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چكيده
این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشاي شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين رابطۀ همزمان
سطح افشا با عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار در دورۀ قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقرراتگذاري را گزارش میکند .نسبت
بازده فروش و نسبت کيوتوبين به عنوان شاخص عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار در نظر گرفته شده و بهمنظور اندازهگيري سطح
افشاي اطالعات در گزارشهاي ساالنه از شاخص غير وزنی متشكل از  166مؤلفه استفاده شده است .در این راستا ،هدف پژوهش
پيشرو ،بررسی رابطۀ دو طرفۀ سطح افشا و عملكرد عملياتی /ارزشيابی بازار  11شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
در بازۀ زمانی  1913-1911و  1938-1921است .بدین منظور سيستم معادالت همزمان با استفاده از روش رگرسيون دومرحلهاي
برآورد شد .نتایج برآورد بيانگر وجود رابطۀ دو طرفه بين سطح افشا و عملكرد عملياتی /ارزشيابی بازار در شرکتهاي پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقرراتگذاري است .همچنين بعد از تدوین استاندارد و
مقرراتگذاري ،سطح افشا افزایش یافته و رابطۀ افشا و عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت
معناداري دارد.
واژههای كليدی :سطح افشا ،عملكرد عملياتی ،ارزشيابی بازار ،سيستم معادالت همزمان.
1ـ نشانی مكاتباتی نویسنده مسؤول :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،گروه حسابداري.
Copyright © 2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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مقدمه

حسابداري در سال  ،1926تصویب قانون بازار اوراق

افشاي اطالعات بهوسيلۀ شرکتها یكی از

بهادار در سال  1921و الزماالجرا شدن دستورالعمل

ابزارهاي مهم مدیران به منظور انتقال اطالعات مربوط

افشا در سال  ،1921تأثير قوانين جدید بر سطح افشا

به عملكرد مالی و راهبري شرکت به سرمایهگذاران،

و همچنين بر رابطۀ افشا و عملكرد عملياتی /ارزش

اعتباردهندگان و سایر افراد ذينفع است .ارتباط بين

شرکت که تاکنون در پژوهشهاي داخلی بررسی

مدیریت و بازار سهام به دليل وجود عدم تقارن

نشده ،را بررسی میکند .هدف نهایی این پژوهش ،با

اطالعاتی و فشارهاي کوتاهمدت بازار میتواند باعث

توجه به دوگانگی ارتباط بين سطح افشا و عملكرد

کمارزشگذاري شرکت شود که افشاي با کيفيت باال،

عملياتی /ارزش بازار شرکت و پيشبينی رابطۀ

آن را تسهيل میکند .بنابراین اگر افشا به واسطۀ مدیران

یكطرفه ميان این متغيرها در مطالعات داخلی و

به سمت انتقال اطالعات مطلوب به سرمایهگذاران

خارجی انجامگرفته تاکنون و همچنين دوگانگی مبانی

هدایت شود ،انتظار میرود که نهتنها یك رابطۀ مثبت

نظري و نظریههاي مربوطه ،بررسی ارتباط همزمانی

بين سطح افشا ،بازده سهام و ارزش بازار بوده ،بلكه

بين این متغيرهاست .به عبارتی نوآوري پژوهش

بين سطح افشا و عملكرد عملياتی نيز طبق فرضيۀ

حاضر محاسبۀ امتياز افشا با استفاده از مدلی جامع

انتقال اطالعات رابطۀ مثبت باشد [ .]91سنجش سطح

نسبت به تحقيقات مشابه داخلی و خارجی ،بررسی

افشا بسيار دشوار است .هرگونه رتبهبندي در این

تأثير تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ افشا

خصوص ممكن است تمایل سيستماتيك نسبت به

و عملكرد عملياتی /ارزش شرکت و همچنين بررسی

گروه خاصی از شرکتها را دنبال کند و یا ارزیابی

رابطۀ دوطرفۀ افشا و عملكرد عملياتی /ارزش شرکت

کامل و شفاف که هر دو جنبۀ کمّی و کيفی افشا را در

است .در این پژوهش پس از بيان مبانی نظري و پيشينه

بر میگيرد ،نباشد .بنابراین این پژوهش از چندین

پژوهش ،فرضيۀها و روششناسی پژوهش ارائه میشود.

جنبه به غنیسازي ادبيات موجود کمك میکند .با

در ادامه یافتههاي تجربی ،تشریح شده و بخش آخر

توجه به اینكه در حال حاضر شاخص افشاي مورد

مقاله نيز به بيان نتيجهگيري و پيشنهادها اختصاص دارد.

استفاده در بورس اوراق بهادار تهران ،شرکتها را
فقط از نظر به موقع بودن و قابليت اتكاي افشاي

مباني نظری و پيشينۀ پژوهش

اطالعات ،امتيازبندي میکند و در بيشتر پژوهشهاي

ادبيات نظري شامل نظریههاي گوناگونی براي

داخلی از این امتيازاستفاده میشود ،ارائۀ مدلی جامع

توضيح رابطۀ افشا و عملكرد عملياتی و ارزش

براي اندازهگيري سطح افشا ،میتواند باعث رتبهبندي

شرکت است که به طور کلی به دو دسته ()1

مناسب و امتيازبندي صحيح افشاي شرکتها و در

نظریههاي پشتوانه تأثير افشا بر عملكرد و ارزشيابی

نتيجه افزایش قابليت اتكاي پژوهشهاي مرتبط با

بازار شرکت و ( )8نظریههاي پشتوانۀ تأثير عملكرد و

افشا و همچنين افزایش انگيزۀ ارتقاي سطح افشا و

ارزشيابی بازار شرکت بر افشا تقسيم میشوند که در

شفافيت بيشتر در شرکتهاي بورسی شود .از طرفی

زیر تشریح شده و در پایان نظریه مقرراتگذاري به

این پژوهش با توجه به الزماالجرا شدن استانداردهاي

عنوان یكی از نظریههاي پشتوانۀ افشا بيان میشود.
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الف  -نظريههای پشتوانۀ تأثير افشا بر عملكرد

ب -نظريههای پشتوانۀ تأثير عملكرد و ارزشيابي

عملياتي و ارزشيابي بازار

بازار بر افشای اطالعات

بر اساس نظریه نمایندگی ،افشاي صحيح و

مطابق با نظریه عالمتدهی ،ممكن است

مناسب اطالعات مالی ،مسئلۀ نمایندگی را با پر کردن

شرکتها با عملكرد بهتر متمایل باشند براي اینكه

شكاف عدم تقارن اطالعاتی بين مدیران و سهامداران

نسبت به دیگر شرکتها (شرکتها با عملكرد بدتر)

تعدیل میکند .اطالعرسانی باعث کاهش عدم تقارن

متمایز شوند ،افشاي بهتري داشته باشند .به عبارتی

اطالعاتی ،افزایش کنترل و نظارت بر شرکت و

براي افشا بيشتر ،انگيزه بيشتري دارند .همچنين نظریه

افزایش کنترل و بهبود عملكرد و همچنين افزایش

هزینۀ سياسی بيان میکند که مدیران شرکتهاي

تعداد معامالت سهام و در نتيجه افزایش نقدشوندگی

بزرگ یا بسيار سودآور ،بيشتر در منظر عموم هستند،

سهام خواهد شد و با ادامۀ این روند شرکت میتواند

که در نتيجه این شرکتها انگيزه بيشتري براي افشاي

بدون کاهش قيمت ،حجم بزرگی از سهام خود را

اختياري اطالعات براي کاهش هزینه سياسی ،مانند

بفروشد .بنابراین با افزایش تقاضا ،قيمت سهام

هزینه ماليات و دیگر هزینهها دارند [ .]81بنابراین

شرکت باال رفته و ارزش بازار شرکت افزایش مییابد

انتظار میرود عملكرد عملياتی /ارزش بازار شرکت

[ .]81از سوي دیگر بر اساس نظریۀ نيازهاي سرمایه

با کيفيت افشا رابطۀ معنادار داشته باشد ،یعنی با

شرکتها با گسترۀ گوناگونی از فرصتهاي رشد در

افزایش عملكرد یا ارزش بازار شرکت ،سطح افشا

بازار سرمایه ،به دنبال جذب سرمایۀ خارجی براي

افزایش مییابد [ .]93،11 ،11بنابراین ارتباط همزمان

حمایت از عمليات و افزایش سرمایه هستند .افشاي

این متغيرها ،یعنی عملكرد عملياتی /ارزش بازار

اطالعات به سرمایهگذاران باعث کاهش عدم قطعيت

شرکت و افشاي اطالعات پيشبينی میشود و در

در مورد زمانبندي و جریان نقدي مورد انتظار آتی و

بخشهاي بعدي این موضوع بررسی میگردد .بر

تسهيل فرایند تصميمگيري سرمایهگذاران میشود و با

اساس نظریه مقرراتگذاري نيز به عنوان یكی از

این کار شرکتها میتوانند سرمایۀ خود را به بهترین

نظریههاي پشتوانه افشاي اطالعات ،مقررات

صورت افزایش دهند [ .]81به عبارتی در نتيجه

گزارشگري در نتيجۀ ناتوانی بازار بهوجود آمده و به

افزایش افشا ،اطمينان سرمایهگذاران نسبت به شرکت

عنوان راهی براي وادار کردن شرکتها براي افشاي

افزایش ،ریسك دریافتی آنها و هزینۀ سرمایه کاهش

اطالعاتشان براي استفادهکنندگان بر اساس یك

و توانایی جذب وجوه نقد و نيز فرصتهاي

مجموعۀ یكپارچه از استانداردها و الزامات ،در نظر

سرمایهگذاري در پروژههاي با خالص ارزش فعلی

گرفته میشوند [ .]11در بخشهاي بعدي تأثير

مثبت افزایش و در نتيجه عملكرد و بازده سرمایه

مقرراتگذاري بر سطح افشا و رابطۀ افشا و عملكرد/

افزایش مییابد [ .]91،91بنابراین انتظار میرود

ارزش بازار شرکت بررسی میشود.

شرکتهاي با کيفيت افشاي باالتر ،عملكرد بهتر و
ارزش باالتري داشته باشند.

بانرجی و همكاران [ ]11در پژوهشی با عنوان «آیا
شفافيت و افشاي بيشتر ،لزوماً عملكرد شرکت را
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افزایش میدهد؟» به بررسی رابطۀ افشا که با شاخص

چی [ ]86در پژوهشی با عنوان «آیا افشا عملكرد

مؤسسۀ استاندارد اند پورز و عملكرد مبتنی بر بازار

شرکت را پيشبينی میکند؟» به بررسی تأثير ميزان

که با شاخص کيوتوبين اندازهگيري شده است،

شفافيت گزارشگري مالی بر عملكرد و ارزش شرکت

پرداختند .نتایج نشان داد که تأثير افشا روي عملكرد

در بورس اوراق بهادار تایوان پرداخته است .شواهد

مبتنی بر بازار مثبت است.

تجربی نشان میدهد کيفيت کلی شفافيت افشا به طور

جيااو [ ]91در پژوهشی با عنوان «افشاي شرکت،

مثبتی با عملكرد شرکت که کيوتوبين آن را

ارزشيابی بازار ،و عملكرد شرکت» رابطۀ بين افشا و

اندازهگيري کرده است ،رابطه دارد .همچنين نشان داد

عملكرد شرکت و ارزشيابی بازار را بررسی کرد .نتایج

که شفافيت افشاي اطالعات ،سازوکاري است که

نشان داد که رابطۀ مثبتی ميان افشاي اختياري و

ارزش شرکت را حداکثر و از ایجاد خطر اخالقی بين

اجباري و بازده سهام ،کيوتوبين ،حاشيۀ سود آتی ،رشد

مدیران و مالكان جلوگيري میکند.

فروش و ميزان تحقيق و توسعه مشاهده میشود.

پورحيدري و عرب آبادي [ ]9در پژوهشی با

کيو و همكاران [ ]92در پژوهشی با عنوان

عنوان «رابطۀ تغييرات قيمت سهام و افشاي اختياري

«افشاهاي زیستمحيطی و اجتماعی :ارتباط با

در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

عملكرد مالی شرکتی» به بررسی رابطۀ دوطرفه بين

تهران» به بررسی تأثير قيمت سهام بر افشا پرداختند.

افشاهاي زیستمحيطی و اجتماعی شرکت و

نتایج نشان داد بين کاهش قيمت سهام و تمایل به

سودآوري و ارزش بازار آن پرداختند .نتایج نشان داد

افشاي اختياري اخبار خوب ،رابطۀ مثبت و معناداري

که سودآوري گذشته محرک افشاهاي اجتماعی کنونی

وجود دارد .بدین دليل که عملكرد ضعيف سود و

است .ظاهراً بنگاههایی که سابقۀ سودآوري دارند

سهام ،خطر از دست دادن شغل را براي مدیران به

تمایل و توانایی الزم را براي سرمایهگذاري در

همراه دارد ،مدیران براي توضيح علت عملكرد

روشهاي مشارکت ذينفع داشته باشند که این امر با

ضعيف سود ،به افشاي اطالعات میپردازند.

افشاهاي باالتر و عينی زیستمحيطی و اجتماعی

رهنمايرودپشتی و همكاران [ ]2در پژوهشی با

مشخص میشود .همچنين شواهدي از عليت

عنوان «ارزیابی تأثير افشاي رویههاي حسابداري

معكوس (یعنی جریان عليت از افشاهاي تأخيري به

انتقادي بر معيارهاي ارزیابی عملكرد و کيفيت

سودآوري) مشاهده نشد.

گزارشگري مالی» به بررسی تأثير افشاي چهار قلم از

چانگ و همكاران [ ]13در پژوهشی با عنوان

اقالم حسابداري انتقادي شامل شناسایی درآمدها،

«شاخصههاي اندازهگيري افشا در تعدادي از

موجودي کاال ،ذخيرۀ مطالبات مشكوکالوصول و

شرکتهاي چينی» رابطۀ بين افشا و ارزیابی قيمت

هزینۀ استهالک بر معيارهاي ارزیابی عملكرد و کيفيت

سهام را بررسی کردند .نتيجۀ بررسی نشان میدهد که

گزارشگري مالی پرداختند .نتایج نشان داد که در

رابطۀ مثبت و معناداري بين سطح افشا کل و

سالهایی که افشاي انتقادي اقالم مورد نظر صورت

ارزشگذاري سهام در بازار وجود دارد.

میگيرد ،معيارهاي ارزیابی عملكرد افزایش یافته و
کيفيت گزارشگري مالی تغيير محسوسی نكرده است.

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 76/ ...

اعتمادي و همكاران [ ]1در پژوهشی با عنوان

فرضيۀ  :2در دورۀ قبل از الزماالجرا شدن

«افشا و ارزش شرکت :شواهدي از بازار سرمایۀ

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بورس

نوظهور ایران» با کنترل عواملی همچون اندازۀ

اوراق بهادار بين سطح افشا و عملكرد عملياتی

داراییها ،سودآوري ،اهرم و رشد دریافتند که بين

(نسبت بازده فروش) رابطۀ معنادار وجود دارد.

افشا و ارزش شرکت رابطۀ معنادار و مثبتی وجود
دارد.
رجبی و گنجی [ ]1در پژوهشی با عنوان «بررسی
رابطۀ بين نظام راهبري و عملكرد مالی شرکتها» به

فرضيۀ  :3در دورۀ قبل از الزماالجرا شدن
استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بورس
اوراق بهادار بين سطح افشا و ارزشيابی بازار شرکت
(نسبت کيوتوبين) رابطۀ معنادار وجود دارد.

بررسی رابطۀ نظام راهبري شرکتها در ایران با

فرضيۀ  :4در دورۀ بعد از الزماالجرا شدن

شاخصهاي مختلف ارزیابی عملكرد مالی پرداختند.

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بين سطح

در این پژوهش رابطۀ الزامات قانونی و افشا به عنوان

افشا و عملكرد عملياتی (نسبت بازده فروش) رابطۀ

یكی از طبقات نظام راهبري با دو سازوکار رعایت

معنادار وجود دارد.

کامل الزامات و مقررات وضعشده بهوسيلۀ سازمان

فرضيۀ  :5در دورۀ بعد از الزماالجرا شدن

بورس و نيز رعایت مادۀ  111قانون تجارت در مورد

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بين سطح

سهام وثيقه مدیران با  11معيار مختلف ارزیابی

افشا و ارزشيابی بازار شرکت (نسبت کيوتوبين) رابطۀ

عملكرد بررسی شد .نتایج نشان داد بين سازوکار

معنادار وجود دارد.

رعایت کامل الزامات و مقرراتوضع شده بهوسيلۀ
سازمان بورس با بازده حقوق صاحبان سهام و
سازوکار رعایت ماده  111قانون تجارت در مورد
سهام وثيقه مدیران با حاشيۀ سود خالص ،بازده
سرمایهگذاري و نسبت آنی رابطۀ معنادار وجود دارد.
ملكيان و سيدآبادي [ ]18در پژوهشی با عنوان
«بررسی تأثير اندازه و نسبتهاي مالی بر افشاي کامل
صورتهاي مالی» دریافتند بين اندازۀ شرکت ،اهرم و
بازده فروش با افشاي صورتهاي مالی رابطۀ معنادار
وجود دارد.

فرضيۀ  :7بين رابطۀ سطح افشا و عملكرد
عملياتی (نسبت بازده فروش) در دورۀ قبل و بعد از
الزماالجرا

شدن

استانداردهاي

حسابداري

و

مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيۀ  :6بين رابطۀ سطح افشا و ارزشيابی بازار
شرکت (نسبت کيوتوبين) در دورۀ قبل و بعد از
الزماالجرا

شدن

استانداردهاي

حسابداري

و

مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهاي شبهتجربی در

فرضيههای پژوهش

حوزۀ پژوهشهاي اثباتی ،کاربردي و از نوع

فرضيۀ  :1بين سطح افشا در دورۀ قبل و دورۀ بعد

پسرویدادي است .همچنين این پژوهش از نوع

از الزماالجرا شدن استانداردهاي حسابداري و

توصيفی تحليلی است که در آن به دليل تأثيرهاي

مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.

متقابل متغيرهاي افشا و عملكرد عملياتی و ارزشيابی
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شرکت از سيستم معادالت همزمان استفاده میکند.

شرکت براي هر سال ،از نسبت موارد افشا شده به

دادهها و اطالعات با استفاده از روش ميدانی و از

مواردي که باید افشا شوند (بدون وزن دادن به

بانكهاي اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران و

مؤلفهها) ،محاسبه شد.

نرمافزار رهآورد نوین گردآوري شده است.

عملكرد عملياتي :براي اندازهگيري این متغير از

تعريف عملياتي متغيرهای مورد مطالعه و مدل

شاخص نرخ بازده فروش (حاصل تقسيم سود عملياتی

پژوهش

به درآمد فروش شرکت) استفاده شده است [.]91

سطح افشای اطالعات :سطح افشا عبارت است

ارزشيابي بازار :براي اندازهگيري این متغير از

از ميزان اطالعاتی که توسط شرکتها در متن

شاخص نسبت کيوتوبين (از حاصل تقسيم ارزش

صورتهاي مالی اساسی ،در یادداشتهاي توضيحی

بازار داراییها که برابر با ارزش دفتري بدهی بهعالوه

و تكميلی و یا به اشكال دیگر براي ارزیابی عملكرد

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است ،به ارزش دفتري

واحد تجاري ،قضاوت در مورد چگونگی مدیریت

داراییهاي شرکت) ،استفاده شده است [.]88،91

منابع و پيشبينی روند سودآوري واحد تجاري در

اندازۀ شركت :اندازۀ شرکت از لگاریتم مجموع

آینده ارائه میشود .براي اندازهگيري افشا از چك

داراییها محاسبه میشود .انتظار میرود شرکتهاي

ليست جامعی که کليات آن در نگارۀ ( )1ارائه شده

بزرگتر با صرفهجویی در مقياس بزرگتر ،ساختار

است ،استفاده میشود .با توجه به پژوهشهاي

تجاري پيچيده با تنوع محصول بيشتر ،نسبت به

خارجی تعداد مؤلفههاي افشا از  11مؤلفه واالس و

شرکتهاي کوچكتر افشاي بيشتر [ ،]91ارزش باالتر

همكاران [ ]11تا  991مؤلفۀ عمر و سيمون []91

[ ]8و عملكرد بهتري داشته باشند [.]12

متفاوت است .در این پژوهش مطالعۀ گستردهاي براي

اهرم مالي :اهرم مالی از نسبت بدهی به حقوق

اندازهگيري افشاي اجباري و اختياري صورت گرفت.

صاحبان سهام محاسبه میشود .شرکتها با افزایش

با توجه به مبانی نظري پژوهش و مطالعههاي

مبلغ بدهیها میکوشند با افشاي بيشتر درصدد

صورتگرفته و همچنين استانداردهاي حسابداري

کاهش عدم اطمينان اعتباردهندگان و برآوردن

ایران ،قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال  1921و

نيازهاي اطالعاتی آنان و در نهایت کاهش هزینههاي

دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکتهاي

نمایندگی برآیند [ .]11از این منظر میتوان پيشبينی

ثبتشده نزد سازمان بورس ،چك ليستی براي افشاي

کرد بين اهرم مالی و افشا رابطۀ مستقيمی وجود

اختياري و اجباري طراحی شد .در ادامه با بررسی و

داشته باشد .از سوي دیگر باال بودن نسبت بدهی به

تحليل گزارشهاي مالی ساالنه شرکتهاي نمونه

معنی پایين بودن ظرفيت استقراضی شرکت و نيز باال

گزارش

بودن ریسك ورشكستگی است .در این حالت افشاي

حسابرسی و بازرس قانونی ،گزارش فعاليت هيأت

بهتر میتواند تبعات منفی براي شرکت به دنبال داشته

مدیره) ميزان رعایت افشاي مواردي که در چك

باشد و انتظار میرود شرکت از بهبود کيفيت افشاي

ليست آمده بود ،مشخص شده و امتياز افشاي هر

خویش خودداري کند [.]83

(صورتهاي

مالی

حسابرسی

شده،

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 61/ ...
نگارۀ  .1چك ليست كلي افشای اطالعات
طبقۀ افشا

رديف

منابع

تعداد مؤلفه

[]81؛ []99؛ []12؛ []18؛ []11؛ []82؛

1

اطالعات عمومی و پيشينۀ شرکت

1

8

اطالعات راهبردي -اهداف و راهبرد شرکت

11

9

اطالعات راهبردي -پيشبينی و چشمانداز آتی

81

1

اطالعات راهبردي -تحصيل و واگذاري

1

[]81؛ []11؛ []12

1

اطالعات راهبردي -تحقيق و توسعه

1

[]81؛ []11؛ []12

1

اصول راهبري شرکت -فرایند و ساختار هيأت مدیره و مدیریت

82

[]81؛ []99؛ []11؛ []12؛ []82؛ []19

1

اصول راهبري شرکت -مدیریت ریسك عمومی شرکت

86

[]18؛ []93

2

اطالعات ارزش افزوده

1

[]81؛ []11؛ []12

3

اطالعات مربوط به تحليل وضعيت مالی و عملياتی شرکت

16

16

بررسی خط مشی حسابداري و جزئيات مرتبط -صورتهاي
مالی و اطالعات مرتبط

831

[]11؛ []96
[]81؛ []11؛ []12؛ []18؛ []82
[]81؛ []99؛ []11؛ []12؛ []11؛ []96؛
[]91

[]99؛ []81؛ []11؛ []12؛ []18؛ []82؛
[]19؛ []11؛ []91؛ []11؛ []91
[]18؛ []82؛ []19؛ []1؛ []1؛ []16؛ []11؛
[]11

11

اطالعات مبتنی بر بازار سرمایه

11

[]91[ ،]12[ ]11

18

سرمایه و ترکيب سهامداران -تمرکز مالكيت

1

[]18؛ []82؛ []19

19

سرمایه و ترکيب سهامداران -سرمایه

8

[]19؛ []81

11

سرمایه و ترکيب سهامداران -شفافيت مالكيت

8

[]19؛ []96

11

سرمایهفكري -سرمایه خارجی

11

[]11؛ []81؛ []19

11

سرمایهفكري -سرمایه داخلی

2

[]11؛ []81؛ []19

11

12

سرمایهفكري -سرمایهانسانی؛ مسئوليت اجتماعی شرکت -منابع
انسانی
مسئوليت اجتماعی شرکت -مشتریان؛ سرمایه فكري -سرمایه
خارجی (مشتریان)

[]11؛ []81؛ []3؛ []19؛ []1؛ []91؛ []91؛
11

[]11؛ []96؛ []16
1

13

مسئوليت اجتماعی شرکت -انرژي

9

86

مسئوليت اجتماعی شرکت -زیستمحيطی

81

81

مسئوليت اجتماعی شرکت -محصوالت و خدمات

1

88

مسئوليت اجتماعی شرکت  -مشارکت اجتماعی

1

جمع مؤلفههاي افشاي اطالعات (تعداد کل مؤلفهها)

[]81؛ []99؛ []11؛ []12؛ []18؛ []82؛

166

[]3؛ []91؛ []99
[]3؛ []91؛ []91؛ []16
[]3؛ []1؛ []91؛ []91؛ []18؛ []82؛ []81؛
[]16
[]3؛ []1؛ []91؛ []91؛ []81؛ []18؛ []82؛
[]16
[]3؛ []1؛ []91؛ []91؛ []11؛ []12؛ []16
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ريسک سيستماتيک :از ضریب بتا به عنوان
شاخص ریسك سيستماتيك استفاده میشود.

وجود دارد .در بررسی چگونگی تأثير این متغيرها بر
یكدیگر ،از سيستم معادالت همزمان استفاده میشود.

سابقۀ شركت در بورس :سابقۀ شرکت بيانگر

دليل اهميت استفاده از سيستم معادالت همزمان در

سالهایی است که از زمان درج نام شرکت در بورس

پژوهش حاضر این است که اگر به جاي برآورد

اوراق بهادار تهران گذشته است .انتظار میرود

سيستم معادالت همزمان ،پارامترهاي هر معادله به

شرکتهایی که سابقۀ کمتري دارند نسبت به

صورت جداگانه برآورد شود ،به دليل نقض یكی از

شرکتهاي قدیمیتر به دليل کاهش عدم اطمينان در

مفروضات روش حداقل مربعات معمولی ،ضرایب

رابطۀ با ریسك عملياتی شرکت افشاي بيشتري داشته

برآورد شده ،تورشدار (اریب) و ناسازگار بوده و

باشند [ .]81همچنين میتوان انتظار داشت

قابل اطمينان نخواهد بود .با توجه به مطالعات انجام

شرکتهاي با سابقۀ بيشتر در جمعآوري ،پردازش و

گرفتۀ قبلی ،مدل اقتصادسنجی پژوهش ،هر فرضيه دو

گزارش اطالعات به موقعتر عمل کنند و اطالعات

معادله دارد :اولی عملكرد /ارزشيابی شرکت را متغير

بيشتري افشا کنند [.]91

وابسته و دومی افشا را به عنوان متغير وابسته در نظر

نقدينگي :در این پژوهش براي سنجش نقدینگی

میگيرد .با توجه به فرضيۀهاي پژوهش براي آزمون

شرکتها از معيار نسبت سریع استفاده شد .بر اساس

فرضيۀ یك ،از آزمونهاي  tزوجی و ویلكاکسون،

نظریه عالمتدهی شرکتها با نسبت نقدینگی باالتر

فرضيۀهاي دو و چهار از دو رابطۀ ( )1و ( )8و

تمایل دارند ،اطالعات بيشتري براي تمایز با

فرضيۀهاي سه و پنج از رابطۀهاي ( )9و ( )1استفاده

شرکتهاي با نقدینگی پایينتر افشا کنند [.]11

میشود.

نسبت رشد فروش :انتظار میرود شرکتهاي با
رشد باالتر داراي این پيام باشند که در آینده سود
تقسيمی بيشتري دارند و بنابراین یك رابطۀ مثبت بين
ارزش شرکت و رشد فروش شرکت ،مورد انتظار
است .در پژوهش حاضر براي محاسبۀ رشد شرکت
از نرخ رشد فروش استفاده شده است [ .]8همچنين
به عنوان ویژگیهاي شرکت مؤثر بر عملكرد به شمار
میرود [.]88
مدل پژوهش
همانگونه که در پيشاز این توضيح داده شد،
مروري بر ادبيات موضوع و توجه به نتایج به دست
آمده ،نشان میدهد که رابطۀ دوطرفهاي ميان
متغيرهاي عملكرد عملياتی /ارزشيابی شرکت و افشا

Operational performance (ROS)it
= α + β1 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒it
+ β2 Sizeit + β3 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒it
𝑡𝑖+ β4 sales growth + e
رابطۀ ()1
Disclosureit
= α + β1 Operational performance (ROS) it
+ β2 Sizeit + β3 Leverageit
𝑡𝑖+ β4 Quick Ratioit + β5 Ageit + e
رابطۀ ()8
Market Valuation (Tobin′s Q) it
= α + β1 Disclosureit
+ β2 Sizeit + β3 Betait
𝑡𝑖+ β4 sales growth + e
رابطۀ ()9

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 63/ ...
𝑡𝑖 Disclosuret
𝑡𝑖)𝑄 𝑠’𝑛𝑖𝑏𝑜𝑇( 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑀 = 𝛼 + 𝛽1
𝑡𝑖𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑒𝐿 + 𝛽2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3
𝑡𝑖+ 𝛽4 𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + e
رابطۀ ()1

زمانی سالهاي  1911لغایت  ،1913دورۀ پيشاز
مقرراتگذاري و تدوین استاندارد و سالهاي 1921
لغایت  1938دورۀ بعد از تصویب مقررات و
استانداردها در نظر گرفته شد .براي انتخاب نمونۀ

و براي آزمون فرضيۀ شش و هفت ،یك متغير

آماري ،شرکتهایی که حایز شرایط زیر نبودند ،از

مجازي سال به معادلهها اضافه میشود .بنابراین براي

جامعۀ آماري حذف و  11شرکت به عنوان نمونه

آزمون فرضيۀ شش از دو رابطۀ ( )1و ( )1و براي

انتخاب شد.

فرضيۀ هفت از رابطۀهاي ( )1و ( )2استفاده میشود.

Operational performance (ROS) it
= α + β1 Disclosureit
+ β2 Sizeit + β3 Leverageit
+ β4 sales growth + β5 yearit
𝑡𝑖+ e
رابطۀ ()1
Disclosureit
= α + β1 Operational performance (ROS)it
+ β2 Sizeit + β3 Leverageit + β4 Quick Ratioit
𝑡𝑖+ β5 Ageit + β6 yearit + e
رابطۀ ()1
Market Valuation (Tobin′ s Q)it
= α + β1 Disclosureit
+ β2 Sizeit + β3 Betait
+ β4 sales growth
𝑡𝑖+ β5 year𝑖𝑡 + e

رابطۀ ()1

اطالعات و دادههاي اوليه مورد نياز این پژوهش
در دسترس باشد.
به لحاظ افزایش قابليت مقایسه ،دورۀ مالی آنها
به پایان اسفند ماه ختم شود.
به منظور همگن بودن اطالعات ،فعاليت آنها
توليدي باشد.

روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحليل دادهها و
استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهاي  spssنسخۀ
 13و  Eviewsنسخۀ  2استفاده شده است.
يافتههای پژوهش

Disclosuret it
= α + β1 Market Valuation (Tobin’s Q)it
+ β2 Sizeit + β3 Leverageit
𝑡𝑖+ β4 Quick Ratioit + β5 Ageit + β6 yearit + e

درونزایی افشا و عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار

رابطۀ ()2

بررسی میشود .براي این منظور از آزمون هاسمن

جامعۀ آماری حجم نمونه و روش نمونهگيری

استفاده میشود .براي آزمون درونزایی افشا در معادلۀ

براي برآورد سيستم معادالت همزمان ابتدا

جامعۀ آماري این پژوهش شرکتهاي پذیرفتهشده

عملكرد عملياتی /ارزشيابی بازار ،ابتدا افشا با استفاده

در بورس اوراق بهادار تهران است .با توجه به اینكه

از همۀ متغيرهاي برونزاي سيستم برآورد نموده و

در سال  1926با الزماالجرا شدن استانداردهاي

مقادیر باقیمانده ناشی از تخمين به صورت یك متغير

حسابداري ،در سال  1921تصویب قانون بازار اوراق

جداگانه در نظر گرفته میشود (مثالً  .)RESسپس

بهادار و در سال  1921با الزماالجرا شدن

معادلۀ عملكرد عملياتی /ارزشيابی بازار با استفاده از

دستورالعمل افشا روبهرو بودهایم ،در این پژوهش

همه متغيرهاي سابق به عالوه متغير ( RESبه عنوان

براي بررسی آثار تصویب مقررات افشا در دو مقطع

یك متغير توضيحی جدید) برآورد میشود .حال اگر
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ضریب متغير جدید ( )RESمعنادار باشد ،به معنی

عملكرد عملياتی /ارزشيابی بازار تأیيد میشود.

این است که افشا در معادلۀ عملكرد عملياتی/

همچنين با توجه به آمارۀهاي گزارش شده در نگارۀ

ارزشيابی بازار درونزا است .با انجام عمليات فوق با

( )9درونزایی عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار در

توجه به نگارۀ ( ،)8درونزایی افشا در معادالت

معادلۀ افشا نيز تأیيد میشود.

نگارۀ  .2درونزايي افشای اطالعات در معادلههای عملكرد عملياتي /ارزشيابي بازار
مقدار احتمال

شرح

متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ

درون زایی افشا در معادلۀ نرخ بازده فروش

RES1

6/331

6/611

36/931

6/666

درون زایی افشا در معادلۀ ارزشيابی بازار

RES2

6/331

6/619

13/613

6/666

t

نگارۀ  .3درونزايي شاخصهای عملكرد عملياتي /ارزشيابي بازار در معادلههای افشای اطالعات
مقدار احتمال

شرح

متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ

درونزایی نرخ بازده فروش در معادلۀ افشا

RES3

6/213

6/611

21/181

6/666

درونزایی ارزشيابی بازار در معادلۀ افشا

RES4

1/616

6/611

13/232

6/666

t

حال که از این طریق رابطۀ متقابل بين افشا و

براي آزمون فرضيۀ ( ،)1مطابق با کروک [ ،]89از

عملكرد تأیيد شد ،به تخمين این معادالت از طریق

آزمون  tزوجی و همچنين آزمون ویلكاکسون استفاده

سيستم معادالت همزمان میپردازیم که نتایج ناشی از

شده است .نتایج حاصل از آزمونها در نگارۀ ()1

این تخمين در ادامه آمده است و یافتههاي پژوهش به

ارائه شده است .مطابق با هر دو آزمون در سطح

تفكيك هر یك از فرضيۀها در سطح اطمينان 31

اطمينان  33درصد ،سطح افشا در دورۀ بعد از

درصد ،به شرح زیر است:

الزماالجرا

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)1

مقرراتگذاري بورس اوراق بهادار افزایش یافته

فرضيۀ اصلی ( :)1بين سطح افشا در دورۀ قبل و

شدن

استانداردهاي

حسابداري

است.

دورۀ بعد از الزماالجرا شدن استانداردهاي حسابداري
و مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.
نگارۀ  .4نتايج آزمون فرضيۀ يک
آزمون  tوابسته
تفاوت بين
دورۀ قبل تدوین استاندارد و قانونگذاري ()1913-1911
دورۀ بعد از تدوین استاندارد و قانونگذاري ()1938-1912

ميانگين

انحراف معيار

آمارۀ t

6/1118

6/6181

93/318

آزمون ویلكاکسون
مقدار
احتمال
6/666

آمارۀ

z

-18/861

مقدار
احتمال
6/666

و

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 65/ ...

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)2

همكاران [ ،]11جيااو [ ]91و چی [ ]86سازگار است.

فرضيۀ ( :)8در دورۀ قبل از الزماالجرا شدن

سطح افشا باالتر از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بورس

و به موجب آن کاهش نوسان قيمت سهام و انجام

اوراق بهادار بين سطح افشا و عملكرد عملياتی

مبادالت بيشتر روي سهام ،بهبود عملكرد شرکت را

(نسبت بازده فروش) رابطۀ معنادار وجود دارد.

در پی دارد [ .]98نتایج معادلۀ دوم ،بيانگر ارتباط

نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ ( )8با استفاده از

مثبت و معنادار کيوتوبين و سطح افشا است .به

سيستم معادالت همزمان در نگارۀ ( )1ارائه شده

عبارتی شرکتها با نتایج موفق و اخبار خوب در

است .نتایج معادلۀ اول ،نشان میدهد که ضرایب افشا

مقایسه با شرکتها با عمليات ناموفق و اخبار بد ،به

و نسبت رشد مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش

موقعتر و با کيفيت بيشتري به گزارشگري مالی

سطح افشا و نسبت رشد ،بازده فروش به عنوان

میپردازند .همچنين ،از بين متغيرهاي کنترل ضریب

معياري براي سنجش عملكرد عملياتی افزایش

اندازۀ شرکت ،منفی و سابقۀ شرکت در بورس مثبت

مییابد .نتایج سازگار با مطالعۀ تجربی جيااو []91

و معنادار است.

است .نتایج معادلۀ دوم ،بيانگر ارتباط مثبت و معنادار

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)4

بازده فروش و سطح افشا است و نتایج ملكيان و

فرضيۀ ( :)1در دورۀ بعد از الزماالجرا شدن

سيدآبادي [ ]18را تأیيد میکند .از بين متغيرهاي

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بين سطح

کنترل ضریب اهرم مالی منفی و معنادار و سابقۀ

افشا و عملكرد عملياتی (نسبت بازده فروش) رابطۀ

شرکت در بورس مثبت و معنادار است.

معنادار وجود دارد.

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)3

نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ ( )1با استفاده از

فرضيۀ ( :)9در دورۀ قبل از الزماالجرا شدن

سيستم معادالت همزمان در نگارۀ ( )1ارائه شده

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بورس

است .نتایج معادلۀ اول ،نشان میدهد که ضرایب افشا

اوراق بهادار بين سطح افشا و ارزشيابی بازار شرکت

و اندازۀ شرکت مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش

(نسبت کيوتوبين) رابطۀ معنادار وجود دارد.

سطح افشا و اندازۀ شرکت ،بازده فروش به عنوان

نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ ( )9با استفاده از

معياري براي سنجش عملكرد افزایش مییابد .نتایج

سيستم معادالت همزمان در نگارۀ ( )1ارائه شده

بهدست آمده سازگار با مطالعۀ تجربی جيااو [ ]91و

است .نتایج معادلۀ اول ،نشان میدهد که ضرایب افشا

رجبی و گنجی [ ]1است .همچنين اهرم مالی با بازده

و اندازۀ شرکت مثبت و معنادار و ضریب بتا منفی و

فروش رابطۀ منفی و معناداري دارد .نتایج معادلۀ دوم،

معنادار است ،یعنی با افزایش سطح افشا و اندازۀ

بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بازده فروش و سطح

شرکت و همچنين کاهش ضریب بتا ،کيوتوبين به

افشا است و نتایج ملكيان و سيدآبادي [ ]18را تأیيد

عنوان معياري براي سنجش عملكرد افزایش مییابد.

میکند .از بين متغيرهاي کنترل ضریب نسبت سریع

نتایج بهدست آمده با مطالعات تجربی بانرجی و

مثبت و معنادار است.
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سطح افشا و ضریب بتا ،کيوتوبين به عنوان معياري

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)5
فرضيۀ ( :)1در دورۀ بعد از الزماالجرا شدن

براي سنجش عملكرد افزایش مییابد .نتایج بهدست

استانداردهاي حسابداري و مقرراتگذاري بين سطح

آمده با مطالعات تجربی بانرجی و همكاران [،]11

افشا و ارزشيابی بازار شرکت (نسبت کيوتوبين) رابطۀ

جيااو [ ]91و چی [ ]86سازگار است .نتایج معادلۀ

معنادار وجود دارد.

دوم ،بيانگر ارتباط مثبت و معنادار کيوتوبين و سطح

نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ ( )1با استفاده از

افشا میباشد .همچنين ،از بين متغيرهاي کنترل

سيستم معادالت همزمان در نگارۀ ( )2ارائه شده

ضریب اهرم مالی ،منفی و معنادار و ضریب اندازۀ

است .نتایج معادلۀ اول نشان میدهد که ضرایب افشا

شرکت و نسبت سریع مثبت و معنادار است.

و ضریب بتا مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش
نگارۀ  .5نتايج آزمون فرضيۀ دو
ROSit=α+β1disit+β2Sizeit+β3Levit+β4Grit+€
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

افشا

1/662

6/981

9/633

6/668

اندازۀ شرکت

()6/681

6/618

()1/126

6/611

اهرم مالی

6/661

6/611

6/181

6/116

نسبت رشد

6/619

6/661

9/116

6/666

مقدار ثابت

6/621

6/191

6/111

6/161

دوربين واتسون

1/111

6/112

ضریب تعيين

6/193

ضریب تعيين تعدیل شده

disit=α+β1ROSit+β2Sizeit+β3Levit+β4QRit+β5Ageit +€
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

بازده فروش

6/912

6/611

1/391

-

اندازۀ شرکت

()6/661

6/661

()6/311

6/991

اهرم مالی

()6/611

6/661

()8/231

6/661

نسبت سریع

6/611

6/661

1/111

6/166

سابقه در بورس

6/618

6/669

9/316

6/666

مقدار ثابت

6/113

6/611

1/919

-

دوربين واتسون

1/116

ضریب تعيين
ضریب تعيين تعدیلشده

6/113
6/112

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 66/ ...
نگارۀ  .7نتايج آزمون فرضيۀ سه
TQit=α+β1disit+β2Sizeit+β3Betait+β4Grit+€

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

افشا

1/113

1/181

9/289

6/666

اندازۀ شرکت

6/198

6/616

8/861

6/682

ضریب بتا

()6/611

6/612

()8/121

6/619

نسبت رشد

6/619

6/613

6/131

6/122

مقدار ثابت

()8/811

6/111

()9/911

6/661

متغير

دوربين واتسون

1/396

6/162

ضریب تعيين

6/131

ضریب تعيين تعدیلشده

disit=α+β1ROSit+β2Sizeit+β3Levit+β4QRit+β5Ageit +€

متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

کيوتوبين

6/626

6/618

1/131

-

اندازۀ شرکت

()6/686

6/661

()9/316

6/666

اهرم مالی

()6/611

6/661

()1/116

6/613

نسبت سریع

6/661

6/661

6/192

6/111

سابقه در بورس

6/661

6/666

8/169

6/661

مقدار ثابت

6/916

6/681

18/216

-

دوربين واتسون

1/119

6/161

ضریب تعيين

6/131

ضریب تعيين تعدیلشده

نگارۀ  .6نتايج آزمون فرضيۀ چهار
ROSit=α+β1disit+β2Sizeit+β3Levit+β4Grit+€
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

افشا

9/199

6/888

11/396

6/666

اندازۀ شرکت

6/611

6/661

8/113

6/611

اهرم مالی

-6/698

6/611

-8/619

6/611

نسبت رشد

-6/668

6/668

-6/312

6/913

مقدار ثابت

-1/111

6/111

-19/811

6/666

دوربين واتسون

1/121

6/121

ضریب تعيين

6/121

ضریب تعيين تعدیل شده

disit=α+β1ROSit+β2Sizeit+β3Levit+β4QRit+β5Ageit+€
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

بازده فروش

6/128

6/611

9/911

6/661

اندازۀ شرکت

6/891

6/118

1/111

6/632

اهرم مالی

-6/611

6/611

-6/311

6/991

نسبت سریع

6/611

6/661

1/312

6/612

سابقه در بورس

6/666

6/668

-6/631

6/389

مقدار ثابت

6/111

6/688

13/661

6/666

دوربين واتسون

1/118

ضریب تعيين
ضریب تعيين تعدیل شده

6/211
6/218
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نگارۀ  .8نتايج آزمون فرضيۀ پنج
TQit=α+β1disit+β2Sizeit+β3Betai+β4Grit+€

متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

افشا

11/861

1/111

1/111

6/666

اندازۀ شرکت

-9/111

8/911

-1/181

6/161

ضریب بتا

6/681

6/616

8/666

6/611

نسبت رشد

6/611

6/611

1/619

6/831

مقدار ثابت

-1/161

6/191

-1/161

6/666

8/691

دوربين واتسون

6/611

ضریب تعيين

6/611

ضریب تعيين تعدیل شده

disit=α+β1TQit+β2Sizeit+β3Levit+β4QRit+β5Agei+ €
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

کيوتوبين

6/696

6/611

1/391

6/616

اندازۀ شرکت

6/191

6/181

1/881

6/666

اهرم مالی

-6/681

6/611

-8/118

6/611

نسبت سریع

6/696

6/661

1/123

6/666

سابقه در بورس

-6/661

6/666

-6/211

6/939

مقدار ثابت

6/196

6/681

11/313

6/666

1/121

دوربين واتسون

ضریب تعيين
ضریب تعيين تعدیل شده

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)7

6/911
6/961

يافتههای منتج از فرضيۀ (:)6

فرضيۀ ( :)1بين رابطۀ سطح افشا و عملكرد

فرضيۀ ( :)1بين رابطۀ سطح افشا اطالعات و

عملياتی (نسبت بازده فروش) در دورۀ قبل و بعد از

ارزشيابی بازار شرکت (نسبت کيوتوبين) در دورۀ قبل

و

و بعد از الزماالجرا شدن استانداردهاي حسابداري و

الزماالجرا

شدن

استانداردهاي

حسابداري

مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.

مقرراتگذاري تفاوت معناداري وجود دارد.

براي اینكه آیا رابطۀ افشا و عملكرد عملياتی بعد

براي اینكه آیا رابطۀ افشا و ارزش شرکت بعد

تدوین استانداردها و مقررات نسبت به قبل از آن

تدوین استانداردها و مقررات نسبت به قبل از آن

تغييري داشته یا خير ،متغير مجازي سال وارد

تغييري داشته یا خير ،متغير مجازي سال وارد

معادلهها شد ،بهطوري که در دورۀ بعد از تدوین

معادلهها شد ،به طوري که در دورۀ بعد از تدوین

استاندارد و مقرراتگذاري بورس داراي ارزش یك و

استاندارد و مقرراتگذاري بورس داراي ارزش یك و

قبل از آن داراي ارزش صفر است .نتایج حاصل از

قبل از آن داراي ارزش صفر است .نتایج حاصل از

آزمون فرضيۀ شش در نگارۀ ( )3ارائه شده است .با

آزمون فرضيۀ هفت در نگارۀ ( )16ارائه شده است.

توجه به معناداري ضریب سال ،این فرضيۀ تأیيد

با توجه به معناداري ضریب سال ،این فرضيۀ تأیيد

میشود .به عبارتی تدوین استاندارد و مقرراتگذاري

میشود .به عبارتی تدوین استاندارد و مقرراتگذاري

بورس بر رابطۀ افشا و بازده فروش مؤثر بوده است.

بورس بر رابطۀ افشا و ارزش شرکت مؤثر بوده است.

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 66/ ...
نگارۀ  .6نتايج آزمون فرضيۀ شش
ROSit=α+β1disit+β2Sizeit+β3Levit+β4Grit+β5yearit+€

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

مقدار احتمال

افشا

8/111

6/891

11/111

6/666

اندازۀ شرکت

6/611

6/661

8/818

6/681

اهرم مالی

()6/669

6/611

()6/882

6/286

نسبت رشد

()6/669

6/668

()1/111

6/111

سال

()6/118

6/619

()18/129

6/666

مقدار ثابت

()6/111

6/621

()1/189

6/666

متغير

دوربين واتسون

1/131

6/119

ضریب تعيين

6/163

ضریب تعيين تعدیلشده

disit =α+β1 ROSit+β2 Sizeit+β3Levit+β4QRit+β5Ageit +β6yearit+€

انحراف معيار

آمارۀ t

بازده فروش

6/111

6/811

8/111

6/611

اندازۀ شرکت

()6/312

6/199

()1/111

6/189

اهرم مالی

6/619

6/691

1/811

6/811

نسبت سریع

()6/686

6/681

()6/211

6/933

سابقه در بورس

6/662

6/661

1/192

6/629

سال

6/868

6/611

11/181

6/666

مقدار ثابت

6/168

6/618

1/311

6/616

متغير

دوربين واتسون

ضريب

ضریب تعيين

1/119

مقدار احتمال

6/112
6/119

ضریب تعيين تعدیلشده

نگارۀ  .11نتايج آزمون فرضيۀ هفت
TQit = α+β1disit+β2Sizeit+β3Betait+β4Grit+β5yearit+€

انحراف معيار

آمارۀ t

افشا

16/612

1/611

3/381

6/666

اندازۀ شرکت

()1/111

1/118

()1/611

6/821

اهرم مالی

6/611

6/663

1/133

6/631

نسبت رشد

6/661

6/618

6/162

6/111

سال

()1/116

6/121

()2/311

6/666

مقدار ثابت

()8/191

6/819

()3/836

6/666

متغير

دوربين واتسون

ضريب

ضریب تعيين

1/368

مقدار احتمال

6/111
6/113

ضریب تعيين تعدیلشده

disit =α+β1TQit+β2 Sizeit+β3Levit+β4QRit+ β5Ageit+β6yearit+€

انحراف معيار

آمارۀ t

کيوتوبين

6/163

6/682

9/391

6/666

اندازۀ شرکت

()6/661

6/661

()1/182

6/816

اهرم مالی

6/616

6/619

6/113

6/111

نسبت سریع

6/668

6/611

6/882

6/286

سابقه در بورس

()6/666

6/666

()1/811

6/819

سال

6/111

6/661

81/311

6/666

مقدار ثابت

6/811

6/689

11/361

6/666

متغير

دوربين واتسون

ضريب

1/318

ضریب تعيين
ضریب تعيين تعدیلشده

مقدار احتمال

6/111
6/161
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نتيجهگيری

افزایش اطمينان سرمایهگذار و افزایش توانایی جذب

در این پژوهش به بررسی رابطۀ سطح افشاي

وجه نقد و در نتيجه افزایش عملكرد و ارزش شرکت

شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با

میشود و مطابق با نظریۀ عالمتدهی و نظریۀ هزینۀ

عملكرد عملياتی و ارزش بازار شرکت در دورۀ قبل و

سياسی با افزایش عملكرد و سودآوري شرکت ،سطح

بعد از تدوین استاندارد و مقرراتگذاري پرداخته

افشا افزایش مییابد .در نهایت در این پژوهش تأثير

شده است .براي اندازهگيري افشا با توجه به

تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ سطح

استانداردهاي حسابداري ایران ،قانون بازار و

افشا و عملكرد عملياتی /ارزش شرکت بررسی شد و

دستورالعمل افشاي شرکتها و همچنين مطالعۀ

نتایج نشان داد که رابطۀ افشا و عملكرد عملياتی/

گستردۀ ادبيات افشا در متون داخلی و خارجی چك

ارزش شرکت بعد از تدوین استانداردهاي حسابداري

ليستی حاوي  166مؤلفه تهيه شد .سپس صورتهاي

و مقرراتگذاري تفاوت معناداري نسبت به دورۀ قبل

مالی ،گزارش فعاليت هيأت مدیره و گزارش

از آن پيدا کرده است.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي پاسخگویی به

پيشنهادهای مبتني بر نتايج پژوهش

پرسشها و اندازهگيري سطح افشا بررسی و تحليل
گردید و امتياز افشاي شرکتها محاسبه شد .در این
پژوهش ابتدا تأثير تدوین استاندارد و مقرراتگذاري

 به منظور بهبود عملكرد ،هدف ارتقاي شفافيتمالی در کشور مد نظر قرار گيرد.

-

سرمایهگذاران،

تحليلگران

و

سایر

بر سطح افشا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بيانگر

استفادهکنندگان از اطالعات مالی ،عامل سطح افشا را

افزایش سطح افشا بر اثر تدوین استاندارد و قوانين و

در ارزیابی و پيشبينی عملكرد شرکتها در نظر

مقررات بود .سپس با استفاده از سيستم معادالت

داشته باشند.

همزمان و انجام آزمونهاي آماري مربوط ،رابطۀ

پيشنهادهای پژوهشهای آتي

همزمانی سطح افشا و عملكرد عملياتی /ارزش بازار

 -بررسی رابطۀ سطح افشاي اختياري و اجباري

شرکت در دورۀ قبل و بعد از تدوین استاندارد و

با عملكرد عملياتی و ارزش شرکت در دورۀ قبل و

مقرراتگذاري تأیيد شد .در تمامی فرضيهها در

بعد از تدوین استاندارد و مقرراتگذاري با استفاده از

معادلۀ اول افشا به عنوان متغير مستقل و عملكرد

سيستم معادالت همزمان

عملياتی /ارزش شرکت متغير وابسته و در معادلۀ دوم

 -بررسی رابطۀ سطح افشاي مسئوليت اجتماعی

عملكرد عملياتی /ارزش شرکت به عنوان متغير

شرکت و عملكرد عملياتی و ارزش شرکت با استفاده

مستقل و افشا متغير وابسته بود و تأیيد رابطۀ

از سيستم معادالت همزمان

همزمانی مؤید تطابق با نظریههاي نمایندگی ،نياز
سرمایه ،عالمتدهی و هزینه سياسی است .نظریۀ

منابع

نمایندگی و نظریۀ نياز سرمایه بيان میکند که افزایش

 -1اعتمادي ،حسين ،حصارزاده ،رضا ،محمدآبادي،

افشا و اطالعرسانی باعث کاهش عدم تقارن

مهدي و آمنه بذرافشان .)1931( .افشا و ارزش

اطالعات ،افزایش کنترل و نظارت بر عملكرد،

شرکت :شواهدي از بازار سرمایه نوظهور ایران.

اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات ،عملكرد عملياتی و ارزشيابی بازار 81/ ...

فصلنامۀ علمی پژوهشی حسابداري مدیریت،

بر معيارهاي ارزیابی عملكرد و کيفيت گزارشگري

شماره  ،19صص .11-11

مالی .مجلۀ پژوهشهاي حسابداري مالی ،شمارۀ

 -8پورحيدري ،اميد و حمزه حسينپور.)1931( .

 ،11صص 38-19

بررسی رابطۀ بين افشاي اجباري و اختياري با

 -3طالبنيا ،قدرتاله ،عليخانی ،راضيه و مهدي

ارزش سهام شرکتها .فلصنامۀ چشم انداز

مرانجوري .)1931( .ارزیابی کميت و ماهيت

مدیریت مالی ،شمارۀ  ،1صص .82-3

افشا حسابداري زیستمحيطی و اجتماعی در

 -9پورحيدري ،اميد و رحيم عربآبادي.)1939( .
رابطۀ تغييرات قيمت سهام و افشاي اختياري در

ایران .فلصنامۀ بررسیهاي حسابداري و
حسابرسی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،9صص .16-19

شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

 -16قانون بازار اوراق بهادار ،مصوب آذر .1921

تهران .فلصنامۀ بررسیهاي حسابداري و

 -11مرکز تحقيقات سازمان حسابرسی ،استانداردهاي

حسابرسی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،1صص .11-93
 -1پورعلی ،محمدرضا و محدثه حجامی.)1939( .
بررسی رابطۀ بين افشاي مسئوليت اجتماعی و
مالكيت نهادي در شرکتهاي پذیرفتهشده در

بورس اوراق بهادار تهران .دانش حسابداري و
حسابرسی مدیریت ،شمارۀ  ،16صص .116-191
 -1دستگير ،محسن و حميد رضا بزاززاده.)1928( .

تأثير ميزان افشا بر هزینۀ سهام عادي .تحقيقات
مالی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،8صص .169-29
 -1دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات ناشران ثبت

حسابداري ایران ،سازمان حسابرسی.
 -18ملكيان ،اسفندیار و محمد رضا سيدآبادي.
( .)1929بررسی تأثير اندازه و نسبتهاي مالی بر
افشاي

کامل

صورتهاي

مالی.

پایاننامۀ

کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران.
 -19همتی ،هدي و آرزو جليلی .)1931( .رابطۀ
افشاي سرمایهفكري با نوع مالكيت و اندازۀ
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران .دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت،
دورۀ  ،1شمارۀ  ،8صص .19-11

شده نزد سازمان ،مرداد  ،1921سازمان بورس
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