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 .3مقدمه
اطالعات شفاف را میتوار به عنوار یکی از اب ارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیرار دانست.
هرچه انتشار اطالعات در محیط ارتصادی بیشتر باشد ،امکار اتخاذ تصمیمهای مگاهانه و ایفاای
مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیز و مصرف منابع ،بیشتر میشود .بنابراین ،یکی از
ال امات رشد و توسعه ارتصادی دسترسی ذینفعار به اطالعات شفاف و با کیفیت است .ادبیاات
وسیعی در حسابداری رهنمودهایی را در باب رابطه بین کیفیت افشای اطالعاات ماالی و باازده
سهام شرکتها فراهم میکنند .این در حالی اسات کاه در برخای از مطالعاات از ربیاز باری و
براور ،)7381( 7کاز و لئونساتین ،)7388( 2هانادا و لاین ،)7331( 2کالرکساور 4و همکاارار
( )7331و خواجوی و ممتازیار ( )7232کیفیت افشا به عنوار علات و باازده ساهام باه عناوار
معلول در نظر گرفته شده ،در برخی دیگر از پاژوهشهاا از ربیاز اینساساتی )7331( 1و دای و
سری ار )7331( 1بازده سهام به عنوار علت و کیفیت افشا به عنوار معلول در نظر گرفتاه شاده
است.
در هر دو دسته از مطالعات ،شواهد تجربی رابطه در نظر گرفته شاده را ماورد تاییاد رارار
دادهاند و حال این سؤال پیش میمید که کدام یک از این رویکردهای اتخااذ شاده در مطالعاات
باال صحیح است؟ کدام متغیر را به عنوار متغیر مستقز و کدام یک را به عناوار متغیار وابساته
باید در نظر گرفت؟ با توجه به تاییاد نتاایج در هار دو دساته از مطالعاات و همسناین بررسای
ادبیات موجود ،میتوار اینگونه نتیجه گرفت که یک رابطه دوطرفه بین دو متغیار فاوق وجاود
دارد و لذا در بررسی رابطه بین این دو با استفاده از مباحث ارتصادسنجی ،باه جاای اساتفاده از
مدلهای تک معادلهای ( که تنها بیانگر رابطه یاک طرفاه باین دو متغیار مایباشاند) ،بایاد از
سیستم «معادالت هم مار ( »1که نشار دهنده رابطه متقابز و دو طرفه باین دو متغیار اسات)
استفاده کرد.
گرچه مطالعات زیادی در رابطه با عوامز موکر بر هار یاک از موضاوعات فاوق و پیامادهای
مرها در تصمیمات سرمایهگذارار انجام شده است ،اما مطالعهای که باه بررسای رابطاه متقاباز
بین کیفیت افشای اطالعات مالی و بازده سهام و نی تعیین جهت علیت مرها پرداخته باشاد در
بورس اوراق بهادار تهرار ،صورت نگرفته است .لذا یکی از اهداف این مطالعه ،پر کردر این خاال
مطالعاتی است و در این راستا به بررسی تجربی این موضوع در شارکتهاای پذیرفتاه شاده در
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بورس اوراق بهادار تهرار میپردازد .بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطاه هم ماار باین
کیفیت افشای اطالعات مالی و بازده سهام شارکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهرار با استفاده از سیستم معادالت هم ماار اسات .در اداماه مقالاه مباانی نظاری و پیشاینه
پژوهشهای مرتبط با موضوع و همسنین روش پژوهش و فرضیههای برگرفته از مس له و مباانی
نظری پژوهش بیار میشود .در نهایت نتایج مزمور فرضیات مطرح و در پایار با توجه باه نتاایج
مزمور فرضیات ،مبانی نظری و پیشینه مطرح شده ،نتیجاهگیاری صاورت مایگیارد و باا ذکار
پیشنهادها به پایار میرسد.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .2-3کیفیت افشا
در سطح معنایی ،8کلمه افشاء به معنی انتشار اطالعات است ،اما حسابدارار اغلب تمایز به
استفاده محدود از این واژه به معنای انتشار اطالعات صرفاً مالی واحد تجااری ،در گا ارشهاای
ساالنه دارند .تعیین مقدار اطالعات رابز ارائه بستگی به اهداف گ ارشگری مالی و اهمیت اراالم
دارد .هدف از گ ارشگری مالی ارائه اطالعاتی برای سرمایه گاذارار باالقوه و بساتانکارار و ساایر
استفاده کنندگار است ،به نحوی که اطالعات در تصمیم گیریهاای منطقای سارمایه گاذاری،
اعتباردهی و تصمیمهای مشابه مفید وارع شوند (هندریکسور و ونبردا.)811 :7332 ،3
هدف اصلی افشا ،مگاه کردر تحلیزگرار و سارمایهگاذارار درباارهی مبلا و زماار بنادی
جریارهای نقدی متی است تا تحلیزگرار مالی و سرمایهگذارار پیشبینی بهتاری از ساودموری
متی داشته باشند .بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامدارار ،سودمند میباشد .تحقیقااتی
که در این زمینه صورت گرفته ،نشار میدهد که یک افشای خوب ،درت پیشبینی تحلیزگرار
از سودهای متی را بهبود میبخشد .به این معنی که در شرکتهای با سطح افشای باال نسبت به
شرکتهای با سطح افشای پایین ،رابطهی رویتری بین بازده سهام و سودهای متای وجاود دارد
(دسای 71و همکارار .)2114 ،باشمن و اسمیت )2112( 77نی معتقدند که اطالعاات حساابداری
مالی و کیفیت افشای باالتر از طریق شناسایی بهتر فرصتهای سرمایهگذاری توساط مادیرار و
سرمایهگذارار ،نظام باه انتخااب طارحهاا و کااهش خطار اخالرای مادیرار (نقاش حااکمیتی
اطالعات) و اف ایش نقدشوندگی و کاهش عدم تقارر اطالعاتی در باین سارمایهگاذارار موجاب
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ارتقا و بهبود عملکرد ارتصادی و اف ایش بازده سهامدارار میشود.
 .2-2کیفیت افشای اطالعات مالی و بازده سهام
پژوهشهای نظری انجام شده دو دیدگاه ممکن را مبنی بر اینکه کیفیت افشا میتواند بار
بازده سهام ت کیر بگذارد ارائه میکند .دیدگاه اول پژوهشهای انجام شاده باه وسایله دیاموناد و
ورچیاا )7337( 72و اسااپینوزا وتامبتااا )2111( 72کاه معتقدنااد افشااای کاافی بااا کاااهش دادر
ه ینه های معامالت و یا اف ایش تقاضا برای سهام و در نتیجه با کاهش بازده مورد انتظاار باعاث
اف ایش نقدینگی سهام و کاهش ریسک مر میشود .دیادگاه دوم مبنای بار اینکاه ساطح افشاا
میتواند بر بازده ت کیر بگذارد ،مربوط به پژوهشهاای باری و باراور ( ،)7381کاز و لئونساتین
( ،)7388هاندا و لین ( )7331و کالرکسور و همکارار ( )7331مایباشاد .مرهاا معتقدناد کاه
افشای بهتر باعث کاهش خطای پیشبینی سرمایهگذارار درباارهی پارامترهاایی از ربیاز باازده
مینده سهام میشود ،به این معنی که سرمایهگذارار ریساک بیشاتری را بارای یاک دارایای باا
اطالعات کم در مقایسه با یک دارایی با اطالعات زیاد در نظر میگیرند .هردو دیدگاه را میتاوار
تحت مفهوم تقارر اطالعات نشار داد .هرچند که فرض میشود دیدگاه دوم تاکیر کیفیات افشاا
را بر روی بازده سهام از طریق بتای سهام نشار میدهد (حسینی و موسلی.)711 :2171 ،74
از طرفی دیگر انتظار بر این است که عملکرد شرکتها ،کیفیت گ ارشگری مالی و افشاای
اطالعات شرکتها را تحت ت کیر ررار دهد .از ساال  7317ماوارد بسایاری از تضااد مناافع باین
گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها به وسیله ارتصاددانار مطرح شده اسات.
این موارد به طور کلی در حسابداری مدیریت به تئوری نمایندگی مشهور است (جنسن و ماک-
لینگ .)7311 ،71هسته اصلی تئوری نمایندگی بر این فرض استوار است که مادیرار باه عناوار
نمایندگار سهامدارار ممکن است به گونهای عمز نمایند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که ل وماً
در راستای به حداکثر رساندر کروت سهامدارار نباشد .موضوع شافافیت صاورتهاای ماالی باه
عنوار یک راهکار عملی برای کنترل ایان تضاادها ماورد توجاه رارار گرفتاه اسات (کاارامونو و
وافی 412 :2111 ،71؛ حساسیگانه و خیرالهی 11 :7281 ،و شعری و مرفوع.)11 :7281 ،
سینقاوی و دسای )7317( 71معتقدند که سودموری و باازده ساهام ،معیااری از عملکارد
مطلوب مدیریت است .زمانی که معیار ارزیابی عملکرد مدیرار سودموری و بازدهی سهام باشاد،
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مدیریت شرکت سودمور (با بازده بیشتر) ،به منظور تشریح تواناییاش در حاداکثر کاردر کاروت
سهامدارار و حمایت از مورعیتها و پاداشهایش ،اطالعات را تفصیلی و با کیفیت بهتاری ارائاه
میکند .در مقابز ،زمانی که بازده سهام پایین است ،مادیریت ممکان اسات باه منظاور پنهاار
کردر دالیز زیار یا کاهش سود ،اطالعات کمتری افشاا کناد .اینساساتی ( )7331نیا معتقاد
است که شرکتهای سودمورتر (با عملکرد بهتر) ،اطالعات بیشتر و با کیفیتتری ارائه میکنناد.
وی چنین استدالل میکند که بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیرار شرکتهای سودمور از افشای
اطالعات به منظور دستیابی به م ایاای شخصای اساتفاده مایکنناد .بناابراین ،مرهاا اطالعاات
تفصیلی و با کیفیت ارائه میکنند تا از تداوم مورعیتها و رراردادهای پاداش خود حمایت کنند.
براساس تئوری پیامرسانی ،مالکار به منظور اجتناب از ارزشیابی شدر کمتر از وارع سهام خود
به ارائه اخبار خوب به بازار سارمایه ،راغاب هساتند .براسااس نظریاه فرمینادهای سیاسای نیا
شرکتهای سودمورتر به افشای بیشتر و با کیفیتتر اطالعات عالرمندند تا سطح سود را توجیاه
کنند .دای و سری ار ( )7331بیار میکنند که بازده سهام ،کارایی شرکتها را اندازهگیری مای-
کند و عملکرد یک شرکت ،اکر پیامرسانی بر بازار اوراق بهادار شارکت و مهاارتهاای مادیریتی
دارد .به عنوار نمونه ،شرکتی با اخبار خوب (بازدهی زیاد) ،اف ایش در ارزش بازار سهام و اعتباار
مدیریت را تجربه میکند .نقطه مقابز این امر برای شرکت با اخبار بد (بازدهی کم) صادق است
(اوسه-منسه.)2111،78
 .1پیشینه پژوهش
پژوهشی که به صورت مستقیم به بررسی رابطه هم مار کیفیت افشاای اطالعاات ماالی و
بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهرار پرداخته باشد ،مشاهده نشد .با این وجود ،در اینجاا باه
بیار پارهای از پژوهشهای تجربی پرداخته میشود که در این زمینه انجام شده و باه نحاوی باا
موضوع پژوهش ارتباط پیدا میکنند .اف ور بر این ،برخی از پژوهشها به منظور ایجاد پشاتوانه
برای بهکارگیری متغیرهای این پژوهش بیار شده است.
دیاموند و ورچیا ( )7332معتقدند که افشای اختیاری ،عدم تقارر اطالعات باین سارمایه
گذارار مگاه و نامگاه را کاهش میدهد .در نتیجه ،در شرکتهای با سطح افشاای بااال ،سارمایه-
گذارار میتوانند نسبتاً مطمئن باشند که هر گونه مبادالت سهام تحت یک ریمت عادالنه انجام
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میگیرد ،لذا نقدینگی سهام شرکت اف ایش مییابد .به عالوه این مطالعات استدالل میکنند که
افشای گسترده و نقدینگی سهام با اف ایش مالکیت نهادی همراه است.
هیلی 73و همکارانش ( )7333دریافتند که شرکتهایی که افشاء را بسط دادهاند ،افا ایش
هم زمار مؤکری در ریمت سهام در دست خاود را تجرباه کاردهاناد ،کاه متناساب باا عملکارد
سودهای جاری نبوده است.
گلب و زاروین )2112( 21به بررسی سیاستهای افشاای شارکتهاا و محتاوای اطالعااتی
ریمت سهام پرداخته و نتایج حاکی از مر است که در شرکتهایی که کیفیت افشاای اطالعاات
مالی باالست ،رابطه باین باازده جااری ساهام و ساودموری شارکت در ساالهاای متای بهتار و
مستحکمتر میباشد.
کانگ ( )2114رابطهی بین افشا و بازده سهام را نشار میدهاد .وی باا اساتفاده از صارف
ریسک افشا و برای اندازه گیری تفاوت در بازده سهام ،با مقایسه گ ینههایی که در مرهاا تقاارر
اطالعات وجود داشته با موارد دیگر ،خاطر نشار کرد که شرکتهای با تاریخسه افشا باد صارف
ریسک افشای بیشتری در بازده سهامشار دارند.
جنسن ،مارشال و پاگ ( )2111به بررسی تاکیر کیفیت افشا بر عملکرد متای شارکتهاای
پذیرفته شده ممریکایی در یک دوره هفت ساله پرداختند .برای سنجش کیفیات افشاا از انادازه
فرم( 10-Kبه کیلو بایت) ،تعداد یادداشتهای همراه صورتهاای ماالی ،انادازه یادداشاتهاای
همراه صورتهای مالی (به کیلو بایت) و نسبت اندازه بخش افشای ماالی باه انادازه فارم 10-K
استفاده شده است .یافتههای پژوهش حاکی از مر است که شارکتهاای باا انادازه فارم 10-K

کمتر ،عملکرد متی بهتری نسبت به سایر شرکتهای صنعت خود دارند .باا ایان وجاود شاواهد
بیانگر مر است که تبیین عملکرد فقط به اندازه فرم  10-Kمحدود نمایشاود .افا ور بار ایان،
شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین تغییرات در کیفیت افشای اطالعات و تغییرات عملکرد
متی یافت نشد .چی ( )2113به بررسی تا کیر کیفیات افشاا بار عملکارد شارکتهاای تاایوانی
پرداخت .یافتههای پژوهش وی حاکی از مر است که رابطه مساتقیم و معنااداری باین کیفیات
افشا و عملکرد شرکتها وجود دارد.
همسنین حاسینی و والکر ( )2113در پژوهشی به بررسی تاکیر افشای اختیاری بار رابطاه
بین بازده جاری سهام و سودموری متی مر کردند .نتایج حاکی از مر است که پیشبینی ریمات
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سهام بر مبنای سودموری جاری شرکتها با اف ایش شفافیت اطالعات ،اف ایش مییابد .حساینی
و موسلی ( )2171به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و بازده سهام در انگلستار پرداختند .هادف
اصلی مر ها بررسی نقش شفافیت گ ارشگری مالی در اف ایش توانایی سرمایهگذارار برای پیش-
بینی بهتر سودهای متی میباشد .نتایج تحقیق حاکی از مر است کاه کیفیات افشاا یاک عاماز
ریسکی بااهمیت میباشد و شرکتهایی که کیفیت افشای ضعیفی دارند نسبت به شرکتهاایی
که کیفیت افشای روی دارند ه ینه سرمایه بیشتری را تحمز میکنند.
ارجی ( )2177اکر کیفیت افشای اطالعات بر ریسک نقد شاوندگی را ماورد بررسای رارار
داد .نتایج تحقیق حاکی از مر بود که کیفیت باالتر با ریسک نقد شوندگی کمتر در ارتباط است
و کاهش در ه ینه سرمایه به دلیز این ارتباط ،از نظر ارتصادی رابز توجیه است.
چانگ و همکارار ()2172به بررسی تاکیر افشا بر ریمتگذاری نادرست سهام پرداختند.در
این راستا 727 ،شرکت پذیرفته شده در بورس کره را مورد بررسی ررار گرفت .یافتاههاای ایان
پژوهش حاکی از مر بود که با اف ایش کمیت افشا ل وما منطقی بودر ارزشیابی ساهام افا ایش
نمییابد.
فدایی و اسماعیز زاده مقری ( )2174به بررسی تجربی اکارات کیفیات افشاا بار سااختار
سرمایه در شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهارار پرداختناد .یافتاه
های این پژوهش حاکی از ار بود که رابطه معناداری بین کیفیت افشا و ساختار سارمایه وجاود
ندارد .با این وجود ،افشای بازار میتواند به طور مستیم و معنادار بر نرخ بازده داراییهاا و باازده
حقوق صاحبار سهام تاکیر گذارد.
چادهری ( )2174به بررسی تاکیر کیفیت افشا بر فراریت ریمت سهام پرداخت .یافتههاای
این پژوهش با استفاده از رگرسیور حاکی از مر بود که رابطه معکوس و معناداری باین کیفیات
افشا و فراریت ریمت سهام وجود دارد.
باررزاده ( )7284در رسالهی خود تحت عنوار بررسی عوامز مؤکر بار باازده ماورد انتظاار
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرار؛ پاره ای شاواهد تجربای ،در رلمارو
زمانی سالهای  7214الی  7281بدسات مورد .مطالعاه وی نشاار داد کاه یاک رابطاه خطای
معنادار بین ریسک بازار (که توسط بتا اندازه گیری میشاود) ،انادازه شارکت،حجم مباادالت و
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده وجود دارد.
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خواجوی و ناظمی ( )7284اردام به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با ت کید
بر نقش اررام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهرار پرداختند .نتایج نشار میدهاد کاه میاانگین
بازده سهام شرکتها ،تحت ت کیر می ار اررام تعهدی و اج ای مربوط به مر ررار نمایگیارد .باه
عبارت دیگر نمیتوار پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهاایی کاه ارراام تعهادی مرهاا باه
کمترین و بیشترین می ار گ ارش میشود ،اختالف معنی داری وجود دارد.
دستگیر و ب اززاده ( )7281به بررسی تا کیر افشاا بار ریساک سیساتماتیک شارکتهاای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرار پرداختند .می ار افشا از طریاق مقایساه صاورتهاای
مالی ساالنه منتهی به اسفندماه سال  7213با موارد تعیینشده در رهنمودهای حسابداری الزم
االجرا از  ،7218/7/7رانور تجارت ،روانین و مقررات باورس اوراق بهاادار و راانور مالیااتهاای
مستقیم ،مورد سنجش ررار گرفت .یافتههاای بررسای  41شارکت تولیادی در ساال( 7213باا
کنترل متغیرهای اندازه و نوع صنعت) حاکی از مر است که می ار افشای اطالعاات در صاورت-
های مالی ساالنه ،ت کیری بر ریسک سیستماتیک شرکتها ندارد.
خدامی پور و همکارار ( )7232در پژوهشی اردام به بررسای رابطاه باین کیفیات افشاا و
مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهرار کردند .نتایج پژوهش با اساتفاده از الگوی رگرسایور
چندمتغیره و روش دادههای تابلویی ،بیانگر رابطة معناادار و منفای باین سااطح کیفای افشاا و
مدیریت سود ارالم تعهدی و وارعی سود است .همسنین نتایج با اساتفاده از الگااوی رگرسایور
الجیت ،بیانگر رابطة معنادارِ منفی بین مدیریت کلی سود و سطح کیفی افشا است.
پورحیدری و عربمبادی ( )7232در پژوهشی به بررسای رابطاهی تغییاارات ریماات سااهام و
افشاای اختیااری در بورس اوراق بهادار تهرار کردند .نتایج نشار میدهد کاه هنگااام کاااهش
ب رگتار ریمات ساهام ،احتمال افشای اخبار (خوب یا بد) بیشتر است ،ولی ارتباطی بین ب رگی
اف ایش ریمات ساهام و احتمال افشای اخبار (خوب یا بد) وجاود نادارد .باهطاور کلاای ،ایاان
پاژوهش نشاار مایدهاد کاه مدیرار برای حداکثرسازی ریمات ساهام شارکت خاود ،اخبااار
خاوب را افشاا و اخباار باد را حفاظ میکنند ،اما کاهش ریمت ساهام ناشای از یااک رویااداد
عماومی ،مانناد اعالمیاة ساود و زیاار ،میتواند مدیر را به افشای اخبار بد حفظ شده تحریاک
کند؛ چراکه با کاهش ب رگتر ریمت سهام ،ممکن است از نظر مدیر اخبار دیگر باد نباوده و چاه
بسا اکنور اخبار خوب تلقی شود.
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 .4فرضیهی پژوهش
در راستای دستیابی به هدف پژوهش این مقاله و باا توجاه باه مباانی نظاری و پیشاینه
پژوهش مطرح شده ،فرضیهی پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیهی پژوهش :بین کیفیت افشای اطالعاات ماالی و باازده ساهام شارکتهاا رابطاه
متقابز و معناداری وجود دارد.
 .5روششناسی پژوهش
 .5-3جامعه و نمونه آماری
جامعه مماری این پژوهش ،همهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهارار
در دوره زمانی  7282الی  7231است .شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخااب
شده است:
 .7تا پایار اسفند ماه سال  7287در بورس اوراق بهادار تهرار پذیرفته شده باشد.
 .2سال مالی مرها منتهی به پایار اسفندماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی ،تغییاری
در مر ایجاد نشده باشد.

 .2ج ء شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و مؤسسههای مالی باه دلیاز ماهیات متفااوت
فعالیت مرها ،نباشند.
 .4اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی مورد بررسی باه طاور
کامز ارائه کرده باشد.
با توجه به بررسیهاای انجاام شاده ،تعاداد  721شارکت در دوره زماانی  7282الای
 7231حائ شرایط باال بوده و مورد بررسی ررار گرفته است.
 .5-2روش گردآوری دادهها
اطالعات مورد نیاز شرکتها از طریق نرماف ار تدبیر پرداز و سایت رسمی سازمار بورس
اوراق بهادار تهرار گردموری شدهاند .در نهایت دادهها با استفاده از نرماف ار اکسز مماده و سپس
با استفاده از نرماف ار  Eviewsنسخه  1تج یه و تحلیز نهایی انجام گرفته است.
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 .5-1الگوی مطالعه
همارگونه که در رسمتهای ربز توضیح داده شد ،مروری بر ادبیات موضاوع و توجاه باه
نتایج بدست ممده نشار میدهد که یک رابطه دوطرفه بین متغیرهای کیفیت افشاای اطالعاات
مالی و بازده سهام شرکتها وجود دارد و در بررسی چگونگی ت کیر ایان دو متغیار بار یکادیگر،
بهتر است که از سیستم معادالت هم مار به جای سیستم تک معادلهای استفاده نمود .در اینجا
برای بدست موردر شواهد بیشتر مبنی بر رابطه دوطرفه بین این دو متغیر ،ابتادا مزماور علیات
گرنجر 27مورد استفاده ررار میگیرد و در صورتی که وجود رابطه علای باین دو متغیار باه روش
تجربی نی مورد تایید ررار گرفت ،منگاه از سیستم معادالت هم مار استفاده میشود.
 .5-4آزمون علیت گرنجری
گرنجر ( )7381با ارائه مدل زیر روشی را برای بررسی جهات علیات باین دو متغیار بیاار
نمود:
)(7

-

∑+

) (2

حال پس از برمورد مدل فوق اگر ضرایب
که متغیر
باشند ،متغیر

∑+

علیت گرنجری متغیر

-

∑

از نظر مماری معنیدار باشند ،گفته مایشاود

است و اگر ضارایب

نی علیت گرنجری متغیر

-

∑

نیا باه لحاام ممااری معنایدار

میباشد .اگر تنها یکی از ضارایب معناادار باشاد،

رابطه علیت بین دو متغیر یک طرفه و اگر هر دو معنیدار باشند ،رابطه علیت دوطرفه است کاه
این به معنی وجود یک رابطه بازخوردی بین دو متغیر میباشد .نتایج مزمور علیت گرنجاری باا
استفاده از دادههای کیفیت افشا و بازده سهام شرکت در نگاره شماره  7گ ارش شاده اسات .باا
توجه به فرضیه های صفر این مزمور و مقادیر معناداری بدست ممده  ،نتیجه بیاانگر ایان اسات
که فرضیههای صفر رد شده و بنابراین یک رابطه علی دوطرفه بین دو متغیر برررار اسات و لاذا
بهتر است که در بررسی رابطه بین این دو متغیر از سیستم معادالت هم مار استفاده شود.
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نگاره  :3نتایج آزمون دوطرفه علیت گرنجری
P-value

مماره F

فرضیه صفر

1 /1111

78/372

کیفیت افشا علیت گرنجری بازده سهام نمیباشد.

1/1172

71/114

بازده سهام علیت گرنجری کیفیت افشا نمیباشد.

معادله بازده شرکت
به منظور برمورد بازده سهام ،از مدل شماره ( )2استفاده میشود:
() 2
معادله کیفیت افشا اطالعات
برای برمورد کیفیت افشای اطالعات مالی نی از مدل شماره ( )4استفاده میشود:
) (4

نکتهای که در اینجا مشاهده میشود ،این است که این معادالت را نمایتاوار باه صاورت
جداگانه برمورد نمود .علت مر است که در برمورد تک معادلاهای باا ایان فارض مواجاهایام کاه
متغیرهای توضیحی به صورت برورزا تعیین شدهاند ،اما در این جا میبینیم کاه باازده ساهام و
کیفیت افشای اطالعات هنگامی که به عنوار متغیرهای توضیحی مورده میشوند ،برورزا نمای-
باشند .بنابراین این معادالت را باید در رالب سیستم معادالت هم مار برمورد نمود که در معادله
شماره ( )1این سیستم معادالت نشار داده میشود.

() 1
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 .6متغیرهای پژوهش
بازده سهام ) :(Returnبازده ،عبارت است ازنسبت کز سود (زیار) حاصز ازسرمایه
گذاری دریک دوره معین ،به سرمایهای که برای به دستموردر فایده در ابتدای دوره مصرف
گردیده است (دستگیروخدابنده .)7282،درپژوهش حاضر ،مطابق باپژوهش نمازی وابراهیمی
( )7237بازده سهام برابر است با مجموع تفاوت ریمت سهام ،سودنقدی هرسهم ،حق تقدم و
سهام جای ه در یک دوره مالی تقسیم بر ریمت اول دوره مالی.
کیفیت افشا ( :)Discشاخص کیفیت افشا در پژوهش حاضر ،امتیازهای تعلق گرفتاه باه
هر شرکت است که بهوسیله سازمار بورس و اوراق بهادار تهرار و از طریق اطالعیه «رتبهبنادی
شرکتها از نظر کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب» منتشار مایشاود« .امتیااز اطاالعرساانی
ناشرار ،بر اساس زمار ارائة اطالعات مربوط به پیشبینی درممد هار ساهم ،صاورتهاای ماالی
میاردورهای حسابرسینشده  1 ،2و  3ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی درممد هار
سهم اولیه و  1ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسابت باه صاورتهاای ماالی میاار دورهای  1ماهاه،
صورتهای مالی حسابرسی نشدة پایار ساال و تفااوت باین پایشبینایهاا و عملکارد وارعای
حسابرسیشده ،محاسبه شده اسات .ضامناً در صاورت عادم ارائاه باهموراع صاورتهاای ماالی
حسابرسی شده پایار سال و زماربندی پرداخت سود سهامدارار ،امتیاز منفی باه ازای هار روز
تاخیر در نظر گرفته شده است» (سازمار بورس و اوراق بهادار.)7281 ،

م ایا و دالیز استفاده از این معیار سنجش کیفیت افشا به شرح زیر است:
 )7امتیازهای کیفیت افشای شرکتها توسط ساازمار باورس و اوراق بهاادار تهارار و بار
اساس شاخصهای دریق و عینی از ربیز زمار ارائه اطالعات مربوط و تفاوت پایشبینایهاا باا
نتایج وارعی محاسبه شده است .بنابراین ،معیار مورد استفاده از عینیات و رابلیات اتکاای کاافی
برخوردار است.
 )2بر خالف پژوهشهای انجام شده در زمینه کیفیت افشا در باورس اوراق بهاادار تهارار،
معیار مذکور فقط به کمیت افشا توجه نمیکند بلکه بهمورع بودر و رابلیت اتکای اطالعات افشا
شده را نی مد نظر ررار میدهد.
اندازه شرکت ( :)SIZEاندازه شرکت یکی از عوامز ماؤکر در ساودموری شارکت هاا باه
شمار می رود .به این معنی که شرکت های ب رگ با برخورداری از تنوع محصول ،تصاحب ساهم
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بیشتری از بازار ،صرفه جویی در مقیاس و امکار تنوع بخشای باه فعالیاتهاای تجااری خاود،
ریسک تجاری خود را کاهش داده و سودموری خود را اف ایش میدهند .همسنین ،شارکتهاای
ب رگ به دلیز برخورداری از تعداد سهام بیشتر و دارابودر سهام شاناور مزاد بایشتار ،ریساک
ردرت نقدشوندگی سهام خود را برای سرمایه گاذارار کااهش مایدهناد (بااررزاده .)7284 ،در
نتیجه ،منطق انتظار میرود بین اندازه شرکت و نرخ بازده سهام رابطه مستقیمی وجاود داشاته
باشد.
از لحام زمانی شرکتهای ب رگتر بهدلیز دارا بودر منابع بیشتر ،سیستمهاای اطالعااتی
حسابداری خبره ،توانایی نصب و استفاده از اب ارهای رایانهای با سرعت باال در پردازش موجودی
کاال ،عملیات تولید و  ...گ ارشهای بهمورعتری ارائه میکنند (اوسه منسه .)2111،شرکتهاای
کوچک ،بیشتر احساس میکنند که افشای کامز اطالعات میتواند مورعیت رراابتی مرهاا را باا
خطر مواجهه کند .بنابراین ،اطالعات کمتر و با کیفیت پایینتری را افشا میکنناد (ساینقاوی و
دسای7317 ،؛ رافورنیر7331 ،و بازبی .)7311 ،بنابراین ،انتظاار مایرود کاه رابطاه مساتقیم و
معناداری بین اندازه شرکت و کیفیت افشاا وجاود داشاته باشاد .در پاژوهش حاضار از الریاتم
طبیعی فروش برای اندازه گیری اندازه شرکت استفاده شده اسات ،باه ایان دلیاز کاه اگار چاه
مجموع کز داراییها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب میشود ،اما با توجه باه نارخ
تورم در ایرار به نظر میرسد مجموع فروش ساالنه شرکت شااخص مناسابتاری بارای انادازه
شرکت باشد( .پورحیدری و همتی.)14 :7282 ،
نسبت ارزش دفتری به قیمت باازار ساهام ( :)BV/MVپاایین باودر نسابت ارزش
دفتری به ریمت بازار سهام به ایان معنای اسات کاه باین ارزش دفتاری و ارزش باازار حقاوق
صاحبار سهام اختالف چشمگیر وجود دارد .این اختالف از یک عامز اساسای مایتواناد نشا ت
گرفته باشد :شرکت از داراییهای نامشهود و فرصتهای رشد و توسعهای (نظیار برخاورداری از
رانتهای اطالعاتی و ارتصادی ،حقامتیازها ،ساررفلی ،نیاروی انساانی متخصاص ،داناش فنای
انباشته و  )...برخوردار است که در دفاتر شارکت مانعکس نشاده ،اماا باازار ،ارزش مرهاا را در
ریمت سهام لحام کرده است .در مورد باال بودر نسبت ارزش دفتری به ریمت بازار نیا عکاس
این رضیه صادق است .بر این اساس ،پایین بودر نسبت ارزش دفتری به ریمت باازار باه معنای
ریسک کمتر برای شرکت و متعارب نرخ بازده مورد انتظار کمتر برای سرمایه گذارار مایشاود و
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بالعکس.
نسبت ( :)E/Pنسبت سود به ریمت ( )E/Pمعکوس نسبت ریمت به ساود ( )P/Eاسات.
باال بودر نسبت سود به ریمت یک سهم نوعی به این معنی است که باازار ،ارزش فرصات هاای
رشدو توسعه متی سهم را در انتظار ات خود (ریمت سهم ) لحام کرده است  .بر هماین ریااس،
باال بودر نسبت سود به ریمت( )E/Pبه معنی ریسک بیش تار و در نتیجاه باازده ماورد انتظاار
بیش تر از سهم مورد نظر است .بال معتقد است که نسبت سود باه ریمات ساهم دربرگیرناده
مجموع عوامز ناشناخته مرتبط با بازده سهام است که میتوار مر ها را عوامز ریسکزا نامنهاد.
سابقه شرکت ( :)Ageسابقه شرکت ،بیانگر سالهایی است که از زمار درج ناام شارکت
در بورس اوراق بهادار تهرار گذشته است .شارکتهاا رویاههاای گ ارشاگری و کیفیات افشاای
اطالعات خود را در طول زمار بهبود میبخشند (السعید .)2111 ،اوسه-منسه ( )2111نی ادعاا
میکند که بهمورعبودر و در نتیجه کیفیت افشای اطالعات یک شرکت ،تحت تا کیر ساابقه مر
است .وی براساس نظریه منحنی یادگیری چنین استدالل میکند که با اف ایش تعداد گا ارش-
های ساالنه ارائه شده بهوسیله یک شرکت ،زماار تا خیر گ ارشاگری ،کااهش (باهموراع باودر
اف ایش) مییابد .با اف ایش یادگیری حسابدارار و تهیه و ارائهکنندگار اطالعات در طاول زماار،
مشکالتی که باعث ت خیر در گ ارشگری میشود به حدارز ممکن میرسد .بنابراین ،یک شرکت
با سابقه بیشتر در جمعموری ،پردازش و ارائه اطالعات ،به مورعتر عمز میکند و اطالعاات را باا
کیفیت و شفافیت بیشتری افشا میکند.
ساختار مالکیت ( :)Strucبر اساس استاندارد حسابداری شاماره  21ایارار« ،در غیااب
شواهد نقضکننده ،در مواردی که واحد سرمایهگذار (بهطور مساتقیم یاا غیرمساتقیم از طریاق
واحدهای تجاری فرعی) حدارز  21درصد از ردرت رأی در واحد سرمایه پاذیر را داشاته باشاد،
دارای نفوذ رابزمالحظه در واحد سرمایهپذیر است ».بنابراین ،مشابه پژوهش محمادی ()7288
شرکتهای خانوادگی بهصورت زیر تعریف میشود:
شرکتهایی که یا حدارز بیست درصد از سهام مرها بهصاورت فاردی یاا گروهای در
دست اعضای خانواده باشد و یا حدارز یکی از اعضای نسابی یاا ساببی خاانواده ،عضاو هیئات
مدیره و یا مدیر اجرایی بوده و بهطور فعال در هیئت مدیره شرکت مشارکت داشته باشد.
شرکتهای خانوادگی اطالعات را با کیفیت پایین تری افشا میکنند .مالکار خاانوادگی در
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مقایسه با سایر مالکار معموالً بیشتر در عرصه مدیریت شرکت باهعناوار مادیرار اجرایای و یاا
هیئت مدیره دخالت میکنند .بنابراین ،مالکار خانوادگی دسترسی بهتری به اطالعاات دارناد و
بهتر میتوانند بر مدیریت نظارت داشته باشند و در نتیجه مساائز و مشاکالت نماینادگی باین
مدیریت و سهامدارار کاهش مییابد و بهدلیز نقش جاایگ ینی (جانشاینی) نظاارت مساتقیم و
افشای اطالعات بهوسیله شرکت ،سایر سهامدارار از نظارت مالکار خانوادگی بر مدیرار به طاور
مجانی استفاده میکنند و درنتیجه تقاضای کمتری برای اطالعات عمومی وجود دارد .بناابراین،
شرکتهای خانوادگی ،اطالعات را با حجم و کیفیت پاایینتاری افشاا مایکنناد (چان ،چان و
چنگ.)2118 ،
اهرم مالی ( :)LEVیکی از مهمترین مقیاسهای اهرم ،نسبت بدهی است که از تقسایم
بدهیها به داراییها بهدست میمید (فاستر .)7381 ،با توجه به ایان کاه شافافیت صاورتهاای
مالی و کیفیت افشای اطالعات ارائه شده در مر ،بهعنوار یک راهکار عملی برای کاهش ه یناه-
های نمایندگی مورد توجه ررار گرفته است (کارامونو و وافی 2111 ،؛ حساسیگاناه و خیرالهای،
 ،)7281انتظار میرود که شرکتهای اهرمی (با ه ینههای نمایندگی کمتر) ،تعهاد کمتاری در
ربال افشای اطالعات با کیفیت باال داشته باشند و در نتیجه اطالعات کمتر یا با کیفیت پاایین-
تری را افشا کنند .به عبارت دیگر ،انتظار میرود رابطه اهرم مالی و حدود افشا معکوس باشد.
نقدینگی ( :)QRبا توجه به وجود روشهای مختلاف بارای محاسابه بهاای تماام شاده
موجودی کاال (شناسایی ویژه ،اولین صادره از اولین وارده و میاانگین ماوزور) ،در ایان پاژوهش
ترجیح داده شد که از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی شرکتها استفاده شود .دلیاز دیگار
استفاده از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی ،احتمال وجود موجودی مواد و کاالهاایی اسات
که رابلیت تبدیز مرها به وجه نقد اندک است (ستایش و کااظم ناژاد .)7237 ،انتظاار مایرود
رابطه معناداری بین نقدینگی (نسبت سریع) و کیفیت افشا وجود داشته باشاد .نقادینگی تاوار
ایفای تعهدات مالی شرکت را نشار میدهد و نسبتهای نقدینگی پایین در یک شرکت ،پایش-
بینی کننده ورشکستگی و بحرار مالی است .بنابراین ،انتظار میرود شرکتهای برخوردار از یک
وضعیت مالی سالم ،اطالعات بیشاتر و باا کیفیاتتاری در مقایساه باا شارکتهاای باا کمباود
نقدینگی ،افشا کنند (السعید 2111 ،و لیاردو.)2113 ،
اندازه مؤسساه سسابرسای ( :)Auditبارای سانجش انادازه مؤسساه حسابرسای از

291

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هفتم ،شماره دوم  ،پایيز و زمستان 4931

متغیرهای مجازی استفاده شده است .اگر شرکتی بهوسیله سازمار حسابرسی ،حسابرسی شاده
باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به مر اختصاص مییابد .بهطور کلی اعتقااد بارمر
است که گ ارشهای ساالنه و حسابها نه تنها حسابرسی میشود ،بلکه محتاوای مر نیا تحات
ت کیر حسابرسار ررار میگیرد .با فرض وجود چنین ت کیری و اعتقاد حسابرسار مبنی بر اینکاه
عملکردشار از طریق کیفیت گ ارشهای ساالنه و حسابهای حسابرسی شاده باهوسایله مرهاا
مورد رضاوت ررار میگیرد ،احتمال زیادی وجود دارد که مؤسساههاای با رگ حسابرسای (کاه
وابستگی کمتری به یک یا چندین صاحبکار خود دارند) پیشنهاد کنناد کاه اطالعاات بیشاتر و
باکیفیتتری در گ ارشهای ساالنه و حسابهای صاحبکارانشار ارائه شود .اف ور براین ،احتمال
بیشتری وجود دارد که صاحبکارار حسابرسی با عقاید و نظرات شرکتهاای حسابرسای با رگ،
بیشتر موافقت کنند .در مقابز ،مؤسسههای حسابرسی کوچک ،توانایی ت کیرگذاری بر رویههاای
افشای صاحبکار خود را ندارند و تالش میکنند تا نیازهای صاحبکارار را بهمنظور حفاظ مرهاا،
برمورده کنند (واالس ،ناصر و مورا.)7334 ،
 .1یافتههای پژوهش
 .1-3آمار توصیفی
به منظور تج یه و تحلیز اولیه دادهها ،ممار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره شاماره 7
ارائه شده است .نگاره شماره  7نشاردهنده میانگین ،حاداکثر ،حادارز و انحاراف معیاار اسات.
همارگونه کاه مالحظاه مای شاود بیشاترین میا ار پراکنادگی و همسناین میاانگین در باین
متغیرهای پژوهش مربوط به بازده سهام و کیفیت افشا اسات .افا ور بار ایان ،کمتارین میا ار
پراکندگی و همسنین میانگین مربوط متغیر نسبت سود به ریمت است.
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نگاره  :3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
مماره

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حدارز

بازده سهام (درصد)

23

21

14

-1

کیفیت افشا

43/312

27/117

31

-1

اندازه شرکت

21/422

7/282

22/222

22/317

نسبت سود به ریمت

1/788

1/774

1/12

-1/71

ارزش دفتری به ارزش بازار

1/441

1/134

1/87

1/17

اهرم مالی

1/118

1/718

7/211

1/712

ساختار مالکیت

1/281

1/412

7

1

نسبت منی

1/112

1/248

2/82

1/14

سابقه شرکت

21/27

71/7

11

4

متغیر

ربز از برمورد الگو باید ایستایی متغیرهای مورد استفاده در الگو مورد بررسای رارار گیارد.
در صورتی که متغیری ایستا نباشد ،باید با تفاضزگیریهای متوالی مر را ایستا کرد تاا از وراوع
رگرسیور کاذب جلوگیری شود .نتایج نشار میدهد که همه متغیرهای مورد استفاده در ساطح
 31درصد ایستا هستند که نتایج این مزمور در نگاره شماره  2مشاهده میشود.
 .1-2بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش
نگاره  :2بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش (آزمون لوین ،لین و چاو)
متغیر

مماره مزمور

مقدار احتمال

بازده سهام

-11/111

1/1111

کیفیت افشا

-74/482

1/1111

اندازه شرکت

-3/3114

1/1111

نسبت سود به ریمت

-71/741

1/1111

ارزش دفتری به ارزش بازار

-1/113

1/1111

اهرم مالی

-7114/22

1/1111

ساختار مالکیت

- 23/111

1/1111
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متغیر

مماره مزمور

مقدار احتمال

نسبت منی

-77/122

1/1111

اندازه مؤسسه حسابرسی

-72/317

1/1111

سابقه شرکت

-1/281

1/1111

 .8برآورد الگو
پس از اطمینار از ایستایی متغیرها ،سیستم معادالت هم مار با اساتفاده از روش حادارز
مربعات دو مرحلهای برمورد شده است که نتایج مر در نگارههای شماره  2و  4مشاهده میشود.
نگاره :1
متغیر وابسته :بازده سهام
روش :سداقل مربعات دومرسلهای()2SLS
)Instrument list: E/P E/P(-1) BV/MV Disc Disc(-1) Disc(-2
خطای استاندارد سطح معناداری
مماره t
ضرائب
متغیر

کیفیت افشا

1/721

1/121

1/173

1/11111

اندازه شرکت

7/172

2/133

1/871

1/1448

نسبت سود به ریمت

-1/148

-2/171

1/122

1/1212

ارزش دفتری به ارزش بازار

1/118

1/311

1/182

1/2427

مقدار کابت

-1/742

-7/871

1/118

1/1111

P-value (F)= 1/111

F=71/111

R2 (Adj)= 1/24

R2= 1/23

نتایج مندرج در نگاره شماره  2نشار میدهاد کاه ضاریب متغیار کیفیات افشاا مثبات و
معنادار میباشد ،بدین معنا که هر چه نمرهی افشای شرکا در یک دوره مالی بیشتر بوده ،باازده
سهام نی در مر دوره زیاد است .همسنین با توجه به مقدار مماره  ،Fدر سطح کلیاه شارکتهاا،
که برابر با  71/111است ،مدل در سطح  31درصد معنادار است.
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نگاره :4
متغیر وابسته :کیفیت افشا
روش :سداقل مربعات دومرسلهای()2SLS
)Instrument list: SIZE SIZE(-1) GROW(-1) LEV(-1
خطای استاندارد سطح معناداری
مماره t
ضرائب
متغیر

بازده سهام

1/722

1/834

1/171

1/111

اندازه شرکت

1/111

2/448

1/112

1/174

اهرم مالی

-1/121

-12/817

1/122

1/171

ساختار مالکیت

1/711

7/834

1/182

1/118

نسبت منی

3/111

7/331

4/841

1/147

اندازه مؤسسه حسابرسی

2/211

2/841

1/871

1/171

سابقه شرکت

7/421

1/222

1/471

1/824

مقدار کابت

2/133

1/711

27/131

P-value (F)= 1/1111

F=22/418

2

R (Adj)= 1/121

1/811
2

R = 1/117

اف وربر این ،مقدار  R2adjبرابر با  1/24است؛ بنابراین ،با توجه به این مقادار مایتاوار 24
درصد از تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای مستقز و کنترلی پیشبینای کارد .نتاایج
مندرج در نگاره شماره  4نشار میدهد که ضاریب متغیارهاای باازده ساهام ،انادازه شارکت،
ساختار مالکیت ،نسبت منی و اندازه مؤسسه حسابرسی مثبت و معناادار و ضاریب اهارم ماالی
منفی که این امر مطابق با انتظار و مبانی نظری است .همسنین با توجه باه مقادار ممااره  ،Fدر
سطح کلیه شرکتها ،که برابر با  22/418است ،مدل در سطح  31درصد معنادار است .اف وربار
این ،مقدار  R2adjبرابر با  1/121است؛ بنابراین ،با توجه باه ایان مقادار مایتاوار  12درصاد از
تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای مستقز و کنترلی پیشبینی کرد.
با توجه به نتایج مندرج در نگارههای شماره  2و  ( ،4معنادار بودر ضریب کیفیت افشاا در
نگاره  2و همسنین معناداری ضریب متغیر بازده سهام در نگاره  ،4یک رابطاه دوطرفاه باین دو
متغیر کیفیت افشا و باازده ساهام وجاود دارد و از ایان رو نتاایج حاصاز از سیساتم معاادالت
هم مار ،از اطمینار و صحت بیشتری نسبت به برمورد تک معادلهای ،برخوردار است.
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 .3نتیجهگیری
در زمینه ارتباط بین کیفیت افشای اطالعات و بازده ساهام شارکتهاا ،یاک دوگاانگی در
مطالعات انجام شده وجود دارد .در حالی که برخی از مطالعات به بررسی ت کیر کیفیت افشاا بار
بازده سهام شرکتها پرداختهاند ،مطالعات دیگری نی وجود دارد که ت کیر بازده سهام شرکتهاا
بر کیفیت افشا را مورد مزمور ررار دادهاند .مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکارد یااد
شده ،میتواند به معنی وجود یک رابطه دوطرفه بین این دو متغیر باشد ،بنابراین بارای بررسای
این رابطه دوطرفه ،می توار از سیستم معادالت هم مار به جای سیستم تک معادلهای اساتفاده
کرد.
در این مطالعه به بررسی رابطه متقابز کیفیت افشا و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهرار در دوره زمانی  7231-7282پرداخته شده است.
استفاده از روش حدارز مربعات معمولی در سیستم معادالت هم مار باعث مایشاود کاه
تخمینهای به دست ممده ناسازگار و تورشدار باشد و این موضوع نه تنها صحت نتایج به دست
ممده را مورد تردید ررار میدهد ،بلکاه مزماور هاای معنااداری نیا تحات تا کیر ایان تاورش و
ناسازگاری ررار میگیرد و ممکن است باعث بروز خطا در تحلیزهای مبتنی بر این نتاایج شاود.
بنابراین ،این معادالت باید به صورت سیستمی برمورد شود تا از رخداد این مشاکالت جلاوگیری
و نتایج به دست ممده از صحت و اطمینار بیشتری برخوردار باشد .در پژوهش حاضار ،ابتادا باا
انجام مزمور علیت گرنجری ،رابطه دوطرفه بین این دو متغیر مورد ت یید رارار گرفات و ساپس
سیستم معادالت هم مار با استفاده از روش رگرسیور دو مرحلهای بارمورد شاد .نتاایج بارمورد
حاکی از وجود یک رابطه دوطرفه بین کیفیت افشا و بازده سهام است .بنابراین فرضیه پاژوهش
را نمیتوار رد کرد .در مجموع ،این نتایج با مبانی نظاری پاژوهش ساازگاری کاماز دارد .هام-
چنین ،در خصوص مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر پژوهشهاای صاورت پذیرفتاه در
خارج از کشور ،میتوار بیار نمود که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهاای کاناگ ( )2114و
چی ( )2113مطابقت دارد.
با توجه به رابطه متقابز بین کیفیت افشای اطالعات و بازده سهام و همسنین کارا نباودر
بازار سرمایه (تاالنه و هجرارکش)7231،؛ بهبود رویههای نظارتی ،اصالح مقررات ،کباات بیشاتر
در سیاستگذاریها و ایجاد ساز و کار مناسب برای ارائه اطالعات مگاهیبخش به سرمایهگذارار
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میتواند به مرها کمک کند تا بهجای تصمیمگیری بر پایه اطالعات ماالی و غیرماالی باهدسات
ممده از منابع غیر رسمی ،با مطالعه متغیرهای معتبر حساابداری تصامیمگیاری خاود را بهباود
بخشند.
 .31پیشنهادها
با تکیه بر نتایج مزمور فرضیههای پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیز ارائه میشود:
 .7با توجه به اهمیت کیفیت افشای اطالعات در بورس ،به سازمار باورس و اوراق بهاادار
توصیه میشود که پاداش و م ایایی برای شرکتهای باا کیفیات افشاای بااال و تنبیهااتی بارای
شرکتهای باکیفیت افشای پایین در نظر گرفته شود تا شرکتها در جهت ارتقای جایگااه خاود
از لحام کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب گام بر دارند .بدین ترتیب ،بورس اوراق بهادار تهارار
میتواند از پیامدهای کیفیت افشای مناسب (از ربیز تخصیص بهینه منابع در ارتصاد و کاارایی
اطالعاتی) بهرهمند شود.
 .2به سرمایهگذارار ،سهامدارار و دیگر فعاالر بازار سرمایه ،به ویژه افرادی که دانش
مالی اندکی در زمینه تج یه و تحلیز گ ارشهای مالی دارند ،پیشنهاد میشود که در تصمیم-
گیری در رابطه با خرید ،نگهداری یا فروش سهام یک شرکت به رتبه بندی افشای مر توسط
سازمار بورس اوراق بهادار تهرار توجه نمایند.
 .2با توجه تاکیر متقابز بازده سهام روی کیفیت افشای شرکتها ،به سازمار بورس اوراق
بهادار تهرار پیشنهاد میشود که به منظور محاسبه کردر رتبه افشای شرکتها ،این متغیر
ویژه را نی در نظر داشته باشد.
با توجه به نتایج حاصز از پژوهش ،پیشنهادها برای پژوهشهای بعدی عبارتند از:
 .7به پژوهشگرار مینده پیشنهاد میشود که در پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر ،موضوع
مورد بحث را در سطح هر یک از صنایع مورد بررسی ررار داده و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه
کنند.
 .2بررسی رابطه متقابز بین ویژگیهای ماالی و غیرماالی شارکتهاا باا افشاای اجبااری
اطالعات.
 .2بررسی رابطه متقابز بین ویژگیهای ماالی و غیرماالی شارکتهاا باا افشاای اجبااری
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اطالعات.
 .4بررسی ت کیر نوع بازاری که شرکت در مر فعالیت میکند (بازار اول یا دوم) بار کیفیات
افشا.
 .33محدودیتهای پژوهش
نبود دادههای مورد نیاز و رابز اتکا برای محاسابه متغیرهاای پاژوهش در ماورد برخای از
شرکتها موجب حذف مرها از نمونه مماری شد که این امر بر رابلیت تعمایم نتاایج باه جامعاه
مماری ت کیر میگذارد.
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