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 چکیده

های متغیرهای کالن اقتصادی همراه بوده و شرایط خاصی را برای محیط بحران اقتصادی با عدم اطمینان و نوسان
توانایی و قدرت مدیر بر ارزش و عملکرد شرکت را تواند کند که میها ایجاد میاقتصادی کشور و فعالیت شرکت

-تواند رفتار فرصتتحت تأثیر قرار دهد. همچنین، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط بحرانی می

رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت طلبانه مدیران را تعدیل نماید. از این
-های گزارشگری مالی شرکت در شرکتزش شرکت و عملکرد مالی آن با توجه به اثر تعدیلی ویژگیمدیریت، ار

های گزارشگری شرکت از های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی ویژگی
است. با استفاده از روش دو خصوصیت اثرگذار شامل کیفیت حسابرسی  و کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده 

تا  1385های  زمانی بین سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره 197حذف سیستماتیک، تعداد 
سطح کیفیت حسابرسی باالتر با  دهد که ویژگیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می 1396

شود. کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش و عملکرد مالی شرکت می
همچنین، ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی باالتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت 

 رزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ندارند. قدرت و توانایی مدیریت بر ا
های گزارشگری مالی بحران اقتصادی، قدرت مدیریت، ارزش شرکت، عملکرد مالی و ویژگی یدیکل واژگان
 شرکت.
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 مقدمه
ت، مدیران در سطح سازمانی شده اس قدرت خاصی به میزان تأثیر های اخیر، توجهدر دهه

( 1،2009مالی)برتراند و اسکوالر هایگیریحیث تصمیم مهم از عوامل بسیارزیرا مدیران از 
-(. مرور ادبیات پژوهش نشان می2،1992باشند)فینکلشتینهای راهبردی میانتخاب وسایر

دهد که قدرت مدیرعامل تابعی از درصد مالکیت، دوره تصدی، تخصص و توانایی تلقی 
-( اعتقاد دارد قدرت مدیرعامل سبب می2016)4(. وانگ2011، 3شود)تومار و کورالمی

( بیان 2002)5شود تا مزیت رقابتی و نوآوری در شرکت ایجاد گردد. آدامز و همکاران 
رود هایی که مدیرعامل از قدرت بیشتری برخوردار است، انتظار میاند در شرکتنموده

عتبار مدیران عملکرد و ارزش شرکت به واسطه تثبیت جایگاه و همچنین کسب شهرت و ا
 و قدرت ها تا حد زیادی با سطح تواناییارزش شرکت ،بنابرایندر بازار افزایش یابد. 

( معتقد 2011)6. در مقابل، هینتینگاالمدیران مرتبط بوده و به یکدیگر پیوند خورده است
شود عنوان منبعی از توانایی و نفوذ بر هیأت مدیره تعریف میاست که قدرت مدیرعامل به

شود که این موضوع ممکن طلبانه و ناکارآمد تواند منجر به بروز رفتارهای فرصتمی که
داران را کاهش دهد. طبق این دیدگاه، قدرت مدیرعامل تأثیر منفی بر است ثروت سهام

عملکرد و ارزش شرکت دارد. فضای کسب و کار بر صالحدید مدیر و نتایج شرکت تأثیر 
مدت، تواند مدیران را وادار کند که برای بقای طوالنییهای بیرونی مگذارد، شوکمی

رود که تأثیر قدرت (. بنابراین، انتظار می2015، 7رفتار کارآمدتری داشته باشند)کو
مدیرعامل بر ارزش و عملکرد مالی، تحت تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی مانند بحران 

ت که همه ابعاد شرکت را تحت تأثیر اقتصادی قرارگیرد. زیرا این متغیر یکی از عواملی اس
های غیر (. قدرت مدیر عامل می تواند در دوره2011، 8دهد)داول و همکارانقرار می

(. 1993،  9فینکلشتینپایدار مزایای بیشتری نسبت به اوقات با ثبات داشته باشد)هالبلیان و 
ی تغییرات مثبت ارزش هایی که با آشفتگی مالی روبرو هستند احتماال برابنابراین، بنگاه

(. بحران اقتصادی فرصت خوبی برای 2015شرکت به مدیران قدرتمند نیاز دارند)کو، 
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کند. بحران اقتصادی منجر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل تحت یک شوک منفی فراهم می
(. 2010، 1شود)کامپلو و همکارانبه افزایش عدم اطمینان و نقدینگی در موسسات مالی می

ها ن معنی است که بحران از کنترل مدیران در صنعت مالی خارج است. شرکتاین بدا
های معوقه روبرو شوند، مدیریت یک ممکن است با کمبود پول نقد و بازپرداخت بدهی
های پایدار بسیار متفاوت است. بنابراین، مدیر قدرتمند، در پریشانی مالی در مقایسه با زمان

تصادی به مدیران قدرتمندتر نیاز دارند، زیرا مدیران مؤسسات مالی در طول بحران اق
ها و تعیین کنترل داخلی باالتر موجب گذاری شرکتقدرتمند با ایجاد انگیزه در سرمایه

دهد (. مرور ادبیات پژوهش نشان می2010، 2اشتینموفقیت  خواهند شد)ایواشینا و شارفش
ت گزارشگری مالی و در نتیجه ارزش های اقتصادی منجر به تغییر کیفیکه تغییرات چرخه

های دنبال وقوع بحرانبهشود. ( می2013، 4؛ فیلیپ و رافورنیر2011، 3شرکت)برتوم و مگی
های اخیر، دربارۀ کیفیت در سالگ های بزرورشکستگی شرکتو درپی مالی پی

 نشانه رفته است؛ مالی انگشت اتهام به سوی گزارشگری مالی تردید شده وگزارشگری
حسابداری و عواملی از قبیل قضاوت،  فهای مختلازروش ها با استفادهشرکت مدیران زیرا

را دستکاری کنند؛ گرفتن تصمیم  سود و های مالیتوانند گزارشتخصیص و برآورد می
صورت  شود تسهیم منابع بهمیب موج ححیصاطالعات ناکافی و نا بسب نادرست به

)احمدی و همکاران، صادی و اجتماعی در جامعه محقق نشودناعادالنه انجام شود و رفاه اقت
. بنابراین، شودمیمالی  اطالعاتی سودمندمالی سبب ارتقای   کیفیت گزارشگری(. 1398

گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت هم گذاران و سرمایهقانونواضح است که 
طور مستقیم گزارشگری مالی به عقیده هستند زیرا اعتقاد نهایی بر این است که کیفیت

( و درسطح کالن کیفیت گزارشگری 1998، 5روی بازارهای سرمایه اثرگذار است)لویت
(. اسکایف و 1391مالی دارای اثرات اقتصادی است)سجادی و همکاران،

نیز معتقدند که کیفیت پایین گزارشگری مالی منجر به افزایش عدم ( 2013)6همکاران
 که شودمیسبب  مایندگین رابطه. گرددرصت طلبی مدیران میتقارن اطالعاتی و ف

 ترنامطمئن محیطقابل مشاهده باشد و شرکت در معرض یک   کمتر مدیریت اقدامهای
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ر چه کیفیت اطالعات در گزارشگری مالی بهبود ( و ه1994، 1)دنیس و دنیسگیردقرار
یابد. براین ندگی کاهش میهای نماییابد، عدم تفارن اطالعاتی، هزینه سرمایه و هزینه

 نتایج. های با کیفیت گزارشگری مالی باالتر عملکرد بهتری خواهند داشتاساس بنگاه
وتوانایی  قابلیت پایین، مالی واهرم حسابرسی دهدکیفیتمی نشان( 2018)2لزوبی پژوهش

حسابرسان برای . دهدافزایش می وکیفیت گزارشگری مالی را راکاهش مدیریت سود
-های مالی میهمیت صورتا اهای بو اشتباهها فمنافع سهامداران در مقابل تحری ظحف

یران را به بهبود دو م فبهبود کیفیت حسابرسی، اعمال مدیریت سود را کش هتوانند ب
( و افزایش ارزش و عملکرد شرکت 1390و همکاران،  کیفیت سود)نمازی

های مالی اثرات منفی جدایی حسابرسی صورت(. 1398)احمدی و همکاران،وادارکنند
کردن مشکالت و برطرفوسیلۀ کاهش عدم تقارن اطالعاتی  مالکیت از مدیریت را به

( و 1392،خانقاهزادهتقی و بادآورنهندیگذاری)نمایندگی، سبب افزایش کارایی سرمایه
(.  بنابراین درشرایط بحران 3،2012چویی و بایشوند)بهبود ارزش وعملکرد شرکت می

تأثیر تصادی، ارتباط قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد واحدهای تجاری تحتاق
ها و ابعاد گزارشگری مالی همانند کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ویژگی
-طلبی مدیران میگیرد و سبب کاهش مشکالت نمایندگی و فرصتها قرار میشرکت

گسترش ادبیات  مربوط به قدرت مدیر عامل شوند.  بر این اساس، پژوهش حاضر عالوه بر 
پردازد. همچنین، تأثیر قدرت در بازار سرمایه ایران، به بررسی تأثیر بحران اقتصادی نیز می

هایی مانند هایی با ویژگیمدیران بر نتایج شرکت در شرایط بحران اقتصادی و در محیط
بررسی قرارگرفته شده  کیفیت حسابرسی و  کیفیت گزارشگری مالی متفاوت کمتر مورد

است. بنابراین، این پژوهش درصدد است تا تأثیر بحران اقتصادی بر رابطه قدرت مدیر و 
ارزش و عملکرد شرکت را با توجه به نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی 

شود. مورد بررسی قرار دهد. در ادامه پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می
شود. در ادامه شناسی  پژوهش بیان میهای پژوهش مطرح و در ادامه روشرضیهسپس، ف

-گیری ارائه میشود و در نهایت بحث و نتیجههای پژوهش مطرح مینتایج آزمون فرضیه

 شود.
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 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 رد مالیبحران اقتصادی، قدرت مدیرعامل، ارزش و عملک

بسزایی در اثربخشی و  ثیرأا تهآن و قدرت مدیران نقش کلیدی در سازمان دارند و توانایی
 ها است که بهیکی از ابعاد سرمایۀ انسانی شرکت مدیریت قدرتها دارد. کارایی شرکت

رفتن ال که با (1397آرانی، )خواجوی و قدیریانشودبندی میعنوان دارایی نامشهود طبقه
های اند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانۀ شرکت شود، خصوصاً در دورهتوآن می

ثیر بسزایی بر عملکرد شرکت أتواند تهای مدیریتی میگیریبحرانی عملیات، که تصمیم
روست، مدیران تواناتر هایی که شرکت با بحران روبهافزون بر آن، در دوره. داشته باشد

مین منابع مورد نیاز خواهند داشت)حسنی القار و أاط با تتری در ارتبگیری مناسبتصمیم
(. قدرت مدیر عامل از زمان بحران مالی جهانی توجهات را به خود جلب 1396شعری، 

های شرکت و مدیریت کرده است، زیرا مدیر عامل دارای اثرات خاص برای سیاست
مدیر عامل به شدت بر (. بر اساس تئوری نمایندگی قدرت 2015، 1گذاری است)کوسرمایه

گاه است دید این دیؤشواهد تجربی م(. 2004، 2گذارد)ببچوک و فردهیئت مدیره تأثیر می
که قدرت مدیرعامل به خاطر کاهش در نظارت مؤثر هیأت مدیره بر کارکنان اجرایی 

( و 1994 ،3شتین و داونیینکلشود)فمنجر به رفتارهای فرصت طلبانه بیشتری می احتماال
کنند ( استدالل می2011)4منفی بر نتایج شرکت خواهد داشت. ببچوک و همکاران تأثیر

-که قدرت مدیر عامل تأثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد. همچنین، محدود شدن سرمایه

-گذاری و افزایش بدهی در شرایط بحران اقتصادی ارزش شرکت را در مؤسسات مالی به

( سعی 2016)5(. لی و همکاران2010و همکاران، دهد)کامپلو ای کاهش میطور غیرمنتظره
های مطالعه آنها نشان ها داشتند. یافتهدر سنجش تأثیر مدیر قدرت عامل بر عملکرد شرکت

گیری بیشتری دارد ، عملکرد شرکت ها متغیرتر است. در داد که وقتی مدیر قدرت تصمیم
ا همسو با منافع سهامداران،  نقطه مقابل، مدیران با قدرت بیشتر به احتمال زیاد شرکت ر

( اعتقاد دارند که 2005)7(. آدامز و همکاران1976، 6لینگکنند)جنسن و مکمدیریت می
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های  آنها حاکی تغییرات مثبت عملکرد توسط مدیران عامل قدرتمند، شدیدتر است. یافته
ی تأمین های دارای ظرفیت برااز آن است که توانایی و قدرت مدیریتی باالتر، به شرکت

های کند. از این رو، آنها قادر هستند فرصتمالی بیشتر در شرایط بحران مالی کمک می
رسد توانایی باالی مدیریتی نظر میگذاری بیشتری را دنبال کنند. بنابراین، بهسرمایه

نوبه خود ارزش شرکت را کند که بهگذاری دوره بحران را جبران میسرمایهمشکالت کم
 (.          2013، 2؛ کاستودیو و همکاران2016، 1من و همکاراندهد)براکافزایش می

در خصوص تأثیرگذاری بحران اقتصادی بر ارتباط قدرت مدیر عامل با ارزش و  
دارد که بحران عملکرد شرکت دو دیدگاه مختلف وجود دارد. دیدگاه اول بیان می

-و مدیران اغلب به منظور گمراهها شده اقتصادی منجر به کاهش سود بسیاری از شرکت

کنند. این کردن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می
های واقعی انجام مدیریت سود از طریق دستکاری ارقام حسابداری یا دستکاری فعالیت

کاهش  ای بر بازارهای مالی از طریق(.  بحران اقتصادی اثر عمده2013، 3شود)فاسبرگمی
وسیله مؤسسات مالی داشته است. ها و تأمین مالی بهچشمگیر صدور سهام توسط شرکت

یکی از پیامدهای اختالل بازارهای سرمایه و مالی که در اثر بحران اقتصادی ایجاد شد، 
رو، بسیاری از ها بود؛ از اینافزایش چشمگیر مبلغ بدهی در ساختار سرمایه توسط شرکت

های خود را نداشته و در معرض بحران، توانایی بازپرداخت بدهی ها در دورهشرکت
گیرند و در نتیجه مدیران شرکت انگیزه الزم برای کتمان عملکرد ورشکستگی  قرار می

شود، ضعیف شرکت از طریق مدیریت سود که سبب بزرگتر نشان دادن سود می
شود که مدیریت در شرایط (. دردیدگاه مقابل بیان می2012، 4دارند)گارسیا و همکاران

که حسابرسان های شدید حسابرسان مستقل بوده و یا زمانیبحران اقتصادی، تحت نظارت
کنند، انگیزه بیشتری برای های خود صالحیت تداوم فعالیت شرکت را منتشر میدر گزارش

ی اگر کنند. عالوه بر این، در چنین شرایطکاری بیشتر، پیدا میکاهش سود و اعمال محافظه
تغییراتی در مدیریت شرکت نیز اتفاق افتاده باشد، مدیران جدید ممکن است تمایل به 

(. 5،2014ها جهت عملکرد آتی بهتر داشته باشند )فیلیپ و رافورنیرپاکسازی عمده زیان
ترین مهم عنوان مدیران را به و قدرت توان تواناییازدیدگاه تئوری و عمل می درنهایت،

                                                                                                                   
1 Brockman and et al. 
2 Custódio and et al. 
3 Fosberg 
4 García and et al. 
5 Filip & Raffournier 
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 کار و در نهایت افزایشو کسب یطشرکت در مح و أثیرگذار بر موفقیتعامل انسانی ت
 (. 1396نژاد و تارفی، ؛ علی2013، 1و چوی ئوسیا)ارزش شرکت تلقی نمودعملکرد و 

 های گزارشگری مالیویژگی
ها ناپذیر از ماهیت درونی سازمانها واقعیتی جداییبحران ،در عصر جدید و در هزاره سوم

(. در شرایط بحران 1396آشتاب و همکاران، ؛ 1391سیام و همکاران، )اندگردیده
گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین اقتصادی، اطمینان و اعتماد سرمایه

( بنابراین، 2012کیفیت حسابداری از اهمیت باالیی برخوردار است)گارسیا و همکاران، 
العات مفید و سودمند را از سایر اطالعات کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اط

دهد و در سنجش توان سودآوری مؤثر منفک کرده، سودمندی اطالعات را افزیش می
(. کیفیت باالی گزارشگری مالی از طریق کاهش 1393شود)پیری و همکاران، واقع می

فزایش عدم تقارن اطالعاتی، امکان گزینش نادرست وخطر اخالقی را کاهش داده و  با  ا
دهندگان در کنترل و تحت نظرگرفتن فعالیت مدیران منجر به توانایی سهامداران و وام

شود. بنابراین، کیفیت باالی گزارشگری مالی در های نظارت مدیریت میکاهش هزینه
-دنبال آن رشد شرکت میهای تأمین مالی و بهنهایت منجر به کاهش ریسک و هزینه

تواند متأثر (. از سوی دیگر گزارشگری مالی با کیفیت می1394شود)فروغی و همکاران، 
 (.1396صالحی و همکاران، ها باشد)عربهای مدیریتی شرکتاز قدرت و توانایی

ای را در حمایت از کیفیت که نقش عمده هایی استاز حلقه حسابرسی مستقل 
دیدگاه نظری از د. کنسرمایه ایفا می گزارشگری مالی در سراسر دنیا در بازارهای

در طول بحران  نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطالعاتی نمایندگی، این موضوع
و کاستن مسائل نمایندگی بین  (2011  ،3؛ چیا و همکاران2006، 2)کنچل و ویلکنزمالی

جنسن و مک )کندمدیریت و مالکان و همچنین سهامداران اکثریت و اقلیت بازی می
ای خود و اجتناب از به منظور حفظ اعتبار و شهرت حرفهحسابرسان (. 1976، 4لینگ

 حسابرسی بنابراین .دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند
 مالی اطالعاتیت شـفافاز  ینـاناطم حصـول ابزارهـای مهمتـریناز  مالی، صورتهای

                                                                                                                   
1 Siao   & Chou  
2 Knechel& Willekens 
3 Chiadand et al 
4 Jensen   &  Meckling 
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کیفیت  افـزایش جـبمو و( 2004، 1)کاستارال و همکارانرودمی شمار به هاشرکت
-تقارن اطالعاتی و در نتیجه افزایش عملکرد و ارزش شرکت میاطالعات و کاهش عدم

ها و منابع افزایش کیفیت حسابرسی و توانایی آنها، مدیران را در شناخت بهتر فرصتشود. 
اطالعات ارائه ( و موجب بهبود صحت 1396)صفدری و همکاران، رساندشرکت یاری می

دست هتری از ارزش شرکت بدهد برآورد دقیقگذاران اجازه میو به سرمایهشود میشده 
های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع (. در ادامه برخی از پژوهش1388آورند)پورکریم، 
 گردد.پژوهش ارائه می

( در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریتی و ارزش نهایی 1399سوخکیان و همکاران) 
این نتیجه رسیدند که توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی وجه نقد تأثیر معناداری  وجوه نقد، به

اند که شاید دولتی بودن ساختار مالکیت، بالطبع فرآیند انتخاب و ندارد و اذعان نموده
 ارزیابی عملکرد مدیران را بتوان توجیهی بر این نتایج دانست.

مالی مدیرعامل و  دانش وانایی،وان ت( در پژوهشی با عن1397عابد و همکاران)طاهری 
-صورت همهکه توانایی و دانش مالی مدیرعامل ب ندنشان داد، شفافیت گزارشگری مالی

 د.زمان اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دار
 کیفیت کنندگیتعدیل نقش( در پژوهشی تحت عنوان 1397اسدی و همکاران) 

 بیننشان دادند که  مالی عملکرد و درگردش سرمایه مدیریت بین بررابطه مالی گزارشگری
و نتایج ناشی  دارد وجود معنادار و مثبت رابطه مالی عملکرد و درگردش سرمایه مدیریت

 مالی گزارشگری از برازش مدل براساس نسبت کیوتوبین حاکی از آن است که کیفیت
-می دارد، بنابراین عملکرد مالیدر گردش و  سرمایه مدیریت بر رابطه بین ثیرمعناداریأت

 مدیریت تأثیرمثبت افزایش منجر به مالی گزارشگری کیفیت افزایش نمودکه ادعا توان
 .شودمی هامالی شرکت برعملکرد درگردش سرمایه

( به بررسی تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی 1396ابراهیمی و همکاران) 
بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هموارسازی سود، ارتباط پرداختند. نتایج نشان داد که 

-کاری شرطی دارد، ولی ارتباط معناداری بین بحران مالی با محافظهارزشی سود و محافظه

 کاری غیرشرطی یافت نشد.
های حسابرس بر ( در پژوهشی به بررسی ویژگی1396صفدری و همکاران) 

پژوهش مؤید وجود رابطه  نتایج له پرداختند.دوره شش ساتوانمندسازی مدیران در یک

                                                                                                                   
1 Kastarla and et al. 
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چهار ویژگی مورد بررسی حسابرس شامل اندازه موسسه حسابرسی ، تخصص  مثبت بین
 .باشدحسابرس ، قدمت موسسه و دوره تصدی بر توانمندسازی مدیریت می

های مدیر عامل و عملکرد شرکت  با ویژگی عنوان ( در پژوهشی تحت2019)1سایدو 
دهد که آموزش مدیرعامل سودآوری را شخصیت، تحصیالت و مالکیت نشان میتأکید بر 
یابد که مدیر عامل شرکت طور مشابه ، عملکرد سهام زمانی بهبود میبخشد. بهبهبود می

 قبل از منصوب شدن به عنوان مدیر اجرایی ، تجربه قبلی شرکت را داشته باشد. 
گذاری تأثیر قدرت مدیر بر سرمایه وانبا عن( در پژوهشی 2018)2اندرو و همکاران 

شرکت در طول دوره بحرانی به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت قوی بین توانایی و 
طور گذاری شرکت در دوره بحران وجود دارد. بهقدرت مدیریتی قبل از بحران و سرمایه

کاهش مشکالت زیر  کلی، نتایج با این دیدگاه سازگار است که توانایی باالی مدیریتی به
-کند که به نوبه خود ارزش را افزایش میگذاری در طول دوره بحرانی کمک میسرمایه

 دهد.

مدیریتی، ارتباطات سیاسی و ی توانای با عنوان(در پژوهشی 2017)3وانگ و همکاران 
توانایی مدیریتی منجر به کاهش به این نتیجه رسیدند که افزایش  گزارشگری متقلبانه

ر توانایی تأثی تواندها میگردد و ارتباطات سیاسی بنگاهگزارشگری مالی متقلبانه می
 را تعدیل کند. های مالی متقلبانهمدیریتی بر احتمال صورت

تأثیر قدرت مدیر بر ارزش شرکت تحت شرایط بحران  با عنوان( در پژوهشی 2015کو) 
اقتصادی به این نتیجه رسید که در شرایط بحرانی، مدیران قدرتمندتر تأثیر مثبتی بر ارزش 

 های دولتی برای استفاده از بودجه، قدرت باالتری دارند. شرکت دارند و در شرکت

 ی پژوهشها هیرضف

ها و رت مدیر عامل و تأثیر آن بر سیاستهای متعددی در مورد ناهمگونی قدپژوهش
؛ کاستودیو 2009، 5؛ برتلند2014، 4؛ بنملک و فریدمن2015ارزش شرکت)کوو همکاران، 

؛ کو و 2018( و بهبود عملکرد و ارزش شرکت)آندرو و همکاران، 2014، 6و متزگر
دارد. ( در شرایط بحران اقتصادی وجود 1395نژاد، ؛ ممتازیان و کاظم2015همکاران، 

                                                                                                                   
1 Saidu 
2 Andreou  
3 Wang 
4 Benmelech   & Frydman  
5 Bertrand 
6 Custódio & Metzger 
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های مختلفی مانند دوگانگی مدیرعامل، دوره تصدی ( معتقد است ویژگی2019سایدو) 
مدیرعامل، میزان تخصص و دانش، توانایی مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، میزان مالکیت 

شود. ها میسهام، جنس، چرخش و گردش مدیرعامل که موجب قدرت گرفتن آن
وجب کاهش اثرات بحران اقتصادی و خروج براساس ادبیات موجود، کیفیت حسابرسی م

-(. مستند به مبانی نظری ارائه1397شود)ابراهیمی و همکاران، تر از بحران مالی میسریع

 ی اول و دوم به صورت زیر تدوین شده است:ها هیفرضشده، 
فرضیه اول: تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت در 

 تر متفاوت است.کیفیت حسابرسی باالتر و پایین ها باشرکت

فرضیه دوم: تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیر عامل و عملکرد مالی شرکت 
 تر متفاوت است.ها با کیفیت حسابرسی باالتر و پاییندر شرکت

یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است همسو با تغییر شرایط اقتصادی در واحدهای  
 کنندادعا می از پژوهشگران. برخی است یفیت گزارشگری مالیتجاری رخ دهد، مسأله ک

که در حالی ،ها تمایل دارند تا به دستکاری سودهایشان بپردازندها مؤسسهکه در این دوره
ها انگیزه دارند تا سود خالص را که در این شرایط مؤسسه کننددیگران اینطور فکر می

(.  همچنین نتایج 1396صالحی و همکاران، )عربری گزارش کنندبدون هرگونه دستکا
بینی ( حاکی از اینست که کیفیت گزارشگری مالی توانایی پیش1395دلخوش و مالک )

ی سوم و چهارم به صورت زیر ها هیفرضها را دارد. بر بر این اساس، ورشکستگی شرکت
 تدوین شده است:

رتباط میان قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت در فرضیه سوم: تأثیر بحران اقتصادی بر ا
 تر متفاوت است.ها با کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایینشرکت

فرضیه چهارم: تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیر عامل و عملکرد مالی 
 تر متفاوت است.ها با کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایینشرکت در شرکت

 شناسی پژوهش روش

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  آماری پژوهش، کلیه شرکت  جامعه
صورت که در هر مرحله از بین کلیه  بوده است. بدین 1396تا  1385ی ها سالزمانی   فاصله

، اند نبودهیی که دارای شرایط زیر ها شرکت، 1385های موجود در ابتدای سال شرکت
 ی باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدند: ها رکتشحذف شده و 
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 ی تداوم فعالیت داشته باشند.بررسمورد   دورهباید در طول  ها شرکت -1

 ی باشد.صنعتی و دیتولی ها شرکتآماری شامل   نمونه -2

 ها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل همگنی داده -3

-شرکت به -سال 2364شرکت، شامل  197ل مزبور، تعداد در نهایت، پس از طی مراح

 ها انتخاب شدند. عنوان نمونه پژوهش برای انجام آزمون فرضیه

 ها و متغیرهای پژوهش الگو

با توجه به مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش، سؤال اساسی این است که چگونه 
بحران اقتصادی بر رابطه قدرت ها ممکن است تأثیر های گزارشگری مالی شرکتویژگی

( 1مدیرعامل با عملکرد مالی و ارزش شرکت را تعدیل نماید. از این رو، از مدل شماره )
های دوم و ( برای آزمون فرضیه2های یک و سوم  و از مدل شماره )برای آزمون فرضیه

 (: 2015چهارم استفاده شده است)کو، 
 (1مدل) 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Crisis𝑖.𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑂 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖.𝑡
+ 𝛽3(Crisis ×  𝐶𝐸𝑂 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟)𝑖.𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡
+ 𝛽5𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖.𝑡 + 𝛽6𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖.𝑡 + 𝛽7𝐴𝑔𝑒𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (2مدل) 

𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽0 + 𝛽1Crisis𝑖.𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑂 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖.𝑡 + 𝛽3(Crisis ×
𝐶𝐸𝑂 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟)𝑖.𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝛽5𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖.𝑡 + 𝛽6𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖.𝑡 + 𝛽7𝐴𝑔𝑒𝑖.𝑡 +

𝜀𝑖,𝑡  
های گزارشگری  مالی های پژوهش ابتدا بر اساس ویژگیمنظور آزمون فرضیهبه 

شرکت)کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی( نمونه پژوهش بر اساس میانه 
های پژوهش شوند و در ادامه، مدلتقسیم می های گزارشگری مالی به دو گروهویژگی

گیرد. در نهایت، به منظور تأیید یا رد های پژوهش مورد استفاده قرار میبرای آزمون فرضیه
ای ضرایب)آزمون ( مربوط به تخمین بر اساس آزمون مقایسه𝛽3فرضیات، ضرایب)ضریب 

 تی( مقایسه خواهد شد. متغیرهای پژوهش به شرح زیر:

 متغیرهای وابسته

 (.2005، 1ارزش شرکت: ارزش بازار به ارزش دفتری)چن و همکاران

                                                                                                                   
1 Chen and et al. 
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( . به 2013، 1های)فاسوعمللکرد مالی: تقسیم سود خالص شرکت به ارزش دفتری دارایی
عنوان معیار سنجش عملکرد شرکت مورد ( نرخ بازده دارایی به2019پیروی از سایدو)

ها،  ران با کنترل هزینهدیمبا استفاده از نرخ بازده دارایی،  زیرااستفاده قرار گرفته شده است 
در طول سال)سایدو،  های عملیاتی کنترل دارائی عالوه برنرخ سود خالص و حجم فروش، 

 ( . 2019( به محتوای تاریخی نیز توجه دارند)سایدو، 1390؛ صحت و همکاران، 2019

 یر مستقلمتغ

خص قدرت مدیرعامل از چهار معیار استفاده شده است قدرت مدیر عامل: برای تعیین شا
 و( 1398)یوسفی و کاراز نیک پیروی به شاخص سنجش برای شده استفاده روش که

 و شرکتی حاکمیت شاخص تعیین برای( 1389)سالطه زاده محمد و نیکومرام
 :باشدمی افشا سنجش برای (1994)2واالس

مدیره استخراج گزارش فعالیت هیأت الف(درصد مالکیت مدیریت: اطالعات آن از 
شده است. از طریق مشخص کردن میانه، اگر درصد سهام در اختیار مدیرعامل بیشتراز میانه 

باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد  مطالعه مورد دوره در هاشرکت کل
-؛ رهنمای1397کالیی و اسکافی اصل، ؛ توانگر حمزه3،2016و همکاران کلیسیصفر)

 (. 1398شتی و زندی، رودپ
هایی است که یک شخص سمت مدیرعاملی ب( دوره تصدی مدیریت: تعداد سال 

ها در شرکت را برعهده دارد. از طریق مشخص کردن میانه، اگر بیشتراز میانه  کل شرکت
؛ الری 2019دوره مورد مطالعه باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر)سایدو، 

 (. 1398رودپشتی و زندی، ؛ رهنمای1396 بیاض و اورادی،دشت
های حسابداری، مدیریت مالی و ج( دانش مالی مدیرعامل: مدرک کارشناسی رشته 

صورت اقتصاد عدد یک، کارشناسی ارشد عدد دو، مدرک دکتری عدد سه در غیر این
د ها در دوره مورصفر. سپس از طریق مشخص کردن میانه، اگر بیشتر از میانه  کل شرکت

-؛ الری دشت2015،  نباتواح و همکارامطالعه باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر)

رودپشتی و زندی، ؛ رهنمای1397و همکاران،  طاهری عابد؛ 1396بیاض و اورادی، 
1398 .) 

                                                                                                                   
1 Fosu 
2 Wallace 
3 Lisic and et al. 



  13  ... یمال عملکرد و ارزشمدیرعامل با  قدرت بین ارتباط بر یاقتصاد بحران ریثات

 است: شده ( استفاده2012)1همکاران و دمرجیان مدل د( توانایی مدیر عامل: از
 (3مدل)

𝑀𝑎𝑥𝑣𝜃

=
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉1𝐶𝑜𝐺𝑆 + 𝑉2𝑆𝐺&𝐴 + 𝑉3𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 + 𝑉4𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑉5𝑅&𝐷 + 𝑉6𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑉7𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛
 

 
های عمومی اداری هزینه t ،𝑆𝐺 & 𝐴سال  در رفته فروش کاالی بهای  𝐶𝑜𝐺𝑆که در آن: 

 ابتدای در تجهیزات و آالت ماشین امالک، خالص مانده t ،𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸و فروش در سال 

 در توسعه و تحقیق هزینه t ،𝑅&𝐷هزینه اجاره عملیاتی در سال  t ،𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒سال 

 دارایی خالص مانده t ،𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛سرقفلی خریداری شده در ابتدای سال  t  ،𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙سال

 . t سال  ابتدای در نامشهود
 شده گرفته نظر در ، vخاص ضریب ورودی متغیرهای از کدام هر برای در این مدل 

 شده محاسبه مقدار نیست. یکسان خروج)فروش( بر ورودی همه متغیرهای اثر زیرا است

 و 1 برابر کارآیی حداکثر که گیردمی قرار 1 تا صفر در محدوده شرکت کارآیی برای
 و دمرجیان .است ترپایین شرکت کارآیی یعنی کمتر باشد، آمده دستبه مقدار چه هر

کارآیی  خود، مدل در شرکت ذاتی هایویژگی اثر منظورکنترل به (2012همکاران)
 توانایی و شرکت ذاتی هایویژگی اساس بر کارآیی یعنی جدا بخش دو به را شرکت

 ذاتی ویژگی 5 کنترل از استفاده با را کار این آنها اند.کرده مدیریت، تقسیم

 در شرکت پذیرش عمر شرکت، نقدی جریان شرکت، سهم بازار شرکت، شرکت)اندازه

 عنوان به متغیر 5 این از کدام هر اند.داده خارجی)صادرات(( انجام فروش و بورس

 اتخاذ بهتری هایتصمیم تا کنند مدیریت کمک به توانندمی شرکت، ذاتی هایویژگی

 که (4مدل) در نمایند. را محدود مدیریت توانایی و کرده عمل عکس جهت در یا کنند

 است:  شده ویژگی کنترل 5 این شده، ارائه (2012همکاران) و دمرجیان توسط

 (4مدل )
𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝑎2𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑡 + 𝑎3𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 +
𝑎4𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝑎5𝐹𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

 
های شرکت، دارایی مجموع طبیعی لگاریتم با برابرشرکت،  اندازه 𝑆𝑖𝑧𝑒  که در آن،

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 کل فروش به شرکت فروش نسبت با برابر و شرکت بازار سهم 

                                                                                                                   
1 Demerjian and et al 
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 نقدی عملیاتی های جریان بودن مثبت صورت در که موهومی متغیری  𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡صنعت، 

 عمر  𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡 است، شده گرفته نظر در صفر برابر بودن منفی صورت در و یک برابر

 که هاییسال تعداد طبیعی لگاریتم با برابر و بهادار اوراق بورس در پذیرش شرکت

هایی شرکت برای و است دامی متغیر نیز   𝐹𝐶𝐼𝑖,𝑡 است، شده بورس پذیرفته در شرکت
 نظر در صفر صورت این غیر در 1 برابر اندداشته خارجی( ارز با صادرات)فروش که

-به است. مدیریت توانایی میزان دهندهنشان نیز (𝜀𝑖,𝑡مدل) ماندهباقی و شده است گرفته

در  پذیرد.طوری که اگر بیشتراز میانه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را می
نهایت، پس از تعیین اعداد متغیرهای ذکر شده برای هر سال شرکت، شاخص قدرت 

؛ نیکومرام، محمدزاده 1396کار وهمکاران، شود)نیکمدیریت به شرح زیر محاسبه می
 (.                   1389سالطه، 

CEO Power =
∑j=1

m dJ

∑j=1
m HJ

 

 
∑ در این رابطه،  

𝑗=1

𝑚
𝑑𝐽  بیانگر کلیه معیارهای قدرت مدیریت است که امتیاز یک

∑اند و گرفته
𝑗=1

𝑚
𝐻𝐽 های صفر یا بیانگر کلیه معیارهای قدرت مدیریت است که ارزش

یک در مورد آنها لحاظ شده است. به این ترتیب در مورد هر شرکت شاخص قدرت 
 گیرد.گیری شده و در دامنه صفر تا یک قرار میمدیریت اندازه

شاخص بحران اقتصادی: از چهار معیار به شرح زیر استفاده شده است،  متغیر تعدیلگر:
( و 1398کار و یوسفی)پیروی از نیکهمچنین روش استفاده شده برای سنجش شاخص به 

( برای تعیین شاخص حاکمیت شرکتی و 1389نیکومرام و محمد زاده سالطه)
  باشد:( برای سنجش افشا می1994واالس)

الف( تغییر نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد و 
کشورهای در حال ثیر قرار داده است. در أت سیاری از متغیرهای کالن اقتصادی را تحتب

های مختلف از  اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکتمانند ایران، بررسی میزان  توسعه
دلیل فقدان  آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به مسائل مهم و اساسی به شمار می

د)دهقان و کامیابی، های مالی قرار گیرن بیشتر در معرض بحران ،بازارهای مالی توسعه یافته
های بانک مرکزی)آواد و داده (. برای تعیین تغییرات نرخ ارز طبق آمار و1398
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که بیشتراز ( استفاده شده است. سپس از طریق مشخص کردن میانه، در صورتی1،2015آواد
 شود. میانه باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می

 ت.ها در اقتصاد اس تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتب( تغییر نرخ تورم:  

 گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهدتواند سرمایهثباتی میبی نوسانات و فضایافزایش 
)فعالجو و سیداحمدی، گذار استرثیأکالن اقتصادی ت بر ساختار اقتصاد و متغیرهای و

(. بنابراین، برای سنجش از تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی)آواد و 1394
که بیشتراز از طریق مشخص کردن میانه، در صورتیشود. سپس ( استفاده می2015آواد، 

 شود. میانه باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می
از طریق فرایندهای موسوم به سود بانکی نرخ  هایوسان: نج( تغییر نرخ سود بانکی 

سود بانکی ترتیب نوسانات نرخ شود. بدینمکانیسم انتقال به متغیرهای اقتصادی منتقل می
منجر به اختالل در بازار پول شده و سپس به بازار سرمایه و در نهایت کل اقتصاد سرایت 

-شود)رفیعی شمسمی سود بانکی موجب ایجاد بحراننرخ  هاینوسان ،ورکند. از اینمی

ساالنه نسبت به سال گیری این متغیر از تغییرات نرخ سود بانکی (. برای اندازه1389آبادی، 
( استفاده شده است. سپس از طریق مشخص کردن میانه،  در 2015قبل)آواد و آواد،

 شود. که بیشتراز میانه باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میصورتی
از متغیرهای کالن  عنوان یکیولید ناخالص داخلی بهد( تغییر تولید ناخالص داخلی: ت 

کشور استفاده  کی یاقتصاد یها تیفعال زانیم یریگ اندازه یمعموالً برا و است اقتصادی
گذاری و رشد اقتصادی را تواند سرمایهثباتی می بیی افزایش نوسانات و فضا. شود یم

(. نوسانات تولید 1394د و سبب بحران اقتصادی شود)فعالجو و سید احمدی، کاهش ده
( 2015، 2قتصادی بانک مرکزی)ابراهیم و همکارانناخالص داخلی بر اساس نماگرهای ا

که بیشتراز میانه باشد عدد یک و تعیین شده است؛ بعد از  مشخص کردن میانه، در صورتی
شود. در نهایت، پس از تعیین اعداد متغیرهای در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می

-ر محاسبه میذکر شده برای هر سال شرکت، شاخص بحران اقتصادی به شرح زی

 (.   1389؛ نیکومرام، محمدزاده سالطه، 1396کار و  همکاران، شود)نیک

                            Crisis =
∑𝑗=1

𝑚
𝑑𝑡

∑𝑗=1
𝑚

𝐻𝑡
 

از چهار معیار استفاده شده است که روش استفاده شده  متغیر ویژگی کیفیت حسابرسی:

                                                                                                                   
1 Awad &Awad 
2 Ibrahim and et al. 
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( و نیکومرام و محمد زاده 1398)کار و یوسفی برای سنجش شاخص به پیروی ازنیک
( برای سنجش افشا 1994( برای تعیین شاخص حاکمیت شرکتی و واالس)1389سالطه)

   باشد:می

های حسابرسی های متوالی طبق گزارش الف( تداوم انتخاب حسابرس: تعداد سال 
 . از طریق مشخص کردن میانه اگر بیشتراز میانه  کل1984، 1ها )میرز و مجلوفشرکت
ها در دوره مورد مطالعه باشد،  باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر شرکت

 شود. گرفته می
های تمام ب( تخصص حسابرس در صنعت: رویکرد سهم بازار بهره مجموع دارایی 

بر مجموع  حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم  کاران یک موسسه صاحب
و  1عت در صورتی که حسابرس متخصص باشد عدد کاران در این صن های صاحبدارایی

(. همچنین مؤسساتی 1388پذیرد)اعتمادی و همکاران، در غیر این صورت عدد صفر را می
-شرکت×)2/1شوند که سهم بازارشان بیش از ] عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می به

 ( [ باشد. 1های موجود در یک صنعت/
هـای تمـام کارفرمایان یک مؤسسۀ موع دارایـیج( شهرت حسابرس: حاصل تقسیم مج 

هـای شـرکتهـای پذیرفته شده در  حسابرسـی خـاص در کـل بـورس بـر کـل دارایـی
ها در دوره مورد مطالعه بورس. از طریق مشخص کردن میانه، اگر بیشتراز میانه  کل شرکت
 د. شوباشد،  باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می

د( تغییر حسابرس: هر نوع تغییر حسابرس از جمله تغییر از سازمان حسابرسی به  
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اگر تغییر داشته باشد عدد یک  های مؤسسه

 و در غیر این صورت صفر. 
در نهایت پس از تعیین عدد برای هر سال شرکت، شاخص کیفیت حسابرسی به شرح  

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡شود: محاسبه میزیر  =
∑𝑗=1

𝑚
𝑑𝑡

∑𝑗=1
𝑚

𝐻𝑡
 

)کیفیت برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی :متغیر ویژگی کیفیت گزارشگری مالی
 (. 2005)2اقالم تعهدی( از مدل فرانسیس و همکاران

 (5مدل)
𝑇𝐶𝐴𝑗,𝑡 =  𝑎0 + 𝑎1𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡−1 + 𝑎2𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡 + 𝑎3𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡+1 + 𝑎4∆𝑅𝐸𝑉𝑗,𝑡

+ 𝑎5𝑃𝑃𝐸𝑗,𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡 
                                                                                                                   
1 Myers & Majluf 
2 Francis and et al. 



  17  ... یمال عملکرد و ارزشمدیرعامل با  قدرت بین ارتباط بر یاقتصاد بحران ریثات

جریان وجه   𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡−1؛ tدر سال  jکل اقالم تعهدی شرکت  𝑇𝐶𝐴𝑗,𝑡 در فرمول مزبور
جریان وجه نقد حاصل از عملیات  𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡؛ t-1در سال  jنقد حاصل از عملیات شرکت 

؛ t+1در سال    jجریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکت CFOj,t+1؛ tدر سال  jشرکت 
∆𝑅𝐸𝑉𝑗,𝑡   تغییر در درآمد فروش شرکت بیانگرj هایبین سال t 1 و-t ؛𝑃𝑃𝐸𝑗,𝑡  خالص

 تعهدی برآورد اقالم خطای دهنده نشان  €i,tو  tدر سال  jهای ثابت مشهود شرکت دارایی

حاصل  خطای مقادیر قدرمطلقاندازه  چه هر است. بنابراین، نقدی هایجریان به نسبت
(|i,t€|از این مدل ) مالی گزارشگری کیفیت نتیجه در و تعهدی اقالم کیفیت باشد، کمتر 

چون مقادیر خطا شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارشگری مالی  .بود خواهد بیشتر
توان با ضرب کردن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک کند، بدیهی است که میفراهم می

(|i,t€|-از آن به شا )کیفیت گزارشگری مالی استفاده کرد. برای  خصی برای محاسبه
(، به شرح زیر استفاده شده 2002)1چاو و دیچوگیری کل اقالم تعهدی از مدل دیاندازه
        است: 

𝐸𝑗,𝑡(                     6مدل) = 𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡 + 𝑇𝐶𝐴𝑗,𝑡 
 

بیانگرجریان   𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡و tدر سال  jبیانگر سود عملیاتی شرکت  𝐸𝑗,𝑡در فرمول مزبور  
تعریف شده است. در هر دو مدل کیفیت  tدر سال  jوجه نقد حاصل از عملیات شرکت 

-ها، همه متغیرها بر حسب کل داراییی شرکتگزارشگری مالی، برای حذف اثر اندازه

 اند.استاندارد شده tهای شرکت طی سال 

 متغیرهای کنترل پژوهش

های شرکت است)محمود و برابر با لگاریتم طبیعی جمع دارایی(: SIZEاندازۀ شرکت)
 (.2009، 2همکاران

(: برابر است با نسبت وجه نقد و معادل وجه نقد به مجموع LIQUIDنقدینگی شرکت)
 (.2009های شرکت)محمود و همکاران، دارایی

سال جاری زیان داشته باشد متغیر موهومی است که اگر شرکت در (LOSS): دهی زیان
 (.2009عدد یک و در غیر این صورت صفر است)محمود و همکاران، 

(: برابر است با لگاریتم طبیعی سن شرکت از تاریخ تأسیس)محمود و AGEسن شرکت)

                                                                                                                   
1 Dechow & Dichev 
2 Mahmud and et al. 
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(. دلیل استفاده از متغیرهای کنترلی مشابه این مورد بوده است که بازنگری 2009همکاران، 
تری دارند، ارزش باالتری  هایی که عملکرد مطلوب اده است شرکتادبیات پژوهش نشان د

اند. بنابراین، به پیروی از ادبیات پژوهش، متغیرهای کنترلی نیز مشابه در نظر گرفته  داشته
 .شده است

 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

های متفاوت به برای آزمون فرضیه های پژوهش الزم است نمونه پژوهش را با ویژگی
تر  بر اساس معیار میانه تقسیم بندی شود. سپس با توجه به نوع داده درجات باالتر و پایین

ها به صورت مقطعی تخمین زده  شود، دادهکه با این تقسیم بندی از حالت پانل خارج می
( به بررسی تأیید یا رد فرضیه اول 1ترتیب فرضیات در جدول)شوند. لذا با توجه بهمی

 ست.پرداخته شده ا
 (. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش1جدول )

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝒊.𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟑(𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 × 𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓)𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟔𝑳𝒐𝒔𝒔𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕𝑨𝒈𝒆𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 ریمتغ
 ترکیفیت حسابرسی پایین کیفیت حسابرسی باالتر

ضریب 
 متغیر

 یت آماره
سطح معنی 

 داری
ضریب 

 متغیر
 یت آماره

سطح معنی 
 داری

 000/0 331/7 354/2 000/0 649/9 970/2 عرض از مبداء
 703/0 -380/0 -124/0 000/0 -232/4 -451/1 قدرت مدیریت
 277/0 -086/1 -323/0 000/0 -665/3 -103/1 بحران اقتصادی

تعامل بحران اقتصادی 
 با  قدرت مدیریت

870/1 150/3 001/0 357/0 068/1 285/0 

 210/0 -251/1 -050/0 494/0 -684/0 -030/0 اندازه شرکت
 677/0 416/0 090/0 547/0 601/0 132/0 نقدینگی شرکت

 890/0 137/0 010/0 138/0 -482/1 -122/0 ده بودن شرکتزیان
 171/0 -367/1 -016/0 241/0 -172/1 -014/0 عمر شرکت

 316/0 328/0ضریب تعیین                                            
 310/0 322/0ضریب تعیین تعدیل شده                             

 953/1 892/1واتسون                                 -دوربین آماره
 F                                        948/4 (000/0) 09/151 (000/0) آماره

 آزمون مقایسه ضرایب
 026/0 220/2نتایج آزمون مقایسه مقایسه زد وونگ             

 های پژوهشگرمنبع: یافته
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بدست آمده و سطح  F آمارهبا توجه به  و( 1قابل مشاهده در جدول) جینتابا توجه به  
 ادعا کرد که در سطح اطمینان توان یمی آن برای سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی، خطا
یی برخوردار است. همچنین، با باالی معناداراز  پژوهش های درصد، در مجموع مدل 99

های با ویژگی کیفیت توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو شرکت
بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل  توان یمتر، و پایینحسابرسی باالتر 

تر به ترتیب تقریبا بیش های با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و پایینپژوهش برای شرکت
. افزون بر این، با توجه به مقدار دهند یمدرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح  31و  32از 

تر به های با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و پایینواتسون که برای شرکت نیدورب  آماره
 انیماول   مرتبهی خودهمبستگتوان ادعا کرد که  است، می 95/1و  89/1ترتیب تقریبا برابر 

کند بحران اقتصادی بر ارتباط میان ی مدل وجود ندارد.  فرضیه اول بیان میها مانده یباق
تر، های با کیفیت حسابرسی باالتر و پایینشرکت در شرکت قدرت مدیر عامل و ارزش

( برای 1) مدل نیتخم( از 1بدست آمده در جدول) جینتاتأثیر متفاوتی دارد. با توجه به 
مثبت متغیر بحران اقتصادی در قدرت مدیریت که به  بایضرویژگی کیفیت حسابرسی و 

( و 357/0( و )870/1تر برابر)پایین ترتیب برای نمونه با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و
درصد است.  5 رشیپذی قابل خطاسطح خطای آن که برای هر دو نمونه کمتر از سطح 

توان ادعا کرد که کیفیت حسابرسی باالتر با کاهش اثر منفی بحران اقتصادی، اثر مثبت می
ریب مثبت تر دارد)به دلیل ضبیشتری نسبت به نمونه با ویژگی کیفیت حسابرسی پایین

ای بزرگتر(. افزون بر این، با توجه به اینکه سطح خطا برای آزمون زد وونگ مقایسه
درصد  95درصد بوده است بنابراین، اختالف ضرایب در سطح اطمینان  5ضرایب زیر 

معنادار است. در نتیجه، با توجه به نتایج کسب شده، فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 
آزمون این فرضیه، منطبق با مبانی نظری پژوهش و با   جهینتود. شدرصد تأیید می 95

( 1397(، ابراهیمی و همکاران)2018(، آندرو و همکاران)2015کو)  پژوهش  پژوهش
 مطابقت دارد. 

های با ویژگی کیفیت از سوی دیگر، برای بررسی فرضیه دوم از مدل دوم برای شرکت 
( ارائه 2در جدول ) ها این مدل نیتخم جینتاه است. تر استفاده شدحسابرسی باالتر و پایین

 شده است.     
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 (: نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش2جدول)
𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒊.𝒕

+ 𝜷𝟑(𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 × 𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓)𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟔𝑳𝒐𝒔𝒔𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕𝑨𝒈𝒆𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 

 ریمتغ
 ترکیفیت حسابرسی پایین کیفیت حسابرسی باالتر

ضریب 
 متغیر

 یت آماره
سطح 
 خطا

 یت آماره ضریب متغیر
سطح 
 خطا

 998/0 -0017/0 -00006/0 048/0 974/1 062/0 عرض از مبداء
 555/0 -589/0 -021/0 120/0 -555/1 -054/0 قدرت مدیریت
 201/0 -277/1 -042/0 067/0 -832/1 -056/0 بحران اقتصادی

تعامل بحران اقتصادی با  
 قدرت مدیریت

152/0 508/2 012/0 025/0 300/1 193/0 

 000/0 368/3 015/0 130/0 513/1 006/0 اندازه شرکت
 000/0 521/15 376/0 000/0 885/19 448/0 نقدینگی شرکت

 000/0 -238/24 -207/0 000/0 -222/25 -212/0 ده بودن شرکتزیان
 844/0 -196/0 -0002/0 011/0 -547/2 -003/0 عمر شرکت

 473/0 538/0ضریب تعیین                                        
 470/0 535/0ضریب تعیین تعدیل شده                         

 870/1 963/1واتسون                             -دوربین آماره
 F                               33/195 (000/0) 09/151 (000/0)ی آماره

 آزمون مقایسه ضرایب
 047/0 984/1نتایج آزمون  مقایسه زد وونگ             

 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
بدست آمده و سطح  F  آمارهبا توجه به  و( 2قابل مشاهده در جدول) جینتابا توجه به  
 ادعا کرد که در سطح اطمینان توان یمی آن برای سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی، خطا
یی برخوردار است. همچنین، با باالی معناداراز  پژوهش های درصد، در مجموع مدل 99

های با ویژگی کیفیت الگو شرکت توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای
بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل  توان یمتر، حسابرسی باالتر و پایین

تر به ترتیب تقریبا بیش های با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و پایینپژوهش برای شرکت
ن، با توجه به مقدار . افزون بر ایدهند یمدرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح  47و  53از 

تر به های با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و پایینواتسون که برای شرکت نیدورب  آماره
 انیماول   مرتبهی خودهمبستگتوان ادعا کرد که  است، می 87/1و  96/1ترتیب تقریبا برابر 

کند بحران اقتصادی بر ارتباط میان ی مدل وجود ندارد. فرضیه دوم بیان میها مانده یباق
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تر، تأثیر ها با کیفیت حسابرسی باالتر و پایینقدرت مدیر عامل و عملکرد مالی در شرکت
( برای ویژگی 2) مدل نیتخم( از 2بدست آمده در جدول) جینتامتفاوتی دارد. با توجه به 

ترتیب که به مثبت متغیر بحران اقتصادی در قدرت مدیریت بایضرکیفیت حسابرسی و 
( و سطح 025/0( و )152/0تر برابر)برای نمونه با ویژگی کیفیت حسابرسی باالتر و پایین

خطای آن که برای نمونه با کیفیت حسابرسی باالتر کمتر و برای نمونه با کیفیت حسابرسی 
توان ادعا کرد که کیفیت درصد است. می 5 رشیپذی قابل خطاتر بیشتر از سطح پایین

سی باالتر با کاهش اثر منفی بحران اقتصادی، اثر مثبت بیشتری نسبت به نمونه با حسابر
تر دارد)به دلیل ضریب مثبت بزرگتر(. افزون بر این، با ویژگی کیفیت حسابرسی پایین

درصد بوده  5ای  ضرایب زیر توجه به اینکه سطح خطا برای آزمون زد وونگ مقایسه
درصد معنادار است. با توجه به نتایج  95ر سطح اطمینان است، بنابراین، اختالف ضرایب د

آزمون این   جهینتشود. درصد تأیید می 95کسب شده فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 
(، آندرو و 2015کو)  پژوهش  پژوهشفرضیه، منطبق با مبانی نظری پژوهش و با 

 ( مطابقت دارد. 1397(،   ابراهیمی و همکاران)2017همکاران)
ها با ویژگی سطح از سوی دیگر، برای بررسی فرضیه سوم، از مدل اول برای شرکت 

در  ها این مدل نیتخم جینتاتر استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایین
 ( ارائه شده است.3جدول )

 (: نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش3جدول )

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝒊.𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟑(𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 × 𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓)𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟔𝑳𝒐𝒔𝒔𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕𝑨𝒈𝒆𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 ریمتغ
 ترکیفیت گزارشگری مالی پایین کیفیت گزارشگری مالی باالتر

 سطح خطا یت آماره ضریب متغیر سطح خطا یت آماره ضریب متغیر
 000/0 600/9 865/2 000/0 331/8 649/2 عرض از مبداء
 000/0 -798/3 -140/1 130/0 -513/1 -443/0 قدرت مدیریت
 000/0 -754/4 -550/1 618/0 -498/0 -167/0 بحران اقتصادی

  با اقتصادی بحران تعامل
 مدیریت قدرت

559/3 478/3 000/0 414/1 486/2 013/0 

 974/0 -032/0 -001/0 024/0 -249/2 -093/0 اندازه شرکت
 411/0 820/0 159/0 724/0 353/0 093/0 نقدینگی شرکت

 036/0 -095/2 -149/0 217/0 234/1 117/0 ده بودن شرکتزیان
 024/0 -259/2 -027/0 768/0 -293/0 -003/0 عمر شرکت
 303/0 330/0 ضریب تعیین

 287/0 314/0 ضریب تعیین تعدیل شده
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 024/2 043/2 واتسون-ی دوربینآماره
 F 704/6 (000/0) 798/5 (000/0)ی آماره

 آزمون مقایسه ضرایب
 006/0 718/2نتایج آزمون مقایسه زد وونگ                  

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 
بدست آمده و سطح  F  آمارهبا توجه به  و( 3قابل مشاهده در جدول) جینتابا توجه به   
ادعا کرد که در سطح  توان یمی آن برای سطوح متفاوت کیفیت گزارشگری مالی، خطا

یی برخوردار است. باالی معناداراز  پژوهش های درصد، در مجموع مدل 99 اطمینان
های با ویژگی ه برای الگو شرکتهمچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمد

بیان کرد که در مجموع متغیرهای  توان یمتر، کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایین
های با ویژگی کیفیت گزارشگری مالی باالتر و مستقل و کنترل پژوهش برای شرکت

. دهند یمدرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح  28و  31تر به ترتیب تقریبا بیش از پایین
های با ویژگی کیفیت واتسون که برای شرکت نیدورب  آمارهافزون بر این، با توجه به مقدار 
توان ادعا  است، می 024/2و  043/2تر به ترتیب تقریبا برابر گزارشگری مالی باالتر و پایین

 ی مدل وجود ندارد. فرضیه سوم بیانها مانده یباق انیماول   مرتبهی خودهمبستگکرد که 
ها با کند بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت در شرکتمی

بدست آمده  جینتاتر، تأثیر متفاوتی دارد. با توجه بهکیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایین
مثبت  بایضر( برای ویژگی کیفیت گزارشگری مالی و 1) مدل نیتخم( از 3در جدول)

متغیر بحران اقتصادی در قدرت مدیریت که به ترتیب برای نمونه با ویژگی کیفیت 
( و سطح خطای آن که، برای هر 414/1( و )559/3تر برابر)گزارشگری مالی باالتر و پایین

توان ادعا کرد که کیفیت درصد است. می 5 رشیپذی قابل خطادو نمونه کمتر از سطح 
با کاهش اثر منفی بحران اقتصادی، اثر مثبت بیشتری نسبت به نمونه گزارشگری مالی باالتر 

تر دارد)به دلیل ضریب مثبت بزرگتر(. افزون بر با ویژگی کیفیت گزارشگری مالی پایین
درصد  5ای ضرایب زیر این، با توجه به اینکه سطح خطا برای آزمون زد وونگ مقایسه

درصد معنادار است. در نتیجه،  95اطمینان بوده است بنابراین، اختالف ضرایب در سطح 
شود.  درصد تأیید می 95با توجه به نتایج کسب شده فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان 

( ، 2015جو)کوانگ  پژوهشه آزمون این فرضیه، منطبق با مبانی نظری پژوهش و با جینت
 ( مطابقت دارد. 2018آندرو و همکاران)
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ها با ویژگی کیفیت گزارشگری مالی باالتر و رای شرکتفرضیه چهارم از مدل دوم ب 
 ( ارائه شده است.4در جدول) ها این مدل نیتخم جینتاتر استفاده شده است.  پایین

 (: نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش4جدول)

𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟑(𝑹𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 × 𝑪𝑬𝑶 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓)𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊.𝒕
+ 𝜷𝟔𝑳𝒐𝒔𝒔𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕𝑨𝒈𝒆𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 ریمتغ
 ترکیفیت گزارشگری مالی پایین کیفیت گزارشگری مالی باالتر

ضریب 
 متغیر

 یت آماره
سطح 
 خطا

 یت آماره ضریب متغیر
سطح 
 خطا

 190/0 -309/1 -047/0 035/0 101/2 048/0 مبداءعرض از 
 438/0 -775/0 -028/0 312/0 -010/1 -021/0 قدرت مدیریت
 094/0 -672/1 -066/0 784/0 -272/0 -006/0 بحران اقتصادی

  با اقتصادی بحران تعامل
 مدیریت قدرت

149/0 248/1 211/0 110/0 584/1 113/0 

 000/0 941/5 030/0 704/0 379/0 001/0 اندازه شرکت
 000/0 948/14 355/0 000/0 507/23 450/0 نقدینگی شرکت

 000/0 -368/31 -274/0 000/0 -001/18 -124/0 ده بودن شرکتزیان
 668/0 -428/0 -0006/0 000/0 -471/3 -003/0 عمر شرکت
 474/0 496/0 ضریب تعیین

 471/0 493/0            ضریب تعیین تعدیل شده                             
 976/1 091/2 واتسون-دوربین آماره

 F 46/165 (000/0) 32/226 (000/0) آماره
 آزمون مقایسه ضرایب

 777/0 282/0نتایج آزمون مقایسه زد وونگ                                 
 های پژوهشگرمنبع: یافته

  
بدست آمده و سطح  F  آمارهبا توجه به  و( 4قابل مشاهده در جدول) جینتابا توجه به  
ادعا کرد که در سطح  توان یمی آن برای سطوح متفاوت کیفیت گزارشگری مالی، خطا

یی برخوردار است. باالی معناداراز  پژوهش های درصد، در مجموع مدل 99 اطمینان
های با ویژگی آمده برای الگو شرکتهمچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست 

بیان کرد که در مجموع متغیرهای  توان یمتر، کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایین
های با ویژگی کیفیت گزارشگری مالی باالتر و مستقل و کنترل پژوهش برای شرکت

. دهند یم درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح 47و  49تر به ترتیب تقریبا بیش از پایین
های با ویژگی کیفیت واتسون که برای شرکت نیدورب  آمارهافزون بر این، با توجه به مقدار 
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توان ادعا  است، می 976/1و  091/2تر به ترتیب تقریبا برابر گزارشگری مالی باالتر و پایین
م ی مدل وجود ندارد. فرضیه چهارها مانده یباق انیمی اول  مرتبهی خودهمبستگکرد که 

ها کند بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیر عامل و عملکرد مالی در شرکتبیان می
بدست  جینتاتر، تأثیر متفاوتی دارد. با توجه به با کیفیت گزارشگری مالی باالتر و پایین

 بایضر( برای ویژگی کیفیت گزارشگری مالی و 2) مدل نیتخم( از 4آمده در جدول)
مثبت متغیر بحران اقتصادی در قدرت مدیریت که به ترتیب برای نمونه با ویژگی کیفیت 

( و سطح خطا آن که برای هر دو 110/0( و )149/0تر برابر)گزارشگری مالی باالتر و پایین
توان  درصد است. با توجه به مقدار ضرایب می 5 رشیپذی قابل خطانمونه بیشتر از سطح 
گزارشگری مالی باالتر با کاهش اثر منفی بحران اقتصادی، اثر مثبت  ادعا کرد که کیفیت

تر دارد)به دلیل ضریب بیشتری نسبت به نمونه با ویژگی کیفیت گزارشگری مالی پایین
ای مثبت بزرگتر(. افزون بر این، با توجه به اینکه سطح خطا برای آزمون زد وونگ مقایسه

درصد  95براین، اختالف ضرایب در سطح اطمینان درصد بوده است بنا 5ضرایب بیشتر از 
معنادار نیست. در نتیجه، با توجه به نتایج کسب شده فرضیه چهار پژوهش در سطح اطمینان 

 ( مطابقت ندارد.1397شود که با پژوهش اسدی و همکاران) درصد رد می 95

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ارتباط میان قدرت مدیریت، ارزش  در این پژوهش به بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر
های گزارشگری مالی شرکت در شرکت و عملکرد مالی آن با توجه به اثر تعدیلی ویژگی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. اعتقاد براین است شرکت
کرد شود تا ارزش و عملزمانی که بحران اقتصادی وجود دارد، قدرت مدیرعامل سبب می

ها تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، مرور ادبیات پژوهش نیز نشان داده است شرکت
ها مانند کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری های گزارشگری مالی شرکتکه ویژگی

مالی در شرایط بحران اقتصادی، ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد را متأثر 
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  197طالعات مربوط به سازد. براین اساس، امی

تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم  1396تا  1385های  تهران طی سال
حاکی از آن بوده است که هر چه کیفیت حسابرسی شرکت ها باالتر باشد، بحران 

افزایش یافته و این موضوع  شود تا آزادی عمل و قدرت مدیران نیزاقتصادی سبب می
شود. براین اساس، زمانی که بحران آفرینی شرکت میمنجر به بهبود عملکرد و ارزش
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شود تا تمایل به انجام حسابرسی با کیفیت اقتصادی وجود دارد، قدرت مدیرعامل سبب می
ر های اجتماعی)شهرت( سرچشمه گیرد، بیشتهای سیاسی و انگیزهکه ممکن است از انگیزه

کند، بنابراین می گزارش شــده ارزش افزوده ایجادهای مالی شود. حسابرسی برای صورت
بحران اثرات  توان نتیجه گرفت که افزایش در کیفیت حسابرســی باعث کاهشمی

شود. آزمون فرضیه سوم و چهارم نیز مبتنی بر این نتیجه بوده است اگر چه اقتصادی می
ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی باالتر نیز با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی تنها 
سبب اثر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر 

ارن اطالعاتی بین قزارشگری مالی، عدم تکیفیت باالی گعملکرد مالی شرکت ندارند. 
شود، ولی و موجب افزایش ارزش شرکت میدهد؛ گذاران را کاهش میمدیران و سرمایه

به دلیل شرایط خاص بازار سرمایه در ایران  در این پژوهش تأثیری بر عملکرد مالی نداشته 
بورس اوراق بهادار در گذاران  سرمایهاست. در راستای نتایج بدست آمده از پژوهش، به 

ها تنها به قدرت و گذاریو تحلیل سرمایه ها شرکتسهام  دیخرهنگام  شود یم هیتوص
های گزارشگری مالی شرکت و شرایط توانایی مدیریت توجه نکنند و  به تأثیر ویژگی

ی که بر ارزش ریتأثی داشته باشند. زیرا، این عوامل با توجه به جداقتصادی آنها نیز توجه 
تری از بینی صحیحگیری و پیشگذاران تصمیم سرمایه شوند یمگذاری دارد، سبب  ایهسرم

-میتصمی در مهمکه نقش  رانیمد، به مالکان و نیارفتار قیمت سهام داشته باشند. افزون بر 
-در ارتباط با تصمیم شود یم هیتوصی بورسی دارند، ها شرکتی انجام شده در ها یریگ

رو داشته باشند و الزم باید توجه زیادی به شرایط اقتصادی پیشگیری متفاوت مدیران 
است در این شرایط سطح باالتری از کیفیت افشا در گزارشگری مالی و شفافیت را در قبال 

تواند سبب یک تغییر ساختاری در قدرت سودآوری و جامعه ایفا کنند، زیرا این مورد می
ی مالی ها استیسکنندگان گذاران و تدوینارزش شرکت شود. افزون بر این، به قانون

از بروز اختالل و عدم  هیسرمابازار  نیهمچنی و مالی بازارها تیحماتا با  شود یمتوصیه 
و قوانین را در جهت ایجاد و افزایش شفافیت در بازار سرمایه  ندینمای ریجلوگثبات در آن 

جود ثبات در بلندمدت و و همچنین ارتقا سطح گزارشگری مالی وضع نمایند. چرا که و
گذاری  رعایت نظارت موثر و ایجاد شفافیت باالتر بر توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه

این مطالعه دارای شود. خارجی تأثیرگذار بوده و باعث شکوفایی بازار سرمایه کشور می
های سودمندی برای تحقیقات توانند زمینههاست که بسیاری از آنها میبرخی محدودیت

 آینده باشند. 
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سن،  نظیر های مدیرکارگیری سایر ویژگیاین امکان وجود دارد که بهدر نهایت،  
های گزارشگری مالی  و استفاده از دیگر معیارهای و سایر ویژگیدرجه اعتماد  جنسیت و

عنوان معیار ده دارایی بهارزیابی عملکرد بتواند بر نتایج پژوهش تأثیر داشته باشد چرا که باز
تواند منجر به هموارسازی کند که میارزیابی عملکرد تنها به سود حسابداری توجه می

اثر گیرد و ها را در نظر نمیهای تأمین منابع سرمایه شرکتبرای تحقق پاداش شود و هزینه
 ر... که ب عوامل خارجی غیرقابل کتترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

از این  .ها است یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی، نیز گذارد ها اثر می نرخ بازده دارائی
 ها مورد توجه قرار گیرد.رو، ضرورت دارد این محدودیت
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 منابع
(، تاثیر بحران مالی بر کیفیت 1396نسب، علی و ممشلی، رضا. )ابراهیمی، کاظم؛ بهرامی

 .165-141، صص 30، دوره هشتم، شماره دانش حسابداریمالی، گزارشگری 
 بررسی(. 1398احمدی، محمدرمضان؛ آهنگری، عبدالمجید؛ حاجب، حمیدرضا. )

 میانجی بانقش سود برکیفیت حسابرسی وکیفیت شرکتی حاکمیت تأثیرهمزمان
شماره ، سال هفتم، مالی وتأمین دارایی فصلنامه مدیریت، وعملکردمالی ساختارسرمایه

 .102-83، بهار، 1
-تعدیل نقش(. 1397نورعینی، محمدمهدی؛ سرافراز، منصور. )اسدی، غالمحسین؛ نادری

 درگردش سرمایه مدیریت بین بررابطه مالی گزارشگری کیفیت کنندگی
، ، تابستان2شماره، 5، دوره  حسابداری مالی پژوهشی دانش-مجله علمی، وعملکردمالی

 .150-131 صص
-های پیش(. مقایسه دقت مدل1396علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی، غالمرضا.)آشتاب، 

فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و ، ثیر آن بر ابزارهای مدیریت سودأبحران مالی و تبینی 
 . 172-147صص ،(2)24، حسابرسی

بررسی ارتباط بین کیفیت (. 1392زاده خانقاه، وحید. )و تقی ونس و بادآور نهندی، ی
، 20، دوره های حسابداری و حسابرسیبررسیگذاری، سرمایه رسی و کارآییحساب

 .42-19، تابستان، صص 2شماره 

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت اتکای اقالم تعهدی در (. 1388یاسین.)پورکریم، 
کارشناسی ارشد،  پایان نامه ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .آزاد تبریزدانشگاه 
(. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر 1393پیری، پرویز، دیدار، حمزه، خدایاریگانه، سیما. )

های پذیرفته شده در بورس اوراق کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت
(. پاییز ، صص 21)3، شماراه 6، سال های حسابداری مالیمجله پژوهشبهادار تهران، 

99-118. 
 رتباط بین قدرت مدیرعامل،(. ا1397حمزه کالیی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی.) توانگر

های حسابداری مالی و پژوهشهای کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. ویژگی
 .187-207، تابستان، صص28، شماره 10سال  حسابرسی،

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب (. 1396آناقیز، صابر. )القار، مسعود؛ شعریحسنی
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 .134-107،صص 1 شمارۀ ،ورۀ هشتم،د مجله دانش حسابداری، مالیاتی
-نقش توانایی مدیریت در پیش( . 1397.)محمدحسین، آرانی، قدیریان، شکراهللخواجوی

(، 34) نهم،شماره چهارم، پیاپی، سال پژوهشهای حسابداری مالی، بینی بحران مالی
 .101-83صص ، زمستان 

چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر (. 1398دهقان، عبدالمجید و کامیابی، منیره. )
فصلنامه اقتصاد ، در شرایط رونق و رکود بازار سرمایه ایران بازدهی شرکتهای بورسی

 .166-147،پاییز، صص48،شماره 13، سال مالی
درت مدیر عامل و ساختار سرمایه ق(. 1398رودپشتی، فریدون و زندی، آناهیتا. )رهنمای

 .1-20، بهار، 1، شماره 9دوره پژوهش حسابداری، . مبتنی بر مدل لی
های نمایندگی و (. تأثیر هزینه1391کار، جواد.)زاده، سعید؛ نیکسجادی،حسین؛ حاجی

های بررسیهای بورسی، گذاری در شرکتکیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه
 .21-42، پاییز، صص3، شماره سیحسابداری و حسابر

(. توانایی مدیریتی و ارزش نهایی 1399سوخکیان، ایمان؛ نظری، هیراد؛ تحریری، آرش. )
-147، صص66، شماره 17، سال فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالیوجوه نقد. 

123. 
ارایی ها، رابطه بازده د(. 1390راد، فراز.)پناهی، سید مجید؛ مسافریصحت، سعید؛ شریعت

فصلنامه مطالعات . بازده حقوق صاحبان سهام وارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه
 .121-140، زمستان، صص32، شماره 9، سال تجربی حسابداری مالی

 توانایی،(. 1397نژادساروکالئی، مهدی؛ فغانی ماکرانی، خسرو.)عابد، رضا؛ علیطاهری
، 5، دوره حسابداری مالی دانش. گزارشگری مالیدانش مالی مدیران عامل و شفافیت 

 . 85-110، تابستان، صص2شماره 
مین مالی. أثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأت (. 1396علی نژاد، مهدی، تارفی، ستاره. )

 .180-159(،2)8، فصلنامۀ دانش حسابداری
لی جهانی بر بررسی تأثیر بحران ما(. 1394فعالجو، حمید رضا و سیداحمدی، سید قاسم.)

، سال فصلنامه روند(، ایهای دورهرهیافت مدلرکود  اقتصادی در ایران )طول دوران 
 .83-104، زمستان،صص 72،شماره  22

-(. توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه1394؛ امیری، هادی؛ ساکیانی،امین.)فروغی، داریوش

سال ششم، شماره ، های تجربی حسابداریپژوهشگذاری و کیفیت گزارشگری مالی. 
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 .63-89، صص 21
 مدیریت هایقابلیت بین رابطه بررسی(. 1395ژاد. )م نظکا ،مصطفی و تازیان، علیرضامم

 شده در پذیرفته هایتجربی شرکته مطالع: هاداده پوششی ازتحلیل استفاده رد باکوعمل
، سال پنجم، 1دورۀ  ، های تجربی حسابداریپژوهش ران.بهادار ته بورس اوراق

 . 65-88، صص 20هشمار
بررسی رابطۀ بین (. 1390، سعید. )کنگرلویی نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور؛جبارزاده

اوراق بهادار  سکیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بور
 .21-4، صص 9، سال سوم، شماره داری و حسابرسیتحقیقات حسابن. تهرا

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر (. 1396کار، جواد، حمیدی، الهام و جلیلی، اکرم.)نیک
 .1396، بهار 1396، بهار 3، شماره  6، دورهرفتار چسبندگی هزینه

رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت (. 1389سالطه، حیدر.)هاشم و محمدزادهنیکومرام، 
 .187-210، زمستان، صص 15فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره د.سو
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