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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثر همبستگی درونصننتتی بنر مؤلفن هنایی از محنی
گزارشگری مالی است .این مؤلف ها عبارت اند از کیفینت سندد ،دقنت پنیشبیننی
سددهای آتی ک مدیریت ارائ میدهد ،کیفیت افشا و نامتقارنی اطالعناتی .نمدننة
آماری این پژوهش شامل  871شرکت پذیرفت شده در بدرس اوراق بهنادار تهنران
در بازه زمانی  8811تا  8838بدده است .همبسنتگی درونصننتتی بنا اسنتفاده از
عامل کداریانس برای صننایع مختلن محاسنب شنده و بنرای آزمندن فرضنیات از
رگرسیدن های چندمتغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شنده اسنت .نتنایج
نشان میدهد در صنایع با همبستگی درونصنتتیِ بیشتر ،کیفیت سدد پنایین تنر،
خطای پیشبینی کمتر ،کیفیت افشا پایینتر و نامتقارنی اطالعاتی بیشتر است.

کلیدواژه ها :همبستگی درونصننتتی ،کیفینت سندد ،دقنت پنیش بیننی سندد ،کیفینت افشنا،
نامتقارنی اطالعاتی.
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 .1مقدمه
کسب شناخت و درک محی گزارشگری مالی شرکت ها منیتدانند نقنش اساسنی هن در
نحدة تفسیر اطالعات مالی افشاشده تدس استفادهکنندگان گزارشهای مالی داشت باشد و هن
ب تدوین کنندگان مقررات و استانداردها برای تدوین مقررات بهتر و کاراتر کمک کند؛ ب همین
دلیل بررسی عدامل اثرگذار بر محی گزارشگری مالی مدضدع پژوهش هنای متتنددی در حندزة
حسابداری و مالی بدده است.
یکی از اثرات جانبی ک فتاالن بازار و حتی سرمای گذاران مبتدی ،در بدو ورود ب بنازار بنا
آن مداج میشدند ،اثر اطالعات ارائ شده تدسن شنرکت هنای هن صننتت بنر قیمنت و بنازده
شرکت ها است .ب نظر میرسد سرمای گذاران عملکرد شنرکت هنای هن گنروه را مبننایی بنرای
ارزیابی عملکرد همدیگر قرار میدهند؛ ب این پدیده انتقال اطالعات درونصننتتی 8منی گدینند.
(چید)1181 ،
تحقیقات قبلی در مدرد پدیندة انتقنال اطالعنات درونصننتتی نشنان منیدهند عملکنرد
شرکتهای ه صنتت ،اطالعات مفیدی را در مدرد شرکتها فراه میکند و شداهد متننیداری
از تغییرات قیمت سهام پس از اعالم عملکرد و سندد شنرکت هنای هن صننتت (فدسنتر8318،؛
رامناس1111 ،؛ تدماس و ژانگ )1111 ،و همچنین پنیشبیننی سندد اینن شنرکتهنا (هنان و
همکاران8313 ،؛ تس و تاکر1181 ،؛ کاکس و همکاران )1181 ،مشاهده شده است.
تحقیقات نشان منیدهنند کن مینزان اینن اثنر و ارزش اطالعناتی عملکنرد شنرکت هنای
ه صنتت در صنایع مختل متفاوت است (فنریمن و تسن  ،8331 ،دسنیر )1181 ،و از طرفنی
شرکت ها و مدیرانی ک در محی وابست و مشاب فتالیت دارند ،تمایل زینادی بن تقلیند رفتنار
اکثریت و اتخاذ تصمیمات مشاب با گروه دارند و حتی ممکن است اطالعنات خصدصنی خندد را
نادیده بگیرند (دمسکی و ساپینگتدن8311 ،؛ شارفستین و استن8331 ،؛ تسن و تناکر )1181؛
بر این اساس مدیران شرکت هایی ک در صنایع همبست فتالیت دارند ممکن اسنت حتنی سندد
خدد را ب گدن ای مدیریت کنند ک ب سددهای مشاب سدد ه صنتتیهای خندد برسنند (چیند،
1181؛ براتن و همکاران.)1181 ،
بر اساس آنچ گفت شد سؤال اصلی پژوهش حاضنر اینن اسنت کن آینا در صننایتی کن
شرکت های آن تشاب بیشتری دارند و همبستگی بنین فتالینت و سنددآوری آن هنا وجندد دارد،
ب واسطة پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی تفاوتی در محنی گزارشنگری منالی آن هنا وجندد
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دارد؟ پاسخ ب اینن سنؤال و درک بهتنر اینن پدینده و اثنرات آن بنر محنی گزارشنگری منالی
شرکت ها ،میتداند ب تحلیل بهتر و ارزیابی ریسک تدس سرمای گذاران کمک کنند و از طرفنی
ب تدوین کنندگان قدانین و مقررات و اسنتانداردهای حسنابداری بنرای تهین قندانین و مقنررات
کاراتر کمک شایانی کند .با تدج ب اینک در ایران تحقیقی در این زمین انجنام نگرفتن اسنت،
در این پژوهش با بررسی اثر همبستگی درونصنتتی بر مؤلف های مختلن محنی گزارشنگری
مالی ،ازجمل کیفیت سدد ،دقت پیش بینی سدد مدیران ،کیفیت افشا و نامتقارنی اطالعنات ،بن
دنبال روشنتر شدن اثرات پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی هستی .
در بخش دوم و سدم ب بیان مبانی نظری ،فرضیات و پیشینة پژوهش پرداخت میشدد و در
ادامن در بخننش چهننارم روش پننژوهش و منندلهننا تدضنیح داده منیشنندند؛ درنهایننت نتننایج و
پیشنهادهای پژوهش ارائ میشدد.
 .2مبانی نظری و فرضیات پژوهش
تأثیر اطالعات ارائ شده تدس شرکت های ه صننتت ،بنر مینزان تقاضنا و ارائنة اطالعنات
شرکت را میتدان از دو دیدگاه رفتار گل ای و دیدگاه اطالعاتی بررسی کنرد (چیند .)1181 ،بنر
اساس دیدگاه رفتار گل ای ،مدیران شرکت هایی ک در محی مشاب و با همبستگی باال فتالینت
دارند ،تصمیمات مشاب میگیرند و تمایل ب تقلید بیشتری دارند؛ حتی اگنر بن قیمنت نادینده
گرفتن اطالعات نهنانی خددشنان باشند (دمسنکی و سناپینگتدن8311 ،؛ شارفسنتین و اسنتن،
 .)8331ممکن است حتی سدد خدد را ب گدن ای مدیریت کنند کن بن سنددهای مشناب سندد
ه صنتتیهای خدد برسند .تحقیقات اخیر در رشتة حسابداری نشنان دهنندة وجندد انگینزه در
مدیران برای تقلید کردن از شرکت های دیگر و دست کاری اقالم تتهدی در راستای رسنیدن بن
نتایج مشاب با آن ها است (تس و تاکر1181،؛ براتن و همکاران .)1181 ،بر اینن اسناس فرضنیة
اول ب شرح زیر تدوین شده است.
فرضیة اول :بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت سدد ارتباط وجدد دارد.
انگیزة مدیران برای تقلید کردن ظاهراً بر نحدة ارائة پنیش بیننی هنای سندد نینز اثنر دارد.
مدیرانی ک پیش بینی سددی پایین تر از انتظارات قبلی دارند و قصد دارند آن را بن سنهامداران
اعالم کنند ،زمان اعالم آن را ب پس از هشدار و اعالم شرکت های ه صنتتی مدکدل میکنند تا
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بار روانی و مسئدلیت آنها کمتر شدد (تس و تناکر .)1181 ،از طرفنی شناید اینن امکنان بنرای
مدیران شرکت های فتال در صنایع همبست تر وجدد داشت باشد ک با استفاده از پیش بینی های
شرکتهای مشاب  ،پیش بینیهای دقیقتری از شنرکت خندد انجنام دهنند و در کنل بن خناطر
احتمال مقایسة بیشتر با صنایع مشاب  ،مدیران تالش کنند پیش بینیهای سدد دقیق تنری ارائن
کنند .بر این اساس فرضیة دوم ب شرح زیر تدوین میشدد.
فرضیة دوم :بین همبستگی درونصنتتی و دقت پیش بیننی سنددهای آتنی مندیریت ،ارتبناط
وجدد دارد.
بر اساس دیدگاه رفتار گل ای ،این مدیران احتماالً مشدق های قدی برای تقلید کردن ارائنة
اطالعات اضافی داوطلبان ب منظدر حفظ شهرت و اعتبارشان دارند (گراهام و همکناران.)1111 ،
تحقیق هرمالین و ویسبچ ( )1181نشان دهندة ارتباط مثبتی میان افشای اختیناری اطالعنات و
ارزیابی سرمای گذاران از تدانایی مدیر است ک خدد میتداند نشانِ دیگری بر انگینزة مندیران در
تقلید کردن و افشای اطالعات اختیاری بیشتر و بهتر باشد.
بر اساس دیدگاه اطالعاتی ،ارائة اطالعات تدس شرکت های ه صنتت باعث کاهش تقاضنا
برای اطالعات اضافی تدس خدد شرکت و متتاقب آن کاهش مینزان و کیفینت ارائنة اطالعنات
می شدد .ورکیا ( )8331عندان میکند در حنالتی کن اطالعنات شنرکت هنا در دسنترس باشند،
احتمال کمتری وجدد دارد ک شرکت اطالعات اختیاری بیشتری افشا کنند؛ بر این اساس ،اینن
بحث مطرح میشدد ک در صنایع همبست بنا تدجن بن تشناب بیشنتر نندع و محنی فتالینت
شرکت ها ،ممکن است تقاضا برای ارائة اطالعات شرکت ها ،ب این دلیل ک بسنیاری از اطالعنات
از طریق افشای ه صنتتیها بن دسنت منیآیند ،کناهش یابند و بن همنین دلینل همبسنتگی
درونصنتتی بر مقدار و نحدة ارائة اطالعات تدس شرکت ،تأثیرگذار باشد .بر اساس این دیندگاه
میتدان انتظار داشت ک در صنایتی ک همبسنتگی درونصننتتی بیشنتر اسنت ،کیفینت افشنا
کاهش یابد (چید.)1181 ،
بر اساس دیدگاه رفتار گل ای ،انگیزة مدیران برای حفظ نام و شهرتشان باعث انجام برخنی
رفتارهای گل ای میشدد؛ بر این اساس ممکن است مدیران حتی اگنر اطالعنات مشناب تدسن
شرکت های ه گروه ارائ شده باشد ،باز اقدام بن ارائنة اطالعنات اضنافی کننند و اینن تقلیند از
مدیران دیگر و رقابت با آن ها ،منجر ب افشای اطالعات بیشتر و کمک ب ایجاد شنفافیت بیشنتر
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شدد؛ پس میتدان انتظار داشت ک در صنایتی ک همبستگی درونصنتتی در آن بیشتر است و
احتماالً عملکرد شرکت ها و مدیران نیز بیشتر با ه مقایس می شدد ،کیفیت افشا کمتر باشد .بر
اساس تحلیلهای مذکدر ،فرضیة سدم ب شرح زیر تدوین میشدد.
فرضیة سوم :بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت افشا ارتباط وجدد دارد.
همانطدر ک اشاره شد ،بر اسناس دیندگاه رفتنار گلن ای احتمنال مندیریت سندد تدسن
مدیران در صنایع همبست تر بیشتر میشدد .با تدجن بن اینکن نتنایج برخنی تحقیقنات قبلنی
نشان دهندة ارتباط بین کیفیت سدد و نامتقارنی اطالعاتی است (رحیمینان و همکناران8838 ،؛
باتاچاریا و همکناران ،)1181 ،ممکنن اسنت مندیریت سندد و کیفینت پنایین سندد در صننایع
همبست تر ،منجر ب افزایش نامتقارنی اطالعاتی شدد .از طرفی این احتمال نیز وجدد دارد ک بنا
تدج ب در دسترس بددن اطالعات شرکتهای مشاب در این صنایع ،نامتقارنی اطالعات کناهش
یابد و حتی سرمای گذاران بتدانند با استفاده از اطالعات شرکت های ه صننتت ،مندیریت سندد
انجام شده تدس مدیران را راحت تر تشخیص دهند (چید .)1181 ،برای بررسی اثنر همبسنتگی
درونصنتتی بر نامتقارنی اطالعات فرضیة چهارم ب شرح زیر تدوین شد.
فرضیة چهارم :بین همبستگی درونصنتتی و نامتقارنی اطالعات ارتباط وجدد دارد.
ب طدر خالص بر اسناس مبنانی نظنری منیتندان گفنت کن در صننایتی کن همبسنتگی
درونصنتتی آن ها بیشتر است و احتماالً عملکرد شرکت ها و مدیران ه بیشتر بنا هن مقایسن
می شدد ،تدجی تئدری ،ه برای بهتنر شندن محنی گزارشنگری منالی و هن بندتر شندن آن
ب واسطة پررنگ شدن پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی وجدد دارد.
 .3پیشینة پژوهش
تحقیقات قبلی در مدرد پدیندة انتقنال اطالعنات درونصننتتی نشنان منیدهند عملکنرد
شرکتهای ه صنتت ،اطالعات مفیدی را در مدرد شرکتها فراه میکند و شداهد متننیداری
از تغییرات قیمت سهام پس از اعالم عملکرد و سندد شنرکت هنای هن صننتت (فدسنتر8318،؛
رامناس1111 ،؛ تدماس و ژانگ )1111 ،و همچنین پنیشبیننی سندد اینن شنرکتهنا (هنان و
همکاران8313 ،؛ تس و تاکر1181 ،؛ کناکس و همکناران )1181 ،مشناهده شنده اسنت؛ البتن
تحقیقات دیگری نشان میدهند ک مینزان اثنر پدیندة انتقنال اطالعنات درونصننتتی و ارزش
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اطالعاتی عملکرد شرکت های ه صنتت در صنایع مختل متفاوت است (فریمن و تس ،8331 ،
دسیر.)1181 ،
کلینچ و سینفلیر ( )8317نیز در تحقیق جداگان ای با بررسی بازده غیر نرمال شنرکت هنا،
ب شداهد تأییدکنندة تحقیق فدستر دست یافتند .آن ها نشان دادند ک همبستگی بین تغییرات
قیمتی شرکت منتشرکنندة اطالعات و شرکتی ک هندز اطالعات را افشا نکرده است و در همان
صنتت فتالیت دارد ،جهت دار است؛ ب این متنی ک هر تغییر مثبت (منفنی) در قیمنت سنهام
شرکت افشا کنندة اطالعات ،مدجب تغییر مثبت (منفی) در قیمت شرکت ه صنتت میشدد.
اثر پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی در مدرد سدد پیش بینی شده ه تأیید شنده اسنت.
باگینسکی ( )8317نشان داد ک پیش بینی مدیران از سدد ،با بازده غیرعادی شرکت های مشاب
ه صنتت همراه است .پسازاین تحقیق ،هنان و همکناران ( )8313نینز بنا اسنتفاده از دو روش
مختل محاسبة بازده غیرعادی ،ب بررسی اثر پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی در مدرد سدد
پیش بینی شده پرداختند؛ نتیجة روش اول آن ها تأییدکنندة یافت های تحقیق باگینسکی بدد؛ اما
در حالتی ک از مدل دو شاخصی (مدل شاخص بازار و شناخص صننتت) بنرای محاسنبة بنازده
غیرعادی استفاده کردند ،ارتباطی متنی دار بنرای اثبنات پدیندة انتقنال اطالعنات درونصننتتی
مشاهده نکردند.
پید و لدستگارتن ( )8331پدیدة انتقال اطالعات درونصنتتی در مندرد پنیش بیننی سندد
شرکت ها را بررسی کردند و ب این نتیج رسیدند ک میزان اثر این پدیده ب کدارینانس درآمند
دو شرکت و همچنین واریانس درآمد بستگی دارد .در همین ارتبناط تحقینق کنی و همکناران
( )1111نشننان داد درصنندرتیک ن دو شننرکت غیننر رقیننب (رقیننب) باشننند ،انتقننال اطالعننات
درونصنتتی بین دو شرکت ب صدرت مثبت (منفی) است.
تحقیقات دیگری نیز انجام شده اند ک نشان دهندة اینن مندرد هسنتند کن پدیندة انتقنال
اطالعات درونصنتتی در مدارد دیگری مانند اعالم ورشکستگی (لننگ و اسنتدلز ،)8331 ،سندد
تقسیمی (الوکس و همکاران )8331 ،و تجدید ارائن (گلسندن و همکناران )1111 ،نینز وجندد
دارد.
تدماس و ژانگ ( ،)1111نشان دادند ک عکس التمل قیمتی شرکت ه صنتت ،بن شندک
انتشار اطالعات شرکتی ک زودتر اطالعاتش را منتشر کرده است ،ارتباطی منفی و متننی دار بنا
عکس التمل قیمتی ،ب شدک انتشار اطالعات خدد شرکت دارد .آن ها این گدن تفسیر کردند کن
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بازار ب انتشار اطالعات شرکتهای ه صنتت عکس التمل بیشازحد نشان میدهند و بنا انتشنار
اطالعات خدد شرکت ،عکسالتمل بیشازحد خدد را اصالح میکند.
هیالری و شن ( )1188ب بررسی نحدة استفادة تحلیلگران از اطالعات منتشرشده تدسن
شرکت های ه صننتت پرداختنند و نشنان دادنند کن در زمنان انتشنار اطالعنات شنرکت هنای
ه صنتت ،تحلیلگرانی ک تجربة بیشتری از پیشبینیهای آن مدیر دارند ،پیشبینیهنای خندد
را از سدد شرکت هایی ک هندز پیش بیننی سندد منتشنر نکنرده انند ،اصنالح منیکننند و دقنت
پیشبینی را باالتر میبرند.
تحقیق چید ( )1181نشان دهندة ارتباط مثبنت و متننی دار همبسنتگی درونصننتتی بنا
کیفیت سدد ،تتداد پیشبینی سدد و ارتباط منفی با هزینة سرمای و نامتقارنی اطالعات است.
کیدا و همکاران ( )1181نشان دادند ک شرکت ها زمانی ک شرکت های ه صننتت آن هنا
اقدام ب تجدید ارائ و گزارش سدد جدید میکنند ،احتمال بیشتری دارد اقدام ب مدیریت سندد
کنند.
تحقیق کاکس و همکاران ( )1181نیز وجدد پدیدة انتقال اطالعات درونصننتتی را تأییند
کرد و همچنین نشان داد ک در مدرد آن اثر ریکدچت وجدد دارد؛ ب این متنی ک اثر خبرهنای
منفی در آن بزرگتر از اثر خبرهای مثبت است.
براتن و همکاران ( )1181از طریق شناسایی پیشروهای صننایع ،بن بررسنی اینن مدضندع
پرداختند ک آیا اعالم عملکرد این پیشروها بر گزارش دهی شرکت هنای دیگنر اثنر دارد .نتنایج
آنها نشان داد ک وقتی شرکت هنای پیشنرو سنددهای کمتنر از انتظنار را گنزارش منیدهنند،
شرکت های دیگر نیز با اثرگذاری بر اقالم تتهدی ،سددهای کمتر از انتظنار گنزارش منیکننند و
برعکس.
ید و همکاران ( )1187ضمن تأیید اثر انتقال اطالعات ،نشنان دادنند کن درجنة شنفافیت
اطالعات شرکتها و میزان رقابتی بددن صنایع ،بر آن اثرگذار است.
 .4روششناسی پژوهش
 .4-1روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف از ندع کاربردی و ازلحاظ بتد زمانی ،از ندع گذشنت نگنر و پنس
رویدادی است .برای آزمدن فرضیات از تحلیل رگرسیدن داده های ترکیبی اسنتفاده شنده اسنت.

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره نهم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 6931

04

این داده ها از نرم افزار ره آورد ندین و صدرت های مالی شرکت ها و یادداشت هنای تدضنیحی آن و
همچنین اطالعات ارائ شده تدس سازمان بدرس اوراق بهادار تهران استخراج شده اسنت .بنرای
پردازش و تجزی وتحلیل داده ها حسب نیاز از نرم افزارهای اکسل Eviews ،و  STATAاستفاده
شده است.
 .4-2اندازهگیری همبستگی درونصنعتی
در این پژوهش متغیر مستقل اصلی همبستگی درونصننتتی شنرکتهنا اسنت کن بنرای
محاسننبة آن ب ن تبتی نت از روش مدرداسننتفادة کم نین و فیلیپنندن ( )1111و چی ند ( ،)1181از
کداریانس نرخ تغییر ساالنة فروش شرکت ب نرخ تغییر ساالنة فروش تجمتی صنتت بنرای پننج
سال آخر استفاده میشدد .دلیل استفاده از فروش این است ک برعکس هزین کن بیشنتر تنابع
فاکتدرهای داخل شرکت است ،فروش تابع فاکتدرهای مشترک داخل صنتت اسنت (جند و لنی،
 .)8331برای محاسبة عامل کداریانس نرخ تغیینر سناالنة فنروش ،منیتندان وارینانس تغیینرات
فروش تجمتی یک صنتت را ب شکل زیر تجزی کرد:
(

)
∑
)

(

∑

∑

)

(

∑

ک در آن:
 ،∆Sindدرصد تغییر فروش صنتت،
 ،∆Si,tدرصد تغییر فروش شرکت  iدر سال ،t
 ،INDVARواریانس تغییرات فروش تجمتی،
 ،IDIOVARواریانس تغییرات فروش شرکتها (میانگین وزنی واریانسها)،
 ،COVمجمدع کداریانس فروش جفتی تمام شرکتهای مدجدد در صنتت،
 ،Wوزن هر شرکت (سه فروش شرکتها از کل فروش صنتت) است.
گفتنی است ک در این تجزی برای ممکن شدن و سادگی تجزی  ،فرض بر اینن اسنت کن
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وزن ها ثابت هستند (کمین و فیلیپد .)1111 ،تجزیة واریانس فروش تجمتی بن اینن شنکل ،در
تحقیقات مختل استفاده شده است (کمین و فیلیپند1111 ،؛ چیند1181 ،؛ کنی و ون1181 ،؛
پدالک.)1188 ،
کداریانس ( )COVمتأثر از شدک های سطح صننتت و سنطح شنرکت اسنت .شندک هنای
مشترک سطح صنتت ازآنجاییک متمدالً منجر ب تغییر فروش شرکتها در یکجهت میشدند،
احتماالً منتج ب کدارینانس مثبنت خداهند شند .شندک هنای سنطح شنرکتی ،بسنت بن اینکن
محصدالت شرکت ها در آن صنتت جایگزین یا مکمل ه باشند ،میتدانند منجنر بن کدارینانس
مثبت یا منفی شدند .اگر کاالهای شرکت ها جایگزین ه باشند ،شدک های سطح شرکت منجنر
ب کداریانس منفی و اگر مکمل باشند ،منجر ب کدارینانس مثبنت خداهند شند؛ ازاینن رو مقندار
مطلق کداریانس هرسال برای هر صنتت ،ب عندان سطح همبستگی درونصننتتی شنرکتهنا در
آن صنتت در نظر گرفت میشدد (چید.)1181 ،
 .4-3مدلها و متغیرهای تحقیق
برای آزمدن فرضیات از مدل های پیشرو استفاده شده است .برای تخمین اینن مندل هنا بنا
استفاده از داده های ترکیبی ،ابتدا ب منظدر انتخاب شنیدة تخمنین مندل از آزمندن هنای چناو و
هاسمن استفاده شده است و در صندرت وجندد خددهمبسنتگی ینا ناهمسنانی وارینانس کن بنا
استفاده از آزمدن نسبت درستنمایی )LR( 1مشخص منیشندد ،بنرآورد مندل بن روش حنداقل
مربتات تتمی یافت  )GLS( 8تخمین زده شده است.
 .4-3-1فرضیة اول
فرضیة اول این پژوهش با استفاده از این مدل آزمدن میشدد:

ک در آن:
 ،SD_DDMمتغیر کیفیت سدد،
 ،IICهمبستگی درونصنتتی
 ،BULKمالکیت عمده (مجمدع درصد مالکیت باالی ،)%1
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 ،LEVنسبت بدهی ب داراییها،
 ،SIZEاندازة شرکت (لگاریت طبیتی ارزش بازار)،
 ،MBنسبت ارزش بازار ب ارزش دفتری،
 ،CFOجریانات وج نقد عملیاتیِ همگنشده با داراییها،
 ،LOSSمتغیر مدهدمی زیان دهی شرکت است.
برای سنجش کیفیت سدد ک در این مدل متغیر وابست است ،روش ها و متیارهای مختلفی
وجدد دارد .رحمانی و بشیری منش ( )8831در تحقیقی نشنان دادنند کن از مینان مندل هنای
مختل  ،مدل دچد و دچد ( )1111در بازار ایران دارای بیشترین تدان کش مدیریت سدد است.
مدل دچد و دچد ارتباط مستقیمی بین اقالم تتهدی و جریانات وج نقند در دورة جناری ،دورة
قبل و دورة بتد برقرار میکند .با تدج بن نتنایج تحقینق رحمنانی و بشنیری مننش ( )8831و
همچنننین بنن تبتیننت از تحقیقننات چینند ( )1181و فرانسننیس ( ،)1111از انحننراف متیننار
باقی مانده های مدل دچد و دچد ( )1111برای  1سال آخر هر شرکت ب عندان شناخص کیفینت
سدد آن سال شرکت ،استفاده شد .هرچ مقدار این انحراف بیشتر باشد ،کیفیت سندد پنایین تنر
است .متغیر  ،ICCمتغیر مستقل اصلی است ک همبستگی درونصننتتی را نشنان منیدهند و
همانطدر ک در بخش قبل نیز تدضیح داده شد ،قدر مطلق عامل کداریانسی است ک برای پننج
سال آخر در هر صنتت محاسب شده است .متغیرهای کنترل این مدل بن تبتینت از اشنبدق و
همکاران ( )1118و همچنین جید ( )1181انتخاب شد.
 .4-3-2فرضیة دوم
فرضیة دوم این پژوهش با استفاده از این مدل آزمدن میشدد:

در این مدل متغیر وابست  ،ERRORلگاریت میانگین درصد خطاهای پیشبینیهای
انجامشده در هرسال شرکت است .دیگر متغیرهای کنترلی مترفی نشدة این مدل ،بدین شرح
است:
 BSISEلگاریت تتداد اعضای هیئتمدیرة شرکت؛
 INRنسبت اعضای غیرمدظ هیئتمدیره؛
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 BETAعامل ریسک است ک از رابطة بین بازدههای تاریخی شرکت و کل بازار ب دست
آمده است؛
 HORIZONمترف میانگین تتداد روزهای باقیماندة پیشبینیهای ارائ شده تا پایان
همان سال است.
متغیرهای کنترلی بر اساس کار آجینکیا و همکاران ( )1111و ملکیان و همکاران
( )8813انتخاب شد.
 .4-3-3فرضیة سوم
برای آزمدن فرضیة سدم از مدل زیر استفاده شده است:

در این مدل متغیر وابست  DQمترف کیفیت افشا است .این متغیر بر اسناس امتینازات و
رتب بندی ارائ شده تدسن سنازمان بندرس اوراق بهنادار تهنران محاسنب شنده اسنت .در اینن
رتب بندی ،بر اساس دو متیار ب مدقع بددن و قابل اتکا بددن ،دو نمره ب هر یک از شرکت ها داده
شده است ک بر اساس میانگین وزنی ،یک نمرة نهایی برای هرسال شرکت هنا بن دسنت آمنده
است .این نمرة نهایی ک مستقیماً از گزارش رتب بندی ساالنة ارائن شندة سنازمان بندرس اوراق
بهادار استخراج شده است ،در این پژوهش شاخص کیفیت افشا است .تحقیقات داخلی مختلن
دیگری نیز قبالً از این نمره ب عندان شاخص کیفیت سدد استفاده کرده اند (ستایش و همکناران،
8831؛ مشایخ و میمنت آبادی8838 ،؛ ناظمی و همکاران.)8831 ،
در این مدل متغیرهای کنترلی  DUALمتنرف متغینر مدهندمی اسنت کن درصندرتی کن
مدیرعامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد ،عدد یک و در غیر این صندرت عندد صنفر خداهند بندد.
 ROAنیز مترف بازده داراییها است .متغیرهای کنترلی بر اسناس کنار چیند ( )1181انتخناب
شد.
 .4-3-4فرضیة چهارم
برای آزمدن فرضیة چهارم از مدل زیر استفاده شده است:
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در این مدل متغیر وابست  SPREAD ،است ک متنرف مینانگین شنکاف قیمتنی روزانن
سهام است و شاخصی برای نامتقارنی اطالعات است .ازآنجاک نامتقارنی اطالعات مفهدمی کیفی
است و ب طدر مستقی قابل مشاهده نیست ،الزم است شاخصی بنرای تتینین مینزان آن تترین
شدد .شکاف قیمت پیشنهادیِ بیشتر ،نشنان دهنندة نامتقنارنی اطالعناتی بیشنتر اسنت .شنکاف
قیمتی روزان با استفاده از فرمدل زیر ب دست میآید (سنتایش و همکناران8831 ،؛ افالطندلی،
:)8831
|

|

 ،Spreadشکاف قیمتی روزان ،
 ،APبهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت،
 ،BPبهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت.
 .4-4جامعه و نمونة آماری
جامتة آماری این پژوهش ،کلیة شرکت های پذیرفت شده در بندرس اوراق بهنادار تهنران
است .نمدن آماری این پژوهش ،آن دست از شرکت های بازار سرمای ایران هسنتند کن شنرای
زیر را داشت باشند:
 -8شرکت های مدردنظر ،جزو بانک ها ،واسط گنری منالی ،لیزیننگ و شنرکت هنای بیمن
نباشند؛
 -1پایان سال مالی آنها  13اسفندماه باشد؛
 -8تمام داده های مدردنیاز این پژوهش برای سال های  8811تا  ،8838در مدرد آن هنا در
دسترس باشد؛
 -1طی دورة پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند؛
 -1صنتتی ک در آن فتالیت میکنند ،حداقل دارای  81شرکت باشد ک شنرای فندق را
داشت باشند.
با تدج ب اینک برخی از متغیرها ،ازجملن متغینر همبسنتگی درونصننتتی ،برحسنب
صنتت محاسب می شدند ،محدودیت آخر لحاظ شد تا ک بنددن تتنداد شنرکت هنای صننتت و
متتاقب آن ،ک شدن تتداد سال شرکت های آن صننتت مشنکلی در اعتبنار آمناری بن وجندد
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نیاورد .با تدج ب محدودیت های ذکرشده ،درنهایت  871شرکت در  81صننتت مختلن بنرای
این پژوهش انتخاب شدند.
 .5یافتههای پژوهش
 .5-1دادههای توصیفی
آمارههای تدصیفی این پژوهش برای ارائة نمایی کلی از مشاهدهها ،در نگاره  8ارائ شده
است.
نگاره  :1آمارههای توصیفی
متغیرها

میانگین

میان

حداکثر

حداقل

انحراف متیار

ERQ

1/871

1/881

7/713

1/188

1/111

IIC

1/111

1/188

1/181

1/111

1/111

BULK

71/817

77/731

811/111

1/111

87/811

LEV

1/181

1/118

8/111

1/111

1/111

SIZE

88/811

88/188

81/118

1/181

8/781

MB

1/111

8/111

31/888

-811/771

81/181

LOSS

1/818

1/111

8/111

1/111

1/811

CFO

1/111

1/883

8/811

-11/111

8/111

ERROR

8/188

8/888

81/381

-1/117

8/871

INR

1/111

1/111

8/111

1/111

1/111

HORIZON

811/181

811/111

181/111

1/111

88/188

BSIZE

8/718

8/731

1/111

1/138

1/813

DQ

13/111

71/113

33/311

-8/171

11/811

DUAL

1/181

1/111

8/111

1/111

1/871

ROA

1/881

1/138

1/711

-1/111

1/811

SPREAD

1/113

1/113

1/111

1/111

1/113

متغیر مستقل اصلی این پژوهش ،یتنی همبستگی درونصنتتی ( )IICحنداقل نزدینک بن
صفر ( )1/1118و حداکثر  1/181است ک با تدج ب انحراف متیار  1/111این متغینر ،نشنانگر
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دامنة تغییرات کدچنک اینن متغینر اسنت؛ بنا تدجن بن اینکن اینن متغینر از کسنر دو عامنل
 INDVARو  IDIOVARب دست آمده است و این دو عامل نیز واریانس های تغییرات فروش
هستند ،انتظار کدچک بددن مشاهدات متغینر همبسنتگی درونصننتتی وجندد داشنت .متغینر
وابستة کیفیت سدد ( )ERQبا تدج ب اینک انحراف متیار باقیمانده های سن سنال آخنر مندل
دچد و دچد است ،دارای مقادیر مثبت است و میانگین آن  1/871است .متغینر وابسنتة خطنای
پیش بینی ( ،)ERRORبا تدج ب اینک ب صدرت لگاریت طبیتی محاسب شده اسنت و درصند
خطای پیش بینی میتداند مقادیر کمتر از یک نیز باشد ،میتداند دارای مقادیر منفنی باشند کن
در اینجا دارای مقدار کمینة  -1/117است؛ درنهایت متغیر کیفیت افشنا ( )DQکن بنر اسناس
امتیازات داده شده تدس سازمان بدرس اوراق بهادار تهران محاسب شده اسنت ،دارای مینانگین
 13/11و حداکثر  33/3است؛ با تدج ب میانگین و میانة امتیازات داده شده ،میتندان اسنتدالل
کرد شرکتی ک در این رتب بندی حدوداً امتیاز  71از  811کسنب کنرده باشند ،دارای کیفینت
افشای متدس و در حد میانگین است.
 .5-2نتایج آزمون فرضیات
 .5-2-1نتیجة آزمون فرضیة اول
در این پژوهش برای آزمدن فرضیات از داده های ترکیبی استفاده شده است؛ بنابراین برای
مشخص کردن ندع تخمین مدل رگرسیدنی ،از آزمدن های مربدط استفاده شده است .با تدج ب
نتایج آزمدنها ،از بینِ تخمین ب روش دادههای ترکیبنی (پدلیننگ) ،روش اثنرات ثابنت و روش
اثرات تصادفی ،ب خاطر رد شدن فرضیة  H0در هر دو آزمندن چناو و هاسمن ،روش اثرات ثابت
برای تخمین مدل استفاده میشدد.
در این پژوهش برای بررسی وجدد ناهمسانی واریانس ،از آزمدن نسبت درستنمایی ()LR
ک آزمدنی مناسب برای داده های تابلدیی است ،استفاده شده است .با تدج ب اینکن در آزمندن
نسبت درستنمایی فرضیة  H0رد شده است ،بنابراین در این مدل با ناهمسانی واریانس مداجن
هستی  .یکی از روش های رفع مشکل ناهمسانی واریانس ،برآورد مدل با استفاده از روش حداقل
مربتات تتمی یافت ( )GLSاست؛ پس مدل فرضنیة اول بنا اینن روش بنرآورد شند کن نتنایج
برآورد ب شرح نگاره  1است.
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نگاره  :2نتایج تحلیل رگرسیون فرضیة اول
عامل تدرم

متغیر

نماد

ضریب

انحراف متیار

آماره T

متنیداری

همبستگی درونصنتتی

IIC

1/181

1/111

1/13

1/111

8/11

مالکیت عمده

BULK

1/118

1/111

8/11

1/111

8/18

نسبت بدهی ب دارایی

LEV

1/131

1/188

1/17

1/111

8/18

اندازة شرکت

SIZE

-1/111

1/111

-1/71

1/111

8/87

MB

1/111

1/111

8/18

1/183

8/18

CFO

1/111

1/113

1/83

1/111

8/81

متغیر زیان دهی

LOSS

1/181

1/111

8/11

1/111

8/11

عرض از مبدأ

C

1/818

1/117

1/71

1/111

---

ضریب تتیین

1/31

آماره فیشر

11/81

دوربین-

(متنیداری)

)(1/111

واتسدن

آماره آزمدن چاو

1/11

آماره آزمدن

811/83

(متنیداری)

)(1/111

هاسمن

)(1/111

آماره آزمدن LR

8138/88

(متنیداری)

)(1/111

نسبت ارزش بازار ب
ارزش دفتری
جریانات وج نقد
عملیاتی

ضریب تتیین
تتدیلشده

واریانس

1/17
8/11

همان طدر ک مشاهده میشدد ،آماره عامنل تندرم وارینانس )VIF( 1نشنان دهنندة نبنددنِ
ه خطی بین متغیرهای مستقل است .ضریب تتیین تتدیلشدة مدل نشان میدهند متغیرهنای
مستقل حدود  17درصد تغییرات متغیر وابست را تبیین میکنند .آماره فیشر نیز نشنان دهنندة
متنی داری کلی مدل است .غیر از متغیر نسنبت ارزش بنازار بن ارزش دفتنری ،ضنرایب منابقی
متغیرهای کنترلی در سطح یک درصد متنی دار بدده اند .ضریب متغیر وابستة اصلی این فرضنی
نیز ک همبستگی درونصنتتی است ،در سطح یک درصد متنی دار است .مقندار ضنریب مثبنت
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 1/11آن نشان دهندة وجدد رابطة مثبت بین همبسنتگی درونصننتتی و متغینر کیفینت سندد
است؛ با تدج ب اینک میزان بیشتر متغیر کیفیت سدد ب متنی کیفیت سندد پنایین تنر اسنت،
ضریب مثبت ب متنی رابطة منفی بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت سدد حسابداری اسنت
ک تأییدکنندة فرضیة اول پژوهش است.
رابطة منفی مشاهده شده بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت سدد نشنان منیدهند کن
حداقل در بازار سرمایة ایران ،رفتار گل ای مدیران برای ارائة هندف گنذاریهنا و تنالش متتاقنب
آن ها برای رسیدن ب این اهنداف و همچننین احتمنال بیشنتر مقایسن شندن بنا شنرکت هنای
ه گروه ،در صنایتی ک شباهت محیطی فتالیت و همبستگی درونصنتتی بیشتر اسنت ،باعنث
میشدد ک مدیران انگیزة بیشتری برای مدیریت سدد داشنت باشنند و کیفینت سنددهای اینن
شرکتها پایینتر است.
 .5-2-2نتیجة آزمون فرضیة دوم
نتایج آزمدنهای چاو و هاسمن برای مدل فرضیة دوم ب شرح نگاره  8است .همانگدن
ک مشاهده میشدد ،در این مدل نیز فرضیة  H0در هر دو آزمندن چناو و هاسمن رد شده ک
بر همین اساس از روش اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شد .در مدرد وجدد ناهمسانی
واریانس نیز همانطدر ک مالحظ میشدد ،فرضیة  H0آزمدن نسبت درستنمایی رد شده است
ک نشاندهندة وجدد ناهمسانی واریانس در مدل است؛ پس این مدل ب روش حداقل مربتات
تتمی یافت برآورد شد تا مشکل ناهمسانی واریانس رفع شدد .نتایج برآورد مدل ب روش مذکدر
ب شرح نگاره  8است.
نگاره  :3نتایج تحلیل رگرسیون فرضیة دوم
عامل تدرم
واریانس

متغیر

نماد

ضریب

انحراف متیار

آماره T

متنیداری

همبستگی درونصنتتی

IIC

-8/111

1/111

-1/11

1/181

مالکیت عمده

BULK

-1/111

1/118

-1/81

1/181

1/18

تتداد اعضای
هیئتمدیره

BSIZE

1/888

1/118

1/11

1/118

8/11

-1/111 HORIZON

1/118

-1/11

1/111

8/11

روزهای باقیمانده
تا پایان سال

8/13
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نماد

ضریب

انحراف متیار

آماره T

متنیداری

عامل تدرم
واریانس

INR

1/811

1/187

8/13

1/131

8/81

BETA

-1/188

1/111

-1/18

1/118

8/11

متغیر زیان دهی

LOSS

1/111

1/118

1/17

1/111

8/31

اندازة شرکت

SIZE

-1/118

1/181

-8/71

1/131

8/11

MB

-1/111

1/111

-1/11

1/111

8/11

عرض از مبدأ

C

1/811

1/711

7/11

1/111

---

ضریب تتیین

1/17

آماره فیشر

81/17

(متنیداری)

)(1/111

متغیر
نسبت اعضای غیرمدظ
بتای شرکت
(عامل ریسک)

نسبت ارزش بازار ب
ارزش دفتری

ضریب تتیین
تتدیلشده

1/11

دوربین-واتسدن

1/18

آماره آزمدن چاو

8/11

آماره آزمدن

81/11

(متنیداری)

)(1/111

هاسمن

)(1/111

آماره آزمدن LR

871/73

(متنیداری)

()1/111

در این مدل نیز آماره عامل تدرم واریانس نشان دهندة نبنددنِ هن خطنی بنین متغیرهنای
مستقل است .ضریب تتدیل شدة مندل نشنان منیدهند متغیرهنای مسنتقل حندود  11درصند
تغییرات متغیر وابست را تبینین منیکننند .در اینن مندل متغیرهنای کنترلنی تتنداد روزهنای
باقیمانده تا پایان سال و مدهدمی زیان دهی شرکت در سطح یک درصد ،نسبت ارزش بنازار بن
ارزش دفتری ،بتا و مالکیت عمده در سنطح  1درصند و تتنداد اعضنای هیئنت مندیره و نسنبت
اعضای غیرمدظ هیئت مدیره و اندازة شرکت در سنطح  81درصند متننی دار شنده انند .متغینر
مستقل اصلی یتنی همبستگی درونصنتتی با ضریب منفی  8/11در سطح  1درصند متننی دار
است ک تأییدکنندة فرضیة دوم است.
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 .5-2-3نتیجة آزمون فرضیة سوم
در این مدل نیز فرضیة  H0در هر دو آزمندن چناو و هاسمن رد شده ک بر همنین اسناس
از روش اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شد .در مدرد نتایج آزمدن نسبت درستنمایی این
مدل ،همان طدر ک در نگاره  1مشاهده می شدد ،فرضیة  H0آزمدن نسبت درستنمایی رد شنده
است ک نشان دهندة وجدد ناهمسانی واریانس در مدل است؛ پنس اینن مندل بن روش حنداقل
مربتات تتمی یافت برآورد شد تا مشکل ناهمسانی واریانس رفنع شندد .نتنایج بنرآورد مندل بن
روش مذکدر ب شرح نگاره  1است.
نگاره  :4نتایج تحلیل رگرسیون فرضیة سوم
متغیر

نماد

ضریب

انحراف متیار

عامل تدرم
آماره  tمتنیداری
واریانس

همبستگی درونصنتتی

IIC

-11/118

3/317

-1/11

1/181

مالکیت عمده

BULK

-1/887

1/111

-1/38

1/111

8/11

دوگانگی مسئدلیت
مدیرعامل

DUAL

-1/138

1/188

-8/71

1/171

8/11

تتداد اعضای هیئتمدیره

BSIZE

88/181

8/111

8/71

1/111

8/11

نسبت اعضای غیرمدظ

INR

1/133

1/731

8/11

1/818

8/81

نسبت بدهی ب داراییها

LEV

-81/781

1/883

-1/11

1/111

8/18

بازده داراییها

ROA

-8/711

1/137

-1/18

1/181

8/81

اندازة شرکت

SIZE

8/781

1/111

1/18

1/111

8/11

عرض از مبدأ

C

18/888

81/111

8/17

1/111

---

ضریب تتیین

1/11

ضریب تتیین
تتدیلشده

1/77

آماره فیشر
(متنیداری)

87/88
)(1/111

دوربین-واتسدن

1/11

آماره آزمدن چاو
(متنیداری)

1/18
)(1/111

آماره آزمدن
هاسمن

13/31
)(1/111

آماره آزمدن LR

117/18
)(1/111

(متنیداری)

8/11
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آماره عامل تدرم واریانس در این مدل نیز نشان منیدهند کن هن خطنی بنین متغیرهنای
مسننتقل وجنندد ننندارد .آمنناره فیشننر حکاینت از متنننیداری کلنی منندل دارد و ضننریب تتیننین
تتدیل شدة مدل  77درصد اسنت .ضنریب متغیرهنای کنترلنی مالکینت عمنده ،تتنداد اعضنای
هیئت مدیره ،نسبت بدهی ب داراییها و اندازة شرکت در سنطح پننج درصند متننیدار اسنت و
ضریب متغیرهای کنترلی دیگر یتننی نسنبت اعضنای غیرمدظن  ،متغینر دوگنانگی مسنئدلیت
مدیرعامل و بازده داراییها متنی دار نیستند .ضنریب متغینر مسنتقل اصنلی یتننی همبسنتگی
درونصنتتی در سطح  1درصد متنی دار است؛ بنابراین فرضیة سندم پنژوهش مبننی بنر وجندد
رابط بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت افشا تأیید میشدد.
 .5-2-4نتیجة آزمون فرضیة چهارم
همان طدر ک در نگاره  1مشاهده می شدد ،در این مدل نیز مانند مدل های قبل ،فرضنیة
 H0در هر دو آزمندن چناو و هاسمن رد شده است ک بر این اساس از روش اثنرات ثابنت بنرای
برآورد مدل استفاده شد .در این مدل نیز فرضیة  H0آزمدن نسبت درستنمایی رد شنده اسنت؛
پس برای رفع ناهمسانی واریانس مدل ب روش حداقل مربتات تتمی یافتن بنرآورد شند .نتنایج
برآورد مدل فرضیة چهارم ب شرح نگاره  1است.
نگاره  :5نتایج تحلیل رگرسیون فرضیة چهارم
متغیر

نماد

ضریب انحراف متیار

آماره t

عامل تدرم
متنیداری
واریانس

همبستگی
درونصنتتی

IIC

1/181

1/118

8/11

1/111

8/11

مالکیت عمده

BULK

1/111

1/111

1/38

1/111

8/11

تتداد اعضای
هیئتمدیره

-1/118 BSIZE

1/118

-8/11

1/113

8/11

DUAL

1/111

1/118

8/11

1/111

8/11

INR

1/118

1/118

8/17

1/811

8/18

دوگانگی مسئدلیت
مدیرعامل
نسبت اعضای
غیرمدظ
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متغیر

نماد

ضریب انحراف متیار

آماره t

عامل تدرم
متنیداری
واریانس

لگاریت حج متامالت

VOL

1/111

1/111

81/31

1/111

8/71

اندازة شرکت

SIZE

1/111

1/111

83/88

1/111

8/11

عرض از مبدأ

C

-1/111

1/111

-81/18

1/111

---

ضریب تتیین

1/18

ضریب
تتیین
تتدیلشده

1/73

آماره فیشر
(متنیداری)

81/11
)(1/111

دوربین-
واتسدن

1/11

آماره آزمدن چاو

1/17
)(1/111

آماره آزمدن LR

118/17
)(1/111

(متنیداری)
(متنیداری)

آماره آزمدن 811/81
)(1/111
هاسمن

با تدج ب نتایج ب دست آمنده از تحلینل رگرسنیدنی مندل فرضنیة چهنارم ،آمناره فیشنر
متنی داری کلی مدل را تأیید می کند و ضریب تتیین تتدیل شنده ،نشنان منیدهند متغیرهنای
مستقل  73درصد تغییرات متغیر وابست را تبیین میکنند .بنا تدجن بن عامنل تندرم وارینانس
میتدان گفت ه خطی بین متغیرهای مستقل وجدد نندارد .ضنریب متغیرهنای کنترلنی تتنداد
اعضای هیئت مدیره و دوگانگی مسئدلیت مدیرعامل در سطح  1درصد متننی دار اسنت ،ضنریب
متغیر نسبت اعضای غیرمدظ متنی دار نیست و مابقی متغیرهای کنترلنی نینز در اینن سنطح
متنی دار هستند .ضریب متغیر مستقل اصلی یتنی همبستگی درونصنتتی دارای عالمت مثبت
است و در سطح  1درصد متنی دار است ک تأییدکنندة فرضیة چهارم پژوهش است .این رابطنة
مثبت ب این متناست ک در صننایتی کن همبسنتگی درونصننتتی بیشنتر اسنت ،نامتقنارنی
اطالعاتی نیز بیشتر است.
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 .6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ب بررسی اثرات همبستگی درونصنتتی بر کیفیت سدد ،دقت پنیش بیننی
سدد شرکت ها ،کیفیت افشا و همچنین نامتقارنی اطالعات پرداخت شند .نتنایج آزمندن فرضنیة
اول نشاندهندة تأیید وجدد رابطة منفی و متنیدار بین همبستگی درونصنتتی و کیفیت سندد
است .رابطة منفی ب دست آمده در این فرضی عکس نتیجة تحقینق چیند ( )1181اسنت .در آن
تحقیق علیرغ اینک چید ازلحاظ تئدریک ،ه احتمال وجدد رابطة مثبت و ه رابطة منفنی را
تدجی کرده بدد ،اما نتایج آزمدن فرضنیات نشنان دهنندة رابطنة مثبنت و متننی دار همبسنتگی
درونصنتتی و کیفیت سدد بدد .چید این رابطة مثبت را این گدن تدجی کرده بندد کن احتمناالً
علیرغ مدیریت سدد مدیران در این صنایع ،سنرمای گنذاران و تحلیلگنران از طرینق اطالعنات
اضافی افشاشده تدس شرکت های ه گروه ،قادر ب کش مدیریت سدد خداهند بدد؛ بن همنین
دلیل کیفیت سدد باال خداهد رفت .با تدج ب اینک تتری و متیار اندازه گیری کیفیت سندد در
آن تحقیق نیز مشاب پژوهش جاری بدده است و کیفیت سندد از صندرت هنای منالی بن دسنت
میآید و تحلیل سرمای گذاران در مقدار متغیر محاسب شده نقشی ندارد ،تدجی مذکدر در مندرد
کیفیت سدد با این تتری و متیار اندازهگیری ،منطقی ب نظر نمیرسد.
نتایج ب دست آمده از این فرضی و تدجی نظری آن با استفاده از دیدگاه رفتنار گلن ای ،بنا
نتیجة مطالتة کدیا و همکاران ( )1181همخدانی دارد .نتایج آن ها نشان میدهد ک شنرکت هنا
زمانی ک شرکت های ه صنتت آن ها اقدام ب تجدیند ارائن و گنزارش سندد جدیند منیکننند،
احتمال بیشتری دارد اقدام ب مدیریت سدد کنند؛ همین مدضدع نشان دهنندة وجندد انگینزه در
مدیران برای مدیریت سدد ،بر اساس عملکرد شرکتهای ه صنتت است.
تحقیق براتن و همکاران ( )1181نیز نشان دهندة وجدد رفتار گلن ای مندیران و مندیریت
سدد با استفاده از اقالم تتهدی در جهت سدد اعالمشدة شرکتهای پیشرو است .نتیجنة فرضنیة
اول با نتایج ب دستآمده از این تحقیق نیز همخدانی دارد و تأییدکنندة اثر مخرب رفتنار گلن ای
در کیفیت سدد است.
نتیجة آزمدن فرضیة اول منطبق با تئدری رفتار گل ای مدیران در صنایع همبست بدد کن
مدیران در این صنایع ب خاطر احتمال مقایسة بیشتر عملکرد آنان با شنرکت هنای هن صننتت،
تمایل و انگیزة بیشتری برای تقلید خداهند داشت و ستی خداهند کرد سدد خدد را ب سددهای
هدف گذاری شده و ه سطح سددهای ارائ شده تدس شنرکت هنای دیگنر برسنانند؛ بنر همنین
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اساس در این صنایع مدیریت سدد بیشتر و درنتیج کیفیت سدد پایینتری را شاهد بددی .
نتایج آزمدن فرضیة دوم وجدد رابطة مثبت و متننی دار بنین همبسنتگی درونصننتتی و
دقت پیش بینی مدیران را تأیید کرد .این نتیج را ،ه میتدان بن خناطر امکنان بهنره جسنتن
مدیران از مؤلف های مشترک پیش بینی های شرکت های ه گروه بنرای انجنام پنیش بیننی هنای
دقیق تر تدجی کرد ،ه با تدج ب نتایج فرضیة اول ،احتمال این وجدد دارد ک کناهش خطنای
پیش بینی مشاهده شده در شرکت های همبست  ،ب خاطر مدیریت سدد بیشتر در جهت رساندن
سدد حسابداری ب سدد هدفگذاری شده باشد.
این رابطة منفی نشان دهندة این است ک در صنایع با همبستگی باال ،خطنای پنیش بیننی
سدد کمتر است .این مدضدع را میتدان از دو دیندگاه مثبنت و منفنی بررسنی کنرد .در صننایع
همبست  ،مدیران با بررسی پیش بینیهای شنرکت هنای هن صننتت ،تندان پنیش بیننی بهتنری
پیداکرده و راحتتر متغیرهای کالن را پیشبینی کنند ک درنتیج پیشبینی سندد دقینقتنری
خداهند داشت .از طرفی در این صنایع مدیران ب خاطر کسب اعتبار بیشتر ستی خداهنند کنرد
از مدیران دیگر پیشبینی دقیقتری ارائ کنند یا حداقل پیشبینی ارائ نکنند ک در مقایس بنا
پیش بینی های دیگران بی دقت باشد و باعث بیاعتباری آن ها شدد .تحلیل بدبینان تر اینن نتنایج
این است ک شاید خطای پیش بینیِ کمتر ،در اینن صننایع ،بجنای اینکن مننتج از پنیش بیننی
دقیقتر باشد ،ناشی از مدیریت سدد و تالش مدیران برای تحقق هندفگنذاریهنای انجنامشندة
قبلی باشد .همان گدن ک قبالً نیز گفت شد ،در این صنایع ،احتماالً مدیران انگیزة بیشتری برای
مدیریت سدد دارند .با در نظر گرفتن نتایج فرضیة اول ک نشان دهندة کیفیت سدد پنایینتنر در
صنایع همبست تر بدد ،احتمال درستتر بددن این تفسنیر بدبینانن تنر ،بنرای فرضنیة دوم قندت
بیشتری میگیرد .تحقیق مشابهی ک رابطة این دو متغیر را بررسی کرده باشد ،مشاهده نشد.
بر اساس نتایج آزمدن فرضیة سدم ،رابطة منفی بنین همبسنتگی درونصننتتی و کیفینت
افشا تأیید میشدد .عالمت منفی ضریب همبستگی درونصنتتی نشان میدهد در صننایتی کن
همبستگی درونصنتتی بیشتری وجدد دارد ،کیفیت افشا پایین تر است .با تدج بن اینکن وزن
زیادی از نمرة کیفیت افشا ،مربدط ب جنبة کیفی ب مدقنع بنددن اسنت ،نتیجنة بن دسنتآمنده
احتماالً با این جنبة کیفی قابل تدجی باشد .بر اساس دیدگاه اطالعاتی در صنایع همبست تر بن
دلیل تأمین نیاز اطالعاتی تدس شرکت های ه صنتت ،تقاضا برای ارائة اطالعات تدس شرکت
اصلی ممکن است کمتر میشدد (ورکیا8333 ،؛ چید)1181 ،؛ شاید همین نکت منجنر بن اینن

اثرات همبستگی درونصنعتی بر محيط گزارشگري مالی

43

شدد ک مدیران عجلة زیادی برای ارائة اطالعات نداشت باشند و این تنأخیر در ارائنة اطالعنات،
منجر ب افت نمرة کیفیت افشاشده باشد .از طرفی از دیدگاه رفتار گل ای ،چدن در اینن صننایع
انگیزة مدیران برای تقلید بیشتر است ،شاید تمایل داشت باشند در ارائة اطالعات درنگ کنند تا
شرکت های پیشرو اطالعات خدد را افشا کنند و آن ها بنر اسناس اینن اطالعنات اقندام بن ارائنة
اطالعات خدد کنند .شداهد این ندع رفتار گل ای در تحقیق براتن و همکناران ( )1181مشناهده
میشدد ک نشان دادند زمانی ک شرکت هنای پیشنرو اخبنار منفنی در مندرد سندد خندد ارائن
میکنند و انتظارات را برآورده نمیکنند ،شرکت های دیگنر نینز اقنالم تتهندی و سندد کمتنری
گزارش خداهند کرد و احتماالً سددهای کمتر از انتظنار گنزارش خداهنند کنرد .تحقینق دسنیر
( )1181و تس و همکاران ( )1181نیز مؤید وجدد همین رفتار گلن ای و انتظنارِ مندیران بنرای
ارائة اطالعات تدس شرکت های پیشرو و سپس ارائة اطالعات تقلید شده است؛ بنابراین احتماالً
مشدقهای مخرب مدیران برای انتظار و تقلید از دیگنران در صننایع همبسنت  ،بنر مشندقهنای
مفیدی ک ممکن بدد بتداند باعث ارائة ب مدقع و قابلاتکاتر اطالعات شدد ،فزونی داشت است.
نتایج آزمدن فرضیة آخنر تأییدکننندة وجندد رابطنة مثبنت و متننی دار بنین همبسنتگی
درونصنتتی و نامتقارنی اطالعات است .این نتیج نشان میدهد علیرغ اینک در اینن صننایع
سرمای گذاران امکان دسترسی ب اطالعات اضاف تری را از طریق شرکت های ه گروه دارنند ،بن
خاطر جنبة منفی اثرات همبستگی درونصنتتی و کیفیت پایین تر سدد ک در فرضیة اول تأیید
شد ،نامتقارنی اطالعاتی بیشتری وجدد دارد.
بر اساس مبانی نظری ،از طرفی انتظار این وجدد داشت ک در این صنایع با تدج ب اینک
تحلیلگران و سرمای گذاران از طریق شرکت های ه صنتت ب اطالعات اضافی دسترسی دارنند و
همچنین تقلید مدیران از مدیران ه صنتت و تشدیق ب ارائة اطالعات بیشتر ،تقنارن اطالعناتی
کاهش یابد و تدان تصمی گیری آن ها بهبدد پیدا کند (چید)1181 ،؛ از طرفنی اینن گمانن هن
وجدد داشت ک بر اساس دیدگاه اطالعاتی ،با کاهش تقاضنا بنرای اطالعنات ،مندیران اطالعنات
کمتری ارائ کنند و بر اساس دیدگاه رفتار گل ای ،اقدام بن انجنام هندفگنذاریهنای ناصنحیح
کنند؛ در نتیج  ،در ادام برای نیل ب این اهنداف ،ترغینب بن مندیریت سندد شندند و کناهش
کیفیت سدد ،منجر ب بیشتر شدن نامتقارنی اطالعات شدد .با تدج ب نتایج ب دست آمده ،ظاهراً
جنبة منفی همبستگی درونصنتتی پررنگتر است؛ با در نظر گرفتن نتنایج آزمندن فرضنیة اول
در کنار نتایج این فرضی  ،احتماالً میتدان بیان داشت ک در صنایع با همبسنتگی درونصننتتی
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بیشتر ،رفتار گل ای مدیران و شرای رقابت ،منتج ب کاهش کیفینت سندد و درنهاینت افنزایش
نامتقارنی اطالعات می شدد .نتایج آزمدن این فرضی ه راستا با نتایج آزمندن فرضنیة اول اسنت؛
اما عکس نتیجة تحقیق چید ( )1181را نشان میدهد .در آن تحقینق اینن گدنن نتیجن گرفتن
شده بدد ک احتماالً ب خاطر اطالعات اضافی ارائ شده تدس شرکتهای ه صنتت ،تحلیلگنران
و سرمای گذاران تدان تصمی گیری بهتری پیدا کرده اند کن مننتج بن مشناهدة رابطنة منفنی و
متنیدار بین همبستگی درونصنتتی و نامتقارنی اطالعات شده بدد.
 .7پیشنهادها
بر اساس نتایج ب دستآمنده منیتندان بن سنرمای گنذاران و تحلیلگنران در صننایتی کن
همبستگی بیشتری دارند ،در مدرد احتمال مدیریت سدد بیشتر ،کیفیت سدد پایین تر ،نامتقارنی
اطالعاتی بیشتر و لنزوم احتیناط بیشنتر هشندار داد .از طرفنی منیتندان بن تندوین کننندگان
استانداردهای حسابداری و تدوین کنندگان قدانین و مقررات پیشنهاد کرد کن بن فکنر راه حلنی
برای جلدگیری از مدیران در رفتار گل ای و مدیریت سدد ،در صنایع با همبستگی درونصننتتی
بیشتر باشند؛ درنهایت میتدان ب حسابرسان و بازرسان قاندنی پیشنهاد داد ک بر اسناس نتنایج
ب دست آمده ،برای شرکت های فتال در صنایع همبست  ،ریسک بیشتری قائل باشنند و احتمنال
مدیریت سدد بیشتر را مدنظر قرار دهند.
جا دارد در این زمین تحقیقات بیشتری نیز انجام شدد تنا اثنرات پدیندة انتقنال اطالعنات
درونصنتتی و همچنین همبستگی درونصنتتی بر محی گزارشگری مالی ،بیشتر پدیدار شدد.
میتدان در تحقیقات آتی اثرات همبستگی درونصنتتی را بر جنب های دیگر محی گزارشگری
مالی نیز بررسی کرد.
یادداشت ها
2. Likelihood Ratio Test
4. Variance Inflation Factor

1. Intra-Industry Information Transfer
3. Generalized least squares
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