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چکیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطالعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .با گسترش روزافزون نیازهای اطالعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری ،به نظر
میرسد که ارائه صورتهای مالی به شکل سنتی نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای استفادهکنندگان باشد .در
این راستا ،مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرحشده است که در این
پژوهش به بررسی ارائه اطالعاتی در خصوص ویژگیهای گزارشگری مالی یکپارچه ،به لزوم گسترش چنین
نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود .بدین منظور دادههای موردنیاز از  51شرکت عضو بورس اوراق بهادار
تهران ،در طی دوره زمانی  1355تا  1325جمعآوری گردیده است .نتایج پژوهش نشان داد که بین سود
خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد .بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط
غیرخطی معناداری وجود دارد .بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی
معناداری وجود دارد .بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری
وجود دارد .بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد .بین سودوزیان جامع
و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :ارزش اطالعات حسابداری ،گزارشگری یکپارچه ،سود خالص ،ارزش بازار سهام ،ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام.

-8مقدمه
گزارش جامع ،چارچوب گزارشگری بینالمللی که توسط شورای گزارشگری یکپارچه بینالمللی 1منتشر شد .چارچوب ،که
غیراجباری است ،بیان میکند که "هدف اصلی گزارش یکپارچه این است که به سرمایهگذاران مالی سرمایه توضیح دهید که
چگونه یک سازمان در طول زمان ارزش ایجاد میکند .مفهوم اساسی در چارچوب گزارشگری یکپارچه مدل سرمایه داری است
که ایده ای درباره منابع و روابط مورد استفاده را فراهم می کند(ریچارد اسالکا و یونس تسالوواتاسب.)2615 ،
گزارش یکپارچه تبدیل به یک منطقه تحقیقاتی شده است (بک ،دما و فرست .)2615 ،در واقع ،از دیدگاه سرمایه گذاران با
توجه به مفید بودن گزارش یکپارچه دست به تصمیم می گیرند .گزارش ها ،نسبتا کمی در مورد اینکه آیا ذینفعان در واقع از
گزارش ها برای اطالعات به تصمیم گیری خود استفاده می کنند ،می دانیم .به همین ترتیب ،خواستار تحقیق برای بررسی
"استفاده و درک سودمندی گزارش های یکپارچه توسط ارائه دهندگان سرمایه"(روبوتام و الک  )2610،در نهایت( ،پترس و
آلن )2610 ،اظهار نظر می کنند ،در حالی که تالش های شورای گزارشگری یکپارچه بین المللی برای توسعه را به رسمیت می
شناسند چارچوبی برای گزارش دادن به ایجاد ارزش  ....سوال باقی می ماند با این وجود ،اگر شرکت ها چنین افشای اطالعاتی
درباره ارزش های بلندمدت ارائه دهند.

)1 The International Integrated Reporting Council (IIRC
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سال های زیادی است که گزارشگری شرکت ها مورد انتقاد است .استانداردگذاران همواره در تالشند تا با افزایش استانداردها
و مقررات ،کیفیت گزارشگری را بهبود بخشند؛ اما تاکنون در این دنیای در حال تغییر به طور کامل موفق نبوده اند .یکی از
دالیل اصلی موفق نشدن آنان ،تنظیم جنبه های مختلف گزارشگری شرکت ها (گزارشگری مالی و گزارشگری پایداری) به وسیله
استانداردگذاران مختلف و نبود هماهنگی کلی برای نحوه ارائه گزارش است(مرشدزاده و قربانی .)1320 ،هدف اصلی هیئت
استانداردهای بین المللی حسابداری ،تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که باید در تهیه صورت های مالی اعمال
شود .همچنین دستیابی به میزانی از قابلیت مقایسه نیز از اهداف استانداردهای بین المللی می باشد که به سرمایه گذاران در
تصمیم گیری های هر دو آنان کمک کند(استفانو و همکاران .)2616 ،تغییرات مستمر در تجارت جهانی ،شرایطی رقابتی را برای
شرکت ها ایجاد کرده است .این شرایط به همراه تغییر در قوانین و مقررات در مواجهه با بحران ،شرکت ها را در چالش بزرگی
قرار داده است .در نتیجه برای برطرف کردن این بحران ،گزارشگری سنتی با چالشی روبرو است که توان پاسخ گفتن به آن را
ندارد .در نتیجه در سال های اخیر تحولی در گزارشگری غیرمالی ایجاد شده است که تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن
نیازهای اطالعاتی ذینفعان است .گزارشگری یکپارچه در نتیجه همین تحول ایجاد شده است(بابادی.)1320 ،

-8-8گزارشگری یکپارچه چیست؟
گزارشگری یکپارچه ،در حقیقت اطالعات با اهمیت و یکپارچه ای را در مورد استراتژی سازمان ،حاکمیت سازمانی ،عملکرد
سازمان و چشم اندازی از آینده سازمان ارائه می نماید ،به گونه ای که اطالعات مذکور منعکس کننده زمینه های تجاری،
اجتماعی و محیطی از عملیات سازمان خواهد بود .گزارشگری یکپارچه ،نمایشی روشن و موجز از چگونگی مباشرت (مسئولیت
جهانی) یک سازمان و چگونگی ایجاد و حفظ ارزش توسط آن را ارائه می دهد .اکثر تحقیقات در زمینه مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری ،برسود حسابداری عنوان معیاری سود و زیانی تاکید داشته اند .سود حسابداری به عنوان منبعی از اطالعات
مورد توجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد ،زیرا به آنها
اجازه میدهد تصوری از عملکرد واقعی شرکت به دست آورند و به ارزش گذاری آنها کمک کند .بر مبنای حسابداری تعهدی
ارزش شرکت ها تابعی از عملکرد آتی آنها است که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد(بن آید و اباود .)2660 ،در
سال های اخیر مطالعه در زمینه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری گسترش یافته و شامل ارزش دفتری سهام ،به عنوان
معیاری ترازنامه ای ،عالوه بر سود حسابداری شده است (چن و همکاران .)2661 ،این گزارش در برگیرنده مطالب دقیق و شفاف
از چگونگی ابعاد نظارتی شرکت و همچنین چگونگی ایجاد ارزش ثابت آن است .گزارشگری یکپارچه فرایند هماهنگ سازی
اطالعات مالی و غیر مالی در گزارش شرکت ،جهت ارتباط با مفهوم گسترده ای از ارزش می باشد (کمیته بین المللی گزارشگری
یکپارچه.)2611 ،
هدف از این مطالعه ،توسعه و پیشبرد درک درستی ارتباط ارزش اطالعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .بنابراین ،از لحاظ کاربردی ،اهداف این پژوهش به صورت زیر
می باشد.
مشخص نمودن اینکه آیا متغیرهای سود خالص ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ،سود و زیان و سود و زیان جامع و
ارزش بازار شرکت را می توان با آزمودن روابط بین آن ها ،ارتباط خطی و غیر خطی مثبت یا منفی پیدا کرد.

-2بیان مسأله
گزارشات کنونی طوالنی و در حال طوالنی شدن نیز می باشند .اما بدلیل اینکه گزارشگری بصورت مجزا تکامل یافته است،
عملکرد مالی و غیر مالی روشن نیستند .برای تأمین تقاضای روزافزون به اطالعات وسیعی از بازار ،تنظیم کنندگان و جامعه
مدنی ،یک چارچوبی مورد نیاز است که بتواند از بهبودهای گزارشگری آتی پشتیبانی کند که منعکس کننده این پیچیدگی
روزافزون باشد .یک چنین چارچوبی نیاز دارد که رشته های مجزا موجود گزارشگری را به یک مجموعه منسجم و یکپارچه
تبدیل نموده و شرح توانایی های سازمان جهت ایجاد ارزش در حال و آینده را ارائه دهد (هیات بین المللی گزارشگری یکپارچه،
.)2611

-8-2ضرورت گزارشگری یکپارچه
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از زمانیکه مدل گزارشگری تجاری موجود طراحی شد ،تغییرات با اهمیتی ،در روش اداره واحد اقتصادی ،چگونگی ایجاد
ارزش توسط شرکت و محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند ،اتفاق افتاده است .این تغییرات وابسته به هم بوده و منعکس
کننده تمایالتی از قبیل :جهانی سازی ،رشد فعالیت سیاسی در اطراف جهان برای پاسخگویی مالی ،نظارتی و سایر بحران ها،
انتظارات افزایشی پاسخگویی و شفافیت شرکت ها ،واقعیت ها و چشم اندازهای منابع کمیاب ،رشد عمومی و نگرانی های
محیطی.

-2-2عناصر گزارشگری یکپارچه
گزارش یکپارچه باید در برگیرنده عوامل زیر باشد و همچنین این عوامل باید با یکدیگر دارای ارتباط داخلی باشند:

مرور کلی سازمانی :به عبارتی آنچه که سازمان انجام می دهد و چگونگی ایجاد و نگهداری ارزش در کوتاه مدت ،میان مدت
و بلندمدت را بیان می کند.
عملکرد بافتی ،از جمله ریسک ها و فرصت های آن .:به عبارتی چیستی چرخه عملیات سازمان ،شامل منابع و روابط کلیدی
وابسته به آن و ریسک ها و فرصت های پیش رو را بیان می نماید.
اتخاذ اهداف استراتژیک ،به منظور دست یابی به این اهداف :این قسمت گزارش باید نمای آتی سازمان را بیان کند.
نظارت و اعطای پاداش :ساختار نظارتی سازمان و اینکه چگونه نظارت از اهداف راهبردی سازمان پشتیبانی می کند و ارتباط
بین رویکرد سازمان و پاداش ها را بیان می کند(کی پی ام جی.)2611 ،1
عملکرد :این بخش سطح عملکرد موجود را ،بعنوان مبنایی برای ارزیابی دستیابی مدیریت به اهداف استراتژیک و مبنایی
برای درک چشم انداز آتی شرکت ارائه می دهد.
چشم انداز آتی :فرصت ها ،چالش ها و موقعیت نامعینی که در راه رسیدن به اهداف استراتژیک با آن مواجه می شود و
چیستی نتیجه عملکرد استراتژی ها و عملکرد آتی را بیان می کند.

-9-2ویژگی های گزارشگری یکپارچه
یک گزارش یکپارچه به سهامداران اجازه ارزیابی توانایی های سازمان را در ایجاد و تثبیت ارزش در دوره های کوتاه مدت ،
بلند مدت و میان مدت می دهد .از جمله مفاد این گزارش می توان به نکات زیر اشاره نمود:
دستیابی مناسب به اطالعات از طریق منابع گسترده داخلی و خارجی ،به منظور بهبود ارزیابی و تحلیل بلندمدت و کوتاه
مدت
جمع آوری خودکار و بهینه و مرور فرایندها و همچنین حذف سیستم مرورگری
شفافیت بیشتر ،بهره گیری مجدد و همکاری در گزارشات و تحلیل مفاهیم از طریق بهره گیری از تحلیلگران
داخلی و خارجی
گزارشگری یکپارچه اطالعات مالی و غیر مالی با اهمیت را در یک جا جمع آوری می کند .به طور ایده آل ،این گزارش
ارتباط بین این اطالعات مالی و غیر مالی ،و همچنین اگرچه غیر معمول است ،اما رابطه بین شرکت های در سطوح باال را نیز
نشان می دهد.

-4-2ارزش اطالعات حسابداری
فرانسیس و اسچیپر برای مطالعه درباره مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری ،چهار رویکرد زیر را تعریف نموده اند
(فرانسیس و اسچیپر:)1222 ،
الف) نگرش تحلیل بنیادی مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری ب) نگرش قابلیت پیش بینی مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری ج) نگرش اطالعاتی مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری د) نگرش اندازه گیری مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری
اولین رویکرد در مطالعه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری ،تحلیل بنیادی است که متضمن تعیین ارزش ذاتی سهام
شرکت بدون مراجعه به قیمتی است که بر مبنای آن قیمت س هام در بازار سرمایه معامله شده است .طبق این رویکرد ،اطالعات
1 KMPG; one of the Big Four auditors
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حسابداری از طریق ارزش های نهفته در خود ،منجر به تغییر در روند قیمت های سهم مشابه و هم جهت با تغییرات قیمت های
بازار می گردد( .باومن.)1220 ،
دومین تفسیر از واژه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری ،که عمدتا در حوزه تحقیقات بنیادی جای دارد ،ارزش هایی
مربوط تلقی می شوند که بتوان آنها را در ارزیابی ارزش آتی شرکت و پیش بینی بازده سال های آتی استفاده نمود .بر این
اساس ،چنانچه اطالعات صورتهای مالی به پیش بینی خصیصه های نهفته ارزش کمک نماید (که عمدتا نشات گرفته از تئوری
های ارزش گذاری می باشند) به عنوان ارزش های مربوط مدنظر قرار می گیرد(فرانسیس و اسچیپر.)1222 ،
سومین تفسیر از واژه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری این است که اطالعاتی به عنوان ارزش های مربوط محسوب
می شوند که توسط سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام بکار گرفته شوند  .با فرض این که بازار سرمایه از کارایی الزم
برخوردار است ،بررسی می شود که آیا سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود واقعا به این اطالعات اتکا می کنند یا
خیر .مطالعاتی که عموما از این نگرش ایده می گیرند بر دوره های زمانی کوتاه مدت تمرکز دارند(بیور.)1225 ،
چهارمین رویکرد در مطالعه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری با نگرش اندازه گیری در حسابداری سازگار است و بدان
معنی است که حسابداری به عنوان ابزاری برای اندازه گیری قلمداد می شود .البته باید توجه داشت که در این رویکرد ،بر خالف
رویکرد اطالعاتی فرض بر این است که سرمایه گذاران از اطالعات تحت بررسی به طور کامل بهره برداری ننموده و اطالعات
گردآوری شده ،از منابع به هنگام کسب نمی شوند(دو مونیر و رافونیر)2662 ،

-9پیشینه تحقیق
حسابرسی صورتهای مالی و گزارش تناقضات موجود بین صورتهای مالی و سایر اطالعات موجود در یک گزارش یکپارچه
به کسانی تمرکز میکند که مسئول یک اداره نظارتی هستند .یک رویکرد یکپارچه به "تضمین" راهحل فوری برای ارائه حداقل
برخی تضمین در مورد گزارش یکپارچه ارائه میدهد .این سازمان بر سیستمهای مختلف کنترل و توازن تکیه دارد تا مدیران را
با مبنایی برای پذیرش مسئولیت گزارشهای یکپارچه سازمان خود تامین کند .در نهایت ،یک مدل الهامگرفته از دلفی نگاهی
به چگونگی تکامل خدمات تضمین در پاسخ به درخواست گزارشهای یکپارچه برای اطمینان میدهد .این مدل متکی بر یک
هیات از متخصصان است تا نظر خود را در مورد روش مورد استفاده برای تهیه گزارشهای یکپارچه بیان کنند(وارن مارون،
.)2615
با توجه به سودمندی تصمیمگیری و مقاومت به گزارشگری یکپارچه ،بعنوان یک چارچوب گزارش دهی فراهم میکند.
علیرغم حمایت سطح سازمانی برای گزارشگری یکپارچه ،مصاحبهها نشان میدهند که کارآیی آن برای تامین سرمایه مدیران و
تحلیلگران برابری پایین است .نگرانیها در مورد طراحی چارچوب و ارتباط آن با موضوعات ساختاری بیشتر مربوط به فرهنگ
بازار برابری مشهود است .مفهوم این امر این است که گزارشگری یکپارچه ممکن است به یک مد گزارش تبدیل شود ،که در
تفکر سرمایهگذاری اصلی گنجانده نشده است(ریچارد اسالکا و یونس تسالوواتاسب.)2615 ،
گزارش یکپارچه نه فقط جمع آوری گزارشهای ساالنه و پایداری است و باید یک سند مختصر باشد که به طور واضح ارتباط
بین مؤلفه های عملکرد مالی و غیر مالی را به طور واضح توضیح می دهد( 2613 ،IIRCو .)2610 ،King
گزارشدهی یکپارچه جدیدترین نوآوری گزارشگری سازمانی است که برای ارائه یک گزارش جامع در مورد چگونگی ایجاد
یک ارزش در سازمان و مدیریت انواع مختلف سرمایه مالی و غیر مالی برای تولید بازده پایدار (شورای گزارشگری مجتمع بین
المللی.)2610 ،
ارزیابی کسب و کار از جمله تجزیه و تحلیل تغییر خطرات ،چشم انداز مهم و نحوه مدیریت مالی و غیر مالی برای به
حداکثر رساندن ارزش و اطمینان از پایداری در آینده گزارش یکپارچه ذاتا ذهنی است(اتکینز و مارون.)2610،
گام های بزرگی برای بهبود گزارشگری شرکت ها و پیاده سازی آن ،توسط شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه انجام
شده است که می تواند نقطه شروع مناسبی باشد .کنسول بین المللی گزارشگری یکپارچه  ،ائتالفی جهانی از قانون گذاران،
سرمایه گذاران ،شرکت ها ،استاندارد گذاران ،حسابداران و سازمان های مردم نهاد است و هدف آن ایجاد تفکر یکپارچه و
گزارشگری یکپارچه درون سازمان هاست .این کنسول به دنبال ایجاد دنیایی است که در آن گزارشگری یکپارچه در جریان اصلی
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رویه های سازمان ها ،نهادینه شود .بدین منظورچارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه  1توسط این کنسول منتشر
گردید(انجمن حسابداران خبره افریقای جنوبی.2)2615 ،
تقریباً چند دهه است که مسئله ای با عنوان هماهنگ سازی حسابداری در سطح جهانی مطرح شده است .هماهنگ سازی
حسابداری به فرآیندی اشاره دارد که تالش می کند تا حسابداری کشورهای مختلف تا حد ممکن مشابه شوند(اسکندری،
.)1323
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نسبت به استانداردهای ملی ،دقت و جامعیت بیشتری دارد (فروغی .)1355 ،از
مزایای مهم استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می توان به افزایش قابلیت مقایسه ،ارتقای کیفیت گزارشگری
مالی ،صرفه جویی در زمان و هزینه اشاره کرد .رشد تجارت بین المللی و جریان های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی
ده های اخیر ،منجر به تمایل هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است ،در نتیجه تعداد زیادی از
کشورها استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابداری را پذیرفته اند.
هم اکنون بیش از  166کشور استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به طور کامل پذیرفته اند یا اینکه استفاده از آن را مجاز
شناخته اند .سازمان های بین المللی ،برای ارزیابی پروژه ها و اعطای وام ،بورس های خارجی برای درک بهتر از صور تهای مالی کشورهای
مختلف و امکان مقایسه آن ها بدون صرف هزینه و زمان زیاد به معیار مشترک و هماهنگ نیاز دارندکه استانداردهای بین المللی توانسته
است این نیاز را تأمین کند و عمالً تبدیل به زبان مشترک گزارشگری مالی شود (رحمانی و علیپور .)1352،هماهنگ سازی رویه های
حسابداری نخست در درون کشورها و با وضع استانداردهای حسابداری ملی آغاز شد ،پس از آن با رشد بازارها و افزایش مبادالت بین المللی
کاال ،خدمات و سرمایه ،موضوع همسانی گزارشگری حسابداری در سطح بین المللی نیز مطرح شد (رحمانی و علیپور. )1352،

-4فرضیات پژوهش
فرضیه اول  :بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معنا داری وجود دارد.
فرضیه دوم  :بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیر خطی معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم  :بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم  :بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معنا داری وجود دارد.
فرضیه پنجم  :بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معنا داری وجود دارد.
فرضیه ششم  :بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معنا داری وجود دارد.
نگاره شماره  .8متغیر های تحقیق
نام متغیر

نوع متغیر

نماد

ارزش بازار سهام

وابسته

)Ln(mv

سود خالص

مستقل

EPS

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

مستقل

BE

سودوزیان جامع

مستقل

CEPS

بازده حقوق صاحبان سهام

کنترلی

ROE

اندازه شرکت

کنترلی

SIZE

زیان

کنترلی

LOSS

محاسبه
ارزش بازار سهامmv:
مستخرجه از صورت سود و زیانEPS:
ارزش دفتری حقوق صاحبان BVE:

سهام مستخرجه ازترازنامه
مستخرجه از صورت سود و زیان CEPS:

جامع
ROE=EBIT/TE
سود قبل از کسر بهره و مالیات EBIT:
جمع حقوق صاحبان سهامTE:

لگاریتم جمع دارایی ها

)𝑨 𝑻(𝐧𝐥 =Size

)LOSS=IF(LOSS =1
)LOSS¯IF(LOSS =0

)1 The International Integrated Reporting Framework (IR
2 The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), February 2015.
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کنترلی

بدهی

𝐷𝑇
𝐴𝑇

LEV

= 𝑉𝐸𝐿

جمع بدهی ها TD:
جمع دارایی ها TA:
منبع  :یافته های پژوهش

-1روش شناسی تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است ،که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت
های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه ی همبستگی می پردازد .انجام این پژوهش در
چهارچوب استدالل قیاسی استقرایی صورت خواهد گرفت .علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیرها
است .تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است .در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد
آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل های رگرسیونی چندگانه خواهیم
نمود .از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی)نیمه تجربی(است ،یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته و
تاریخی(صورت های مالی شرکت ها( انجام می گیرد .همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی علّی بوده و
مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی نیز میباشد.
نگاره شماره .2روش غربالگری

کل شرکت ها تا پایان سال1395

512

شرکت های غیرفعال

()155

شرکت های سرمایه گذاری ،بیمه ،بانکها و هلدینگ  ،شرکت های زیانده

()211

)بیش از سه سال) و اطالعات سایر شرکت ها که در دسترس نبود
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نمونه غربالگری شده

منبع  :یافته های پژوهش

LN(M
)V

262

23/556

32/015

25/515

سود خالص

EPS

262

-175157551

1575067512

3057555/1

171517506

0/652

53/152

ارزش
دفتری
حقوق
صاحبان
سهام

BVE

262

5/051

11/132

سود و زیان
جامع

CSPE

262

-0/351

52/002

بازده
حقوق
صاحبان
سهام

ROE

262

اندازه
شرکت

SIZE

262

-1075527125
16/502

/502
57202
/050
511

575157121
11/253

11/251

21/350

1617125/25

171027035
6/016

6/551

1/651

/053
205
20/365
/510
522

شرح متغیر

نماد متغیر

مشاهدات

کمینه

بیشینه

میانگین

1/511

6/032

3/111

ارزش
بازار
سهام

52

11702371
-30
1171657
513
17105711
3
3715171
30

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

ﻧﻧ ﺎﺎﻩ ﺷﻣﺎﺭﻩ .٣ﺁﻣﺎﺭ ﺗ ﻭﻭ ﻳﻳﻳ ﻣﺗﺗ ﻳﻳﻳﺎی ﭘﭘﻭﻭﺵ

اهرم
مالی

LEV

262

6/626

1/516

زیان

LOS
S

262

6

1

6/010

6/211

6/530

5/353

/655
6
/205
6
/106
3
/250
16
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منبع  :یافته های پژوهش

همانطور که در نگاره شماره 3مشاهده می شود آماره های توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،کمینه
و بیشینه می باشد که معروف ترین و در عین حال پر مصرف ترین شاخص های آمار توصیفی اند .میانگین ،متوسط داده ها را
نشان می دهد .چولگی و کشیدگی شاخص تقارن داده ها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است .با توجه به
مطالب مذکور و با نگاهی به نگاره شماره ، 3در بین متغیرها ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای باالترین میانگین و زیان

با مقدار 67655دارای کمترین میانگین می باشد.
-6برآورد مدل ها (آزمون فرضیه)
-8-6آزمون فرضیه اول
نتایج نگاره شماره  1نشان میدهد که ضریب متغیر سود خالص بر ارزش بازار سهام برای شرکتهای مورد مطالعه معنادار
است ( .) p<6/65بنابراین بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود ندارد ،در سطح اطمینان  25درصد
رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون سود خالص میتوان نتیجه گرفت که سود خالص با ارزش بازار سهام شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (خطی) معناداری دارد .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین
واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر
این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین معنیداری کل رگرسیون در سطح
معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب تعیین برای شرکتهای موردمطالعه ( )6/361نیز بیانگر این است که
نزدیک به  36درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیر مستقل سود خالص و متغیرهای کنترلی بازده
حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم مالی توضیح داده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده ،میتوان نحوه اثرگذاری
سود خالص بر ارزش بازار سهام در شرکتهای مورد مطالعه را به صورت زیر نوشت:

Ln(mv) it = 27.937 + 2.056EPS it + 0.237 ROEit + 0.083Sizeit − 0.095Lossit + 1.094Levit + ε it
نگاره شماره  .4نتایج برآورد مدل اول به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته :لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد
ترکیب موزون302 :
خطای
ضریب
متغیر
استاندارد
2/535 25/235
مقدار ثابت
6/015 2/650
سود خالص
بازده حقوق صاحبان 6/656 6/235
6/622 6/653
سهام
6/622 -6/625
اندازه شرکت
6/113 1/621
زیان

آماره t
2/515
3/335
2/215
3/316
-1/355
2/152

مقدار p
6/6666
6/6215
6/6621
6/6351
6/6666
6/6135

اهرم مالی
دوربین8/331 -

آماره
واتسون

4/282

آماره F

0/904

0/000
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ضریب تعیین تعدیل
شده
منبع  :یافته های پژوهش

-2-6آزمون فرضیه دوم
نتایج نگاره شماره  5نشان می دهد که ضریب متغیر سود خالص و توان دوم سودخالص بر ارزش بازار سهام برای شرکت-
های مورد مطالعه معنادار است ( .) p<6/65بنابراین بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود ندارد،
در سطح اطمینان  25درصد رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون سود خالص و توان دوم سود خالص میتوان
نتیجه گرفت که سود خالص و توان دوم سود خالص با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه مثبت (غیر خطی) معناداری دارد .بنابراین فرضیه دوم مورد تایید میباشد .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین
واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر
این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین معنیداری کل رگرسیون در سطح
معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب تعیین برای شرکتهای موردمطالعه ( )6/163نیز بیانگر این است که
نزدیک به  16درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیر مستقل سود خالص و توان دوم سود خالص و
متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم مالی توضیح داده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده،
میتوان نحوه اثرگذاری سود خالص و توان دوم سود خالص بر ارزش بازار سهام در شرکتهای مورد مطالعه را به صورت زیر
نوشت:
Ln(mv)it = 27.894 + 1.114EPS it + 2.771( EPS it ) 2 + 0.284ROEit + 0.067Sizeit − 0.108Lossit + 1.070Levit + ε it

نگاره شماره  .1نتایج برآورد مدل دوم به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته:لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد
ترکیب موزون302 :
مقدار ثابت
سود خالص
(سود خالص)2
بازده حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت
زیان

ضریب
25/521
1/111
2/551
6/251
6/605
-6/165
1/656

متغیر

آماره دوربین -واتسون

8/336

آماره F

7/816

اهرم مالی

خطای استاندارد
2/511
6/511
1/151
6/651
6/610
6/611
6/115

مقدار p
آماره t
6/6666 2/515
6/6116 2/610
6/6210 2/315
6/6666 3/222
6/6666 1/255
6/6255 -2/130
6/6153 2/355
0/000

ضریب تعیین تعدیل 0/409
شده
منبع  :یافته های پژوهش

-9-6آزمون فرضیه سوم
نتایج نگاره شماره  0نشان میدهد که ضریب متغیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام برای شرکتهای
موردمطالعه معنادار است ( .) p<6/65بنابراین بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری
وجود ندارد ،در سطح اطمینان  25درصد رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
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میتوان نتیجه گرفت که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران رابطه مثبت (خطی) معناداری دارد .بنابراین فرضیه سوم مورد تایید میباشد .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین
واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر
این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین معنیداری کل رگرسیون در سطح
معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب تعیین برای شرکتهای مورد مطالعه ( )6/251نیز بیانگر این است که
نزدیک به  25درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیر مستقل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و
متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم مالی توضیح داده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده،
می توان نحوه اثرگذاری ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام در شرکتهای مورد مطالعه را به صورت زیر
نوشت:
Ln(mv)it = 27.926 + 2.456BVEit + 0.345ROEit + 0.071Sizeit − 0.095Lossit + 1.086Levit + ε it
نگاره شماره  .6نتایج برآورد مدل سوم به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته:لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد
ترکیب موزون302 :
متغیر

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

مقدار p

25/220
مقدار ثابت
ارزش دفتری حقوق صاحبان 2/150
6/315
سهام
6/651
بازده حقوق صاحبان سهام
-6/625
اندازه شرکت
1/650
زیان

2/336

3/983

0/0000

2/897

2/860

0/0401

0/011

9/312

0/0008

0/022

9/216

0/0041

0/040

-2/930

0/0262

اهرم مالی

0/442

2/417

0/0842

آماره دوربین -واتسون

8/331

آماره F

9/288

ضریب تعیین تعدیل شده

0/274

0/000

منبع  :یافته های پژوهش

-4-6آزمون فرضیه چهارم
نتایج نگاره شماره  5نشان میدهد که ضریب متغیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و توان دوم ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام برای شرکتهای موردمطالعه معنادار است ( .)p<6/65بنابراین بین ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود ندارد ،در سطح اطمینان  25درصد رد شده و با توجه به
مقدار مثبت ضریب رگرسیون ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و توان دوم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میتوان نتیجه
گرفت که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و توان دوم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (غیر خطی) معناداری دارد .بنابراین فرضیه چهارم مورد تایید میباشد.
هم چنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها
مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین
معنیداری کل رگرسیون در سطح معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب تعیین برای شرکتهای موردمطالعه
( )6/252نیز بیانگر این است که نزدیک به  20درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیرهای مستقل
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و توان دوم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان
سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم مالی توضیح داده میشود.بر اساس نتایج بدست آمده ،میتوان نحوه اثرگذاری ارزش دفتری
55

نشریه علمی تخصصی شباک

حقوق صاحبان سهام و توان دوم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام در شرکتهای مورد مطالعه را به
صورت زیر نوشت:
Ln(mv) it = 27.586 + 0.674BVE it + 1.322( BVE it ) 2 + 0.302ROEit + 0.039Sizeit − 0.098Lossit + 1.055Levit + ε it

نگاره شماره شماره  .7نتایج برآورد مدل چهارم به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته:لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد
ترکیب موزون302 :
متغیر

ضریب

25/550
مقدار ثابت
ارزش دفتری حقوق صاحبان 6/051
1/322
سهام
(ارزش دفتری حقوق صاحبان 6/362
6/632
2
سهام)
-6/625
بازده حقوق صاحبان سهام
1/655
اندازه شرکت

خطای
استاندارد
3/110
6/266
6/352
6/112
6/615
6/622
6/112

آماره t

مقدار p

5/553
3/302
3/166
2/622
2/326
1/166
2/352

6/6666
6/6661
6/6661
6/6123
6/6265
6/6666
6/6152

زیان
اهرم مالی
آماره دوربین -واتسون

8/336

آماره F

6/811

ضریب تعیین تعدیل شده

0/213

0/000

منبع  :یافته های پژوهش

-1-6آزمون فرضیه پنجم
نتایج نگاره شماره  5نشان می دهد که ضریب متغیر سود و زیان جامع بر ارزش بازار سهام برای شرکت های مورد مطالعه
معنادار است ( .) p<6/65بنابراین بین سود و زیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود ندارد ،در سطح
اطمینان  25درصد رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون سود و زیان جامع میتوان نتیجه گرفت که سود و زیان
جامع با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (خطی) معناداری دارد .بنابراین
فرضیه پنجم مورد تایید میباشد .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان
نتیجه گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از
مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین معنیداری کل رگرسیون در سطح معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب
تعیین برای شرکتهای موردمطالعه ( )6/115نیز بیانگر این است که نزدیک به 15درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار
سهام) به وسیله متغیر مستقل سود و زیان جامع و متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم
مالی توضیح داده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده ،میتوان نحوه اثرگذاری سود و زیان جامع بر ارزش بازار سهام در
شرکتهای مورد مطالعه را به صورت زیر نوشت:
Ln(mv) it = 27.68 + 0.485CEPS it + 0.176ROEit + 0.12Sizeit − 0.24Lossit + 0.89Levit + ε it
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نگاره شماره  .1نتایج برآورد مدل پنجم به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته:لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد
ترکیب موزون302 :
متغیر

ضریب

مقدار ثابت
سود و زیان جامع
بازده حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت
زیان

25/055
6/155
6/150
6/125
-6/213
6/523

آماره دوربین -واتسون

2/043

آماره F

1/283

ضریب تعیین تعدیل شده

0/441

اهرم مالی

خطای
استاندارد
3/136
6/133
6/655
6/601
6/162
6/311

آماره t
2/102
2/302
2/610
2/535
2/221
2/550

مقدار p
6/6666
6/6661
6/6153
6/6116
6/6352
6/6115
0/000

منبع  :یافته های پژوهش

-6-6آزمون فرضیه ششم
نتایج نگاره شماره  2نشان میدهد که ضریب متغیر سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع بر ارزش بازار سهام
برای شرکتهای موردمطالعه معنادار است ( .) p<6/65بنابراین بین سود و زیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی
معناداری وجود ندارد ،در سطح اطمینان  25درصد رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون سود و زیان جامع و توان
دوم سود و زیان جامع می توان نتیجه گرفت که سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع با ارزش بازار سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (غیر خطی) معناداری دارد .بنابراین فرضیه ششم مورد تایید میباشد.
هم چنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که بین  1/5تا  2/5میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها
مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .عالوه بر این با توجه به اینکه مقدار  Fبدست آمده از مقدار جدولی آن بزرگتر است بنابراین
معنیداری کل رگرسیون در سطح معناداری  6/65رد میشود ( .)p<6/65مقدار ضریب تعیین برای شرکتهای موردمطالعه
( )6/560نیز بیانگر این است که نزدیک به  51درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیرهای مستقل سود
و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع و متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،زیان و اهرم مالی
توضیح داده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده ،می توان نحوه اثرگذاری سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع بر
ارزش بازار سهام در شرکتهای مورد مطالعه را به صورت زیر نوشت:
Ln(mv) it = 27.02 + 0.16CEPS it + 1.39(CEPS it ) 2 + 0.24ROEit + 0.15Sizeit − 0.30Lossit + 0.85Levit + ε it
نگاره شماره  .3نتایج برآورد مدل ششم به روش اثرات تصادفی

متغیر وابسته:لگاریتم ارزش بازار سهام ،تعداد دوره ،88 :تعداد تقاطع ،12 :تعداد ترکیب
موزون302 :
متغیر

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

مقدار p
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مقدار ثابت
سود و زیان جامع
2
(سود و زیان جامع)
بازده حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت
زیان

22/623
6/101
1/355
6/215
6/151
-6/220
6/515

آماره دوربین -واتسون

2/011

آماره F

4/281

ضریب تعیین تعدیل شده

0/106

اهرم مالی

3/132
6/655
6/322
6/651
6/606
6/125
6/222

2/200
2/650
1/361
3/321
2/555
-2/322
3/511

6/6666
6/6351
6/6666
6/6661
6/6162
6/6202
6/6661
0/000

منبع  :یافته های پژوهش

جمع بندی و پیشنهادات
چارچوب گزارشگری یکپارچه به عنوان نیازهای ارائه دهندگان سرمایه مالی که به عنوان اصلی ترین گروه کاربر تشکیل
شده بود مطرح شد .عالوه بر این ،گزارشگری یکپارچه تمایل به تبدیل شدن به عادت گزارشگری شرکتی و نهادینه شدن به
تفکر و تصمیم گیری سرمایه گذاری داشت .با انجام این کار ،تالش کرده است تا حسابداری و تمرکز آن بر گزارش مالی با نیاز
به ادغام بیشتر تمام جنبه های کسب و کار در گزارش را مورد بررسی قرار دهد .با این وجود ،چارچوب خود را محدود می کند،
زیرا تمرکز بر نیازهای تامین کنندگان سرمایه مالی ،که به طور سنتی نقش اصلی پارادایم گزارشگری مالی در حال حاضر را
تشکیل می دهد (بارکر و کاسیم.)2610 ،
گزارشگری یکپارچه مستقیما به ادبیات در حال توسعه در زمینه گزارش های یکپارچه کمک می کند که نخستین نوع آن
است تا شواهد حقیقی از تقاضای و تصمیم گیری سودمند از سرمایه گذاران اصلی سهام را ارائه نماید .بینش های مربوطه
بیشتر به بحث در مورد تصمیم گیری سودمندی افشای داوطلبانه در حسابداری صورت می گیرد .چارچوب گزارشگری یکپارچه
ادغام مسائل مالی و غیر مالی مربوط می شود و در آن قرار دارد .مسلما ،ماهیت اجباری رژیم گزارشگری است که سودمندی
تصمیم گیری را افزایش میدهد .به طوری که کاربرد وسیع آن در تصمیم گیری های صحیح توسط سرمایه گذاران جریان
اصلی تحقق نمی یابد .تجدید نظر در گزارشگری یکپارچه باعث ایجاد ارزش دراز مدت برای ادغام آن در تفکر سرمایه گذاری
همچنان ادامه دارد.
توسعه گزارشگری یکپارچه برای ترقی و تحکیم عملیات گزارشگری موجود بواسطه همکاری ،هم فکری و آزمایش طراحی
شده است .کمیته ی بین المللی گزارشگری مالی یکپارچه برنامه دارد تا به سمت چارچوب گزارشگری که اطالعات مورد نیاز
برای ارزیابی ارزش شرکت در قرن  21را تأمین کند حرکت کند .لذا در ادامه مسیر گزارشگری مالی یکپارچه ،یک دوره گذار
وجود خواهد داشت ،که در آن برخی از حوزه ها الزامات گزارشگری یکپارچه را قبل از سایرین تدوین می کنند .هنگامی که
سرمایه گذاران ارزش شرکت را بر اساس داده های حسابداری تعیین می کنند ،در نظر گرفتن انتظارات سرمایه گذاران از رشد
شرکت ،ضروری است .گزارشگری مالی از طریق افشای شفاف اطالعات مالی شرکتهها مهی توانهد عهدم تقهارن اطالعهاتی را
کاهش داده ،تخصیص بهینه منابع و کارایی عملکرد شهرکت ر ا در پی داشته باشد .ایفهای ایهن نقهش حسهابداری بهه توسههعه
اقتصههادی نیههز کمههک مههیکنههد .یکههی از عناصرکلیدی گزارشهای مالی ،سهود خهالص اسهت .سود خالص گزارش شده در
صورتهای مالی ،یکهی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد واحهد تجهاری تلقی میگردد که همواره مورد استفاده طیف
وسهیعی از استفاده کنندگان مانند سرمایه گهذاران ،سههامداران ،مدیران مالی ،تحلیلگران بازار سههام و میهزان مالیهاتی قرار
مهیگیهرد.
بنابراین با توجه به تمامی موارد فوق ،از لحاظ نظری وجود رابطه بین متغیرهای سود خالص ،ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام  ،سود و زیان و سود و زیان جامع با ارزش بازار شرکت ها منطقی و علمی به نظر می رسد و کلیه فرضیات بیان شده مورد
تایید میباشند.
در نهایت دریافتیم که در یک رویکرد گزارشگری یکپارچه  ،نسبت ارزش سود در شرکت هایی که عملکرد پایداری باالیی
دارند ،به میزان قابل توجهی باالتر است ،در حالی که نسبت ارزش سهام ارزش سهام و ارزش بازار به طور منفی با عملکرد پایدار
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نسبتا باال تاثیر می گذارد .از این یافته ها می توان سه نتیجه مهم را بدست آورد .اول ،شبیه به(سینکین و همکاران )2665 ،و تا
حدودی( ،میشلون و همکاران )2613 ،عملکرد پایداری به طور مثبت با ارزش بازار ارتباط دارد.
دوم ،نتایج تحت رویکرد گزارشگری یکپارچه  ،اطالعات مالی و غیر مالی به تعامل خواهد انجامید .هر دو مقیاس حسابداری
خالصه به طور قابل توجهی با عملکرد پایدار ارتباط برقرار می کنند.
سوم ،این واقعیت که تست تعامل بین اطالعات حسابداری خالصه و اطالعات عملکرد پایداری نتایج مشابهی را در مورد
تست اصلی ما به دست می دهد ،می تواند به نتایج اصلی ما که قبال مورد بحث بوده ،حمایت کننده باشد.
به طور خالصه ،پس از ادغام اجباری اطالعات مالی و پایداری در یک گزارش ،ما شاهد تغییرات چشمگیر در ارزیابی بازار
اطالعات حسابداری خالصه هستیم .ما بر این باوریم که یافته های ما عالقه خاصی به طیف گسترده ای از مخاطبان ،از جمله
مقامات بازار سرمایه در سراسر جهان ،و همچنین استانداردهای بین المللی حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری مانند
هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی است.

پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
براساس این یافته ها ،ما پیشنهاد می کنیم که تا حدی که رویکرد گزارش جدید شرکت کنندگان بازار را قادر به شناسایی
یا اندازه گیری مطمئن تر از ریسک های فعلی و آتی شرکت مرتبط با پایداری یا مسائل مالی  ،کاهش مربوط به ارزش خالص
داراییهای خالص ممکن است به این افشای ریسک نسبت دهد .با این حال  ،باید اشاره کرد که علیرغم علت آن  ،کاهش ارزش
دارایی های خالص می تواند به عنوان یک استدالل بیشتر به نفع موضع برای تخصیص اهمیت برابر به طیف گستردهای از "
سرمایه " مانند سرمایه انسانی  ،اجتماعی و طبیعی باشد.
یافته های ما حاکی از تغییر در ارتباط ارزش با ویژگیهای دایمی است که به نفع اهداف بلند مدت برای تغییر
مدل کسب وکار جاری از طریق تغییر در گزارش شرکت است.

پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
دیدگاه شبکه ارتباطی سرمایه گذاران در مورد روش های ارائه اطمینان بخش و ویژگی های اندازه گیری خاص در زمینه
گزارشگری یکپارچه که ممکن است به برآورده شدن تقاضای بازار سهام برای چنین اطالعاتی کمک کند ،کشف کند.
استفاده از گزارشگری یکپارچه توسط سرمایه گذاران سهام در سایر بازارهای سرمایه بین المللی و نیز ارائه دهندگان وسیع
مالی از جمله بدهی های شرکت ها ،بررسی می شود.
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