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چکیـده

افشــاء اطالعات مالی ،عدم تقارن اطالعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام میشود.
علیرغم پژوهشهای انجامشــده در کشورهای توســعهیافته ،به ارتباط بین افشاء اطالعات و نقدینگی
ســهام در بازارهای نوظهور ایران پرداخته نشــده اســت .بر اســاس تئوری نمایندگی ،مدیران بهعنوان
نمایندگان ســهامداران ممکن اســت بهگونهای عمل نمایند یا تصمیمهایی را اتخــاذ کنند که لزوماً در
راســتای به حداکثر رساندن ثروت ســهامداران نباشــد .مطابق این تئوری ،باید سازوکارهای کنترلی یا
نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود .هدف از انجام این پژوهش
بررسی تأثیر افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر این پارامترها و
درنهایت چگونگی تأثیر این پارامترها بر یکدیگر است .بر همین اساس فرضیههای تحقیق تدوین شد.
بهمنظور بررســی دقیق تأثیر هر یک از عوامل بر متغیر وابســته ،هر یک از این مؤلفهها در فرضیهای
مستقل به شرح زیر در نظر گرفتهشده و مورد آزمون قرار گرفت :فرضیه تحقیق شامل افشای اختیاری
بر نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .بر
اساس نتایج حاصل از تحلیل اطالعات ،مدل رگرسیون فرضیه تحقیق معنیدار است و مقدار این آماره
نشاندهنده خودهمبستگی بین اجزای اخالل مدل اولیه است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل،
حاکی از آن است که متغیرهای برآوردی مدل ،از توان توضیح دهندگی ( 62درصد)  ،برای توضیح متغیر
وابسته برخوردارند .با توجه به نتایج بهدستآمده افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد.

واژههای كليدی

نقد شوندگی ،افشای اختیاری اطالعات ،اندازه شرکت ،اهرم مالی ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

 .1کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرندramin.persian49@yahoo.com ،
 .2دانشجوی دکترا (نویسنده مسئول)majd.amirreza@gmail.com ،
 .3دکترای تخصصی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرندshojaee_75@yahoo.com ،

56

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال سوم ،شمارة  ،9زمستان 1394

مقـدمه

هـر واحـد تجـاری جهـت تـداوم فعالیـت خـود نیازمنـد سـرمایه در گـردش اسـت و بهمنظـور
توسـعه فعالیتهـا و افزایـش سـودآوری ناچـار بـه سـرمایهگذاری جدیـد مـیشـود .هـر دو نیـاز
واحـد تجـاری ،یعنـی سـرمایه در گـردش و سـرمایهگذاری جدیـد ،از طریـق تأمیـن مالـی مرتفـع
میشـود .تصمیمهـای تأمیـن مالـی و سـرمایهگذاری در شـرکتها ،تصمیمهایـی هسـتند کـه هـر
دو بـا آیندهنگـری اتخـاذ میشـوند .در تصمیمهـای تأمیـن مالی ،شـرکت وجـوه موردنظـر را در حال
حاضـر بـه کار میگیـرد تـا در آینـده بتوانـد بـه تعهـدات خـود در قبـال تأمینکننـدگان منابـع مالـی
عمـل کنـد (خواجـوی و همـکاران.)1389 ،
تأمیــن مالــی از منابــع مختلــف ازجملــه اســتقراض و افزایــش ســرمایه امکانپذیــر اســت.
تأمیــن مالــی هم ـراه بــا هزینــه ســرمایهبرای واحــد تجــاری بــوده و بدیــن لحــاظ اســت کــه تأمیــن
مالــی بهواســطه اســتقراض ،واحــد تجــاری را ملــزم بــه پرداخــت هزینــه بهــره و تأمیــن مالــی از
طریــق افزایــش ســرمایه ،واحــد تجــاری را متعهــد بــه پرداخــت ســود ســهام میکنــد .همچنیــن،
هــدف مدیریــت افزایــش ارزش شــرکت و درنتیجــه افزایــش ثــروت ســهامداران اســت .هرچــه
میــزان هزینــه ســرمایه بــه نســبت بــازده کسبشــده کمتــر باشــد ،ارزش شــرکت و بهتبــع آن
ثــروت ســهامداران بیشــتر میشــود (کاردان.)1375 ،
افشـای داوطلبانـه اطالعـات باعث جذب سـرمایهگذاران و کاهش هزینه تأمین مالی شـرکتها
میشـود .کاهـش هزینههـای تأمیـن مالی در شـرکتها ،رشـد و سـودآوری آنها را به دنبـال خواهد
داشـت .درک بهتر سـرمایهگذاران از مدیر در خصوص پیشبینی تغییرات اقتصادی ،باعث باالتر
رفتـن ارزش شـرکت میشـود؛ بنابرایـن ،مدیـران میتواننـد بـا ارائـه داوطلبانـه اطالعـات پیشبینـی
خـود در رابطـه بـا محیـط اقتصـادی آتـی شـرکت و نیـز ارائـه پیشبینیهای سـود مدیریـت ،باعث
افزایـش ارزش سـهام و درنتیجـه بـاال رفتـن موقعیـت رقابتی شـرکت در صنعت مربوط بـه خود در
بـازار سـرمایه شـوند .بااینحـال افشـای داوطلبانـه علاوه برداشـتن مزایـای تجـاری ،باعـث تحمیـل
هزینههایـی نیـز بـر شـرکت میشـود .در همیـن راسـتا ،نظریـه افشـای داوطلبانـه بیـان میکنـد کـه
مدیـران ،در صـورت فزونـی منافـع افشـا بـر هزینههـای آن ،اطالعاتی را افشـا خواهند کـرد (هیتزمن
و همکاران.)2010 ،
اگرچـه اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـان بهعنـوان دو سـازوکار نهـادی باعـث تعدیـل
شـکاف اطالعاتـی بیـن مدیـران و مالـکان میشـود ،امـا ایـن شـکاف اطالعاتـی را بهصـورت کامـل
از بیـن نمیبـرد (هیلـی و پالپـو .)1993 ،ازایـنرو افشـای داوطلبانـه میتوانـد بـه کاهـش شـکاف
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اطالعاتـی و بهبـود اعتبـار گزارشـگری مالـی و نیز درک نقـش اطالعات حسـابداری در ارزشگذاری
شـرکت و تأمیـن مالـی آن ،کمـک کنـد (کـر.)2001 ،
پژوهشهـا نشـان دادنـد کـه افشـای داوطلبانـه بیشـتر ،باعـث افزایـش ارزش شـرکت و کاهش
هزینـه تأمیـن مالـی میشـود (اُرنـس و همـکاران .)2009 ،همچنیـن ،اکثـر مطالعـات پیشـین بـه این
نتیجـه رسـیدند کـه افشـای داوطلبانـه بیشـتر باعث کاهش عـدم تقـارن اطالعاتی بین شـرکتها و
سـرمایهگذاران میشـود (دیامونـد و ورچیـا.)1991 ،
مطالعـات بـر روی عوامـل تعیینکننـده افشـای داوطلبانـه بهگونـهای عمـده در ایاالتمتحـده
آمریـکا و دیگـر کشـورهای توسـعهیافته انجامشـده اسـت .شـرکتهایی کـه اطالعـات اجبـاری
تعیینشـده از سـوی مراجـع قانونگـذار را بهصـورت داوطلبانـه ارائـه میکننـد ،تلاش میکننـد کـه
بـه توقعـات ذینفعـان بـازار شـکل داده و ازایـنرو بهواسـط ه افشـای اطالعـات اضافـی از شـرایط
معاملـه بـا ایـن افـراد منفعـت میبرنـد (مدهانـی.)2009 ،
افشـای داوطلبانـه اساسـاً بـرای سـهامداران ،بانکهـا و دیگـر تأمینکننـدگان سـرمایه ارائـه
میشـود .افشـای داوطلبانـه معمـو ًال شـامل اطالعاتـی در مـورد اسـتراتژی شـرکت ،مسـائل رقابتـی،
فعالیتهـای تولیـدی ،اسـتراتژیهای بازاریابـی و مسـائل مربـوط بـه سـرمایه انسـانی اسـت .حتـی
بـا افزایـش الزامـات افشـای اجبـاری ،شـرکتها بازهـم بـه فراهـم کـردن اطالعـات داوطلبانـه ادامـه
میدهنـد .بهاینترتیـب ،انگیـزه چنیـن رفتارهایـی ،توجـه زیـادی را بـه سـمت خود معطوف سـاخته
اسـت کـه درنتیجـه باعـث جـذاب شـدن موضـوع افشـای داوطلبانـه شـده اسـت .حداقـل افشـای
اجبـاری و گزارشـگری مالـی و نیازهـای روزافزون اطالعاتی اسـتفادهکنندگان و محدودیت شـرکتها
بـرای افشـای اطالعـات ،همچنیـن انگیزه و محرکهای تشـویقی بهمنظور افشـای بیشـتر اطالعات،
موجـب تفـاوت در میـزان افشـای اختیـاری در گزارشـگری مالـی شـرکتها شـده اسـت .در دیدگاه
مالـی سـنتی ،تأثیـر عوامل روانشناسـی مدنظر قـرار نمیگیرد و نتایج مالی رفتاری نشـان داده اسـت
کـه افشـای اختیـاری اطالعـات مالی و غیرمالی رفتاری نشـان داده اسـت که افشـای اختیـاری مالی
و غیرمالـی تأثیـر مهمـی بـر گرایـش احساسـی فـردی و سـاختاریافته سـرمایهگذاران دارد .برخـی از
سـرمایهگذاران بـرای تعییـن ارزش سـهام از روشهای غیرعلمی و شـرایط روانی و احساسـی مدنظر
قـرار نمیگیـرد( .زارعـی و همـکاران)1396 ،
بنابرایـــن بـا توجـــه بـه مطالـــب بیانشــــده ،هـدف اصلـی از انجـام ایـن تحقیق بررسـی تأثیر
افشـای اختیـاری بـر نقـد شـــوندگی ســـهام در شرکــتهای پذیرفتهشـده در بـورس اوراق بهـادار
تهران اسـت.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
افشای اختیاری

مطالعات افشای اختیاری در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،مسائل مختلفی از
قبیل انگیزههای مدیریتی ،نقش سازوکارهای راهبری شرکتی و تأثیر عوامل ؛ داخلی را موردبررسی قرار
دادهاند .در ایران این حوزه از تحقیق هنوز در ابتدای کار قرار دارد .در بحث افشــای اختیاری ،مسئله
اصلی تعیین ابعاد افشــای اختیاری در بین شــرکتها بوده که مســتلزم تدوین الگوی مناسب است.
بدون شک برای محافظت از منافع عموم سرمایهگذاران سایر ذینفعان ،الگوی افشاء اختیاری بهعنوان
چارچوب جامع و ســودمندی اســت که میتواند منافع ذینفعان شرکت را تأمین کند .آنچه در تدوین
الگوی افشــای اختیاری حائز اهمیت اســت ،تعیین ابعاد صحیح و همهجانبــه و فهم چگونگی اجزای
این ابعاد اســت .هر یک از مجامع حرفهای حســابداری و محققان دانشگاهی ابعاد مختلفی از افشای
اختیاری را به مدیران توصیه کردهاند .بااینوجود ،الگویی که بتواند تمام ابعاد مهم افشای اختیاری را
در بربگیرد ،ارائه نشــده اســت .این تحقیق الگوی جامعی از ابعاد افشای اختیاری ارائه میدهد .امید
است ،ارائه این الگو و شناخت و آگاهی از این عوامل بتواند در جهت شفافیت و کارایی بازار سرمایه و
بهبود رفاه اجتماعی مفید واقع شود( .بشیری منش و همکاران)1395 ،

تعریف مفهومی

گزارشــگری مالی بر ارائه اطالعات مربوط و مهم ،بهمنظور ا ّتخاذ تصمیمهای آگاهانه از ســوی
استفادهکنندگان صورتهای مالی ،تأکید دارد .از سوی دیگر ،با توجه به نیازهای روزافزون اطالعاتی
استفادهکنندگان و محدودیت شرکتها برای افشای اطالعات از منظر هزینههای افشای اطالعات و
محرکهای تشویقی در جهت افشای بیشتر اطالعات ،در میزان افشای اختیاری
همچنین ،انگیزه و ّ
در گزارشــگری مالی شــرکتها ،تفاوتهای گاه بااهمیتی به چشم میخورد .بررسی گزارشگری مالی
ســاالنه شــرکتها نیز گویای تفاوت در میزان اطالعات افشاشده در بین شرکتهای مختلف است
البته احتمال دارد که تفاوت در میزان افشــای شرکتها ،نتیجه فلسفه فکری مدیریت و صالحدید
آنها در مورد افشای اطالعات باشد( .باغومیان و همکاران)1393 ،

نقد شوندگی سهام

نقد شــوندگی ســهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان سفارشهای خریدوفروش
تعریف کرد .توانایی معامله ســریع حجم باالیــی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم را
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نیز میتوان بهعنوان تعریف نقد شــوندگی در بازارهای مالی در نظر گرفت .تأثیر قیمتی کم به این
معنی اســت که قیمت دارایی در فاصله میان ســفارش تا خرید ،تغییر چندانی نداشته باشد .با این
تعریف نقد شــوندگی در کنار بازدهی و ریســک از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت ســهام یک
شرکت (یا هر ابزار مالی دیگر) است .نقد شوندگی سهام هر یک از شرکتها و مجموعه بازار سرمایه
از ابعاد مختلف اهمیت دارد که ازجمله آنها میتوان به اهمیت نقد شوندگی در رشد و توسعه بازار
و بهعنوان شــاخص اصلی توسعهیافتگی بازار ،تأثیر بر هزینه سرمایه ،عامل بهبود عملکرد شرکتها
و کل اقتصاد ،ضامن موفقیت عرضههای عمومی سهام جدید ،عامل موردتوجه در مدیریت سبد به
همراه ریســک و بازده ،تأثیر بر کارآمدی ابزارهای پوشــش ریسک ،نقش محوری نقد شوندگی بازار
در شــکلگیری قیمتها ،و کاهش هزینه و ریسک پذیرهنویسها و بازار سازها و ثبات سیستمهای
مالی اشاره کرد( .احمد پور و همکاران)1393 ،
نقد شــوندگی یکــی از کارکردهای اصلــی بازارهای بورس اوراق بهادار اســت و ســرمایهگذاران
همواره خواســتار ســهامی هســتند که بتوانند با کمترین هزینه ممکن آن را معامله کنند .به اعتقاد
گرگوریو و انجین ( )۲۰۱۰نقد شوندگی سهام عبارت است از توانایی معامله سریع البته درصورتیکه
اثرات قیمتی کمی داشــته باشــد .ازنظر او اهمیت نقد شوندگی ســهام در ارتباط مثبت و معنیدار
بین هزینههای معامﻻتی و پاداش ســرمایهگذاران خود را نشــان میدهد .ازنظر روبین ( )۲۰۰۷نقد
شــوندگی یک دارایی عبارت اســت از قابلیت خرید یا فروش آن دارایــی در کمترین زمان و هزینه
ممکن .باوجودآنکه این عبارت تا حد زیادی گویا و قابلدرک به نظر میرســد ،در بســیاری از متون
مالی از نقد شوندگی بهعنوان مفهومی سهل و ممتنع نامبرده میشود ،به این معنا که در عین سادگی
درک نقد شــوندگی در بطن معامﻻت ،اندازهگیری و محاســبه آن پیچیده اســت .یکی از مهمترین
کارکردهای بازار ســرمایه ،تأمین نقد شوندگی است .ویمیـــن لیـــو ( )2006نقد شوندگی را چنیـــن
تعریف کرده است" :نقد شوندگی عبـــارت اســـت از توانایی معامله ســـریع حجـم باالیی از اوراق
بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کـم .تأثیر قیمتـی کم بـه این معنـی اسـت که قیمـت دارایی در
فاصله زمانـی میان سـفارش تـا خرید ،تغییر چندانـی نداشـته باشد".

تعریف مفهومی

در حســابداری برای یکنهاد ،مثل شــخص یا یک شرکت ،نقد شــوندگی معیاری از توانایی آنها
در پرداخت بدهیها با نزدیک شــدن موعدشــان است و این یعنی دسترســی به پول آنها وقتی نیاز
باشد .در مثال باال ،داراییهای کلکسیونر کتابهای کمیاب تقریباً نقد شونده نیست و احتما ًال بهاندازه
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ارزش کامل  ۳میلیون تومان نخواهد بود .ازنظر فنی ،ارزیابی نقد شوندگی در حسابداری یعنی مقایسه
داراییهای نقد شونده با بدهیهای کنونی یا تعهدات مالی که در عرض یک سال موعدشان فرامیرسد.
تعداد زیادی از نسبتها وجود دارد که نقد شوندگی در حسابداری را اندازهگیری میکند و ازلحاظ نوع
تعریف با "داراییهای نقد شونده" متفاوت است( .قالیباف اصل و همکاران)1393 ،

تعریف عملیاتی

نقد شــوندگی ســهام ،توانایی تبدیل بهنقد کردن یک دارایی را قدرت نقد شــوندگی یک دارایی
تعریف میکنند .نقد شــوندگی ســهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان سفارشهای
خریدوفروش تعریف کرد .توانایی معامله ســریع حجم باالیی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر
قیمتــی کم را نیز میتوان بهعنوان تعریف نقد شــوندگی در بازارهای مالی در نظر گرفت( .قالیباف
اصل و همکاران)1393 ،
در پژوهشــی جیو ( ، )2011رابطه بین رتبههای افشا و عملکرد عملیاتی شرکتها را بررسی کرد.
نتایج این مطالعه بیانگر وجود رابطه مثبت بین رتبههای افشا (بهعنوان متغیر مستقل) با معیارهای
عملکرد عملیاتی (تحقیق و توسعه ،رشد فروش و حاشیه سود خالص) است.
یاتریدیس و آلکســاکیس ( ، )2012انگیزههای افشــای داوطلبانه و تفاوتهای افشای داوطلبانه
و غیر داوطلبانه را در بازار بورس آتن بررســی کردند .نمونه این پژوهش شــامل  171شرکت یونانی
در دوره چهارســاله  2006تا  2009بود .یافتههای پژوهش نشــان داد که افشای داوطلبانه داللت بر
ســود و رشــد باالتر شرکتها دارد و نشــاندهنده "اخبار خوب" مربوط به شرکت است .همچنین
بر طبق یافتههای این پژوهش ،افشــای داوطلبانه با مدیریت ســود رابطه منفی دارد .اگستر و وانگر
( ، )2013به بررســی کیفیت افشــای داوطلبانه ،عملکرد عملیاتی و ارزشــیابی بازار سهام پرداختند.
عملکرد عملیاتی بر اســاس ســه معیار حاشیه ســود خالص ،نسبت ســود به حقوق صاحبان سهام
و رشــد فروش اندازهگیری شــده است .نتایج بر اساس ســالهای  1999تا  2007نشاندهنده رابطه
مثبت بین معیارهای عملکرد عملیاتی (بهعنوان متغیر مســتقل) با افشــای داوطلبانه اســت .اویار
و همکاران ( ، )2013به بررســی رابطه ویژگیهای شــرکت و ســطح افشــای داوطلبانه شــرکتها در
بورس ترکیه پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که بین اندازه شرکت ،اندازه موسسه حسابرسی ،اعضای
مستقل هیئتمدیره و مالکیت شرکتی با سطح افشای داوطلبانه (متغیر وابسته) رابطه مثبت وجود
دارد .همچنین بین معیار سودآوری و اندازه هیئتمدیره با سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری
مشــاهده نشــد .روجی و جیانوتزی ( ، )2015رابطه افشــای ارزش منصفانه ،ریسک نقدینگی و بازده
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ســهام را موردبررســی قراردادند .این مقاله باهدف بررســی اثر ریســک نقدینگی شرکت در قیمت
سهام شرکتهای مالی و غیرمالی با تجزیهوتحلیل واکنش به  106بحران در سالهای  2008تا 2010
انجامشده است .شرکتهای سرمایهگذار ریسک نقدینگی نشاندهنده سه سطح اطالعات افشاشده
در ترازنامه در رابطه باارزش منصفانه (سطح  :1عالمت به بازار ،سطح  :2ورودی بازار قابلمشاهده و
ســطح  :3عالمت به مدل) و سطح  3داراییهای غیر نقدی بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر میشود.
دایانانــدان و همــکاران ( ، )2017تأثیر افشــا داوطلبانه خبر بد بر بهبود نقدینگی را بررســی کردند.
این مطالعه با بررســی تأثیر هشــدارهای ســود در نقدینگی بازار دریافتند که افشای داوطلبانه خبر
بد میتواند نقدینگی بازار را بهبود بخشــد .درواقع ،هشدار سود کاهش عدم تقارن اطالعاتی پایین،
افزایــش حجــم و تقاضای معامالت را به دنبال دارد .این نتایج میتوانــد دارای پیامدهای مهمی بر
سیاستهای شرکتهای بزرگ در برداشته باشد .افشای داوطلبانه سود منفی توسط مدیران ،منجر
به بهبود قابلتوجهی در نقدینگی بازار و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شود.
فخــاری و فــاح محمدی ( ،)1388به بررســی تأثیر افشــای اطالعات بر نقد شــوندگی ســهام
شــرکتهای پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش ،میزان افشــا از
طریق چکلیســتی که بر مبنای افشای اختیاری و اســتانداردهای الزامی سازمان حسابرسی تنظیم
شــده ،اندازهگیری شده اســت .یافتههای مطالعه  112شرکت در ســال  1386حاکی از آن است که
ارتباط معکوس و معناداری بین افشای اطالعات و شاخص نقد شوندگی سهام وجود دارد.
خدامی پور و محرومی ( ،)1391تأثیر افشای داوطلبانه را بر سود هر سهم بررسی کردند .جامعه
موردبررسی شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق
از ابتدای سال  1386تا پایان سال  1389است .نتایج بیانگر آن بود که افشای داوطلبانه اثر معناداری
بر مربوط بودن سود هر سهم ندارد .با توجه به پیشینه و مبانی نظری مطرحشده در بخش مقدمه
پژوهش ،افشای داوطلبانه میتواند بر عملکرد مالی شرکتها اثرگذار باشد.
ســتایش و همکاران ( ،)1393ارتباط بین افشــای داوطلبانه و عملکرد شــرکتهای پذیرفتهشــده
در بورس اوراق بهادار تهران را بررســی کردند .شــرکتها بهمنظور محدود کردن برداشــت نامطلوب
ســرمایهگذاران و ایجاد آگاهی در مورد چشــماندازهای آتی شــرکت ،ممکن اســت دســت به افشای
داوطلبانه بزنند .ارائه اطالعات داوطلبانه در مورد شناســایی ،اندازهگیری و افشــای اقالم حســابداری
در صورتهای مالی باعث جذب سرمایهگذاران شده و بهطور مؤثری به بهبود وضعیت مالی و چهره
مدیریتی شــرکت کمک میکند .هدف این پژوهش بررســی ارتباط بین افشــای داوطلبانه و عملکرد
شــرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتایج بر اساس اطالعات  80شرکت در
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دوره زمانی  1381تا  1390نشــان میدهد که رابطه معناداری بین افشــای داوطلبانه با بازده داراییها و
بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد؛ اما رابطه مثبت معناداری بین افشای داوطلبانه و نمرات کارایی
محاسبهشده بهوسیله تکنیک تحلیل پوششی دادهها بهعنوان معیار جامع عملکرد است.
ت بر میزان افشــای اختیاری در گزارشــگری
نقــدی و کردلــر ( ، )1395تأثیر ویژگیهای شــرک 
ســاالنه شــرکتهای پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران را بررســی کردند .هدف اصلی این
پژوهش ،بررســی تأثیر برخی ویژگیهای مالی و غیرمالی خاص شــرکتها بر میزان افشای اختیاری
اطالعات در گزارشــگری ساالنه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .تعداد
 203شــرکت ،حائز شــرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دوســاله  1391تا  1392انتخابشــده
است .بدین منظور برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفادهشده است.
بهمنظور اندازهگیری سطح افشای اختیاری اطالعات در گزارشگری سالیانه ،فهرستی متشکل از 50
قلم اختیاری بر اســاس استانداردهای حســابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه
شد .در این پژوهش از شاخص غیر وزنی با سطح اهمیت یکسان اقالم افشاشده در راستای سنجش
میزان افشای اختیاری استفادهشده است .نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگیهای مالی
و غیرمالی در حوزه افشــای اختیاری ،تنها اندازه شــرکت رابطه مثبت و معناداری با ســطح افشــای
اختیاری دارد .دیگر متغیرها ویژگیهای شــرکت (عمر شــرکت ،ســودآوری ،نقدینگی ،اهرم و اندازه
موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

روششناسی پژوهش

ازآنجاکه هدف تحقیق کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و بهعبارتدیگر
تحقیقهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشوند ،این تحقیق بر اساس هدف ،از نوع
تحقیقات کاربردی محســوب میشــود .همچنین ،تحقیق حاضر ازلحاظ روش گردآوری اطالعات ،به
دلیل آنکه در متغیرهای مستقل و وابسته دستکاری نمیشود و تالش میشود که روابط بین آنها
در دنیای واقعی کشف شود ،از نوع تحقیق توصیفی -همبستگی است و هدف اصلی آن تعیین وجود،
میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است .ضمنا به توجه به نوع دادهها که از کدال به دست
آمده است نیازی به آزمون روایی و پایایی نمی باشد.

جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه

هر جامعه تحقیق بر پایه تعریفی که از آن ارائه میشــود ،مشــخص میشــود و تعریف با تلفیق
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ویژگیهــای مشــترکی کــه عناصر هر جامعه دارا اســت و بــرای تحقیق مهــم و قابلتوجهاند ،بیان
میشــود .جامعه آماری این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
بین سالهای  1388الی  1394را در برمیگیرد.
اعتماد یافتههای یک تحقیق یا صحت نمونهگیری آن ســنجیده میشــود تا آنجایی که به نظر
والیــس و روبرتــز دو مفهوم اساســی در آمار اجتماعی ،نمونه و جامعه آماری هســتند (ســاروخانی،
 .)1381روش نمونهگیــری در این تحقیق حذفی سیســتماتیک (تکنیک غربالگری) اســت و نمونه
آماری بر اساس ضوابط زیر انتخابشده است:
•نام شرکتها در طی دوره تحقیق در فهرست تابلوی بورس درجشده باشد.
•جزء شرکتهای مالی (مثل بانکها و مؤسسات مالی) و شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
•شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
•شرکتها در طول دوره تحقیق وقفه عملیاتی بیش از  6ماه نداشته باشند.
•شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  29اسفند هرسال باشد.
در ایــن تحقیق با توجه به فیلترهــای فوق ،درنهایت تعداد  109شــرکت بهعنوان نمونه تحقیق
انتخاب میشــود .قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای ســال  1388تا پایان ســال  1394را شــامل میشود
و قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران اســت که بر این اســاس دادههای موردنیاز از گزارشهای
سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دستهبندی میشود.

متغیرهای تحقیق و مدل رگرسیونی

متغیرهای مربوط به پژوهش شــامل یک متغیر وابســته ،یک متغیر مستقل و دو متغیر کنترل
است که خالصهای از آن و اطالعات نامگذاری متغیرهای مدل در جدول شماره  1بیانشده است.
رابطه ()1
جدول شماره  :1معرفی متغیرهای مدل
نماد متغیر
وابسته
مستقل
کنترلی
کنترلی

نام متغیر
نقد شوندگی
افشای اختیاری
اندازه شرکت
اهرم مالی

نوع متغیر
Liquidity
Disclosure
Fsize
Leverage
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متغیر وابسته :نقد شوندگی
معرف یکی از ابعاد مهم فرایند تخصیص بهینه منابع به شمار میآید .قابلیت نقد شوندگی میزان
نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان میکند .بازارهای مالی از یکســو از طریق فراهم آوردن امکان
ترکیب ابزارهای بازار پول و ســرمایه ،ضمن تخصیص بهینه ،دسترسی به پول نقد را تسهیل میکند و
از ســوی دیگر از طریق بهبود ســازوکارها و وضع مقررات ،فضای بازار اوراق بهادار را به محیطی امن و
جــذاب برای آحاد جامعه تبدیل میکنند تا از این طریق وجوه مردم به صحنه تولید راه یابد و صحنه
تولید آبیاری شــود و از طرف دیگر ،آحاد مردم از ســود فعالیتهای تولیــدی منتفع گردند (کاظمی
و حیدری .)1391 ،در این تحقیق برای نقد شــوندگی از دو معیار اختالف نســبی قیمت پیشــنهادی
خریدوفروش و معیار عدم نقد شوندگی آمیهود 4به روش زیر استفاده میشود.
سنجه عدم نقد شوندگی آمیهود
مدل آمیهود یکی از کاملترین و متداولترین شــاخصهای نقد شــوندگی اســت که از ســوی
محققــان (در صــورت لزوم بــا اندک تغییراتی) به کار گرفتهشــده و معادل تغییــرات مطلق قیمت
نسبت به حجم معامالت است .معیار عدم نقد شوندگی آمیهود از رابطه زیر به دست میآید:
رابطه ()2
 :ILIQi,tعدم نقد شوندگی سهام iام در روز dام ماه tام.
 :Ri,d,tبازده سهام iام در روز dام ماه tام.
 :Vi,d,tحجم معامالت سهام iام در روز dام ماه tام.
 :Di,tتعداد روزهای معامله سهام iام در روز dام در ماه tام
اساســاً این شــاخص میتواند برحســب دادههای ورودی ،برای دورههای زمانــی مختلف مانند
ماهانه ،فصلی و غیره مورداســتفاده قرار گیرد .هر چه عدد بهدســتآمده برای  ILIQباالتر باشــد،
پایینتر بودن نقد شــوندگی را نشــان میدهد و بیانگر این است که قیمت سهام در پاسخ به تغییر
اندکی در ارزش معامالت ،به میزان قابلتوجهی تغییر مییابد.
4. Amihud Illiquidity Criterion
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 قیمت پیشنهادی خریدوفروشقیمت پیشنهادی خریدوفروش عبارت از نسبت تفاضل بهترین قیمت پیشنهادی خریدوفروش
به میانگین قیمت پیشنهادی فروش و خرید سهام است.
رابطه ()3
 :BAاختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش نسبی روزانه سهام
 :APبهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر هرروز
 :BPبهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر هرروز
 متغیر مستقل افشای داوطلبانهســطح افشای داوطلبانه بر اساس شــاخصهای پیشنهادی توسط بوتوســان ( )1997که برگرفته
از نظرات کمیته جنکینز بود ،اندازهگیری میشــود .در مدل بوتوســان ،شــاخصهای مورداستفاده از
طریق گزارش های راهبری شــرکتی و نیز ارقام رتبهبندی شــرکتهای آمریکایی استخراجشــده بود.
به دلیل فقدان موارد مذکور در ایران و با توجه به اینکه ســازمان حسابرســی قالب نمونه گزارشــگری
را در کتابچهای تحت عنوان "شــرکت ســهامی عام نمونه -صورتهای مالی" در ســال  1379منتشر
کرده و شــرکتها در تهیه و گزارش اطالعات به شــاخصهای منــدرج در آن تکیه میکنند ،این امر
امکان افشــای اطالعات داوطلبانه در متن صورتهای مالی را محدود کرده اســت .لذا برای استخراج
شاخصهای افشای داوطلبانه اطالعات به گزارش فعالیت هیئتمدیره شرکتها اتکا شد .نهایتاً ،برای
اندازهگیری ســطح افشای داوطلبانه ،پرسشنامه تعدیلشده بوتوسان که توسط کاشانی پور و همکاران
( )1388تنظیمشده بود ،مورداستفاده قرار گرفت .شاخصها پس از بررسی ازنظر الزامی نبودن مطابق
استانداردهای حسابداری یا قانونی در شش بخش کلی (شامل  71شاخص) تعیین میشوند:
جدول شماره  :2خالصه شاخصهای موجود در متغیرهای مدل
اجرای ارزیابی سطح افشای داوطلبانه

تعداد شاخص در هر بخش

خالصهای از نتایج تاریخی مهم

8

اطالعات بخشها

7

پیشینه اطالعاتی

آمارههای کلیدی غیرمالی
اطالعات پیشبینی

بحث و تحلیل مدیریت

17
10
10

19
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سطح افشای داوطلبانه هر شرکت از رابطه ( )3محاسبه میشود:
رابطه ()4
رابطه باال ،بیانگر جمع نمرههای دریافتی هر شــرکت بر اســاس شاخصهای شش بخش فوق و
بیانگر جمع نمرات قابل دریافت شرکتها از شاخصهای شش بخش موردنظر است .شاخصهای
هر بخشبر اســاس اهمیت در تصمیمگیریها دارای وزنهای متفاوتی هستند .بر اساس وزندهی
به شــاخصهای هر بخش ،جمع نمرات قابل دریافت (مخرج کســر) برابر با  134اســت .به عبارتی
حداکثر نمره افشــای دریافتی شــرکتها برابر با  134و ســطح افشــا برابر با عدد یک اســت .دلیل
اســتفاده از این معیار آن اســت که تمامی اطالعاتی را که سرمایهگذاران و دیگر استفادهکنندگان از
صورتها و گزارشهای مالی برای تصمیمگیری منطقی نیاز دارند ،بر اســاس وزن دهی مناســبی در
قالب معیار افشای اختیاری گنجاندهشده است.
متغیر کنترلی :اندازه شرکت
مطالعات قبلی نشــان دادهاند که اندازه شــرکت تأثیر مثبت در ســودآوری شــرکت دارد(چان،
1993پوست و ویلسون1996 ،؛ سو  .)2001 ،به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات باالتر
اعتباری هســتند با پایین نگهداشتن پول نقد ب هراحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت کنند،
هرچند که شــرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهرهمندند که این منجر به عملکرد مثبت میشود.
در این تحقیق منظور از اندازه ،لگاریتم طبیعی فروش در پایان سال مالی شرکت است.
متغیر کنترلی :اندازه شرکت
بر اســاس تئوری سلســله 5مراتب یک شــرکت زمانی که با کمبود وجه مواجه میشود تمایل به
افزایــش ســرمایه در داخل قبل از صدور ســهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خــارج دارد (مایرز،
 .)1984ازاینرو این شــرکت ســرمایه خود را برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه میدارد.
بدهی بیشــتر به معنی این اســت که ســرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که
این ریســک را افزایش میدهد .این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمعآوری پول و افزایش
سودآوری شود .اهرم مالی شرکت از رابطه  4به دست میآید:
رابطه ()5
5. pecking order theory
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نتایج آزمونها و تخمینهای انجامشده
در این تحقیق جهت آزمون فرضیهها از روش دادههای تلفیقی ایســتا اســتفاده میشود .در این
روش بــرای انتخاب از بیــن دو مدل ترکیبی 6و مدل اثرات ثابت از آزمونی تحت عنوان چاو 7که به
آن آزمون تغییرات ساختاری نیز میگویند استفاده میشود .در مدل اثرات ثابت هر یک از مؤلفهها
یــک مقــدار ثابت مخصوص به خــود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هــر یک از این مقادیر
ثابــت ،یــک متغیر مجازی در نظر گرفته میشــود ،تخمین زن اثرات ثابــت ،تخمین زن متغیرهای
مجــازی حداقل مربعات 8نیز نامیده میشــود .آزمون چاو یک آزمون تســاوی بین مجموعهای از
ضرایب در یک رگرسیون خطی است.
نتایج آزمون چاو حاکی از انتخاب مدل اثرات ثابت برای فرضیهها اســت .این در حالی اســت که
مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون شــود .برای این کار از آزمون هاســمن استفاده
میشود .برای انجام آزمون هاسمن ،ابتدا باید مدل اثرات تصادفی – زمانی برآورد شود.
بررسی مفروضات رگرسیون چند متغیره
 نرمال بودن نمونهیکی از مفروضات مدل رگرسیون ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است ،لذا نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته ،موردبررسی قرار گرفت که بدین منظور از آزمون جارکبرا 9استفادهشده است.
 ناهمسانی واریانسدر آمار دنبالهای ،متغیرهای تصادفی که دارای واریانسهای متفاوتی باشد ،ناهمسانی واریانس
نامیده میشود .در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفی واریانس همسان میگویند ،اگر دارای
واریانس ثابتی باشــند .آزمونهایی جهت شناســایی مشــکل واریانس ناهمســانی پیشنهادشدهاند
ازجمله :آزمون پارک ،آزمون گلجســر ،آزمون وایت ،آزمون بروش -پــاگان گادفری ،آزمون گلدفلد-
کوانــت ،آزمون آرچ ،10آزمون هاروی 11و غیره .روشــی که معمو ًال در ایــن آزمونها از آن بهره گرفته
میشود استفاده از یک رگرسیون کمکی است.
در ایــن تحقیــق از آزمون بروش -پــاگان گادفری ،برای کشــف ناهمســانی واریانس و با کمک
6 - pool
7 - chow
)8. Least Squares Dummy Variable Regression (LSDV
9. Jarque-Bera
10. Arch
11. Harvey
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نرمافــزار  Eviews 9اســتفاده خواهد شــد .همچنین ،از روش حداقل مربعــات تعمیم یافته بجای
روش حداقل مربعات معمولی جهت رفع ناهمسانی واریانس استفاده میشود.
 وجود همخطیهمخطی زمانی رخ میدهد که دو یا چند متغیر توضیحدهنده (مســتقل) در یک رگرســیون چند
متغیره نســبت به یکدیگر از همبســتگی باالیی برخوردار باشــند .منظور از همبستگی در اینجا وجود
یک ارتباط خطی بین متغیرهای مســتقل اســت .بسته بهشدت همبســتگی بین متغیرهای مستقل،
میزان و نوع همخطی متفاوت خواهد بود .همخطی کمابیش در همه مدلهای رگرسیون موجود است؛
آنچه مهم اســت شدت همخطی بین متغیرهای مستقل است .وجود «همخطی کامل» موجب نقض
فرضهای کالســیک مدل رگرســیون میشــود .روشهای متفاوتی برای تشخیص وجود همخطی در
رگرســیون وجود دارد .در این تحقیق از روش اســتفاده از آزمــون  Varinace Inflation factorدر
نرمافزار و با کمک نرمافزار  Eviews 9وجود یا عدم وجود هم خطی بررسی میشود.
آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
یکی از عمدهترین مشــکالت که در رگرســیون ســریهای زمانی ممکن اســت پیش آید ،پدیده
رگرسیون ساختگی میباشد .رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطالق میشود که در آن علیرغم وجود
 R2بــاال ،رابطــه معناداری بیــن متغیرها وجود نــدارد .در تحقیقات مبتنی بر دادههای ســری زمانی
فرض بر آن اســت که سری زمانی ایســتا (پایا) میباشد .هر سری زمانی را میتوان نتیجه یک فرایند
استوکاســتیک 12یا تصادفی دانســت .یک فرایند تصادفی هنگامی ایســتا تلقی میشود که میانگین،
واریانس و خود کوواریانس در وقفههای مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند.
بهمنظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن
متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاســبه ریشــه واحد متغیرهای پژوهش در مدل EGLS
شده است .آزمون مزبور با استفاده از نرمافزار  Eviews 9و آزمونهای لوین ،لین و چو ،ایم ،پسران
13
و شــین ،فیشــر -دیکی فولر تعمیمیافته و فیشــر -فیلیپس ،پرون و با اســتفاده از مقیاس بارتلت
انجامشده است.

12. Stochastic Process
13. Bartlett
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تجزیهو تحلیل دادههای پژوهش

در فصول قبلی ،متغیرهای مربوط به پژوهش معرفیشــده اســت که خالصهای از آن و اطالعات
نامگذاری متغیرهای مدل در جدول شماره  3منعکس شده است .در این قسمت برای ورود به مرحله
تجزیهوتحلیل اطالعات ،آماره توصیفی دادهها شــامل شــاخصهای مرکزی ،شاخصهای پراکندگی و
انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا که توزیع نرمال پسماندها را تائید میکند ،محاسبه شده
و نتایج حاصل در جدول شماره  3درجشده است.
جدول شماره  :3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
نماد در مدل

افشای اختیاری

نقدینگی

اهرم مالی

اندازه شرکت

میانگین

0.319

0.028

0.575

6.121

میانه

0.000

0.028

0.580

6.039

بیشینه

1.000

0.123

1.418

8.280

کمینه

0.000

0.000

0.090

4.791

انحراف معیار

0.467

0.013

0.194

0.622

چولگی

0.780

0.595

0.084

0.852

کشیدگی

1.608

6.645

3.120

4.075

آماره جارک-برا

117.796

396.356

1.147

17.471

احتمال آماره

0.000

0.000

0.564

0.000

تعداد مشاهدات

763

763

763

763

ازآنجاکه یکی از مفروضات مدل رگرسیون ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است ،لذا نرمال بودن
توزیع متغیر وابسته ،موردبررسی قرار گرفت که بدین منظور از آزمون جارکبرا 14استفاده شده است.
برای آزمون نرمال بـــودن توزیـع دادهها ،فـرض صـفر این اسـت که توزیـع دادهها نرمال است.
بر اساس اینکه احتمال ارائهشده بر اساس این آزمون بزرگتر از  5درصد باشد ،فرض صفر پذیرفته
و در غیر این صورت رد میشود .بر اساس محاسباتی که توسط نرمافزار  Eviews 9برآورد شده و
در جدول های شماره  2و  4نشان دادهشده است .همه احتماالت صفر هستند؛ بنابراین فرض صفر
رد شده و مشخص میشود که توزیع دادههای متغیر وابسته ،نرمال نیست؛ اما با توجه به زیاد بودن
تعداد مشاهدات و قضیه حد مرکزی دادهها نرمال فرض میشود.
14. Jarque-Bera
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نتایج آزمونها و تخمینهای انجامشده
 -آزمون چاو ( )chowفرضیه تحقیق

بهمنظــور آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا مدل اثرات ثابت زمانی تخمین زدهشــده و ســپس
برای بررســی تفاوت معناداری از آزمون تغییرات ســاختاری اســتفاده خواهد شد .این آزمون برای
بررسی وجود اثرات ثابت بهصورت زیر فرضیهسازی میشود:

جدول شماره  :4نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه تحقیق
آزمون چاو
فرضیه تحقیق

آماره

معناداری

مدل تحقیق

4.5046

0.0000

همانطوری که مالحظه میشــود ،با توجه به سطح معناداری بهدستآمده در این مرحله مدل
ترکیبی ( PANELاثرات ثابت) بهعنوان مدل ارجح برای فرضیه تحقیق انتخاب میشود.

 -آزمون هاسمن مربوط به فرضیه تحقیق

همانطـور کـه مالحظـه مـیشـود ،نتایـج آزمـون چـاو حاکـی از انتخـاب مدل اثـرات ثابـت برای
فرضیههـا اسـت .حـال بایـد مـدل اثـرات ثابـت در مقابـل مـدل اثـرات تصادفـی آزمون شـود .برای
ایـن کار از آزمـون هاسـمن اسـتفاده میشـود .بـرای انجـام آزمـون هاسـمن ،ابتـدا بایـد مـدل اثـرات
تصادفـی– زمانـی بـرآورد شـود .آزمـون هاسـمن بـرای بررسـی وجـود اثـرات تصادفـی بـه شـکل زیر
تنظیـم میشـود:

جدول شماره  :5نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه تحقیق
آزمون هاسمن
فرضیه تحقیق

اثر آزمون

آماره

معناداری

مدل تحقیق

ثابت

118.9701

0.0000
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همانطوری که مالحظه میشــود ،با توجه به سطح معناداری بهدستآمده در این مرحله مدل
اثرات ثابت بهعنوان مدل ارجح برای فرضیه تحقیق انتخاب میشود.

ناهمسانی واریانس

15

در آمار دنبالهای ،متغیرهای تصادفی که دارای واریانسهای متفاوتی باشد ،ناهمسانی واریانس
نامیده میشود .در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفی واریانس همسان میگویند اگر دارای
واریانس ثابتی باشند.در این تحقیق از آزمون بروش -پیجویی کردن گادفری ،برای کشف ناهمسانی
واریانس و با کمک نرمافزار  Eviews 9استفادهشده است:
جدول شماره  :6شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه تحقیق
آزمون بروش -پاگان گادفری
احتمال آماره

آماره F

فرضیه تحقیق

0.0310

2.9775

مدل تحقیق

بــا توجه بــا احتمال بهدســتآمده از آزمون بروش -پــاگان گادفری فرضیههــای تحقیق دارای
ناهمسانی واریانس است .در این تحقیق از روش اول یعنی روش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای
روش حداقل مربعات معمولی استفادهشده است.

آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیـه تحقیـق از طریـق نتایـج حاصـل از مدلهـای اقتصادسـنجی و رگرسـیون چنـد متغیـره
مـورد آزمـون قـرار میگیـرد .جهـت تعییـن معنـیدار بـودن مـدل رگرسـیون از آمـاره  Fفیشـر
استفادهشـده اسـت .بـرای بررسـی معنـیدار بـودن ضریـب متغیرهـای مسـتقل در هـر مـدل از
آمـاره  tاسـتیودنت در سـطح  %95استفادهشـده اسـت .از آزمـون دوربیـن -واتسـون نیـز جهـت
بررسـی نبـود مشـکل خودهمبسـتگی بیـن جملات پسـماند اسـتفاده شـد .در صـورت بـروز موارد
نقـض فـروض کالسـیک مـدل رگرسـیون خطـی ،از قبیـل ناهمسـانی واریانـس یـا خودهمبسـتگی
بیـن اجـزای اخلال مـدل ،بهمنظـور اصلاح و بـرازش نهایـی مـدل ،از الگـوی "خـود رگرسـیونی
15. Heteroscedasticity
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مرتبـه اول" ( AR (1اسـتفاده خواهـد شـد.
فرضیه تحقیق :افشــای اختیاری بر نقد شــوندگی سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
جدول شماره  :7نتایج بهدستآمده از تخمین فرضیه تحقیق
متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معناداری

عدد ثابت

-0.1249

0.0105

-11.9745

0.0000

افشای اختیاری

-0.0216

0.0186

-0.8829

0.0104

اندازه شرکت

0.0262

0.0017

15.6976

0.0000

اهرم مالی

-0.0128

0.0027

-4.7885

0.0000

0.6294

ضریب تعیین
تعدیلشده

10.8805

آماره F

1.6064

آماره دوربین واتسون

0.0000

احتمال آماره F

همانطور که در جدول شــماره  7مالحظه میشــود ،با توجه به آمــاره  Fمیتوان گفت که مدل
رگرســیون فوق معنیدار است؛ و مقدار آماره دوربین– واتسون ،برابر  1/60است که مقدار این آماره
نشــاندهنده خودهمبستگی بین اجزای اخالل مدل اولیه اســت .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
مــدل ،حاکی از آن اســت که متغیرهای برآوردی مدل ،از توان توضیــح دهندگی ( 62درصد)  ،برای
توضیح متغیر وابســته برخوردارند .با توجه به نتایج بهدســتآمده افشای اختیاری بر نقد شوندگی
سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد.

بررسی وجود هم خطی

16

در اقتصادســنجی هــم خطی زمانی اتفــاق میافتد که دو یــا بیش از دو متغیــر توضیحدهنده
(مستقل) در رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی باالیی برخوردار باشند .منظور از
همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است.
در ایــن تحقیق از روش ششــم و با کمک از نرمافــزار  Eviews 9وجود یا عدم وجود هم خطی
بررسی میشود که نتایج در جدول شماره  8نشان دادهشده است:
16. Multicollinearity
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جدول شماره  :8آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

عامل متمرکز تورم واریانس ()VIF

افشای اختیاری

1.00102

اندازه شرکت

1.00721

اهرم مالی

1.00803

چنانچــه آمــاره  VIFبزرگتــر از  10باشــد در آن صــورت هــم خطــی در مــدل تحقیــق وجــود خواهــد
داشــت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده از جــدول شــماره  8متغیرهــای تحقیــق دارای هــم خطــی نیســت.

آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

یکــی از عمدهتریــن مشــکالت کــه در رگرســیون ســریهای زمانــی ممکــن اســت پیــش آیــد،
پدیــده رگرســیون ســاختگی هســت .رگرســیون ســاختگی بــه وضعیتــی اطــاق میشــود کــه در آن
علیرغــم وجــود  R2بــاال ،رابطــه معنــاداری بیــن متغیرهــا وجــود نــدارد .در پژوهــشهــای مبتنــیبــر
دادههــای ســری زمانــی فــرض بــر آن اســت کــه ســری زمانــی ایســتا (پایــا) اســت .هــر ســری زمانــی
را میتــوان نتیجــه یــک فراینــد استوکاســتیک 17یــا تصادفــی دانســت .یــک فراینــد تصادفــی هنگامــی
ایســتا تلقــی میشــود کــه میانگیــن ،واریانــس و خــود کوواریانــس در وقفههــای مختلــف ســری در
طــول زمــان یکســان بــوده و ثابــت باقــی بمانــد.
بهمنظــور اطمینــان از نتایــج پژوهــش و ســاختگی نبــودن روابــط موجــود در رگرســیون و معنادار
بــودن متغیرهــا ،اقــدام بــه انجــام آزمــون مانایــی و محاســبه ریشــه واحــد متغیرهــای پژوهــش در
مــدل  EGLSشــده اســت .آزمــون مزبــور بــا اســتفاده از نرمافـزار  Eviews 9و آزمونهــای لویــن،
لیــن و چــو ،ایــم ،پسـران و شــین ،فیشــر -دیکــی فولــر تعمیمیافتــه و فیشــر -فیلیپــس ،پــرون و بــا
اســتفاده از مقیــاس بارتلــت 18انجامشــده اســت .نتایــج آزمونهــا (جــدول شــماره  4و  )8مانایــی
متغیرها را نشان میدهند ،لذا فرضیه صفر مبنی برریشه واحد داشتن متغیرها رد میشود.

17. Stochastic Process
18. Bartlett
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جدول شماره  :9آزمون مانایی متغیرهای وابسته و مستقل در طی دوره پژوهش
لوین ،لین و چو

ایم ،پسران و شین

فیشر -دیکی فولر
تعمیمیافته

فیشر -فیلیپس ،پرون

نقد شوندگی

0.0000

0.0034

0.0279

0.0049

افشای اختیاری

0.0000

0.0013

0.0001

0.0000

اندازه شرکت

0.0000

0.1372

0.0047

0.0000

اهرم مالی

0.0000

0.0000

0.0594

0.0001

متغیرها

آزمونها

نتیجهگیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام (مطالعه موردی:
شــرکتهای پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران) و همچنین شناســایی عوامل مؤثر بر این
پارامترها و درنهایت چگونگی تأثیر این پارامترها بر یکدیگر است.
برای درک و روشــن شــدن هدف هر تحقیق ابتدا باید جامعه موردمطالعه تعریف شود .در هر
بررســی آماری ،جامعه ،مجموعهای اســت که درباره آن اســتنباطی به دست آورده میشود .جامعه
ترکیبــی از تمام مواردی اســت که با خصوصیت مشــخصی تطبیق میکنند .جامعه باید برحســب
محتوا ،حدود و زمان تعیین شــود .حدود هر جامعه تحقیق بر پایه تعریفی که از آن ارائه میشــود،
مشــخص میشــود و تعریف با تلفیق ویژگیهای مشــترکی که عناصر هر جامعه دارا اســت و برای
تحقیق مهم و قابلتوجهاند ،بیان میشود .جامعه آماری این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران در بین ســالهای  1388الی  1393را در برمیگیرد .روش نمونهگیری
در این تحقیق حذفی نظاممند (تکنیک غربالگری) است.
مدل رگرســیون فرضیه تحقیق معنیدار بوده و مقدار آماره دوربین– واتسون ،برابر  1/60است که
مقدار این آماره نشــاندهنده خودهمبستگی بین اجزای اخالل مدل اولیه است .مقدار ضریب تعیین
تعدیلشده مدل ،حاکی از آن است که متغیرهای برآوردی مدل ،از توان توضیح دهندگی ( 62درصد) ،
برای توضیح متغیر وابسته برخوردارند .با توجه به نتایج بهدستآمده افشای اختیاری بر نقد شوندگی
سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد.
ازآنجاکه ریسک گریزی و گریز از عدم اطمینان در تمامی تأمینکنندگان منابع وجود دارد؛ نقد
شوندگی بین داراییها تا حدی هماهنگ است؛ بهویژه سهامی که از عدم اطمینان بیشتری در رابطه
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با ارزش ذاتی برخوردار اســت؛ در برابر شــوکهای نقد شوندگی ،حساســیت باالتری دارند .دالیل
مفهومی مســتحکمی وجــود دارند که واریانس و کوواریانس نقد شــوندگی هر شــرکتی تحت تأثیر
شــفافیت آن اســت .همچنین نقد شوندگی باالی سهام شــرکتها یکی دیگر از ویژگیهای مهم آن
به شمار میآید .سهامی که از نقد شوندگی خوبی برخوردار باشد موردتوجه متقاضیان بازار سرمایه
است .شرکتها نیز برای کسب منابع مالی موردنظر خود توجه ویژهای به بازار سرمایهدارند .تأمین
منابع مالی موردنیاز برای اســتفاده از فرصتهای ســرمایهگذاری در صورتی مقرونبهصرفه و مؤثر
است که سهام شرکت ،تقاضای فراوانی داشته باشد.
نتایج بررســی رابطه افشای اختیاری و نقد شوندگی ســهام را نشان میدهد ،ملکان کله پستی و
همکاران ( ،)1390به رابطه مثبت و معنادار بین ســالهای متوالی حسابرســی و نقد شــوندگی سهام
دســتیافته بودند .بنابراین در صورت انطباق با نتیجه ایــن تحقیق باید رابطه منفی و معنادار بین
این دو متغیر را موردبررسی قرارداد.
پیشـنهاد میشـود متولیـان اسـتاندارد گـذاری و مراجـع حرفـهای حـوزه حسـابداری در ایـران
نسـبت به تجدیدنظر در الزامات افشـا در اسـتانداردهای حسـابداری اقدام کنند تا در شـرایط عدم
کارایـی بـازار و درسـت اجـرا نشـدن قوانیـن حمایـت از سـرمایهگذاران که بر بـازار مالی ایـران حاکم
اسـت ،اسـتانداردهای حسـابداری بیشازپیـش نقـش جبرانکننـدهای در برابـر نارسـاییهای بـازار
سـرمایه داشـته باشـند و شـفافیت گزارش گـری ارتقـاء یابد.
ســازمان بورس اوراق بهادار تهران در تدوین مقررات مربوط به افشــای اطالعات شــرکتهای
بورسی ،یافتههای این تحقیق را مدنظر قرار دهد و در جهت پر کردن خألهای افشا اقدامات الزم را
به عمل آورد .این تحقیق میتواند بهعنوان الگویی بهمنظور مطالعات بعدی باشد.
• تأثیر نوع صنعت بر میزان افشای اختیاری اطالعات در صورتهای مالی
• تأثیر نوع موسسه حسابرسی بر میزان افشای اختیاری اطالعات در صورتهای مالی
• تأثیر تعداد سهامداران بر میزان افشای اختیاری اطالعات در صورتهای مالی
• تأثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر میزان افشای اختیاری اطالعات در صورتهای مالی
• نتایـج ایـن تحقیـق علاوه بـر سـرمایهگذاران ،تحلیـل گـران و اعتباردهنـدگان بـرای سـازمان
بـورس اوراق بهـادار نیـز در جهـت بهبود سیاسـتهای نظارتی و هدایت شـرکتها بهسـوی افشـای
اختیـاری قابلاسـتفاده اسـت.
• به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که در زمینه استفاده از اطالعات در امر تصمیمگیری به کیفیت
گزارشگری شرکتها و سطوح افشای اطالعات مازاد بر افشای الزامی توجه داشته باشند.
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• پیشـنهاد میشـود در بررسـی تأثیـر سـطح افشـای اختیـاری بر مربـوط بـودن ارزش اطالعات
حسـابداری از سـایر شـاخصهای افشـا نظیـر گـزارش رتبهبنـدی شـرکتها ازنظـر کیفیـت افشـا و
اطالعرسـانی که هرسـاله توسـط سـازمان بورس اوراق بهادار منتشـر میشـود و یا شـاخص جنسـن
اسـتفاده کرد.
• با توجه به اینکه طبق فرضیه تحقیق  :افشای اختیاری میتواند بر نقد شوندگی سهام در
شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران میتواند تأثیر بگذارد .بنابراین پیشنهاد میشود که در
پژوهش های پیش رو اندازه شرکت و رابطه مدنظر در این تحقیق موردبررسی قرار گیرد.

مطالعه اثر افشاي اختياري بر نقد شوندگي سهام
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