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Abstract
When competition becomes more intense, the comparability of proprietary costs (business
strategy) increases because managers in formulating their competitive strategies, often
relate to financial information of their competitors. As a result, the greater the ability to
compare, the risk of displaying proprietary information is accelerated through the
mandatory disclosure of financial statements. The aim of this research is investigation into
the effect of business strategy on the financial statements comparability with an emphasis
on the role of information asymmetry. In this regard, 126 companies were selected for the
period of 8 years during 2009 -2017. Collected data were analyzed using Stata statistical
software (version 15). The results showed that business strategy (aggressive strategy and
defensive strategy) has a positive and negative effect on financial statements
comparability, respectively. It was also found that the simultaneous effect of information
asymmetry and business strategy (aggressive and defensive strategy) has a negative and
positive effect respectively on financial statements comparability.
Keywords: Aggressive Strategy, Defensive Strategy, Financial Statements Comparability,
Information Asymmetry
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چکیده
زمانی که رقابت شدیدتر میشود ،قابليت مقایسۀ هزینههای اختصاصی رقابت (استراتژی کسبوکار) افزایش مییابد؛
زیرا مدیران در فرمولبندی استراتژیهای رقابتی خود ،بيشتر به اطالعات گزارشهای ماالی رقباای خاود وابساتهاند؛
درنتيجه ،هرچاه قابليات مقایساه بيشاتر باشاد ،ریساک نشااندادن اطالعاات اختصاصای ازطریاف افشاای اجبااری
صورتهای مالی تسریع مییابد .هدف پژوهش ،بررسی تأثير استراتژی کسبوکار بار قابليات مقایساۀ صاورتهای
مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی است .برای این منظور 126 ،شرکت برای دورۀ زمانی  8سالۀ بين  1389تاا
 1396انتخاب و دادههای مربوط به متغيرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری استاتا (نساخه  )15تجزیاهوتحليل
شدند .نتایج آزمون فرضيههای پژوهش نشان دادند استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تاداف ی) بار
قابليت مقایسۀ صورتهای مالی بهترتيب تأثير مثبت و منفی دارد .همچناين مشاخص شاد اثار ت ااملی عادم تقاارن
اطالعاتی با استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و تداف ی) بر قابليت مقایسۀ صاورتهای ماالی باهترتيب تاأثير
منفی و مثبت م نیدار دارد.
کلمات کلیدی :استراتژی تهاجمی ،استراتژی تداف ی ،قابليت مقایسۀ صورتهای مالی ،عدم تقارن اطالعاتی
 .1نشانی مکاتباتی نویسندۀ مسئول:
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 -1مقدمه

رقابت و قابليت مقایساۀ صاورتهای ماالی اهميات

قابليت مقایسه ،یکای از ویژگیهاای گزارشاگری

زیادی مییابد؛ زیرا وقتای رقابات شادیدتر میشاود،

مالی است که کميت و کيفيت اطالعات دردسترس را

قابلياات مقایسااۀ هزینااههای خاااش شاارکتی افاازایش

برای سرمایهگذاران افزایش میدهاد و ایان امکاان را

مییابد؛ زیرا مدیران در تدوین اساتراتژیهای رقاابتی

برای آنها فراهم میکند تا با ارزیابی عملکارد گذشاتۀ

خود ،بيشتر به اطالعات گزارشهای مالی رقبای خود

شرکت ،عملکرد آتی را باا دقات بيشاتری پيشبينای

وابستهاند[]11،10؛ درنتيجاه ،هرچاه قابليات مقایساۀ

کنند و بر مبنای آن تصميم بگيرناد [ .]17 ،19اگرچاه

اطالعات بيشتر باشاد ،ریساک نشااندادن اطالعاات

ارائۀ گزارشهای ماالی ،اجباریاناد ،چگاونگی ارائاۀ

اختصاصی ازطریف افشای اجباری صاورتهای ماالی

گزارش مدیران ،متفاوت است که علت آن در وجاود

تسریع مییابد؛ با این حال برای شرکتهای آینادهنگر

گزینههای اختياری در استانداردهای حسابداری ماالی

به دليل اینکاه باه دنباال ارائاۀ محصاویت جدیاد و

اساات [ .]10هزینااهای کااه سااازمان بااه دلياال افشااای

نوآورند ،رقابت در کسابوکار آنهاا زیااد اسات ،باا

اطالعات محرمانۀ خود و بهکارگيری بالقوۀ آن توسا

وجود پيچيدگی محيطی کمتر ،دارای افشای اختيااری

رُقبا متحمل خواهاد شاد ،هزیناۀ اختصاصای رقابات

اطالعات بيشتر و پوشش بيشاتر بهوسايلۀ تحليلگاران

ناميااده میشااود [ .]26 ،4اگاار شاارکتها در صاانایع

هستند؛ بنابراین دارای کيفيت اطالعاتی بيشتر و عادم

رقابتیتر ،باه افشاای اختيااری بيشاتری از اطالعاات

تقااارن اطالعاااتی کمتاار نساابت بااه شاارکتهای بااا

اقدام کنند ،این امر سبب انتقاال مناافع اطالعااتی باه

استراتژی مداف یاند که قابليات مقایساۀ صاورتهای

رقبای شرکت و تض يف موق يت رقاابتی شارکت در

مالی را افزایش میدهاد []42 ،28؛ ولای شارکتهای

ميان رقبا میشود [ ]29و همچناين ،رقابات باه دليال

آیندهنگر در مقایسه با شرکتهای مادافع ،باه دییلای

هزینههای مالکاناه در باازار محصاول و فشاار باازار

مانند عدم اطمينان محيطی بيشاتر ،مزایاای ماليااتی و

سرمایه ،بر کيفيات و کميات افشاای اطالعاات تاأثير

کاهش ریسک دعاوی حقوقی ممکان اسات ماانع از

میگذارد []34؛ باه گوناهای کاه افازایش هزیناههای

انتشار اخبار بد شوند ،عدم تقارن اطالعااتی بيشاتری

مالکانه رقابت به کاهش افشاای اختيااری اطالعاات،

داشته باشند و اطالعات با کيفيت کمتاری را گازارش

مدیریت اطالعات ،مدیریت و دستکاری ساود منجار

کنند که قابليت مقایسۀ اطالعاات را کااهش میدهاد

میشود [ ]26یا در بازار رقابتی ،مادیران بارای حفاظ

[ .]42،11پس این سؤال مطرح میشود که مادیران باا

موق يت رقابتی و جلوگيری از جلب توجاه رقباا ،باه

گزارش اطالعات خاش شرکتی در بازارهای رقاابتی،

دنبال پيچيدهتر کردن اطالعات خود برای رقبا هساتند

قابليت مقایسۀ صورتهای مالی را کاهش یا افازایش

کاااه درنهایااات هزیناااههای نماینااادگی را افااازایش

میدهند؛ زیرا با تشدید رقابات ،نيااز باه گزارشاگری

میدهد[ .]18این عوامال مقایساهپذیری اطالعاات را

استراتژیک برای محافظت اطالعات اختصاصی از رقبا

کاهش میدهند .بر اساس این ،باا توجاه باه اهميات

نيز افزایش مییابد [ .]42همچنين هنگام بایبودن عدم

گزارشگری مالی در انتقال نتایج ف اليتهای شرکت /

تقارن اطالعااتی ،گزارشاگری ماالی ،سايگنال مهمای

صن ت به ذینف ان ،رابطۀ بين هزیناههای اختصاصای

برای اطالعات اختصاصی مدیران است [ .]10در ایان

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران41/

راستا براساس تئوری افشا ،اگر عادم اطميناان درباارۀ
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اطالعات مدیران وجود داشته باشد ،مدیران ،اخبار باد

قابلياات مقایسااۀ اطالعااات ،تحصاايل و پااردازش

را پنهان میکنند[ .]15همسو باا ایان یافتاهها ،چان و

هزینۀ اطالعات را محدود میکند و کيفيت اطالعاات

همکاااران [ ]15دریافتنااد شاارکتهایی کااه در زمااان

در دسترس را بارای سارمایهگذاران افازایش میدهاد

عملکرد ض يف خود راهکاری را پيدا نمیکنند ،عادم

[ .]14،30قابلياات مقایسااۀ اطالعااات ،امکااان مقایسااۀ

تقارن اطالعاتی بيشتری دارند و اطالعاات کمتاری را

مدیریتی بين شرکتها را فاراهم میکناد؛ بهطوریکاه

در اختيار سرمایهگذاران قرار میدهند .پس بر اسااس

تحليلگران نهتنها استنتاجهای بهتری دربارۀ شاباهتها

این ویژگیها ،شرکتهای آیندهنگر به احتماال زیااد،

و تفاوتهای بين شارکتها دارناد ،شاناخت بهتاری

اخبار باد را پنهاان میکنناد؛ زیارا بيشاتر در م ار

دربااارۀ چگااونگی ارتباااط رویاادادهای اقتصااادی ب اا

عملکرد ض يف قرار دارناد و عادم اطميناان و عادم

عملکرد شرکت دارند .عاالوه بار آن ،باه دليال آنکاه

تقارن اطالعاتی بيشتری را تجربه میکنند؛ با این حال

اطالعات شرکتهای مقایسهپذیر م ياار خاوبی بارای

بااهطور دقيااف پيشبيناای نمیشااود آیااا شاارکتهای

یکدیگرند ،اطالعات ردوبادل شاده باين آنهاا ميازان

آیندهنگر یا سایر شرکتها انگيزههاای بيشاتری بارای

تالشهای یزم را برای شناخت و تحليل صورتهای

پنهانکردن اخبار باد دارناد یاا ناه؛ زیارا رابطاۀ باين

مالی کاهش میدهد [ .]19اگار قابليات مقایساۀ باين

اسااتراتژیهای کساابوکار و محااي اطالعاااتی ،بااه

شرکتها بای باشاد ،محاسابۀ اساتاندارد (باا دخالات

ت امالت بين مزیتهای استراتژی انتخاابی شارکت و

اندک قضاوت انساانی) اطالعاات حساابداری بارای

نيز تأثير انتخاب افشای داوطلبانۀ اطالعات و پوشاش

کاربران ،بهخصوش برای شارکتهای ف اال در یاک

آن توس واسطهگران خارجی ،بستگی دارد[.]45 ،28

صن ت تسهيل میشود[ .]31سرمایهگذاران با اساتفاده

با توجه به اینکه شرکتهای تهاجمی به دنباال تماایز

از قابلياااات مقایسااااۀ اطالعااااات ،فرصااااتهای

محصاااول ،ایجااااد ثباااات و مااادیریت درآمااادها و

سرمایهگذاری مختلف را از هام تشاخيص میدهناد.

شرکتهای تداف ی به دنبال رهبری هزیناه و مادیرت

سرمایهگذار باید بتواند صورتهای ماالی دو شارکت

هزینهها هستند و هر کدام با درجات متفاوتی از عادم

در یک صن ت را بخواند و مقایسه کناد [ .]36عاالوه

تقااارن اطالعاااتی ،انگيزههااای متفاااوت از هاام باارای

بر سرمایهگذاران ،رقبا نيز توجه زیادی به گزارشهای

پيشبرد اهداف ساازمانی و ارائاۀ هزیناههای خااش

مالی دارند؛ به همين دليل ،ریساک افشاای اطالعاات

رقابتی هر شرکت دارناد [ ،]28 ،42پاژوهش حاضار

ازطریف افشای اجباری برای شرکتهای روبهروشاده

درصدد پاسخگویی به این سؤال است کاه اساتراتژی

با فشار رقاابتی ،بيشاتر اسات [ .]44بار اسااس ایان،

کسبوکار بر قابليت مقایساۀ صاورتهای ماالی چاه

پيشبينی میشود رابطۀ منفی بين مقياس هزینۀ رقابت

تأثيری دارد؛ و عدم تقاارن اطالعااتی بار رابطاۀ باين

ی نااای اساااتراتژی کسااابوکار و قابليااات مقایساااۀ

استراتژی کسبوکار و قابليات مقایساۀ صاورتهای

صورتهای مالی وجود داشته باشد .قابليات مقایساۀ

مالی بهمنزلۀ یکی از کيفيتهای مورد انتظار اطالعات،

صورتهای مالی مختص یک شرکت خااش نيسات؛

چه تأثيری دارد.

زیرا ماهيات مقایساه باه گوناهای اسات کاه بایاد از
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اطالعات سایر شرکتهای همصن ت نيز استفاده کرد؛

کمتری دربارۀ شرکت داشته باشند ،میتوانند انتظارات

در این صاورت ،قابليات مقایساۀ بيشاتر باه افازایش

مدیران دربارۀ سودآوری را از نحوۀ گراشاگری آناان

اطالعات صن ت  /باازار منجار میشاود و درنتيجاه،

استنباط کنند .همچنين ،میتوانند بينشی نيز از بررسی

عدمتقارن اطالعاتی کاهش مییابد [.]23

رابطۀ بين اطالعات حساابداری و هزیناۀ سارمایه باه

برای یک سازمان ایجاد استراتژی کسابوکار باه

دست آورند .به عبارتی ،زمانی که سهام شارکتها در

پيشیگرفتن آن شرکت نسبت به سایر رقبا در صن ت

بازارهااای ريرکااارا م املااه میشااود ،عاادم تقااارن

کمک میکند .یک اساتراتژی کسابوکار ،ترکيبای از

اطالعات ،هزینۀ سرمایۀ خاارجی را افازایش میدهاد

رهبری هزینه و تمایز است و دارابودن مزیت رقاابتی

[ .]33ایمهاااف و همکاااران [ ]27بااا اسااتفاده از ماادل

پایدار را تضمين میکند [ .]24 ،35سارمایهگذاران باا

یمبرت و همکاران [ ]33دریافتند در چنين شارایطی،

دسترساای بااه اطالعااات اسااتراتژی کساابوکار و

بزرگی قابليت مقایسه با پایينبودن هزیناۀ سارمایه در

اطالعات مقایسهپذیر و تواناایی بارای شاناخت آنهاا،

سایۀ عدم تقارن اطالعاتی کمتر رابطه دارد.

نااهتنها شااناخت بهتااری از عملکاارد شاارکت دارنااد،
اطالعااات مربااوط بااه ارزش شاارکت را ازطریااف

 -3پیشینۀ پژوهش

استنتاجهای خود براساس عملکرد شارکت و افشاای

چوی و همکاران [ ]16به این نتيجه دست یافتناد

اطالعات شرکتهای مقایسهپذیر به دست میآورناد؛

که قابليت مقایساۀ صاورتهای ماالی ،آگاهیبخشای

برای مثال ،در صورت عدم افشای اخبار بد برای یاک

قيمت سهام را افزایش میدهد و ایان امکاان را بارای

شاارکت خاااش ،ساارمایهگذاران میتواننااد دسااتکم

سرمایهگذاران فراهم میآورد که باه نحاو بهتاری باه

برخی از اطالعات منفی را با اساتنتاج خاود ازطریاف

پيشبينی عملکارد آتای شارکت باردازناد .همچناين

عملکاارد شاارکت یااا افشااای اطالعااات شاارکتهای

هنگامی که قابليت مقایساه در ساطب باای قارار دارد،

مقایسهپذیر باه دسات بياورناد [ .]30اگرچاه انتظاار

تحليلگران ماالی باا فراهمکاردن اطالعاات بيشاتر در

میرود رابطۀ منفی بين هزینۀ رقابت ی نای اساتراتژی

سطب شرکت ،نقش مهمتری در بهباود آگاهیبخشای

کسبوکار و قابليت مقایساه در حالات کلای وجاود

قيمت سهام دارند .کيم و ليم [ ]30نشان دادناد رابطاۀ

داشااته باشااد ،پيشبيناای میشااود رابطااۀ وارون بااين

عکس بين قابليت مقایسۀ سود و عدم تقارن اطالعاتی

استراتژی کسبوکار و قابليت مقایساۀ اطالعاات نياز

وجود دارد .بانگ کيم و همکاران [ ،]12باا اساتفاده از

وجود داشته باشد .بهطور کلای زماانی کاه اطالعاات

م يارهای قابليت مقایسه دیفرانکو و همکااران []19

مهم و نامتقارن باين ورودی و خروجیهاای شارکت

نشان دادند ریسک سقوط آتی قيمت سهام با افازایش

وجود دارد ،گزارشگری صاورتهای ماالی ،یکای از

قابليت مقایسه صاورت ماالی کااهش مییاباد و ایان

ساايگنالهای مهاام اطالعااات خصوصاای ماادیران

رابطۀ منفی در محي هایی شادیدتر اسات کاه در آن،

محسوب میشود؛ برای مثال ،بانگولی و واتس [ ]9باا

مدیران بيشتر باه دنباال مخفیکاردن اخباار منفیاناد.

ارزیابی گزینههای حسابداری محافظهکاراناه مادیران،

همچنين شاواهدی دیگار نشاان داد قابليات مقایساه،

بيااان کردنااد وقتاای ساارمایهگذاران جدیااد اطالعااات

واکنش نامتقارن بازار به افشای اخباار منفای و اخباار

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران43/

مثبت را کاهش میدهد .باه عباارتی ،قابليات مقایساۀ

مرفوب [ ]7نشان دادند بين قابليت مقایسۀ صورتهای

صورت مالی تمایل مدیران بارای مخفیکاردن اخباار

مالی و آگاهیبخشی قيمت سهام رابطۀ مثبات وجاود

منفی را کاهش میدهد .ایان موضاوب باعاا کااهش

ندارد و قابليت مقایسۀ صورتهای مالی باه ان کااس

ميزان ریساک ساقوط آتای قيمات ساهام شارکت از

اطالعات سودهای آتی مربوط به صان ت و ان کااس

دیدگاه سرمایهگذاران میشاود .چاارلس و همکااران

اطالعات سودهای آتی خاش شرکت در قيمت سهام

[ ]13نشان دادند ورود سرمایهگذاران خارجی بهمنزلۀ

دورۀ جاری کماک نمیکناد .پورعبادا و همکااران

استراتژی کسبوکار بر عادم تقاارن اطالعاات رلباه

[ ،]1در پژوهشاای ب اا بررس ای تااأثير قابلي ات مقایس اۀ

میکند و سبب کاهش هزیناههای م اامالت و بهباود

صورتهای مالی بر عادم تقاارن اطالعااتی و هزیناۀ

انتخاب سرمایهگذاری بهينه میشود .چن و همکااران

حقوق صااحبان ساهام نشاان دادناد قابليات مقایساۀ

[ ]14نشان دادند هرچه قابليات مقایساۀ صاورتهای

صورتهای مالی بر عادم تقاارن اطالعااتی و هزیناۀ

مااالی بيشاااتر باشاااد ،سااارمایهگذاران فرصاااتهای

حقوق صاحبان سهام تأثير م نیداری ندارد.

سرمایهگذاری ساودآور را بهتار ،شناساایی و ساود و
بازدهی بيشتری را در آینده کسب میکنند که موجاب

 -4فرضیههای پژوهش

تخصيص بهتر منابع میشود .چویی و همکاران [،]17

باا توجاه باه مبااانی نظاری ذکرشاده ،زماانی کااه

نشااان دادنااد شاارکتهایی کااه قابلياات مقایسااۀ

اطالعات مهم و نامتقاارنی وجاود دارد ،گزارشاگری

صااورتهای مااالی بيشااتری دارنااد ،ضااریب واکاانش

صورتهای مالی ،یکی از سيگنالهای مهم اطالعاات

سودهای آتای آنهاا بيشاتر اسات .همچناين دریافتناد

خصوصاای ماادیران محسااوب میشااود [ .]10اگرچااه

قابليت مقایسه موجب میشود عدم تقاارن اطالعااتی،

انتظار بر این است که هزیناههای اختصاصای رقابات

کاهش و اطالعات بيشتری از سودهای خاش شرکت

(استراتژی کسبوکار) رابطۀ منفی با قابليات مقایساه

در قيماات جاااری سااهام ماان کس شااود .نورالحااف و

در حالاات کلاای داشااته باشااد [ ،]28 ،42براساااس

همکاران [ ]38در تحقيقشان با نام «استراتژی تجااری

پژوهشهای پيشين استدیل میشاود قابليات مقایساه

و کيفيت سود» بيان میکنند شرکتهای باا اساتراتژی

باارای ساارمایهگذاران در مواقااع بااایبودن عاادمتقارن

تداف ی با سطوح باییی از مدیریت سود و شرکتهای

اطالعاتی ،بسيار سودمند است؛ بناابراین ،باا افازایش

با استراتژی آیندهنگر با سطوح باییی از محافظاهکاری

عدم تقارن اطالعاتی ،پيشبينی میشاود رابطاۀ وارون

حسابداری مرتب اند؛ ی نی شرکتهای تداف ی نسابت

باين هزینااههای اختصاصای رقاباات ی نای اسااتراتژی

به شرکتهای تهاجمی دارای عادم تقاارن اطالعااتی

کسبوکار و قابليت مقایسۀ صورتهای مالی تشادید

بيشتریاند .حاجیها [ ]3نشان میدهد راهبرد تجاری

شود[ .]28 ،33 ،42بر اساس این ،میتوان رابطۀ منفای

اکتشافی ،ریساک ساقوط ساهام را افازایش میدهاد؛

بين مقياسهای هزینۀ اختصاصی رقابت و عدم تقارن

درحالیکااه راهباارد تااداف ی ،ایاان ریسااک را کاااهش

اطالعاتی و درنتيجه اثر ت املی ایان دو را باا قابليات

خواهد داد .همچناين در شارای وجاود عادم تقاارن

مقایسۀ صورتهای مالی پيشبينی کرد کاه باه طارح

اطالعاتی شدید راهبرد اکتشافی بيش از پايش باعاا

فرضيههای پژوهش منجر میشود:

افزایش ریسک سقوط سهام خواهاد شاد .مهارورز و
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 )1اساااتراتژی کسااابوکار بااار قابليااات مقایساااۀ

اسااتفاده میشااود کااه در ماادل شااماره  1ضااریب

صورتهای مالی تأثير دارد.

β1نشاندهندۀ ميزان تأثيرگذاری استراتژی شارکت بار

 )2اثاار ت اااملی عاادم تقااارن اطالعاااتی و اسااتراتژی

قابليت مقایسۀ صورتهای مالی و در مادل شاماره 2

کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای ماالی تاأثير

ضریب  β2نشاندهندۀ اثر ت املی استراتژی شرکت باا

دارد.

عدم تقارن اطالعاتی بر قابليات مقایساۀ صاورتهای

 -5روشناسی پژوهش و جامعۀ آماری
این پژوهش براساس طبقهبندی بر مبناای هادف،

مالی است ]:[28,27,42
مدل 1

کاربردی است و از لحاظ طبقهبنادی برحساب روش
از نوب توصيفی  -همبستگی و با اساتفاده از رویکارد
پسرویدادی انجام شاده اسات .همچناين در بارآورد
مدل از نرمافازار اساتاتا اساتفاده شاده اسات .جام اۀ

مدل 2

آماااری ایاان پااژوهش ،شاارکتهای پذیرفتهشااده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1389تا ساال
( 1396دورۀ  8ساله) اسات .نموناه مطال هشادۀ ایان
پااژوهش ،متشااکل از کليااۀ شاارکتهای موجااود در

Comparabilityit = β0 + β1 Strategy
(A it, D it) + β2 R&D it + β3 SGA it + β4
Size it + β5 Market-to-book it + β6 LEV
it + β7 CFO it + β8 Std_sale it + β9
Std_CFO it + β10Stock_return it+β11
Bigit +β12 Inst_own it+β13 Abs_abnaccit
+ β14 Bid_ask it + εit
Comparabilityit = β0 + β1 Strategy
(A it, D it) + β2 SP + β3 (Strategy (A it, D
it) * SP it) + β4 R&D it + β5 SGA it + β6
Size it + β7 Market-to-book it + β8 LEV
it + β9 CFO it + β10 Std_sale it + β11
Std_CFO it + β12 Stock_return it+β13
Bigit +β14 Inst_own it+β15 Abs_abnaccit
+ β16 Bid_ask it + εit

 -1-6متغیر وابسته

جام ۀ آماری است که دارای م يارهای زیر باشاند.1 :

متغير وابستۀ پژوهش ،قابليت مقایسۀ صورت مالی

پایان سال مالی منتهی به پایان اسافند؛  .2تغييرنکاردن

( )Comparabilityاست کاه بارای انادازهگيری آن از

دورۀ مالی در دورۀ ( 8سااله) مادنظر؛  .3دردساترس

مدل دفرانکاو و همکااران [ ]19اساتفاده میشاود .در

بودن اطالعات مربوط باه متغيرهاای انتخابشاده؛ .4

ایاان ماادل دو شاارکت زمااانی مشااابه در نظاار گرفتااه

جزو شرکتهای واسطهگری مالی ،ليزیناگ ،بانکهاا،

میشوند که برای مجموعهای از رویدادهای اقتصاادی

بيمااهها و ساارمایهگذاریها نباشااد؛  -5متوقفنشاادن

یکسااان (مثاال بااازده) ،گاازارش مااالی (مثاال سااود

م امالتی بيش از  6ماه؛  -6با توجه به نحوۀ محاسابۀ

حسااابداری) مشااابهی ارائااه کاارده باشااند .باارای

متغير قابليت مقایساه (دادههاای شاش ماهاه بارای 8

اندازهگيری قابليت مقایسۀ بين دو شرکت  jو  ،iابتادا

دوره) .یزم اساات کااه در هاار صاان ت دسااتکم 4

برای هر شرکت  -ساال مادل رگرسايونی باه شارح

شرکت وجود داشته باشاد؛ درنتيجاه ،اعماال شارای

رابطۀ  1با اساتفاده از دادههاای ساری زماانی (شاش

یادشااده 126 ،شاارکت یااا  1008سااال  -شاارکت از

ماهه) برای دورۀ سه سالۀ اخير منتهی به پایان ساال t

جام ۀ آماری برای انجام آزمونها انتخاب شدند.

برآورده میشود [.]5

 -6مدلها و متغیرهای پژوهش
بااارای آزماااون فرضااايههای پاااژوهش مطاااابف
پژوهشهااای قبلاای [ ]28 ،27 ،42از دو ماادل زیاار

رابطه ()1

Earningi,t= αi,t +βi,t Returni,t + εit

که در آن  Earningi,tساود خاالص شارکت  iدر
شش ماه  tتقسايم بار ارزش باازار ساهام شارکت در
ابتدای شش ماه و  Returni,tبازده ساهام شارکت  iدر

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران45/

شش ماه  .tضرایب برآوردشده از رابطاۀ  1بارای هار
شرکت  -ساال ،م يااری از عملياات حساابداری آن
شاارکت اساات؛ ی ناای  α̂iو  β̂iنشاااندهندۀ عمليااات

 -2-6متغیر مستقل
استراتژی کسابوکار ( :)Strategyitدر پاژوهش
حاضر به تب يت از تنانی و محبخواه [ ]2برای ت يين

حسابداری شرکت  iضرایب  α̂jو  β̂jم رف عملياات

نوب استراتژی هر شرکت از سيستم امتيازدهی ترکيبای

حسااابداری شاارکت  jاساات .شااباهت بااين عمليااات

ایتنر و لرکر ( )1997استفاده میشود؛ بدین صورت که

حسابداری دو شرکت ،ميزان قابليت مقایساۀ باين دو

برای به دست آوردن امتيازات ترکيبی از پانج نسابت

شرکت را نشان میدهد .بهمنظور برآورد تفااوت باين

نرخ رشد فروش ،هزینۀ تبليغات به کل فروش ،ت اداد

عمليات حسابداری دو شرکت  jو  iاز مفهوم قابليت

کارمندان به فاروش ،ارزش باازار شارکت باه ارزش

مقایسه (ارائۀ گزارشهای مشابه دربارۀ مجموعهای از

دفتری آن و نسبت داراییهای ثابت به کال داراییهاا

رویدادهای مشابه) استفاده میشود؛ ازایانرو ،در هار

استفاده میشود .سيستم امتيازدهی بدین صورت است

سال ازطریف رابطههای  2و  3ساود شارکت  iباهطور

که ابتدا شرکتها براساس چهار نسبت اول بهترتيب از

جداگانه یکبار با ضارایب خاود شارکت  iیکباار باا

بای به پاایين در پانج گاروه تقسايم میشاوند؛ بادین

ضرایب شرکت  ، jاماا باا باازده شارکت ( ،iرویاداد

صورت که شرکتی که در بایترین پنجاک قارار دارد،

مشابه) برای دورۀ زمانی مشابه با دورۀ زمانی رابطۀ 1

امتيااز  5و شارکتی کاه در پاایينترین پنجاک قارار

پيشبينی میشود.

میگيرد ،امتياز  1را کساب میکناد و بقياۀ شارکتها

رابطه ()2

E(Earning)ii,t= αi +βi Returni,t

رابطه ()3

E(Earning)ij,t= α j +βj Returni,t

شرکتها براساس نسبت آخر (نسبت داراییهای ثابت

ساس قابليت مقایسۀ بين دو شرکت  jو  iدر سال

به کل داراییها) به پنج گروه تقسيم میشوند .این باار

 tبا رابطۀ  4محاسبه میشود.
رابطه()4

متناسب با پنجک مربوطه امتيازدهی میشاوند .سااس

شرکتی که در بایترین پنجک قرار میگيرد ،امتياز  1و

𝑡𝐶𝑜𝑚𝐴𝑐𝑐𝑖𝑗,

شرکتی که در پایينترین پنجک قرار دارد ،امتيااز  5را

=

کسب میکناد و بقياه شارکتها متناساب باا پنجاک

𝑡

−1
𝑡∑|𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖𝑖,
8
𝑡−7

| 𝑡− 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖𝑗,

مربوطه امتيازدهی میشوند .در مرحلۀ آخر ،امتياازات
بهدستآمده از دو مرحله یادشده ،باا یکادیگر جماع

مقدار ریاضی بيشتر برای  ComAccij,tنشاندهندۀ

میشوند تا امتياز نهایی هر شرکت به دست آید .دامنۀ

قابليت مقایسۀ بيشتر بين دو شرکت است .باه طریاف

امتيازات ترکيبی (مجماوب پانج نسابت یادشاده) هار

مشااابه باارای هاار سااال و هاار جفاات شاارکت  iبااا

شارکت طای یاک ساال باين  5تاا  25خواهاد شاد.

شرکتهای  jعضو یاک صان ت ،م ياار ComAccij,t

شرکتهایی که مجماوب امتيازشاان در باازۀ  5تاا 15

محاسااابه میشاااود و مياااانگين  4عااادد بزر تااار

باشد ،شرکتهای تداف ی و شارکتهایی کاه مجماوب

محاسبهشده برای آن ،م ياار قابليات مقایساۀ خااش

امتيازشان در بازۀ  16تا  25باشد ،شرکتهای تهاجمی

شرکت  iت ریف میشاود کاه باا  Comj,tنشاان داده

ت يين میشوند کاه باا کاد  1مشاخص میشاوند .باه

میشود [.]42 ،12 ،11

عبارتی ،مقادیر کمتر و نزدیک  5بيانکننادۀ اساتراتژی
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تداف ی و مقاادیر بيشاتر و نزدیاک باه  25بيانکننادۀ

شرکت ( ،)SIZEم ادل ارزش بازاری حقوق صاحبان

استراتژی تهاجمی است [.]2 ،42 ،44

سهام ،تقسيم بر ارزش دفتری حقوق صااحبان ساهام
است .از ایان متغيار ،بارای کنتارل انادازۀ شارکتها

 -3-6متغیر تعدیلگر

استفاده میشود .شرکتهای بزر تر به دليل دسترسی

عدم تقارن اطالعااتی ( :)SPبارای سانجش عادم

به منابع مالی بيشتر از سيستمهای حسابداری قویتری

تقارن اطالعااتی باين سارمایهگذاران ،مادلی اساتفاده

بهره میبرند؛ درنتيجه ،چنين اساتنباط میشاود کاه در

میشود که ونکاتش و چياناگ ( )1986بارای ت ياين

شرکتهای بزر تر ،به دليال عملکارد بهتار سيساتم

دامنۀ قيمت پيشنهادی خرید و فروش ساهام طراحای

حساابداری در ان کااس وقاایع اقتصاادی (در قالاب

کردهاناد .در ایاران نياز قاائمی و وطنپرساات [ ]6در

صورتهای مالی) نسابت باه شارکتهای کوچاکتر

پژوهش خود از این مدل استفاده کردند.

قابليت مقایسه بایتر است [ ]41؛ اهارم ماالی()LEV

رابطه()5

SPREADit = (AP-PB) × 100 /
(AP+PB) ÷ 2

کاااه در آن  SPREADدامناااۀ تفااااوت قيمااات
پيشنهادی خرید و فروش سهام t ،سال بررسیشادهi ،

شرکت بررسیشده AP (Ask Price) ،ميانگين قيمات
پيشنهادی فروش ساهام  iدر دورۀ BP (Bid price) ،t

ميانگين قيمت پيشانهادی خریاد ساهام شارکت  iدر
دورۀ  tاست .طبف مدل بای ،هرچه دامنۀ تفاوت قيمت
پيشنهادی خرید و فروش سهام عدد بزرگتاری باشاد،
حاکی از عدم تقارن اطالعاتی بيشتر است .در آزماون
فرضيهها ،قدرمطلف عدد حاصل از این مادل اساتفاده
میشود [.]6

 -4-6متغیر کنترلی
هزینۀ تحقيف و توس ه ( )R&Dکاه باا اساتفاده از
دارایای کاال ت اادیل (تقسايم باار ميااانگين داراییهااا)
میشااود .هزینااههای فااروش و اداری ( )SGAکااه بااا
استفاده از دارایی کل ت دیل میشاود .اعتقااد بار ایان
است شرکتهای با مخارج تحقيف و توس ه و نياز باا
هزینههای فروش و اداری بيشاتر ،باه دليال گازارش
اطالعات بيشتر ،هزینۀ مالکانۀ رقابت بيشتری را دارند
که بر کيفيت گزارشگری تأثيرگذارند [ .]41 ،42اندازۀ

ی نی نسابت ارزش دفتاری بادهیهای بلندمادت باه
ارزش دفتری کال داراییهاای شارکت  iدر ساال . t
شاارکتهای بااا اهاارم بيشااتر و ظرفياات باادهی
استفادهنشدۀ کمتار ،بارای جلاوگيری از نقا

مفااد

قراردادها و جلوگيری از افازایش هزیناۀ سارمایه باه
سبب افازایش باازدهی ماورد انتظاار سارمایهگذاران،
عامل مهمی در دستکاری اطالعات و کااهش کيفيات
اطالعااات گزارششااده اساات .جریانهااای نقاادینگی
حاصاال از عمليااات ( )CFOکااه بااا اسااتفاده از کاال
داراییهااای ابتاادای دوره ت اادیل میشااود؛ انحااراف
استاندارد فروش (( )Std_saleانحراف فروش  5ساال
قباال)؛ انحااراف اسااتاندارد جریانهااای نقاادینگی
(( )Std_CFOانحراف فروش  5سال قبال) .براسااس
پژوهشهااای قبلاای ،نوسااان بيشااتر در فااروش و
جریانهای نقدی ،عامال مهمای در انگيازش مادیران
برای مادیریت و دساتکاری ساود اسات کاه کيفيات
اطالعااات و درنتيجااه ،قابلياات مقایسااۀ اطالعااات را
کاهش میدهد [ ]41 ،42؛ بازده ساهام  12مااه بارای
سال مالی جاری ()Stock_return؛ انادازۀ حسابرسای
( .)Bigاگر سازمان حسابرسی ،حسابرسای شارکت را
انجام دهاد ،عادد  1و در ريار ایان صاورت ،صافر.

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران47/

مؤسسات حسابرسی بزر تر به دليل در اختيار داشتن

در سال  .tدر این مدل شاخص مدیریت ساود (اقاالم

منابع بيشتر و شهرت باایتر ،تاأثير مثبتای بار کيفيات

ت هدی اختياری) با استفاده از تخماين مقط ای مادل

اطالعات حسابداری و به تبع آن ،قابليت مقایسۀ ایان

ت دیلشدۀ جونز ،همان جملۀ خطا ( )εاست کاه اگار

اطالعات دارند .پژوهشهای پيشين خارجی [ ]21نياز

این شاخص منفی باشاد ،نشااندهندۀ مادیریت ساود

گویای این مطلباند؛ مالکيات نهاادی ( )Inst_ownو

کاهنده و اگر این شااخص مثبات باشاد ،نشااندهندۀ

درصد مالکيت سرمایهگذاران نهاادی .وجاود مالکاان

مدیریت سود افزاینده است [ .]32شایان ذکر است در

نهادی در ترکيب مالکاان شارکت باه سابب حضاور

این پژوهش ،هرچه ساطب (انادازه) قادرمطلف اقاالم

بلندمدت و دسترسی بيشتر این مالکاان باه اطالعاات

ت هدی اختياری بای باشاد ،امکاان مادیریت ساود باا

محرمانااۀ شاارکت ،عاادم تقااارن اطالعاااتی دربااارۀ

مدیریت بای و قابليت مقایسه ،پایين مایرود .تفااوت

اطالعاااات محرماناااۀ شااارکت ،کااااهش و کيفيااات

قيماات پيشاانهادی سااال قباال ( ،)Bid_askمتغياار دو

گزارشگری اطالعات افزایش مییاباد کاه بار قابليات

وجهی است که اگار ارزش مطلاف مياانگين اخاتالف

مقایسااۀ اطالعااات نيااز تأثيرگااذار اساات []41؛ اقااالم

ساینه بين قيمت خرید و فروش ماهانه بيشتر از ميانه

ت هدی ( )Abs_abnaccباا افازایش قابليات مقایساۀ

باشد ،برابر با  1و در رير این صورت ،صافر در نظار

اطالعات حسابداری به دليال احتماال بيشاتر کشاف

گرفته میشود[ .]42اعتقااد بار ایان اسات کاه وقتای

مدیریت سود ت هدی حسابرسان و نهادهاای قاانونی،

سرمایهگذاران جدید اطالعات کمتاری از شارکت در

مدیران در باهکارگيری ایان روش مادیریت ساود باا

اختيار دارند ،میتوانند ازطریف سابک گزارشاگری آن

ریسک زیادی مواجه میشوند؛ بنابراین ،انتظار میرود

به انتظارات مدیریت نسابت باه ساودآوری آتای پای

اسااتفاده از ایاان روش را کاااهش دهنااد و در مقاباال،

ببرند؛ زیرا عدم تقارن اطالعااتی بيشاتر در دورههاای

روشهای مدیریت واق ی سود را جایگزین دستکاری

قبل نيز بر هزینۀ سرمایۀ شارکت و کيفيات اطالعاات

اقااالم ت هاادی کننااد [ .]41 ,42باارای اناادازهگيری

گزارششده تأثير خواهد داشت [.]9 ،33

ماادیریت سااود ت هاادی از ماادل ت دیلشااده جااونز
استفاده میشود:
TAit

رابطه()6
)+∝3

)(∆REV−∆REC
Ait−1

=)(Ait−1
1

( ∝1 (Ait−1) ∝2
PPE
(Ait−1)+εit

در رابطۀ شماره یک  TAitجمع کل اقالم ت هادی
شرکت  iدر سال  tکه از حاصل سود خاالص منهاای
وجوه نقد عملياتی به دست میآید Ait-1 .جماع کال
داراییهای شرکت  iدر سال  ∆RE .t-1تغييار درآماد
شااارکت  iباااين ساااال  t-1و REC ∆ .tتغييااار در
حسااابداری دریااافتنی شاارکت  iبااين سااال  t-1و .t
 PPEitميزان اموال ،ماشينآیت و تجهيزات شارکت i

-7یافتههای پژوهش
-1-7آزمون فروض کالسیک
توزیع خطاهای مدل رگرسيون باید نرمال (با
ميانگين صفر و واریانس متناهی) باشد .چنانچه توزیع
مقادیر خطا در مدل نرمال نباشد ،نتایج رگرسيون
چندان اتکاشدنی نخواهد بود .برای این منظور ،از
آزمون شاپيرو ویلک به شرح نگاره ()1استفاده شد.
مشاهده میشود سطب م ناداری بيشتر از  5درصد
است که بيانکنندۀ نرمالبودن توزیع خطاهای
باقیمانده در مدلهای رگرسيونی یادشده است.
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نگاره  .1نتایج آزمون آزمون شاپیرو ویلک (برای جمالت خطا)
مدلهای پژوهش
مدل اول
مدل دوم

سطب م نیداری
0/372
0/491

آمارۀ آزمون
1/85
1/43

نتيجه
نرمالبودن
نرمالبودن

باارای آزمااون ناهمسااانی واریااانس از آزمااون والااد

نتایج آزمون همخطی نشان میدهد مقادیر عامل تورم

ت دیلشااده اسااتفاده شااد .نتااایج نشااان دادنااد سااطب

واریااانس ،کمتاار از عاادد  5و تلااورانس باايش از 0/2

م نیداری آزمون والد ت دیلشده در هر چهاار مادل،

است که نشاندهندۀ نبود همخطی است.

کمتر از  5درصد است و نشاندهندۀ وجود ناهمسانی
واریانس در جمالت اخالل باود .گفتنای اسات ایان

 -2-7یافتههای توصیفی

مشکل در تخمين نهایی مدلها (با روش وزندهی باه

بهمنظور بررسای مشخصاات عماومی متغيرهاا و

دادههااا بااا دسااتور  )glsرفااع شااد .باارای آزمااون

تجزیهوتحليل دقيف آنها ،آشانایی باا آماار توصايفی

خودهمبستگی مقادیر خطا از آزمون والدریج اساتفاده

مربااوط بااه متغيرهااا یزم اساات .نگاااره (2و ،)3آمااار

شد .براساس نتایج ،سطب م نااداری آزماون والادریج

توصيفی دادههای مربوط به متغيرهای استفادهشاده در

در هر دو مدل بيش از  5درصد باود کاه نشااندهندۀ

پژوهش را نشان میدهد .آمار توصيفی مربوط به 126

نبااود خودهمبسااتگی سااریالی اساات .عاماال تااورم

شاارکت نمونااه طاای دورۀ زمااانی  8ساااله ( 1389تااا

واریانس ( )VIFشدت همخطی چندگاناه را ارزیاابی

 )1396است.

میکند .بهمنزلۀ یک قاعادۀ تجربای ،اگار مقادار VIF

بزر تر از  10باشد ،همخطای چندگاناه باای اسات.
نگاره  .2آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
نام متغير

ت داد

ميانگين

انحراف م يار

کمترین

بيشترین

قابليت مقایسه صورت مالی

1008

-0/115

0/103

-0/497

-0/012

عدم تقارن اطالعاتی

1008

0/023

0/013

0/000

0/247

هزینۀ تحقيف و توس ه

1008

0/004

0/001

0/000

0/021

هزینههای فروش و اداری

1008

0/059

0/048

0/002

0/460

اندازه (ارزش بازار به دفتری سرمایه)

1008

9/201

10/46

0/262

76/01

اهرم مالی

1008

0/653

0/611

0/024

0/962

جریان نقدینگی عملياتی

1008

0/133

0/130

-0/460

0/760

انحراف استاندارد فروش

1008

0/228

0/233

0/008

2/827

انحراف استاندارد جریان نقد

1008

0/081

0/060

0/007

0/725

بازده سهام

1008

0/385

0/930

-0/658

8/103

مالکيت نهادی

1008

0/737

0/253

0/000

0/999

اقالم ت هدی

1008

0/082

0/099

0/008

0/689

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران49/

نگاره  .3آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش
فراوانی

متغیر

درصد

تهاجمی

406

0/403

تداف ی

602

0/597

شرکتهای با کيفيت حسابرسی

239

0/237

شرکتهای بدون کيفيت حسابرسی

769

0/763

اختالف قيمت خرید و فاروش ساال اختالف بيشتر از ميانه

374

0/371

اختالف کمتر از ميانه

634

0/629

استراتژی کسبوکار
کيفيت حسابرسی

قبل

اصلیترین شااخص مرکازی ،مياانگين اسات کاه

-3-7آمار استنباطی

نشاندهندۀ نقطۀ ت ادل و مرکاز ثقال توزیاع اسات و

نگاره ( ،)4نتاایج آزماون فرضايۀ اول پاژوهش را

شاخص خوبی برای نشاندادن مرکزیات دادههاسات؛

نشان میدهد .ضریب ت يين ت دیلشده بهترتيب برابر

برای مثال ،مقدار ميانگين برای متغير بازده سهم برابار

با  21درصد است که نشان میدهد متغيرهای مساتقل

با ()0/385است که نشان میدهد بيشتر دادههاا حاول

و کنترلی موجاود در مادل توانساتهاند  21درصاد از

این نقطه تمرکاز یافتهاناد .باه عباارت دیگار ،بيشاتر

تغييرات متغير وابساته را توضايب دهناد .آمااره  Fباا

شااارکتهای بررسیشاااده دارای باااازده مثبتاناااد.

 3/03667و سااطب م ناااداری آن کمتاار از  5درصااد

پارامترهااای پراکناادگی ،م ياااری باارای ت يااين مياازان

اساات؛ ازایاانرو ماادل برازششااده از اعتبااار کااافی

پراکندگی از یکدیگر یا ميزان پراکندگی آنها نسبت باه
ميااانگين اساات .از مهمتاارین پارامترهااای پراکناادگی،
انحراف م يار است .مقادار ایان پاارامتر بارای ارزش
حقااوق صاااحبان سااهام باار ارزش دفت اری براباار بااا
 10/469و برای هزینۀ تحقيف و توس ه برابر اسات باا
 0/001است که نشان میدهد این دو متغيار باهترتيب
دارای بيشترین و کمترین انحراف م يارند .کمتارین و
بيشترین مقدار کمينه و بيشينه را در هار متغيار نشاان
میدهند.

برخوردار است .همچنين آمارۀ دوربين واتسون مادل
 2/3055است که نشااندهندۀ بارازش مطلاوب مادل
است .نتایج آزمون فرضيۀ اول نشاان میدهناد متغيار
استراتژی کسابوکار دارای ضاریب مثبات و ساطب
م ناداری کمتر از  5درصد است؛ ازایانرو اساتراتژی
کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای ماالی تاأثير
مسااتقيم دارد و فرضاايۀ اول در سااطب اطمينااان 95
درصد پذیرفته میشود .استدیل بر ایان اسات کاه باا
بااهکارگيری اسااتراتژی تهاااجمی ،قابلياات مقایسااۀ
صورتهای مالی ،افزایش و با باهکارگيری اساتراتژی
تاداف ی ،قابلياات مقایساۀ صااورتهای ماالی کاااهش
مییابد.
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نگاره  .4تخمین نهایی مدل رگرسیونی اول
متغيرها
عر

از مبدأ

فرضيۀ اول
ضرایب

انحراف استاندارد

آماره z

سطب م ناداری

-1/043

0/120

-8/653

0/000

استراتژی کسبوکار

0/018

0/007

2/405

0/016

هزینۀ تحقيف و توس ه

-2/038

2/217

-0/919

0/358

هزینههای فروش و اداری

0/248

0/122

2/036

0/042

اندازۀ شرکت

0/016

0/004

3/883

0/013

اهرم مالی

-0/034

0/059

-0/567

0/570

جریان نقدینگی عملياتی

-0/039

0/030

-1/307

0/191

انحراف استاندارد فروش

-0/007

0/020

-0/385

0/700

انحراف استاندارد جریان نقد

0/054

0/065

0/821

0/411

بازده سهام

-0/053

0/003

-15/56

0/000

کيفيت حسابرسی

-0/008

0/016

-0/519

0/6033

مالکيت نهادی

0/0185

0/0423

0/737

0/661

اقالم ت هدی

-0/090

0/041

-2/195

0/022

اختالف خرید فروش سال قبل

-0/004

0/008

-0/526

0/598

سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب ت يين ت دیلشده

0/2194

آماره  Fو سطب م ناداری

)0/000( 3/03667

دوربين واتسون

2/3055

اف ليمر

0/000

هاسمن

0/000

نگاره ( ،)5نتایج آزمون فرضيۀ دوم پژوهش را نشان

ت دیل اثرگذاری مثبت استراتژی کسبوکار به

میدهد .ضریب ت يين ت دیلشده بهترتيب برابر با 19

اثرگذاری منفی آن بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی

درصد است که نشان میدهد متغيرهای مستقل و

میشود؛ درنتيجه ،فرضيۀ دوم در سطب اطمينان 95

کنترلی موجود در مدل توانستهاند  19درصد از

درصد پذیرفته میشود .استدیل بر این است که

تغييرات متغير وابسته را توضيب دهند .آماره  Fبا

چنانچه در صورتهای مالی شرکت ،عدم تقارن

 ،15/843سطب م ناداری آن کمتر از  5درصد است؛

اطالعاتی حاکم باشد ،استراتژیهای پيشگرفتۀ

ازاینرو مدل برازششده از اعتبار کافی برخوردار

شرکت نمیتواند به ارائۀ اطالعات با کيفيت منجر

است .همچنين آمارۀ دوربين واتسون مدل 1/926

شود؛ بلکه قابليت مقایسۀ صورتهای مالی را کاهش

است که نشاندهندۀ از برازش مطلوب مدل است.

میدهد .پس این نتيجه حاصل میشود که عدم تقارن

نتایج آزمون فرضيۀ دوم نشان میدهند اثر ت املی

اطالعاتی بر رابطۀ بين استراتژی کسبوکار و قابليت

استراتژی کسبوکار و عدم تقارن اطالعاتی دارای

مقایسۀ صورتهای مالی به گونهای تأثيرگذار است

سطب م ناداری کمتر از  5درصد است؛ ازاینرو عدم

که سبب تأثيرگذاری منفی استراتژی کسبوکار بر

تقارن اطالعاتی بر رابطۀ بين استراتژی کسبوکار و

قابليت مقایسۀ اطالعات میشود.

قابليت مقایسۀ صورتهای مالی تأثير دارد و سبب

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران51/

نگاره  .5تخمین نهایی مدل رگرسیونی دوم
فرضيۀ سوم

متغيرها

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره z

سطب م ناداری

-0/161
0/042
0/010
-1/181
-2/33
0/098
0/0012
0/0049
-0/081
-0/012
-0/020
-0/048
0/007
-0/018
0/023
0/029

0/032
0/012
0/265
0/490
1/591
0/068
0/0003
0/045
0/024
0/013
0/051
0/003
0/007
0/012
0/030
0/007

-5/012
3/14
0/041
-2/410
-1/468
1/435
4/012
0/109
-3/39
-0/979
-0/391
-14/62
1/000
-1/449
0/786
4/033

0/000
0/001
0/967
0/016
0/142
0/151
0/017
0/912
0/0007
0/327
0/695
0/000
0/317
0/147
0/431
0/0001

عر از مبدأ
استراتژی کسبوکار
عدم تقارن اطالعاتی
استراتژی * عدم تقارن اطالعاتی
هزینۀ تحقيف و توس ه
هزینههای فروش و اداری
اندازۀ شرکت
اهرم مالی
جریان نقدینگی عملياتی
انحراف استاندارد فروش
انحراف استاندارد جریان نقد
بازده سهام
کيفيت حسابرسی
سرمایهگذاران نهادی
اقالم ت هدی
اختالف خرید فروش سال قبل
سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب ت يين ت دیلشده
آماره  Fو سطب م ناداری آن
دوربين واتسون
اف ليمر

0/1908
)0/000( 15/843
1/926
0/000

هاسمن

0/000

-نتیجهگیری و پیشنهادات

شرکتها برای پيشیگرفتن از رقبا و کسب ساود در

در سيستمهای حسابداری یکساان ،قابليات مقایساۀ

صن ت خود به پيادهسازی اساتراییهای کسابوکار

بایتر حساابداری ،برخاساته از همگاونی بيشاتر در

اقدام میکنند .استراتژی کسبوکار م مویً در ساطب

انتخابها و برآوردهای حسابداری است؛ حتی اگار

محصویت یا واحد تجاری استراتژیک اجرا میشاود

اسااتفادهکنندگان صااورتهای مااالی بااهطور کاماال

و بر بهبود کيفيات اطالعاات و موق يات رقاابتی در

رفتارهای زیرکانه حساابداری شارکت را تشخصای

یک صن ت خاش یاا یاک بخشای از باازار خااش

دهند ،ارزیابی مناسب از قابليت مقایساۀ حساابداری

تأکيااد دارد .حااال عاماال اثرگااذار باار اسااتراتژی

بين شرکتها دشوار خواهد شد .سرمایهگذاران بایاد

کساابوکار شاارکت در قبااال مقایسااهپذیر بااودن

درک کنند چگونه انتخابهای حسابداری شارکت و

صورتهای مالی بهمنزلۀ یکی از خصوصيات کيفای

خ مشااایهای مختلاااف و مت ااادد شااارکت باااه

اطالعات ،عدم تقارن اطالعاتی اسات .عادم تقاارن

خروجیهااای صااورتهای مااالی منتهاای میشااود و

اطالعاتی در بازار سرمایه باعا میشود افراد مطلع از

ساس بتوانند همۀ ایان انتخابهاا و برآوردهاا را در

اعالن سود یا هار خبار بااهميات دیگار نسابت باه

بين شرکتهای مشابه مقایساه کنناد .در ایان مياان،

سایرین در موق يت تصاميمگيری مناسابتری قارار
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گيرناد؛ بناابراین ،عادهای از ساهامداران از آگااهی

مقایسۀ اطالعات ندارد .از دییل این نتاایج میتاوان

بيشتری نسبت به ساایرین برخوردارناد و ایان امار

به شرای عدم اطمينان در محي بازار ایاران ،وجاود

موجب ایجاد عادم تقاارن اطالعااتی میشاود [.]42

سرمایهگذار ناآگاه و همچنين کارانبودن بازار سرمایه

هاادف ایاان پااژوهش ،بررساای تااأثير اسااتراتژی

ایران اشاره کرد .همچنين با توجاه باه اینکاه بيشاتر

کسبوکار بر قابليت مقایساۀ صاورتهای ماالی باا

مالکااان در شاارکتهای بااورس تهااران ،دولتاای و

تأکيد بر نقش عادم تقاارن اطالعااتی اسات .نتاایج

نهادیاند و به نوعی عدم تقارن اطالعاتی بارای آنهاا

پااژوهش نشااان دادنااد اسااتراتژی کساابوکار ی ناای

بیم نی است ،وجودداشتن یاا نداشاتن عادم تقاارن

اسااتراتژی تهاااجمی (تااداف ی) ،باار قابليات مقایساۀ

اطالعاتی با حضور این مالکان تاأثيری در خ مشای

صورتهای مالی تأثير مثبت (منفی) م نیداری دارد؛

شرکتها در گزارشگری با کيفيت اطالعات ازجملاه

ی نی اساتراتژی تهااجمی (تاداف ی) سابب افازایش

قابليت مقایسۀ آنهاا نادارد .ایان نتيجاه همراساتا باا

(کاهش) قابليت مقایسۀ صورتهای ماالی میشاود.

پژوهشهای قبلی مانند[ ]24 ،8 ،42 ،10نيست؛ ولی

این نتيجه رير همراستا با نتاایج پژوهشهاای قبلای

با افزایش عدم تقارن اطالعاتی ،استراتژی اساتراتژی

[ ]24 ،42 ،19است؛ باا ایان حاال ،شارکتهای باا

تهاجمی(تداف ی) بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی

اسااتراتژی تهاااجمی در مقایسااه بااا شاارکتهای بااا

تأثير منفی (مثبت) م نیدار دارد .این نتيجه همراساتا

استراتژی تداف ی ،به دليال اینکاه در محاي رقاابتی

با پژوهشهای قبلای مانناد [ ]24 ،8 ،42 ،10اسات؛

ف اليت میکنند ،به دنبال مدیریت درآمدها هستند تاا

درحالیکه انتظار مایرود باه لحااظ ميازان پوشاش

ماادیریت هزینااه .همچنااين تحاات پوشااش بيشااتر

بيشتر تحليلگران و حجام افشاای داوطلباناۀ بيشاتر

تحليلگااران هسااتند و افشااای داوطلبانااۀ بيشااتری را

اطالعااات در شاارکتهای تهاااجمی نساابت بااه

دنبال میکنند .درنهایت صورتهای مالی با کيفيت و

شااارکتهای تاااداف ی ،عااادم تقاااارن اطالعااااتی

قابليت مقایسۀ بيشاتری را ارائاه میکنناد [.]10 ،11

شرکتهای تهاجمی ،کمتار از شارکتهای ماداف ان

همچنين ممکن است قابليت مقایسۀ بيشتر اطالعات،

باشد و عدم تقارن اطالعاتی به قابليت مقایسۀ بيشاتر

سبب تشدید ریسک آشکارسازی اطالعات مالکانه با

اطالعات منجر شود؛ ولی باید بيان کرد وقتای عادم

افشای اجباری اطالعات شود؛ بنابراین ،با توجاه باه

تقارن اطالعاتی بيشتر باشد ،گزارشگری مالی و ارائۀ

اینکه شرکتهای تداف ی ،بيشتر با مادیرت هزیناهها

اطالعااات راهبااردی شاارکت ،ساايگنال مهماای از

بااه دنبااال حفااظ موق ياات تجاااری خااود هسااتند و

اطالعات خصوصی و محرمانۀ مدیران خواهد بود و

گزارش نتایج عملياات در صاورتهای ماالی دارای

این امار سابب افازایش هزیناههای مالکاناۀ رقابات

حف اعمال اختيار هستند ،ممکن اسات در بازارهاای

میشود و قابليت مقایسۀ صورتهای مالی را کاهش

با رقابت محصول بای از این اختياار بارای گازارش

میدهد[ .]42 ،10با توجه به نتایج حاصل از پژوهش

اطالعات به گونهای استفاده کنند که قابليت مقایساۀ

حاضاار ،بااه ساارمایهگذاران پيشاانهاد میشااود در

صااورتهای مااالی را کاااهش دهااد [ .]42همچنااين

شرکتهای تهاجمی (پيشگام) سارمایهگذاری کنناد؛

مشخص شد عدم تقارن اطالعاتی تأثيری بر قابليات

زیرا باا ریساک مشاابه شارکتهای تاداف ی ،باازده

تأثير استراتژی کسبوکار بر قابليت مقایسۀ صورتهای مالی با تأکيد بر نقش عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران53/

بيشتری کسب میشود .به مدیران شرکتها پيشانهاد

سهام ،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ،دورۀ ،8

میشود در رابطه با تهيه صورتهای مالی با قابليات

شمارۀ .94-75 ،31

مقایسۀ بيشتر ،دقت بيشتری داشته باشند؛ چون تهياۀ
اطالعات با کيفيت بيشتر ،سبب کاهش عادم تقاارن
اطالعاتی در بازار میشود و باا کااهش عادم تقاارن
اطالعاااتی ،ساابک و اسااتراتژی کساابوکار ،بهتاار
اطالعات مفيد و با کيفيت ارائه میدهد؛ زیرا باهطور
منطقی سرمایهگذاران در فرایند سرمایهگذاری ،ابتادا
به مقایسۀ صورتهای مالی شرکتها میپردازند .باه
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