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چکیده
پﺲ از بﺤرانﻫای اﻗتﺼادی اﺧیر ،بسیاری از شرکﺖﻫا با ﻋﻤﻠﻜردی کارآﻣدتر در ﺟستجوی راهﻫایی برای اﻓﺰایﺶ ﻓروش و کاﻫﺶ
ﻫﺰینﻪﻫا و دستیابی بﻪ سودﻫای باﻻتر ﻣیباشـند .بنـابرایﻦ ،ﻣشﺨﺺ اسﺖ کﻪ ﻣدیریﺖ درآﻣد و ﻫﺰینﻪ کارآﻣدتریﻦ راه برای
دستیابی بﻪ سود بیشـتر و نهایتـاً اﻓﺰایﺶ رشد شرکﺖ اسﺖ .ﻣوضوع اﺻﻠی ایﻦ ﻣﻘاﻟﻪ ،بررسی ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری
ساﻻنﻪ گﺰارش ،تﺼویر کاﻣﻠی از ﭼگونگی رشد و درآﻣد شرکﺖﻫـا اراﺋـﻪ ﻣـی دﻫـد .یﻌنـی آن کـﻪ شـرکﺖ ﻫـا احتﻤاﻻً تﻼش
ﻣیکنند درآﻣد حاﺻﻞ از ﻓروش ،تﻌداد کارکنان یـا انـدازة دارایـی ﻫـا را اﻓـﺰایﺶ دﻫند کﻪ نهایتاً ﻣنجر بﻪ اﻓﺰیﺶ ﻫﺰینﻪﻫا
ﻣیگردد .در ایﻦ ﻣورد ،رابﻄـﺔ رشـد–یـادگیری ﻣﻤﻜـﻦ اسﺖ توضیﺢ اﻣﻜان پﺬیری رشد شرکﺖ را اراﺋﻪ ندﻫد .اﻫﻤیﺖ ایﻦ
ﻣﻄاﻟﻌﻪ در آن اسﺖ کﻪ بﻪ گونﻪ ای تجربی بﻪ سرﻣایﻪ گﺬاران ،ﻗانون گﺬاران بازار سرﻣایﻪ ،تدویﻦ کنندگان استانداردﻫای
حسابداری و سایر استفاده کنندگان اطﻼﻋات حسابداری نشان ﺧواﻫد داد کﻪ ﭼﻪ ﻣتغیرﻫایی بر ﺧوانایی و ﻗابﻠیﺖ ﻓهم
گﺰارشهای ﻣاﻟی شرکتها تأثیرگﺬار ﻫستند .با توﺟﻪ بﻪ اﻫﻤیﺖ ﻣوضوع ،ﻣﻘاﻟﻪ حاضر بﻪ بررسی ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ
گﺰارش شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداﺧﺖ .ﺟاﻣﻌﻪ آﻣاری ایﻦ پژوﻫﺶ شاﻣﻞ کﻠیﻪ شرکﺖ ﻫای
پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس کﻪ طی ساﻟهای  1931تا  1931در ایران ﻓﻌاﻟیﺖ داشتﻪ اند .کﻪ از تﻌداد  131شرکﺖ حاضر،تﻌداد 111
شرکﺖ بﻪ ﻋنوان نﻤونﻪ انتﺨاب گردیده اسﺖ .نتایج تﺤﻘیق حاکی از آن اسﺖ کﻪ ﻣدیریﺖ درآﻣد با ﻣیﺰان ﺧوانایی گﺰارشهای
ﻣاﻟی شرکتها رابﻄﻪ ﻣﻌناداری دارد.بﻪ ﻋبارت دیگر بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد ،شاﺧﺺ ﻓوگ و شاﺧﺺ طول سند رابﻄﻪ ﻣﻌناداری وﺟود
دارد.
واژههای کلیدی :ﻣدیریﺖ درآﻣد ،گﺰارشگری ساﻻنﻪ ،شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس،بازار سرﻣایﻪ ایران
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مقدمه
اﻓشاء اطﻼﻋات ﻣﻌﻤوﻻً از سﻪ بﺨﺶ شاﻣﻞ ﻣﺤتوا ،زﻣان بندی و نﺤوه اراﺋﻪ اطﻼﻋات تشﻜیﻞ شده اسﺖ کﻪ سودﻣندی ﻫر یک از
آن ﻫا بﻪ ﺧوانایی و ﻗابﻠیﻠﺖ ﻓهم گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی بستگی دارد(کورتیﺲ.)2001،در ایﻦ راستا ،کﻤیسیون بورس اوراق بهادار
آﻣریﻜا در سال  1391یک گروه ﻣﻄاﻟﻌاتی برای اراﺋﻪ رﻫنﻤودﻫایی بﻪ ﻣنظور بهبود ﺧوانایی و ﻗابﻠیﺖ ﻓهم رویﻪ ﻫای اﻓشای
شرکﺖ تشﻜیﻞ داد .نتایج ایﻦ گﺰارشات کﻪ در سال  1393با ﻋنوان گﺰارش ویﺖ ﻣنتشر شد ،توﺻیﻪ ﻣی کرد از آنجا کﻪ ﻫﻤﻪ
سرﻣایﻪ گﺬاران ﻗادر بﻪ ﻓهم سریع گﺰارشات پیچیده شرکتها نیستند ،ﻟﺬا شرکتها باید از انتشار گﺰارشهای پیچیده ،طوﻻنی و یا
زاید ،ﺧودداری نﻤایند (آﺟینا و ﻫﻤﻜاران .)2019،بﻪ طورکﻠی ،ﻣﻄاﻟﻌات ﺻورت گرﻓتﻪ پیراﻣون رابﻄﻪ بیﻦ پیچیدگی گﺰارشهای
ساﻻنﻪ و شاﺧﺼهای ﻣاﻟی شرکﺖ را ﻣی توان بﻪ دو طبﻘﻪ تﻘسیم نﻤود :گروه نﺨسﺖ ،ﻣﻌتﻘدندکﻪ ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی ﻋاﻣﻠی
ﻣؤثر بر ﻋﻤﻠﻜرد ﻣاﻟی آتی شرکﺖ و رﻓتار ﻗیﻤﺖ سهام اسﺖ .بر ایﻦ اساس ،آنتویﻠر و ﻓرانک ( )2001و ﻟی ()2002بیان ﻣی
کنندکﻪ بازده و سودﻫای آتی سهام را ﻣی توان از طریق کﻠﻤات بﻜارگرﻓتﻪ شده توسط ﻣدیران در توﺻیف ﻋﻤﻠیات شرکﺖ پیﺶ
بینی نﻤود .دوﻣیﻦ گروه از ﻣﻄاﻟﻌات ،بﻪ ﺟنبﻪ ﻫای دیگر ﺧوانایی پرداﺧتند .در ایﻦ راستا ،برﺧی از ﻣﺤﻘﻘان تأثیر پیچیدگی
اﻓشای اطﻼﻋات بر ﻋدم تﻘارن اطﻼﻋاتی و نﻘدشوندگی سهام را ﻣوردﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻗراردادند .بﻪ طوریﻜﻪ ،ﻣیﻠر ( )2010و ﻟورنﺲ
( )2019دریاﻓتندکﻪ تجﺰیﻪ و تﺤﻠیﻞ گﺰارشات پیچیده ،ﻣستﻠﺰم ﺻرف ﻫﺰینﻪ و زﻣان زیادی ﺟهﺖ استﺨراج اطﻼﻋات ﻣفید
اسﺖ ،ﻟﺬا سرﻣایﻪ گﺬارن در ﻣواﺟهﻪ با ایﻦ گﺰارش ﻫا اﻗدام بﻪ سرﻣایﻪ گﺬاری ننﻤوده و حجم ﻣﻌاﻣﻼت کاﻫﺶ ﻣی یابد .بر ﻣبنای
ایﻦ استدﻻل ،دیفرانﻜو و ﻫﻤﻜاران ( )2019نیﺰ شواﻫدی ﻣبنی بر وﺟود رابﻄﻪ ﻣثبﺖ بیﻦ ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی و حجم
ﻣﻌاﻣﻼت سهام اراﺋﻪ نﻤودند .ﻋﻼوه بر ایﻦ بر پایﻪ رویﻜرد ﻣدیریﺖ درآﻣد ،شرکتهای دارای ﻣدیریﺖ درآﻣدگﺰارشهای ﻣاﻟی
پیچیده تر و با ﺧوانایی کﻤتری ﻣنتشر ﻣی کنند تا بدیﻦ طریق ،رﻓتار ﻓرﺻﺖ طﻠبانﻪ ﻣدیران را پنهان نﻤوده و اﻣﻜان شناسایی
آن توسط سرﻣایﻪ گﺬاران ،تﺤﻠیﻠگران ﻣاﻟی و سایر نهادﻫای ﻗانونی را کاﻫﺶ دﻫند (ﻟی2002 ،؛ آﺟینا و ﻫﻤﻜاران.)2019 ،
بیان مسأله
درسالﻫای اﺧیر ،ﻣشﻜﻼت ایجاد شده در اﻗتﺼاد ﺟهانی ﻣنجر بﻪ کوﭼﻜتر شدن بیﺶ از پیﺶ شرکﺖﻫا گردیده اسﺖ .در ایﻦ
شرایط بر شﻤار ﻣوسسات و شرکت ﻫایی کﻪ ورشﻜستﻪ ﻣیشوند ،اضاﻓﻪ ﺧواﻫد شد و ﻫﻤیﻦ ﻣساﻟﻪ زﻣینﻪ ساز کاﻫﺶ نرخ رشد
اﻗتﺼاد ﺟهانی ﻋﻤیق تر شدن بﺤران ﻣی شود .ﻟﺬا ،تﺌوری رشد شرکﺖ ﻫﻤواره بﻪ ﻋنوان ﻋاﻣﻞ ﻣهﻤی در تﻜاﻣﻞ ادبیات تجاری
(ﻋﻤدتاً اﻗتﺼاد ،اﻣور ﻣاﻟی ،بازاریابی و حسابداری) در نظر گرﻓتﻪ شده اسﺖ .تنوع ﻋواﻣﻞ تأثیرگﺬار بر رشد شرکﺖ و ﻋدم اتفاق
نظر بر آنﻫا ﻣشﺨﺼﺔ ادبیات ﻣربوط بﻪ ایﻦ حوزه ﻣیباشد .ایﻦ تنوع ﻣنجر بﻪ ﻣﻄرح شدن دو تﺌوری رﻗابتی شده اسﺖ .تﺌوری
رشد-اندازه و تﺌوری رشد-یادگیری کﻪ تﻼش دارند تا توضیﺤی نسبﺖ بﻪ ﻋواﻣﻞ رشد شرکﺖ اراﺋﻪ نﻤایند .تﺌوری رشد  -اندازه
بﻪ ﻣنﺤنی درآﻣد بﻪ ﻋنوان سنجﺶ رشد شرکﺖ توﺟﻪ ﻣیکند،درحاﻟیکﻪ تﺌوری رشد -یادگیری بﻪ ﻣنﺤنی ﻫﺰینﻪ بﻪ ﻋنوان
ﺟایگﺰینی برای پیشرﻓﺖ ﻓرایندیادگیری و رشد شرکﺖ توﺟﻪ ﻣیکند.ازآنجا کﻪ دو تﺌوری دارای دو ﺟهﺖ ﻣﺨتﻠف ﻣیباشند،در
ﻣورد آنچﻪ تﺌوری روشِ رشد شرکﺖ را توضیﺢ ﻣیدﻫد ،اتفاق نظر وﺟود ندارد (اﻟدوﻣیاتی.)2010،
پﺲ از بﺤرانﻫای اﻗتﺼادی اﺧیر ،بسیاری از شرکﺖﻫا با ﻋﻤﻠﻜردی کارآﻣدتر در ﺟستجوی راهﻫایی برای اﻓﺰایﺶ ﻓروش و کاﻫﺶ
ﻫﺰینﻪﻫا و دستیابی بﻪ سودﻫای باﻻتر ﻣیباشـند.بنـابرایﻦ ،ﻣشﺨﺺ اسﺖ کﻪ ﻣدیریﺖ درآﻣد و ﻫﺰینﻪ کارآﻣدتریﻦ راه برای
دستیابی بﻪ سود بیشـتر و نهایتـاً اﻓﺰایﺶ رشد شرکﺖ اسﺖ.ﻣوضوع اﺻﻠی ایﻦ ﻣﻘاﻟﻪ ،بررسی ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ
گﺰارش ،تﺼویر کاﻣﻠی از ﭼگونگی رشد و درآﻣد شرکﺖﻫـا اراﺋـﻪ ﻣـی دﻫـد .یﻌنـی آن کـﻪ شـرکﺖ ﻫـا احتﻤاﻻً تﻼش ﻣیکنند
درآﻣد حاﺻﻞ از ﻓروش ،تﻌداد کارکنان یـا انـدازة دارایـی ﻫـا را اﻓـﺰایﺶ دﻫند کﻪ نهایتاً ﻣنجر بﻪ اﻓﺰیﺶ ﻫﺰینﻪﻫا ﻣیگردد .در
ایﻦ ﻣورد ،رابﻄـﺔ رشـد–یـادگیری ﻣﻤﻜـﻦ اسﺖ توضیﺢ اﻣﻜان پﺬیری رشد شرکﺖ را اراﺋﻪ ندﻫد.در ﺻـورتی کـﻪ شـرکﺖ تـﻼش
نﻤایـد ﻫﺰینﻪﻫا را بﻪ حداﻗﻞ رساند ،اﻣﻜان تأثیرگﺬاری ﻣنفی بر درآﻣد حاﺻﻞ از ﻓروش ،تﻌداد کارکنان و داراییﻫا نیﺰ وﺟود
ﺧواﻫد داشﺖ(اﻟدوﻣیاتی.)2010 ،
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در تﺤﻘیق حاضر کوشﺶ ﺧواﻫد شد تا ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ گﺰارش شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق
بهادار تهران ﻣورد بررسی ﻗرار گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
پژوﻫﺶ گران ،تﺤﻠیﻞ گران و سرﻣایﻪ گﺬاران بﻪ دﻟیﻞ اﻫﻤیﺖ ﻣدیریﺖ درآﻣد بﻪ ﻋنوان یﻜی از ﻣهم تریﻦ ﻣﻌیارﻫای ارزیابی
ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ ﻋنوان ﻋاﻣﻠی ﻣهم در ارزش بنگاه ﻫای اﻗتﺼادی ،ناگﺰیر بﻪ ارزیابی دﻗیق آن ﻫستند.
اﻫﻤیﺖ ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ در آن اسﺖ کﻪ بﻪ گونﻪ ای تجربی بﻪ سرﻣایﻪ گﺬاران ،ﻗانون گﺬاران بازار سرﻣایﻪ،تدویﻦ کنندگان
استانداردﻫای حسابداری و سایر استفاده کنندگان اطﻼﻋات حسابداری نشان ﺧواﻫد داد کﻪ ﭼﻪ ﻣتغیرﻫایی بر ﺧوانایی و ﻗابﻠیﺖ
ﻓهم گﺰارشهای ﻣاﻟی شرکتها تأثیرگﺬار ﻫستند .اﻫﻤیﺖ ایﻦ ﻣوضوع ،تأثیر ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی بر ﺟﻠب اﻋتﻤاد سرﻣایﻪ
گﺬاران و ﻓﻌاﻻن بازار سرﻣایﻪ و ﻫﻤچنیﻦ ﻓﻘدان پژوﻫﺶ ﻫای کاﻓی ،ایﻦ انگیﺰه را در نویسندگان ﻣﻘاﻟﻪ حاضر بﻪ وﺟود آورد کﻪ
ﻣوضوع ﻓوق را بﻪ ﻋنوان یک ﻣوضوع پژوﻫشی برگﺰینند.نتایج تﺤﻘیق ضﻤﻦ آن کﻪ ﻣوﺟب بسط ﻣبانی نظری پژوﻫﺶ ﻫای
گﺬشتﻪ در حوزه گﺰارشگری ﻣاﻟی و ﻣدیریﺖ درآﻣد ﻣی شود ،ﻣی تواند بﻪ توسﻌﻪ ادبیات حسابداری کشورﻫای در حال توسﻌﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ایران کﻤک شایانی نﻤاید(رستگار.)1930،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پژوﻫﺶ ﻫای حسابداری در حوزه ﻣدیریﺖ درآﻣد ،از ﺟﻤﻠﻪ تﺤﻘیﻘات اثباتی حسابداری اسﺖ .از زﻣان اراﺋﻪ نظریﻪ حسابداری
سیاسی و ﻗراردادی توسط واتﺰ و زیﻤرﻣﻦ در اواﺧر دﻫﻪ  ،1310رویﻜرد ﻣدیریﺖ درآﻣد ﻓرﺻﺖ طﻠبانﻪ ﻫﻤواره ﻣوضوع ﻣورد بﺤث
در بسیاری از ﻣﻄاﻟﻌات حسابداری بوده اسﺖ.بر اساس ایﻦ رویﻜرد ،ﻫرگاه ﻣیان واحد تجاری وگروﻫهای ﻣﺨتﻠف ،ﻗراردادی
تنظیم شود و ﻣبنای تنظیم ایﻦ ﻗرارداد ارﻗام حسابداری باشد ،در آن ﺻورت ﻣدیر در تﻼش ﺧواﻫد بود با دستﻜاری در آن ارﻗام،
بﻪ ﺧواستﻪ ﻫای شﺨﺼی ﺧود ،نظیر پاداش بیشتر ،دسﺖ یابد (اسﻜات .)2003 ،ﻋﻼوه بر ایﻦ ،وﺟود تضاد ﻣناﻓع بیﻦ ﻣدیران و
ﻣاﻟﻜان باﻋث ﻣی شود کﻪ ﺻداﻗﺖ و درستی ﻣدیران در گﺰارش ﺟنبﻪ ﻫای ﻣﺨتﻠف ﻋﻤﻠﻜرد شرکﺖ ،ﻣورد تردید باشد(ﺟنسﻦ و
ﻣﻜﻠینگ)2019 ،؛ زیرا ﻣدیران ﻣﻌﻤوﻻً تﻤایﻞ دارند اطﻼﻋات در ﺧﺼوص ﻋﻤﻠﻜرد ﻣثبﺖ شرکﺖ را اﻓشاء نﻤوده ،اطﻼﻋات ﻣرتبط
با ﻋﻤﻠﻜرد ضﻌیف ﺧود را پنهان نﻤایند (آﺟینا و ﻫﻤﻜاران .)2019 ،آدﻟبرگ( )1313نیﺰ بیان ﻣی کندکﻪ ﻣدیران بﻪ طور آگاﻫانﻪ
و یا ناآگاﻫانﻪ ،اﻗدام بﻪ تفسیر ﻣغرضانﻪ گﺰارشهای ساﻻنﻪ ﻣی نﻤایند تا بدیﻦ طریق ،ﻋﻤﻠﻜرد ضﻌیف ﺧود را پنهان نﻤوده و در
ﻣﻘابﻞ،ﻣوﻓﻘیﺖ ﻫای ﺧود را بیشتر آشﻜار سازند.بﻪ طورکﻠی ،برای تﺤریف واﻗﻌیﺖ و پنهان نﻤودن ﻋﻤﻠﻜرد ضﻌیف ﻣدیران دو
روش وﺟود دارد.نﺨستیﻦ روش ،تﺤریف اطﻼﻋات شفاﻫی و ﻋددی و یا استفاده از ﻋبارات استﻌاری اسﺖ.بدیﻦ ﻣنظور ،باید
واژگان ﻣثبﺖ و یا ﻋﻤﻠﻜرد ﻣاﻟی ﻣثبﺖ شرکﺖ ﻣورد تاکید ﻗرار گیرد و یا اینﻜﻪ ،ﻋﻤﻠﻜرد شرکﺖ با شرکتهایی ﻣﻘایسﻪ شود کﻪ
وضﻌیﺖ ﻓﻌﻠی را در بهتریﻦ شرایط ﻣﻤﻜﻦ نشان دﻫد .شیوه دوم ،تﺤریف نﻤودن سهوﻟﺖ ﺧوانایی گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی از طریق
بﻜارگیری ﺟﻤاﻟﺖ طوﻻنی و پیچیده در ﻣتﻦ گﺰارش اسﺖ.ﭼرا کﻪ تﺤﻘیﻘات ﺻورت گرﻓتﻪ اذﻋان دارندکﻪ گﺰارشهای ﻣاﻟی دشوار
و پیچیده ،برای بسیاری از سهام داران بﻪ آسانی ﻗابﻞ درک نیسﺖ (ﻣرک -دیویﺲ و برنان .)2001 ،بنابرایﻦ،پیچیدگی
گﺰارشهای ﻣاﻟی ﻣنجر بﻪ ﻋدم تﻘارن اطﻼﻋاتی بیﻦ ﻣدیران و سرﻣایﻪ گﺬاران شده و در نتیجﻪ ،تضاد ﻣناﻓع را بﻪ ﻫﻤراه ﺧواﻫد
داشﺖ.
بﻠوﻣفیﻠد ( )2002بیان ﻣی کند زﻣانی کﻪ زیان وﺟود دارد ،ﻣاﻫیﺖ ﻣﺤاﻓظﻪ کاری حسابداری کﻪ اﺧبار بد را سریع تر از اﺧبار
ﺧوب شناسایی ﻣی کند ،ﻣدیران را بﻪ اﻓشای اطﻼﻋات و توضیﺤات بیشتری درباره آینده شرکﺖ ﻣﻠﺰم ﻣی سازد .ازاینرو شرکﺖ
ﻫای زیانده ،گﺰارشات ﻣاﻟی پیچیده و طوﻻنی تری دارند .ﻣﻄابق با ایﻦ دیدگاه ،راترﻓورد ( )2009نیﺰ نشان دادکﻪ در ﺻورت
وﺟود ﻋدم تﻘارن اطﻼﻋاتی ،شرکتهای سودآور ﺟهﺖ آگاه ساﺧتﻦ سرﻣایﻪ گﺬاران و تﺤﻠیﻠگران ﻣاﻟی از ﻋﻤﻠﻜرد ﻣﻄﻠوب ﺧود و
ﻣﺨابره ایﻦ ﺧبر ﺧوب بﻪ بازار ،اﻗدام بﻪ انتشار گﺰارشهای ﻣاﻟی ﺧوانا و ﻗابﻞ ﻓهم تری ﻣی نﻤایند.بﺰﻋم بسیاری از ﻣﻄاﻟﻌات
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اﺧیر(ﻫوپ و توﻣاس2011 ،؛ اﻟگران و ﻣک دوناﻟد )2011 ،برﺧی از ﻣدیران با پیچیده ترنﻤودن گﺰارشهای ساﻻنﻪ ،اﻗدام بﻪ پنهان
ﻣی نﻤایند.ﻋﻼوه برایﻦ ،بر اساس رویﻜرد ﻣدیریﺖ درآﻣد ،شرکتهای دارای ﻣدیریﺖ درآﻣد باﻻ،
ساﺧتﻦ سود شرکﺖ
گﺰارشهای ﻣاﻟی پیچیده تری ﻣنتشر ﻣی کنند تا بدیﻦ طریق ،رﻓتار ﻓرﺻﺖ طﻠبانﻪ ﻣدیران را پنهان نﻤوده و اﻣﻜان شناسایی آن
توسط سرﻣایﻪ گﺬاران ،تﺤﻠیﻠگران ﻣاﻟی و سایر نهادﻫای ﻗانونی را کاﻫﺶ دﻫند.
آﺟینا و ﻫﻤﻜاران( )2019با انتﺨاب نﻤونﻪ ای از  199شرکﺖ حاضر در بورس سهام ﻓرانسﻪ بﻪ بررسی رابﻄﻪ بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد
و ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی سااﻟنﻪ شرکﺖ ﻫا پرداﺧتند .یاﻓتﻪ ﻫای تﺤﻘیق نشان داد کﻪ بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و ﺧوانایی گﺰارشهای
ﻣاﻟی شرکتها رابﻄﻪ ﻣنفی ﻣﻌناداری وﺟود دارد.ﭼان ﻫسی و ﻫﻤﻜاران ()2019در پژوﻫﺶ ﺧود بﻪ بررسی ارتباط ﻣیان ﺧوانایی
گﺰارش تﺤﻠیﻠگران و بازده سهام شرکتها در بازار سرﻣایﻪ ﭼیﻦ پرداﺧتند .با بهره گیری از ﻣدل ﻫای رگرسیون ﭼند ﻣتغیره نتایج
حاکی از آن اسﺖ کﻪ ﺧوانایی گﺰارش ﻫای تﺤﻠیﻞ گران سبب کاﻫﺶ ﻋدم اطﻤینان پیﺶ بینی سود و اﻓﺰایﺶ ﻗیﻤﺖ سهام ﻣی
شود .ﻓانگ و ﻫﻤﻜاران ( )2011در پژوﻫﺶ ﺧود با ﻋنوان" تأثیر ﺧوانایی گﺰارش ﻫای ساﻻنﻪ بر ﻫﺰینﻪ بدﻫی" و با انتﺨاب نﻤونﻪ
ای از شرکﺖ ﻫای آﻣریﻜایی طی ساﻟهای  2002-2019دریاﻓتند کﻪ شرکﺖ ﻫای دارای گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی پیچیده تر ،ﻫﺰینﻪ
بدﻫی بیشتری را نیﺰ ﻣتﺤﻤﻞ ﻣی شوند .اﻟورنﺲ ( )2019تأثیر کیفیﺖ اﻓشاء ﻣاﻟی را بر نگهداری سهام سرﻣایﻪ گﺬاران ﺧرد
برای نﻤونﻪ ای ﻣتشﻜﻞ از  31222شرکﺖ سال ﻣشاﻫده ﻣورد بررسی ﻗرارداد .در ایﻦ تﺤﻘیق برای سنجﺶ کیفیﺖ اﻓشای ﻣاﻟی
از دو شاﺧﺺ ﻓوگ و شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ استفاده گردید.نتایج پژوﻫﺶ نشان داد کﻪ سرﻣایﻪ گﺬاران ﺧرد ﻣایﻞ اند کﻪ در
شرکتهایی با گﺰارش ساﻻنﻪ ﺧواناترسرﻣایﻪ گﺬاری نﻤایند .دی ﻓرانﻜو و ﻫﻤﻜاران ()2019با بﻪ کارگیری سﻪ شاﺧﺺ ﻓوگ،
شاﺧﺺ ﻓﻠﺶ -کینﻜید و شاﺧﺺ سهوﻟﺖ ﺧوانایی ﻓﻠﺶ برای اندازه گیری ﺧوانایی گﺰارش ﻫای تﺤﻠیﻞ گران ﻣاﻟی بﻪ بررسی
ارتباط بیﻦ ﺧوانایی گﺰارشهای تﺤﻠیﻞ گران و حجم ﻣﻌاﻣﻼت سهام شرکﺖ ﻫا در بازار سرﻣایﻪ آﻣریﻜا پرداﺧتند.نﻤونﻪ آﻣاری ایﻦ
پژوﻫﺶ شاﻣﻞ  919199شرکﺖ -سال ﻣشاﻫده طی ساﻟهای  2002تا  2003بوده اسﺖ.یاﻓتﻪ ﻫای پژوﻫﺶ حاکی از آن اسﺖ کﻪ
ﺧوانایی گﺰارشهای تﺤﻠیﻞ گران ﻣنجر بﻪ اﻓﺰایﺶ حجم ﻣﻌاﻣﻼت سرﻣایﻪ گﺬاران ﻣی شود .ﻟهاوی و ﻫﻤﻜاران ( )2012در پژوﻫﺶ
ﺧود تأثیرﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی بر ﺻﺤﺖ پیﺶ بینی سود تﺤﻠیﻞ گران را بررسی نﻤودند .نﻤونﻪ آﻣاری ایﻦ تﺤﻘیق شاﻣﻞ
 99101شرکﺖ-سال ﻣشاﻫده از شرکﺖ ﻫای حاضر در بورس سهام آﻣریﻜا طی ساﻟهای  1331تا  2009بوده اسﺖ .نتایج
پژوﻫﺶ نشان داد کﻪ در شرکﺖ ﻫای دارای گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی با ﺧوانایی کﻤتر ،پراکندگی پیشبینی سود تﺤﻠیﻞ گران بیشتر و
ﺻﺤﺖ پیﺶ بینی پاییﻦ تر اسﺖ .ﻟی ( )2002در پژوﻫشی تأثیر ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی را بر ﻋﻤﻠﻜرد شرکﺖ و پایداری سود
بررسی نﻤود .در ایﻦ تﺤﻘیق از دو شاﺧﺺ ﻓوگ و طول ﻣتﻦ ،بﻪ ﻋنوان شاﺧﺺ ﻫای اندازه گیری ﺧوانایی استفاده گردید .نتایج
تﺤﻘیق نشان داد کﻪ گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی شرکﺖ ﻫایی کﻪ دارای سودﻫای کﻤتری ﻫستند ،پیچیدگی بیشتری دارد .ﻋﻼوه بر ایﻦ،
شرکتهای با گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی ﺧواناتر ،از پایداری سود بیشتری برﺧوردارند.یو و ژانگ ( )2003در پژوﻫﺶ ﺧود بﻪ بررسی تأثیر
پیچیدگی گﺰارشگری ﻣاﻟی بر واکنﺶ کﻤتر از حد سرﻣایﻪ گﺬاران پرداﺧتند .آنها در ایﻦ تﺤﻘیق برای سنجﺶ پیچیدگی
گﺰارشگری ﻣاﻟی از دو شاﺧﺺ ﻓوگ و شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ استفاده نﻤودند و بﻪ ایﻦ نتیجﻪ رسیدند کﻪ پیچیدگی گﺰارشگری
ﻣاﻟی سبب واکنﺶ کﻤتر از حد سرﻣایﻪ گﺬاران در بازار سرﻣایﻪ ﻣی گردد.ﻫاشﻤی بهرﻣان و بنی ﻣهد( )1931بﻪ بررسی ارتباط
ﻣیان ﻣدیریﺖ سود و بﻪ ﻣوﻗع بودن اطﻼﻋات نﻤود .در ایﻦ تﺤﻘیق از دو شاﺧﺺ ﻓوگ و طول ﻣتﻦ ،بﻪ ﻋنوان شاﺧﺺ ﻫای اندازه
گیری ﺧوانایی استفاده گردید .نتایج تﺤﻘیق نشان داد کﻪ گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی شرکﺖ ﻫایی کﻪ دارای سودﻫای کﻤتری ﻫستند،
پیچیدگی بیشتری دارد .ﻋﻼوه بر ایﻦ ،شرکتهای با گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی ﺧواناتر ،از پایداری سود بیشتری برﺧوردارند .یو و ژانگ
()2003در پژوﻫﺶ ﺧود بﻪ بررسی تأثیر پیچیدگی گﺰارشگری ﻣاﻟی بر واکنﺶ کﻤتر از حد سرﻣایﻪ گﺬاران پرداﺧتند .آنها در
ایﻦ تﺤﻘیق برای سنجﺶ پیچیدگی گﺰارشگری ﻣاﻟی از دو شاﺧﺺ ﻓوگ و شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ استفاده نﻤودند و بﻪ ایﻦ نتیجﻪ
رسیدند کﻪ پیچیدگی گﺰارشگری ﻣاﻟی سبب واکنﺶ کﻤتر از حد سرﻣایﻪ گﺬاران در بازار سرﻣایﻪ ﻣی گردد .ﻫاشﻤی بهرﻣان و
بنی ﻣهد ( )1931بﻪ بررسی ارتباط ﻣیان ﻣدیریﺖ درآﻣد و بﻪ ﻣوﻗع بودن اطﻼﻋات حسابداری در  30شرکﺖ پﺬیرﻓتﻪ شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی ساﻟهای  1922تا 1931پرداﺧتند .نتایج تﺤﻘیق نشان داد کﻪ ﻣدیریﺖ درآﻣد رابﻄﻪ ﻣستﻘیم با
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تأﺧیر در اراﺋﻪ اطﻼﻋات دارد.یﻌنی ﻫر ﭼﻪ ﻣدیریﺖ سود اﻓﺰایﺶ یابد ﻣدت زﻣان اراﺋﻪ اطﻼﻋات اﻓﺰایﺶ ﻣی یابد .سجادی و
ﻫﻤﻜاران ( )1931رابﻄﻪ بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و ﻣربوط بودن سود ﻫر سهم و ارزش دﻓتری آن در شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در
بورس اوراق بهادار تهران در ﻓاﺻﻠﻪ زﻣانی ساﻟهای  1929تا  1922را ﻣورد بررسی ﻗراردادند و بﻪ ایﻦ نتیجﻪ رسیدند کﻪ
ﻣدیـریﺖ سـود ،ﻣربوط بودن سود ﻫـر سهـم و ارزش دﻓتـری آن را کاﻫﺶ ﻣی دﻫد.
اهداف تحقیق
در ایﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ،ﻫدف زیر دنبال ﻣی شود:
 تبییﻦ رابﻄﻪ بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ گﺰارش.سواالت و فرضیات تحقیق
سوال تحقیق:
 آیا بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ گﺰارش در بیﻦ شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق بهادار رابﻄﻪ ﻣﻌناداریوﺟود دارد؟
فرضیات تحقیق
بر پایﻪ ﻣبانی نظری و پژوﻫﺶ تجربی ﺻورت گرﻓتﻪ توسط آﺟینا و ﻫﻤﻜاران ( )2019و بﻜارگیری دو شاﺧﺺ ﻓوگ و طول سند
برای سنجﺶ ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی ،ﻓرضیﻪ ﻫای زیر تدویﻦ و ﻣورد آزﻣون ﻗرار ﻣی گیرد:
ﻓرضیﻪ اول :بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و شاﺧﺺ ﻓوگ رابﻄﻪ ﻣﻌناداری وﺟود دارد.
ﻓرضیﻪ دوم :بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد و شاﺧﺺ طول سند رابﻄﻪ ﻣﻌناداری وﺟود دارد.
ﻗﻠﻤرو تﺤﻘیق
ﻗﻠﻤرو تﺤﻘیق شاﻣﻞ ﭼارﭼوب ﻣوضوﻋی ،زﻣانی و ﻣﻜانی تﺤﻘیق اسﺖ کﻪ در ایﻦ ﻗسﻤﺖ بﻪ آن پرداﺧتﻪ ﻣی شود.
قلمرو موضوعی
ﻗﻠﻤرو ﻣوضوﻋی تﺤﻘیق حاضر بازار سرﻣایﻪ (شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده حاضر در بورس اوراق بهادار) ایران ﻣی باشد.
قلمرو مکانی
 شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق بهادار تهران.قلمرو زمانی
 ﻗﻠﻤرو زﻣانی تﺤﻘیق حاضر ،داده ﻫای ﻣورد بررسی طی سال ﻫای  1931-31ﺻورت ﻣی گیرد.روش شناسی تحقیق
روش تﺤﻘیق ﻣجﻤوﻋﻪای از ﻗواﻋد ،ابﺰارﻫا و راﻫهای ﻣﻌتبر و نظام یاﻓتﻪ برای بررسی واﻗﻌیتها ،کشف ﻣجهوﻻت و دستیابی بﻪ راه
حﻞ ﻣشﻜﻼت اسﺖ .اتﺨاذ روش تﺤﻘیق ﻋﻠﻤی تنها راه دستیابی بﻪ دستاوردﻫای ﻗابﻞ ﻗبول و ﻋﻠﻤی اسﺖ(سﻜاران .)1930،ﻣنظور
از روش تﺤﻘیق ،روش انجام (اﺟرای) تﺤﻘیق اسﺖ کﻪ ﻣشﺨﺺ ﻣی کند ﻣا برای بررسی ﻣوضوع از ﭼﻪ روشی استفاده ﻣی کنیم.
انتﺨاب روش تﺤﻘیق بﻪ ﻫدﻓهای تﺤﻘیق ،ﻣاﻫیﺖ ﻣوضوع پژوﻫﺶ و اﻣﻜانات اﺟرای آن بستگی دارد .بﻄور کﻠی روشهای ﻣﺨتﻠف
تﺤﻘیﻘی وﺟود دارد نظیر روش تﺤﻘیق ﻋﻠی ،ﻫﻤبستگی ،پﺲ رویدادی ،توﺻیفی ،تاریﺨی و ﻣوردی .ﻣورد استفاده ﻫر کدام از
ایﻦ روشها ﻣتفاوت ﻣیباشد .بﻪ طور کﻠی روش ﻫای تﺤﻘیق را ﻣی توان با توﺟﻪ بﻪ دو ﻣﻼک اﻟف) ﻫدف تﺤﻘیق ب) نﺤوه
گردآوری داده ﻫا تﻘسیم کرد(بازرگان و دیگران.)1921 ،
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تﺤﻘیق حاضر بر اساس ﻫدف یک تﺤﻘیق کاربردی اسﺖ .ﻫﻤچنیﻦ تﺤﻘیق حاضر بر اساس ﻣبنای ﻣاﻫیﺖ یک تﺤﻘیق ﻫﻤبستگی
اسﺖ کﻪ سﻌی در بیان ﻣیﺰان اثرگﺬاری ﻣتغیرﻫا و شدت رابﻄﻪ ﻣیان آنها دارد .ﻫﻤچنیﻦ تﺤﻘیق حاضر بر اساس روش ﺟﻤع
آوری اطﻼﻋات یک تﺤﻘیق کتابﺨانﻪ ای ﻣی باشد زیرا بﻪ ﻣنظور ﺟﻤع آوری اطﻼﻋات ﻣورد نیاز در تﺤﻘیق حاضر از اسناد و
ﻣدارک کتابﺨانﻪ ای نظیر ﺻورتهای ﻣاﻟی اساسی اﻋضای نﻤونﻪ استفاده ﺧواﻫد شد.در پژوﻫﺶ حاضر بﻪ ﻣنظور بررسی ﻣدیریﺖ
درآﻣد و گﺰارشگری ساﻻنﻪ گﺰارش شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق بهادار تهران با توﺟﻪ بﻪ ﻣﺤدودیتهای ﻣوﺟود از
نظر اطﻼﻋات ،ﻣنابع رسﻤی و ﻣنتشره ﻋﻼوه بر بهره گیری از روش کتابﺨانﻪ ای ،برای بﻪ روزآوری اطﻼﻋات از روش تﺤﻘیق
ﻣیدانی پﺲ ازﺟﻤع آوری داده ﻫا با استفاده از روش ﻣتداول اﻗتﺼادسنجی(از طریق تﺤﻠیﻞ رگرسیون پانﻞ) با استفاده از نرم
اﻓﺰار  Eviews2و ﻟیﺰرل  Lisrelبﻪ برررسی ﻣیﺰان اثرگﺬاری ﻣتغیرﻫا پرداﺧتﻪ ﻣی شود.در ایﻦ پژوﻫﺶ روش ﺟﻤعآوری داده
ﻣیباشد .بدیﻦ ﺻورت کﻪ با
ﻫا و اطﻼﻋات ﻣربوط بﻪ ادبیات تﺤﻘیق و ﻓرضیﻪ ،روش کتابﺨانﻪای و ﻣراﺟﻌﻪ بﻪ آرشیوﻫا
استفاده از ﻣﻄاﻟﻌﻪ کتب ،ﻣﻘاﻻت ،پایان ناﻣﻪﻫا ،نشریات تﺨﺼﺼی ﻓارسی و ﻻتیﻦ ،اینترنﺖ و ﻫﻤچنیﻦ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺻورتﻫای ﻣاﻟی
حسابرسی شده شرکﺖﻫای نﻤونﻪ ،یادداشﺖﻫای توضیﺤی ،گﺰارشات ﻫیات ﻣدیره بﻪ ﻣجﻤع ،سایﺖ اینترنتی سازﻣان بورس
اوراق بهادار تهران (ایﻦ ﻣورد توسط سازﻣان بورس اوراق بهادار تهران ﻣنتشر گردیده اسﺖ) و نیﺰ استفاده از نرماﻓﺰارﻫای
تدبیرپرداز و ره آورد نویﻦ انجام گرﻓتﻪ اسﺖ .بنابرایﻦ ،ابﺰار گردآوری اطﻼﻋات ،اسنادکاوی و بانکﻫای اطﻼﻋاتی ﻣیباشد .داده
ﻫای ﻣورد نیاز از طریق ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﺻورتﻫای ﻣاﻟی ،یاداشﺖﻫای ﻫﻤراه و گﺰارشﻫای ﻣاﻟی بانک ﻫا ﻣورد ﻣﻄاﻟﻌﻪ ،نرماﻓﺰارﻫای
اطﻼﻋاتی ،آرشیوﻫای اﻟﻜترنیﻜی و اینترنتی ﺟﻤعآوری و در ﺻﺤفﻪ گسترده اکسﻞ 1سازﻣاندﻫی و ﻣﺤاسبﻪ شده اسﺖ .ﻫﻤچنیﻦ
در ایﻦ تﺤﻘیق با استفاده از روش ﻣتداول اﻗتﺼادسنجی و حداﻗﻞ ﻣربﻌات ﻣﻌﻤوﻟی( )OLSبﻪ بررسی روابط بیﻦ ﻣتغیرﻫا،
پرداﺧتﻪ ﺧواﻫد شد و پﺲ از انجام آزﻣونهای ﻣﺨتﻠف ،در ﺧﺼوص ﻗابﻠیﺖ اطﻤینان اﻟگوﻫای پیشنهادی ،نتایج و پیشنهادات ﻻزم
اراﺋﻪ ﻣی گردد .ﻻزم بﻪ ذکر ﻣی باشد کﻪ برای ب رآورد اﻟگوﻫا و تجﺰیﻪ و تﺤﻠیﻞ نتایج اﻗتﺼادسنجی از نرم اﻓﺰار  Eviews2و
ﻟیﺰرل  Lisrelاستفاده شده اسﺖ.
جامعه و نمونه آماری
ﺟاﻣﻌﻪ آﻣاری ﻣورد ﻣﻄاﻟﻌﻪ در پژوﻫﺶ حاضر شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس اوراق بهادار تهران ﻣی باشد .ﺟاﻣﻌﻪ آﻣاری
ایﻦ پژوﻫﺶ شاﻣﻞ کﻠیﻪ شرکﺖ ﻫای پﺬیرﻓتﻪ شده در بورس کﻪ طی ساﻟهای  1931تا  1931در ایران ﻓﻌاﻟیﺖ داشتﻪ اند .در ایﻦ
تﺤﻘیق ،اطﻼﻋات ﻣورد نیاز از طریق بررسی ﻣدارک و اسناد ﻣربوطﻪ ،با توﺟﻪ بﻪ دوره زﻣانی تﺤﻘیق (یﻌنی ﻓاﺻﻠﻪ زﻣانی ساﻟهای
 1931تا ،) 1931از طریق ﻣراﺟﻌﻪ بﻪ اطﻼﻋات سری ﻫای زﻣانی اﻗتﺼادی ﻣندرج در سایﺖ بانک ﻣرکﺰی و بانک ﺟهانی و سری
ﻫای زﻣانی بانﻜی ﻣنتشر شده توسط پژوﻫشﻜده پوﻟی و بانﻜی گردآوری شده اسﺖ.
برای انتﺨاب نﻤونﻪ آﻣاری تﺤﻘیق از روش نﻤونﻪ گیری حﺬﻓی (غرباﻟگری) استفاده شده اسﺖ و شرکﺖ ﻫای ﻣورد ﻣﻄاﻟﻌﻪ در
ﺟهﺖ آزﻣون ﻓرضیﻪ ﻫای تﺤﻘیق ,بدیﻦ ﺻورت انتﺨاب گردیده اند کﻪ تﻤام شرایط زیر را دارا باشند :
 شرکﺖ ﻫایی کﻪ تا سال  1931در بورس اوراق بهادار تهران پﺬیرﻓتﻪ شده باشند. شرکﺖ ﻫایی کﻪ پایان سال ﻣاﻟی آنها  23اسفند ﻣاه باشد. شرکﺖ ﻫایی کﻪ در طول دوره تﺤﻘیق تغییر سال ﻣاﻟی نداده باشند. شرکﺖ ﻫایی کﻪ داده ﻫای ﻣورد نظر آنها در دسترس باشد. شرکﺖ ﻫایی کﻪ ﺟﺰو بانک ﻫا و ﻣوسسات ﻣاﻟی (شرکﺖ ﻫای سرﻣایﻪ گﺬاری ,واسﻄﻪ گری ﻣاﻟی ,شرکﺖ ﻫای ﻫﻠدینگ,بانک ﻫا و ﻟیﺰینگ) نباشند.
با توﺟﻪ بﻪ شرایط ﻓوق 111 ،شرکﺖ بﻪ ﻋنوان نﻤونﻪ انتﺨاب گردیده اسﺖ و در اداﻣﻪ ﻣورد تﺤﻠیﻞ ﻗرار ﻣی گیرد.
1

- Excel
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جدول( )1انتخاب تعداد نمونه از جامعه
شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال .5931

594

تعداد شركتهایی كه در قلمرو زمانی  5935-5931برون رفت داشته اند.

99

تعداد شركتهایی كه در قلمرو زمانی  5935-5931وارد بورس شده اند.

83

تعداد شركتهایی كه سال مالی آنها به  59/93ختم نمی گردد و یا اقدام به تغییر سال مالی خود نموده
اند(به منظورهمگن بودن).
تعداد شركتهایی كه در قلمرو زمانی  5935-5931حقوق صاحبان سهام منفی داشته اند.
تعداد شركتهایی كه در قلمرو زمانی  5935-5931به امور سرمایه گذاری  ،هلددین

 ،بانده هدا و

بیمه و صندوق های سرمایه گذاری اشتغال داشته اند.

485
54
44

جمع كسور

543

تعداد شركت های مورد مطالعه

444

الگوی مدل مورد تحقیق:
ﻣتغیرﻫا و ﻣدﻟهای ﻣورداستفاده
ﻣتغیرﻫای ﻣوردﻣﻄاﻟﻌﻪ در ایﻦ تﺤﻘیق شاﻣﻞ ﻣتغیرﻫای وابستﻪ ،ﻣستﻘﻞ و کنترﻟی بﻪ شرح زیر اندازه گیری شده اند:
متغیر وابسته:
ﻣتغیر وابستﻪ پژوﻫﺶ حاضر ،گﺰارشگری ساﻻنﻪ ﻣاﻟی اسﺖ کﻪ برای اندازه گیری آن ﻣﻄابق با پژوﻫﺶ یو و ژانگ (،)2003
اﻟورنﺲ ( ،)2019آﺟینا و ﻫﻤﻜاران ( )2019و ﻓﺨاری نیا و دیانی ( )1921از دو شاﺧﺺ زیر کﻪ روایی و اﻋتبار آن برای سنجﺶ
ﺧوانایی ﻣتون ﻓارسی توسط برﺧی ﻣﺤﻘﻘان داﺧﻠی نظیر ﻓضﻞ اﻟهی ( )1923و دیانی ( )1913ﻣورد تاﺋید ﻗرار گرﻓﺖ ،استفاده
شده اسﺖ.
شاﺧﺺ اول ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی ،شاﺧﺺ ﻓوگ ( )FOGINDاسﺖ کﻪ تابﻌی از دو ﻣتغیر طول ﺟﻤﻠﻪ (بر حسب کﻠﻤات) و
کﻠﻤات پیچیده (تﻌریف شده بﻪ ﺻورت تﻌداد کﻠﻤات با سﻪ یا ﭼند بﺨﺶ) اسﺖ کﻪ بﻪ ﺻورت زیر ﻣﺤاسبﻪ ﻣی شود:
(ﻣیانگیﻦ تﻌداد کﻠﻤات در ﻫر ﺟﻤﻠﻪ  +درﺻد کﻠﻤات پیچیده)  = 1/0شاﺧﺺ ﻓوگ
ﻓرایند و نﺤوه تﻌییﻦ سﻄﺢ ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی در شاﺧﺺ ﻓوق بﻪ ترتیب زیر اسﺖ:
 -1انتﺨاب یک نﻤونﻪ یﻜﺼد کﻠﻤﻪ ای از ابتدا ،یک نﻤونﻪ یﻜﺼد کﻠﻤﻪ از وسط  ،و یک نﻤونﻪ یﻜﺼد کﻠﻤﻪ ای از اواﺧر گﺰارش بﻪ
ﺻورت تﺼادﻓی.
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 -2شﻤارش تﻌداد ﺟﻤﻼت ﻫر یک از نﻤونﻪ ﻫا.
 -9ﻣشﺨﺺ کردن ﻣتوسط طول ﺟﻤﻼت از طریق تﻘسیم تﻌداد کﻠﻤات بﻪ تﻌداد ﺟﻤﻼت کاﻣﻞ ﻫر نﻤونﻪ یﻜﺼد کﻠﻤﻪ ای؛
 -1شﻤارش تﻌداد کﻠﻤات سﻪ ﻫجایی و بیﺶ از سﻪ ﻫجایی 2؛ ﻣوﺟود (کﻠﻤات پیچیده) در ﻫر کدام از ﻣتون یﻜﺼد کﻠﻤﻪ ای؛
 -1ﺟﻤع کردن تﻌداد کﻠﻤات پیچیده با تﻌداد ﻣتوسط کﻠﻤات در ﺟﻤﻼت؛
 -9ضرب کردن حاﺻﻞ ﺟﻤع تﻌداد کﻠﻤات دشوار و ﻣتوسط کﻠﻤات در ﺟﻤﻼت با ﻋدد ثابﺖ 1/0؛
 -1انجام ﻣﺤاسبات بندﻫای  ،1، 1، 9برای دو نﻤونﻪ یﻜﺼد کﻠﻤﻪ ای دیگر؛
 -2ﻣﺤاسبﻪ ﻣیانگیﻦ نتایج ﻫر سﻪ نﻤونﻪ از طریق ﺟﻤع کردن و تﻘسیم بﻪ تﻌداد (ﻓضﻞ اﻟهی.)1923 ،
رابﻄﻪ بیﻦ شاﺧﺺ ﻓوگ و سﻄﺢ ﺧوانایی بدیﻦ شرح اسﺖ کﻪ FOG≤ 12 :یﻌنی ﻣتﻦ ﻗابﻞ ﺧواندن نبوده و بسیار پیچیده
اسﺖ؛( 11-12ﻣتﻦ سﺨﺖ)؛ (12-11ﻣتﻦ ﻣناسب)؛ (10-12ﻣتﻦ ﻗابﻞ ﻗبول) و ( 2-10ﻣتﻦ آسان) اسﺖ.
دوﻣیﻦ شاﺧﺺ ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی ،شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ ( )IND LENGTHبوده کﻪ بﻪ ﺻورت زیر ﻣﺤاسبﻪ ﻣی شود:
(تﻌداد کﻠﻤات ﻣتﻦ)  = Lnشاﺧﺺ طول ﻣتﻦ
ازآنجاکﻪ ﻣﻘادیر بیشتر شاﺧﺺ ﻫای ﻓوق ،بیانگر ﻣیﺰان ﺧوانایی کﻤتر گﺰارشهای ﻣاﻟی اسﺖ ﻟﺬا ﻫر یک از شاﺧﺺ ﻫای ﻣﺤاسبﻪ
شده ﻣﺬکور در ﻋدد ﻣنفی یک ( )-1ضرب ﻣی شود ،تا ﻣﻌیار ﻣستﻘیﻤی از شاﺧﺺ ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی بﻪ دسﺖ آید.
متغیر مستقل
ﻣتغیر ﻣستﻘﻞ ایﻦ پژوﻫﺶ ،ﻣدیریﺖ درآﻣد اسﺖ .ازآنجاکﻪ بر اساس بسیاری از پژوﻫشهای داﺧﻠی ﺻورت گرﻓتﻪ (آﻗایی و
ﭼاﻟﻜی1922 ،؛ بهار ﻣﻘدم و کوﻫی1923 ،؛ بنی ﻣهد و ﻫﻤﻜاران )1931 ،ﻣدل کازنیک از ﻗدرت تبییﻦ بیشتری برای تﻌییﻦ
اﻗﻼم تﻌهدی اﺧتیاری و ﻣدیریﺖ درآﻣد برﺧوردار اسﺖ ،ﻟﺬا در ایﻦ پژوﻫﺶ از ﻣدل کازنیک ( )1333برای اندازه گیری اﻗﻼم
تﻌهدی اﺧتیاری استفاده شده اسﺖ کﻪ ﻣدل ﻣﺰبور بﻪ شرح زیر اسﺖ:

REVi ,t RECi ,t
PPEi ,t
CFOi ,t
1
( )  2

( )  3
( )  4
)   i ,t
Ai ,t 1
Ai ,t 1
Ai ,t 1
Ai ,t 1
Ai ,t 1

(  1

TAi ,t
Ai ,t 1

کﻪ در آن:
 :TAi,tکﻞ اﻗﻼم تﻌهدی شرکﺖ  iدر سال  tاسﺖ کﻪ از رابﻄﻪ زیر ﻣﺤاسبﻪ ﻣی گردد:
ΔCAi,t - ΔCLi,t- ΔCASHi,t+ Δ STDi,t- DEPi,t = TAi,t
: ΔCAi,tتغییرات داراییهای ﺟاری شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :ΔCLi,tتغییرات بدﻫیهای ﺟاری شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :ΔCASHi,tتغییرات وﺟﻪ نﻘد شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :ΔSTDi,tتغییرات حﺼﻪ ﺟاری بدﻫیهای بﻠندﻣدت شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :DEPi,tﻫﺰینﻪ استهﻼک داراییهای ثابﺖ و ناﻣشهود شرکﺖ  iدر سال ،t
 :Ai,t-1ﺟﻤع داراییهای شرکﺖ  iدر ابتدای سال،
2

 .كلمه ای كه از سه هجا تشکیل شده باشد (مانند كلمه نوشتار) سه هجایی خوانده می شود (شبیه كلمه سه بخشی) كلمه ای را كه بیش از سه هجا

داشته باشد چندهجایی می خوانند (مانند نمایشگاه)
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 :ΔREVi,tتغییرات درآﻣد ﻓروش شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :ΔRECi,tتغییرات حسابهای دریاﻓتنی شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ،
 :PPEi,tاﻣوال ،ﻣاشیﻦ آﻻت و تجهیﺰات شرکﺖ  iدر سال ،t
 :ΔCFOi,tتغییرات ﺟریانهای نﻘدی ﻋﻤﻠیاتی شرکﺖ  iدر ﻫر سال نسبﺖ بﻪ سال ﻗبﻞ و
 :  i, tﺧﻄای ﻣدل برای شرکﺖ  iدر سال  tاسﺖ.
پﺲ از برآورد ﻣدل ﻓوق برای ﻫر شرکﺖ -سال ،ﻣﻘادیر ﺧﻄای ﻣدل (  ،)  i, tنیﺰ بﻪ دسﺖ ﻣی آید کﻪ نشاندﻫنده اﻗـﻼم تﻌهـدی
اﺧتیاری و شاﺧﺺ ﻣدیریﺖ سود اسﺖ.
متغیر کنترلی
در ایﻦ پژوﻫﺶ برﺧی از ﻣهﻤتریﻦ ﻣتغیرﻫایی کﻪ بر ﻣبنای ﻣﻄاﻟﻌات ﻗبﻠی بﻪ ﻋنـوان ﻋواﻣـﻞ ﻣـؤثر برﺧوانـایی گﺰارشـهای ﻣـاﻟی
شرکﺖ شناﺧتﻪ شده اند ،بﻪ ﻋنوان ﻣتغیرﻫای کنترﻟی ﻣدنظر ﻗرار گرﻓتند کﻪ ﻋبارت اند از:
اندازه شرکﺖ :شرکﺖ ﻫای بﺰرگ ﻣﻌﻤوﻻً ﻋﻤﻠیات گسترده و پیچیده تری داشتﻪ و انتظار ﻣی رود کﻪ گﺰارشهای ﻣـاﻟی پیچیـده و
طوﻻنی تری در ﻣﻘایسﻪ با سایر شرکﺖ ﻫا اراﺋﻪ نﻤایند (آﺟینا و ﻫﻤﻜاران .)2019،ازایﻦ رو در ایﻦ تﺤﻘیق ،انـدازه شـرکﺖ کـﻪ از
طریق از ﻟگاریتم طبیﻌی ﺧاﻟﺺ ﻓروش ساﻟیانﻪ شرکﺖ اندازه گیری ﻣی شود ،بﻪ ﻋنوان ﻣتغیر کنترﻟی در نظر گرﻓتﻪ شده اسﺖ.
اﻫرم ﻣاﻟی :اﻫرم ﻣاﻟی از تﻘسیم ﻣجﻤوع بدﻫیها بر ارزش دﻓتری داراییهای شرکﺖ ،ﻣﺤاسـبﻪ ﻣـی شـود .ایـﻦ نسـبﺖ در ﻣﻄاﻟﻌـﻪ
زیﻘال و ﻫﻤﻜاران ( )2011و آﺟینا و ﻫﻤﻜاران ( )2019نیﺰ بﻪ ﻋنوان ﻣتغیر کنترﻟی بﻜار گرﻓتﻪ شده اسﺖ.
تﻤرکﺰ ﻣاﻟﻜیﺖ :تﺌوری نﻤایندگی بیان ﻣی دارد کﻪ پراکندگی ﻣاﻟﻜیﺖ ﻣوﺟب بروز ﻫﺰینـﻪ ﻫـای نﻤاینـدگی و تضـاد ﻣنـاﻓع بـیﻦ
ﻣدیران و ﻣاﻟﻜان ﻣی شود (ﺟنسﻦ و ﻣﻜﻠینگ )1319،ازاینرو ،شرکﺖ ﻫای با ﻣیﺰان تﻤرکﺰ ﻣاﻟﻜیﺖ پـاییﻦ تـر ،اﻗـدام بـﻪ انتشـار
گﺰارش ﻫای ﻣاﻟی ﺧواناتری ﻣی کنند تا بدیﻦ طریق ﻣساﺋﻞ نﻤایندگی ﺧود را کاﻫﺶ دﻫند (کوﻣار )2019 ،در ایـﻦ تﺤﻘیـق ،بـﻪ
پیروی از حساس یگانﻪ و شهریاری ( )1923برای سنجﺶ تﻤرکﺰ ﻣاﻟﻜیﺖ از ﻣجﻤوع درﺻد سهام اشﺨاص حﻘیﻘی یا حﻘوﻗی کـﻪ
بیﺶ از  10درﺻد سهام شرکﺖ را در اﺧتیاردارند ،استفاده شده اسﺖ.
سودآوری :ﻓرضیﻪ اﻓشای ناﻗﺺ ﻣﻄرح شده توسط بﻠوﻣفیﻠد ( )2002و شواﻫد تجربی ﻟیﻦ ( )2002بیان ﻣی کند کـﻪ ﻣـدیران
ﻣی توانند با انتشار گﺰارشهای ﻣاﻟی طوﻻنی و پیچیده تر ،ﻫﺰینﻪ ﻫای پردازش اﺧبار بد را اﻓﺰایﺶ داده و بدیﻦ ترتیـب ،از ﻣیـﺰان
واکنﺶ ﻣنفی بازار بﻪ ایﻦ اﺧبار بﻜاﻫند .ﻫﻤچنیﻦ ،بﻠوﻣفیﻠد ( )2002دریاﻓﺖ زﻣانی کﻪ ﻋﻤﻠﻜرد شرکﺖ ضﻌیف اسﺖ ﻣدیران برای
پنهان نﻤودن ایﻦ ﻣوضوع از دید نهادﻫای ﻗانونی و تﺤﻠیﻠگران ،اﻗدام بﻪ اراﺋﻪ گﺰارشهای ﻣاﻟی دشوار و پیچیده ﻣی نﻤایند .بر ایـﻦ
اساس در ایﻦ پژوﻫﺶ ،بازده حﻘوق ﺻاحبان سهام کﻪ از تﻘسیم سود ﺧاﻟﺺ بر ارزش بازار حﻘوق ﺻاحبان سهام بـﻪ دسـﺖ ﻣـی
آید بﻪ ﻋنوان سنجﻪ سودآوری و یﻜی دیگر از ﻣتغیرﻫای کنترﻟی وارد ﻣدل شده اسﺖ.
بﻪ ﻣنظور آزﻣون ﻓرضیﻪ تﺤﻘیق ،از ﻣدل رگرسیونی ﭼندﻣتغیره زیر کﻪ برگرﻓتﻪ از پژوﻫﺶ آﺟینا و ﻫﻤﻜاران ( )2019اسﺖ ،استفاده
شده اسﺖ:
ﻣدل ()1

READi ,t  0  1DAi ,t  2 SIZEi ,t  3 LEVi ,t  4CONi ,t  5 ROEi ,t   i ,t
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کﻪ در ﻣدل ﻓوق:
 ،READi,tیﻜی از دو شاﺧﺺ ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی شرکﺖ  iدر سـال t؛  ،DAi,tاﻗـﻼم تﻌهـدی  ،SIZEi,tانـدازه شـرکﺖ،
ﻣﻌادل ﻟگاریتم طبیﻌی ﻓروش ساﻟیانﻪ شرکﺖ  iاﺧتیاری شرکﺖ  iدر سال  ،t LEVi,tاﻫرم ﻣاﻟی کﻪ برابر اسﺖ با نسبﺖ بـدﻫی بـﻪ
ﻣجﻤوع داراییهای شرکﺖ  iدر سال در سال t؛  ،ROEi,t ،tنسبﺖ سود ﺧاﻟﺺ بﻪ ارزش بـازار حﻘـوق  ،CONi,tتﻤرکـﺰ ﻣاﻟﻜیـﺖ
شرکﺖ  iدر سال t؛ ﺻاحبان سهام شرکﺖ  iدر سال  tو ،εi,tﺟﺰء ﺧﻄای ﻣدل رگرسیون اسﺖ.
از آنجاکﻪ در ایﻦ تﺤﻘیق برای سـنجﺶ ﺧوانـایی گﺰارشـگری ﻣـاﻟی از دو شـاﺧﺺ ﻓـوگ ( )FOGINDو شـاﺧﺺ طـول ﻣـتﻦ
( )INDLENGTHاستفاده شده اسﺖ ،ﻟﺬا ﻣدل ﻓوق ،برای ﻫر یک از ﻣﻌیارﻫای ﺧوانایی گﺰارشـگری ﻣـاﻟی بـﻪ ﺻـورت ﺟداگانـﻪ
برآورد ﻣی گردد .بﻪ ﻣنظور برآورد ﻣدﻟهای تﺤﻘیق از تﻜنیک داده ﻫای تﻠفیﻘی استفاده شده اسﺖ .داده ﻫای تﻠفیﻘی کـﻪ از ترکیـب
دو دستﻪ داده ﻫای سری زﻣانی و ﻣﻘﻄﻌی حاﺻﻞ ﻣی شود ،اﻣروزه بﻪ طـور گسـترده ای توسـط ﻣﺤﻘﻘـیﻦ ﻣورداسـتفاده ﻗـرار ﻣـی
گیرد.در بسیاری از ﻣوارد ،ﻣﺤﻘﻘیﻦ از ایﻦ روش برای ﻣواردی کﻪ نﻤی توان ﻣساﺋﻞ را بﻪ ﺻورت سری زﻣانی یا ﻣﻘﻄﻌی بررسی نﻤود
و یا زﻣانی کﻪ تﻌداد داده ﻫا کم اسﺖ ،استفاده ﻣی کنند .ادغام داده ﻫای سری زﻣانی و ﻣﻘﻄﻌی و ضرورت استفاده از آن بیشـتر بـﻪ
دﻟیﻞ اﻓﺰایﺶ تﻌداد ﻣشاﻫدات ،باﻻ بردن درﺟﻪ آزادی ،کاﻫﺶ ناﻫﻤسانی واریانﺲ و کاﻫﺶ ﻫم ﺧﻄی ﻣیان ﻣتغیرﻫا اسﺖ (گجراتـی،
.)2003
آﻣار توﺻیفی
ﺟدول ( )2آﻣار توﺻیفی ﻣتغیرﻫای ﻣورد آزﻣون کﻪ شاﻣﻞ برﺧی شاﺧﺼهای ﻣرکﺰی و پراکندگی اسﺖ را برای نﻤونﻪ ای ﻣتشﻜﻞ از
 111شرکﺖ -سال ﻣشاﻫده در ﻓاﺻﻠﻪ زﻣانی ساﻟهای  1931-1931نشان ﻣی دﻫد.
جدول( )2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

مشاهدات

انحراف

چولگی

کشیدگی

معیار

FOG IND

111

-12/320

-11/122

-21/019

-11/212

9/221

0/192

1/031

LENGTH
IND
DA

111

-1/921

-1/111

-1/130

-9/193

1/193

0/111

9/122

111

0/912

0/111

0/009

0/211

0/101

0/112

1/122

SIZE

111

10/112

10/122

3/313

12/909

0/111

0/2291

9/329

LEV

111

0/112

0/192

0/131

0/192

0/901

0/229

1/001

CON

111

0/329

0/919

0/012

0/121

0/311

0/201

9/211

ROE

111

0/131

0/111

0/011

0/119

0/919

0/291

1/991

ﻫﻤانگونﻪ کﻪ در ایﻦ نگاره ﻣﻼحظﻪ ﻣی شود ،ﻣیانگیﻦ شاﺧﺺ ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی ﻓوگ برابر  12/32و ﻣیانگیﻦ شاﺧﺺ
ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی طول ﻣتﻦ ،برابر  1/92اسﺖ .شاﺧﺺ ﻣدیریﺖ درآﻣد کﻪ بر اساس ﻣدل کازنیک ( )1333اندازه گیری شده
اسﺖ ،دارای ﻣﻘدار ﻣیانگیﻦ 0/ 912و ﻣیانﻪ  0/191اسﺖ .ﻫﻤچنیﻦ ،ﻣﻼحظﻪ ﻣﻘدار ﻣیانگیﻦ ﻣتغیر اﻫرم ﻣاﻟی حﻜایﺖ از آن دارد کﻪ
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بﻪ طور ﻣتوسط حدود  11درﺻد از داراییهای ﻫای شرکتهای ﻣورد بررسی از طریق استﻘراض ،تأﻣیﻦ ﻣاﻟی شده اند.سود ﺧاﻟﺺ
شرکتهای نﻤونﻪ نیﺰ بﻪ طور ﻣتوسط ،ﻣﻌادل  13درﺻد ارزش بازار حﻘوق ﺻاحبان سهام آنهاسﺖ.
نتایج آزمون فرضیه ها
با توﺟﻪ بﻪ روش ﻣدل سازی داده ﻫای تﻠفیﻘی ،ابتدا باید ﻣشﺨﺺ نﻤود کﻪ کدام یک از ﻓروض یﻜسان بودن ﻋرض از ﻣبدأﻫا یا
ﻣتفاوت بودن آنها برای ﻣﻘاطع ،ﻣی بایسﺖ اﻋﻤال گردد .بدیﻦ ﻣنظور از آزﻣون  Fﻟیﻤر استفاده ﻣی شود .در ایﻦ آزﻣون ،ﻓرضیﻪ
 ،H0نشان دﻫنده یﻜسان بودن ﻋرض از ﻣبداﻫا بوده و در ﻣﻘابﻞ ﻓرضیﻪ  ،H1دﻻﻟﺖ بر ناﻫﻤسانی ﻋرض از ﻣبدأﻫا دارد .ﭼنان ﭼﻪ
آﻣاره  Fﻣﺤاسباتی بیشتر از  Fﺟدول باشد ،ﻓرضیﻪ ﺻفر ( )H0رد شده و ﻣتفاوت بودن ﻋرض از ﻣبدأﻫا برای ﻣﻘاطع ﻣﺨتﻠف
پﺬیرﻓتﻪ ﻣی شود .نتایج ﻣربوط بﻪ آزﻣون  Fدر ﺟدول( )9نشان داده شده اسﺖ:
جدول( )3نتایج آزمون  Fلیمر برای مدلهای تحقیق
مدل

شاخص خوانایی

مقدار آماره F

سطح معناداری

نتیجه

ﻣدل ()1

شاﺧﺺ ﻓوگ

9/929

0/000

رد H0

ﻣدل ()2

شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ

1/120

0/000

رد H0

نتایج ایﻦ ﺟدول نشان ﻣی دﻫد ﻓرضیﻪ ﺻفر ﻣبنی بر برابری ﻋرض از ﻣبدأﻫا در ﻣﻘاطع ﻣﺨتﻠف برای تﻤاﻣی ﻣدﻟها رد ﻣی شود.
پﺲ از ﻣشﺨﺺ شدن ایﻦ کﻪ ﻋرض از ﻣبدأ برای ﻣﻘاطع ﻣﺨتﻠف یﻜسان نیسﺖ ،باید روش ﻣورداستفاده در برآورد ﻣدل (اثرات ثابﺖ
یا تﺼادﻓی) تﻌییﻦ گردد کﻪ بدیﻦ ﻣنظور از آزﻣون ﻫاسﻤﻦ استفاده ﻣی شود .در ایﻦ آزﻣون ﻓرضیﻪ  ،H0ﻣبنی بر سازگاری تﺨﻤیﻦ
ﻫای اثر تﺼادﻓی در ﻣﻘابﻞ ﻓرضیﻪ  ،H1ﻣبنی بر ناسازگاری تﺨﻤینهای اثر تﺼادﻓی ﻗرار ﻣی گیرد .بنابرایﻦ در ﺻورتی کﻪ H0
پﺬیرﻓتﻪ شود ،روش اثرات تﺼادﻓی بر روش اثرات ثابﺖ ﻣرﺟﺢ ﺧواﻫد بود و در غیر ایﻦ ﺻورت ،روش اثرات ثابﺖ بر روش اثرات
تﺼادﻓی برتری ﺧواﻫد داشﺖ .نتایج ﻣربوط بﻪ آزﻣون ﻫاسﻤﻦ در ﺟدول( )1نشان داده شده اسﺖ:
جدول( )4نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت واثرات تصادفی
مدل

شاخص خوانایی

مقدار آماره F

سطح معناداری

نتیجه

ﻣدل ()1

شاﺧﺺ ﻓوگ

12/292

0/012

رد H0

ﻣدل ()2

شاﺧﺺ طول ﻣتﻦ

19/111

0/009

رد H0

نتایج ﺟدول ﻓوق بیانگرآن اسﺖ کﻪ ﻓرضیﻪ ﺻفررد شده ،ﻟﺬا ﻣدل ﻫا باید بﻪ روش اثرات ثابـﺖ برآوردگـردد .بـﻪ ﻣنظـور تشـﺨیﺺ
نرﻣال بودن توزیع اﺟﺰای اﺧﻼل ﻣدل نیﺰ از آزﻣون ﺟارک -برا استفاده گردید .از آنجاکﻪ نتیجﺔ احتﻤـال آﻣـارة ﺟـارک-بـرا ،بـرای
ﻣدﻟهای تﺤﻘیق بیشتراز  01/0اسﺖ ،ﻟﺬا ﻓرض ﺻفر ﻣبنی بر نرﻣال بودن اﺟﺰای اﺧﻼل را نﻤی تـوان رد کـرد؛ پـﺲ توزیـع اﺟـﺰای
اﺧﻼل نرﻣال اسﺖ .ضﻤﻦ آن کﻪ ،براساس ﻗضیﺔ حد ﻣرکﺰی،درداده ﻫایی کﻪ تﻌدادﻣشاﻫده ﻫازیاد اسـﺖ ،ضـرایب نرﻣـال ﻣﺤسـوب
ﻣی شوند،ﻫرﭼند توزیع اﺟﺰا نرﻣال نباشد (گجراتی.)2003 ،درایﻦ تﺤﻘیق ﻫﻤچنیﻦ،برای آزﻣون ﻫﻤبستگی بیﻦ پسﻤاندﻫا از آﻣـاره
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دوربیﻦ -واتسﻦ و برای رﻓع ناﻫﻤسانی واریانﺲ ،ازروش حداﻗﻞ ﻣربﻌات تﻌﻤیم یاﻓتﻪ استفاده شده اسـﺖ.ﻋـﻼوه بـرایﻦ ،بـﻪ ﻣنظـور
اطﻤینان از ﻋدم وﺟودﻣشﻜﻞ ﻫم ﺧﻄی ﭼندگانﻪ بـیﻦ ﻣتغیرﻫـا ،آزﻣـون ﻫـم ﺧﻄـی بـا اسـتفاده از ﻋاﻣـﻞ تـورم واریـانﺲ ()VIF
ﻣوردبررسی ﻗرار گرﻓﺖ کﻪ با توﺟﻪ آن کﻪ ﻣﻘادیر ایﻦ آﻣاره برای ﻣتغیرﻫای توضیﺤی کﻤتر از 10اسﺖ ،ﻣی توان دریاﻓﺖ کﻪ ﻣشﻜﻞ
ﻫم ﺧﻄی ﭼندگانﻪ تهدیدی ﺟدی برای ﻣدل ﻣﺤسوب نﻤی شود.
جدول()5نتایج برآورد مدل پژوهش بر اساس دو شاخص خوانایی گزارشگری مالی
))LENGTH IND

()FOG IND
ﻣتغیر

ضریب

آﻣاره t

آﻣاره t

آﻣاره t

C

0/199

1/112

0/191

1/912

DA

-0/129

-2/119

-0/139

-2/121

SIZE

-0/013

-2/912

-0/013

-0/211

LEV

-0/032

-1/931

-0/022

-1/110

CON

-0/101

-1/912

-0/121

-1/119

ROE

0/029

2/991

0/022

2/121

آﻣاره F

11/102

11/210

ضریب تﻌییﻦ تﻌدیﻞ شده

0/122

0/111

ازﻣون دوربیﻦ واتسون

1/293

1/211

ﻣﻼحظﻪ ﻣﻘادیر Fدر ایﻦ ﺟدول بیانگر ﻣﻌناداری کﻠی ﻣدل ﻫای رگرسیونی بر ارزش شده در سﻄﺢ اطﻤینـان  0/33اسـﺖ .ﻣﻘـادیر
آﻣاره دوربیﻦ -واتسون نیﺰ حﻜایﺖ از ﻋدم وﺟود ﻣشﻜﻞ ﺧود ﻫﻤبستگی درﻣیان ﺟﻤﻼت پسﻤاند دارد .ﻫﻤانگونﻪ کﻪ در ایـﻦ ﺟـدول
ﻣشهود اسﺖ ،ضـریب بـرآوردی و آﻣـاره  tﻣربـوط بـﻪ ﻣتغیـر ﻣـدیریﺖ درآﻣـد ( )DAدر ﻫـر دو ﻣـدل ﻣنفـی ( -0/129شـاﺧﺺ
ﻓوگ -0/139،شاﺧﺺ طول سند) و در سﻄﺢ ﺧﻄای  1درﺻد ﻣﻌنادار اسﺖ .بدیﻦ ترتیب ،ﻓرضیﻪ ﻫای پژوﻫﺶ در سﻄﺢ ﺧﻄـای 1
درﺻد تأیید ﻣی گردد .یﻌنی ﻣی توان ادﻋا نﻤودکﻪ بﻄور کﻠی ﻣدیریﺖ درآﻣد ،با ﻣیـﺰان ﺧوانـایی گﺰارشـهای ﻣـاﻟی شـرکتها رابﻄـﻪ
ﻣﻌناداری دارد.
ﻋﻼوه برایﻦ ،با توﺟﻪ بﻪ ضریب برآوردی و آﻣاره  ،tﻣتغیرﻫای کنترل اندازه شرکﺖ رابﻄﻪ ﻣنفی و ﻣتغیـر سـودآوری رابﻄـﻪ ﻣثبـﺖ و
ﻣﻌنادار با ﻣتغیر وابستﻪ (گﺰارشگری ﻣاﻟی) دارند.
نتیجه گیری
از زﻣان اراﺋﻪ نظریﻪ حسابداری سیاسی و ﻗراردادی توسط واتﺰ و زیﻤرﻣﻦ در اواﺧـر دﻫـﻪ  ،1310ﻣـدیریﺖ درآﻣـد ﻓرﺻـﺖ طﻠبانـﻪ
ﻫﻤواره بﻪ ﻋنوان یﻜی از ﻣوضوع ﻫای بﺤث برانگیﺰ در حوزه حسابداری بوده اسﺖ.براساس ایﻦ رویﻜـرد ،شـرکتهای دارای ﻣـدیریﺖ
درآﻣد گﺰارشهای ﻣاﻟی دشوار و با ﺧوانایی کﻤتر ﻣنتشر ﻣی کنند با توﺟﻪ بﻪ اینﻜﻪ ﺧوانایی شاﺧﺼی ﻣهم در اندازه گیـری کیفیـﺖ
اطﻼﻋات ﻣﺤسوب ﻣی شود ،باﻋث ﺟﺬب و ترغیب سرﻣایﻪ گﺬاران بﻪ ﻣشارکﺖ در بازارسرﻣایﻪ ﻣی شود .از ایﻦ رو ،پژوﻫﺶ حاضر اثر
ﻣدیریﺖ درآﻣد بر گﺰارشگری ساﻻنﻪ ﻣاﻟی شرکتها را ﻣورد آزﻣون ﻗرارداده اسﺖ .نتایج تﺤﻘیق حاکی از آن اسﺖ کﻪ ﻣدیریﺖ درآﻣد
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با ﻣیﺰان ﺧوانایی گﺰارشهای ﻣاﻟی شرکتها رابﻄﻪ ﻣﻌناداری دارد.بﻪ ﻋبارت دیگر بیﻦ ﻣدیریﺖ درآﻣد ،شاﺧﺺ ﻓوگ و شـاﺧﺺ طـول
سند رابﻄﻪ ﻣﻌناداری وﺟود دارد.
نتیجﻪ بدسﺖ آﻣده در ایﻦ پژوﻫﺶ ،با یاﻓتﻪ ﻫای تﺤﻘیق آﺟینا و ﻫﻤﻜـاران ()2019ﻣﻄابﻘـﺖ دارد .براسـاس یاﻓتـﻪ ﻫـای پـژوﻫﺶ
حاضر ،بﻪ سازﻣان بورس و اوراق بهادار تهران پیشـنهاد ﻣـی شـود کـﻪ بـا ایجـاد و تﻘویـﺖ راه کارﻫـایی ﺟهـﺖ اﻓـﺰایﺶ ﺧوانـایی
گﺰارشگری ﻣاﻟی شرکتها گام برداشتﻪ و نظارت بیشتری بر گﺰارشهای ﻣاﻟی شرکتها داشتﻪ باشند .بﻪ سرﻣایﻪ گـﺬاران و تﺤﻠیﻠگـران
ﻣاﻟی نیﺰ پیشنهاد ﻣی شود تا در تجﺰیﻪ و تﺤﻠیﻞ اطﻼﻋات ،رابﻄﻪ ﻣیان ﻣدیریﺖ درآﻣد و ﺧوانایی گﺰارشـگری ﻣـاﻟی را در ﻣـدﻟهای
تﺼﻤیم گیری ﺧود ﻣد نظر ﻗرار دﻫند و توﺟﻪ داشتﻪ باشند .ﻫﻤچنیﻦ ،نظر بﻪ اینﻜﻪ اﻗﻼم تﻌهدی ﺟﺰء آن دستﻪ از اطﻼﻋـات ﻣـاﻟی
ﻫستند کﻪ اﻣﻜان ﻣدیریﺖ و دستﻜاری بیشتری دارند و با توﺟﻪ بﻪ تأثیر ایﻦ اﻗﻼم در اﻓﺰایﺶ پیچیدگی و دشواری گﺰارشهای ﻣاﻟی
بﻪ تدویﻦ کنندگان استانداردﻫای حسابداری پیشنهاد ﻣی شود تا بـا ﻣـدنظر ﻗـراردادن کیفیـﺖ و اﻟﺰاﻣـات اﻓشـای ایـﻦ اﻗـﻼم در
استانداردﻫای حسابداری ،ﻣوﺟبات بهبود شفاﻓیﺖ و ﺧوانایی گﺰارشگری ﻣاﻟی شرکتها را ﻓراﻫم آورند.
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