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خوانایی گزارش هیأت مدیره و عکسالعمل سرمایهگذاران
( با توجه به اخبار اقتصادی– سیاسی )
حسنا قهرمانی صغیر / 1فاطمه صراف

 / 2رویا دارابی3

چکیده
گــزارشهــا مــا ی تنهــا منطــا اطداــاتی دا ل ـی شــر ت هســتن
ا تیــار ســرمایهگــذاران قــرار مــیگیرنــ  .ویژگــیهــا

ــه از جان ـ

هی ـ

ی ــی اطداــا ارا ــه شــ

م ـ یر در
ــه نقــ

بهسـزایی در تصصـیب بهینـه منـابا دارنـ تـا حـ زیـاد بـه وانـایی اطداـا وابسـته اسـت .بـا
توجه به ایـ واقییـت ـه وانـایی و دریافـت سـریا پیـاز از گـزارش یزـی از ویژگـیهـا

ی ـی

اساسی ارا ه اطداـا اسـت تیقیـا حابـر بـ نطال بررسـی تـ ییر ایـ ویژگـی ی ـی بـر وا ـن
ســرمایهگــذاران و افــزای

ی یــت افتــای ا تیــار شــر تهــا مــیباشـ  .وانــایی گــزارش هیـ

م ـ یر از طریــا م ـ ل فــوش و وا ــن

ســرمایهگــذاران بــا اســت اد از دو مییــار بــازد ییراــاد

تجمیـــی و حجـــم میـــامد انــ از گیـــر شــ اســـت .جامیـــه قمـــار ایــ تیقیـــا شـــام :
شــر تهــا حابــر در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس طــی ســالهــا 1396-1392
مــیباش ـ

ــه از میــان قنهــا  189شــر ت بــا اســت اد از روش نمونــهگیــر حــذف سیســتماتی

بــرا مطا یــه انتصــان ش ـ ن  .بــرا قزمــون فربــیههــا از روش رگرســیون من ـ متغیــر داد هــا
تــابلویی و نــرزافــزار ا ویــوز اســت اد شـ اســت .نتــایب بیــانرر ارتطــا مینــادار بــی ازـ ا یمـ
ســرمایهگــذران و وانــایی گــزارش هیــ
گــزارش هیـ

م ـ یر و ازـ

مــ یر اســت بــا ایــ وجــود رابطــه بــی

وانــایی

ا یم ـ ســرمایهگــذاران نســطت بــه ا طــار مهــم اقتصــاد  -سیاســی

مــورد تایی ـ قــرار نررفــت .بــا توجــه بــه قابلیــت تیقیــا حابــر در قگــا ســاز ســرمایهگــذاران از
نیو ارا ه اطداا توسط م یر و وانایی گزارشها نتایب تیقیا اربرد میباشن .
واژگااان کلیاادی :وانــایی گــزارش هیــ

مــ یر ازــ

ا یمــ ســرمایهگــذاران بــازد

ییرااد تجمیی
طبقهبندی موضوعیM40, M41 :

 .1دانتجو د تر

گرو حساب ار

 . 2استادیار گرو حساب ار

واح تهران جنون دانترا قزاد اسدمی تهران ایران

واح تهران جنون دانترا قزاد اسدمی تهران ایران (نویسن مسئول)

Aznyobe@yahoo.com
 .3دانتیار گرو حساب ار واح تهران جنون دانترا قزاد اسدمی تهران ایران
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 -1مقدمه
گزارشها ما ی نتیجه نهایی فراین حساب ار بود

ه مطنا تصمیم گیر طیف گسترد ا از

سرمایه گذاران قرار میگیرد .ططا م اهیم نظر گزارشرر ما ی اگر قرار باش اطداا ارا ه ش
مطلوبیت تصمیمگیر را بهمرا داشته باش بای قاب درک باش (نوروش و همزاران  .)1389اهمیت
درک اطداا به ح یی است ه پ ارتطاطی بی سرمایه گذاران و تصمیمگیر مطلون انوان ش
و همزاران  .)1391دستیابی به ای ه ف مستلزز افتا

است (ستای

مناس

دقیا و وانا

اطداا

ما ی و سایر اطداا

مربو می باش  .د ی اصلی نیاز به گزارشرر ما ی و افتا

اطداا

ا ز تقارن اطداا

و تضاد منافا بی م یران و سرمایه گذاران می باش  .اگرمه

استان اردها حساب ار و حسابرسی به انوان دو ساز و ار نهاد بااث تی ی شزاف اطدااتی بی
ام از بی نمی برد از ای رو افتا

م یران و ما زان می شود اما ای شزاف اطدااتی را بصور

داوطلطانه می توان به ارا ه اطداا سودمن بهطود ااتطار گزارشرر ما ی و نیز درک نق
حساب ار در ارزش گذار شر ت و تامی ما ی قن م

اطداا

ن  .درک بهتر سرمایه گذاران از م یر

با توجه به ارا ه اطدااتی فراتر از مارمون استان اردها و قوانی بااث باالتر رفت ارزش شر ت می
شود .بنابرای

م یران می توانن با ارا ه داوطلطانه اطداا

قتی شر ت و ارا ه پی

بینی ها سود و بازد بااث افزای

پی

بینی ود در رابطه با مییط اقتصاد
ارزش سهاز و درنتیجه باال رفت موقییت

رقابتی شر ت در صنیت مربو به ود شون
امروز بص

زیاد از اطداا

ما ی از طریا اسناد متنی منتتر میگردد با توجه به اینزه قاب

فهم بودن یزی از شا ه ها اصلی ویژگی ی ی اطداا ططا مارمون نظر می باش اما قابلیت
درک اطداا

و مسا

مرتطط یزی از متزد

اساسی است اد

نن گان بتمار می قی در دهه

 1965گل برش اداا رد ه "ای موبوع مطا غه نیست ه بیان نیم متز برقرار ارتطا ی

متز اساسی در حساب ار است" .اسناد متنی حساب ار شام صورتها ما ی ما ی ساالنه شر تها
به همرا سابر گزارش ها حساب ار از جمله گزارش حسابرسی ابزارهایی برا انتقال اطداا
حساب ار میسون می شون و گرو ها مصتلف از ای اطداا مزتون برا تصمیم ها ما ی
مناس

بهر می گیرن  .به هر حال زبان است اد ش در ای منابا اطدااتی ساد و روان نطود و م از

در حال تغییر است (حسینی و همزاران )1394
در سال  1967مسیون بورس اوراق بهادار قمریزا ی

گرو مطا یاتی برا ارا ه رهنمودهایی به

منظور بهطود رویهها افتا شر تها تتزی داد نتایب نتان داد ه سرمایه گذاران میمو ی قادر به

وانایی گزارش هی

م یر و از

فهم سریا گزارش ها
گزارشها پیچی

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)

نمیباشن

پیچی

طوالنی و زا
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بنابرای گزارش توصیه نمود ه شر تها از ارا ه

وددار نماین (سرهنری و همزاران  .)1393از سال 1993

مسیون بورس اوراق بهادار قمریزا تدشهایی را به منظور انتتار گزارشها قاب فهمتر شروع نمود
در واقا بطور م اوز سیی دارد گزارشها واناتر و با ت سیر راحتتر ارا ه شون  .انجم حساب اران
رسمی امریزا نیز برا بیتتر نت ن فاصله بی گزارش ها متنی با قابلیت درک قن توسط است اد
فتار زیاد بر ت وی

نن

هر بار ه استان ارد ج ی

نن گان استان اردها حساب ار وارد می نماین
ت وی میشود از میرفی اصطدحا ج ی

 .)1997در صورتی ه اطداا
بازارها ما ی متاه

ه ت وی

وددار نماین

میرمانه و ناهمرون ارا ه شود از ا یم ها

میتود ه تیلی ها نادرست و گمرا نن را به همرا

در نظر گرفت ای واقییت ه افراد همیته منطقی نیستن
را تیت ت ییر قرار ده (سینایی و داوود
قمریزا شر ت ها درارا ه اطداا

تیصطا

نن گان
(بورک4

مت اوتی در
واه داشت با

ما ی می توان تصمیما

ما ی

 .) 1388با توجه به ای مهم مسیون بورس اوراق بهادار

با بیان روان و وانایی باال تتویا نمود و در متون دانتراهی

هموار به اهمیت وانایی تا ی داشته است همچنی نزته مهم دیرر در ا ز وانایی گزارش ها
اینست ه سرمایه گذاران به د ی ابهاز و وانایی بییف گزارش ها شر ت اطداا
سازمانی را قاب اتزای ن انسته و به دنطال اطداا

درون

ارج از سازمان می باشن و ای مسئله افزای

ا ز

اطمینان نسطی سرمایه گذ اران نسطت به اطداا ارا ه ش و همچنی ا ز ش افیت را به دنطال واه
داشت (باقر و همزاران .) 1397
ی )2008( 5میتق است ه وانایی بییف گزارش ها ما ی تیلی سرمایه گذاران را برا ا ذ
تصمیما

بهینه بر اساس اطداا ارا ه ش

سصت تر می نمای رنزمپ )2012( 6بیان نمود سرمایه

گذاران نسطت به گزارش ها با وانایی ان ک به د ی ییر قاب اتزا دانست اطداا ارا ه ش از
ا یم
و وا ن

متر نسطت به قن داشته و تمای دارن به جستجو سایر اطداا
قنها به گزارش ها ما ی اه

می یاب و از قنجا ه اطداا

ارج از شر ت بپردازن
ارج از سازمان بسیار

متنوع و گسترد می باش می توان بااث سردرگمی سرمایه گذاران و ا تدل در تصمیم گیر او
شون (اسزا

7

بروک و رنزمپ .) 2016

4

Burke
Li
6 Rennekamp
7 Scott
5
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بنابرای

مهمی در تصمیمگیر ها ما ی ای ا می ن  .با وجود قوانی

مطا یه رفتار ما ی نق

مصتلف گزارشها طوالنیتر ش ن حال مسئله اصلی اینست ه داد ها ابافی برا است اد نن گان

م ی می باشن ؟ در واقا بای بیان نمود اطداا سودمن در میان زیاد مت و اطداا زا گزارش-
ها ساالنه پنهان ش است (رادی

8

 .) 2007تیقیقا گذشته نامه م یراام یا اسناد میادل قن نظیر

تجزیه و تیلی و بیث م یر و نامه ر ی

را بینوان ی

اساسی و مهم از گزارش ساالنه توصیف

بص

ردن  .ومیزان ن وذ قنان برو سرمایه گذاران و سایر است اد نن گان از گزارشها ما ی ساالنه
مورد بیث قرار دادن  .از طریا نامه م یراام

م یریت میتوان باورها ارزشها و نررشها

را برا سهام اران بیان ن  .بنابرای گزارش م یر ی

بین

ود

برا انریزش و مقاص م یراام فراهم

می ن  .همچنی نررشی از فیا یتها و املزرد شر ت فراهم می ن  .در نتیجه هر ان از اطداا با
ی ساد به دور از ابهاز و پیچی گی و است اد متر از استیار و جمد سصت (از منظر زبانتناسی
) ارا ه شون برا است اد نن گان راحتتر قاب فهم و درک بود و نتایب قتی بهتر پی بینی ش و
تصمیما

بهینهتر اتصاذ میگردد .ططا تیقیا یو و ژانگ )2009( 9ی

وا ن

گزارشها پیچی گزارش ش همچنی هاو  10و همزاران(  )2011نتان دادن
دارا گزارشهایی با سطوح وانایی بییف توسط تیلی گران بیتتر پوش

ه سهاز شر تها
داد میشود در نتیجه

پرا ن گی تیلی ها بیتتر و صیت قنها پایی تر است ای میققان بیث می نن
پردازش گزارشها ما ی با وانایی پایی

تا یر برا

هزینه

ه با افزای

به تیلی گران بیتتر به منظور تیقا تقابا سرمایه

گذاران جهت درک اطداا نیاز است.
با توجه به اینزه اطداا ج ی ارا ه ش

بر رو از ا یم سرمایهگذار ت ییرگذار می باش

درتیقیا حابر نیز بطور تجربی بررسی ش است ه قیا قابلیت درک و وانایی اطداا ارا ه ش
در گزارش هی

م یر به انوان افتا ا تیار بر رو حجم میامد

ت ییرگذار میباش ؟ و همچنی قیا وانایی گزارش هی

و بازد ییرااد تجمیی

م یر بر رو از ا یم سرمایهگذار

نسطت به ا طار مهم اقتصاد – سیاسی نیز ت ییرگذار میباش ؟

8

Radin
You& Zhang
10 Lehavy
9

وانایی گزارش هی

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)

م یر و از

31

 .2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 .1-2خوانایی گزارش هیأت مدیره

یزی از ه ف ها اصلی گزارشرر ما ی تامی اطداا مورد نیاز برا تصمیمگیر بهینه است و
قابلیت فهم اطداا ارا ه ش نق

بسزایی در سودمن

ای تصمیما دارد از ای رو قانون گذاران

میسیون بورس اوراق بهادار هموار بر اهمیت وانایی و قاب فهم بودن گزارشها ما ی در
ح اظت از منافا سهام اران تا ی دارن (حس

11

 .)2017مسئله دیرر در وانایی اطداا برقرار

ارتطا قن با است اد نن گان میباش  .امروز بص

زیاد از اطداا ما ی از طریا اسناد متنی منتتر

میگردد با توجه به اینزه قاب فهم بودن یزی از شا ه ها اصلی ویژگی ی ی اطداا

ططا

مارمون نظر میباش اما قابلیت درک اطداا و مسا مرتطط یزی از متزد اساسی است اد -
نن گان بتمار می قی ای موبوع در ام بااث ش افراد ییر متصصب اصطدحا بزار رفته در
حوز واژگان حساب ار و همچنی نوع جمله بن

گزارش ها را به سصتی درک نمود و ارتطا

بیی ی با گزارش ها برقرار نماین و ای مسئله می توان یزی از دالی

م توجهی است اد نن گان

بهگزارش ها ما ی باش  .هیئت استان اردها حساب ار ما ی (  )2005مسئله وانایی بییف و ا ز
درک اطداا حساب ار و همچنی نا افی بودن اطداا را به استان اردها حساب ار ما ی نسطت
می ده در وا ن

به ای شرایط هی

استان اردها حساب ار ما ی پروژ ت و ی و بازیابی را

برا ت وی ادبیا حساب ار میتطر قیاز رد .ای پروژ در تاریخ  1جوال  2009اجرا ش تا به ای
ترتی

ی

منطا میتطر برا اصول امومی پذیرفته ش

حساب ار ییر دو تی در قمریزا ایجاد شود

(حسینی و همزاران  .)1394بر اساس نظریه مطهم بازار ممز است به اطدااتی ه پیچی افتا ش
باش با تا یر وا ن
اطداا

را بصور

نتان ده در نتیجه م یران تمای دارن زمانی ه املزرد شر ت بییف است
مطهم و پیچی

ارا ه نماین (قجینا 12و همزاران  .)2016بطور لی مطا یا

صور گرفته در رابطه با پیچی گی گزارش ها ساالنه و شا ب ها ما ی می توان به دوططقه تقسیم
نمود :گرو نصست میتق ن

ه وانایی گزارش ها ما ی ااملی مویر بر املزرد ما ی قتی شر ت

و رفتار قیمت سهاز است بر ای اساس قنتویلر وفران

 )2004( 13و ی ( )2008بیان می ن

ه بازد

و سودها قتی سهاز را می توان از طریا ی ارا ه اطداا توسط م یران در بیان املیا شر ت
پی بینی نمود .دومی گرو از مطا یا

به جنطه دیرر وانایی پردا تن در ای راستا بر ی از
11 Hassan
12 Ajina
13 Antweiler , Frank
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میققان ت ییر پیچی گی افتا اطداا بر ا ز تقارن اطدااتی و نق شون گی سهاز را مورد مطا یه
ه میلیر )2010(14و ورن  )2013(15بیان نمودن استصراج اطداا

قرار دادن بطور

تجزیه و تیلی گزارشها پیچی

مستلزز صرف هزینه و زمان زیاد میباش و سرمایهگذاران در

شر تهایی با گزارش پیچی سرمایهگذار نمی نماین  .پی
پردازش اطداا

پیچی

فرض ای قضیه فربیه افتا ناقب است
نرردد بنابرای

هزینه بیتتر دارد و شای در قیمت ها بازار منیز

سرمایهگذار برا تجزیه و تیلی گزارشهایی با وانایی بییف و قابلیت فهم متز
زمان زیاد جهت س

سودمن از

نیازمن صرف

اطداا م ی باش همچنی ای گزارشها هزینه است اد از

ما تیلی

گران را بیه است اد نن گان قرار میده  .در نتیجه سرمایهگذاران در پاسخ به ای گزارشها اق از
می

به سرمایهگذار نمی نن وحجم میامد ای شر تها قیمت سهاز و بازد ییر ااد قن اه

یاب  .ادو بر ای بر پایه م یریت سود فرصت طلطانه شر ت ها دارا م یریت سود گزارش ها
ما ی پیچی تر و با وانایی متر منتتر می نن تا ب ی طریا رفتار فرصت طلطانه م یران را پنهان
نمود و امزان شناسایی قن توسط سرمایه گذاران تیلی گران ما ی و سایر نهادها قانونی را اه
دهن (سرهنری و همزاران .)1396
در ای راستا ویژگی زبانتنا تی و تیلی میتوایی حساب ار از من سال ا یر مورد توجه
قرار گرفته و پیچی گی اطداا و گزارشها ما ی از طریا ان از گیر توانایی مطا یه گزارشها

ما ی و یادداشتها همرا صور ها ما ی مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نتان داد ه شر ت-
هایی ه دارا سود ناپای ار هستن

افتای اطداا

قنها از قابلیت مطا یه یا وان ن پایی تر

بر وردار هستن  .بلوم ی  16در  2008متصب نمود ه شر تها زیان از ا اظ پیچی بیتتر در
وانایی

گزارشها است اد می نن و همچنی شر تهایی ه گزارش حساب ار قنها دارا

بییف بود و در بن شر و بن ها توبییی ابهاز داشتن در سا ها قتی ورشزست میش ن  .بر
ای اساس مطا یه در مورد میتوا زبانی و قابلیت وان ن گزارشها ما ی زوز بازار سرمایه ایران
می باش تا افتا اطداا
ار رد صییح پی
وانایی گزارش هی

ام

صییح و ب ور از ابهاز و پیچی گی ارا ه شود و بازار سرمایه به سمت

رود .نتایب تیقیا فوق ادو بر بسط مطانی نظر و ادبیا
م یر را بر از ا یم سرمایه گذاران بررسی نمود و نق

تیقیا نق

گزارشها قاب

فهم و وانا را برا م یران و سایر است اد نن گان از گزارشها ما ی تطیی مینمای .
14

Miller
Lawrance
16 Bloomfield
15

م یر و از

وانایی گزارش هی

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)
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 .2-2عکس العمل سرمایهگذاران

در ا ثر تورها شنا ت فرقین تصمیمگیر متار ت نن گان در بورس هموار موبوای مهم
برا متار ت نن گان و سرمایهگذاران در بازار بود است .در ای

تورها میققان تدشها

قاب توجهی جهت مطا یه و درک رفتار سرمایهگذاران و به دنطال قن تاییرپذیر ای اوام از
مرا ه رفتارهایی ه متایر از ش اف

ما ی داشت ان

افتا اطداا

ما ی و ش افیت اطداا

ساز اطداا

ما ی هستن از اهمیت ویژ ا بر وردارن  .و توجه به اینزه رفتار سرمایهگذاران

از اوام گوناگون متایر است نیز حایز اهمیت میباش  .ای اوام به وجود قورن ابهاما رفتار
در رفتار سرمایهگذاران است ه یزی از ال اصلی ای ابهاما
ا ز ش افیت اطداا

موبوع ا ز اطمینان و

رفتار

واه داشت.

ما ی است ه تیلی ها نادرست و گمرا نن همرا

ططا تیقیقا انجاز ش بورس اورا بهادار تهران از ارایی الزز و تیریف ش
بر وردار نیست (سینایی ومیمود
نسطت به اطداا
مس ه

لی

 )1385در نتیجه ممز است از ا یم قیمت اوراق بهادار

ج ی بیتتر از ح یا متر از ح مورد انتظار باش  .وا ن
درایجاد بازد است هرمه میزان ای وا ن

بیتتر است ( دانی  17و همزاران  .)1998ای وا ن
قیمت سهاز بیتتر شود یطا
و در موارد موج

توسط فاما

بیتتر باش

سرمایهگذاران

میزان بازد ییر ااد

افراطی سرمایهگذاران موج

میشود نوسان

نسطی قیمت از بی برود و امنیت سرمایهگذار در بازار اه

یاب

روج سرمایهگذاران از بازار گردد .در منی شرایطی تصصیب بهینه ه از

ار ردها مهم بازار سرمایه است تضییف میشود و تصمیما م یران و یا سرمایهگذاران ان راد
از ریس

باالتر بر وردار میشود و هم منی حوادیی نظیر وبییت تغییرا

نوسان شا ب بورس ه در ایر تصمیما

و از

رخ داد است به وجود میقی  .سالها پ

ازقنزه فربیه بازار ارا در نق

ا یم ها سرمایهگذاران در سالها گذشته

تتریح و پی بینی رفتار سرمایهگذاران منطقی در ادبیا

قنی با حوادث ییرقاب پی بینی منططا می نن  .ای فربیه در قا
گردی ؛ فربیه وا ن

از سو براون هار و و تینی

فربیها راهنما در

ما ی مطرح ش و است الل نمود قیمت

ها جار سهاز برقورد نن ها نااریطی از ارزش ها پایه ا قنها هستن
بی

قیمت سهاز و

ه ود را بصور

دو فربیه مطسو تر مطرح

از ان از از سو د بونت و تا ر )1985( 18و فربیه اطداا نامطمئ
 )1988( 19فربیه وا ن

بی

از ان از از ا یم بی

از ح
17

Daniel
DeBond., Thaler
19 Brown, Harlow, Tinic
18
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را برا سرمایهگذاران در حوادث و ا طار ییر منتظر متصور است به طور
بی

بهادار بی از وا ن

از ان از به ا طار ب ) ون( به ت ریب افزای

در نهایت است الل فربیه وا ن
مصا ی را وبا ن

بی

ه قیمتها اوراق
( اه ) واه یافت.

از ان از قن است ه سرمایهگذار میتوان قانون میامله

ه ری سهاز شر ت ها بازن

و فروش سهاز شر ت ها برن

برا

تو ی بازد ها ییرااد را در بر میگیرد (د بونت و تا ر 1985و  )1987فربیه اطداا نامطمئ
بیان می ن

ه ورود اطداا

سرمایه افزای

ییر منتظر مه ون یا ب ا ز قطییت و ریس

میده  .در پاسخ افزای

را در بازارها

ا ز قطییت سرمایهگذاران با قیمتگذار منطقی سهاز

متر از ارزشها پایها قنها ام می نن  .سپ

رون

تصییح نن ام

شواه حا ی از

رفتار هیجانی از سو سرمایهگذاران بورسی در میامد سهاز مه درهنراز انتتار ا طار مطلون
( ون) و مه در هنراز ورود ا طار نامطلون (ب ) در بورس اوراق بهادارتهران است .ب ی جهت
هیجانی به ا طار اقتصاد و سیاسی جا تردی دارد و

ارایی بازار سهاز ایران از منظر وا ن

نیاز به شناسایی رفتار سرمایهگذاران در ای بازار احساس میشود .با ای وجود به نظر میرس
دان

ه

ما ی رفتار بینوان پارادایمی ج ی در الوز ما ی بتوان منی رفتار را توجیه نمای ( .از

ا یم ا طار )
هی

استان ارد ها حساب ار ما ی 20افتا ا تیار را به انوان "اطداا

اساسی ارج

از صورتها ما ی ه بطور صریح توسط قوانی و استان اردها حساب ار مورد نیاز نیست " توصیف
نمود است .افتا ا تیار اطداا شام افتا اطدااتی است ه در پاسخ به افزای
و شام اطداا

ها

نیازمن

ما ی و دیرر اطدااتی است ه م یران شر تها قن را مرتطط با نیاز گرو ها

مصتلف ذ ن یان میپن ارن .
منی افتایی با ه ف اه

تقارن اطدااتی و به منظور ایجاد ش افیت است .نظریه افتا

ا تیار بیان میدارد ه م یران درصور
را ه تیت م یریت ود دارن
و مربو تهیه ش

فزونی منافا افتا بر هزینهها قن اطدااتی از شر ت

افتا واهن نمود (هیتزم  21و همزاران  .)2010اطداا

از طریا افتا ا تیار

و سایر است اد نن گان از افتا اطداا

می

فرقین تصمیمگیر سرمایهگذاران را بهطود میبصت
شر ت را در موقییت مناسطتر برا تصصیب منابا

اقتصاد قرار میده  .شر ت نن گان در بازار سرمایه به دنطال اطداا

با ی یت باال هستن تا

FASB, 2000
Heitzman

20
21

وانایی گزارش هی

م یر و از

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)

ود و م یران را اه

ب ی طریا ا ز تقارن اطدااتی بی
و ت ییرگذار بر مربو بودن اطداا
اطداا

حساب ار

دهن  .یزی از پی

35
نیازها اساسی

ی یت و سطح افتا به ار رفته در تهیه قن

است (هلستورز  )2006سطح افتا ا تیار بزار رفته در تهیه گزارشها ما ی ممز

است ی یت اطداا

تهیه ش

را تیت ت ییر قرار ده و بااث افزای

و

ارزش قن اطداا

مربو بودن قنها شود.
سابرامانیان 22و همزاران( )1993به بررسی رابطه بی قابلیت وان ن و سود ا ب و بازگتت
سرمایه پردا تن و به ای نتیجه رسی ن

ه گزارشها سا یانه شر تهایی ه سوددهی دارن بطور

مینادار قاب درک تر از شر ت ها بییف می باشن  .جونز 23و همزاران ( )1994مرور از 32
مطا یه در زمینه حساب ار

تجار و م یریت در ارتطا با قابلیت وان ن گزارشها سا یانه ارا ه

ردن  .ایل ای مطا یا به دنطال ارزیابی قابلیت وان ن گزارش سا یانه و اجزا قن بودن و به ای
نتیجه رسی ن

ه سطح قابلیت وان ن می ود است .میلر ( )2010مقیاسی از قابلیت وان ن گزاراش

براساس  SECتوسیه داد است و به ای نتیجه رسی
حجم دادوست

اه

صوصا در بی سرمایهگذاران وم

می شون  .به بیان دیرر او ارتطا بی

سرمایهگذاران به وانایی گزارشها ما ی را مورد بررسی قرار داد ه فربیه تایی گردی .

وا ن
ی

ه گزارشها با قابلیت وان ن پایی تر موج

و 24و همزاران ( )2016به بررسی م یریت سود و قابلیت وان ن گزارشها هی

م یر

پردا تن  .در ای مقا ه به ای مسئله پردا ته ش است ه قابلیت وان ن مت او از م یریت سود می
باش و نتایب تیقیا نتان می ده
ها هی

ه شر تهایی ه درقم ها

ود را م یریت می نن گزارش

م یر و نامه م یر دارا پیچی گی و ابهاز بیتتر می باش .
اسزا و بروک )2016( 25به بررسی وا ن

و حساسیت سرمایه گذاران به وانایی افتاها

شر ت پردا تن  .در تیقیا فوق حساسیت و وا ن

سرمایهگذاران به وانایی با است اد از اطداا

بیرونی ه از گزارشها تیلیلرران به دست میقی ؛ سنجی میشود .یافتهها تیقیا نتان میده
ه سرمایهگذار زمانی برا ارزیابی و قضاو

ود به دنطال اطداا بیرونی بجا اطداا ارا ه ش

شر ت است؛ ه افتاها شر ت وانایی بیی ی داشته باش و همچنی نتایب نتان داد ه شر تهایی
ه املزرد بیی ی دارن به ارا ه اطداا

با وانایی بییف روقورد تا بیف املزرد ود را

22

Subramanian
Jones
24 Lo
25 Scot, Brooke
23
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متر نماین  .ق م  26و همزاران ( )2016به بررسی ای مسئله پردا تن

ه قیا قابلیت وان ن

گزارشها ما ی سطیی از م یریت سود را متصب می ن یا یر؟ ای مطا یه بر رو بازار سهاز
فرانسه بی سال ها  2010تا  2013انجاز ش و دربرگیرن

 163شر ت بود .در ای مقا ه قابلیت

وان ن گزارشها سا یانه را با است اد از شا ب  Gunning-Fogارزیابی ش

و م یریت

درقم ها توسط م ل ها دیچو 27و همزاران ( )1995ان از گیر ش است .نتیجه حا ی از وجود

رابطها مثطت و مینادار بی سطح تنظیما حساب ار و شا ب  Fogهستن  .در حقیقت شر ت-
هایی ه درقم ها

ود را م یریت می نن قابلیت وان ن گزارشها سا یانه را پیچی تر می-

نماین .
مان هسی 28و همزاران ( )2016به بررسی ارتطا بی

وانایی گزارش تیلی گران و بازد

سهاز شر تها در با می پردا تن نتایب حا ی از قن است ه وانایی گزارش ها تیلی گران سط
اه

ا ز اطمینان پی

بینی سود و افزای

قیمت سهاز می شود .ژو 29و همزاران ( )2018در مقا ه

ا به بررسی ارتطا س م یراام و وانایی گزارش ها ما ی شر ت ها پردا تن  .نتایب بررسی
ها صور گرفته توسط قن ها نتان داد ه م یران اام با تجربه تر به مرور زمان تواناتر و ا دق
م ارتر می شون به ای ترتی

هرمه س م یراام بیتتر باش مسا ا دقی را به میزان بیتتر در

گزارشرر ها ما ی ساالنه شر ت ها راایت می ن .
سابرامانیان 30و همزاران( )1993به بررسی رابطه بی قابلیت وان ن و سود ا ب و بازگتت
سرمایه پردا تن و به ای نتیجه رسی ن

ه گزارشا سا یانه

شر ت هایی ه سوددهی دارن بطور

مینادار قاب درک تر از شر ت ها بییف می باشن  .سرهنری و همزاران ( )1393در مقا ه ا
به بررسی ایر پیچی گی گزارشرر ما یطر رفتار میامدتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران
پردا تن  .نتایب نتان داد ه گزارش ها پیچی منجر به اه
شود .همچنی ایرا گزارشرر پیچی

بر اه

حجم میامد سرمایه گذاران می

حجم میامد سرمایه گذاران وم

با سرمایه گذاران بزرش بیتتر است .در نهایت پیچی گی گزارش ها بااث اه

در مقا ه

توافا میامدتی بی

سرمایه گذاران میشود .ص ر و همراران ( )1395به ارزیابی رابطه بی م یریت سود و وانایی
گزارش ها ما ی با رویزرد تجربی فرصت طلطانه پردا تن ب ی منظور از شا ب فوش و طول
26

Aymen
Dechow
28 Chun Hsieh
29 Qio
30 Subramanian
27

وانایی گزارش هی

م یر و از

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)

لما برا ارزیابی وانایی گزارش ها ما ی و از م ل ازنی

37

برا میاسطه م یریت سود است اد

گردی یافته ها تیقیا حا ی از وجود رابطه من ی بی م یریت سود و وانایی گزارش ها ما ی و
تایی رویزرد م یریت سود فرصت طلطانه است .بی نیاز و حنایی ( )1396در مقا ه ا به بازشناسی
اناصر مویر بر وانایی بر ادراک بزرگساالن مطا یه مورد بلوار امامیه-مته پردا تن  .یافته ها
مقا ه قن ها منتب از مییارها و شا ب هایی است ه مییط مطا یه قزمون ش است و حزایت از قن
دارد ه سا تار ادرا ی بزرگساالن به ترتی از طریا اناصر مسیر گر و نتانه وانا شز می گیرد.
همچنی ارتطا مستقیم میان اناصر شا ب در ذه بزرگساالن در باز ها سنی مت او و وانایی
مییط وجود دارد.
ص ر و ربایی ( )1397در مقا ه ا به بررسی توانایی م یریت و وانایی گزارشرر ما ی
پردا تن  .بر اساس نظریه ادمت دهی م یران توانمن میموال از املزرد بهتر بر وردار بود و
تمایلی به پنهان نمودن املزرد مطلون ود ن ارن  .از ای رو سیی می نن تا با انتتار گزارش ها
ما ی واناتر املزرد مطلون و توانایی ها
پی

ود را به اموز ذین یان و بازار مصابر نماین  .مطابا با

بینی نظریه ادمت دهی نتایب نتان می ده

ه توانایی م یریت موج

بهطود وانایی

گزارشرر ما ی شر ت ها می گردد .همچنی نتایب تجزیه و تیلی ابافی حا ی از قن است ه در
شر ت ها بزرگتر رابطه بی توانایی م یریت و وانایی گزارشرر ما ی قو تر است.
باقر و همزاران ( )1397در مقا ه ا به بررسی وانایی صور

ها ما ی و حساسیت

سرمایه گذاران به است اد از اطداا حساب ار پردا تن  .یافته ها تجربی پژوه
رابطه مینادار و میزوس بی

وانایی صور

حا ی از وجود

ها ما ی و حساسیت سرمایه گذاران به است اد از

اطداا حساب ار است؛ همچنی حساسیت یاد ش برا شر ت هایی ه سرمایه گذاران ییر ام
و ییر حرفه ا بیتتر دارن باالتر است .ای یافته ها می توان از منظر ح اظت از منافا سرمایهگذاران
ییرحرفه ا و ییر ام به ویژ برا ناظران بازار سرمایه اربرد داشته باش .
با نظر به اهمیت وانایی گزارشها ما ی و مطا یه رفتار است اد نن گان اطداا در بازار
سرمایه فربیهها زیر ت وی گردی .
فربیه  -1بی

وانایی گزارش هی

م یر و بازد ییرااد تجمیی رابطه مینادار وجود دارد.

فربیه -2بی

وانایی گزارش هی

م یر و حجم میامد رابطه مینادار وجود دارد.

فربیه -3بی

وانایی گزارش هی

م یر و بازد ییرااد تجمیی نسطت به ا طار سیاسی و

اقتصاد رابطه مینادار وجود دارد.
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وانایی گزارش هی

فربیه -4بی

م یر و حجم میامد

نسطت به ا طار سیاسی و اقتصاد

رابطه مینادار وجود دارد.
 .3روش تحقیق
ای تیقیا از یاظ ه ف تیقیا اربرد و از یاظ روش از نوع تیقیقا

توصی ی است .ای

تیقیقا برا بررسی و توزیا ویژگی ها ی

جامیه قمار به ار گرفته می شود و از یاظ نوع

همطستری می باش

رابطه میان متغیرها بر

فربیه ها از نوع تیقیقا

ه در ای نوع از تیقیقا

اساس ه ف تیقیا تیلی می گردد ه در قن ایر متغیر مستق بر متغیر وابسته از طریا رگرسیون
مورد بررسی قرار می گیرد (سرم و همزاران .)1386
جامیه قمار ای پژوه

شام تمامی شر تها پذیرفته ش در بورس اوراق بهادار تهران

بود و نمونه قمار به روش حذفی بر اساس شرایط زیر برگزی
ماهیت فیا یت ها جزی شر ت ها سرمایه گذار

واسطه گر

ش

است .به د ی مت او

هل ینگ یزینگ و بان

بودن

ها بودن

شر ت هایی ه پایان سال ما ی قنها به  12/29تم نت است شر تها مورد نظر از ابت ا سال
 1392تا انتها سال  1396در اضویت بورس اوراق بهادار نطود ان شر ت ها
پژوه

تغییر سال ما ی داشته ان طی دور پژوه

دمار وق ه بی

از سه ما بود است .پ

ه در طول دور

فیا یت مستمر ن اشته و میامد قنها در بورس

از حذف شر تها فاق مییارها یاد ش

از بی

شر تها پذیرفته ش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تی اد  189شر ت به انوان جامیه-
یربال ش قمار ای پژوه

مطابا با ج ول  1باقی مان ن و داد ها مربو به  5سال (-1396

 )1392سال-شر ت میشود از صور ها ما ی حسابرسی ش

نرز افزار ر قورد نوی استصراج

ش .
ج ول( :)1جامیه یربال ش قمار
تی اد شر ت ها پذیرفته ش در بورس و فرابورس
به د ی مت او بودن ماهیت فیا یت ها جزی شر ت ها سرمایه گذار

644
واسطه گر

هل ینگ یزینگ و بان

ها بودن .

149

شر ت هایی ه پایان سال ما ی قنها به  12/29تم نت است.

97

شر تها مورد نظر از ابت ا سال  1392تا انتها سال  1396در اضویت بورس اوراق بهادار نطود ان .

72

تغییر سال ما ی داشته ان .

63

ه در طول دور پژوه

شر ت ها
طی دور پژوه

فیا یت مستمر ن اشته و میامد قنها در بورس دمار وق ه بی

اطداا ما ی شر ت در دور
تی اد

مورد مطا یه در دسترس نطود.

شر ت ها باقیمان با توجه به می ودیت ها مورد نظر

از سه ما بود است

74
189

وانایی گزارش هی

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)
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 .1-3مدل آزمون فرضیهها

در پژوه
انوان ی
از

حابر وانایی گزارش هی
متغیر مستق در از

ا یم سرمایه گذاران مورد ارزیابی قرار می گیرد .جهت میاسطه

ا یم سرمایه گذاران از دو شا ب بازد ییرااد تجمیی و حجم میامد در تاریخ ها

مربو به انتتار گزارش هی
ترتی

م یر از طریا م ل فوش میاسطه ش و نق

وانایی به

ه از

م یر و انتتار ا طار مهم اقتصاد و سیاسی است اد می نیم .ب ی

ا یم سرمایه گذاران در فربیه اول ا تدف بی بازد ییر ااد تجمیی  30روز

قط و بی از انتتار گزارش هی
بی از انتتار گزارش هی

م یر می باش .

جهت میاسطه از
دور قزمون از نتریا

م یر و در فربیه دوز ا تدف بی حجم میامد  30روز قط و
ا یم در فربیه سوز و مهارز ابت ا ا طار مهم اقتصاد و سیاسی در

و پایراهها اطدااتی استصراج و با نظر طر گان و ارشناسان سرمایه

گذار در بازار سرمایه ا طار مهم در هر سال انتصان گردی  .از

ا یم سرمایه گذاران در فربیه

سوز ا تدف میانری بازد ییر ااد تجمیی در  30روز قط و بی از انتتار ا طار مهم اقتصاد و
سیاسی و در فربیه مهارز ا تدف میانری حجم میامد در  30روز قط و بی از انتتار ا طار مهم
اقتصاد و سیاسی می باش .
 )1م ل قزمون فربیه اول
()1

CARi,t= β0 + β1Readability i,t + β3 EPS i,t +β4 ROAi,t + β5 FLi,t + εi,t

 )2م ل قزمون فربیه دوز
()2

VOLi,t= β0 + β1Readability i,t + β3 EPS i,t +β4 ROAi,t + β5 FLi,t + εi,t

 )3م ل قزمون فربیه سوز
(CInvestor rectioni,t= β0 + β1Readability i,t + β3 EPS i,t +β4 ROAi,t + β5 FLi,t + εi,t )3
)4م ل قزمون فربیه مهارز:
(VInvestor rectioni,t= β0 + β1Readability i,t + β3 EPS i,t +β4 ROAi,t + β5 FLi,t + εi,t )4
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 .2-3متغیرهای پژوهش
 .1-2-3متغیرهای وابسته:
بازده غیرعادی تجمعی ()CAR

بــه منظور افزای

ااتمــاد انـ از گیر متغیر وابســـتــه پژوه

از نرخ بــازد ییر اــاد تجمیی

سهاز) (CARاست اد ش است .برا میاسطة ای متغیر در هر دور ما ی از م ل تی ی ش ة بازار
ا ست اد ش ا ست و در ای م ل فرض ش ا ست بازد بازار نتیجه فرقین مورد انتظار بازد سهاز
شر ت ها در هر دور زمانی می باش  .بنابرای ت اب بازد واقیی شر ت  iدر دور زمانی  tبا بازد
بازار در همان دور نتانرر بازد ییرااد سهاز شر ت  iدر دور  tاست .با است اد از روش روی اد
قرایی 30روز

ه در فربــیه اول در دامنه تاریخ انتتــار گزارش فیا یت هی

م یر و در فربــیه
میاسطه

سوز با است اد از روش روی اد قرایی 30روز در دامنه تاریخ انتتار ا طار سیاسی و اقتصاد

می شود .برا میاسطه بازد ییرااد تجمیی از روابط ذی است اد ش است ( هانگ و همزاران
.)2010
ابت ا نرخ بازد ییرااد سهاز با است اد از رابطه زیر میاسطه می شود:
AR it = R it – R mt

()5

ه در رابطه فوق؛  : AR itبازد ییرااد ســـهاز شـــر ت  iدر روز  tو  : R itبازد ســـهاز
شر ت  iدر روز t؛ ه از رابطه ذی برقورد می شود:

Pit + Dit − Pit−1
()6
Pit−1
در رابطه ( )6نیز؛  : Pitقیمت سهاز شر ت  iدر روز  :Pit-1 tقیمت سهاز شر ت  iدر ابت ا

= R it

روز  tیا انتها روز  :D it t-1سود سهاز
پردا تی توســط شــر ت  iدر روز  tو
رابطه ذی برقورد می شود:
()7
ه  :TEDPIXtشا ب بازد نق
پ

mt

 : Rبازد بازار شــر ت  iدر روز  tمیباش ـ
TEDPIXt −TEDPIXt−1
TEDPIXt−1

ه از

= R mt

و قیمت در پایان روز  tاست.

از میاســطه نرخ بازد ییرااد ســهاز هر شــر ت نرخ بازد ییرااد تجمیی ســهاز

شر ت  iدر دور  )CAR it( tبر اساس رابطه زیر برقورد می شود:

وانایی گزارش هی

م یر و از
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CAR it = CAR A – CAR B

()8

در رابطه فوق؛  :CARAنرخ بازد ییرااد تجمیی ســـهاز بی از تاریخ انتتـــار و :CARB
نرخ بازد ییرااد تجمیی سهاز قط از تاریخ انت تار میبا ش

ه به ترتی

( )10میاسطه میشون :

با است اد از روابط ( )9و
CAR A = ∑−1
30 AR it

()9

CAR B = ∑30
1 AR it

()10
حجم معامله )(VOL

حجم میامد در فربیه دوز برابر است با متوسط حجم میامد روزانه سهاز ی
گزارش فیا یت هی

م یر منها ی

حجم میامد روزانه سهاز در ی
حجم میامد
پ

ما قط از انتتار گزارش فیا یت هی
ما قط از انتتار گزارش فیا یت هی

م یر تقسیم بر متوسط
م یر .

در فربیه مهارز برابر است با متوسط حجم میامد

از انتتار ا طار سیاسی -اقتصاد منها ی

متوسط حجم میامد روزانه سهاز در ی

ما پ

از انتتار

روزانه سهاز ی

ما

ما قط از انتتار ا طار سیاسی-اقتصاد تقسیم بر

ما قط از انتتار ا طار سیاسی-اقتصاد .

 .3-2-2متغیر مستقل:
خوانایی گزارش هیأت مدیره()Readability

واژ

وانایی به مینا روش تصمینی احتمال موفقیت وانن

گزارش است و زمانی ی

گزارش در انتقال پیاز و جذن مصاط موفا است ه به نوشتار و اشزال

قن متیه بود باش ؛ تا به قسانی درک شود برا سنج
اگینگ فوش فل

در وان ن و درک ی

مت ؛ پیاز یا

لوز و م

وانایی متون میموال از  5روش فرا

الفلی است اد می شود .در ای تیقیا با توجه به اینزه وانایی

گزارش ها ما ی م نظر می باش ططا تیقیا ی  2008ق م  2016و ی پور 1391؛ و حصارزاد
 1397از روش فوش است اد می شود.
 )1شا ب وانایی اگینگ فوش
ای شا ب توسط فوش ( )1951با ه ف ارزیابی و تییی سطح وانایی مطا

تانها

درسی بر اساس دسها قموزش رسمی طراحی ش  .به اطار دیرر ه ف اصلی ای شا ب
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تییی دشوار متون با است اد از ایهاز و استیار در جمله می باش  .فراین و نیوة تییی سطح وانایی
نوشتهها در شا ب گانینگ به ترتی
 -1انتصان ی

زیر میباش :

نمونه  100لمه ا از ابت ا وسط و انتها گزارش بصور تصادفی؛

 -2شمارش تی اد جمد هری

از نمونهها مطابا سه شا ب "" " .؟ " و "! "؛

 -3متصب ردن متوسط طول جمد از طریا تقسیم تی اد لما به تی اد جمد

ام هر

نمونه یزص لمه ا ؛
 -4شمارش تی اد لما سه هجایی و بی

از سه هجایی موجود( لما دشوار) در هر از از

متون ص لمه ا ؛
 -5جما ردن تی اد لما دشوار با تی اد متوسط لما در جمد ؛
 -6حاص جما بن  3و  5را در ا د یابت  0/4برن نمایی ؛
 -7انجاز میاسطا بن ها  5 4و  6برا دو نمونه یزص لمها دیرر و
 -8میاسطه میانری نتایب هر سه نمونه
)جمد  /غا  *100( +غا سصت یا من سیدبی /غا ( (Gunning Fog grade= 0/4
منظور از غا

سصت و پیچی

لما

با هجاها بلن و تی

و لما

من سیدنی و

است اد از استیار و نایه در جمله می باش  .در تیقیقا انجاز ش در زمینه قابلیت وان ن منانچه
مق ار ا د شا ب  Fogبی  8تا  12باش ؛ گزارش وانا می باش  .نمر بیتتر از 12نیز نتانه وانایی
بییف و سصت و نمر متر از  8نتانه وانایی متوسط می باش  .متغیر وانایی توسط ارشناس
رشته ادبیا فارسی بصور دستی از گزارش ها هی

م یر میاسطه و استصراج ش است.

متغیرهای کنترلی:

رشد سود هر سهم) :(∆EPSای متغیر بیانرر رش سود هر سهم برا شر ت  iدر دور  tاست و به
صور زیر ان از گیر میتود:
()11

EPS=(EPSt EPSt-1)/EPSt-1

اهرم ( :)FLای متغیر بیانرر میزان است اد از ب هی در سا تار سرمایه شر ت میباش

ه به صور

زیر ان از گیر میشود:
()12
 :TLمجموع ب هیها برا شر ت  iدر دور t

FLi , t = TLi,t /TAi,t

وانایی گزارش هی
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 :TAمجموع داراییها برا شر ت  iدر دور t
سود آوری ) :(ROAاز تقسیم سود ا ب پ

از سر ما یا بر دارایی

میاسطه می شود.

. 4یافته ها
.1-4آماره های توصیفی

در ای قسمت برا ورود به مرحلة تجزیهوتیلی اطداا
مر ز

قمار توصی ی داد ها شام شا بها

پرا ن گی و انیراف از قرینری و همچنی قزمون جارش – برا ه توزیا نرمال پسمان ها را

بررسی می ن میاسطه گردی است و نتایب در ج ول2درج ش است.
ج ول( :)2قمار توصی ی متغیرها تیقیا

بازد ییر

رش سود

بازد

اهرز

هر سهم

دارایی

ما ی

میانری

0/04

0/035

0/024

19/83

-0/02

0/12

0/55

میانه

0/008

0/0006

0/007

19/13

-0/07

0/10

0/56

ح ا ثر

1/78

1/63

2/35

38/91

1/97

0/63

0/98

ح اق

-1/00

-1/46

-0/76

12/09

-8/32

-0/78

0/01

انیراف مییار

0/24

0/23

0/15

4/59

0/68

0/14

0/19

مو ری

1/92

1/82

5/99

0/49

-2/42

0/04

-0/33

تی گی

12/41

17/12

83/46

2/99

33/74

6/56

2/60

قمار جارک برا

3427/1

7056/0

219228

32/68

32082/0

420/96

20/01

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

حجم

متغیرها

ااد

میامله

سطح مینادار

بری

تجمیی

از

ا یم

سرمایه گذار

وانایی

مو ری در رابطه با لیه متغیرها به جز اهرز ما ی مثطت میباش

ه حا ی از وجود

مو ه به راست و تمای ای متغیر به مقادیر ومزتر است .همچنی مثطت بودن برای
حزایت از ای مطل

تی گی

دارد ه از توزیا نرمال بلن تر بود و داد ها حول میانری متمر ز ش است.
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 .2-4نتایج آزمون مفروضات کالسیک

با توجه به قن ه رابطه طی و فنی بی متغیرها پژوه

وجود ن ارد نیاز به رفا هم طی وجود

ن ارد .به منظور اطمینان از نتایب تیقیا و سا تری نطودن روابط موجود در رگرسیون و مینیدار بودن
متغیرها اق از به انجاز قزمون مانایی و میاسطه ریته واح متغیرها تیقیا گردی باتوجه به نتایب
ب ست قم

فربیه ص ر مطنی بر ریته واح داشت متغیرها پذیرفته نمیشود .قط از برقورد ا رو

م روبا ا رو رگرسیون از جمله همسانی واریان

اجزا ا دل نطود ودهمطستری بی اجزا

ا دل و نطود هم طی بی متغیرها توبییی بررسی ش  .به منظور بررسی همسانی واریان
ا دل ا روها از قزمون بروش-پاگان است اد ش است .در ای پژوه
واریان

در تمامی م ل ها رگرسیونی موجود در ای پژوه

( )EGLSبرا رفا قن است اد ش

جمله

با توجه به وجود ناهمسانی

از ح اق مربیا

تیمیم یافته

است .به منظور قزمون بود یا نطود ود همطستری میان اجزا

طا از قزمون دوربی واتسون است اد ش  .قمار دوربی واتسون در دامنه  1/5تا  2/5قرار گرفته ه
حا ی از ا ز ودهمطستری میان اجزا
در ای پژوه

طا است.

از ا رو رگرسیون من متغیر با است اد از داد ها تر یطی برا قزمون

فربیه ها است اد ش است .برا انتصان اینزه در تصمی ا روها از روش تل یقی یا تابلویی است اد
شود از قزمون Fیمر است اد ش  .با توجه به اینزه سطح مینادار در ا رو مذ ور در فربیه ها
اول تا سوز بزرگتر از  0/05درص است داد ها از نوع تل یقی هستن  .و سطح مینادار در فربیه
مهارز بزرگتر از  0/05درص است داد ها از نوع تر یطی هستن  .با پذیرفته ش ن م ل ایرا یابت
باش بای قن را در مقاب ایرا
میی شود ه ای

تصادفی قزمون نیم تا از میان قن دو م ل مناس

ار با قزمون هاسم صور

میگیرد .با انجاز ای قزمون نیز ایرا

جهت برقورد
یابت بینوان

م ل ارجح پذیرفته ش .
 .3-4آزمون فرضیههای پژوهش
 .1-3-4بهترین برازش از مدل مربوط به فرضیه اول

پ

از قزمون حذف متغیرها ابافی م ل نهایی به شرح زیر زیر مورد قزمون قرار گرفت.

وانایی گزارش هی

م یر و از

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)
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ج ول ( :)3نتایب قزمون فربیه اول

Model: CAR i,t = β0 + β1 Readabilityi,t + β2EPSi,t + εi,t
مینیدار

انیراف مییار

قمار t

وانایی

-0/001

0/0007

-2/48

سود هر سهم

0/02

0/005

4/89

0/00

ارض از مط ا

0/06

0/01

4/14

0/00

14/99

قمار دوربی واتسون

1/77

0/00

تییی تی ی ش

0/30

بری

متغیر

قمار f
سطح مینادار

متغیر

در ج ول فوق قمار  fنتان دهن

بری

P-Value
0/01

مینادار بودن م ل می باش و قمار دوربی واتسون نیز

ا ز ود همطستری بی متغیرها را نتان می ده  .قمار  tج ول نیز نتان می ده
متغیرها مستق با متغیر وابسته در سطح طا  %5مینادار می باش در نتیجه بی
هی
ی

م یر و از

ه ارتطا بی
وانایی گزارش

ا یم سرمایه گذاران ارتطا مینادار وجود دارد و با توجه به اینزه شا ب Fog

شا ب میزوس از وانایی می باش می توان بیان نمود ه وانایی گزارش هی

مستقیم و مینادار بر رو از

م یر ت ییر

ا یم سرمایه گذاران دارد نتایب فوق مطی اینست ه سرمایه گذاران

برا گزارش های ی ه قاب فهم تر ب ون ایهاز و ب ون جمد پیچی می باش قین بهتر را پی
بینی می نن و در نتیجه میانری بازد ییر ااد سهاز ای شر تها در قط و بی افتای گزارش افزای
می یاب .
 .2-3-4بهترین برازش از مدل مربوط به فرضیه دوم

پ

از قزمون حذف متغیرها ابافی م ل نهایی به شرح زیر زیر مورد قزمون قرار گرفت.
در ج ول زیر قمار  Fنتان دهن مینادار بودن م ل میباش و قمار دوربی واتسون نیز ا ز
ودهمطستری بی متغیرها را نتان میده  .قمار  tج ول نیز نتان میده

مستق با متغیر وابسته در سطح طا  %5مینادار می باش در نتیجه بی
و از

ه ارتطا بی متغیرها

وانایی گزارش هی

ا یم سرمایه گذاران ارتطا مینادار وجود دارد و با توجه به اینزه شا ب  Fogی

میزوس از وانایی میباش میتوان بیان نمود ه وانایی گزارش هی

م یر
شا ب

م یر ت ییر مستقیم و مینادار

فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة  50تابستان 99

46

ه سرمایه-

بر رو از ا یم سرمایهگذاران دارد نتایب فوق نیز نتایب م ل قط را تایی مینمای
گذاران برا گزارشها

وانا پیچی

بهتر را پی بینی می نن و در نتیجه حجم

میباش قین

میامد سهاز ای شر تها در قط و بی افتای گزارش افزای

مییاب .

ج ول ( :)4نتایب قزمون فربیه دوز

Model: VOL i,t = β0 + β1 Readabilityi,t + β2ROAi,t + β2FLi,t+ εi,t
مینیدار

انیراف مییار

قمار t

وانایی

-0/002

0/0009

-3/13

سود هر سهم

0/11

0/03

3/07

0/00

بازد دارایی

0/09

0/02

3/85

0/00

ارض از مط ا

0/01

0/02

0/42

0/67

8/90

قمار دوربی واتسون

2/06

0/00

تییی تی ی ش

0/20

متغیر

بری

قمار f
سطح مینادار

متغیر

بری

P-Value
0/00

 .3-3-4بهترین برازش از مدل مربوط به فرضیه سوم

پ

از قزمون حذف متغیرها ابافی م ل نهایی به شرح زیر زیر مورد قزمون قرار گرفت.
ج ول ( :)5نتایب قزمون فربیه سوز

Model: Investorrection i,t = β0 + β1 Readabilityi,t + β2EPSi,t + β2ROAi,t+ εi,t
انیراف مییار

قمار t

مینیدار

وانایی

-0/0002

0/0004

-0/68

0/49

سود هر سهم

0/006

0/002

2/31

0/02

بازد دارایی

0/04

0/006

6/80

0/.00

ارض از مط ا

0/01

0/008

2/34

0/01

متغیر

بری

متغیر

P-Value

قمار f

20/98

قمار دوربی واتسون

2/31

سطح مینادار

0/00

تییی تی ی ش

0/17

بری

وانایی گزارش هی

م یر و از

در م ل فوق از

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)
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ا یم سرمایه گذاران نسطت به ا طار مهم اقتصاد – سیاسی به انوان

متغیر وابسته و وانایی گزارش هی

م یر به انوان متغیر مستق قزمون گردی مینادار بودن م ل از

قمار  fمتصب میگردد و ا ز ودهمطستری بی متغیرها با دوربی واتسون  2/31نتان داد میشود
نتایب قزمون با توجه به اینزه سطح مینادار
دهن

ای است ه از ا یم سرمایهگذاران نسطت به ا طار مهم اقتصاد و سیاسی تیت ت ییر

وانایی گزارش هی

م یر قرار نمیگیرد از ا یم سرمایهگذار با ت او میانری بازد ییرااد

انطاشته در قط و بی ا طار مهم میاسطه ش
هی

وانایی گزارش هی

م یر باال  0/05می باش نتان

است در نتیجه میتوان بیان نمود ه وانایی گزارش

م یر بر میانری بازد ییرااد انطاشته ه حول ا طار مهم اقتصاد – سیاسی ات اق میافت

ت ییر ن ارد.
 .4-3-4بهترین برازش از مدل مربوط به فرضیه چهارم

پ

از قزمون حذف متغیرها ابافی م ل نهایی به شرح زیر زیر مورد قزمون قرار گرفت.
ج ول ( :)6نتایب قزمون فربیه مهارز

Model: VOL i,t = β0 + β1 Readabilityi,t + β2EPSi,t + β2ROAi,t+ εi,t
مینیدار

انیراف مییار

قمار t

وانایی

0/02

0/02

0/99

0/31

سود هر سهم

-1/83

0/50

-3/64

0/00

بازد دارایی

-2/73

0/41

-6/61

0/00

ارض از مط ا

12/81

0/64

19/84

0/00

متغیر

قمار f
سطح مینادار

در ج ول  5از

بری

متغیر

P-Value

16/66

قمار دوربی واتسون

2/27

0/00

بری تییی تی ی ش

0/76

ا یم سرمایهگذار با است اد از حجم میامد بررسی ش است .از

ا یم سرمایه گذاران نسطت به ا طار مهم اقتصاد – سیاسی به انوان متغیر وابسته و وانایی گزارش
هی

م یر به انوان متغیر مستق قزمون گردی  .احتمال قمار  fنتان دهن

مینادار بودن م ل می

باش  .ا د  2/27دوربی واتسون نتان از ا ز ود همطستری بی متغیرها دارد نتایب قزمون با توجه به
اینزه سطح مینادار

وانایی گزارش هی

م یر باال  0/05میباش نتان دهن

ای است ه

از ا یم سرمایهگذاران نسطت به ا طار مهم اقتصاد و سیاسی تیت ت ییر وانایی گزارش هی
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م یر قرار نمی گیرد با توجه به اینزه از

ا یم سرمایه گذار با حجم میامد در قط و بی ا طار
م یر بر حجم میامد

مهم میاسطه ش است در نتیجه میتوان بیان نمود ه وانایی گزارش هی
ه حول ا طار مهم اقتصاد – سیاسی ات اق میافت ت ییر ن ارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
گزارش هی

م یر ه جزی افتاها ا تیار با اهمیت میباش

بااث جذن و تصصیب ارقم منابا قرار گیرد .گزارش هی

ه ططا تئور ادمتدهی میتوان
م یر با توجه به اینزه تیت استان ارد

اصی نمی باش می توان دستصوش سلیقه م یریت قرار گیرد و یا م یر می توان با پیچی
ارا ه ردن اطداا
اه

ا طار من ی و نامطلون را پوش

ده  .در نتیجه وانایی اطداا

مییاب و به تطا قن قاب فهم بودن ه یزی از ویژگیها

ت ییر قرارگرفته و درنهایت مطلوبیت تصمیمگیر نیز اه

و مطهم
افتا ش

ی ی مارمون نظر است تیت

می یاب  .با توجه به فربیه افتا ناقب

و فربیه م یریت مطهم انتظار بر ای است ه سرمایهگذاران نسطت به اطداا افتای ش در گزارش-

ها هی

م یر با وانایی بییف و قابلیت درک پایی

گزارش ها
وا ن

واناتر وا ن

وا ن

متر نتان دهن  .به اطار دیرر

بیتتر نسطت به اطداا ارا ه ش در پی داشته باش  .برا ای منظور

سرمایهگذار با دو شا ب میانری بازد ییرااد تجمیی و میانری حجم میامد در قط و

بی افتای گزارش هی

م یر میاسطه گردی  .میزان وانایی گزارش هی

م یر نیز به انوان متغیر

مستق م ل با شا ب  Fogمورد ان از گیر قرار گرفت .نتایب دو فربیه اول نتان از تایی تئور
فوق در بازار سرمایه ایران میده  .گزارش ها

واناتر و به دور از پیچی گی وا ن

گذار را به همرا دارد یه ایار دیرر سرمایه گذاران پ
سهاز شر تهایی میرون

از انتتار گزارش هی

بیتتر سرمایه

م یر بیتتر به سمت

ه گزارش قنها مطهم نطود و اطداا ارا ه ش در افتاها م یریت را

به راحتی درک نماین و متر به سمت سهاز شر تهایی میرون

ه افتایها

ود را در گزارشها

پیچی با وانایی بییف منتتر می نن  .در فربیه سوز و مهارز تیقیا به بررسی ای مسئله پردا ته
ش
هی

ه قیا وا ن

سرمایهگذاران هنراز ا طار مهم اقتصاد  -سیاسی تیت ت ییر وانایی گزارش

م یر قرار میگیرد یا یر .نتایب فربیه سوز و مهارز نتان از ا ز ت ییر وانایی گزارش هی

م یر بر رو وا ن

سرمایهگذار نسطت به ا طار مهم میباش  .به اطار دیرر وا ن

نسطت به ا طار مهم ب ون توجه به پیچی گی وقابلیت درک اطداا ارا ه ش
ای نتیجه میتوان مطی ای مسئله باش

-

سرمایهگذار

در گزارش میباش .

ه ت ییر ا طار و روی ادها مهم اقتصاد – سیاسی بررو

وانایی گزارش هی

م یر و از

سرمایهگذار و تصور او از این
میباش

ا یم سرمایه گذاران ( با توجه به ا طار اقتصاد ـ سیاسی)

شر ت بیتتر از بیان و نیو افتای هی

ه ب ون توجه به وانایی و قابلیت درک اطداا ارا ه ش

سیاسی وا ن
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م یر در ارا ه اطداا

نسطت به روی اد مهم اقتصاد -

نتان میده  .نتایب فوق با تیقیا د فرانزو و همزاران ( )2011هاو و همزاران

( )2011میلر ( )2010هماهنگ سرهنری و همزاران ( )1393و یدمی و همزاران ( )1396میباش .
با توجه به نتایب ب ست قم پیتنهاد میشود ه سازمان بورساوراق بهادار ح اق ا زاماتی
را برا افتایها ا تیار از بابت فرمت و نیو نرارش ارا ه ده تا قابلیت فهم ای گزارش مهم
افزای

یاب همچنی تهیه نن گان گزارش بای در ارا ه اطداا

راحتی درک و فهم اطداا

را

م نظر قرار دهن تا بتوانن منابا ارام و بیتر را جذن نماین اگر ا طار ارا ه نتود یا بصور
پوشی

ارا ه شود میتوان ب تری ت سیرها را ب نطال داشته باش زیرا سرمایه گذار نسطت به اطداا

پیچی

را برا قین شر ت پی بینی مینمای

مطهم و با وانایی بییف وشطی نطود و ا طار ب

با توجه به اینزه هزینه تیلی گزارشها پیچی برا سرمایهگذار ان گران می باش .
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Abstract:

Financial reports are the only source of internal information where provided by
the board of directors to investors. The qualitative features of the provided
information, which have a significant role in the optimal allocation of resources,
largely depend on the readability of the information. With respect to this fact that
the readability and quickly getting the message from a report is one of the essential
qualitative features of presenting information, the current study aims to investigate
the effect of this qualitative feature on the reaction of investors and increase in
quality of companies’ voluntary disclosure. The readability of the board's report is
measured using Fog model while the investors' reaction is measured trough the
cumulative abnormal return and trading volume. The statistical population of the
research includes: Companies listed on Tehran Stock Exchange and OTC during
1392-1396, which out of them 189 companies were selected to study using the
systematic exclusion sampling method. To test the hypotheses, multivariate
regression, panel data and Eviews software have been used. The results indicate a
significant relationship between the reaction of investors and readability of the
board's report, however, the relationship between the readability of the board's
report and the reaction of investors to major economic-political news was not
approved. Due to the ability of the current research to inform investors from the
manner of providing information by the manager and the readability of the reports,
the results of the research are applicable.
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