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چکيده
اين تحقيق به بررسی رابطه ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با سطح
کلی افشاء می پردازد  .برای انجام اين تحقيق نمونه ای از  39شرکت از شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديد.
در اين پژوهش ،بررسی رابطه ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با
سطح کلی افشاء برای دوره  9933الی  9931صورت گرفت که در مجموع  553مشاهده
برای تحقيق موجود می باشد .روش آماری مورد استفاده در اين تحقيق روش رگرسيون
چند متغيره است .نتايج حاصل از فرضيات تحقيق نشان دهنده اين مطلب می باشد که
بين ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشاء رابطه
معناداری به صورت مستقيم وجود دارد

واژگان کليدي :ويژگی های شرکت  ،ويژگی های موسسه حسابرسی  ،سطح کلی
افشاء.
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با سطح کلی افشاء

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

رابطه ویژگی هاي شرکت و ویژگی هاي موسسه حسابرسی
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مقدمه
 در دهههای اخير ،کفايت افشاء و شفافيت گزارشگری تأثيرات مهمی بر استراتژيهای سرمايهگذاران داشته است و مديريت سرمايه درگردش از اهميت زيادی برخوردار بوده است .امروزه توسعه اقتصادی بر پايه دسترسی به منابع مالی برای سرمايه گذاری استوار می باشد .اين در
حاليست که تصميم سرمايه گذاران در خصوص سرمايه گذاری به نوبه خود به وجود يك سيستم اطالعاتی مناسب بستگی دارد .گزارشهای مالی
ساالنه از مهم ترين محصول سيستم های اطالعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطالعات مالی در
چارچوب مشخصی ارائه می گردد .گزارشگری مالی  ،تخصيص منابع سرمايه در يك شرکت تجاری و قابليت سود دهی آن را افشاء مینمايد،
بنابراين افشای کامل اطالعات مالی برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،امری ضروری بشمار میرود ،ضمن آنكه عدم افشای کامل اطالعات
در گزارشهای مالی گمراهی استفادهکنندگان را در پی خواهد داشت(.بالل عمر و جان سيمون)19 ،6192،9
 گزارش های مالی محصول نهايی سازوکار حسابداری است و به علت اهميتی که برای استفادهکنندگان به خصوص صاحبان سهام داردروندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری قرار میگيرد .قبل از تشكيل کميسيون بورس و اوراق بهادار اغلب
موسسهها و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارشهای مالی خود را تهيه و منتشر میکردند .علت اين افشای ارادی را میتوان جلب
اعتمادعمومی ،معرفی موسسه به عموم و سرمايهگذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايهگذاران دانست .اما پس از بحران  9363و پس از
تاسيس کميسيون بورس و اوراق بهادار در سال  9399گزارشگری مالی به صورت يك الزام قانونی برای موسسات درآمد .در رابطه با الزامهای
گزارشگری مالی اين نكته نيز حائز اهميت است که عالوه بر الزامهای کميسيون بورس و اوراق بهادار الزامهای ديگری نيز برای گزارشگری مالی
وجود دارد که به الزام های بازار معروفند و عبارتند از الزام های بازار سرمايه و الزام های بازار کار .پس از انقالب صنعتی در اروپا ،رفته رفته
انديشه جدايی مالكيت از مديريت (تئوری نمايدگی) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوختههای خود و مديران نيز در انديشه رفع
نگرانی صاحبان بنگاه های اقتصادی بودند و برای اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشهای مالی
میپرداختند.
 موضوع افشای شرکت ها به تازگی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است .بسياری از اين مطالعات به اين نتيجه رسيدند کها فشا در حسابداری يك فرايند ارتباطی بين شرکتها و انتشار نتايج به جامعه می باشد .و رايج ترين نوع افشا :گزارشگری مالی ،به ويژه گزارش
ساالنه است .در حالی که مطالعات متعددی عوامل موثر بر شيوه افشا در کشورهای توسعه يافته را بررسی کرده اند ولی در مورد کشورهای در
ح ال توسعه ،موضوع افشا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .بسياری از مطالعات به بررسی تاثير افشا ،افشای محيط زيست ،ويژگی های افشاء
و رابطه بين افشا و بسياری از قوانين و مقررات مالی از جمله نقدينگی ،ريسك ،قيمت سهام و هزينه سرمايه پرداخته اند .در نتيجه ،مسائل افشا
تبديل شده به يك حوزه خوبی برای پژوهش گرديده است ،که اين موضوع ناشی شده از نياز های مالی جامعه،و به طور خاص ،استفاده کنندگان
از صورت های مالی ،قانون گذاران و سياست گذاران می باشد .هلی و پالی پيو )6119(6اعالم کرده اند" ما بر اين باوريم که گزارشگری مالی و
افشا ،يك حوزه غنی از تحقيقات تجربی را ادامه خواهد داد.کوک) 9333(9تاکيد می کند بر رابطه بين افشا و گزارشگری مالی ،و می گويد :افشا
عبارت است از اقالمی که در گزارش ساالنه شرکتها است و در فرايند تصميم گيری استفاده کنندگان که قادر به تقاضای اطالعات برای نياز های
خاص خود هستند مربوط و مهم است و در صورت عدم افشای يك مورد از اطالعات مهم و مربوط ،تصميم استفاده کنندگان از اطالعات به
احتمال زياد کمتر از حد مطلوب است(در واقع درست نيست) .به طور کلی نياز های افشای اطالعات ،مربوط و با اهميت بودن برای تصميم گيری
است ،و افشا می تواند به دو شكل صورت پذيرد .اول ،شرکت ها ملزم به افشای اجباری اطالعات توسط مقامات نظارتی(قانون) شده اند .و دوم،
شرکتها می توانند انتخاب کنند به گزارش اطالعات اضافی و يا داوطلبانه اگر بفهمند که انجام چنين کاری سودمند است( .بالل عمر و جان
سيمون)6192،1
 تمرکز اصلی اين پژوهش ،رابطه بين ويژگی های شرکت (مالی و غير مالی) و ويژگی های موسسه حسابرسی (درآمد  ،تعداد کارکنان ،تعداد شرکا ،تعداد پرسنل و بزرگ يا کوچك بودن بودن موسسه حسابرسی) بر سطح کلی افشادر بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در نتيجه
افشای اطالعات ما لی تنها به وسيله عوامل بيرونی که جدای از شرکت هستند تحت تاثير قرار نمی گيرد ،بلكه عوامل محيطی اعم از محيط بيرونی
و محيط درونی بر سطح افشا تاثير می گذارد ،و از يك شرکت نسبت به شرکت ديگر بسيار متفاوت است( .هوپ .)6119 ،5و سوال اصلی اين
پژوهش رابطه ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی بر سطح کلی افشا است.
9
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ويژگی های شرکت
سطح کلی افشاء
ويژگی های موسسه
حسابرسی
نمودار( )1-1مدل پژوهش

اهميت و ضرورت تحقيق
عوامل و ويژگی های گوناگون مالی و اقتصادی می تواند بر روی ميزان و سطح کيفيت افشا شرکتها در مقاطع زمانی مختلف تاثير گذار
باشد .همچنين مديران در مواق ع مختلف با توجه به انگيزه ها ،معيارهای مالی ،وضعيت اقتصادی شرکت و در نظر گرفتن معيار هزينه –منفعت
ناشی از ارائه افشا ،سطوح مختلفی از افشا را فراهم می آورندتا بتوانندبه اهداف و انگيزه های خود دست يابند.از آنجاييكه ميزان و کيفيت افشا
در ميان شرکتها متفاوت می باشد تحقيق حاضر نيز بر اساس مطالعات پيشين به بررسی يك سری از عوامل تاثير گذار بر سطح کلی افشای
شرکتها در ايران پرداخته است.
از مهمترين عواملی که باعث می گردد افشا در کانون توجه قرار گيرد انتظارات و اطالعاتی است که در اختيار سهامداران وسرمايه گذاران
شرکتها قرار داده می شود بنابراين سهامداران و سرمايه گذاران با اطالعات افشا شده از شرکتها در پی کسب بازدهی و سود می باشند.
بنابراين از مهمترين عواملی که می توان برای کسب بازدهی و سود در نظر گرفت ويژگی های شرکتها می باشد که در اين تحقيق جمع
کل داراييها ،کل فروش،سر مايه سهام ،سود خالص ،نسبت کل بدهيها به کل داراييها ،ساختار مالكيت و تعداد سهامداران به عنوان ويژگی های
برجسته شرکتها در نظر گرفته شدند تا تاثير آنها را بر روی افشاء شرکتها بررسی نماييم و از سوی ديگر از مهمترين عواملی که می تواند بر سطح
افشاء شرکتها موثر باشد و يا به عبارت بهتر ناظر بر ويژگی های شرکتها است ويژگی های موسسه حسابرسی می باشد که در اين تحقيق مواردی
همچون  ،درآمد موسسه حسابرسی ،تعداد شرکای موسسه حسابرسی ،تعداد پرسنل موسسه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی به عنوان
ويژگی های ناظر بر سطح افشاء در نظر گ رفته شده اند تا رابطه ويژگی های شرکتها و ويژگی های موسسات حسابرسی با سطح کلی افشاء مورد
بررسی قرار گيرد.
دربسياری از مطالعات تالش شده است تا متغيرهای معينی که بر سطح کلی افشاء موثر هستند ،تفسير نمايند .بنابراين ،اين واضح است
که از طريق تعريف متغير هايی که با سطح کلی افشاء ارتباط دارند ،ارزيابی ترقی افشاء می تواند اجرا گردد .
انتظار می رود که نتايج اين پژوهش عوامل تاثير گذار بر افشاء اطالعات را آشكار کند و سطح کلی افشاء در گزارشهای مالی ساالنه را
مشخص کند.
بنا بر آنچه که در باال شرح داده شد ،داليل اهميت اين موضوع به شرح زير بيان ميگردد:
 -9از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمايه کيفيت افشاء باعث تغييرات عمده در سياستها و خط مشی های سرمايه گذاران و ساير ذينفعان
شرکت می گردد ومعموال افشاء اطالعات باعث جلب اعتماد عموم سرمايه گذاران در بازار های سرمايه بر سرمايه گذاری در شرکت دارد لذا افشای
اطالعات باعث افزايش اعتماد عموم به اطالعات افشاء شده شرکت خواهد شد  .لذا افشای اطالعات توسط شرکت باعث تغييرات عمده در سياست
های اتخاذ شده توسط سرمايه گذاران وساير ذينفعان شرکت ميگردد بنابراين ضرورت ايجاب می کند که پژوهشی در اين زمينه صورت گيرد.
 -6ذهنيتی که سرمايه گذاران و ساير ذينفعان از کيفيت افشای اطالعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هايی می گردد که باعث
می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شديد گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطالعات توسط شرکت بيشتر باشد باعث افزايش کيفيت
گز ارشگری مالی خواهد شد و لذا اهميت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد .و نيز تاثيراتی که موسسه حسابرسی می
تواند بر ميزان افشاء داشته باشد بايد مورد توجه قرار گيرد.
ولذا اين امر ايجاب ميكند تحقيقی در اين رابطه صورت پذيرد ولی تاکنون تحقيقی که بصورت جامع به بررسی اين رابطه بپردازد صورت
نگرفته است .
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سواالت تحقيق
رابطه بين ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء چگونه است؟
فرضيه هاي تحقيق
بين ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء رابطه معناداری وجود دارد.
اهداف تحقيق
شناسايی رابطه ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشاء
کمك به سرمايه گذاران و بستانكاران برای اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری و تامين مالی
جدول شماره  2-1خالصه تحقيقات انجام شده در زمينه تحقيق حاضر

سال

محققين

2016

بالل عمر و
جان سيمون

عنوان تحقيق

نتيجه

نتايج تحقيق آنها در تحليل های تك متغييره حاکی از آن است که اندازه
بررسی تجربی در مورد رفتار
شرکت ،سود دهی ،تعداد سهامداران ،وضعيت بورسی ،نوع صنعت ،اندازه
افشاء شرکت های بورسی
موسسه حسابرسی و عمر واحد تجاری متغييرهای قابل توجهی در تشريح
اردن پس از تغييرات
وجود تفاوت ميان نوع افشای کلی شرکت های اردنی می باشند .ضمنا ،
اقتصادی قابل توجه و
بررسی های چند متغيره نشان دادند اندازه شرکت (فروش ها) ،سود
تغييرات در قواعد
دهی( ، )ROAاندازه موسسه حسابرسی  ،نوع صنعت و وضعيت بورسی
حسابداری
دارای ارتباط قابل توجهی با سطح افشای کلی است.

2012

سارا ال
زيچمن

بررسی ارتباط بين افشای
داوطلبانه و گزارشگری مالی

نتايج حاصل از تحقيق وی نشان دهنده وجود رابطه مستقيم بين افشای
داوطلبانه با گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار آمريكا می باشد.

2008

پالم لی و
همكاران

بررسی تأثير کيفيت افشاء
اطالعات مالی بر ارزش
شرکتها

نتايج تحقيق اين محققين ،شواهدی را مبنی بر وجود رابطه معكوس بين
متغير هزينه سرمايه و کيفيت افشاء ونيز وجود رابطه مثبت بين متغير
جريانهای نقدی عملياتی مورد انتظار و کيفيت افشای اطالعات فراهم
ساخت .آنان در بخشی ديگر از تحقيقات خود دريافتند نوعی تعامل درون
رابطه پيچيده ای بين کيفيت افشاء اطالعات مالی و ارزش شرکتها وجود
دارد.

2007

گاگانايزو
ديگران

مدل های حسابرسی برای
تعيين اظهار نظر مشروط
حسابرس در انگليس

نشان داد که مدل های به دست آمده قابليت تفكيك بين صورت های
مالی که اظهار نظر مشروط دريافت می کنند و آنهايی که اظهار نظر غير
مشروط دريافت می کنند دارد .متغيرهايی که مهم تشخيص داده شدند
عبارت است از لگاريتم کل دارايی ها ،بازده سرمايه به کار رفته و اينكه
حسابرس مستقل شرکت يكی از چهار حسابرس برتر است يا نه.

2007

پاسيروس
وديگران

تحليل چند ضابطه ای
تعيين اظهار نظر حسابرس
در بانك های آسيايی

نشان داد که بانكهايی که اظهار نظر مشروط دريافت می کنند در کل
کوچكتر بوده سرمايه ،سود دهی وتوجيه پذيری هزينه در آنها کمتراست
و بدهی زيادی دارند عالوه بر اينها افزايش تقاضا برای حسابرسان مستقل،
تعداد کم حسابرسان و الزامات افشا در بخش بانكداری احتمال دريافت
اظهار نظر مشروط را افزايش می دهد.

2006

هسيو

اثر شفاف سازی اطالعات
مالی بر رفتار سهامداران
دربورس اوراق بهادار تايوان

نتايج تحقيق وی نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری در ادراک
سرمايه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطالعات مالی و رفتار آنها
وجود دارد  .و از ميان ابعاد شفاف سازی ،شفافيت ساختار مالكيت
بيشترين تاثير را دارد .هم چنين ادر اک سرمايه گذاران از ابعاد شفافيت
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با توجه به متغيرهای جمعيت شناختی آنها متفاوت است  .و رابطه بين
تجربه سرمايه گذاری در بورس و رفتار آنان نيز رابطه ای مثبت و
معناداری است.

2003

اسپاتيس و
ديگران

استفاده از معيار های
عملكرد صاحبكار برای
تعيين عوامل درگير در
اظهار نظر حسابرس

بيست متغير در مرحله اول مورد آزمون قرار گرفت که از ميان آنها
متغيرهای که نقش مهمی درتعيين اظهار نظر حسابرس داشتند عبارت
است از  3نسبت مالی (فروش به کل دارايی ها ،نسبت سود خالص به
فروش ،حساب های دريافتنی به فروش ،سود خالص به دارايی های ثابت،
سود خالص به کل دارايی ها ،دارايی جاری بر بدهی جاری ،سرمايه در
گردش به کل دارايی ها وسود ناخالص برمجموع دارايی ها) ،متغير بحران
مالی که با مدل آلتمن اندازه گيری می شد ودعوای حقوقی.

1393

نجفدری

طالعه رابطه بين برخی
ويژگی های شرکتی با
افشای اطالعات :شواهدی از
شرکت های پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

نتايج اين تحقيق حاکی از آن است که بين بازده حقوق صاحبان سهام،
نقدينگی ،وجود کميته حسابرسی و ترکيب هيات مديره شرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و افشای اطالعات اين شرکتها
رابطه معنی داری وجود دارد و فرض های اول،دوم،سوم و چهارم اين
تحقيق تائيد شدند.

1392

موسوی

بررسی ارتباط بين ويژگی
های شرکت بر دامنه افشا

نتايج تحليل های تك متغيره نشان می دهد ،اندازه شرکت ،داراييهای
ثابت ،ساختار مالكيت ،وضعيت در بورس ،نوع صنعت و اندازه موسسه
حسابرسی متغييرهای قابل توجهی در تشريح وجود تفاوت ميان نوع
افشای کلی شرکت ها می باشند .و همچنين نتيجه بررسی های چند
متغيره نشان دادند ،اندازه شرکت(جمع داراييها) اهرم مالی(،)LD/OE
سود آوری( ،)RORداراييهای ثابت ،ساختار مالكيت ،و نسبت نقدينگی
دارای ارتباط قابل توجهی با سطح افشای کلی می باشند.

1391

شفعتی

بررسی ارتباط بين مديريت
سرمايه در گردش و افشای
کامل اطالعات در بازار
سرمايه تهران

نتايج تحقيق بيان می کند که بين متوسط دوره وصول حسابهای
دريافتنی وچرخه تبديل وجه نقد با افشای کامل اطالعات رابطه مستقيم
وجود دارد وبين دوره گردش موجودی کاال و متوسط دوره پرداخت
حسابهای پرداختنی با افشای کامل اطالعات رابطه معنی داری وجود
ندارد.

1390

خالقی مقدم
و بيگی

رابطه محافظه کاری و به
هنگام بودن سود خالص با
اندازه شرکت و اندازه
مؤسسه حسابرسی

نتايج بيانگر آن است در حالی که سود خالص شرکت ها به طور کلی
محافظه کارانه است اما در طی زمان بهنگام تر و محافظه کارانه تر نشده
است .دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی نيز تأثيری بر
روی دو ويژگی مورد بررسی سود خالص در اين پژوهش نداشته اند؛ به
گونه ای که سود خالص شرکتهای بزرگ نسبت به کوچك و سود خالص
شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی نسبت به سود خالص
شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس
اوراق بهادار به هنگام تر و محافظه کارانه تر نيستند.

1390

سعادت

ارزيابی تاثير معيارهای
عملكرد مالی وغير مالی
برنوع اظهار نظر حسابرس

نتايج حاصل ازآزمون مقايسه ميانگين دو جامعه نشان داد که از بين
نسبت های مالی ،متغيرهای نسبت جاری ،سود خالص به کل دارايی ها،
سود ناخالص به کل داريی ها ،سود قبل از بهره و ماليات به کل دارايی،
سود خالص به دارايی های ثابت وسرمايه در گردش به کل دارايی بر
اظهار نظر حسابرس تاثير دارد و اندازه شرکت تاثيری بر اظهار نظر
حسابرس ندارد .همچنين بين اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه
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معنی داری وجود ندارد.آزمون لجستيك برای دوگروه متغيرها بررسی شد.
در روش اول متغيرهايی که تفاوت معنی داری بين دو گروه داشتند وارد
مدل شدند که از بين آنها متغيرهای سود قبل از بهره وماليات بيشترين
تاثير را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغيرها بدون
هيچ محدوديتی وارد مدل شدند که نتايج به دست آمده نشان داد
متغيرهای سود عملياتی به فروش ،موجودی کاال به فروش  ،ميزان دارايی
و ميزان فروش قابليت پيش بينی اظهار نظر حسابرس را دارند.

1390

شهابی

ارتباط بين محافظه کاری
وسطح افشا در بورس اوراق
بهادار تهران بيان می دارد
که موضوع افشای اطالعات

نتايج تحقيق نشان داد که بين محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا
رابطه منفی و معناداری وجود ندارد همچنين بين محافظه کاری به روش
اقالم تعهدی غير عملياتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصوالت
شيميايی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت ديگر چنين
نتيجه ای مشاهده نمی شود.

1392

کاشانی پور و
همكاران

بررسی رابطه بين حاکميت
شرکتی و افشای داوطلبانه

نتايج نشان می دهد که کاهش در سطح مالكيت مديريتی و افزايش
درصد مالكيت سهامداران عمده با افزايش در سطح افشای داوطلبانه
اطالعات رابطه دارد .اگرچه مالكيت دولتی و نسبت اعضای غيرموظف
(مستقل) هيات مديره با افشای اختياری اطالعات رابطه ای ندارند.

1389

ريحانی

بررسی ارتباط بين نسبت
های فعاليت و ميزان افشای
اطالعات درصورت های
مالی شرکت های پذيرفته
شده در بازار بورس تهران

يافته ها نشان داد که به طور کلی بين ميزان افشاء در صورتهای مالی
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول
فعاليت رابطه معناداری وجود دارد.

1388

سجادی و
همكاران

بررسی ارتباط پنج ويژگی
غير مالی شرکت ها با
کيفيت گزارشگری مالی

نتايج تحقيق آنها نشان می دهد اندازه شرکت ،عمر شرکت و نوع صنعت
رابطه مثبت معنادار و ساختار مالكيت رابطه منفی با کيفيت گزارشگری
مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کيفيت گزارشگری مالی از
لحاظ آماری معنادار نبوده است.

1388

بژنگ

رابطه ميان ويژگیهای
شرکت و ميزان افشای
داوطلبانه اطالعات

نشان میدهد که بين اندازه شرکت ،بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه
موسسه حسابرسی با ميزان افشای داوطلبانه اطالعات رابطه مستقيم و
معنا دار برقرار است .از طرف ديگر بين عمر شرکت و ميزان افشای
داوطلبانه اطالعات رابطه منفی و معنا دار وجود دارد .ساير متغيرهای
مستقل مورد بررسی در اين تحقيق با ميزان افشای داوطلبانه اطالعات
رابطه معنا دار ندارد.

1388

ستايش
وجماليان پور

بررسی رابطه نسبت های
مالی و متغيرهای غير مالی
با اظهار نظر حسابرس

نتايج به دست آمده نشان داد که از ميان کليه متغيرهای مالی وغير مالی
به ترتيب نوع عملكرد نسبت گردش موجودی کاال ،نسبت بدهی ،سود
ناخالص به فروش وسود خالص به فروش از بيشترين رابطه آماری با نوع
اظهارنظر حسابرس برخوردار می باشند .عالوه بر آن ،نتايج حاصل از
تحليل رگرسيون لجستيك حاکی از آن است که با بهره گيری از هفت
متغير مالی وغير مالی می توان به مدلی برای پيش بينی اظهار نظر
حسابرس دست يافت.

جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها به سوی واحدهای توليدی و ايجاد امكانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم
شدن در سود کارخانهها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار میرود .بهطوری که سازمان مذکور میتواند به عنوان يك اهرم در
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نظارت نرخ تورم و نرخ سرمايه گذاران را به سرمايه گذاری در بازار سرمايه جلب کند.اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است.
شفافيت بازار سرمايه ،خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذيرفته شده در بورس است بدون وجود چنين اطالعاتی،
استفاده کنندگان نمیتوانند فرصتها و خطرهای سرمايهگذاری را به موقع تشخيص دهند (رستمی .)99 ،9931،
گزارش های مالی محصول نهايی سازوکار حسابداری است و به علت اهميتی که برای استفادهکنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد
روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری قرار میگيرد .قبل از تشكيل کميسيون بورس و اوراق بهادار اغلب
موسسهها و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارشهای مالی خود را تهيه و منتشر میکردند .علت اين افشای ارادی را میتوان جلب
اعتمادعمومی ،معرفی موسسه به عموم و سرمايهگذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايهگذاران دانست .اما پس از بحران  9363و پس از
تاسيس کميسيون بورس و اوراق بهادار در سال  9399گزارشگری مالی به صورت يك الزام قانونی برای موسسات درآمد .در رابطه با الزامهای
گزارشگری مالی اين نكته نيز حائز اهميت است که عالوه بر الزامهای کميسيون بورس و اوراق بهادار الزامهای ديگری نيز برای گزارشگری مالی
وجود دارد که به الزام های بازار معروفند و عبارتند از الزام های بازار سرمايه و الزام های بازار کار .پس از انقالب صنعتی در اروپا ،رفته رفته
انديشه جدايی مالكيت از مديريت (تئوری نمايدگی) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوختههای خود و مديران نيز در انديشه رفع
نگرانی صاحبان بنگاه های اقتصادی بودند و برای اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشهای مالی
میپرداختند.
به اين ترتيب ساختار ج ديد مالكيت و مديريت ،دامنه مسئوليت حسابداری را افزاش داد و ارائه گزارشگری مالی فراتر از آنكه گزارش مالی
باشند ،وسيلهای برای برقراری ارتباط بين شرکتها و صاحبان آنها تلقی میشود(همان منبع.)96،
جامعه آماری :جامعه آماری در اين تحقيق کليه شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
روش نمونه گيری :روش نمونه گيری در اين تحقيق به صورت حذف سيستماتيك يا هدفمند می باشد و شرکتهايی که فاقد معيارهای
زير باشند از نمونه انتخابی حذف شده اند و آزمون های آماری بر روی مابقی شرکتها انجام شده است.
و نمونه آماری به صورت زير بدست آمده است:
پيش فرض

رديف

دليل انتخاب پيش فرض

تعداد

9

تعداد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در پايان سال9931

جامعه مورد مطالعه

131

6

تعداد شرکتهايی که برون رفت از بورس داشته اند

به دليل حذف شدن از بورس اطالعات مالی آنها در دسترس
نمی باشد.

()923

9

تعداد شرکتهايی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس
شده اند

به دليل اينكه در تمام دوره زمانی تحقيق در بورس نبوده اند
اطالعات سالهايی که جزء شرکتهای بورسی نبوده اند در
دسترس نمی باشد.

()929

1

تعداد شرکتهايی که سرمايه گذاری و واسطه گری مالی
بوده اند

به دليل اينكه جامعه مورد مطالعه از نظر نوع فعاليت و
ساختارهای مالی و گزارشگری شباهت بيشتری به هم داشته
باشند و نتايج از قابليت اتكای باالتری برخوردار گردد.

()19

5

تعداد شرکتهايی که سال مالی آنها به 96/63ختم نمی
شود

به دليل يكنواختی سالهای مالی از نظر فعاليت

()95

2

جمع نمونه مورد مطالعه

39

روش تحقيق
اين پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است  .روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايی همبستگی می باشد  .انجام
پژوهش در چارچوب استدالالت قياسی – استقرايی صورت گرفته است .بدين ترتيب که مبانی نظری و پيشينه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه
ای  ،مقاالت و سايت ها در قالب قياسی و گردآوری اطالعات برای تاييد و رد فرضيه ها به صورت استقرايی انجام گرفته است.
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گرد آوري اطالعات
گردآوری داده های مورد نياز ابتدا از صورتهای مالی ويادداشتهای پيوست صورتهای مالی و اطالعات اوليه تابلوی بورس (گردآوری شده
در نرم افزارهای تدبير پرداز و ره آورد نوين و بانك اطالعاتی اداره آمار شرکت بورس) خواهد بود و برای محاسبه متغير های پژوهش از نرم افزار
اکسل و برای تجزيه و تحليل فرضيات و نتيجه گيری از آنها از نرم افزار آماری  Eviewsاستفاده شد .
بين ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء رابطه معناداری وجود دارد.

چارچوب کالن نظري تحقيق
تعريف ساده ی افشا  ،انتقال و ارائه اطالعات اقتصادی اعم از مالی و غير مالی ،کمی يا ساير اشكال اطالعات مرتبط با وضعيت و عملكرد
مالی شرکت است .اين افشا در صو رتی که به واسطه يك منبع مقرراتی و وضع کننده قوانين الزامی شده باشد ،افشای اجباری گفته ميشود و در
صورتی که افشای اطالعات تحت تأثير قوانين خاصی نباشد ،افشای اختيار تلقی می شود .همچنين ،افشا به طور ضمنی بيانگر ارايه حداقلی از
اطالعات در گزارش های شرکت است به نحوی که بتوان به وسيله آن ارزيابی قابل قبولی از ريسك ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و
کاربران اطالعات را در اين زمينه ياری نمايد هزينه تهيه و گردآوری اط العات جزيی به طور نسبی برای شرکت ها ی کوچك باالتر از شرکت
های بزرگ است  .زيرا ،در شرکت های بزرگ چنين اطالعاتی برای گزارشگری داخلی به مديريت تهيه شده است  .بنابراين ،افشای چنين اطالعاتی
هزينه اضافی در پی نخواهد داشت .احمد ونيكولس هم معتقدند که توليد و انتشار اطالعات ،فعاليت هزينه بری است و احتماالً شرکت های بزرگ
منابع و کارشناسان الزم برای انتشار صورت های مالی با سطح افشای باال و بالطبع تبعيت بيشتر از مقررات افشاء را دارند .بنابراين ،می توان
نتيجه گرفت که در شرکت های بزرگ ،هزينه هر واحد اطالعات افشا شده کاهش می يابد و در نتيجه شرکت های بزرگ افشای بيشتری انجام
می دهند  .گذشته از مطالبی که در باال عنوان گرديد بايد در نظر داشت که ويژگی های مالی و غير مالی شرکت و همچنين ويژگی های موسسه
حسابرسی که صورتهای مالی و دفاتر شرکتها را مورد بررسی قرار می دهند بر تمامی مراحل گزارشگری و سطح افشا تاثير گذار هستند بنابراين
در اين تحقيق ما در پی بررسی رابطه ويژگی های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشاء می باشيم.
به منظور تعيين رابطه هريك از متغيرهای مربوط به ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء در صورت های مالی مدل رگرسيونی زير بنا
شده است :
𝑡𝑖𝑃𝑂𝑅 𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝑄𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐹𝐿𝐼𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑅𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽10 𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐴𝐼𝑃𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑂𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽13 𝐿𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽14 𝐿𝐼𝑄 𝑖𝑡 +
که متغير های آن در زير بيان شده است :
 = ADشاخص افشای کل(چك ليست سازمان حسابرسی)
حداکثر امتياز با توجه به چك ليست سازمان حسابرسی در صورتيكه شرکتها تمامی موارد مربوط به هر يك از سرفصل های صورتهای
مالی با توجه به اين چك ليست رعايت کرده باشند  62امتياز خواهد شد و در صورتيكه موارد افشاء مربوط به تمامی سرفصل ها را رعايت نكرده
باشند عدد  1خواهد شد(به ازای رعايت هر سرفصل عدد يك و به ازای رعايت نشدن تمامی الزامات آن سرفصل عدد  1به ميزان افشائات شرکت
تعلق خواهد گرفت)
 = TAجمع کل داراييهای شرکتها
 = SAکل فروش
 = EQميزان حقوق صاحبان سرمايه شرکتها
 = REسود انباشته شرکتها
سود قبل از کسر بهره و ماليات
هزينه های بهره
وجه نقد حاصل از عمليات

= TIC
= 𝑡𝑖𝑆𝐶

بازپرداخت بدهی بلند مدت  +خريد دارايی  +سود نقدی
شاخص سودمندی تسهيالت به صورت زير قابل محاسبه می باشد:
شاخص سودمندی تسهيالت از تقسيم نسبت بازده ارزش ويژه بر نست بازده دارايی به دست می آيد .
𝑡𝑖𝐸𝑂𝑅
= 𝑡𝑖𝐼𝐿𝐹
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅
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به طوری که :
 = ROEنسبت بازده ارزش ويژه شرکت
بازده ارزش ويژه شرکت:
بازده ارزش ويژه شرکت ) (ROEبيانگر کارايی استفاده از حقوق صاحبان سهام عادی است و سود شرکت را در ازای هر يك ريال حقوق
صاحبان سهام نشان می دهد .
NI



ROE

SHE

 : ROEبازده ارزش ويژه شرکت
 : NIسود خالص
 : SHEارزش ويژه شرکت
 = ROAنسبت بازده داراييهای شرکت
بازده دارايی ها ) (ROAبيانگر کارايی استفاده از دارايی هاست و ميزان سود به ازای هر ريال از وجوه سرمايه گذاری شده در شرکت را
نشان می دهد .
NI



ROA

TA

 : ROAبازده دارايی ها
 : NIسود خالص
 : TAکل دارايی ها
 = FLIشاخص سنجش سودمندی تسهيالت
اگر مقدار شاخص سنجش سودمندی تسهيالت برای شرکتی  9.1باشد  ،بدين معنی است که پس از پرداخت هزينه های مالی وام ها ،
انتفاعی به ميزان  1./1برای سهامداران شرکت باقی مانده است  .در واقع به اين مقدار  ،پول وام دهندگان و کاربرد آن در شرکت به نفع صاحبان
سهام تمام شده است .
ميزان شاخص سنجش سودمندی تسهيالت بيانگر توانايی شرکت در استفاده بهينه ازسرمايه وام دهندگان در جهت افزايش ثروت
سهامداران بوده  ،عامل مهمی در اقبال سهامداران به سود سهام چنين شرکتهايی به حساب می آيد .
سود خالص
فروش خالص
سود عملياتی
کل فروش
فروش
مجموع داراييها

= 𝑆𝑂𝑅
= 𝑃𝑂𝑅
= 𝐼𝑂𝑅

 = AIPمبلغ داراييهای ثابت پس از کسر استهالک انباشته
 = OSساختار مالكيت(ميزان مالكيت نهادی)
مالكيت نهادی  :برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی و نهادها (مانند شهرداری ها و بنيادها و مانند اينها) از
کل سهام سرمايه شرکت است.
روش هاي تجزیه و تحليل داده ها
پژوهش های همبستگی شامل کليه پژوهش هايی است که در آنها تالش می شود رابطه متغيرهای مختلف با استفاده از ضريب همبستگی
کشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که يك متغير تا چه اندازه با متغيرهای ديگر پيوند دارد
و می توان برای همبستگی (مثبت يا منفی) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دليل اينكه متغير های پژوهش از نوع فاصله ای بوده رو ش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از:
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 -9آزمون هاسمن برای بررسی نوع اثرات (ثابت يا متغير)
 -6آزمون دوربين – واتسون برای بررسی نبود خود همبستگی بين خطاها يا استقالل خطاها در رگرسيون
 -9رگرسيون چند متغيره به شيوه پانل ديتا
 )9-2-9آزمون دوربين – واتسون ()DW
يكی از مفروضاتی که در رگرسيون مد نظر قرار می گيرد  ،استقالل خطا (تفاوت بين مقادير واقعی و مقادير پيش بينی شده توسط معادله
رگرسيون ) از يكديگر است  .در صورتيكه فرضيه استقالل خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگی داشته باشند امكان استفاده از رگرسيون
وجود ندارد (مومنی ،منصور ،سال .)9932،963به منظور بررسی استقالل خطاها از يكديگر از آزمون دوربين –واتسون استفاده می شود که آماره
آن به کمك فرمول زير محاسبه می شود .
∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2
∑ 𝑒𝑡2
 = etميزان اختالل يا خطا در دوره زمانی t
 =et-1ميزان اختالل يا خطا در دوره زمانی قبل t
اگر همبستگی بين خطاها را با  ρنشان دهيم در اين صورت آماره  DWبه کمك رابطه زير محاسبه می شود.

= 𝑊𝐷

)𝜌 𝐷𝑊 = 2(1 −

مقدار آماره اين آزمون در دامنه  0و  +4قرار دارد زيرا :
اگر  ρ=0آنگاه  DW=2خواهد بود که نشان می دهد خطاها از يكديگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر  ρ=1آنگاه  DW=0خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر  ρ=-1آنگاه  DW=4خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
همبستگی بين خطاها وجود ندارد = 𝐻0
{
همبستگی بين خطاها وجود دارد = 𝐻1
و اظهار نظر بدين شكل است که اگر اين آماره در بازه  9.5تا  6.5قرار گيرد  H0آزمون (عدم همبستگی بين خطاها) پذيرفته می شود و
در غير اين صورت  H0رد می شود (همبستگی بين خطاها وجود دارد) و مواقعی که فرض همبستگی بين خطاها رد می شود می توان از رگرسيون
استفاده کرد .
2
آزمون هاسمن
آماره اين آزمون که برای تشخيص ثابت يا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی به صورت زير محاسبه می شود که دارای توزيع
کای -دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغيرهای مستقل ( )Kاست.
فرضيه صفر بودن آزمون هاسمن ،برابری بر آورد کننده هر دو روش حداقل مربعات تعميم يافته و متغير مجازی است يعنی داريم:
H0 :  J  0
H 1 : ˆ J  0
2



چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از  kجدول باشد فرضيه  Hoرد میشود .اگر  Hoرد شود يعنی درحقيقت برابر بودن
برآوردهای اين دو روش رد شده است که در اين صورت از مدل اثرات ثابت 2استفاده می شود .اما اگر  Hoپذيرفته شود توصيه می گرددکه از
مدل اثرات تصادفی 3استفاده شود.
مطلب باال رامی توان به طريق ديگر نيز بيان کرد بدين ترتيب که اگر  ( uiاثرات فردی ) و

it

X

ها همبستگی داشته باشند ازمدل

X

اثرات ثابت استفاده می نماييم .و اگر  uiو  itها همبستگی نداشته باشند از مدل اثرات تصادفی استفاده می نماييم (بالتاجی.3)6112،52 ،
فروض مدل رگرسيون خطی کالسيك :تحليل رگرسيون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می باشد و اگر يك يا چند مورد از اين
مفروضات برقرار نباشد ،تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش بينی های انجام شده بر اساس آن ضعيف خواهد بود .برای برآورد
6

.Hausman
.Fixed Effect Method
8. Random Effect Method
9 . Baltagi,2006,57
7

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 9بهار  ،7991ص 784 -739
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مدلهای رگرسيون ،آزمون فروض کالسيك از جمله بررسی نرمال بودن خطاها ،خود همبستگی ،ناهمسانی واريانس و هم خطی از اهميت ويژهای
برخوردار است ،لذا قبل از آنكه مدلها برآورد گردد اين فروض مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
نرمال بودن خطاها :بر اساس اين فرض اندازهی ميانگين باقيماندهها بر حسب

i

X

مفروض ،صفر است .در موردی که از روش OLS

استفاده می شود ،هر مجموعهی  Yمربوط به يك  Xمفروض ،در اطراف مقدار متوسط آن توزيع شدهاند که بعضی از مقادير  ، Yباالی
U

ميانگين و برخی ديگر پايين آن قرار دارند .فواصل باال و پايين مقادير ميانگينها ،همان  iها هستند که ميانگين آنها صفر می باشد.
ناهمسانی واريانس :يكی از مهمترين فروض مدل کالسيك رگرسيون خطی اين است که اجزای اخالل  Uiکه تابع رگرسيون جامعه ظاهر
می شوند ،دارای واريانس همسان هستند .اگر ناهمسانی واريانس ها وجود داشته باشد آزمون های  tو  Fنتايج غلطی را ارائه می دهند و آنگاه
نمی توانيم فرضيه ها را با آزمون  Fو  tآزمون کنيم (بالتاجی.)6112،53 ،
هم خطی :طبق اين فرض هيچ رابطه خطی دقيقی بين هيچ يك از متغيرهای توضيحی وجود ندارد ،الزم است هيچ يك از متغيرهای
توضيحی با هيچ يك از متغيرهای توضيحی ديگر و يا با هر ترکيب خطی از متغيرهای توضيحی ديگر ،کامالٌ همبسته نباشند .وقتی که اين فرض
نقض شود سخن از هم خطی مرکب به ميان می آيد .آنگاه حاالت بين اينها درجات مختلف هم خطی را توصيف می کند.
موارد حائز اهميت ،درجات باالی هم خطی است و وقتی پيش می آيد که يكی از متغيرهای توضيحی با متغير توضيحی ديگر و يا ترکيب
خطی متغيرهای توضيحی ديگر به شدت همبسته باشد .در مورد هم خطی به دو نكته بايد توجه داشت:
 -9مسئله هم خطی مربوط به درجه است و نه نوع آن ،وجه تمايز مشخصی بين حضور و عدم حضور هم خطی نيست ،بلكه بين درجات
مختلف آن است.
 -6از آنجا که هم خطی به وضعيت متغيرهای توضيحی مربوط می شود که غير تصادفی فرض شده اند ،پس يك ويژگی نمونه است و نه
جامعه .اگر متغيرهای توصيف کننده تصادفی باشند و بين آنها در جامعه رابطه مشخص وجود داشته باشد ،اين رابطه بايد به عنوان بخشی از
مدل مشخص شود .اگر چنين رابطه ای در جامعه وجود نداشته باشد ،هنوز ممكن است ما روابطی بين متغيرهای توضيحی در نمونه پيدا کنيم.
بنابراين باز هم خطی ويژگی نمونه است و نه جامعه .
2
جهت تشخيص وجود هم خطی راههای مختلفی وجود دارد ،واضحترين عالمت وجود هم خطی زمانی است که  Rبسيار باال باشد ولی
هيچ يك از ضرايب رگرسيون از لحاظ آماری براساس آزمون  tمعنیدار نباشند .
در صورتی که مدل رگرسيونی دارای مشكل همخطی باشد جهت رفع آن میتوان از روشهای مختلفی استفاده نمود که اهم آنها ترکيب
دادههای مقطعی و سری زمانی و استفاده از لگاريتم متغيرها میباشد .در تحقيق حاضر ترکيب دادههای مقطعی و سری زمانی از بروز هم خطی
جلوگيری خواهد کرد( .بالتاجی.)6112،53 ،

U

عدم وجود خود همبستگی بين  iها :اصطالح خودهمبستگی را میتوان چنين تعريف کرد " :همبستگی بين سریهای مشاهداتی که
در زمان (مانند دادههای سری زمانی) يا مكان (مانند دادههای مقطعی) رديف شدهاند .در مدل کالسيك رگرسيون خطی فرض میشود که در
اجزاء اخالل چنين خود همبستگی وجود ندارد .به اين معنی که جزء اخالل مربوط به يك مشاهده ،تحت تأثير جزء اخالل مربوط به مشاهده
ديگر قرار نمیگيرد .زمانی که بين جمالت خطا ارتباط وجود داشته باشد ،مشكل خودهمبستگی بين جمالت خطا پيش میآيد.
برای تشخيص وجود خود همبستگی میتوان از روش ترسيمی ،آزمون دوربين_ واتسون و 91 LMاستفاده نمود.
الف -روش ترسيمی
اگر بتوان باقيماندههای روش  OLSرا در مقابل زمان ترسيم نمود آنگاه وجود همبستگی به وسيله مشاهده يك الگوی پيوسته در جمالت
خطا شناخته می شود؛ بدين معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدريج بزرگتر يا کوچكتر شود ،يا يك الگوی سيكلی را نشان دهد ،معرف آن است
که متغير ديگری وجود دارد که به طور سيستماتيك بر متغير مستقل اثر دارد.
ب -آزمون دوربين_ واتسون
اين آزمون از مشهورترين آزمونها جهت تشخيص خود همبستگی است .زمانی که آماره دوربين واتسون در حدود  9.5تا  6.5باشد،
معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد ،ولی مقادير باالتر يا کمتر از 9.5تا  6.5معرف آن است که جمالت خطا به صورت تصادفی اتفاق
نمیافتند و بنابراين ،نتايج غيرواقعی است .

. Lagrange Multiplier
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ج -آزمون LM
آزمون  LMکه منتسب به بروش -گادفری است ،يكی از کاملترين آزمونهای تشخيص همبستگی است .در اين روش عالوه بر خود
همبستگی از درجه يك ،خودهمبستگی از درجات باالتر نيز قابل تشخيص است .روشهای گوناگونی برای رفع خودهمبستگی وجود دارد که
عبارتند از روش اولين تفاضل ،روش کوکران-اورکات ،96روش دوربين-واتسون و روش  . GLSدر اين تحقيق برای تشخيص خود همبستگی از
آزمون دوربين -واتسون استفاده میشود( .بالتاجی.)6112،21 ،
99

آزمون مانایی
اغلب مدل های اقتصاد سنجی که در دهه های اوليه مورد استفاده قرار می گرفت  ،بر فرض مانايی سری های زمانی استوار بود.
بعدها که نامانايی اکثر سری های زمانی آشكار شد ،به کارگيری سری های زمانی منوط به انجام آزمون های مانايی مربوطه گرديد .به
اين دليل  ،در اين بخش مانايی متغيرها و آزمون های مانايی آن مورد بحث قرار می گيرد .متغيرهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی
هستند .ترکيب خطی سری های نامانا نيز در حالت کلی يك سری نامانا است .پيش از برآورد مدل الزم است مانايی 99تمام متغيرهای مورد
استفاده در تخمين مورد آزمون قرار گيرد .زيرا مانايی متغيرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلويی باعث بروز
مشكل رگرسيون مجازی 91می شود .تاکنون روش ها و آزمون های متعددی برای بررسی مانايی داده های تابلويی ارائه شده است که عبارتند از:
آزمون لوين ،لين و چو( ، (LLCآزمون ايم  ،پسران و شين ( ،)IPSآزمون فيشر ،آزمون بريتونگ و می ير( ، )BMآزمون  LMبراساس
جمالت پسماند (هادری) .در تمامی اين آزمون ها فروض آن مشترک است  ،يعنی فرضيه  H0بر پايه وجود ريشه واحد و فرضيه  H1بر اساس
مانا بودن متغير استوار است .در اين تحقيق برای بررسی مانايی متغير ها از آزمون لوين ،لين و چو(  (LLCاستفاده می شود( .بالتاجی)6112،29 ،
نتيجه آزمون فرضيه اول :بين ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء رابطه معنی داری وجود دارد  .باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه
زمانی  9933تا  9931و يافته های بدست آمده از تحقيق  ،نتايج نشان داد ،احتمال آزمون  Fليمر برای مدل اول تحقيق کوچكتر از  %5شد
بنابراين فرض مدل تلفيقی تائيد نگرديد .يعنی ،اثرات فردی و يا گروهی وجود نداشت و از روش داده های تابلويی برای برآورد مدل ها استفاده
شد .همچنين احتمال آزمون هاسمن  ،برای تعيين استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی  ،بيشتر از  %5شد .بنابراين فرضيه مدل
اثرات ثابت رد شد .اين موضوع به معنی عدم وجود ارتباط بين خطای رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهای مستقل است برای همين از مدل
اثرات تصادفی جهت برآورد پارامترها و آزمون فرضيه ها استفاده شد.سپس فرضيه اول تحقيق بر مبنای تخمين های به دست آمده بر اساس
مدل رگرسيونی مورد آزمون قرار گرفت .تخمين های به دست آمده و آزمون های انجام گرفته در فصل چهارم ،نشان داد که اوالً احتمال آزمون
 tبرای متغيرمستقل ويژگی های شرکت کوچكتر از  %5است لذا؛ ضريب ويژگی های شرکت بكارگرفته شده در مدل رگرسيونی معنی دار می
باشد اين بدان معناست که متغير فوق عامل مهمی در تعيين سطح کلی افشاء می باشند.
ثانياً بررسی مقدار ضريب تعيين تعديل شده مدل ،نشان دهنده توان توضيح دهندگی مدل به منظور تشريح متغير وابسته يعنی سطح
کلی افشاء می باشد .لذا نتايج حاصل شده از شاخص ضريب تعيين تعديل شده مدل نشان می دهد  ،متغير توضيحی ويژگی های شرکت تقريباً
 26.63درصد از نوسانات ناشی از سطح کلی افشاء را توضيح می دهد .همچنين با توجه به اينكه احتمال آماره  Fکوچكتر از  %5شد يعنی اينكه
که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
افزون بر آن بر اساس عالمت ضريب متغير توضيحی ويژگی های شرکت به صورت مثبت نشان داده شده است  ،چنين استنباط می شود
که افزايش در اين متغير  ،آثار افزايشی بر سطح کلی افشاء دارد .لذا نتيجه آزمون های انجام شده به تأييد فرضيه اول انجاميد  .يعنی ارتباط و
همبستگی مثبت بين ويژگی های شرکت با سطح کلی افشاء در بازار سرمايه تهران وجود دارد .
95
نتايج حاصل شده از اين فرضيه تحقيق همانند نتايج حاصل شده از تحقيق بالل عمر و جان سيمون  6192که به بررسی تجربی در
مورد رفتار افشاء شرکت های بورسی اردن پس از تغييرات اقتصادی قابل توجه و تغييرات در قواعد حسابداری پرداختند و نشان دادند که ويژگی
های شرکت و ويژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشا و افشا داوطلبانه دارای رابطه معنی داری می باشند همانند همديگر می باشند.
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سارا ال زيچمن 6196 92به بررسی ارتباط بين افشای داوطلبانه و گزارشگری ماليدر بورس اوراق بهادار آمريكا پرداخته است نتايج حاصل
از تحقيق وی نشان دهنده وجود رابطه مستقيم بين افشای داوطلبانه با گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار آمريكا می باشد که اين نتايج
همسو با نتايج حاصل شده از تحقيق ما می باشد.
النگ و الندهولم )9339( 92در تحقيقی دريافتند که در شرکتهايی که اندازه بزرگتری دارند و دارای عملكرد مطلوبی میباشند ،سطح
افشای اطالعات باالتر میباشد که اين نتايج همسو با نتايج حاصل شده از تحقيق ما می باشد.
سجادی و همكاران 9933،به بررسی ارتباط پنج ويژگی غير مالی شرکت ها با کيفيت گزارشگری مالی پرداختند،که برای اندازه گيری
کيفيت گزارشگری مالی از شاخصی متشكل از  955قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ايران و ساير قوانين مربوط در مورد افشاء استفاده شد
و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت ،نوع موسسه حسابرسی ،نوع صنعت ،ساختار مالكيت و عمر شرکت با استفاده از مدل های رگرسيون چند
گانه بررسی شده و نتايج تحقيق آنها نشان می دهد اندازه شرکت ،عمر شرکت رابطه مثبت معنادار با کيفيت گزارشگری مالی دارد همانند نتايج
حاصل شده از تحقيق ما می باشد.
ريحانی  9933به بررسی ارتباط بين نسبت های فعاليت و ميزان افشای اطالعات درصورت های مالی شرکت های پذيرفته شده در بازار
بورس تهران پرداخته است .يافته ها نشان داد که به طور کلی بين ميزان افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران با نسبتهای متداول فعاليت رابطه معناداری وجود دارد.که اين نتايج تاييدی بر نتايج حاصل شده از اين تحقيق می باشد.
بژنگ  9933به بررسی رابطه ميان ويژگیهای شرکت و ميزان افشای داوطلبانه اطالعات پرداخته است و نتايج تحقيق وی نشان میدهد
که بين اندازه شرکت ،بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه موسسه حسابرسی با ميزان افشای داوطلبانه اطالعات رابطه مستقيم و معنا دار برقرار
است که اين نتايج نيز همسو با نتايج حاصل شده از اين تحقيق می باشد.

Sarah L. C. Zechman
Lang, M., and R. Lundholm
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