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 چکيده

 كيفيت آن، كسب براي هستند و مربوط و اتكا قابل اطالعات نيازمند اقتصادي، سودمند هاي تصميم اخذ براي گذاران سرمايه
 مديران سود مديريت از ميزان ها شركت در افشا كيفي سطح شافزاي با. است برخوردار بااليي اهميت از ها شركت افشاي سود

سود  مديريت و مالي اطالعات شفافيت بين رابطه مديريتي بر اطميناني بيش مطالعه تأثيرهدف اين پژوهش  .شود مي كاسته
تماتيک و گيري حذف سيس هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه است. جامعه آماري پژوهش شركت

است. روش پژوهش توصيفي و از نظر  3731تا  3731هاي  شركت پذيرفته شده طي سال 377نمونه مورد مطالعه، شامل 
ها از روش همبستگي است و از نظر هدف كاربردي است. براي پردازش و آزمون فرضيه -ارتباط بين متغيرها تركيبي از علي

ها نشان  دست آمده حاصل از فرضيه نتايج به اثرات ثابت استفاده شده است. هاي تابلويي و همچنين مدل رگرسيوني و داده
 شفافيت بين رابطه بر مديريتي اطميناني با مديريت سود رابطه منفي و معناداري دارد و بيش مالي اطالعات دهد كه شفافيت مي

 . تأثير مثبت و معناداري دارددرصد  5در سطح خطاي  سود مديريت و مالي اطالعات

 .اطميناني مديريتي، مديريت سود بيش مالي، اطالعات شفافيت: واژه های کليدی

 

 دمهمق
خود را به  تمركز واحدهاي تجاري، توجه و يابيجهت ارز يهاي مال صورت كنندگان از استفاده ريگذاران و سا هيامروزه سرما

است كه  شده مشخص ريهاي اخ ژوهشپكنند.  يگزارش شده، معطوف م خالص خصوص رقم سود و به يگزارشگري مال
 تيفيباالتر و در واقع از ك دارييپا از ها كنند كه سود آن يرا انتخاب م ييها شركت ري،يگ ميتصم نديگذاران در فرا هيسرما

 قرار يشوند و تحت فشارهاي جنب ينوسان م دچار كه واحدهاي تجاري به لحاظ اقتصادي ي. در مواقعاست باالتري برخوردار
منعكس  سود كنند تا رقم يتالش م ميرمستقيغ ايو  ميطور مستق به به اوضاع شركت دنيبراي سامان بخش رانيمد رند،يگ يم

 ژهيو و به يهاي مال صورت كنندگان و موجب مثبت شدن نگاه استفاده دهند قرار ريثأرا تحت ت يهاي مال شده در صورت
است. جنبه مثبت  يمثبت و منف جوانب شود كه داراي يم ريسود تعب تيريها به مد اقدام نيا گذاران شوند. مجموعه هيسرما
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 مالی اطالعات شفافيت بين رابطه بر مدیریتی اطمينانی بيش تأثير مطالعه
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ي است كه جنبه منف يدر حال ني. ارديگ ياي قرار م حرفه و اخالق نياست كه در چارچوب قوان ييها تيفعال شامل سود تيريمد
شركت  رانيمد ها توسط ركتبه تقلب و گزارشگري و فساد در ش منجر بر تن كند و زييآم بيتواند جامه فر يسود م تيريمد

 (.3711)بداغي و بزاززاده،  شود
ترين مفهوم خود به معناي ارائه اطالعات است. منظور همان انتشار اطالعات مالي و غيرمالي و اصطالح شفافيت در گسترده

عنوان  توان بهمي اطالعات شفاف را (.3331، 3ابرد نوهاي مالي و غيرمالي است )هندريكسن و اثرگذار يک شركت در گزارش
گيري قدر توزيع اطالعات در جوامع بيشتر باشد، امكان تصميم گويي مديران دانست. هر يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخ

گويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر و امكان رشد فساد نيز كاهش  آگاهانه و پاسخ
گويي خود نسبت به  ها در ايفاي مسئوليت پاسخاز سوي ديگر، به همان اندازه نيز شركت (.3331، 1يابد )واناث و كفمنمي
نفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتيجه، ارائه اطالعات شفاف موجب محاسبه دقيق و صحيح ماليات حقه دولت خواهد  ذي

 (.3715 شد )نوبخت،
 نيدهنده ا آن شركت خواهد بود و نشان ريالعمل مد از عكس يواقع بازتابواكنش شركت، در  يمورد چگونگ دريي نها ميتصم

انتقاد از شركت و آنچه  يخود، چگونگ هاي كوش، اشتباه سخت رانينه. مد اياشتباه دوباره تكرار خواهد شد  آن اياست كه آ
و به راه  رنديپذ يبا ارزش م يعنوان درس هها اشتباهات را ب دهند. آن يقرار م يابيرا مورد ارز دهند انجام ديبهتر شدن با يبرا

است كه آنان  يزيآن چ جهياشتباه نت کيكه باور ندارند  ييها ندارند، آن يتوجه بازخورد كه به يرانيدهند. مد يخود ادامه م
اشتباهات را هستند كه همان  يدانند، كسان يم يو تصادف يخارج يهاروين امديپ را آوردند و آن اشتباه يم تحت كنترل در ديبا

به آن مبتال  رانيكه ممكن است مد يتورش رفتار گونهنيبزنند. به ا بيآس كه به آن شركت يكنند تا زمان يمدام تكرار م
 (. 3711 ،يطبر يو علو گانهي حساس) شود يگفته م يتيرياز حد مد شيباشند، اعتماد ب

 در نانياطم شيب رانيفرد است. مد شهودي استدالل و ها اوتقض ،يشناخت هاي ييتوانا هدربار اساس ياعتقاد ب ،ينانياطم شيب
تبع آن، سودها و  ندارند(، دقت اطالعات خود و به اريدر اخت گرانيدارند )كه د اريدر اخت اي هژيباور كه اطالعات و نيا هجينت

اين  بر دارند. ندهيو بازده آ سکياز ر يانداز مثبت و چشم زنند يم نياز حد تخم شيرا ب يجارواحد ت هنديآ ينقد يها انيجر
افزايش داده و عدم  سود هاي مديريتگذاران را از فعاليتهاي واحد اقتصادي، درک سرمايهاساس، وجود شفافيت در فعاليت

هاي پنهان اجتناب مالياتي هاي اجتناب مالياتي را تعديل و نگراني مالكان را از هزينهتقارن اطالعاتي ناشي از اجراي برنامه
چرا كه ارائه اطالعات شفاف و اثرگذار از طرف واحدهاي اقتصادي، امكان برآورد دقيق و صحيح سود واحد  ،دهدقليل ميت

با توجه به موارد  د.شو گران مالي را فراهم و باعث كاهش مديريت سود توسط افراد درون سازماني ميتجاري توسط تحليل
اطميناني مديريتي بر رابطه بين شفافيت  تا چه اندازه بيشكه  أله استبيان شده هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اين مس

  ؟است اطالعات مالي و مديريت سود تأثيرگذار
 

 مبانی نظری پژوهش
 اطميناني مديريتي بيش
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 با فرد يک شناسان روان. است شناسي روان در شده مستند و شده شناخته پديده يک( فرا اطميناني) حد از بيش اعتماد
 است دقيق بسيار ايشان دانش و اطالعات دارد اعتقاد كه كنند مي تعريف فردي عنوان به را فرااطميناني رفتاري هاي ويژگي

 نخست،. اند داده ارائه حد از بيش اعتماد از تعريف دو روانشناسي به مربوط متون 3هايد نظر به(. دارد واقعيت كه چه آن از بيش)
 هر در. بينند مي هست، در واقع كه چه آن تر. از معين را رويداد يک افراد دوم،. دارند خود هاي ناييتوا از واقع از بيش برآورد افراد
 اقتصاددانان حاضر، حال در. است ديگران از تر دقيق اطالعاتشان كه هستند باور اين بر اقتصادي كارگزاران موارد، اين از يک
 اعتماد. كنند مشاهده مالي بازارهاي عملكرد و مالي هاي تصميم روي بر را نيفرااطمينا بازتاب تا اند شده عالقمند تر بيش مالي
 (.1431، 1كند )احمد و دوئلمن حذف را آن تواند نمي نيز تجربه كه است قوي شناختي روان پديده چنان آن حد از بيش
 ادبيات در بزرگي چالش ت،شرك اجرايي مديران رفتاري هاي تورش از ناشي مديريت« نبودن منطقي و غيرعقاليي» مقوله

 از منتج شركتي حاكميت سنتي و استاندارد ادبيات در شركتي حاكميت هاي مكانيزم نقش كه حالي در. است شركتي حاكميت
 مقوله شدن مطرح با است، شركتي هاي تصميم روي بر ها آن تأثير و اطالعاتي تقارن عدم و نمايندگي هزينه هاي نظريه
 كردن محدود و رفتاري هاي تورش چنين كنترل با راستا هم بايستي ها آن نقش مديريتي، حد از شبي اعتماد و بيني خوش

 يكي حد، از بيش نفس به (. اعتماد1441، 7مالمندير و تاته) باشد شركت هاي استراتژي روي بر مذكور رفتارهاي بالقوه تأثيرات
 به اعتماد. دارد اي ويژه جايگاه شناسي روان هم و مالي هاي تئوري در هم كه است مدرن رفتاري مالي مفاهيم ترين مهم از

 كند احساس زده، تخمين حد از تر كم را ها ريسک و حد از بيش را خود مهارت و دانش انسان شود مي سبب حد از بيش نفس
 (.1431احمد و دوئلمن، ) نباشد گونه اين واقع در است ممكن كه حالي در دارد، كنترل رويدادها و مسائل روي
 ادراک بيني، پيش جمله قدرت از خود، هايي توانايي درباره افراد. است شناسي روان در شده شناخته اي پديده اطميناني بيش

 اين است ممكن البته دارند، حد از بيش اعتماد خود و دانش ها توانايي به ديگر بيان به. كنند مي اغراق خود، دانش و اطالعاتي
 در آن اصالح نشدن و اطميناني بيش وقوع هاي ريشه از يكي. باشند غافل آن از نيز حتي خود يا نكنند اظهار را دروني احساس

 نسبت ديگران به شكست را مسئوليت و گيرند مي عهده به را خود هاي موفقيت مسئوليت افراد كه است اين نتيجه يادگيري
 و دهند نسبت بصيرتشان و استعداد جمله دروني، از عوامل به را هايشان موفقيت دارند تمايل افراد ديگر، بيان به. دهند مي

 به افراد ديگر، سوي از. كنند وجو جست اقتصادي بد اوضاع بدشانسي و ازجمله بيروني عوامل در را هايشان شكست
 (.3734هايشان )سعيدي و همكاران،  شكست به تا دهند بيشتري مي اعتبار خود هاي موفقيت

 به خود، به ها موفقيت دادن با نسبت اطميناني بيش. آورند مي دست به آن از افراد كه است آرامشي انياطمين بيش وجودي علت
 بنابراين برانگيزند؛ را ها آن تحسين تا هستند نيز ديگران به اثبات خود دنبال به افراد ديگر، سوي از. يابد مي افزايش زمان مرور

 تشديد موجب و گذارد مي تأثير ها آن بر دروني نظر از كه كنند مي اغراق رانديگ براي قبلي خود هاي موفقيت دربارة گاهي
 قرار سخنانش تأثير ديگران تحت از بيش فرد خود ها، موفقيت آميز اغراق بيان در ديگر، گفتة به. شود مي اطميناني پديده بيش

 اطميناني بيش دچار ديگر مشاغل از بيش رند،دا قضاوت نياز به كه مشاغلي است داده نشان زمينه اين در مطالعات. گيرد مي
گيرند )سعيدي و همكاران،  مي قرار بيشتري اطميناني بيش معرض در باشد، افراد بيشتر تخصص هرچه آنكه ضمن شوند؛ مي

3734.) 
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 بزرگي و الاحتم است ممكن اين رو از. كنند مي برآورد بيشتر را تجاري واحد هاي پروژه آتي هاي بازده اطمينان بيش مديران
 هاي شوک از كمتري برآورد مقابل در و كنند برآورد را بيشتر ها پروژه اين از حاصل آتي نقدي هاي جريان مثبت هاي شوک
 و است شده گذاري ارزش واقع از كمتر سرمايه بازار در مديريتشان تحت تجاري باورند واحد اين بر ها آن. باشند داشته منفي

كنند  تقسيم كمتري سود نقدي رود مي انتظار بياني، به. كنند استفاده كمتر سازمان از خارج مالي تأمين منابع از دهند ترجيح مي
 (.1434 ،3تاكاهاشي و )ايشيكاوا

 گيري اندازه براي معيارهاي مختلفي تاكنون. است آن گيري اندازه مديران، اطميناني بيش تأثير بررسي مشكل ترين مهم
 است؛ ها آن سهام خريد اختيار اعمال مديران در خصوص هاي تصميم معيارها، اين از يكي. است شده ارائه اطميناني بيش

 ارزشمند اختيارهاي داوطلبانه صورت به كه مديراني اما كنند، اعمال زودتر خود را سهام اختيار دارند تمايل گريز ريسک مديران
اطمينان هستند.  بيش شركت انداز چشم و خود هاي توانايي به تنسب طور احتمال به كنند، مي حفظ تري مدت طوالني به را خود

 سهام مديران، ساير به اطمينان نسبت بيش مديران است؛ مدير توسط شركت سهام خريد خالص اطميناني، بيش ديگر معيار
 ارزيابي كه مديراني است اين بر انتظار. است مديران نسبي پاداش و اي رسانه ديگر شهرت خرند. معيار مي بيشتر را خود شركت

 داشته اطميناني به بيش بيشتري تمايل دارند، خوبي اي رسانه شهرت و كنند مي دريافت زيادي پاداش دارند، عملكرد بااليي
و  مديران عقيده از تري مستقيم شاخص كه ديگري معيار. است مديران عقيده از غيرمستقيمي معيارهاي فوق، باشند. معيارهاي

 (.1445، 1است )لين و همكاران مديران سود بيني پيش در سوگيري هاست، نآ اطميناني بيش
 شفافيت گزارشگري مالي

 نفعان ذي تمام شود پنهان يا شده حذف مالي هاي صورت از نبايد بااهميت اطالعات از يک هيچ كه كند مي بيان مفهوم اين
 دريافت اطالعاتي شركت درباره دارند حق( جامعه و دولت مشتريان، كاركنان، اعتباردهندگان، سهامداران، شامل) شركت
 اشاره افشا از مهم جنبه سه به( 3311) 7هندريكسون. گيرد صورت بايد اندازه چه تا افشا كه است اين مهم موضوع. نمايند

 بودن كننده گمراه از جلوگيري براي الزم افشاي ميزان حداقل معناي به كافي افشاي. كامل و صادقانه كافي، افشاي: كند مي
 كنندگان استفاده هاي گروه براي برابر اطالعات ارائه بر مبني اخالقي هاي الزام از ناشي صادقانه افشاي. است مالي هاي صورت
 كه است مفاهيمي از يكي كامل افشاي اصل .است مربوط اطالعات تمام ارائه معناي به نيز كامل افشاي. است بالقوه
 قرن 31 كامل، افشاي مفهوم دهد مي نشان مطالعات اين، بر عالوه. دارند نظر اتفاق آن روي المياس حسابداري پردازان نظريه
 (.3317 ،1القباني) است داشته وجود اسالم در حسابداري، مدرن هاي رويه در آن ظهور از پيش
 به شركت هاي فعاليت بوط بهمر اطالعات ي كليه بايد اصل، اين براساس و مطرح است حسابداري اصول از يكي عنوان به افشا
 از؛ است عبارت افشا از اصلي هدف واقع در .گيرد مي قرار كننده استفاده مختلف هاي گروه در اختيار موقع به و مناسب نحو

 مديريت، ارزيابي عملكرد ها، شركت مالي وضعيت تفسير گذاري، به سرمايه مربوط گيري تصميم در كنندگان به استفاده كمک
 افشا كامل و مناسب اي گونه به واحد اقتصادي اهميت با هاي واقعيت كليه بايد راستا اين در .آتي نقد وجوه جريانات بيني پيش

 شامل قانوني هاي طريق گزارش از بايد افشاء. آورد عمل به سردگمي جلوگيري از و گردد فراهم تصميم اتخاذ تا امكان شوند،
و  فهم قابل اي گونه به اطالعات اين و موقع باشد به و مربوط اهميت، با عاتاطال تمامي كه حاوي اساسي مالي هاي صورت
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فراهم سازد )ملكيان و سيدآبادي،  كنندگان استفاده براي را آگاهانه هاي اتخاذ تصميم امكان تا گردد؛ ارائه كامل االمكان حتي
3734.) 

 :اند آورده افشاء تعريف در 3بردا ون و هندريكسن
 را آن و گيرند نظر مي در را محدودتري معناي واژه اين از حسابداران اما .است اطالعات انعكاس معناي به كلي حالت در افشا"
 ارائه ساليانه صورت به طور معمول كه به دانند، مي مالي هاي گزارش قالب در تجاري مالي واحد اطالعات انعكاس معناي به

 (.3331بردا،  هندريكسن و ون) شود مي
. نگردد خواننده گمراهي موجب و شود مفيد واقع معمولي گذار سرمايه براي كه داند مي ي اطالعاتي دربرگيرنده را فشاا بلكويي،

 و حذف معمولي نبايد گذار سرمايه عالقه و توجه مورد مهم هيچ اطالعات كه است معني بدين افشا اصل آشكارتر، به صورتي
 (.1444، 1بلكويي) شود پنهان يا

 همچنين. دانند مي مالي هاي صورت خارج از و داخل اطالعات از اعم مربوط، مالي ي اطالعات دربرگيرنده را افشا 7تزني و ولک
كنند )ولک و تزني،  مي معرفي مالي، هاي صورت از متن خارج افشاي موارد از يكي عنوان به را اي اطالعات بودجه افشاي
3713.) 
 تابعي حسابداري افشاي اطالعات كيفيت 1لين و پانانن. هستند متعدد حسابداري، اطالعات افشاي كيفيت كننده تعيين عوامل

بازار  در شركت سهام وضعيت چنين هم و اندازه شركت فروش، رشد مالكيت، نوع سرمايه، شامل ساختار مختلف عوامل از
 (.1443لين،  و شناسند )پانانن مي سرمايه

داند )پنمن،  مي سود و مديريت حسابرسي كيفيت حسابداري، فيت استانداردهايكي از متأثر را اطالعات افشاي كيفيت 5پنمن
 بازده قيمت و نظير بازار هاي شاخص بر حسابداري هنگام اطالعات به اثرگذاري در را افشاء كيفيت و همكاران (. تونا1447
، 1شناسند )تونا و همكاران مي قبلي هاي بيني پيش تاييد را افشاء كيفيت هاي ويژگي از يكي ها آن چنين هم. دانند مي سهام
1441.) 
ميان  نمايندگي هاي هزينه كاهش نتيجه در و تقارن اطالعاتي عدم كاهش براي عاملي را افشاء كيفيت بهبود 3همكاران و ناگار

 ميان گردد، سهام تعيين قيمت پايه بر مديران پاداش هرگاه كه پژوهشي دريافتند در ها آن. دانند مي مديران و سهامداران
 (.1447دارد )ناگار و همكاران،  وجود مثبت اي رابطه افشاء كيفيت و مديران پاداش

 سود مديريت
باشد. اصول تطابق و  هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي پذيري روش گيري از انعطاف فلسفه مديريت سود بهره

شركت كار بايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را  1. بنابر گفته گتشوتواند باعث مديريت سود شود كاري نيز مي محافظه
هاي مالياتي  معافيت هاي تعهدي حسابداري استهالک بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش
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هاي  ي صورت كار براي ارائه اند كه اين ها و به حساب دارايي بردن بهره افزايش داد. مديران شركت تأكيد كرده گذاري سرمايه
هاي در صنعت مشابه صورت گرفته است )بيدل و  هاي مالي شركت با ساير شركت تر و قابل مقايسه كردن صورت مالي واقعي

 (.1443، 3هيالري

اقدامات در  برند. اين در حالي است كه تمامي اين نام مي ترفند حسابداريعنوان  گران مالي و حسابرسان از اين پديده به تحليل
ها از روي قصد  دهد كه مديران شركت ها نشان مي چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است. پژوهش

هاي حسابداري خاص خود تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقالم تعهدي  سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياست
 (.3731فرد و همكاران،  نظر خود برسند )مرادزادههاي مورد  كنند تا به هدف دستكاري مي

هاي انجام گرفته برسند و مغايرتي نداشته باشند اين مهم براي  بيني ها به پيش گران مالي انتظار دارند كه شركت تحليل
د در حالي دانن هايي كه قابل اتكاءتر هستند بيشتر صادق است. در مغايرت منفي صاحبان سود مديريت سود را تقلب مي شركت

نمايند. برخالف اينكه اكثر افراد  كه در مغايرت مثبت مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق صالحديد مديريت قلمداد مي
دانند به نظر ما مديران با خرد كه هدفشان افزايش ارزش  پذيري در گزارشگري مي هموارسازي را سوءاستفاده از انعطاف

هاي قانوني و حسابداري اقدام به بيشتر كردن ارزش شركت تحت نظر خود استفاده  وب الزامباشد در چارچ هايشان مي شركت
 (. 3713نمايند )خدايي و يحيايي،  مي

با استفاده از حسابداري مديريت سود »تواند تاثير كامال منفي در هنگام كشف شدن باقي گذارد.  مي« ارقام مالي»بازي با 
اش را تغيير دهد ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به  نسبت به عملكرد شركت تواند تصورات سايرين مديريت مي

اشتباه تعبير شود و باعث تعيين عملكرد شركتش را تغيير دهد. ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير 
شود شركت ديگر اطمينان  ي كشف ميو باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود. هنگامي كه اشتباهات شود

 (.1433، 1اش خواهد شد )جونز و مارشا بازار را به دست نخواهد آورد. و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه
 

 پيشينه پژوهش
بر اقالم  يسود مبتن تيريبر مد تيرياز حد مد شيب نانياطم ريتأث(، در پژوهشي به بررسي 3731ابراهيمي و سربازي آزاد )

 نيوجود ارتباط مثبت و معنادار ب هدهند پژوهش، نشان يهحاصل از آزمون فرض جينتا ليوتحل هيتجزي به پرداختند و تعهد
سود  تيريبر مد يو اهرم مال گذاري هيبر سرما يمبتن تيريمد ينانياطم شيبراساس هر دو شاخص ب تيريمد يناناطمي شيب

 است. يبر اقالم تعهد يمبتن
 جينتاپرداختند و  سود تيريبر مد يو مال يرماليغ ک،ياطالعات استراتژ يافشا ريتأث(، در پژوهشي به 3731و همكاران )قرباني 

 شيكه افزا بيترت نيسود دارد. بد تيريبر مد ياثر معنادار يو مال يرماليغ ک،ياطالعات استراتژ يافشا دهد يپژوهش نشان م
 يرماليو غ کياطالعات استراتژ يافشا شيبا افزا كهيسود شده است در حال تيريمنجر به كاهش مد ياطالعات مال يافشا
 است. افتهي شيافزا زيسود ن تيريمد
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در بورس اوراق  هيسرما نهيشركت بر هز يمال يگزارشگر تيشفاف ريثأتبه بررسي  (، در پژوهشي3735اصل و دارايي ) مهدوي
 درصد 35 نانيدر سطح اطم رهيچند متغ ونيها با استفاده از رگرس داده ليحلوت هيحاصل از تجز جينتاپرداختند و  بهادار تهران

 ها دارد. شركت هيسرما نهيبر هز يمعكوس ريثأت يمال يگزارشگر تيشفاف يدهد اجزا ينشان م
 ي پرداختند. نتايجحسابرس هالزحم و حق تيريمد ينانياطم شيب (، در پژوهشي به بررسي3735يگانه و همكاران ) حساس

-بررسي براساس. است برقرار معناداري منفي ارتباط حسابرسي الزحمهحق و مديريت اطمينانيبيش بين دهدمي نشان ژوهشپ

 .ندارد معناداري تأثير صنعت، متخصص حسابرس از استفاده بر مديريت اطميناني بيش بيشتر، هاي
ابرسي بر مديريت سود از طريق اقالم واقعي هاي كميته حس بررسي اثر ويژگي(، در پژوهشي به 3735فخاري و محمدي )

هاي كميته حسابرسي و مديريت سود از طريق اقالم  داري بين ويژگي معني نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رابطهپرداختند. 
سابرسي الزام به رعايت منشور كميته ح گذاران بورس از جهت تدوين و مشي تواند براي خط مي ها واقعي وجود دارد اين يافته

 .باشد ضرورت بكارگيري اصول حاكميت شركتي و تهيه داوطلبانه گزارش حاكميت شركتي را به همراه داشته مفيد بوده و
با رشد  هايدر شركت را هاي نقد آزاد زياد رابطه بين مديريت سود و جريان، در پژوهشي به بررسي (1433) 3همكاران چانگ و

آزاد زياد و رشد كم، از اقالم  يهاي نقد هاي با جريان ن نتيجه رسيدند كه مديران شركتكم مورد بررسي قرار دادند و به اي
هاي با ارزش  گذاري در پروژه هاي حاصل از سرمايه كنند تا سودهاي كم و زيان تعهدي اختياري افزايش دهنده سود استفاده مي

 فعلي خالص منفي را از بين ببرند. 
 يابيبراي ارز ارياز سه مع پرداختند و بازار يسود بر نقدشوندگ تيريمد ريتأث يبررس وهشي به(، در پژ1433) 1و همكاران ياسل
 يسود واقع تيريمد ارهاييمربوط به مع گريد ارياقالم تعهدي است و دو مع ارهاياز مع يكياند كه  كرده سود استفاده تيريمد

ي عدم نقدشوندگ ارياز مع زيبازار ن ينقدشوندگ يابيارز براي است و ارييهاي اخت نهيو هز ياتينقد عمل انيجر شامل هستند كه
 رعادييغ ارييهاي اخت نهيبر هز يسود مبتن تيريدست آمده، مد به جيوي استفاده كردند؛ طبق نتا يك اريو مع 7هوديآم

 و معناداري دارد. ميمستق رابطهي عدم نقدشوندگ اريسود( با مع يواقع تيري)مد
 ها پرداختند. آن يو هزينه بده يمال يها صورت تيشفاف نيرابطه ب يبه بررس (، در پژوهشي1433) 1همكاران آندراده و

ها دريافتند  . آنيابد يكاهش م شركتي هزينه بده ،يمال يگزارشگر تيبا افزايش شفاف دهديارايه كردند كه نشان م يشواهد
شركت  يمال يها در هزينه يتوجه قابل غمبل يجوي صرفه باعث گذاران، سرمايه درک شده توسط يمال يگزارشگر تيفيبهبود ك

 است. رگذاريثأتي بده يقراردادها يگذار متيبر ق يمال يها صورت تيشفاف زانيدريافتند كه م نيهمچن و شوديم
 

 پژوهش  فرضيه
 .گردد يارائه م ذيل  هايهيبه اهداف فوق، فرض يابي منظور دست به نيو همچن پژوهشو پيشينه  ينظر يبا توجه به مبان

 .دارد معناداري رابطه سود مديريت با مالي اطالعات شفافيت: اول فرضيه
 .دارد معناداري تأثير سود مديريت و مالي اطالعات شفافيت بين رابطه بر مديريتي اطميناني بيش: دوم فرضيه

 است: شده انتخاب  فرضيه ونآزم انجام براي زير مدل بنابراين، .است متغيره چند رگرسيون نوع از پژوهش الگوي
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 (.3معادله )
TCAit = β0   β1MOit   β2Rqit   β3MOit*Rqit   β4SIZEit   β5LEVit   eit 

 كه در معادله فوق:

TCA  شاخص مديريت سود شركتi در سال t؛ 
MO شركت  مديريتياطميناني  شاخص بيشi در سال t؛ 
Rq شركت  شاخص شفافيت اطالعات ماليi در سال t؛ 

SIZE شركت شاخص اندازه شركت ،i در سال t؛ 
LEV شركت  اهرم ماليi در سال t؛ 

 ( است:3شرح جدول ) گيري متغيرها به نحوه اندازه
 

 متغيرها گيری اندازه نحوه :(0جدول )
 ريگي نحوه اندازه نوع متغير متغيرها

 تر بزرگ بررسي سال مديريتي حد از بيش اطمينان مدل مانده باقي اگر كه است مجازي متغير گر تعديل اطميناني مديريتي بيش
 .شد خواهد گرفته نظر در صفر صورت اين غير در و است يک با برابر باشد، صفر از

 تاز متغير موهومي صفر و يک استفاده شده اس مستقل شفافيت اطالعات مالي

 شاخص كيفيت اقالم تعهدي وابسته مديريت سود

 قيمت سهام تعداد سهام Ln كنترلي شركت اندازه

 ها كل دارايي/بدهي جاري كنترلي اهرم مالي

   

 روش شناسی پژوهش
اي فعاالن بازار ه گشاي تصميم تواند راه هاي واقعي بوده و نتايج آن مي ها مربوط به اطالعات شركت با توجه به اين كه داده

گردد. از طرف ديگر به دليل اين كه رابطه علي و معلولي بين  سرمايه قرار گيرد از اين رو  پژوهش كاربردي محسوب مي
نحوه از لحاظ  متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت، لذا از لحاظ انجام، علي پس از وقوع است.

هاي كمي و از از نوع پژوهشها  دادهآوري  و از نوع جمعاست.  رتباط بين متغيرها از نوع همبستگيتوصيفي و از لحاظ ا اجرا
آوري شده، مقياس  هاي جمع گيري داده مقياس اندازهنگر و همچنين منطق اجرا استقرايي مي باشد. لحاظ زمان اجرا گذشته

ترين  اي، ترتيبي و اسمي است. مقياس نسبي، دقيق هاي فاصله هاي مقياس نسبي است. مقياس نسبي داراي كليه ويژگي
اي در مقياس كه نمايانگر فقدان كامل  باشد. يعني نقطه گيري است. اين مقياس داراي ارزش صفر حقيقي مي مقياس اندازه

  .گيري است ويژگي مورد اندازه
 575كه بالغ بر  3731تا  3731سال  يمانز در بازهشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهيپذ يها جامعه پژوهش حاضر شركت

 ها استفاده شده است. در اين پژوهش از حذف سيستماتيک جهت انتخاب نمونه در نظر گرفته شده است.شركت است، 
 ي پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.شركت به عنوان نمونه 377 هابا توجه به محدوديت

 اي و اسناد سازماني گردآوري شده است.با استفاده از دو روش كتابخانههاي اين پژوهش  طور كلي اطالعات و دادهبه
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 های پژوهش یافته
هاي پژوهش است كه گزارش آنها در  وتحليل داده هاي پژوهش در بخش تجزيهتوصيف اطالعات گردآوري شده يكي از فرآيند

بندي شده است. توصيف  گردآوري و دستهبا استفاده از منابع اطالعاتي دست دوم هاي پژوهش  پژوهش، مهم است. داده
هاي  گردد. بنابراين در اين بخش در مورد ويژگي گيري انتخاب مي هاي اندازه هاي آماري با توجه به مقياس اطالعات و داده

هاي مالي اعضاي نمونه آماري بحث و بررسي صورت گرفته است كه در ادامه به  صورت  هاي مربوط به نمونه آماري و شاخص
 ها در دو بخش جداگانه پرداخته شده است.آن
آوري شده را پردازش كرده و خالصه نمود، آمار توصيفي توان اطالعات جمعها ميوسيله آنهايي را كه بهطور كلي، روشبه

با  هاي متغيرهاي پژوهشسال -ها، تعداد شركتسازي دادههاي پرت و مرتبنامند. الزم به ذكر است كه پس از حذف دادهمي
 اندكي كاهش مواجه شده است.

 متغيرهای مورد مطالعه های توصيفی شاخص :(2جدول )
انحراف  ميانه ميانگين تعداد نماد متغيرهاي پژوهش

 معيار
 حداقل حداكثر

 Rq 115 373/4 311/4 415/4 444/3 444/4 اطالعات مالي  شفافيت

 MO 115 333/4 341/4 453/4 444/3 444/4 اطميناني مديريتي بيش

 -TCA 115 411/4 431/4 341/4 173/4 317/4 مديريت سود

 LEV 115 133/4 147/4 331/4 115/3 347/4 اهرم مالي

 SIZE 115 15/34 74/34 37/3 11/37 147/1 اندازه شركت

 
( 3731-3731هاي تابلويي است. اين روش تلفيقي از اطالعات سري زماني )در مطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس داده

باشد. تمامي ارقام محاسبه شده براي هر يک از شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار( مي 377هاي مقطعي و داده
 3 ايويوز يرافزانرم برنامه ،پژوهش نيا در استفاده موردي رافزانرمي برنامه باشد.متغيرهاي مدل بر حسب ميليون ريال مي

  اند.ندمتغيره ارائه شدهچرگرسيون  هاي ارائه شده به صورت مدله با توجه به فرضيههاي برآورد شدمدل .باشديم
 چاو، جهت تشخيص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع نتایج آزمون: (3جدول )

 نتيجه آزمون چاو Fاحتمال آماره  F مدل آزمون

 .شود رد مي H0 4444/4 411/11 مدل پژوهش

در مدل  F آماره براي آمده دستبه كه احتمال دهد مي نشان چاو، آزمون نتيجه شود، مي (، ديده7) جدول در كه گونه همان
 .گيرندصورت تابلويي مورد استفاده قرار مي ها به ها، داده بنابراين براي آزمون اين مدل است، درصد 5 از پژوهش كمتر

 

 آزمون هاسمن
 بر مبني H0 بود، بيشتر جدول مقدار از آمده بدست دو چي اگر شود مي استفاده آزادي درجه K با دو خي آماره از آزمون اين در

 .شود مي پذيرفته ثابت آثار فرضيه و شود مي رد بودن تصادفي
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 هاسمن، جهت تشخيص استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی نتایج آزمون :(4جدول )
 نتيجه آزمون احتمال آماره مقدار آماره مدل آزمون

 اثرات ثابت 4444/4 137/17 مدل پژوهش

 آماره اگر. دارد داللت ثابت اثرات با ديتا پانل مدل بر مقابل فرضيه و تصادفي اثرات با ديتا پانل مدل بر H0 آزمون اين در
 مدل رد، و بايد از H0 باشد درصد 5 ازتر  ( كوچکprob) آن احتمال آماره يا و اش بحراني مقادير ازتر  بزرگ هاسمن آزمون
 ستفاده شود.ا ثابت اثرات

ميزان آماره هاسمن براي  درصد 5خطاي طبق نتايج حاصل از آزمون هاسمن براي مدل پژوهش، با توجه به اينكه در ازاء 
نشان  H0شود. رد رد مي H0صدم است، لذا  5( شده است و از طرفي ميزان سطح معناداري كمتر از 137/17مدل پژوهش )

 باشد و بايستي از روش اثرات ثابت استفاده شود. ر ميدهد كه روش اثرات تصادفي ناسازگامي
 فرضيه آزمون نتایج :(5جدول )

 .t Probآماره  انحراف معيار ضريب نماد متغير نام متغير

 C 517/4 113/4 311/1 4444/4 مقدار ثابت

 3β 453/4 441/4 331/1 4444/4(MO) مديريتي اطميناني بيش

 1β 313/4- 453/4 311/5-5 4443/4(Rq) شفافيت اطالعات مالي

 7β 331/4 734/4 313/7 4314/4(MO*Rq) اطميناني مديريتي*شفافيت اطالعات بيش

 1β 375/4 411/4 333/1 4413/4 (SIZE) اندازه شركت

 5β 711/4- 413/4 157/1- 4431/4(LEV) اهرم مالي

 Fآماره 
 (.Probداري ) سطح معنا

173/33 
(444/4) 

 335/3 نآماره دوربين واتسو

 (R2ضريب تعيين )
 (AdjR2ضريب تعيين تعديل شده )

713/4 
715/4 

( كمتر از سطح خطا بوده و كل مدل رگرسيوني 444/4) Fداري آماره  يا، سطح معنمدل پژوهشبا توجه به نتايج آزمون 
قرار دارد بنابراين همبستگي بين اجزاي خطاي مدل  5/1تا  5/3( در فاصله بين 335/3دار است. آماره دوربين واتسون ) امعن

نتايج آزمون نشان  1βب ياز سطح خطاي مورد پذيرش براي ضر t( آماره P-Valueبودن ) پايينبا توجه به  وجود ندارد.
طح خطاي توان در س پژوهش را مي H0با مديريت سود رابطه منفي و معناداري دارد، بنابراين  مالي اطالعات شفافيتدهد  مي

نتايج آزمون نشان  7βب ياز سطح خطاي مورد پذيرش براي ضر t( آماره P-Valueبودن ) پايينبا توجه به  درصد رد كرد.  5
 H0سود تأثير مثبت و معناداري دارد، بنابراين  مديريت و مالي اطالعات شفافيت بين رابطه بر مديريتي اطميناني بيشدهد  مي

از سطح خطاي مورد پذيرش براي  tآماره چنين سطح معناداري  درصد رد كرد. هم 5طاي توان در سطح خ پژوهش را مي
دهد متغير كنترلي اندازه شركت با مديريت سود رابطه مثبت و معناداري دارد و سطح  نتايج آزمون نشان مي 1βب يضر

متغير كنترلي اهرم مالي با مديريت  دهد نتايج آزمون نشان مي 5βب ياز سطح خطاي مورد پذيرش براي ضر tآماره معناداري 
دهد كه متغيرهاي وارد شده در  سود رابطه منفي و معناداري دارد. ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده نيز نشان مي

 درصد از تغييرهاي متغير وابسته را توضيح دهند. 71اند رگرسيون توانسته
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 گيری کلی نتيجه
 به را خود و تمركز توجه تجاري، واحدهاي ارزيابي جهت مالي هاي از صورت كنندگان ادهاستف ساير و گذاران سرمايه امروزه

 كه است كرده اخير مشخص هاي پژوهش. كنند مي معطوف شده، گزارش سود خالص رقم خصوص به و مالي گزارشگري
 كيفيت از واقع در و باالتر يداريپا ها از آن سود كه كنند مي انتخاب را هايي شركت گيري، فرايند تصميم در گذاران سرمايه
قرار  جنبي فشارهاي تحت و شوند مي نوسان اقتصادي دچار لحاظ به تجاري واحدهاي كه مواقعي در. برخوردار است باالتري

 منعكس رقم سود تا كنند مي تالش غيرمستقيم يا و مستقيم طور شركت به اوضاع به بخشيدن سامان براي مديران گيرند، مي
 ويژه به و مالي هاي كنندگان صورت استفاده نگاه شدن مثبت موجب و قرار دهند تأثير تحت را مالي هاي ورتص در شده

 مثبت جنبه. است منفي و مثبت داراي جوانب كه شود مي تعبير سود مديريت به ها اقدام مجموعه اين. شوند گذاران سرمايه
منفي  جنبه كه است حالي در اين. گيرد مي قرار اي اخالق حرفه و نقواني چارچوب در كه است هايي فعاليت سود شامل مديريت
 شركت توسط مديران ها شركت در فساد و گزارشگري و تقلب به و منجر كند تن بر آميزي فريب جامه تواند مي سود مديريت

 مديريت سود بر رابطه بين شفافيت اطالعات مالي و مديريتي اطميناني تأثير بيش حاضر مطالعه پژوهش هدف .شود
هاي  استفاده از دادهبا متغيرها  تأثيرانجام گرفته است.  3731الي  3731هاي پذيرفته شده در بورس در بازه زماني  شركت

 دهد كه شفافيت ها نشان مي دست آمده حاصل از فرضيه . نتايج بهبررسي شده است ها شركتدر تابلويي و روش اثرات ثابت 
 بلندمدت اهداف به نيلكه  توان بيان نمود در تبيين اين نتيجه ميد رابطه منفي و معناداري دارد با مديريت سو مالي اطالعات
 وجود گرو در سرمايه، بازار ويژه به بازارهاي مالي مناسب عملكرد و است مالي بازارهاي عملكرد مناسب گرو در اقتصادي
 گذاران و سرمايه شركت مديريت بين اطالعاتي تقارن عدمكاهش  بر عالوه باكيفيت اطالعات است باال با كيفيت اطالعاتي

 را اطالعاتي ناكارايي تواند مي افشاي اطالعات بنابراين دهد مي كاهش نيز را گران بيين معامله اطالعاتي تقارن عدم بيروني،
 به سو يک از فافيتش وجود بگذارد. تأثير ها شركت كاهش مديريت سود و بازار شرايط بهبود بر طريق از اين و كرده كم

 و كرد خواهند دريافت را شركت ارزش خصوص در موقع به و اتكاء قابل اطالعات همواره كه دهد مي اطمينان خرد سهامداران
 ارزش افزايش جهت در تالش براي مديران ديگر سوي از و نيستند ها آن حقوق تضييع پي در مديران و عمده سهامداران

 به مالي هاي رسوايي شدت و ميزان از توان مي نتيجه در. شوند مي ترغيب شخصي مدت كوتاه منافع پيگيري جاي به شركت،
 .بكاهد توجهي قابل ميزان
تأثير مثبت و معناداري درصد  5در سطح خطاي  سود مديريت و مالي اطالعات شفافيت بين رابطه بر مديريتي اطميناني بيش
 كرده جلب خود به را محققان از بسياري توجه سود، مديريت مقوله امروزهكه  دتوان بيان نمو در تبيين اين نتيجه مي .دارد

 سود، مديريت بر مؤثر عوامل از يكي. هستند سود مديريت هاي ه انگيز و داليل دنبال به بيشتر محققان كه طوري  به است؛
 و سودها به نسبت مديران است؛ نياطمينا بيش مديران شخصيتي هاي ويژگي ترين مهم از يكي. است مديران اطميناني بيش

 مديران .دارند شركت آتي بازده و ريسک از مثبتي انداز چشم و هستند بين خوش خود، تجاري واحد آتي نقدي هاي جريان
 هاي جريان و سودها آن تبع به و خود اطالعات دقت دارند، اختيار در اي ويژه اطالعات ها آن كه باور اين نتيجه در اطمينان بيش

 دارند مديريت شركت آينده بازده و ريسک از مثبتي انداز چشم و زنند مي تخمين حد از بيش را خود تجاري واحد آينده قدين
 اثر انتظارها اين بر مديريت اطميناني بيش و است آينده سودهاي مورد در انتظارهايي تحت تأثير قابل توجهي طور به سود
 مسائل خصوص در آنان و نگراني شده تسهيل مديران رفتار بر گذاران سرمايه اطالعاتي، نظارت شفافيت عدم .گذارد مي

 نمايندگي مشكالت اطميناني مديريتي از افزايش سطح بيش با دهد. مي را افزايش شركت، اطميناني مديريتي و بيش نمايندگي
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 كيفي ده كه نتيجه آن كاهش سطحنش كاسته شركت نفعان ذي ساير و سهامداران و نمايندگان ميان تقارن اطالعاتي عدم و
است،  اطالعاتي تقارن عدم از ناشي كه ها شركت در سود افزايش فرصت مديريت آن، دنبال به و ها شركت در افشا و شفافيت
 .يابد مي افزايش

 

 پيشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
 در پذيرفته شده هاي شركت الزام با كه شود مي پيشنهاد بهادار اوراق سازمان بورس با توجه به نتايج فرضيه اول پژوهش به

جهت  در ايران سرمايه بازار به كمک بر عالوه مؤسسه، اين شفافيت و افشا معيارهاي رعايت تهران به بهادار اوراق بورس
 شود، مي پيشنهاد ها شركت مديران به .شوند آن مختلف ابعاد در سود مديريت كاهش موجب المللي، بين استانداردهاي با تطابق

 محيط از بهتري درک اطالعات محيط كيفيت بهبود كه چرا كنند، تالش شركت اطالعات محيط كيفيت بهبود منظور به 
 تر جامع هاي راهبرد با بهتري تجاري هاي تصميم كه سازد مي قادر را ها آن رو، اين از. گذارد مي ها آن اختيار در شركت عملياتي
  .كنند تعيين را براي عملكرد بهتر شركت زيري برنامه هاي فرصت و بگيرند

ها به  وتحليل براي خريد سهام شركت شود كه هنگام تجزيه گذاران پيشنهاد مي با توجه به نتايج فرضيه دوم پژوهش به سرمايه
مديريت  كاري و در نهايت افزايش اطميناني مديران توجه نمايند چون اين متغير منجر به كاهش محافظه متغيرهايي چون بيش

شود قوانين و مقرراتي را اتخاذ نمايند تا در جهت حمايت از حقوق  شود. به سازمان بورس اوراق بهادار پيشنهاد مي سود مي
سازي اطالعات و درک عملكرد بهتر  ها تعديل شود و بدين ترتيب زمينه شفاف اطميناني مديران در شركت نفعان بيش ذي

اطميناني و شفافيت اطالعات شركت توجه  شود كه بيش گردد. به مديران پيشنهاد مي مديران و كاهش دستكاري سود فراهم
 اطميناني مديريتي، نمايند و از خدمات حسابرسان مورد اعتماد استفاده نمايند، چون كاهش عدم تقارن اطالعاتي و كاهش بيش

و در نتيجه عدم تقارن اطالعاتي كاهش در  شفافيت اطالعات باالتر ترتيب دهد. بدين مي را بهبود مالي گزارشگري كيفيت
 گردد. نتيجه اين موارد منجر به نظارت بيشتر بر مديريت شركت و در نهايت كاهش مديريت سود مي

 

 منابع 
 بر اقالم  يسود مبتن تيريبر مد تيرياز حد مد شيب نانياطم ريتأث(، 3731) ،سربازي آزاد، صادق ،ابراهيمي، سيدكاظم

 .331-345صص ، 7، شماره 5نامه مديريت دارايي و تأمين مالي، دوره ي، فصلتعهد

 مجله حسابرسي، الزحمه حق و مديريت اطميناني (، بيش3731) ،مرفوع، محمد ،القار، مسعود يحيي، حسني يگانه، حساس 
 .711-717صص  ،7شماره  ،11دوره  و حسابرسي، حسابداري هاي بررسي

 حسابرسي مخارج و داخلي حسابرسي براي شده صرف نابعم بين (، رابطه3711) ،طبري، حسين علوي ،يگانه، يحيي حساس 
 .31-33صص  ،1، شماره 3هاي حسابداري و حسابرسي، دوره  مستقل، فصلنامه بررسي

 ،اوراق بورس در گذاري سرمايه كارايي و مالي گزارشگري كيفيت بين رابطه بررسي ،(3713) ،منيره يحيايي، ،محمد خدايي 
 .35-3 ، صص5، شماره 7دوره  ،ريتمدي حسابداري مجله تهران، بهادار

 31، شماره 5وره د، (، تأثير ميزان افشاء بر هزينه سهام عادي، تحقيقات مالي3711) ،بزاززاده، حميدرضا ،، محسندستگير.  
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 كاري محافظه بين رابطه بر مديران اطميناني بيش (، تأثير3734) ،عبدالي، محمدرضا ،سعيدي، علي، فيروزي، مرضيه 
 حسابداري. و مديريت در كاربردي هاي پژوهش المللي بين فرانسكن سهام، چهارمين بازده و حسابداري

 ،سود مديريت بر حسابرسي كميته هاي ويژگي اثر بررسي ،(3735) محسن نتاج كردي،حسن  ،جواد محمدي، ،حسين فخاري 
 .351-374 ، صص11شماره  ،31 سال  مالي، حسابداري تجربي مطالعات واقعي، اقالم طريق از

 بر  يو مال يرماليغ ک،ياطالعات استراتژ يافشا ريتأث(، 3731) ،محمديلر، زهرا ،حسيني، سيدجالل الدين ،قرباني، بهزاد
 .14-17صص  ،75، شماره 3هاي حسابداري مالي و حسابرسي، دوره  ، فصلنامه پژوهشسود تيريمد

 سهام نقدشوندگي در تعهدي اقالم مديريت نقش بررسي ،(3731) ،اله حجت فرزاني، ،نرگس رضاپور، هدي، فرد، مرادزاده 
-343صص  ،7 شماره ،1 سال ،مالي حسابداري هاي پژوهش مجله تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي ركتش

331. 

 ،مالي، هاي صورت كامل افشاي بر مالي هاي نسبت و اندازه يرتأث بررسي ،(3734) ،محمدرضا سيدآبادي، ،اسفنديار ملكيان 
 مازندران. دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان

 بورس در سرمايه هزينه بر شركت مالي گزارشگري شفافيت تأثير (، بررسي3735) ،دارايي، محمدرضا ،ل، خديجهاص مهدوي 
 نور تهران. ارشد، دانشگاه پيام نامه كارشناسي تهران، پايان بهادار اوراق

 55و  51بورس، شمارهماهنامه  ،اطالعات شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران تيشفاف يابي(. ارز3715) ،نوبخت، زهرا. 
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