانیکمهام، 

 .26-98(، 76)8 ،یحسابرس و یمال یحسابدار یها پژوهشعامل، 

. یموال  یگزارشوگر  تیشوفاف  الگوو  نیوی تب. (2969) .المرضوا ، غیریو ام یمانیسول  ؛هنواز ، میمالنظور  ؛رزانهاصل، ف یوسفی

 .2-98، یحسابدار یتجرب یها پژوهش
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