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 چکيده
بر عدم شفافیت اطالعات و به موقع بودن گزارشگری مالی محدود و  رگذاریتأثی قبلی راجع به عوامل ها پژوهشنتایج 

شود که بسیار مورد بحث بوده و بر عوامل درون ی یاد میها مؤلفهمبهم هستند. عالوه بر این، از توانایی به عنوان یکی از 
عدم  بر توانایی مدیریت ریتأثلذا، هدف این پژوهش بررسی . بسزایی دارد ریتأثها سازمانی و برون سازمانی شرکت

. برای ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استها شرکتشفافیت اطالعات و به موقع بودن گزارشگری مالی در 
شرکت به عنوان نمونه  843استفاده شده که طبق این روش، گیری در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک نمونه

دهد که هست. نتایج نشان می نوین گردآوری شده آورد ره افزار نرمهای پژوهش حاضر از پژوهش انتخاب شده است. داده
ی ریتأثموقع معناداری ندارد ولی توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی به  ریتأثعدم شفافیت اطالعات  توانایی مدیریت بر

به  ریتأختوان از از مدیران توانمند می استفادهتفسیر کرد که با  گونه نیاتوان می به عبارت دیگر؛ مثبت و معنادار دارد
 در گزارشگری مالی استفاده نمود.   ریتأخبرای کاهش  مؤلفهوجود آمده در گزارشگری جلوگیری نمود و از این 

 عدم شفافیت اطالعات، به موقع بودن گزارشگری مالی.توانایی مدیریت،  کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
یا ناتوانی بازار در کسب  اطالعاتعدم شفافیت اطالعات مالی به عنوان ممانعت از دسترسی به اطالعات، ارائه نادرست 

؛ 8334؛ حاجیها و شاکر، 5002اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات تعریف شده است )آجینکا و همکاران، 
های مربوط بودن اطالعات است و به این معناست که اطالعات بهنگام بودن یکی از ویژگی(. افزون بر این، 5002فو، 

گیری، قضاوت و اقدام بهنگام نسبت به موضوع مورد کنندگان قرار گیرند که فرصت تصمیمتفادهمالی زمانی در اختیار اس
 (.8333و معدنچی،  ه)برزید نظر برای آنان وجود داشته باشد

ی سهامی عام از عدم شفافیت برای کسب منافع خصوصی ها شرکت( گزارش دادند که 5003آندرسون و همکاران )
با این دیدگاه که بعد از افزایش عدم شفافیت، تعارض منافع  ها آن. نتایج زنند یمداران اقلیت ضرر استفاده کرده و به سهام

ی رانت ها تیفعالسهامداران اقلیت و اکثریت بیشتر شده سازگاری دارد. علت این است که سهامداران اقلیت به راحتی 
کنند. برعکس، زمانی که عدم سهام را اعمال نمیجویی را شناسایی نکرده و لذا اقدامات اصالحی همچون کاهش قیمت 

. بدین ترتیب دهند یمجویانه را تشخیص ی رانتها تیفعال، سهامداران اقلیت با آسانی بیشتری ابدی یمشفافیت کاهش 
)ما و همکاران،  ابندی یمو برخورداری از منافع خصوصی کاهش  کننده کنترلی ها شرکتی طلبانهرفتارهای فرصت
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 گزارشگری بودن موقع به و اطالعات شفافيت عدم بر مدیریت توانایی تاثير بررسی
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ی رانت جویی، احتمال ها تیفعالیی با شفافیت بیشتر، در صورت انجام ها شرکت( باور دارد که 5083کر )(. 5082
 .شوند یمتشخیص تخلف بیشتری را متحمل 

شوند؛ کنندگان محسوب میهای مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از منابع قابل اعتماد اطالعات برای استفادهصورت
های کیفی ای از ویژگیکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد که دارای مجموعهتواند توسط استفادهمیاما این اطالعات زمانی 

های کیفی اطالعات و قابلیت اتکای اطالعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع باشد. همچنین امروزه ویژگی
گذاران، مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار رمایهکنندگان اطالعات مالی، سگذاران، تجزیه و تحلیلای، قانونحرفه

هایی که برای نمونه، شرکت (.8333)برزید و معدنچی،  ها است بودن آن موقعها، به گرفته است. یکی از این ویژگی
مالی  یها هایی که گزارشکنند، نسبت به شرکتحسابرسی شده خود را با تأخیر به بازار گزارش می یها گزارش
، 8نمایند، به احتمال بیشتری بازده سهام کمتری خواهند داشت )گیولی و پالمونسی شده خود را زودتر گزارش میحسابر
 (.8314، 5؛ کراس و چرودر8315

تمامی مطالب ارائه شده در ادبیات پژوهش نشان از اهمیت و ضرورت بررسی عدم اطالعات شفافیت و به موقع بودن 
توان تبیین نمود. اول اینکه عدم اطالعات ن، اهمیت پژوهش حاضر را از چند جنبه میبنابرای؛ گزارشگری مالی دارد

بر بسیاری از سهامداران و فعاالن بازار سهام وارد نماید و موجب فراری  تواندجبران ناپذیری را می یها انیزشفافیت 
 انجامهای انکارناپذیر برای از ضرورتتواند یکی های بسیاری شود، لذا بررسی عدم اطالعات شفافیت میشدنِ سرمایه

ی بوده که در ادبیات زیبرانگ چالشهای های متعدد در این زمینه باشد. دوم اینکه توانایی مدیران یکی از موضوعپژوهش
های گردد چرا که یکی از عاملپژوهش بارها بررسی شده است ولی باز هم نیازهای پژوهشی در این زمینه مشاهده می

دهد. بدین ترتیب، الشعاع قرار میگردد و تصمیمات بسیاری را تحتست که توسط مدیران گاه با اغراق مواجه میرفتاری ا
های بیشتری دارد. با توجه به اهمیت اطالعات شفاف و به موقع، ضروری است که به بررسی متغیرهای نیاز به بررسی

در تمامی  رگذاریتأثترین متغیرهای بیات پژوهش، یکی از مهمها پرداخت که در این پژوهش بر اساس ادبر آن رگذاریتأث
توانایی مدیران بر عدم شفافیت  ریتأثسطوح شرکت، یعنی توانایی مدیران انتخاب شده است. در نتیجه به بررسی 

 اطالعات و به موقع بودن گزارشگری مالی پرداخته شده است.
 هایی زیر سوال اصلی پژوهش است:بنابراین پرسش

 ی دارد؟ریتأثچه انایی مدیران بر عدم شفافیت اطالعات تو
 ی دارد؟ریتأثچه  انایی مدیران بر به موقع بودن گزارشگری مالیتو

 

 ادبيات و پيشينه پژوهش

 ادبيات پژوهش

 توانایی مدیران
توانند از می ها آنها و برآوردهایشان نیز کارآمد است، لذا از آنجایی که مدیران توانا از دانش کافی برخوردار بوده و قضاوت

ای استفاده نمایند. بعالوه، نقش توانایی مدیریتی میشایسته به نحوهمنابع سازمان در راستای تحقق حداکثری اهداف 
الزحمه تواند ریسک عملکرد ضعیف و ریسک ورشکستگی شرکت را کاهش دهد و همچنین باعث کاهش مبلغ حق

تواند احتمال وقوع هایی که احتمال وقوع تقلب باالست، توانایی مدیریتی میابرسی شود. در نهایت در محیطحس
ی بر ارزش ا دکنندهییتأ(. توانایی مدیریتی دارای اثر 5082گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش دهد )کریشنان و وانگ، 
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های فاقد ه محدودیت امکانات و زمان عمدتاً بر روی شرکتشرکت دارد؛ بدین معنی عموماً، نهادهای نظارتی به واسط
تر و های تفصیلیرود توانایی مدیریتی باعث کاهش احتمال رسیدگیبنابراین، انتظار می؛ شوندمدیران توانمند متمرکز می

توانمند نه دهی، مدیران (. طبق نظریه عالمت5002های نظارتی شود )چمنور و پاجلیس، وضع مجازات از سوی سازمان
گران گذاران و تحلیلتنها تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند، بلکه به منظور آگاه ساختن سرمایه

نمایند )حسن، تر میهای مالی خواناتر و قابل فهمهای خود اقدام به انتشار گزارشمالی از عملکرد مطلوب و توانایی
ها اقدام به مبهم ساختن عملکرد واقعی خود ی دارای مدیران توانمند کمتر از سایر شرکتها(. به طوری که شرکت5082

های مالی و اطالعات بااهمیت بنابراین، استدالل بر این است که مدیران توانا گزارش؛ (5083نمایند )اندرو و همکاران، می
ه کمتری داشته باشند. درنتیجه، حتی در یک اقتصاد شرکت به موقع به بازار سرمایه افشا کنند و گزارشگری مالی متقلبان

تواند نقش مهمی در کاهش گزارشگری مالی متقلبانه داشته باشد )وانگ و های مدیریتی میمبتنی بر رابطه، توانایی
شود که صداقت و درستی مدیران در (. از طرفی، وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان باعث می5082همکاران، 

(؛ زیرا مدیران معموالً تمایل دارند 8322های مختلف عملکرد شرکت، مورد تردید باشد )جنسن و مکلینگ، جنبه گزارش
اطالعات در خصوص عملکرد مثبت شرکت را افشاء نموده، اطالعات مرتبط با عملکرد ضعیف خود را پنهان نمایند. 

کند زمانی که عملکرد شرکت ضعیف است، مدیران تمایل دارند تا اطالعات را به همچنین، نظریه مدیریت مبهم بیان می
صورت مبهم و پیچیده ارائه نمایند، زیرا بازار ممکن است به اطالعاتی که به صورت پیچیده افشا شده با تأخیر واکنش 

 (.5082دهد )آجینا و همکاران، 
توانند جایگزین هم شوند )برترند و شوار، یگر نداشته و لذا میطبق تئوری نئوکالسیک مدیران ارشد فرق چندانی با یکد

توانند به طور ویژه بر تصمیمات شرکت دهد که هر کدام از مدیران می(. با این حال، مطالعات اخیر نشان می5003
دیران بر افشای دهد که اعمال ویژه فردی متأثیرگذار باشند. به طور خاص، مطالعات متعدد در ادبیات حسابداری نشان می

 (.5083گذارد )دجونگ و لینگ، ها و پیامدهای گزارشگری مالی تأثیر میداوطلبانه شرکت

 به موقع بودن گزارشگری مالی
-به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطالعات و به معنای آن است که اطالعات مالی زمانی در اختیار استفاده

خاذ تصمیم قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد؛ به کنندگان قرار بگیرد که فرصت ات
توانند بر مبنای آن اطالعات داوری و کنندگان میعبارت دیگر اطالعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده

از آنجا که اطالعات مالی نسبت (. 5080، 8و همکاران محمد نورنعیمی گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود )تصمیم
دهند، ها از دست میگیریبه گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم

تر خواهد بود. مصداق تر باشد اطالعات به موقعبنابراین هرقدر ارائه اطالعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیک
وضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. در ادبیات گزارشگری این م

در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته است و در اغلب  ریهای مالی و تأخدر ارائه صورت ریمالی، تأخ
گردد. عدم ارائه کنار به موقع بودن ارائه گزارش حسابرسی بحث می های مالی درموارد موضوع به موقع بودن ارائه صورت

گردد بنابراین مفید بودن اطالعات افشا شده در در انتشار اطالعات می ریبه موقع گزارش حسابرسی نهایت منجر به تأخ
هش سودمندی های مالی سالیانه، با عدم ارائه به موقع گزارش حسابرسی، رابطه عکس داشته و منجر به کاصورت

 (.8334)پورحیدری و همکاران،  گردداطالعات می
گیر حسابرسان مستقل شده است. ها است گریبان، سال«ارائه اطالعات قابل اتکا»و « گزارشگری به موقع»توازن بین 

ث دهد که تأخیر در ارائه اطالعات حسابرسی، کیفیت سود را به شدت کاهش داده؛ باعهای پیشین نشان میپژوهش
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گذاران گذارد و به سرمایهگذاران اثر میافزایش عدم تقارن اطالعاتی شده و بر شدت امکان فریب خوردن سرمایه
و افزایش عدم قطعیت « اطالعکم»گذاران دهد تا از اطالعات محرمانه برای سوءاستفاده از سرمایهامکان می« مطلع»

 (.5008، 5؛ بوشمن و اسمیت8322، 8برداری کنند )هاکانسونرهگذاری و بازده مورد انتظار بههای سرمایهارزیابی
های پیشین های اصلی گزارشگری باکیفیت است. پژوهشها، یکی از مؤلفهارائه به موقع گزارش مالی از سوی شرکت

اثرگذار است اند که ارائه به موقع گزارش مالی باعث غنای محتوای اطالعاتی شده و در نتیجه بر ارزش بنگاه نشان داده
مدت زمان حسابرسی ساالنه به عنوان (. 5084، 2و همکاران ، بلنکلی8332، 4؛ شوارتز و سو8310، 3و همکاران )بیور
(؛ 8315ها شناخته شده است )گیولی و پالمون، کننده ارائه به موقع گزارش مالی از سوی بنگاهعامل تعیین نیتر مهم

های مالی حسابرسی شده نقش مهمی در ارزش بنگاه و کاهش از طریق صورتبنابراین افشای به هنگام گزارش مالی 
 (.5003، 2و همکاران ؛ لی8333، 2کند )جاگی و تسویعدم تقارن اطالعات مالی ایفا می

شود؛ پیش از این به ندرت وجود داشته های سهامی عام معطوف میتوجهی که امروزه به گزارشگری مالی در شرکت
گیری روزافزون نسبت به خطاها و گذاران از سمتی دیگر، خواستار شفافیت و سختگذاران از طرفی و قانوناست. سرمایه

 (.8332)الری دشت بیاض و همکاران،  های حسابداری هستندسوءاستفاده
بازار مالی است که نقشی اساسی در  یها، یکی از ابعاد مهم گزارشگرهای مالی از سوی شرکتانتشار به هنگام صورت

گذاران دارد. تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به دلیل عدم ارائه اطالعات به هنگام به سرمایه و تصمیمات سرمایه
شود که بین ارزش اطالعات و زمان مورد نیاز اندازد. اساساً گفته میسهامداران کلیدی، کیفیت اطالعات را به خطر می

دهی، هرچه زمان مورد نیاز حسابرس جود دارد؛ بر اساس نظریه عالمتهای مالی رابطه معکوسی وبرای تهیه صورت
کند( عالمت صادر شده به بازار در تر باشد )که در تأخیر گزارش حسابرسی نمود پیدا میبرای اتمام حسابرسی طوالنی

ظیر کمیسیون بورس و ن) گذاران بازار سرمایهگردد. قانونمورد وجود مسائل منفی احتمالی ناشی از حسابرسی تقویت می
توجه به اهمیت ارائه اطالعات مالی به  با( و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (SEC) اوراق بهادار آمریکا

های زمانی اجباری را جهت ارائه گزارش گیری فعاالن بازار سرمایه در تئوری و عمل، بازههنگام در فرآیند تصمیم
های مالی حسابرسی شده را از طریق الزامات افشای قانونی به ها باید صورتدر آن بنگاه اند کهحسابرسی تعیین کرده
های نفعان کلیدی ارائه کنند. مطالعات پیشین نشان داده است که تأخیر در انتشار به هنگام گزارشسهامداران و سایر ذی

به طور خاص (. 5084؛ بلنکلی و همکاران، 8315ن، تواند تأثیر منفی بر ارزش بنگاه داشته باشد )گیولی و پالمومالی می
نشان دادند که واکنش قیمت سهام به اعالم سود زودهنگام چشمگیرتر از واکنش به اعالم سود ( 8315گیولی و پالمون )

 د.شوتر تلقی میدهد انتشار زودهنگام اطالعات یک عملکرد مالی مطلوبدیرهنگام است که نشان می

 اطالعاتعدم شفافيت 
اند مدیران توانمند، ها نشان دادهگیری درباره شفافیت اطالعاتی شرکت، یکی از وظایف مدیران است. پژوهشتصمیم

توانند با افزایش سطح افشای اطالعات، آگاهی بیشتری درباره وضعیت شرکت و صنعت دارند و در شرایط مختلف می
های نمایندگی را کاهش دهند؛ بنابراین، مدیران با توانایی باال، د و هزینهدهی مناسبی به بازار سرمایه داشته باشنعالمت

های انگیزه بیشتری برای افشای اطالعات به بازار دارند تا بتوانند عملکرد خوب خود را به بازار سرمایه، ارائه و مزیت
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تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از (. افزون بر این، شفافیت در گزارشگری مالی سبب 5081رقابتی کسب کنند )اویگار، 
(. با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت 8400شود )خواجوی و همکاران، سوی سهامداران می

سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، افشای صحیح و مناسب اطالعات مالی، مسئله نمایندگی را با 
کند. حال آنکه افشای مالی ضعیف موجب ن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران تعدیل میپر کردن شکاف عدم تقار

توانند از ها می( معتقدند شرکت5008شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنان دارد. هیلی و پالپو )گمراه شدن سهامداران می
گذاران یندگی بین مدیران وئ سرمایهطریق گزارشگری مالی و افشای اطالعات، عدم تقارن اطالعاتی و تضادهای نما

گذارد. افشای کافی اطالعات گذاری تأثیر میخارجی را کاهش دهند؛ از این رو، کیفیت افشا بر کیفیت تصمیمات سرمایه
کند و بدین گذاری یاری میهای سرمایهگذاران و بستانکاران در جستجوی فرصتتوسط شخصیت اقتصادی، به سرمایه

 شود.ها روانه میکاراترین شرکتسان سرمایه به 
های ( پیامدهای اصلی شفافیت شرکت را در خصوص کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش هزینه5008هیلی و پالپو )

های خوب را شود که بازارهای سرمایه، شرکتنمایندگی مورد بررسی قرار دادند. مشکالت عدم تقارن اطالعاتی باعث می
( نشان داد که سرمایه5008، 8313(. افزون بر این، شواهد ورکچیا )8321برآورد کنند )آکرلوف، کمتر از ارزش واقعی 

کنند. مطالعات، گذاران اطالعات افشاء نشده را نامطلوب ارزیابی کرده و در نتیجه، ارزش شرکت را کمتر برآورد می
 کنند.رلی و سهامداران خارجی مرتبط میهمچنین عدم شفافیت اطالعات را با مسأله نمایندگی بین سهامداران کنت

(، نبود شفافیت اطالعاتی مجال پنهان کردن اطالعات بد را 5002مطابق نظریه انباشت اطالعات منفی جین و میرز )
رسد، همه این رود یا میزان این اطالعات به آستانه خود میسازد. وقتی انگیزه انباشت اطالعات بد از بین میفراهم می
دهند (، نشان می5003شود. هاتن و همکاران )به یک باره افشاء شده و منجر به افت شدید قیمت سهام می اطالعات

عدم شفافیت باالتر متضمن ریسک ریزش باالتری است. به عبارتی دیگر، در یک محیط گزارشگری غیرشفاف، سرمایه
گیری وجود ا که اطالعات شفاف برای تصمیمده شرکت نیستند. چرهای زیانگذاران قادر به شناسایی و کشف پروژه

های گذاران در تمایز بین پروژهده را از سودده تفکیک نمایند. ناتوانی سرمایههای زیانتوانند پروژهندارد. از این رو نمی
بازده منفی این  افزایش یابد. ها آنده ادامه یابد و با گذر زمان زیاندهی های زیانشود که پروژهده باعث میسودده و زیان

شود، قیمت افشا می ها آنشود و هنگامی که اطالعات مربوط به ها در طول زمان در داخل شرکت انباشته مینوع پروژه
 (.5002سهام به شدت کاهش پیدا خواهد کرد )گانی و همکاران، 

 

 پيشينه پژوهش
با تضاد منافع کم، چسبندگی هزینه موجب  ( نشان دادند که در صورت وجود مدیر توانا8400خواجوی و غیوری مقدم )

شود. به عبارتی، هر چه توانایی و شایستگی مدیر در سال وقوع چسبندگی بهبود عملکرد واحد تجاری در سال آینده می
چسبندگی هزینه بر کارایی واحد تجاری به صورت مثبت، بیشتر خواهد بود که  ریتأثهزینه باالتر و تضاد منافع کمتر باشد 

 کند.های آگاهانه مدیران در خصوص چسبندگی هزینه ارائه میدلیلی محکم برای وجود تصمیم این
مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطالعات شرکت دریافتند بین  ریتأثبررسی  هدف( با 8400خواجوی و همکاران )

فروش سهام و رتبه شاخص عدم  ی سود، اختالف قیمت خرید ونیب شیپتوانایی مدیریت و عدم شفافیت اطالعات )خطای 
شفافیت اطالعات شرکت( ارتباطی معکوس برقرار است. عالوه بر این، دیگر نتایج نشان داد که بین توانایی مدیریت و 

 دیگر معیار عدم شفافیت )معامالت تجاری و اقالم تعهدی اختیاری( هیچ ارتباطی برقرار نیست.
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انایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار نشان دادند تو ریتأث( با تحلیل 8400وقفی و همکاران )
 رگذاریتأثداشته و تهدیدات رقابتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت  ریتأثکه توانایی مدیران بر ارزش شرکت 

 است.
بین  اطالعاتی شرکت دریافتند که ( با بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت8400نیکبخت و همکاران )

توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطالعاتی شرکت )شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطالعات شرکت و معامالت 
تجاری( رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطالعاتی شرکت )شامل: اختالف 

 ی تحلیلگران بازار سهام( رابطه منفی و معناداری وجود دارد.نیب شیپای قیمت خرید و فروش سهام و خط
-توانایی مدیریتی مدیرعامل در ابهام شرکتی و ارزش نهای وجه نقد در شرکت ریتأث( با بررسی 8400بداغی و همکاران )

مثبت و  ریتأثی وجه نقد های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند که توانایی مدیریتی بر ارزش نهای
مثبت و  ریتأثمعناداری دارد. همچنین، توانایی مدیریتی بر حجم معامالت و به موقع بودن سود به عنوان ابهام شرکتی 

 منفی و معناداری دارد. ریتأثابهام شرکتی  مؤلفهمعنادار و بر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان دیگر 
( نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی 8333)رشیدی و ابراهیمی 

شود. همچنین، نتایج حاصل فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطالعاتی منجر می
 ی سودهای تقسیمی است.هموارساز

ارتباط بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطالعاتی شرکت نشان دادند ( با بررسی 8333نیکبخت و همکاران )
که بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطالعاتی شرکت )شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطالعات شرکت، 

تصدی معامالت تجاری و اختالف قیمت خرید و فروش سهام( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین مدت 
ی تحلیلگران بازار سهام و اقالم تعهدی اختیاری( نیب شیپمدیرعامل و عدم شفافیت اطالعات شرکت )شامل: خطای 

 رابطه معناداری وجود ندارد.
( به بررسی تاثیر توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع پرداختند. نتایج نشان داد مدیران 8333مهرانی و همکاران )

تری را نفعالی بر تاخیر اعالن سود و گزارش حسابرسی داشته و در نتیجه افشای اطالعات مالی به موقعتوانمند، اثر ا
پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم  ریتأث( به بررسی 8333شوند. نیکبخت و همکاران )موجب می

مدیریت و عدم شفافیت اطالعات رابطه منفی و دهند بین توانایی شفافیت اطالعات پرداختند. نتایج پژوهش نشان می
-منفی می ریتأثمعناداری وجود دارد. همچنین پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطالعات 

یابد؛ به گذارد. به طور کلی، نتایج نشان دادند هر چه توانایی مدیریت افزایش یابد، عدم شفافیت اطالعات کاهش می
که این کاهش نشان از شفافیت شرکتی دارد. با این وجود، پیچیدگی در محیط شرکت بر توانایی مدیران در طوری 

 دهد.گذارد و شفافیت اطالعات را کاهش میمی ریتأثپردازش اطالعات 
گری ضعف بر اثر تعدیل دیتأکتوانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با  ریتأث( به بررسی 8331جبارزاده کنگرلویی و رادی )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد توانایی های داخلی در شرکتکنترل
مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی، عدم اطمینان اطالعاتی و افزایش امتیاز افشای به موقع و قابلیت اتکا بودن 

دهد ریت و شفافیت شرکتی رابطه مستقیم وجود دارد. دیگر نتایج پژوهش نشان می. به طور کلی، بین توانایی مدیشود یم
 ریتأثگیری شفافیت شرکتی های استفاده شده برای اندازههای داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریت و شاخصضعف کنترل

 معناداری دارد.
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الزحمه منفی و معناداری بر حق ریتأثمدیریت  دهد توانایی( نشان می8331های پژوهش ثقفی و عالی فاطمیان )یافته
الزحمه ، رابطه بین حقکننده لیتعدگذارد و همچنین برخالف انتظار درماندگی مالی به عنوان متغیر حسابرسی می

 کند.حسابرسی و توانایی مدیران را تعدیل نمی
پرداخته  بیش اطمینانی مدیرانسهام،  متیسقوط ق سکیو ر یتیریمد ییتوانا نیرابطه ب یبررس( به 5058لیو و لی )

بیش دارد که  یسهام ارتباط مثبت متیسقوط ق سکیبا ر یتنها زمان یتیریمد ییکه توانادهد شواهد نشان میاست. 
 راخبا یکار پنهانو سود  تیریبا استفاده از مد یتیریمد ییتوانا رسد یبه نظر م ن،یباال باشد. عالوه بر ا اطمینانی مدیران

باال احتماالً اخبار بد را  ییبا توانا رانیمد وجود دارد که یشواهد محدود. کند یم دیرا تشد رانیمدبیش اطمینانی بد توسط 
 .کنند یاز حد اعتماد دارند، پنهان م شیب رانیمد یوقت «گرید یها کانال»از حد و  شیب یگذار هیکانال سرما قیاز طر

 متیق همزمانیو  یتیریمد ییتوانا ریتأثبه بررسی  ،ینیچ یها از شرکت ینمونه بزرگ با استفاده از( 5058فو و همکاران )
 یها لیوجود دارد. تحل یسهام رابطه منف متیق یو همزمان یتیریمد ییتوانا نیکه ب دهدنتایج نشان می. پردازد یم سهام

باالتر بارزتر است. در  یسهامدار نهاد یها و شرکت یخصوص یها شرکت یبرا یکه رابطه منف دهد ینشان م شتریب
 .گذارد یم ریسهام تأث متیق یبر همزمان یمال یها گزارش تیعدم شفاف قیاز طر یتیریمد ییتوانا ت،ینها

 یاتیو اجتناب مال یخانوادگ یها شرکت نیبر رابطه ب یشرکت تیعدم شفاف یلیاثر تعد( به بررسی 5058لی و بوس )
عدم شفافیت شرکت، منجر حال،  نیدارند. با ا یارتباط منف یاتیاجتناب مال با یخانوادگ یها که شرکت پرداخته و دریافتند

. این نتایج با این دیدگاه سازگاری دارند که عدم شفافیت شرکت، تعارض نمایندگی شود یمبه تضعیف این رابطه منفی 
. شود یمی خانوادگی و اجتناب مالیاتی تشدید ها کتشر. در چنین شرایطی، رابطه منفی بین کند یمنوع دوم را تشدید 

 یها شرکت یبرا ریتأث نیا گذارد، یم ریها تأث شرکت یاتیها بر اجتناب مال شرکت تیکه عدم شفاف دهد ینشان م جینتا
 ی است.خانوادگ ریغ یها از شرکت تر یقو یخانوادگ

که  دادندنشان پرداخته و  مستقل زن رانیمد یو اثربخش تیعدم شفافبه بررسی ارتباط  (5058و همکاران )بلسان 
. با فرض وجود داردها بر عملکرد شرکت  آن ریدر مورد تأث یمتفاوت جیهستند، اما نتا در ارتباطنظارت بهتر با  زن رانیمد

 ریمستقل تأثزن  رانیکه مدها نشان داد پژوهشدارد،  یها بستگ شرکت یاطالعات طیها به مح عملکرد آن ریتأث نکهیا
 (.است یشیمستقل مرد افزا رانیکه نسبت به مد یریتأث))شفاف( دارند  رشفافیغ یها )مثبت( بر عملکرد در شرکت یمنف

و  لگرانیمانند تحل افراد برون سازمانی دگاهیرا از د تیعدم شفاف ،یاطالعات طیاستاندارد مح اریمعافزون بر این، 
به اطالعات  یشتریب یدسترس افراد برون سازمانیمستقل نسبت به  رانیحال، مد نیا. با ردیگ ینظر م در گذاران هیسرما

درون از منابع )به اطالعات داشته باشند  یشتریب یمستقل زن دسترس رانیمد یکه وقت دهدنتایج نشان میدارند. 
 ریتأث ی. با بررسرود یم نیشفاف از ب ریغ یها ها بر عملکرد در شرکت آن یمنف ری، تأثبرون سازمانی(منابع  اسازمانی و ی

 .دهند یرا کاهش م یاریاخت یمستقل زن اقالم تعهد رانیکه مدتوان دریافت میشفاف،  یها ها در شرکت مثبت آن

که  دده ینشان م پرداخته وو مخارج شرکت  ییدارا نگهداشتشرکت بر  تیکاهش شفاف ریتأث یبه بررس( 5058)کورتس 
 یو دسترس دهند یرا نشان م یسهام باالتر ینگینقد کنند، یم یرویپقانون ساربینز آکسلی  404که از بخش  ییها شرکت

 .دارندمشابه  یها با شرکت سهیدر مقا یخارج یمال نیبه تأم یشتریب
پرداخته و  سهام متیسقوط ق سکیو ر یاتینقد عمل انیجر ( به بررسی ارتباط بین عدم شفافیت5050و همکاران ) چنگ

شناخته  کننده نییعوامل تع ریو سا یاقالم تعهد عدم شفافیتپس از کنترل  یاتینقد عمل انیجر دریافتند که عدم شفافیت
نشان  نتیجه نیمرتبط است. ا آتیسهام  متیسقوط ق سکیسقوط، به طور مثبت با ر سکیبر ر یرگذاریتأث یشده برا

را  یتیریو انحراف منابع مد کند یم لیاخبار بد را تسه نگهداشت ،یاتیعمل ینقد انیجر تیکه عدم شفاف دهد یم
 انیجر عدم شفافیت نیرابطه مثبت ب نی. همچندهد یم شیرا افزاسهام سقوط  سکیکه به نوبه خود ر کند یم ریپذ امکان
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 ینقد انیجر تیاهم ،فیضع ینظارت خارج باال، یکه عدم تقارن اطالعات یزمان سهام سک سقوطیو ر یاتیعمل ینقد
عدم  امدیپ این پژوهششواهد  ،ی، آشکارتر است. به طور کلباشدمی ادیز یاقالم تعهد تیریمد نهیکم و هز یاتیعمل

 سهام است.سقوط  سکیر داده و مبین افزایشرا نشان  یاتیعمل ینقد انیجر تیشفاف
 

 پژوهش شناسیروش

 موجود با توجه به این که از اطالعاتپژوهش این  نیاست. همچن یکاربردهای پژوهش هدف جزء از نوعپژوهش این 
در سنوات گذشته استفاده  بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق یها شرکت یحسابرس یها و گزارش یمال یها در صورت

پژوهش ها، از نوع داده یاز لحاظ فرآیند گردآور ندارد، رهایمقادیر متغ رییدر کنترل و تغ یگونه دخالت چینموده است و ه
 –از نظر روش و ماهیت تحلیلی و شبه تجربی است و از نظر انجام پژوهش سری زمانی  است. یپس رویداد یفیتوص

شود، استفاده می T و Fها از آماره استقرایی بوده و برای تحلیل فرضیه –روش پژوهش حاضر قیاسی  باشد.مقطعی می
شود. استفاده می Tو برای معنادار بودن ضرایب متغیرها از آماره  Fبه طوری که برای معنادار بودن کل مدل از آماره 

ی منتخب ها شرکتجامعه آماری این تحقیق  شود.ها استفاده میبرای سنجش فرضیه (Stataاز نرم افزار استاتا ) ضمناً
الی  8332ساله، از ابتدای سال  2ای  ی آماری، طی دوره ن است. این جامعهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

با ی آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت.  های مورد نظر در رابطه با این جامعه شود و فرضیه را شامل می 8333
 ها آنو ماهیت کسب درآمد ها دارد های تولیدی از کثرت بیشتری نسبت به سایر شرکتتوجه به اینکه تعداد شرکت

ها و مؤسسات مالی و بیمه( است به عنوان جامعه ی و لیزینگی و بانکگذار هیسرماهای ها )شرکتمتفاوت از سایر شرکت
ی از جامعه است، که در برگیرنده برخی از اعضاء منتخب ا مجموعهنمونه، زیر  گردد.آماری در این پژوهش انتخاب می

گیری از روش نمونه را تشکیل دهند. برای نمونه توانند یمجامعه است. به عبارت دیگر، برخی و نه همه عناصر جامعه 
ت های زیر اسهای منتخب بورسی با ویژگیشامل شرکت گردد. این پژوهشگیری حذف سیستماتیک استفاده مینمونه

 که از شرایط زیر برخوردار باشند:

 تغییر سال مالی نداده باشند. 8333الی  8332 یها که در سال یها تعداد شرکت 

  ،منتهی به پایان  ها آنسال مالی  8333الی  8332 یها در سال مورد نظر یها شرکتبرای رعایت قابل مقایسه پذیری
 اسفند باشد.

 ها نباشند.ها و بیمهی، بانکگذار هیسرماهای جزء شرکت 8333ی ال 8332 یها در سال مورد نظر یها شرکت 

 در دسترس باشد. 8333الی  8332 یها در سال مورد نظر یها شرکتهای داده 

 (: نمونه آماری1)جدول 
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکل شرکت 203

 شرح محدودیت 

 اند.های که طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت دادهشرکت (11)

 اند.های که طی بازه زمانی پژوهش از بازار بورس به فرابورس و یا بازار پایه منتقل شدهشرکت (40)

 اسفند نباشد. 53ها های که پایان سال مالی آنشرکت (23)

 باشند. ها مهیبو  ها بانکی، گذار هیسرماهای جزء شرکت (32)

 اطالعات الزم برای محاسبه متغیرهای عملیاتی پژوهش در دسترس نباشد. (21)

 جمع کسورات 322

 های مورد مطالعهتعداد شرکت 843
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شرایط فوق را  8333الی  8332( در دوره زمانی مشاهده 282شامل ) شرکت 843تنها با توجه به مجموعه شرایط فوق، 
 ند.انتخاب شد و لذا به عنوان نمونه آماریدارا بوده 

 

 پژوهشهای فرضيه 
 معناداری دارد. ریتأث عدم شفافیت اطالعات بر توانایی مدیریتفرضیه اول: 
 معناداری دارد. ریتأثبه موقع بودن گزارشگری مالی  بر توانایی مدیریتفرضیه دوم: 

 

 پژوهشی متغيرها

 متغير مستقل

 توانایی مدیریت
ی دمرجیان و همکاران ا دومرحلهی آن از مدل ریگ اندازهکه برای  باشد یممتغیر مستقل در این تحقیق توانایی مدیریتی 

 ها دادهی کارایی شرکت دمرجیان و همکاران از الگوی تحلیلی پوششی ریگ اندازه( استفاده شده است. به منظور 5085)
(DEA استفاده )ی عملکرد یک ریگ اندازهنوع الگوی آماری است که برای  کی ؛ها ادهدالگوی تحلیلی پوششی  اند کرده

ی ورودی و خروجی کاربرد دارد. در الگوی مورد استفاده در این پژوهش نیز دمرجیان و ها دادهسیستم با استفاده از 
 فته،( درآمد حاصل از فروش را به عنوان خروجی و متغیرهای دیگر یعنی بهای کاالی فروش ر5085همکاران )

ی نامشهود را به عنوان ورودی در نظر ها ییدارای و سرقفل و تجهیزات؛ آالت نیماش ،و فروشی عمومی اداری ها نهیهز
که به مقدار زیادی حق انتخاب مدیریت در دستیابی به درآمد مورد نظر را پوشش می دهند. در این پژوهش  اند گرفته

( برای محاسبه کارایی استفاده 8( تعدیل شده است و از مدل )5085توانایی مدیریتی طبق مدل دمرجیان و همکاران )
 شود:می

 :(8مدل )

     
     

                                         
   

 

 کارایی شرکت :     
sale.کل فروش شرکت به عنوان خروجی : 

Cogs.بهای تمام شده کاالی فروش رفته : 
SG&A :ی عمومی اداری و فروش.ها نهیهز 

PPE ،های ثابت مشهود استفاده و تجهیزات شرکت است که در این پژوهش از خالص دارایی آالت نیماش: خالص اموال
 شده است.

Intanهای نامشهود.: دارایی 

Good will: .سرقفلی خریداری شده در ابتدای سال 
(، برای تعدیل کارایی شرکت و خنثی کردن سایر عواملی که بر 8ی کارایی هر شرکت با استفاده از مدل )ریگ اندازهپس از 
تعدیل شده است، استفاده  (5085( که بر اساس پژوهش دمرجیان و همکاران )5های مدیر اثرگذار است از رابطه )تالش

 خواهد شد.
 :(5رابطه )

             (    )                      (     )               
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 . tدر سال  iباشد که برابر است با توانایی مدیریتی شرکت ( می5جزء خطای مدل )     

 شود. ( محاسبه می8است که از مدل ) tدر سال  iکارایی شرکت       
 Ln (TAit)ها است.: لگاریتم طبیعی کل دارایی 

 MSit نسبت فروش شرکت :i .به کل فروش در صنعت مربوطه است 
Ln (AGEit) گیرد.شرکت تا آخرین سال دوره پژوهش را در بر می سیتأس: لگاریتم طبیعی عمر شرکت است که از زمان 

FCit شود که اگر شرکت مورد نظر ی میریگ اندازه: عبارت است از شاخص ارز خارجی، این متغیر دو وجهی بدین صورت
 دارای صادرات باشد این متغیر برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.

FCFitد یک و در غیر این صورت های نقدی مثبت باشد عد: نماد حریان نقدی آزاد مثبت است. اگر شرکتی دارای جریان
 شود.( محاسبه می3های نقدی مثبت به شرح مدل )برابر با صفر خواهد بود. جریان

 :(3مدل )
      (               )      

 که این رابطه:
FCFit.جریان نقدی آزاد مثبت است : 

CIP.هزینه بهره پرداختی است : 
TAXP.مالیات پرداختی است : 

OP از استهالک است.: سود عملیاتی قبل 
DPP.سودهای تقسیمی پرداختی است : 

TAها است.: جمع کل دارایی 

 

 وابسته هایمتغير
 باشد.متغیرهای وابسته در این پژوهش عدم شفافیت اطالعات و به موقع بودن گزارشگری مالی می

 (:OPAQUE)اطالعات عدم شفافيت 
ی سود و گزارشگری جسورانه وجود دارد. لیکن هموارسازبرای محاسبه عدم شفافیت، معیارهای همچون سود تهاجمی، 

( از معیار مدیریت سود 5084( و کوسنیدیس و همکاران )5003های هاتن و همکاران )در این پژوهش مشابه پژوهش
دیران عموماً یک تا سه سال قبل از کشف مدیریت سود، ( اعتقاد داشتند که م5005شود. دیچاو و همکاران )استفاده می

کنند. در کنند. از این رو، برای دستکاری مدیریت عمدتاً از اقالم تعهدی اختیاری استفاده میسود شرکت را دستکاری می
ر است که ی اقالم تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. الزم به ذکریگ اندازهپژوهش حاضر برای 

(، دولو 8400(، خواجوی و همکاران )8400نیا و عسگری )ی عدم شفافیت توسط بهبهانیریگ اندازهاین مدل در ایران برای 
( به کار گرفته شده است. بر اساس این مدل، 8330( و فروغی و همکاران )8334(، حاجیها و شاکر )8332(، دولو )8332)

ین مجموع اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیراختیاری است. از این رو، ابتدا به منظور اقالم تعهدی اختیاری معادل تفاوت ب
 شود:( برآورد می8-3محاسبه جمع اقالم تعهدی غیراختیاری، رابطه )

           (
 

      
)                                    

 
 در رابطه فوق:
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TACCi,t مجموع اقالم تعهدی شرکت :i  در پایان سال مالیt مجموع اقالم تعهدی نیز از تفاوت بین سود عملیاتی و ،
 آید؛جریان وجوه نقد عملیاتی به دست می

Ai,t-1های شرکت : مجموع داراییi  در پایان سال مالیt-1؛ 
ΔSALi,t تغییر در فروش خالص شرکت :i  در پایان سال مالیt؛ 
ΔRECi,tهای دریافتنی شرکت : تغییر در خالص حسابi  در پایان سال مالیt؛ 

PPEi,tهای ثابت شرکت : خالص داراییi  در پایان سال مالیt؛ 
( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به صورت مقطعی برآورد شده و سپس پارامترهای 8-3رابطه )

α0 ،α1، α2، α3  ( استفاده 5-3تعهدی غیراختیاری به شرح زیر رابطه )به دست آمده از این برآورد، برای محاسبه اقالم
 شده است:

          ̂  (
 

      
)   ̂          ̂          ̂             

 
 :در آنکه 

NDACCi,t اقالم تعهدی غیراختیاری شرکت :i  در پایان سال مالیt است؛ 
 ( محاسبه شده است:3-3در نهایت اقالم تعهدی اختیاری بر اساس رابطه )

                         
 
 (:3-3در رابطه )
DACCi,t اقالم تعهدی اختیاری شرکت :i  در پایان سال مالیt است؛ 

ی ریگ اندازه( 4-3پس از محاسبه اقالم تعهدی اختیاری، میزان مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت از طریق رابطه )
 گردد:می

              (         )      (         )      (         ) 
 

 در رابطه فوق:
OPAQUEi,t معیار عدم شفافیت مالی شرکت :i  در پایان سال مالیt؛ 

Absنماد قدر مطلق است؛ : 
DACCi,t-1 اقالم تعهدی اختیاری شرکت :i  در پایان سال مالیt-1؛ 
DACCi,t-2 اقالم تعهدی اختیاری شرکت :i  در پایان سال مالیt-2؛ 

DACCi,t-3 اقالم تعهدی اختیاری شرکت :i  در پایان سال مالیt-3؛ 

( اقالم تعهدی اختیاری طی Absرابطه مذکور بدین معنی است که معیار عدم شفافیت اطالعات از مجموع قدر مطلق )
 آید.سه سال گذشته به دست می

 به موقع بودن گزارشگری مالی
-بندی گزارشگری مالی به شمار میعامل تعیین کننده برای زمانترین گزارشگری حسابرسی به عنوان مهم ریتأخاغلب 

؛ محمدرضایی 8333؛ جاگی و تسوی، 5081های )آبرناتی و همکاران، (. مطابق با پژوهش8333رود )مهرانی و همکاران، 
زارش در گزارش حسابرسی با تعداد زورهای بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ امضای گ ریتأخ( 8332و همکاران، 

 شود.می محاسبهحسابرسی 
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 متغيرهای کنترلی
های انجام شده و ادبیات پژوهش متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و عملکرد شرکت به عنوان بر اساس بررسی

 متغیرهای کنترلی در این پژوهش در مدل پژوهش گنجانده شده است.

 (SIZE) اندازه شرکت

تواند شاخصی برای میزان اطالعات قبلی باشد که در مورد شرکت در شرکت می ها نشان داده است که اندازهپژوهش
های بزرگ به منظور ( بیان داشتند که شرکت8328(. سینگوی و دسای )5082دسترس بوده است )کیتاگاوا و اوکودا، 

وجه بیشتر از سوی بازار، تر به منابع مالی خارجی و همچنین، تتر به بازار اوراق بهادار و دسترسی آساندستیابی راحت
اندازه شرکت (. 8332نمایند )امیری و همکاران، گران، اطالعات مالی را به وضوح و شفاف ارائه میگذاران و تحلیلقانون

گزارشگری مالی کمتری دارند )آبرناتی و  ریتأختر، های بزرگمتغیر کنترلی است زیرا استدالل بر این است که شرکت
 (.5081همکاران، 

 (:Debt ratio) اهرم مالی

تر، های با اهرم مالی قویاهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده، زیرا استدالل بر این است که شرکت
ها نشان داده است با (. افزون بر این، پژوهش5081گزارشگری مالی بیشتری داشته باشند )آبرناتی و همکاران،  ریتأخ

ها درصدد آن خواهند بود که با افشای بهتر و بیشتر اطالعات خود، عدم ها مدیران برخی از شرکتافزایش میزان بدهی
-اطمینان اعتباردهندگان، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند )امیری و محمدی

 (.8338خورزوقی، 

 (:ROAعملکرد شرکت )

شود که از حاصل تقسیم سود قبل از کسر بهره و ( کنترل میROAها )بازده دارایی عملکرد شرکت با استفاده از معیار
هایی که از میزان سودآوری مطلوبی شود که شرکتشود. استدالل میهای شرکت محاسبه میمالیات بر مجموع دارایی

(. 5081)آبرناتی و همکاران، برخوردار هستند؛ بدون هیچ گونه وقفه زمانی مایل به افشای گزارشگری مالی خود هستند 
شود مدیریت اطالعات بیشتری برای کنند سودآوری باالتر باعث می( ادعا می8328عالوه بر این، سینگوی و دسای )

مدیران در حداکثر کردن سرمایه سهامداران و افزایش پاداش مدیریتی خود نشان دهند. در مقابل  نشان دادن توانایی
کنند و سعی دارند نتایج ضعیف خود را با افشای کنند، احساس تهدید میین را تجربه میمدیرانی که سودآوری پای

 (.8331اطالعات کمتر پنهان کنند )جبارزاده کنگرلویی و رادی، 

 

 پژوهش و مدل متغيرها
 معناداری دارد. ریتأث عدم شفافیت اطالعات بر توانایی مدیریتفرضیه اول: 

tititititiit SizeAbilityOPAQUE .,4,3,2,1 ROAratioDebt    
 

 معناداری دارد. ریتأثبه موقع بودن گزارشگری مالی  بر توانایی مدیریتفرضیه دوم: 

tititititiit SizeAbilityARL .,4,3,2,1 ROAratioDebt   
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 های پژوهشیافته

 آمار توصيفی
 (: آمار توصيفی2) جدول

تعداد  متغیر
 مشاهدات

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین

 -282 8223/8- 3201/2 3455/33 3245/48 (Ability) توانایی مدیریت

 282 233/3533 48/84824 3/824422 0222/0 (OPAQUشفافیت اطالعات )

 282 2321/18 3533/52 821 52 (ARLبه موقع بودن گزارشگری مالی )

 282 8224/0 8228/0 5312/0- 2012/0 (ROA) عملکرد شرکت

 282 2384/84 3225/8 5253/83 2228/88 (Size) اندازه شرکت

 282 0225/0 8344/0 8252/8 0 (Debt ratioمالی )اهرم 

اند، همچنین به طور درصد سودآوری داشته 82متوسط  طور  بههای مورد بررسی، نشان دهنده این است که شرکت نتایج
اند. همچنین، متوسط مالی استفاده کرده نیتأمدرصد از بدهی بلندمدت برای  2های مورد بررسی متوسط دارای شرکت

. روز است 821روز و بیشترین  52به موقع بودن روز است و کمترین روز برای گزارشگری  18گزارشگری به موقع تقریباً 
 نتایج بیشترین و کمترین هم نشان نوسانات متغیرهای مربوطه است.

 

 آزمون هم خطی

 فرضيه اولهم خطی نتایج آزمون (: 3جدول )

 (VIFواریانس )عامل تورم  متغیرها

 05/8 (Ability) توانایی مدیریت

 53/8 (ROA) عملکرد شرکت

 02/8 (Size) اندازه شرکت

 03/8 (Debt ratio) اهرم مالی

 04/8 (Industrydummiesمتغیر مصنوعی صنعت )

 55/8 (Yeardummiesمتغیر مصنوعی سال )

 
 فرضيه دومهم خطی نتایج آزمون (: 0جدول )

 (VIFتورم واریانس )عامل  متغیرها

 05/8 (Ability) توانایی مدیریت

 55/8 (ROA) عملکرد شرکت

 02/8 (Size) اندازه شرکت

 05/8 (Debt ratio) اهرم مالی

 04/8 (Industrydummiesمتغیر مصنوعی صنعت )

 58/8 (Yeardummiesمتغیر مصنوعی سال )

 است. 2عامل تورم واریانس برای هر دو فرضیه کمتر از  نتایج آزمون هم خطی در حد مجاز خود است زیرا مقدار
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 نتایج آزمون فرضيه
 دهد.های اول پژوهش را نشان می( نتایج آزمون فرضیه2جدول )

 معناداری دارد. ریتأث عدم شفافیت اطالعات بر توانایی مدیریتفرضیه اول: 
tititititiit SizeAbilityOPAQUE .,4,3,2,1 ROAratioDebt   

 
 پژوهشی هافرضيهنتایج آزمون (: 5جدول )

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد نیرومند ضرایب متغیرها

 متغیر وابسته: عدم شفافیت اطالعات

 22428/43- 00352/52 21/8- 032/0 (Ability) توانایی مدیریت

 352/1323- 322/3822 22/5- 003/0 (ROA) عملکرد شرکت

 2228/342 214/522 32/8- 821/0 (Size) اندازه شرکت

 323/8213 332/3035 24/0 212/0 (Debt ratio) اهرم مالی

     (Industrydummiesمتغیر مصنوعی صنعت )

     (Yeardummiesمتغیر مصنوعی سال )

 032/0 22/8 133/4330 581/1340 عرض از مبدأ

 5312/0 تعدیل شده ضریب تعیین

 F 48/2آماره 

 F (0000/0)معناداری آماره 

عدم  بر درصد است، در نتیجه توانایی مدیریت 2بیشتر از  (، سطح معناداری متغیر توانایی مدیران2) طبق نتایج جدول
درصد  2( بیشتر از توانایی مدیریتبه دلیل اینکه سطح معناداری متغیر مستقل ) معناداری ندارد. ریتأث شفافیت اطالعات

گیرد. نتیجه ضریب تعیین تعدیل شده  پذیرش قرار نمیدرصد مورد  32فرضیه اول در سطح اطمینان توان گفت است می
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در  است که نشان میدرصد  5312/0حاکی از آن است که ضریب تعیین برابر با 

 دهدنشان مینتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  53اند  مدل توانسته
آن  بوده و حاکی از 000/0است، برابر  یرگرسیون مدلبودن  دار یبیانگر معنکه  F مربوط به آماره P-valueمقدار  که

توان گفت به عبارتی می ؛ وشود یم دییتأو وجود رابطه خطی  باشد یدرصد معنادار م 33است که مدل در سطح اطمینان 
توان گفت که مدل برازش  رو می نمایش گذاشته شده معنادار است از اینبه  Fنتیجه نیکویی برازش مدل که توسط آماره 

 .شده از اعتبار کافی برخوردار است
 دهد.های اول پژوهش را نشان می( نتایج آزمون فرضیه2جدول )

 معناداری دارد. ریتأثبه موقع بودن گزارشگری مالی  بر توانایی مدیریتفرضیه دوم: 

tititititiit SizeAbilityARL .,4,3,2,1 ROAratioDebt   
 

 ی پژوهشهافرضيهنتایج آزمون (: 9جدول )
 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد نیرومند ضرایب متغیرها

 متغیر وابسته: گزارشگری به موقع

 8313254/0 8222383/0 11/0 0323/0 (Ability) توانایی مدیریت

 03183/34- 802048/1 58/4- 000/0 (ROA) عملکرد شرکت
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 028483/5 130232/0 41/5 084/0 (Size) اندازه شرکت

 328521/8 32282/3 84/0 112/0 (Debt ratio) اهرم مالی

     (Industrydummiesمتغیر مصنوعی صنعت )

     (Yeardummiesمتغیر مصنوعی سال )

 000/0 12/4 8322/83 02052/24 عرض از مبدأ

 5048/0 تعدیل شده ضریب تعیین

 F 38/2آماره 

 F (0000/0)معناداری آماره 

عدم  بر درصد است، در نتیجه توانایی مدیریت 2کمتر از  (، سطح معناداری متغیر توانایی مدیران2طبق نتایج جدول )
 2( کمتر از توانایی مدیریتبه دلیل اینکه سطح معناداری متغیر مستقل ) مثبت و معناداری دارد. ریتأث شفافیت اطالعات

دهد گیرد. دیگر نتایج نشان می درصد مورد پذیرش قرار می 32فرضیه دوم در سطح اطمینان توان گفت درصد است می
منفی و معناداری دارد ولی  ریتأثعدم شفافیت اطالعات ها( بر که از بین متغیرهای کنترلی عملکرد شرکت )بازده دارایی

ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از آن است که ضریب  نتیجه ی مثبت بر عدم شفافیت اطالعات دارد.ریتأثاندازه شرکت 
درصد از  50اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته است که نشان میدرصد  5048/0تعیین برابر با 

 مربوط به P-valueمقدار  که دهدنشان مینتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 
آن است که مدل در سطح اطمینان  بوده و حاکی از 000/0است، برابر  یرگرسیون مدلبودن  دار یبیانگر معنکه  F آماره

توان گفت نتیجه نیکویی برازش مدل که به عبارتی می ؛ وشود یم دییتأو وجود رابطه خطی  باشد یدرصد معنادار م 33
توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار  رو می از این به نمایش گذاشته شده معنادار است Fتوسط آماره 

 .است
 

 و مقایسه نتایج گيرینتيجه
های ساله طی سال 2ی شرکتِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه 843در پژوهش حاضر 

عدم شفافیت اطالعات و به  بر توانایی مدیریت ریتأثمورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش بررسی  8333الی  8332
توانایی است. برای سنجش  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتموقع بودن گزارشگری مالی در 

( و برای سنجش عدم شفافیت اطالعات از اقالم تعهدی اختیاری مدل 5085مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران )
ی گزارشگری به موقع از تفاضل بین تاریخ گزارشگری مالی و ریگ اندازهتعدیل شده جونز استفاده شده و همچنین برای 

 ریتأث عدم شفافیت اطالعات بر توانایی مدیریت( نشان داد که 2) نتایج جدولتاریخ گزارش حسابرس استفاده شده است. 
ی ریتأث گزارشگری مالی به موقع بر توانایی مدیریت این است که دهنده نشان( 2معناداری ندارد. همچنین، نتایج جدول )

شود. تر افشاء میبه موقعتوانایی بیشتری باشند گزارشگری مالی توان گفت هر چه مدیران دارای می؛ مثبت و معنادار دارد
شود گزارشگری به موقع، افزایشِ به کار گرفته میی که مدیران توانمند در شرکت زمانتوان گفت به عبارت دیگر می

ی اهمیت و گزارشگرتوانند در تسریع ای که دارند میهای بالقوهچشمگیری خواهد داشت. به عبارتی، مدیران با توانایی
 عدم شفافیت اطالعاتی توانایی مدیران بر رگذاریتأثهای پژوهش، نشان دهنده عدم باشند. یافته بسزایی داشته ریتأث

عدم های اخیر ضرورت بررسی عوامل موثر بر گزارشگری به موقع و های موجود در دههاست. با توجه به وقوع بحران
بر  رگذاریتأثبرای بررسی عوامل  گردد یمبه محققان پیشنهاد بنابراین، ؛ گرددبیش از پیش احساس می شفافیت اطالعات

های مورد استفاده های موجود به صورت همزمان استفاده نمایند تا تفاوت در مدلاز دیگر مدل عدم شفافیت اطالعات
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پژوهش های فرضیه اول با نتایج راهگشایی برای پژوهشگران آتی باشد، چرا که نتایج این پژوهش نشان داد. یافته
(، جبارزاده کنگرلویی و 8333نیکبخت و همکاران )های ( مطابقت دارد ولی با نتایج پژوهش8400خواجوی و همکاران )

 ( مطابقت دارد.8333مهرانی و همکاران )های پژوهش تطابق ندارد. نتایج فرضیه دوم با یافته (8331رادی )

 

 های پژوهشپيشنهادها و محدودیت
توان در متفاوت بودن مدل مورد استفاده برای سنجش عدم شفافیت را میدوم پژوهش  د شدن فرضیهاز دالیل احتمالی ر

ها برای عدم شفافیت اطالعات، نتایج متفاوتی را در بر داشته باشد. به همین اطالعات دانست. شاید استفاده از دیگر روش
-های آتی از دیگر روشاطالعات در پژوهشجهت پیشنهاد این پژوهش این است محققان برای سنجش عدم شفافیت 

های موجود از جمله رتبه شاخص عدم شفافیت اطالعات شرکت، معامالت تجاری و اختالف قیمت خرید و فروش سهام، 
 ی تحلیلگران بازار سهام استفاده شود تا قابلیت مقایسه نتایج فراهم آید. نیب شیپخطای 

 

 منابع 

 ییتوانا ریتأث یبررس ،(8400) ،یمهد ،یچهارمحال یفاطمه، واسع دهیس ان،یحسن، مرتضو ان،یول د،یحم ،یبداغ 
شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ های وجه نقد در شرکت یو ارزش نها یدر ابهام شرکت رعاملیمد یتیریمد

 .582-838، صص 32، شماره 3 دوره ،یمال تیریفصلنامه راهبرد مد ،تهران
 یگزارش حسابرس ریدر صنعت بر تاخ یتخصص موسسه حسابرس ریتاث ،(8333) ،یمجتب ها، یفرخ، معدنچ ده،یزبر، 

  .83-8، صص 8شماره  و عمل، هینظر یفصلنامه حسابرس
 بر به موقع  یحسابرس تیفیک ریتاث یبررس ،(8334) ،دیوح ،یمحمدرضاخان ده،یسع د،یام نژاد، یبرهان د،یام ،یدریپورح

  .804-12، صص 21، شماره 84 دوره ،یدانش حسابرس ،یبودن گزارش حسابرس
 بر نقش  دیبا تاک حسابرسی الزحمه و حق تیریمد ییتوانا نیرابطه ب ،(8331) ،یمجتب ان،یفاطم یعال ،یعل ،یثقف

  .544-558، صص 33، شماره 3 دوره ،یحسابدار یتجرب های پژوهش ،یمال یدرماندگ
 بر اثر  دیبا تاک یشرکت تیبر شفاف تیریمد ییتوانا ریتاث یبررس ،(8331) ،دیسع ،یراد د،یسع ،ییکنگرلو جبارزاده

 های پژوهش ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ های در شرکت یداخل های ضعف کنترل یلگریتعد
  .10-22، صص 8، شماره 88 دوره ،یمال یحسابدار

 یبودن چسبندگ دیو تضاد منافع در مف رانیمد یینقش توانا یبررس ،(8400) ،یمقدم، عل یوریشکراله، غ ،یخواجو 
، 3 دوره ،یمال تیریفصلنامه راهبرد مد ،نهیهز یچسبندگ دهیدر پد رانیآگاهانه مد ماتیاز تصم ی: شواهدها نهیهز

 .50-8، صص 33شماره 
 یمحتوا رییدر تغ یمیتقس یسودها یو هموارساز رانیمد یینقش توانا ،(8333) ،میابراه ،یمیمحسن، ابراه ،یدیرش 

  .203-218، صص 4، شماره 52 دوره ،یو حسابرس یحسابدار های یبررس ،یجار یسودها یاطالعات
 در گزارش  ریو تأخ یحسابرس تهیکم یها یژگیو ،(8332) ،نیفکور، حس ،یمحمود، قناد، مصطف اض،یدشت ب یالر

  .548-582، صص 32شماره ، 80 دوره ،یو حسابرس یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یحسابرس
 در گزارش  ریتاخ ؛یحسابرس یخطا ،(8332) ،ابوالفضل ،یآباد یمحسن، عل ،ینتنا ن،یفخرالد ،ییمحمدرضا

-28، صص 8، شماره 52 دوره ،یو حسابرس یحسابدار های یبررس ،یخانوادگ تیگر مالک لیو نقش تعد یحسابرس
20. 
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 شرفتیپ ،به موقع یمال یو گزارشگر تیریمد ییتوانا ،(8333) ،فرد، محمدرضا یقاسم راد،یه ،یکاوه، نظر ،یمهران-
 .328-353، صص 8، شماره 85 دوره راز،یدانشگاه ش یحسابدار یها

 شرکت بر  یدگیچیپ ریتاث یبررس ،(8333) ،ایحصار، ثر یسیمحمدرضا، جهاندوست مرغوب، مهران، و کبخت،ین
-13، صص 3، شماره 85 دوره ،یمال یحسابدار های پژوهش ،اطالعات تیو عدم شفاف تیریمد ییتوانا نیارتباط ب

804.  
 و عدم  رعاملیمد یمدت تصد نیارتباط ب یبررس ،(8333) ،یعل ،یفاطر ا،یحصار، ثر یسیمحمدرضا، و کبخت،ین

 .802-12 صص ،51، شماره 1دوره  ،یمال تیریراهبرد مد ،شرکت یاطالعات تیشفاف
 تیو عدم شفاف رعاملیمد ییتوانا نیرابطه ب یبررس، (8400) ،یعل ،یفاطر ا،یحصار، ثر یسیمحمدرضا، و کبخت،ین 

 .21-33، صص 28شماره  ،یو حسابرس یحسابدار قاتیتحق ،شرکت یاطالعات
 بر ارزش  تیریمد ییتوانا ریتاث لیتحل ،(8400) ،نبیز ،ینیاعظم، نوربخش حس رنده،یج یحسام، رجب دیس ،یوقف

  .843-852، صص 8، شماره 8 دوره دار،یو توسعه پا تیریمطالعات مد ،بازار یرقابت داتیشرکت در پاسخ به تهد
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