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چكيده
امروزه افشاي اطالعات تنها محدود به اطالعات مالی در چارچوب گزارشهاي مالی نيست ،بلکه آنها معموالً دستهاي از اطالعات
غير مالی را نيز با هدف اثرگذاري بر تصميمات استفاده كنندگان ،افشا میكنند  .در فرهنگ حسابداري افشاء یک واژه فراگير بوده و
به عنوان یکی از اصول حسابداري طبقه بندي می شود كه تمامی فرایندهاي با اهميت مالی را در برگرفته و بر كليه جوانب مالی موٍثر
میباشد اطالعات منتشر شده در گزارش ساالنه را میتوان به اطالعات گذشته و اطالعات آتی تقسيم بندي نمود افشاي اطالعات
گذشته (تاریخی) اشاره به نتایج مالی گذشته دارد و افشاي آتی طبقهاي از اطالعات است كه شامل برنامههاي فعلی و پيشبينی آینده
است پژوهش حاضر با تدوین شاخصهایی به بررسی تأثير متغيرهاي اندازه ،نسبت بدهیها ،تمركز مالکيت ،عمر شركت ،اندازه
حسابرس مستقل و سودآوري برسطح افشا اطالعات آتی درگزارشهاي ساالنه  59شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سال  1951پرداخت از نظر آماري این پژوهش با استفاده از تکنيکهاي تحليل همبستگی و رگرسيون چند متغيره نسبت به تحليل
فرضيه هاي تحقيق اقدام نمود یافته هاي پژوهش نشان میدهد كه بين متغيرهاي اندازه شركت ،نسبت بدهی ،اندازه موسسه
حسابرسی و سود آوري با سطح افشا اطالعات آتی حسابداري رابطه معناداري وجود دارد و بين متغيرهاي تمركز مالکيت و سن
شركت با سطح افشا اطالعات آتی حسابداري رابطه معناداري وجود ندارد.
واژههاي كليدي :اطالعات آتی ،افشاء ،بورس اوراق بهادار ،اندازه.
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 -1مقدمه
یکی از عوامل توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسععه ،
داشععتن یععک سيسععتم اطالعععاتی اسععت  .اطالعععات آگععاهی و
هوشياري میدهد  ،شگفتی میآفریند  ،ایجاد انگيزه میكند ،و
از عدم اطمينان میكاهد .اطالعات گزینه هاي جدید را آشعکار
ساخته یا موجب حذف گزینه هاي ضعيف میگردد و سعرانجام
افراد را تحت تأثير قرار داده و آنها را بر میانگيزد كعه اقعدامی
به عمل آورند  .اطالعات به ویژه در كسب و كار و تجعارت بایعد
قبل از آنکه دیر شود  ،عالیم هشدار دهنده بفرستد و از آینعده
خبر دهد( .جعان وگرادنيتزكعی . )1591 ،از آنجعا كعه سعرمایه
گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی استفاده كننعده بعرون
سازمانی از اطالععات حسعابداري بعه شعمار معیآینعد یکعی از
رسالتهاي اصلی گزارشگري مدیریت و سيستمهاي حسابداري
 ،تهيه و ارایه ي اطالعات مربوط  ،جهت فراهم كعردن مبنعایی
براي تصميم گيري منطقی سرمایه گذاران و اعتبعار دهنعدگان
میباشد .بنابراین  ،توجه ویژه به نيازهاي اطالعاتی ایعن افعراد ،
براي ارایه دهندگان اطالعات حعایز اهميعت اسعت.لذا اهميعت
باالي اطالعات در گرو افشاي دقيق و به موقع اطالعات توسع
شركتها میباشد.بنابراین كليه واقعيتهعاي بعا اهميعت واحعد
اقتصادي باید به گونه اي مناسب و كامل افشاء شوند و از طرف
دیگر،اطالعاتی كه ارایه میشود نباید از لحاظ كميت و كيفيعت
به گونه اي باشد كه موجبات سعردر گمعی اسعتفاده كننعدگان
صورتها ي معالی را فعراهم كنعد ،تعا امکعان اتخعام تصعميمات
آگاهانه را براي استفاده كنندگان فراهم سعازد (ععاليور.)1939،
اصل افشاء یکی از اصول حسابداري است كه بعر كليعه جوانعب
گزارشگري مالی تأثير دارد .اصل افشاء ایجاب میكند كه كليعه
واقعيتهاي با اهميت مربوط به رویدادها و فعاليعتهعاي معالی
واحد تجاري به شکل مناسب و كامل گزارش شعود .بعر اسعاس
این اصل  ،صورتهاي مالی اساسی باید حاوي تمامی اطالععات
با اهميت  ،مربوط و به موقع بوده و این نوع اطالعات بعه گونعه
اي قابل فهم  ،كامل  ،و به نحو مناسب در اختيعار گعروه هعاي
مختلف استفاده كننده قرار گيرد .
" بر اساس چارچوب مفهومی گزارشعگري معالی ،اطالععات
مالی باید دو جنب ه مربوط بودن و اتکاپذیري را داشته باشد .اما
كيفيت اطالعات در خصوص شفافيت ،بيشتر از دیدگاه افشعاي
اطالعات مناسب و به موقع است" (مدهنی.)0222 ،
اطالعات منتشر شعده در گعزارش سعاالنه را معیتعوان بعه
اطالعات گذشته و اطالعات آتی تقسيم بندي نمود (حسعينی ،
 .)0229افشاي اطالعات گذشته( 1تاریخی) اشاره به نتایج مالی
گذشته دارد و افشاي آتی 0طبقهاي از اطالعات است كه شامل
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برنامههاي فعلی و پيشبينی آینده است كعه سعرمایهگعذاران و
سایر استفادهكنندگان را قادر به ارزیعابی عملکعرد معالی آینعده
شركت میكند .چنين افشایی شامل پيشبينعی معالی از قبيعل
درآمد سال آینده ،بازده مورد انتظار و گردش وجوه نقد پعيش-
بينی شده میباشد .افشاي آتی همچنين شامل اطالععات غيعر
مالی نيز میباشد .به عبعارتی دیگعر اطالععات آتعی شعکلی از
افشاي اختياري است كه به معناي توضعيح اطالععاتی فراتعر از
محدودهاي است كه بيش از این در سيستم مالی موجعود بعوده
است .شمار زیادي از مباحث تئوریک تالش دارنعد كعه انگيعزه
هاي واحدهاي تجاري را جهت انتشار اطالعات داوطلبانه اضافی
تشریح نمایند ،كيزو و ویگاند ( )1559كه اعتقاد دارند اطالعات
آتععی ،سععودمندي زیععادي بععراي اسععتفاده كننععدگان در فراینععد
تصميمگيري و سرمایهگذاري دارد .آن ها همچنين معتقدند كه
عدم ارائه چنين اطالعاتی ممکن است منجر به ایعن شعود كعه
سرمایهگذاران مبانی پيشبينیهاي خود را بر اساس سایر منابع
غير دقيق قرار دهند .نهایتعاً آنهعا اههعار نمودنعد كعه محعي
اقتصادي بسيار پویا و متغير است و در نتيجه نمیتوان صرفاً به
اطالعات تاریخی متکی بود .عالوه بر مطالب فوق بحث دیگعري
مطرح است كه انتشار اطالعات آتی بر گزارشهاي ساالنه جهت
كاهش ميزان تقارن اطالععاتی بعين معدیران و سعرمایهگعذاران
بسيار سودمند است .بنعابراین افشعا چنعين اطالععاتی موجعب
كاهش هزینههاي تأمين مالی معیشعود (بوجعاكی و همکعاران،
 .) 1555چنين دیعدگاهی بعا فرضعيه بعازار سعرمایه بعه عنعوان
انگيزهاي جهت افشا داوطلبانه مطابقت دارد.
از آنجائيکه تحقيقات كمی در این زمينه صورت گرفته است
این مطالعه در پی رفع این كمبود است و در پی پاسخگویی بعه
این سؤال است كه چه عواملی میتواند بر سطح افشا اطالععات
آتی در گزارشهاي مالی اثرگذار باشد؟
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
انسان در تمام طول تاریخ براي شناخت پدیدهها و كعاهش
ابهام پيرامون ناشناختهها به اطالعات نيازمند بوده به طوري كه
آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشعت اطالععات و مبادلعه آن
مقارن بوده است .در یک واحد اقتصادي كار اصلی مدیر تصميم
گيري است و مبناي تصميم گيري نيز وجود اطالعات است بعه
طوري كه بدون اطالعات درست نمیتعوان تصعميمات منطقعی
اتخام نمود .بنابراین اطالعات چيزي است كعه ابهعام را كعاهش
میدهد و انسان را به تصميم گيري منطقی و درست وا میدارد
(حسابرس.)09 :1992 ،
انسان پيش از شروع هر كاري به عاقبت آن كار میاندیشد
و سپس راهکار مناسب را تعيين میكند خصوصاً اینکه تصعميم
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گيري مربوط به مسائل مالی باشد لذا كسب اطالعات به هنگام،
صحيح و در خور اتکاء مربوط به فعاليتهاي معالی بنگعاههعاي
اقتصادي یکی از شرطهاي اوليه ورود مردم به سعرمایه گعذاري
اسعععت (زادمهعععر 12 :1992 ،و تاالنعععه .)9 :1922 ،بنعععابراین
اطالعععاتی كععه در فراینععد گزارشععگري مععالی مؤسسععات فععراهم
میشود باید به گونه اي باشد كه سرمایه گعذاران را در ارزیعابی
عملکرد مدیریت ،از لحاظ حفظ و بکار گيري بهينه منابع یاري
دهد (مجتهد زاده .)09 :1929 ،نماینعدگان سعهامداران یعنعی
مدیران به مثابعه حافظعان ثعروت و منعابع ملعی سعهامداران و
سرمایه گذاران در بنگاههاي اقتصادي تلقی میشعوند از ایعنرو
ضروري اسعت كعه معدیران حعداقل در پایعان هعر سعال معالی
گزارشهاي جامعی از نتيجعه عمليعات و اقعدامات خعود را كعه
دربرگيرنده وضع مالی و نتيجه فعاليت معدیران اسعت بعه طعور
صحيح و شفاف در اختيار سهامداران قرار دهند (مجتهعد زاده،
.)12 :1929
یکی از اهداف گزارشگري مالی ،تهيه و ارائه اطالعات ،جهت
فراهم كردن مبنایی براي تصميم گيري منطقی سرمایه گذاران
و اعتباردهندگان میباشد .در این راستا اطالعات بایعد مفيعد و
مربوط بوده و توان اثرگذاري بر تصميم گيريهاي اقتصادي افراد
را داشته باشد و منجر به بهترین تصميم گيري شعود .از سعوي
دیگر براي مفيد واقع شدن اطالعات مالی در تصميم گيري گروه
هاي مزبور ،هدفهعاي حسعابداري و گزارشعگري معالی ایجعاب
میكند كه اطالعات مربوط به گونه اي مناسب افشا و دسترسعی
به این اطالعات براي همگان ممکن باشد.
تحقيقات قبلی درباره پيامدهاي اقتصادي افشا ،عمومعاً بعر
افشاي بيشتر اطالععات در كشعورهاي توسععه یافتعه اي نظيعر
آمریکا ،كه داراي مکانيزم اجباري قويتري است ،تمركز دارد .در
این ميان شركتها به اجراي الزامات افشاي اجبعاري و افشعاي
اطالعات اضافی به عموم به عنوان یک مبناي افشا تمركز دارند .
نتایج تجربی افشا عموماً مطابق پيش بينعیهعاي تئعوري معالی
است كه اطالعات عمومی بيشعتر ،ارزش شعركت را بعا كعاهش
هزینه سرمایه یا افزایش جریانهاي نقدي كه به سهامدارن تعلق
میگيرد یا هردوي اینها ،افزایش میدهد .عالوه بر ایعن ،آنهعا
پيشنهاد میكنند كه انواع افشا براي تحليل گران به عنوان پاسخ
دهندگان بی تفاوت به انواع مختلف افشا ،حياتی است (بوتوسان
و همکاران.)0220 ،9
افشاء اطالعات آتي
افشاي آتی طبقهاي از اطالعات است كه شامل برنامههعاي
فعلی و پعيشبينعی آینعده اسعت كعه سعرمایهگعذاران و سعایر
استفادهكنندگان را قادر به ارزیابی عملکرد مالی آینده شعركت

میكند .چنين افشایی شامل پيشبينی معالی از قبيعل درآمعد
سال آینده ،بازده مورد انتظار و گردش وجعوه نقعد پعيشبينعی
شده میباشد .افشاي آتی همچنين شامل اطالععات غيعر معالی
نيز میباشد .به عبارتی دیگعر اطالععات آتعی شعکلی از افشعاي
اختياري است كه به معناي توضيح اطالعاتی فراتر از محعدوده-
اي است كه بيش از این در سيستم گزارشعگري معالی موجعود
بوده است .تعریف سادهي افشا ،انتقال و ارائه اطالعات اقتصادي
اعم از مالی و غير مالی ،كمی یا سایر اشکال اطالعات مرتب با
وضعيت و عملکرد مالی شركت است  .این افشا در صعورتی كعه
به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع كننده قوانين الزامی شعده
باشد ،افشاي اجباري گفته معیشعود و در صعورتی كعه افشعاي
اطالعات تحت تأثير قوانين خاصی نباشد ،افشاي اختياري تلقی
میشود .همچنين  ،افشا به طور ضمنی بيانگر ارایه ي حعداقلی
از اطالعات در گزارشهاي شركت است به نحوي كه بتعوان بعه
وسيله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسکها و ارزش نسبی شركت
به عمل آورد و كاربران اطالعات را در این زمينعه یعاري نمایعد
(آنسا اسو. )1552،
ابتدا شاخص افشاي آتی تعریف و طراحعی معیشعود .ایعن
شاخص مقياسی است براي اندازهگيري سطح افشا اطالعاتی كه
از طریق گزارشهاي مالی به استفادهكنندگان ارایه میشود .بعا
توجه به اینکه اطالعات اختياري در صورتهاي مالی جایگعاهی
ندارد و غالباً اینگونه اطالععات از طریعق گعزارشهعاي هيئعت
مدیره ارائه میشود ،این تحقيق صرفاً به بررسی اطالعات آتعی
در گزارش هيئعت معدیره پرداختعه معیشعود .شعاخص شعامل
فهرستی از عناصري است كه در گزارشهاي هيئت مدیره افشا
میشود .در تدوین این فهرست از شعاخص هعاي تعدوین شعده
توس راب و همکاران ( )0221استفاده شعده اسعت همچنعين
بخشنامههعا و آئعين نامعههعاي سعازمان بعورس اوراق بهعادار و
رهنمودهاي حسابداري مدنظر قرار میگيعرد .پعس از طراحعی
شاخص ،از روش شاخص غير وزنی جهت امتيازدهی بعه سعطح
افشا اطالعات استفاده میشود .بدین صورت كه عناصر تشعکيل
دهنده شاخص افشا با اطالعات مندرج در گزارش هعاي هيئعت
مععدیره مقایسععه مععیشععود .در صععورتی كععه عنصععر مععذكور در
گزارش ها افشا شده باشد امتياز  1و در غير این صعورت امتيعاز
صفر به آن عنصر تخصيص مییابد .این عمل بعراي هعر یعک از
شركتهاي نمونه انجام میشعود .همچنعين شعاخص افشعا بعه
شکل یک نسعبت از طریعق تقسعيم امتيعازات حاصعله بعه كعل
امتيازات ممکن محاسبه میشود.
نتایج حاصل از تحقيقعات پيشعين در كشعورهاي مختلعف
نشان می دهد كه محققان به نتایج یکسانی در مورد رابطه بين
افشاء اطالعات و متغيرهاي مورد بررسعی دسعت نيافتعه انعد .
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همچنين بطور خاص ،تحقيقی در مورد افشعاي اطالععات آتعی
در ایران انجعام نشعده اسعت  .بطعور خالصعه نتعایج برخعی از
تحقيقات در زیر ارایه شده است:
محمععد رضععا سععيد آبععادي()1929در تحقيقععی تحععت
عنوان"بررسی تأثير اندازه و نسبت هاي مالی بعر افشعاء كامعل
صورت هاي مالی شركت هعاي پذیرفتعه شعده در بعورس اوراق
بهادار تهران" به مطالعه اثر اندازه شركت،نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سهام و نسبت سود قبل از ماليات به فروش خالص بعر
افشاء كامل اطالعات پرداخت .او فرضيه هعاي تحقيعق خعود را
بصورت زیر تدوین نمود:
الف .بين اندازه شركت (جمع دارائی هعا) و افشعاي كامعل
صورت هاي مالی رابطه معنی داري وجود دارد.
ب .بين نسبت بدهی به حقعوق صعاحبان سعهام و افشعاي
كامل صورت هاي مالی رابطه معنی داري وجود دارد.
ج .بين نسبت سعود قبعل از ماليعات بعه فعروش خعالص و
افشاي كامل صعورت هعاي معالی رابطعه معنعی داري
وجود دارد.
رضا ارزیتون( )1929در پژوهشی دیگعر بعه بررسعی رابطعه
ویژگی هاي ساختار مالی و عملکرد شركت ها بعا سعطح افشعاء
اطالعات در صورت هاي مالی شركت هاي پذیرفتعه در بعورس
اوراق بهادار تهران پرداخعت.او دو فرضعيه اصعلی زیعر را معورد
آزمون قرار داد:
الف .بين ویژگی هاي ساختاري و عملکردي شعركت هعا و
افشاء كافی در صعورت هعاي معالی رابطعه معنعا داري
وجود دارد.
ب .بين ویژگی هاي عملکردي شركت ها و افشاء كافی در
صورت هاي مالی رابطه معنا داري وجود دارد.
خدادادي،كاهمی و افالطونی( )0212در تنها تحقيق یافت
شده در مورد افشاء اطالعات داوطلبانه در شركت هعاي ایرانعی
،به بررسی اثر ساختار حاكميت شركتی بر سطح افشاء اختياري
اطالعات در شركت هاي پذیرفته شعده در بعورس اوراق بهعادار
تهران پرداخته اند.
در این پژوهش حاكميت شركتی به درصد مدیران مستقل
در هيأت مدیره ،عضویت مدیر عامل در هيأت معدیره و درصعد
مالکيت نهادي تعریف شده است.آن هعا  123شعركت را بعراي
سال هاي  0221تا  0229مورد بررسی قرار دادند.اندازه شركت
و نععوع حسابرس(سععازمان حسابرسععی یععا موسسععات خصوصععی
حسابرسی) به عنوان متغيرهعاي كنترلعی معورد اسعتفاده قعرار
گرفت.براي ارزیابی سطح افشاء اطالعات داوطلبانعه ،آن هعا 99
شاخص را طراحی كردند.یافته هاي تحقيق نشعان ميدهعد كعه
صرفا رابطه بين مالکيت نهادي و افشاء داوطلبانه اطالعات معنا
06

دار است.همچنين بين اندازه شركت و سعطح افشعاء داوطلبانعه
رابطه مثبت معنا دار وجود داشته اسعت امعا هيچگونعه رابطعه
معنا داري بين سایر متغيرها یافت نشد.
كوک ( 9)1550با استقاده از  139شاخص افشاء به بررسی
سععطح افشععاء اجبععاري و اختيععاري شععركت هععاي ژاپنععی
پرداخت.نتایج تحقيق نشان می داد كعه انعدازه شعركت و نعوع
صنعت هر دو متغيرهاي با اهميتی هستند كه اثر معنا داري بر
سطح افشاء اطالعات شركت هاي ژاپنی فهرست شده در بورس
اوراق بهادار توكيودارند.همچنين شركت هاي توليدي،بطور معنا
داري اطالعات بيشتري را نسبت به سعایر گعروه شعركت هعاي
مورد مطالعه افشاء می كنند.
 -3روش شناسي پژوهش
این مطالعه در حيطه تحقيقات كاربردي طبقهبندي شعده
و از آنجا كه هدف اصلی آن پيدا كردن رواب بين متغيرهاسعت
از دیدگاه روش شناختی در زمره تحقيقات همبستگی قرار می-
گيرد .جهت اجرا این تحقيق ابتدا شاخص افشاي آتی تعریف و
طراحی ميشود .این شاخص مقياسی است بعراي انعدازهگيعري
سطح افشا اطالعاتی كه از طریق گزارشهاي مالی بعه اسعتفاده-
كنندگان ارایه ميشود .با توجه به اینکعه اطالععات اختيعاري در
صورتهاي مالی جایگاهی ندارد و غالباً اینگونه اطالعات از طریق
گزارشهاي هيئت مدیره ارائه می شود ،در این تحقيق صرفاً بعه
بررسی اطالعات آتی در گزارش هيئت مدیره پرداخته می شود.
جهت آزمون فرضيه ها ،با توجه به مطالععات انجعام شعده،از دو
مدل رگرسيون چند متغيره و آزمون تجزیه و تحليعل واریعانس
استفاده می شود.بدین منظور ابتدا اطالعات الزم جهت محاسبه
نسبت هاي مالی(متغيرها) از صعورتهاي معالی  ،یعاد داشعتهاي
پيوست و گزارش هاي هيات مدیره اسعتخراج شعده سعپس بعا
استفاده از نرم افزار اكسل پعردازش الزم روي دادهعاي معذكور
صورت می پذیرد .در نهایعت بعا بکعار گيعري نعرم افعزار SPSS
آزمون معنی دار بودن فرضيه ها انجام می شود.
جامعه آمعاري ) :(Nجامععه آمعاري پعژوهش جعاري كليعه
شركت هاي توليدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهعران
است .قلمرو مکانی :مکعان انجعام ایعن پعژوهش بعورس و اوراق
بهادار تهران است.
قلمرو زمانی :با توجه به پيشينه تحقيق در سایر كشورها ،و
از آنجا كه معموالً" سياستهاي افشا اطالعات معالی طعی دوره
هاي مختلف ثابت بعاقی معیمانعد (بوتوسعان ، )1559،صعرفاً"
گزارشهاي مالی یک سال مورد بررسی قعرار معیگيعرد( .دوره
مورد بررسی محدود به یک سال معیشعود) در نتيجعه آخعرین
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گزارشهاي مالی انتشار یافته كه در دسترس اسعت مبنعا دوره
تحقيق قرار میگيرد كه سال  1951میباشد.
نمونه آماري ) :(nدر این پژوهش كليه شركتهاي عضو جامععه
آماري كه داراي شرای زیر بودهاند ،به عنوان شركتهاي عضعو
نمونه انتخاب خواهند شد:
 )1شركت هاي مورد نظر جزو بانک ها ،واسطه گري معالی،
ليزینگ و شركتهاي بيمه نباشند.
 )0پایان سال مالی شعركت ،منطبعق بعر  05اسعفند معاه
باشد.
 )9شركت هاي مورد نظر از ابتعدا تعا انتهعاي پعژوهش در
عضویت بورس اوراق بهادار باشند.
 )9تمامی دادههاي مورد نياز آنها در دسترس باشد.
 -4فرضيههاي پژوهش
فرضيات این تحقيق بر اساس مقاالت معتبعر تعدوین شعده
است .از آنجائيکه یافته هاي محققين مختلعف در معورد رابطعه
تمركز مالکيت،ساختار و نوع مالکيعت نتعایج یکسعانی را نشعان
نمیدهند(به طور خالصه در بخش ادبيات موضوع تشریح شعده
است) لذا ترجيح داده شد كه فرضيههعا بعدون جهعت طراحعی
شوند.
فرضيه اول :بين اندازه شعركت و سعطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه دوم :بين نسبت بدهی شركت و سطح افشعا اطالععات
آتی حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه سوم :بين تمركز مالکيت و سطح افشا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه چهارم :بين عمر شركت و سطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه پنجم :بين اندازه موسسه حسابرسی(حسابرس مستقل
شركت) و سطح افشا اطالعات آتی رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضيه ششم :بين سودآوري شركت و سعطح افشعا اطالععات
آتی حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.
 -5مدل پژوهش و متغيرهاي آن
با استفاده از آمار توصيفی ،تجزیه و تحليعل همبسعتگی و
مدل رگرسيون ،دادها و فرضيههاي این پژوهش مورد تجزیعه و
تحليل و آزمون قرار میگيرند .جهت آزمون فرضيه هعا از معدل
زیر استفاده خواهد شد
LD    1Size  2 Debt  3 H  4 Age  5 A  6 Pr of  

كه در آن:
 LDعبارت است از سطح افشاي شركت،
 Sizeعبارت است از اندازه شركت،
 Debtعبارت است از نسبت بدهی شركت،
 Hعبارت است از تمركز مالکيت شركت،
 Ageعبارت است از سن شركت،
 Aعبارت است از اندازه موسسه حسابرسی شركت،
 Profعبارت است از سود آوري شركت.
الف -متغير وابسته
افشا :افشاي آتی طبقعهاي از اطالععات اسعت كعه شعامل
برنامههاي فعلی و پيشبينی آینده است كعه سعرمایهگعذاران و
سایر استفادهكنندگان را قادر به ارزیعابی عملکعرد معالی آینعده
شركت میكند .چنين افشایی شامل پيشبينعی معالی از قبيعل
درآمد سال آینده ،بازده مورد انتظار و گردش وجوه نقد پعيش-
بينی شده میباشد .افشاي آتی همچنين شامل اطالععات غيعر
مالی نيز میباشد .به عبارتی دیگر اطالعات آتی شکلی از افشاي
اختياري است كه به معناي توضيح اطالعاتی فراتر از محعدوده-
اي است كه بيش از این در سيستم گزارشعگري معالی موجعود
بوده است .تعریف سادهي افشا ،انتقال و ارائه اطالعات اقتصادي
اعم از مالی و غير مالی ،كمی یا سایر اشکال اطالعات مرتب با
وضعيت و عملکرد مالی شركت است  .این افشا در صعورتی كعه
به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع كننده قوانين الزامی شعده
باشد ،افشاي اجباري گفته معیشعود و در صعورتی كعه افشعاي
اطالعات تحت تأثير قوانين خاصی نباشد ،افشاي اختياري تلقی
میشود .همچنين  ،افشا به طور ضمنی بيانگر ارایه ي حعداقلی
از اطالعات در گزارشهاي شركت است به نحوي كه بتعوان بعه
وسيله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسکها و ارزش نسبی شركت
به عمل آورد و كاربران اطالعات را در این زمينعه یعاري نمایعد
(آنسا اسو. )1552،
ابتدا شاخص افشاي آتی تعریف و طراحعی معیشعود .ایعن
شاخص مقياسی است براي اندازهگيري سطح افشا اطالعاتی كه
از طریق گزارشهاي مالی به استفادهكنندگان ارایه میشود .بعا
توجه به اینکه اطالعات اختياري در صورتهاي مالی جایگعاهی
ندارد و غالباً اینگونه اطالععات از طریعق گعزارشهعاي هيئعت
مدیره ارائه میشود ،این تحقيق صرفاً به بررسی اطالعات آتعی
در گزارش هيئت مدیره پرداخته میشود .شعععاخص شعععامل
فهرستی از عناصري است كه در گزارشهاي هيئت مدیره افشا
میشود .در تدوین این فهرست از شعاخص هعاي تعدوین شعده
توس راب و همکاران ( )0221استفاده شده اسعت .همچنعين

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

06

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

بخشنامههعا و آئعين نامعههعاي سعازمان بعورس اوراق بهعادار و
رهنمودهاي حسابداري مدنظر قرار میگيعرد .پعس از طراحعی
شاخص ،از روش شاخص غير وزنی جهت امتيازدهی بعه سعطح
افشا اطالعات استفاده میشود .بدین صورت كه عناصر تشعکيل
دهنده شاخص افشا با اطالعات مندرج در گزارش هعاي هيئعت
مععدیره مقایسععه مععیشععود .در صععورتی كععه عنصععر مععذكور در
گزارش ها افشا شده باشد امتياز  1و در غير این صعورت امتيعاز
صفر به آن عنصر تخصيص مییابد .این عمل بعراي هعر یعک از
شركتهاي نمونه انجام میشعود .همچنعين شعاخص افشعا بعه
شکل یک نسعبت از طریعق تقسعيم امتيعازات حاصعله بعه كعل
امتيازات ممکن محاسبه میشود .پس از بررسعیهعاي صعورت
گرفته و استفاده از نظر كارشناسان و صاحب نظران این رشعته،
مدلی براي اندازه گيري متغير افشاي اطالعات آتی ارایه گردید.
ب -متغير هاي مستقل
اندازه :در پژوهش جاري ایعن متغيعر برابعر اسعت بعا لگعاریتم
طبيعی مجموع ارزش دفتري كل داراییها.
نسبت بدهيها :برابر اسعت بعا مجمعوع بعدهیهعا بعه حقعوق
صاحبان سهام.
تمركز مالكيت :درصد مجموع مالکيت سهامدارانی كه مالکيت
بيش از  %9از كل سهام شركت را در اختيار دارند.
عمر شركت :به صعورت یعک متغيعر موهعومی در ایعن معدل
رگرسيون بکار میرود .شركتهایی كه قبعل از سعال  1992در
بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند به عنوان شركتهاي قدیمی
(برابر با یک) و شركتهعایی كعه بععد از ایعن تعاریخ در بعورس
پذیرفته شدهاند به عنوان شركتهاي جدید شناخته معیشعوند
(برابر با صفر).

مساتقل :سعازمان حسابرسعی بعه عنعوان

اندازه حساابر

حسابرس بزرگ و سایر مؤسسات به عنوان حسعابرس كوچعک
شناخته میشوند .این متغيير نيز موهومی میباشد.
سودآوري :با نسبت سود خالص به فروش ارزیابی میشود.
 -6نتايج پژوهش
آمار توصعيفی بعه آن دسعته از روشهعاي آمعاري گفتعه
میشود كه به پژوهشگر در طبقه بندي ،خالصه كردن ،توصيف
و تفسير و برقراري ارتباط از طریق اطالعات جمعع آوري شعده
كمک میكند (دالور .)1952 ،یکی از مهمترین مزایاي استفاده
از آمار توصيفی خالصه كردن حجم عظيمی از اطالعات اسعت.
همان طور كه اشاره شد ،از نرم افزار اكسل براي دسعته بنعدي
دادههاي جمع آوري شده از صورتهاي مالی ،روند مععامالت و
شركتهاي عضو نمونه آماري استفاده شده است و با استفاده از
همين نرم افزار براي محاسبه متغيرهعاي پعژوهش كعه فرمعول
محاسبه آن ها در فصل سوم تشریح شعد ،معورد اسعتفاده قعرار
گرفته است .براي ارائعه یعک نمعاي كلعی از خصوصعيات مهعم
متغيرهاي محاسبه شده ،در جدول ( )9-1برخی از مفاهيم آمار
توصيفی این متغيرها ،شامل ميانگين ،انحعراف معيعار حعداقل،
حداكثر و تعداد مشاهدات ارائه شده است.
با توجه به نتایج منعکس در جدول شماره ( ،)1-9ميانگين
متغير سطح افشا  2/3است .این در حالی است حداقل مقدار آن
برابر با  2/19بوده و مربوط به شركت ورزیران و حداكثر مقعدار
آن برابر با  2/22و مربوط بعه شعركت ایعران خعودرو اسعت .در
رابطه با متغير تمركز مالکيت میتوان بيان نمعود كعه ميعانگين
این متغير برابر با 2/0براي شركتهعاي نمونعه اسعت .ميعانگين
متغير سودآوري براي شركتهاي نمونه برابر با  10درصد است.
9

جدول  -1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
شاخص آماري

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

2/195

2/19

2/22

59

11/95

12/99

59

9/99

59

2/90

59
59

متغير

متغير

سطح افشا

LD

2/3

اندازه

Size

19/29

1/93

Debt

0/22

1/99

2/01

H

2/0

2/1

2/22

Age

2/2

2/9

2

1

A

2/99

.2/95

2

1

59

Prof

2/10

2/01

-2/93

2/99

59

نسبت بدهی
تمركز مالکيت
سن
اندازه موسسه حسابرسی
سود آوري
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6
4
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.7
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پژوهش

یکی از مفروضاتی كه در رگرسيون مد نظر قرار میگيعرد،
استقالل خطاها (تفاوت بين مقادیر واقعی و مقادیر پيش بينعی
شده توس معادله رگرسيون) از یکدیگر است .به منظور بررسی
استقالل خطاها از یکدیگر ،از آزمون دوربين – واتسون 3استفاده
میگردد .چنانچه این آماره در بازده  1.9تا  0.9قرار گيعردH. ،
آزمون (عدم همبستگی بين خطاها) پذیرفته میشود و در غيعر
این صورت  H.رد خواهد شد.
 :H.بين خطاهاي آزمون همبستگی وجود ندارد.
 :H1بين خطاهاي آزمون همبستگی وجود دارد.
جدول  -2نتيجهآزمون خود همبستگي براي مدل پژوهش
شاخص آماري و نتيجه آماره

دوربين واتسون

.5

نمودار  -1هيستوگرام نرمال بودن ماندهها در مدل

الف) استقالل خطاها

نوع آزمون

.6
Fitted values

.4

آزمون

نتيجه

عدم وجود خود همبستگی
1/30
(استقالل خطاها)

همان طور كه در جدول مذكور مالحظه میشود ،برون داد
آزمون دوربين واتسون برابر با  1/30است كه ایعن مقعدار بعين
 1/9تا  0/9قرار دارد .این مقدار حاكی از آن است كه در معدل
تخمععين زده شععده بععا اسععتفاده از رگرسععيون مبتنععی بععر روش
تلفيقی ،مشکل خود همبستگی وجود ندارد.
ب) آزمون نرمال بودن
بعه منظعور بررسعی نرمعال بعودن توزیعع اجعزاي خطعا
(باقيمانده) ،نمودار زیر ارایه گردیده است .شکل هاهري در این
توزیع ،صحهاي بر نرمال بودن آن میگذارد.

براي بررسی نرمال بودن اجزاي خطعا از آزمعون شعاپيرو و
ویلک و نيز استفاده معی شعود .نتعایج ایعن آزمعون بعراي معدل
پژوهش در جدول زیر ارایه گردیده است.
جدول  -3نتيجه آزمون نرمال بودن اجزاي خطا
شاخص آماري و نتيجه آماره
نوع آزمون
شاپيرو و ویلک

مقدار

آزمون احتمال
2/295

2/93

نتيجه
نرمال بودن
اجزاي خطا

همان طور كه در جدول فوق مالحظه میشعود ،بعرون داد
آزمون شاپيرو و ویلک بيانگر ععدم رد فرضعيه صعفر مبنعی بعر
نرمال بودن اجزاي خطا بوده و این مهم حکایت از آن دارد كعه
توزیع اجزاي خطاي مدل برازش شده نرمال میباشند.
ج) آزمون هم خطي
سومين پيش فرض رگرسيونی كه براي مدل برازش شدهي
بررسی شده است ،پيش فرض عدم وجود هم خطی است .یکی
از مفروضات رگرسيون چند متغيره ایعن اسعت كعه متغيرهعاي
توضيحی با یکدیگر همبسته نيستند .در اكثر موارد رابطه بعين
متغيرهاي توضيحی غير صفر خواهد بود ،اما غالباً درجعه كمعی
از رابطه بين متغيرهاي توضيحی سبب كاهش چندانی در دقت
مدل نخواهد شد .همان طور كه در فصعل سعوم بيعان گردیعد،
یکی از آزمونها ي آماري رایج براي شناسعایی وجعود یعا ععدم
وجود مشکل هم خطعی اسعتفاده از آزمعون وي اي اف 9اسعت.
نتایج این آزمون براي مدل برازش شعده در جعدول زیعر ارایعه
گردیده است.
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Density

در ضمن جدول فوق نشان میدهد كه متغير تمركز مالکيت
نسبت به سایر متغيرها كمترین ميزان پراكندگی را دارد.
جهت برازش هر مدل رگرسيون و نتيجهگيري منطقی از
خروجیهاي مدل نياز به تایيد مجموعهاي از مفروضات
كالسيک به شرح زیر میباشد:
الف) استقالل خطاها،
ب) خطاهاي باقی مانده از توزیع نرمال برخوردار باشند،
ج) بين متغيرهاي مستقل ،همبستگی وجود نداشته باشعد
(آزمون هم خطی)،
د) ناهمسانی واریانس،
در ادامه هر یک از مفروضات فوق ،مورد آزمون قرار میگيرد.

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

جدول  -4نتيجه آزمون وي اي اف براي مدل پژوهش
نماد متغير

VIF

1/VIF

متغير

Size

1/09

2/21

نسبت بدهی

Debt

1/02

2/92

تمركز مالکيت

H

1/11

2/5

سن

Age

1/11

2/25

اندازه موسسه حسابرسی

A

1/01

2/20

سود آوري

Prof

1/09

2/21

اندازه

همان طور كه در جدول فوق مالحظه میشود ،مقدار آماره
وي اي اف براي كليه متغيرهاي پژوهش كمتر از  12معیباشعد
كه این مقدار حکایت از این دارد كه در مدل پعژوهش ،مشعکل
هم خطی وجود ندارد.
د) ناهمساني واريانس
یکی دیگر از پيش فرضهاي اساسی رگرسيون ،عدم وجود
ناهمسانی واریانس بين جمعالت خطعا اسعت .بعراي تشعخيص
ناهمسانی واریانس ،در مدل برازش شده از آزمون وایت استفاده
شده است .جدول زیر نتایج آزمون وایت را به منظور شناسعایی
وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس نشعان معیدهعد .همعان
طور كه در جدول مذكور مالحظه میشود ،آماره آزمعون وایعت
برابر با  01/95و مقعدار احتمعال آن  2/39اسعت كعه از سعطح

خطاي  9درصد باالتر بوده و حکایت از آن دارد كه فرضيه صفر
مبنی بر همسانی واریانس را نمی توان رد نمود .بنعابراین معدل
برازش شده داراي همسانی واریانس است.
جدول  -5نتيجه آزمون ناهمساني واريانس براي مدل پژوهش
شاخص آماري و نتيجه
نوع آزمون
وایت

آماره

مقدار

آزمون

احتمال

01/95

2/395

نتيجه
همسانی واریانس

برآورد مدل تحقيق و نتايج آزمون فرضيات
بنابراین ،مدل پژوهش با رعایت پيش فرضهاي رگرسيون
برازش شده و نتایج آن در جدول  3ارایه گردیده است .با توجه
به نتایج منعکس در جدول  3میتوان نتيجه گيري زیر را نظعر
گرفت:
سطح معنیداري  Fفيشر كمتر از  1درصد میباشعد ،پعس
میتوان گفت این مدل با احتمال  55درصد معنیدار است .بعه
دیگر سخن ،این مدل از اعتبار باالیی برخوردار است .عالوه بعر
این ،ضریب تعيين تعدیل شده این مدل  19درصد است؛ ایعن
عدد نشان میدهد كه  19درصد از مقادیر متغير وابسته توس
متغيرهاي توضيحی ،توضيح داده میشود.

جدول شماره  :6نتايج تخمين مدل پژوهش

LD    1Size  2 Debt  3 H  4 Age  5 A  6 Pr of  

شاخص آماري

آماره t

احتمال

عرض از مبدأ

α

-2/229

2/2219

-0/12

2/29

اندازه

Size

2/290

2/2129

9/59

2/222

نسبت بدهی

Debt

2/213

2/229

9/19

2/220

متغير

نماد متغير برآورد ضريب خطاي استاندارد

تمركز مالکيت

H

2/21

2/23

2/19

2/239

سن

Age

-2/29

2/213

-1/5

2/292

اندازه موسسه حسابرسی

A

2/293

2/219

0/33

2/222

سود آوري

Prof

2/11

2/290

9/99

2/222

آماره ( Fاحتمال) )2/2200( 9/99 :

مقدار احتمال متغير اندازه برابعر بعا 2/222اسعت كعه ایعن
مقدار از سطح خطاي  9درصد پایين تعر بعوده و حکایعت از آن
دارد كه این متغير با متغير وابسته (سطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري ) از لحاظ آماري رابطه معناداري دارد .بعا توجعه بعه
عالمت ضعریب متغيعر معذكور ( )2/290نيعز چنعين معیتعوان
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2

ضریب تعيين تعدیل شده ) 2/19 :)(R

استدالل نمود كعه ایعن متغيعر بعا سعطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه مثبت دارد .به گونه اي كه با افزایش واحعدي
در متغير انعدازه و بعا ثابعت بعودن سعایر شعرای  ،سعطح افشعا
اطالعات آتی حسابداري به ميزان  2/290واحد افزایش مییابد.
همان طور كه از لحاظ نظري انتظار میرفت بين متغير اندازه و
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سطح افشا رابطه معنادار وجود داشته باشد ،این رابطه از لحاظ
تجربی نيز تایيد میشود .بنابراین ،فرضيه اول پژوهش مبنی بر
این موضوع كه بين اندازه شركت و سطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد ،تایيد میشود .در رابطه
با متغير نسبت بدهی میتوان بيعان نمعود كعه مقعدار احتمعال
متغير اندازه برابر با 2/220است كه این مقدار از سطح خطعاي
 9درصد پایين تر بوده و حکایت از آن دارد كعه ایعن متغيعر بعا
متغير وابسته (سطح افشا اطالعات آتعی حسعابداري) از لحعاظ
آماري رابطه معناداري دارد .با توجه به عالمعت ضعریب متغيعر
مذكور ( )2/213نيز چنين میتوان استدالل نمود كه این متغير
با سطح افشا اطالعات آتی حسابداري رابطه مثبت دارد .به گونه
اي كه با افزایش واحدي در متغير نسبت بدهی و با ثابت بعودن
سایر شرای  ،سطح افشا اطالععات آتعی حسعابداري بعه ميعزان
 2/213واحد افزایش مییابد .همان طعور كعه از لحعاظ نظعري
انتظار میرفت بين متغير نسبت بدهی و سطح افشعا اطالععات
آتی حسابداري رابطه معنادار وجود داشته باشد ،ایعن رابطعه از
لحاظ تجربی نيز تایيد میشود .بنابراین ،فرضعيه دوم پعژوهش
مبنی بر این موضوع كه بين نسبت بدهی و سطح افشا اطالعات
آتی حسابداري رابطه معنا داري وجعود دارد ،تایيعد معی شعود.
مقدار احتمال متغير تمركز مالکيت برابر با  2/23است كه ایعن
مقدار از سطح خطاي  9درصد بيشتر بوده و حکایت از آن دارد
كه این متغير با متغير وابسته كه همان سعطح افشعا اطالععات
آتی حسابداري است رابطه معناداري نعدارد .بنعابراین ،فرضعيه
سوم پژوهش مبنی بر این موضعوع كعه بعين تمركعز صعنعت و
سطح افشا اطالعات آتی حسابداري ارتباطی معنادار وجود دارد،
تایيد نمی شود .مقدار احتمال متغير سن برابر با  2/299اسعت
كه این مقدار از سطح خطاي  9درصد بيشتر بوده و حکایعت از
آن دارد كه این متغير با متغير وابسته كعه همعان سعطح افشعا
اطالعات آتی حسابداري است رابطه معناداري نعدارد .بنعابراین،
فرضيه چهارم پژوهش مبنی بر ایعن موضعوع كعه بعين سعن و
سطح افشا اطالعات آتی حسابداري ارتباطی معنادار وجود دارد،
تایيد نمیشود.
مقععدار احتمععال متغيععر انععدازه موسسععه حسابرسععی برابععر
با 2/222است كه این مقدار از سطح خطاي  9درصد پعایينتعر
بوده و حکایت از آن دارد كه این متغير با متغير وابسته (سعطح
افشا اطالعات آتی حسابداري) از لحاظ آماري رابطه معنعاداري
دارد .با توجه بعه عالمعت ضعریب متغيعر معذكور ( )2/293نيعز
چنين میتوان استدالل نمود كعه ایعن متغيعر بعا سعطح افشعا
اطالعات آتی حسابداري رابطعه مثبعت دارد .بنعابراین ،فرضعيه
پنجم پژوهش مبنی بر ایعن موضعوع كعه بعين انعدازه موسسعه
حسابرسی و سطح افشا اطالعات آتعی حسعابداري رابطعه معنعا

داري وجود دارد ،تایيد می شود .در رابطه با متغيعر سعود آوري
می توان بيان نمود كه مقدار احتمال این متغير برابعر بعا2/222
است كه این مقدار از سطح خطاي  9درصعد پعایينتعر بعوده و
حکایت از آن دارد كه این متغير با متغير وابسعته (سعطح افشعا
اطالعات آتی حسابداري) از لحاظ آماري رابطه معنعاداري دارد.
با توجه به عالمعت ضعریب متغيعر معذكور ( )2/11نيعز چنعين
میتوان استدالل نمود كه این متغير با سطح افشا اطالعات آتی
حسابداري رابطه مثبت دارد .همان طعور كعه از لحعاظ نظعري
انتظار میرفت بين متغير سودآوري و سطح افشا اطالعات آتعی
حسابداري رابطه معنادار وجود داشته باشد ،این رابطه از لحاظ
تجربی نيز تایيد میشود .بنابراین ،فرضيه ششم پژوهش مبنعی
بر این موضوع كه بين سودآوري و سعطح افشعا اطالععات آتعی
حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد ،تایيد میشود.
 -7نتيجه گيري و بحث
امروزه افشاي اطالعات تنها محدود بعه اطالععات معالی در
چارچوب گزارش هاي مالی نيسعت ،بلکعه معمعوالً دسعتهاي از
اطالعات غير معالی را نيعز بعا هعدف اثرگعذاري بعر تصعميمات
استفاده كنندگان ،افشا میشود  .در فرهنگ حسعابداري افشعاء
یک واژه فراگير بوده و به عنوان یکی از اصول حسابداري طبقه
بندي میشعود كعه تمعامی فراینعدهاي بعا اهميعت معالی را در
برگرفته و بر كليه جوانب مالی موٍثر می باشد اطالععات منتشعر
شععده در گععزارش سععاالنه را مععیتععوان بععه اطالعععات گذشععته و
اطالعات آتعی تقسعيم بنعدي نمعود افشعاي اطالععات گذشعته
(تاریخی) اشاره به نتایج مالی گذشته دارد و افشاي آتی طبقه-
اي از اطالعات است كه شامل برنامههعاي فعلعی و پعيشبينعی
آینده است پژوهش حاضر با تدوین شعاخصهعایی بعه بررسعی
تأثير متغيرهاي اندازه ،نسبت بدهیهعا ،تمركعز مالکيعت ،عمعر
شركت ،انعدازه حسعابرس مسعتقل و سعودآوري برسعطح افشعا
اطالعات آتی درگزارشهاي ساالنه  59شركت پذیرفته شعده در
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1951پرداخت از نظر آمعاري
این پژوهش با اسعتفاده از تکنيعک هعاي تحليعل همبسعتگی و
رگرسيون چند متغيره نسبت به تحليعل فرضعيه هعاي تحقيعق
اقدام نمود یافته هاي پژوهش نشان میدهد كه بين متغيرهاي
اندازه شركت ،نسبت بدهی ،اندازه موسسعه حسابرسعی و سعود
آوري با سطح افشا اطالعات آتی حسابداري رابطعه معنعاداري
وجود دارد و بين متغيرهاي تمركز مالکيعت و سعن شعركت بعا
سطح افشا اطالعات آتعی حسعابداري رابطعه معنعاداري وجعود
ندارد.
این نتایج با یافتههاي پژوهش خدادادي و همکاران
( )0212و سيد آبادي( )1929مطابقت دارد .همچنين نتایج
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