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در شرکت های  مسئولیت پذیری اجتماعیتاثیر شفاف سازی اطالعات مالی بر

 پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 
 1و رضا اصالحی 1عسگریرضا محمد 

 

 دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام )ره( شهر ری گروه مدیریت بازرگانی ایران  4

 دانشگاه آزاد واحد یادگار امام )ره( شهر ریاز  (MBA) کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار2

 

 

 چکیده

 .است داشته گذاران سرمایه گذاری سرمایه های ی استراتژ بر مهمی تاثیر مالی سازی اطالعات شفاف گذشته دهه یک طی در

 روند منطقی بینی پیش امکان افزایش و بهینه گذاری قیمت نتیجه در ها و قیمت کشف سازوکار بهبود موجب اطالعات افشای

 دسترس در و موقع به روشن، صحیح، شکل به ضروری اطالعات ارایه در مدیریت توان شود. شفافیت شاخص می ها قیمت

های پذیرفته شده در مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت برشفافیت اطالعات مالی  تاثیر مطالعهاین  یهدف اساس .است

 گردیده است.استفاده   SPSSنرم افزار  و آزمون رگرسیون از ون فرضیات تحقیقجهت آزم می باشد. بورس اوراق بهادار تهران

مسئولیت پذیری  برشفاف سازی اطالعات مالی ون فرضیات  تحقیق نشان می دهد که جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزم

 تاثیرمعنی داری دارد.اجتماعی 

 

 ،آزمون رگرسیونماعیمسئولیت پذیری اجت ،شفاف سازی اطالعات مالیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 مطلوب ای گونه به را در دسترس و موجود منابع آنها کمک با بتوان که است اطالعاتی نیازمند اقتصادی های گیری تصمیم

 به اگر که است تصمیم موضوع با مرتبط و اطالعات مناسب صحیح، گیری تصمیم در عوامل مهمترین از یکی .داد تخصیص

 شده افشا اطالعات از گیری ه بهر .داشت خواهد پی در تصمیم گیرنده برای فرد منفی تاثیرات نشود، پردازش و فراهم درستی

نیز  و اهمیت با مربوط، موقع، به اطالعات، این که است پذیر امکان زمانی بهادار اوراق بازار در گیری صحیح تصمیم عبارتی به و

 کشف کار و ساز بدون تردید باشد، نداشته را آنها از بعضی یا ها ویژگی ینا شده، فاش اطالعات چنانچه .باشد فهم قابل و کامل

 .شد نخواهد انجام ای مطلوب شیوه به اوراق گذاری قیمت و کرد نخواهد عمل درستی به بازار در قیمت

 یشینه ی پژوهشادبیات موضوع وپ

 می اتفاق شرکت در که چیزی مورد آن در درک قابلیت و روشنی صراحت، مفهوم به را مالی سازی شفاف  (،4111آنونیموس )

 به که است رفتاری مالی، سازی شفاف که کند بیان می (1998) فلورینی از نقل به وی همچنین .است کرده تعریف افتد

 اندازه اطالعاتی چنین این افشای در هایش تالش وسیله به شرکت سازی مالی شفاف .است مناسب مسئولیت آورنده وجود

ارایه  اطالعات، به دسترسی از عمدی ممانعت”به عنوان را شفافیت عدم (1999) کافمن و همچنین ویشواناث شود.می  گیری

 .اند کرده تعریف “ ارایه شده اطالعات کیفیت و بودن مربوط کفایت از اطمینان کسب در بازار ناتوانی یا اطالعات نادرست

 "بهاداراصفهان اوراق بورس در گذاران رفتارسرمایه بر مالی اطالعات ازیفس شفا تاثیر "(در تحقیقی تحت عنوان 4312ابزری )

. جامعه آماری پژوهش، پرداختگذاران بورس اوراق بهادار اصفهان سازی اطالعات مالی با رفتار سرمایهبه بررسی رابطه شفاف

نامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه باشند. پژوهش با استفاده از پرسشگذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان میسرمایه

ها و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شد و های همبستگی، مقایسه زوجانجام گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون 4314سال 

نتایج نشان داد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای  .درصد مورد آزمون قرار گرفتند 11هر سه فرضیه پژوهش در سطح 

گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان اطالعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه

شناختی آنها متفاوت است. در نهایت این گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیتتاثیرگذار است و درک سرمایه

راندوی وهمکار .ن جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس کمک شایانی کندگذاراتواند به سرمایهپژوهش می

 ی عملکرد اثر دنبال به "دریایی ناوگان درصنعت مدیره هیئت یی کارا و شرکت حاکمیت" عنوان با بررسی یک در (،2003)

 های شرکت عملکرد با مدیره هیئت تقاللاس که بود صورت بدین آنها نتایج تحقیقات . بودند شرکت بر مدیره هیئت ساختار

 آنها . دارد معناداری شرکت رابطه مالی عملکرد با نیز مدیره هیئت مثبت عملکرد . دارد معناداری مثبت رابطه موردبررسی

 شرکت آن مالی های بیانیه به آنها و افزود خواهد بیرونی اعتمادافراد به مدیره هیئت در استقالل که کردند گیری نتیجه چنین

کای وهمکاران داشته اند. ویژه توجه موضوع این به سرمایه گذاری در و خود درتصمیمات و دارند بیشتری اعتماد ها
(،به مطالعه اثراطالعات نامتقارن بر سه ساز وکار اصلی حاکمیت شرکتی )شدت نظارت هیات مدیره،انضباط بازار 2002)4

رداخته اند.نتایج نشان داد شرکت های دارای عدم تقارن اطالعاتی بیشتر،به وحساسیت پرداخت بابت عملکرد مدیریت ارشد (پ

(در 2002)2هیسو استفاده کمتر ازنظارت هیات مدیره ،انضباط بیشتر بازار وداشتن عملکردمدیریت ارشد باالتر ،گرایش دارند.

ق بهادار تایوان به بررسی نقش ابعاد شفاف تحقیقی با عنوان اثر شفاف سازی اطالعات مالی بر رفتار سهام داران در بورس اورا

سازی اطالعات مالی در افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت .نتایج نشان دادنتایج مثبت ومعنی داری در ادراک 

در مورد  (مطالعه ای2001)3سرمایه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطالعات مالی ورفتار آنها وجود دارد.بورن وهمکاران

صنعت بیمه آمریکا با توجه به تئوری عالمت دهی وشفاف سازی اطالعات مالی انجام دادند.با توجه به تئوری عالمت دهی 

وشفاف سازی اطالعات مالی تشخیص اینکه آیا قوانین ،مقررات ونظارت درجه نامتقارن بودن اطالعات بین بیمه کنندگان 

                                                           
1 Cai et al 

2 Hsiu 

3 Born et al 
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د بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق آنها این بود که قوانین ،مقررات ونظارت به طور وسرمایه گذاران را کاهش می دهد ،مور

(در تحقیقی با 4323نوبخت )  مثبتی درجه نامتقارن بودن اطالعات بین بیمه گران وسرمایه گذاران را کاهش می دهد.

ری بازارکارای سرمایه ونقش اطالعات وبا با بررسی مبانی نظ"ارزیابی شفافیت اطالعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار "عنوان

آزمون فرضیات تحقیق پرداخت.نتایج تخقیق نشان داد که گزارش دهی  استفاده از روش تحقیق توصیفی وابزار پرسشنامه به

 نیست. اطالعات از سوی شرکتها مطلوب

 پژوهشفرضیات 

 فرضیه اصلی

 معنی داری دارد.تاثیرمسئولیت پذیری اجتماعی  برشفاف سازی اطالعات مالی 

 فرضیات فرعی

 ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

 مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.بر  افشای اطالعات شرکت  

 ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

 روش تحقیق

موجود می باشد.ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه ای دو   های داده و اطالعات مبنای بر ، تحقیق انجام وشر

بخشی است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازی اطالعات مالی است.بخش دوم هم شامل سواالتی در 

  در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه .ی باشدمورد مسئولیت پذیری اجتماعی سرمایه گذاران م

،آزمون کلوموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن داده هاوآزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده 

شامل سهامداران تحقیق حاضر،  جامعه آماری. خواهد شداستفاده  SPSS در تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماریگردیده است.

در  .(روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری ساده است.  وسرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است.

پرسشنامه به صورت تصادفی در میان سهامداران و سرمایه گذاران، توزیع و جمع آوری شد و پس از محاسبه  30ابتدا تعداد 

 111/0تایی،  30(، نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام گردید. مقدار انحراف معیار برای نمونه معیار نمونه اولیه ) انحراف

فرض شده است و با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد مطالعه از فرمول کوکران  d  ،4/0چنین مقدار پارامتر محاسبه شد. هم

استفاده شده است، حجم نمونه محاسبه شده به صورت فرمول  %11ایگزاری در سطح اطمینان برای جوامع نامحدود بدون ج

 زیر می باشد.

 
برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیدنتایج این آزمون در جدول زیر آمده نفرمی باشد.313حجم نمونه

 است.

 نتایج آزمون پایایی

 

 

 

 

 

 ا کرونباخضریب آلف تعداد سواالت متغیر

 213/0 40 شفاف سازی

 212/0 41 مسئولیت  پذیری اجتماعی
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 یافته های پژوهش

ها و آزمون فرضیات تحقیق، در مرحله اول بایستی های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل دادهبه منظور مشخص نمودن روش

اسمیرنوف  –. بدین منظور از آزمون کولموگروف ی مورد بررسی مشخص گرددها و متغیرهای تحقیق در نمونهتوزیع عامل

(KS)  .بصورت خالصه آورده شده است. همانطور که نتایج آزمون نشان میزیرنتایج این آزمون در جدول استفاده شده است-

باید  ها سطح معناداریکنند )جهت نرمال بودن توزیع دادهدهد همه عوامل در نمونه مورد بررسی، از توزیع نرمال پیروی می

  باشد(. 01/0بیشتر از 

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف 

 

 آزمون فرضیه اصلی؛

 .تاثیرمعنی داری داردمسئولیت پذیری اجتماعی  شفاف سازی اطالعات مالی بر 

 :ارائه شده استزیرول ایج حاصل از این آزمون  در جدبرای آزمون فرضیه اول، از رگرسیون خطی استفاده شده است و نتا

 مسئولیت پذیری اجتماعی شفاف سازی اطالعات مالی برخالصه مدل رگرسیون تاثیر 

 ضریب تعیین (Rضریب همبستگی ) مدل

R2 
 R2ضریب تعیین تعدیل شده )

adj) 

 خطای استاندارد

1 a111/0 434/0 439/0 9431/0 

، 4دهد. برای مدل شماره یمنشان مسئولیت پذیری اجتماعی  شفاف سازی اطالعات مالی بریر خالصه مدل  تأث فوقجدول 

دهد بین متغیر شفاف سازی اطالعات مالی و متغیر وابسته یمباشد که نشان یم 114/0مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 

 مسئولیت پذیری اجتماعی همبستگی خوبی وجود دارد.

 bتحلیل واریانس

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی جموع مربعاتم مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

221/22 

221/11 

113/444 

4 

314 

312 

221/22 

421/0 

123/143 a000/0 

aها: شفاف سازی اطالعات مالی . پیش بین 

bمتغیر وابسته: مسئولیت پذیری اجتماعی . 

 سطح معناداری
آماره کولموگروف 

 اسمیرنف -

بیشترین تفاوت 

 منفی

بیشترین تفاوت 

 مثبت
 متغیر

 شفاف سازی اطالعات مالی 413/0 -411/0 212/0 444/0

 ساختار مالکیت 423/0 -421/0 213/4 010/0

 افشای اطالعات 402/0 -441/0 421/4 190/0

 ساختار هیات مدیره 011/0 -403/0 022/4 144/0

 مسئولیت پذیری اجتماعی 430/0 -420/0 212/4 063/0
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 11در سطح اطمینان F ا نشان می دهد که با توجه به معنی داری مقدار آزمون تحلیل واریانس میان متغیرها ر فوقجدول 

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی ارائه شده برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، مدل خوبی بوده و متغیر مستقل یمدرصد، 

 .قادر است مسئولیت پذیری اجتماعی  را تبیین کند

 مسئولیت پذیری اجتماعی عات مالی برشفاف سازی اطالآزمون میزان تاثیر 

 

مسئولیت  زی اطالعات مالی برشفاف سا، سطح معناداری متغیر 4شود در مدل شماره یمهمان طور که در جدول فوق مشاهده 

درصد تأثیر این متغیر بر مسئولیت پذیری اجتماعی  11باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 01/0کمتر از پذیری اجتماعی 

ت به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر توان گفمی  114/0معنادار است. همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. 114/0شفاف سازی اطالعات مالی ، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی به میزان 

 آزمون فرضیه فرعی اول؛ 

 ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد. 

 ول ارائه شده است.ان برای سنجش فرضیه فرعی اول در جدنتایج آزمون رگرسیو

 ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعیخالصه مدل رگرسیون تاثیر 

 ضریب تعیین (Rضریب همبستگی ) مدل

R2 
 R2ضریب تعیین تعدیل شده )

adj) 

 خطای استاندارد

1 a101/0 111/0 112/0 31222/0 

 

، مقدار 4دهد. برای مدل شماره یمرا نشان ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی  خالصه مدل  تأثیر جدول فوق

دهد بین متغیر مستقل ساختار مالکیت و متغیر وابسته مسئولیت یمباشد که نشان یم 101/0ضریب همبستگی بین متغیرها 

 پذیری اجتماعی همبستگی خوبی وجود دارد.

 bتحلیل واریانس

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی بعاتمجموع مر مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

122/11 

211/11 

113/444 

4 

314 

312 

122/11 

411/0 

210/310 a000/0 

aها )ثابت(: ساختار مالکیت . پیش بین  

bمتغیر وابسته: مسئولیت پذیری اجتماعی . 

 11در سطح اطمینان F می دهد که با توجه به معنی داری مقدار آزمون تحلیل واریانس میان متغیرها را نشان  فوقجدول 

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی ارائه شده برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، مدل خوبی بوده و متغیر مستقل یمدرصد، 

 .قادر است مسئولیت پذیری اجتماعی  را تبیین کند

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل

 t Sig استاندارد

B Std.error Beta 

 ثابت 4

 شفاف سازی

112/0 

123/0 

011/0 

032/0 

114/0 212/1 

221/22 

000/0 

000/0 
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 مسئولیت پذیری اجتماعیساختار مالکیت شرکت برآزمون میزان تاثیر 

 

می  01/0کوچکتر از  نشان داده شده، چون سطح معناداری بدست آمده فوقبا توجه به نتایج آزمون رگرسیون که در جدول 

تاثیر دارد و فرضیه فرعی اول پذیرفته می ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی ، بنابراین متغیر (00/0باشد)

 پذیری اجتماعی تاثیر می گذارد.  بر مسئولیت 101/0شود. همچنین با توجه به ضریب بتا ماهیت کار با ضریب 

 آزمون فرضیه فرعی دوم؛

 العات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد..افشای اط

 نشان داده شده است. زیرنتیجه آزمون رگرسیون برای سنجش فرضیه فرعی دوم در جداول 

 افشای اطالعات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعیخالصه مدل رگرسیون تاثیر 

 ضریب تعیین (Rضریب همبستگی ) مدل

R2 

 R2ده )ضریب تعیین تعدیل ش

adj) 

 خطای استاندارد

1 a211/0 112/0 111/0 14111/0 

، 4دهد. برای مدل شماره یمرا نشان افشای اطالعات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعی خالصه مدل  تأثیر  فوقجدول 

کت و متغیر دهد بین متغیر مستقل افشای اطالعات شریمباشد که نشان یم 211/0مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 

 اجتماعی همبستگی خوبی وجود دارد.وابسته مسئولیت پذیری 

 bتحلیل واریانس

میانگین  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 مربعات

 سطح معناداری Fآماره 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

231/10 

131/20 

113/444 

4 

314 

312 

231/10 

413/0 

241/213 a000/0 

aشرکت العاتها )ثابت(: افشای اط . پیش بین 

bمتغیر وابسته: مسئولیت پذیری اجتماعی . 

 11در سطح اطمینان F تحلیل واریانس میان متغیرها را نشان می دهد که با توجه به معنی داری مقدار آزمون جدول فوق 

یر مستقل توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی ارائه شده برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، مدل خوبی بوده و متغیمدرصد، 

 .قادر است مسئولیت پذیری  را تبیین کند

 

 

 

 

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد مدل

 t Sig استاندارد

B Std.error Beta 

 ثابت 4

 ساختار مالکیت

122/4 

111/0 

012/0 

030/0 

101/0 120/41 

141/42 

000/0 

000/0 
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 افشای اطالعات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعیآزمون میزان تاثیر 

 

نشان داده شده، چون سطح معناداری بدست آمده از آزمون  فوقبا توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم که در جدول 

درصد فرضیه مورد نظر پذیرفته شده و  11، بنابراین در سطح اطمینان (00/0می باشد) 01/0رگرسیون خطی کوچکتر از 

یری اجتماعی سرمایه گذاران و سهامداران را بطور مثبت تحت تاثیر مسئولیت پذ 211/0افشای اطالعات شرکت با ضریب تاثیر 

 قرار می دهد.

 آزمون فرضیه فرعی سوم: 

 . ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد

ه است که در برای سنجش تاثیر ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی از آزمون رگرسیون استفاده شد

 ارائه شده است. زیرجداول 

 ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعیخالصه مدل رگرسیون تاثیر 

 ضریب تعیین (Rضریب همبستگی ) مدل

R2 

 R2ضریب تعیین تعدیل شده )

adj) 

 خطای استاندارد

1 a131/0 222/0 222/0 11111/0 

 

ارائه شده است نشان می دهد که ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت  فوقل نتایج حاصل از مدل رگرسیونی که در جدو

 تاثیر دارد. 131/0پذیری اجتماعی با ضریب 

 bتحلیل واریانس

میانگین  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 مربعات

 سطح معناداری Fآماره 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

421/32 

111/11 

113/444 

4 

314 

312 

421/32 

222/0 

114/414 a000/0 

aها )ثابت(: ساختار هیات مدیره شرکت . پیش بین  

bمتغیر وابسته: مسئولیت پذیری اجتماعی . 

نشان می دهد که مدل رگرسیونی به دست آمده مطلوب می باشد و متغیر حقوق  فوقسطح اطمینان به دست آمده در جدول 

 و دستمزد قادر به تبیین مسئولیت اجتماعی است.

 

 

 

 مدل

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد

 t Sig استاندارد

B Std.error Beta 

 ثابت 4

 افشای اطالعات

112/4 

110/0 

400/0 

032/0 

211/0 121/41 

414/41 

000/0 

000/0 
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 ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعیزان تاثیر آزمون می

ساختار هیات مدیره شرکت  11هد که در سطح اطمینان نشان می دفوق نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در جدول 

برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر دارد و فرضیه فرعی سوم مورد پذیرش است. نتایج نشان می دهد که ساختار هیات مدیره با 

  بر مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و متوسطی می گذارد. 131/0ضریب 

 وپیشنهادات نتیجه گیری کلی تحقیق

مسئولیت پذیری  برشفاف سازی اطالعات مالی  دی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات  تحقیق نشان می دهد که ،جمع بن

پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه تاثیرمعنی داری دارد.اجتماعی 

مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در 

 منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق  ارائه می شود. 

 برنامه ریزی جدی در جهت افزایش شفاف سازی اطالعات مالی

 جرایی قوی در ارتباط با افزایش شفاف سازی اطالعات مالیایجاد قوانین داخلی با ضمانت ا

 افشای مناسب وبه موقع اطالعات مالی

 برنامه ریزی جدی در جهت بهبود ساختار مالکیت شرکت

 برنامه ریزی جدی در جهت بهبود ساختار هیات مدیره

 منابع

 ، چاپ ششم .4ان ، سازمان حسابرسی ، ج( ، اصول حسابداری ، تهر4312.ارباب سلیمانی ، عباس . نظری ، محمود . )4

( ، مفاهیم و روش های آماری ، ابن شهر آشوب ، مرتضی . میکائیلی ، فتاح . 4312.باتاچاریا ، گوری . جانسون ، ریچارد . )2

 .2تهران ، انتشارات پیام نور ، ج

 (،روش تحقیق در علوم رفتاری .تهران نشر آگاه4311.بازرگان علی وهمکار )3

ی ، احمد . شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . .بدر1

 . 4312رساله دکترای حسابداری . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

 21-41.ص 42،جلد 421(،مفاهیم حاکمیت شرکتی .ماهنامه حسابدار.شماره 4321.حساس یگانه ،یحیی)1

 31-33.ص1.جلد 32(،حاکمیت شرکتی در ایران .فصلنامه حسابرس .شماره 4321ساس یگانه ،یحیی).ح2

( ، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در 4321.خواجوی ، شکراله . ناظمی ، امین . )1

 . 31-20تابستان ، صفحه  10ال دوازدهم ، ش بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، س

.دستگیر محسن ، ناظمی امین . بررسی نظرات استادان دانشگاه ها ، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران در رابطه با مدیریت 2

 . 42:  44،  4322سود . مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران . دانش و پژوهش حسابداری 

.مجله  "بررسی رابطه شفاف سازی اطالعات مالی ورفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"(،4322.سینایی ،حمید )1

 21.جلد 44تحقیقات مالی ،شماره 

 ،  11، شماره  42( بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 4322.فخاری ، حسین و سید روح اهلل تقوی )40

 مدل

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد

 t Sig استاندارد

B Std.error Beta 

 ثابت 4

 ساختار هیات مدیره

112/4 

142/0 

400/0 

031/0 

131/0 100/41 

141/44 

000/0 

000/0 
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( ، بررسی رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقالم سود تعهدی در 4321)قره باغی ، مهدی .  –.فخاری ، حسین 44

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران .

 شماره.  (:  استراتژی های انجام مسؤولیت اجتماعی سازمان ها،  ماهنامه احیا،4321کارنامی،  محمد مهدی ).42

.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته "ارزیابی شفافیت اطالعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران"(،4323.نوبخت زهرا)43

 مدیریت مالی ،دانشگاه آلزهرا.

.مشایخی بیتا ، صفری مریم . وجه نقد ناشی از عملیات مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 41

 . 31-11:  11؛  4321هران . فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ت

 .21(: استاندارد و مسؤولیت اجتماعی سازمان ها، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 4321نیازی، علیرضا و امینی، غالمرضا ).41
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