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چکیده
افشای اطالعات شرکت ها هموااه بو صواهت کامو

بو طرفانو ده اختیواه

استفاد کنندگان قراه نم گیرد ده بعد افشای اختیاهی ،مدیران بر اسوا

شورایو

منافع خاد این اطالعات ها حذف ،پنهان یا غیر شفاف اهائو مو کننود .ایونگانو
فعالیتها ها مدیریت برداشت م نامند .هدف این پژ هش ،برهس استراتژی مودیریت
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شرایو مختلف از قبیو عملرورد رواهی ،دهمانودگ موال
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مالریت خاناادگ بر میزان افشای اختیاهی سنجید شد اسوت .همننوین توأثیر ایون
میزان افشای اختیاهی بر عملررد آت نیز سنجید شد .رامعۀ آماهی شام شرکتهای
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م دهد ک عملررد راهی سطح دهماندگ مال شرکتها با میزان افشای اختیاهی،
اهتباط مثبت

معناداهی داهد .همننین دهصد مالریت خواناادگ بوا میوزان افشوای

اختیاهی اهتباط منف

معناداهی داهد .عال بر این یافت ها حاک از آن است ک بین

میزان افشای اختیاهی با عملررد آت اهتباط معناداهی راد نداهد.

واژههای کلیدی :مدیریت برداشت ،میزان افشای اختیواهی ،دهمانودگ موال  ،مالریوت خواناادگ ،
عملررد آت .

مقدمه
مدیران شركتها نسبت به سایر استفاادهكنندگان یتا ستهامداران شتركت اات تاش بیشتفری
نسبت به شركت دارند كه این در ادبیاش حسابداری به دم تقارن اات اتی مشهور است .بتدین
گونه كه مدیران اات اش را نزد خود نگاه میدارند و به دیگران انفقال نمیدهند ،یا زمانی ارائته
میدهند كته ارزش اات تاتی ختود را از دستت داده باشتند .متدیران بتا تواته بته ایتن شت ا
اات تتاتی كتته دارنتتد و بتتا تواتته بتته این تته ارائ تۀ اات تتاش در اخفیتتار متتدیران استتت ،فرصتتت
سوءاسفااده از برداشت دیگران را دارند .افشای اات اش در مورد وضعیت شركت ،مهمترین و
اساسیترین فعالیفی است كه با ث كاهش دم تقارن اات اتی بین مدیران و مال ان شتركتها
میشود .ارائه و افشای اات اش بهصورش ااباری یا اخفیاری بر هده مدیریت استت و ایتن در
حالی است كه ملیاش و مل رد كلی یک سازمان نیز در انحصار متدیران استت ،لتذا فرصتت
مناسبی برای متدیران استت كته در مواضتو ضتروری یتا ختاا اضتداماش مناستبی بتر روی ارائتۀ
اات اش انجام دهند؛ این اضداماش را مدیریت برداشتت مینامنتد كته در نن متدیریت ستعی در
تحریف ذهن و برداشت اسفاادهكنندگان از اهدا  ،اسفراتژیها و چشمانداز شركت را دارند.
گاردنر و مارتین و ( )0588با یک دیدگاه نمایشی و با در نظتر گترففن تعتامتش اافمتا ی،
تئوری مدیریت برداشت در سازمانها را ارائته دادنتد .ننهتا در ایتن چتارچو ،،كتارگزاران را
به نوان بازیگرانی در صحنه نمایش سازمانی توصیف میكننتد كته اتوری بتازی میكننتد كته
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برای تماشاگران همان تصاویر مطلو ،خود را خلق كنند .ماهوم این چارچو ،باور این استت
كه مدیران همانند بازیگران ،نگاهانه دست به انفخا ،استفراتژیهای ویتژ متدیریت برداشتت
میزنند تا از میان مجمو ه ضیود سازمانشان دست به تصویرسازی بزنند.
یک سؤال این است كه مدیران در چه مواضعی بیشفر از اسفراتژی مدیریت برداشتت استفااده
میكنند ؟ در این پژوهش این اسفراتژی مدیریت برداشت در چهتار شترایو و وضتعیت مخفلتف
بررسی میشود .اول نن ه نیا مدیران با یک مل رد ضعیف یا غیر ضابل پیشبینتی كته خیلتی از
سطح انفظاراش فاصله دارد ،اضدام به حذ

یا پنهان كردن اات اش میكنند؟ همچنین اگتر ایتن

مل رد ضعیف مداومتر و دائمیتر شود اضداماش مرتبو با مدیریت برداشت نیز بیشتفر میشتود؛
یا بهگونهای اات اش را ارائه میكنند كه سرمایهگذاران ،سهامداران و سایر ذیناعان تصتوراش
خود از شركت را ضعیف ن نند.
دومین وضعیت ،شركتهایی كه در مرحله درماندگی مالی ضرار دارند ،متدیران ننهتا تتتش
میكنند تا از این وضعیت رهایی یابند .ی ی از راهكارهای ننها نرام كردن وضعیت فعلی و دور
كردن اسفرسها و اضطرا،ها از شركت است كه این امر مهم بتا ختو ،التوه دادن شتركت از
اریق افشای اانبی و م مل شركت صورش میگیرد؛ بدین گونه كه بتا حتذ

و پنهتان كتردن

اات اش بد شركت تا حداضل در یک دوره كوتاهمدش این اسفرس و اضتطرا ،را دور كترده و
به نرامشی كوتاهمدش دست یابند .وضعیت سومی كه در ایتن پتژوهش بررستی میشتود ،تتثییر
نو ی از مال یت سهام (مال یت خانوادگی یا سهامداران خانوادگی) بتر افشتای اخفیتاری استت.
این احفمال واود دارد كه مدیریت اات اش اساسی و اانبی شركت را نزد تعداد كمی از افراد
ضرار دهد و به سایر اسفاادهكنندگان اهمیت خاصی نمیدهند.
در پایان به این مورد تواه میشود كه ایتن استفراتژی متدیریت برداشتت بتر مل ترد نتتی
شركتها چه تثییری میگذارد .این ه نیا مدیران بتر مل ترد و ستودهای نتتی اامینتان كتافی
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دارند و افشای اخفیاری بیشفری به منظور خو ،معرفی كردن شركت و خود را بته ستایرین دارد
یا خیر؟
مبانی نظری و طرح فرضیهها

در این پژوهش مدیریت برداشت از اریق میزان افشاء در گزارشهای ساالنه متورد بررستی
ضرار میگیرد .این مطالعه با در نظر گرففن اسفراتژیها و سو استفاادههای متدیریت كته میتوانتد
رففار سرمایهگذاران و سایر ذیناعان شركتها را در شرایو مفااوش را تحتت تتثییر ضترار دهتد،
انجامشده است.
مدیریت برداشت و عملکرد جاری

ابق نظریاش مركل دیویس و هم اران ( ،)1100دم تقارن اات تاتی بتین متدیر و مالتک،
میزان افشای اات اش را تعیین میكند .این میزان افشاء ،یک اسفراتژی مناسب برای متدیران در
دستیابی به اهدا

و سوءاسفااد ننها است ،بهخصوا در زمانی كه مل ترد ستازمان تحتت

ادار ننها ضعیف است ،این اسفراتژی بیشفر مورد اسفااده ضرار میگیرد .مركتل و برنتان ()1112
قیده دارند راز نلوده كردن افشای اخفیاری توستو شتركتها از اریتق كتاهش شتاافیت و یتا
پنهان كردن اات اش انجام میگیرد .این اسفراتژی حذ

یا پنهتان كتردن اات تاش (متدیریت

برداشت) در زمانی كه مل رد شركت ضعیف بوده و یا به نن سطح پیشبینی مورد نظتر دستت
نیاففه است ،بیشفر میشود .ایتن اضتدام با تث تحریتف ذهتن استفاادهكنندگان از چشتماندازها و
اسفراتژیهای شركت میشود .به همین لت مدیران انگیز الزم برای انجتام چنتین اضتداماتی را
برای حاظ منافو و تثبیت اایگاه خود دارند.
بهفرین راه حل برای خو ،الوه دادن شركت در زمتانی كته مل ترد ضتعیف و غیتر ضابتل
ضبولی داشفه باشند ،این است كه اات اش نینتدهنگر و مترتبو بتا وضتعیت شتركت را حتذ

و

پنهان كند و ننها را نشان ندهند؛ به این دلیل كه نشان ندادن اات اش ،بسیار مطلتو،تر از نشتان
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دادن اات اش ضعیف و نامناسب است .با تواه به مباحث مطرحشده فرضتیۀ اول چنتین مطترح
میشود:
فرضتتیۀ اول :بتتین مل تترد اتتاری بتتا میتتزان افشتتای اات تتاش در گزارشهتتای ستتاالنه ،ارتبتتا
معناداری واود دارد. .

مدیریت برداشت و درماندگی مالی

مطالعاش ضبلی صورش گرففه نشان میدهد ،شتركتها بترای افشتای اات تاش بته ختارا از
شركت (تثمینكنندگان و سایر ذیناعان) یک روی رد دارند كه اخبار خو ،را زودتر از اخبتار
بد ا تم میكنند .تجزیه و تحلیلها نشان میدهد كه شركتهای غیر درماند مالی یا به بتارتی
شركتهای سالم ،نسبت بته شتركتهای درمانتد متالی اات تاش مربتو بته ملیتاش رشتد و
گسفرش شركت را بهاور داوالبانه ارائه و افشاء میكنند (بوو و سیمنت.)1111 ،
میلر ( )1111بیان میكند كه شركتهای درماند مالی ،اات اش نیندهنگر و چشماندازها را
نشان نمیدهند ،همچنین بیان میكنتد كته متدیران شتركتهای درمانتد متالی متداً اات تاش
واضوبینانه را بهمنظور خو ،الوه دادن شركت خود یا دور كردن اسفرسها از شركت را ،افشتاء
نمیكنند .با تواه به مباحث فوق فرضیۀ دوم نیز بدینصورش مطرح میگردد:
فرضیۀ دوم :بین ریسک درماندگی مالی با میزان افشای اات اش در گزارشهای ساالنه ،ارتبا
معناداری واود دارد.
مدیریت برداشت در شرکتهای خانوادگی

مطالعاش متدیریت برداشتت در چشتمانداز اضفصتادی تئتوری نماینتدگی و تئتوری متدیریت
برداشت ضرار میگیرد كه در نن افشای اخفیاری به نوان خوشخدمفی متدیریفی در نظتر گرففته
میشود .افشای اات اش با ث دم تقارن اات اتی بین مدیر و مالک میشود ،امتا در مال یتت
خانوادگی ،مدیران خود مال ان شركت هستفند و ایتن تدم تقتارن اات تاتی بهشتدش كتاهش
مییابد .در اینگونه شركتها مدیران چون ی تی از ا اتای ختانواده هستفند ،ابهتام و تترس از
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دست دادن شغل و منافو ختود ندارنتد ،لتذا وامتل دیگتری از املته تثمینكننتدگان ختارا از
سازمان و سهامداران اضلیت با ث اسفااده از متدیریت برداشتت میشتود .ی تی از دالیتل متد
مدیریت برداشت در اینگونه شركتها این است كه شركت را در نظر كلیۀ استفاادهكنندگان و
ذیناعان فوقالعاده نشان داده و بازد مناسبی را برای سهام شركت خود بته واتود نورنتد .لتذا،
فرضیۀ سوم با تواه به مباحث مطرحشده اینگونه بیان میشود:
فرضیۀ سوم :بین درصد مال یت خانوادگی بتا میتزان افشتای اات تاش در گزارشهتای ستاالنه،
ارتبا منای و معناداری واود دارد.
مدیریت برداشت و عملکرد آتی

برای درک بیشفر انگیزههای مدیریت برداشتت بایتد رابطتۀ بتین میتزان افشتای اات تاش بتا
مل رد نتی نیز نزمون گردد .به بارتی كاهش میزان افشتای اات تاش بترای منحتر

كتردن

تواه سرمایهگذاران ،به دور از اخبار بد و گذرا و همچنین برای التوگیری از اضتطرا ،استت،
زمانی كه انفظار نمیرود مل رد نینده بهبود یابد .این ام ان نیز واود دارد كته متدیران انفظتار
یک مل رد ضعیف دائمی را در چند سال بعد داشتفه باشتند و از استفراتژی متدیریت برداشتت
اسفااده كنند .به بارتی بتا كتاهش میتزان افشتای اات تاش اضتدام بته تتثخیر در ارائتۀ اات تاش
میكنند (هو و وونگ.)1110 ،
به بارش دیگر بررسی این افشای اخفیاری یک افق زمانی نیندهنگر است ،بهاوری كته متا
میتوانیم بررسی كنیم این ه نیا شركتها با اسفااده از اسفراتژی مدیریت برداشت لناً نسبت بته
سود پیشبینی شده و مل رد نتی بدبین هسفند یتا خیتر؟ ایتن ام تان واتود دارد كته متدیران،
انفظار یک مل رد ضتعیف و دائمتی را در چنتد ستال نتتی داشتفه باشتند و اضتدام بته متدیریت
برداشت كنند .به بارش دیگر ،مدیرانی كه نسبت به مل ترد نتتی و ستودهای پیشبینتی شتده
بدبین هسفند ،اضدام به حذ

و دستكاری اات اش اانبی شركت میكنند .با تواه به مباحتث

فوق فرضیۀ چهارم بدینصورش مطرح میگردد:
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فرضتیۀ چهتتارم :بتتین میتزان افشتتای اات تتاش در گزارشهتای ستتاالنه بتتا مل ترد نتتتی ارتبتتا
معناداری واود دارد.
پیشینۀ پژوهش

چائو و گری ( )1111پژوهش ختود را در متورد ستاخفار مال یتت و ارتبتا نن بتا افشتای
اخفیاری در كشور هنگ كنگ و سنگاپور انجام دادند و بته ایتن نفیجته رستیدند كته در ستطح
اامینان  %55همبسفگی مثبتت و معنتاداری بتین ستاخفار مال یتت و افشتای اخفیتاری در هتر دو
كشور واود دارد .ارچمبلتت و ارچمبلتت ( )1112بتا پتژوهش انجامشتده بتر ایتن باورنتد كته
سرمایهگذاران اصلیترین افراد ذیناو در مورد افشای اات اش در گزارشگری مالی شتركتها
هسفند و سرمایهگذاران با درصد مال یت باالتر میتوانند اات اش مورد نیاز خود را از شتركت
تحصیل نمایند .لذا ،افشا در گزارشگری مالی شركتهایی با مال ان مده نسبت به شركتهای
كوچکتر با سهامداران مفعدد كمفر است .مركل و برنان ( )1112در پژوهش از یتک روی ترد
تحلیل محفوا روی رد مدیران  52شركت انگلیستی نستبت بته رویتدادها و وضتایو بتد و ختو ،را
مورد مطالعه ضرار دادند .نفایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود كه متدیران اات تاش مربتو
به وضایو و رویدادهای بد را دورتر و با دسف اری بیشفری نسبت به اخبار خو ،ارائه میكنند.
لی پاركر و هم اران ( )1109در پژوهشی بته بررستی متدیریت برداشتت از اریتق حتداضل
روایتتت افشتتای اات تتاش در گزارشهتتای ستتاالنه پرداخفنتتد .ننهتتا در ایتتن پتتژوهش استتفراتژی
مدیریت برداشت را بر اساس مؤلاههایی از ضبیل مل رد ااری و نتی ،میزان درماندگی متالی و
درصد مال یت شركتهای خانوادگی را مورد بررسی ضرار دادند .نفتایج پتژوهش نشتان داد كته
شتتركتهای بتتا مل تترد ضتتعیف و درمانتتده از متتدیریت برداشتتت بتتالقوهای استتفااده میكننتتد.
همچنین رابطۀ معناداری نیز میان مال یت خانوادگی و افشای اخفیتاری واتود دارد و در نهایتت
میزان افشای اخفیاری تثییر معناداری بر مل رد نتی شركتها دارد.
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انصاری و هم اران ( )0288در پژوهشی به بررستی تتثییر متدیریت برداشتت بتر مل ترد
شركت مخابراش بر استاس الگتوی كتارش امفیتازی مفتوازن پرداخفنتد .ننهتا نشتان دادنتد كته
مدیریت برداشت بر چهار انبۀ مل رد (مالی ،مشفری ،رشد و یادگیری و فراینتدهای داخلتی
كسب و كار) تتثییری بیشتفر از حتد مفوستو داشتت و اینگونته نفیجتهگیری نمودنتد كته بتین
مدیریت برداشت و چهار انبۀ ذكر شده رابطه واود دارد .نصتر اصتاهانی و هم تاران ()0251
اضدام به بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در میان كاركنان دانشگاه اصاهان
پرداخفند .اامعۀ نماری این پژوهش شامل كاركنان دانشگاه اصاهان بود كه تعتداد ننهتا برابتر
 211نار بود .یاففههای پژوهش حاكی از نن بود كه بین هتوش فرهنگتی و اكثتر مؤلاتههای نن
(اسفراتژی ،دانش و رففار) با مدیریت برداشت رابطۀ مثبت و معناداری واود دارد.

نی بخت و پورحسینی ( )0252به بررسی رابطۀ بین ساخفار هیئتمدیره با افشای اخفیتاری و
شاافیت مالی پرداخفند .در این پژوهش به بررسی ارتبا بتین سته ویژگتی هیئتمتدیره شتامل
دوگانگی مدیریت ،انداز هیئتمدیره و درصد مال یت سهامداران نهادی با افشای اخفیتاری و
شاافیت مالی پرداخفه میشود .نفایج پژوهش نشان داد كه بین درصد مال یت نهتادی بتا افشتای
اخفیاری و شاافیت مالی یک رابطۀ معنادار و مع وس واود دارد ،اما بین دوگانگی مدیریت و
انداز هیئتمدیره با افشتای اخفیتاری و شتاافیت متالی رابطتۀ معنتاداری واتود نتدارد .انتواری
رسفمی و هم اران ( )0251اضدام به بررسی وامل متؤیر بتر ستطح افشتای اات تاش شتركتها
پرداخفند .برای نزمون رابطۀ بین ویژگیهای شركفی ،شامل انداز شركت ،سن شركت ،اهترم
مالی ،سودنوری و نقدینگی شركت با سطح افشاء ،نزمون شد .نفتایج نزمتون فرضتیهها نشتان
میدهد ،رابطۀ معناداری بین انداز شركت ،اهرم مالی و سن شركت با سطح افشتای اات تاش
در شركتهای پذیرففهشده در بتورس اوراق بهتادار تهتران واتود نتدارد .بتا ایتن حتال ،رابطتۀ
مسفقیم و معناداری بین سودنوری شركت و وضعیت نقدینگی نن با سطح افشاء مشاهده شد.
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روش پژوهش

ایتتن پتتژوهش ،از لحتتا روششناستتی ،از نتتوع شتتبه تجربتتی و پتتس رویتتدادی در حتتوز
پژوهشهای ایباتی حسابداری است كه با اات اش واضعی صورش میگیرد و چون میتوانتد در
فرایند اسفااده از اات اش كاربرد داشفه باشد ،لذا نو ی پژوهش كاربردی است .در این مقاله از
روشهای كمی تجزیه و تحلیل نماری برای نزمون فرضتیهها استفااده شتد كته شتامل تجزیته و
تحلیل رگرسیون چند مفغیره مبفنی بر دادههای تابلویی است.
اامعۀ نماری این پتژوهش كلیتۀ شتركتهای پذیرففهشتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران
هسفند؛ اما كل اامعه به دلیل تااوشهای مواود شرایو بررسی را ندارد ،لذا با تواه بته شترایو
مندرا در زیر ،نمونهای شامل  082شركت برای ضلمرو زمانی  0250تا  0252انفخا ،شدهاند:
 .0اات اش مورد نظر هریک از شركتهای مورد مطالعه در دسفرس باشد.
 .1پایان سال مالی شركتهای مورد مطالعه پایان اساندماه هر سال باشد.
 .2از بانکها و مؤسساش مالی (شركتهای سرمایهگذاری ،واستطهگری متالی ،شتركتهای
هلدینگ و لیزینگها) نباشند ،زیرا افشای اات اش مالی در ننها مفااوش است.
 .1شركتهای مورد مطالعه از باز زمانی  0250در بورس اوراق بهادار پذیرففهشده باشند.
همچنین برای محاسبه مل رد نتی از دادههای سال  0251نیز اسفااده شده است.
الگوهای پژوهش و نحوۀ اندازهگیری آنها

برای نزمون فرضیههای اول تا سوم از الگوی رگرسیونی شمار  0كته بته شترح زیتر استت
اسفااده شده است:
()0

) MNDit = α0 + β1 (ROAit ) + β2 (DISTRESSit ) + β3 (FAMOWNit
) + β4 (LEVit ) + β5 (PINDit ) + β6 (SIZEit
+ β7 (AUDIT Q it ) +β8 (HHIit ) + ℇit
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همچنین برای نزمون فرضیۀ چهارم از الگوی شمار  1كه بته صتورش زیتر استت استفااده شتده
است:
) ROAit+1 = α0 + β1 (MNDit ) + β2 (DISTRESSit ) + β3 (LEVit
) + β4 (PINDit ) + β5 (SIZEit ) + β6 (GROWTHit
+ β7 (PINDit )+ ℇit

()1

كه در این الگوها  iو  tبیتانگر شتركت  iام در دوره زمتانی  tاستت ،MNDit .میتزان افشتای
اخفیاری؛  ،ROAitمل رد اتاری؛  ،ROAit+1مل ترد نتتی؛  ،DISTRESSitنمتره و ریستک
درماندگی مالی؛  ،FAMOWNitدرصتد مال یتت ختانوادگی؛  ،LEVitاهترم متالی؛ ،LIQUIDit
نسبت نقدینگی؛  ،SIZEitلگاریفم ابیعی كل داراییها؛  ،GROWTHitرشتد شتركت؛ ،PINDit
برابر با نسبت ا اای غیرموظف هیئتمدیره؛  ،DUALITYitدوگانگی مستئولیت؛ ،AUDIT Qit
كیایت حسابرسی؛ و  ،HHIitرضابت در صنعت است .در ادامه درباره نحو انتدازهگیری مفغیرهتا
توضیح داده میشود.
متغیرهای وابسته

افشای اختیاری :برای محاسبۀ مدیریت برداشت ،از میزان افشای اخفیاری اسفااده شتده استت .در
این پژوهش از چکلیسفی مفااوش نسبت به سایر پژوهشها برای تعیتین ستطح افشتای اخفیتاری
اسفااده شده است .چک لیست نهایی مفش ل از  91ضلم افشای اخفیاری است .سپس با بررستی
یادداشتهای توضتیحی و گزارشهتای مجمتو متومی ،گتزارش فعالیتت هیئتمتدیره و ستایر
گزارشها به هر ضلم از موارد مواود در چک لیست كه توسو شركتها افشاء شده باشد ،دد
یک و در غیر این صورش دد صار تعلق میگیرد .شتاخ

افشتای اخفیتاری بتا تقستیم امتو

موارد افشاء شده به كل مواردی كه میبایستت افشتاء شتود محاستبه گردیتد .شتاخ
اخفیاری بهصورش زیر محاسبه شده است.

di

افشتای

MND = ∑ N
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در نمودار شمار  0ابعاد ماهومی و در ادول شمار  0چک لیست افشتای اخفیتاری نورده
شده است:
افشاي اختیاري

`

سرمایه انسانی

حاکمیت شرکتی
پیشبینی و

برنامه

تحقق و

نسبتهاي

مقایسه

غیرعملیاتی

توسعه

مالی

پیامدها و محدودیتها

بازار ،رقبا ،مشتریان
استراتژي و چشماندازها

نمودار شمارۀ  .1ابعاد مفهومی افشای اختیاری
جدول شمارۀ  .1چک لیست افشای اختیاری
نوان

شرح
نمودار سازمانی و تشریح ساخفار نن
اات اش درباره ا اای هیئتمدیره (وظیاه هر او)

حاكمیت شركفی

اات اش در مورد سابقه و تجربه ا اا هیئتمدیره
فهرسفی از مدیران اارایی شركت
پاداش هر السه برگزار شده هیئتمدیره
اات اش زیست محیطی

اات اش برنامههای غیر ملیاتی

اات اش نزمایشگاهی محصوالش شركت
برنامههای اافما ی شركت
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پیشبینی فروش نتی
مقایسه فروش پیشبینیشده با فروش واضعی
پیشبینی سود نتی
پیشبینیها و مقایسهها

مقایسه سود پیشبینیشده با سود واضعی
پیشبینی مخارا سرمایهای
پیشبینی سهم بازار محصوالش شركت
پیشبینی دریافتها و پرداختهای نقدی
اساسی

پیشبینی در مورد زمان تحقق اهدا
نسبتهای سودنوری
نسبتهای نقدینگی
نسبتهای مالی

نسبتهای فعالیت
نسبتهای ارزیابی بازار
نسبتهای اهرمی
فروش سر به سر محصوالش
تشریح و بیان چشمانداز نتی

اسفراتژیها و چشماندازها

تشریح و بیان اسفراتژی شركت
اضداماش انجامشده ای سال برای تحقق اهدا
اضداماش برنامهریزیشده برای تحقق اهدا

در سالهای نتی

تشریح و توضیح ریسکهای شركت
محدودیتها و پیامدها

بررسی محدودیتهای مواود بر سر راه اهدا

(داخلی)

پیامدهای سیاسی و محیطی نتی ناشی از اهدا
بیان اسفراتژی پیامدهای سیاسی و محیطی
اات اش مربو به سیاستهای اسفخدامی كاركنان
میانگین حقوق كاركنان

نیروی انسانی

هزینههای نموزش كاركنان
حوادث و سوانح پیش نمده برای كاركنان
مخارا اضداماش ایمنی انجامشده برای كاركنان
ازئیاتی در مورد ام اناش رفاهی برای كاركنان
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تجزیه و تحلیل كمی و كیای رضبا
تجزیه و تحلیل كمی و كیای بازار
تحلیل صنعت مربواه در حال حاضر
بحث و تحلیل چشمانداز رضابفی

اات اش بازار ،رضبا و مشفریان

رتبۀ مقایسۀ كیایت افشاء از منظر بورس
اات اتی در مورد تثییر رضابت بر منافو شركت
میزان رشد كمی فروش
تشریح مشفریان مده
توضیح پروژههای پژوهش و توسعه
سیاستهای شركت در رابطه با پژوهش و توسعه

پژوهش و توسعه

از سرمایهگذاری در تولیداش ادید

هد

تشریح توسعه محصوالش ادید
تشریح ویژگیهای محصوالش ادید
تعداد كاركنان مشغول در پژوهش و توسعه

عملکرد آتی :در این پتژوهش بترای انتدازهگیری مل ترد نتتی از مل ترد واضعتی هتر شتركت
اسفااده شده استت .بتدینگونته كته از معیتار حستابداری  ROAاستفااده گردیتد كته بتر استاس
اات اش واضعی و بر مبنای صورشهای مالی است.
برای بهدست نوردن مل رد نتی از نسبت سود خال
شركت بهدست مینید كه به صورش زیر است:

نتی تقسیم بر كل داراییهتای نتتی
NET PROFITit+1
TOTAL ASSETSit+1

= ROAit+1

متغیرهای مستقل

عملکرد جاری :روشهای مخفلای برای ارزیابی مل ترد اتاری واتود دارد ولتی ننچته بیشتفر
مدنظر است ،ارزیابی شركتها از بعد مالی است .در این پژوهش از نسبت سود ختال
بر كل داراییهای شركت اسفااده شده است:

NET PROFITit
TOTAL ASSETSit

تقستیم
= ROAit
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درماندگی مالی :برای محاسبۀ نمره درمانتدگی متالی شتركتها از الگتوی پیشبینتی درمانتدگی
مالی شركتها ارائه شده توسو پور حیدری و كوپایی حتاای ( )0285استفااده شتده استت .در
این الگو از بتین  12نستبت اولیته بتا استفااده از تحلیلهتای تا یتک خطتی 5 ،مفغیتر بته منظتور
پیشبینی ورش سفگی حائز اهمیت تشخی
()2

داده شدند كه بارتند از:

P= 3.20784 EBIT/TA+ 1.80384 RE/TA+ 1.61363 WC/TA+ 0.50094 E/TL
+ 0.16903 EBIT/S+ 0.39709 CA/CL+ 0.12505 NE/S+ 0.33849
TL/TA+ 1.42363 FS

كه در نن؛  : Pنمره بحران (درماندگی) متالی در شتركت؛  :EBIT/TAنستبت ستود ضبتل از
بهره و مالیاش به داراییها؛  :RE/TAنسبت سود انباشفه به داراییها؛  :WC/TAنسبت سرمایه در
گردش به داراییها ؛  :E/TLنسبت حقوق صاحبان سهام به بدهیها؛  :EBIT/Sنسبت ستود ضبتل
از بهره و مالیاش به فتروش؛  :CA/CLنستبت داراییهتای اتاری بته بتدهیهای اتاری؛ :NE/S
نسبت ستود ختال
(لگاریفم فروش خال

بته فتروش؛  :TL/TAنستبت بتدهیها بته دارایتیهتا؛  :FSو انتداز شتركت
) است.

نقطۀ تمییز ( )Cut offشركتهای دارای درمانتدگی متالی از شتركتهای فاضتد درمانتدگی
مالی ،در این الگو دد  09/8512است كه با اسفااده از الگوی تحلیتل تا ی تی خطتی محاستبه
گردیتده استتت .چنانچته  pكمفتتر از  09/8512باشتد ،شتتركت دچتار درمانتتدگی متالی و اگتتر p

بزرگتر یا برابر  09/8512باشد ،شركت فاضتد درمانتدگی متالی استت (پورحیتدری و كوپتایی
حاای.)0285 ،
درصد مالکیت خانوادگی :مفغیر مستفقل بعتدی مربتو بته درصتد مال یتت ختانوادگی استت كته
نشاندهند میزان درصد مال یت خانوادهای در شركتهای بورسی است .در این پژوهش ،سهام
نن دسفه از خانوادههایی به نوان مفغیر در نظتر گرففته میشتود كته دو معیتار تتوبم بتاهم را دارا
باشند .اول ننكه كه حداضل بیست درصد از سهام یک شركت ،در دست ا اای خانواده باشتد
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(ناتتوذ ضابتتل متحظتته) .دوم ایتتنكتته حتتداضل ی تتی از ا اتتای نستتبی یتتا ستتببی ختتانواده ،اتتو
هیئتمدیره و یا مدیر اارایی باشد و یا این ه در هیئتمدیره شركت ،مشاركت داشفه باشتند .در
این پژوهش درصد مال یت سهامداران خانوادگی مورد تواه است.
متغیرهای کنترلی

اهرم مالی :برای محاسبۀ اهرم بدهی میتوان از معر هتایی ماننتد نترک كتل بتدهیها بته حقتوق
صاحبان سهام ،نرک بدهیهای بلندمدش به حقوق صاحبان سهام ،نسبت اهرمی (كل بتدهیها بته
كل داراییها) اسفااده كرد .در پژوهش حاضر برای محاسبۀ اهرم بدهی از نستبت كتل بتدهیها
به كل داراییها اسفااده شده است:

LIABILITIESit
TOTAL ASSETSit

= LEVit

اندازۀ شرکت :در پژوهش های گوناگون برای انداز شركت از معر های مخفلای اسفااده شده
است ،از امله كل داراییها ،ارزش بازار سهام شركتها و فروش خال

 .در این پژوهش برای

محاسبه انداز شركت از لگاریفم ابیعی كل داراییها اسفااده شده است:

) SIZEit = ln(TOTAL ASSETSit

نسبت مدیران غیرموظف :برابر با درصد ا اای غیرموظف در هیئتمدیر شركتها استت .بترای
مشخ

شدن این میزان درصد از تركیب هیئتمتدیره كته در یادداشتتهای توضتیحی و یتا در

گزارش فعالیت هیئتمدیره كه توسو شركت ارائه و افشاء میشود ،اسفااده گردید.
کیفیتتت حسابرستتی :یتتک مفغیتتر ستتاخفگی بتترای كیایتتت حسابرستتی مؤسستتاش برتتتر استتت .اگتتر
حسابرسی شركت توسو سازمان حسابرسی انجامشده باشتد تدد یتک و در غیتر ایتن صتورش
صار در نظر گرففه میشود.
شاخص صنعت (هرفیندال– هیرشمن) :به این منظور شاخ

هرفیندال -هیرشمن اسفااده شده استت

كه از حاصل امو توان دوم سهم بازار تمامی بنگاههای فعال در صنعت بهصورش فرمتول زیتر
بهدست مینید:
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K

HHI = ∑ Si2

در این فرمول  HHI:شاخ

i=1

هرفیندال -هیرشمن؛  K:تعتداد بنگاههتای فعتال در بتازار و :Si

سهم بازار شركت  iام است كه از رابطۀ زیر بهدست مینید:

n

Si = Xj/ ∑ Xj
i=1

كه در این فرمتول  Xjنشتاندهند فتروش شتركت  jام و  0نشتاندهنده نتوع صتنعت استت.
شاخ

هرفیندال -هیرشمن ،میزان تمركز صنعت را اندازهگیری میكند .هتر چته ایتن شتاخ

بزرگتر باشد ،میزان تمركز بیشفر بوده و رضابت كمفری در صنعت واود دارد و بالع س.
یافتههای پژوهش

در این مطالعه برای تخمین معادالش مربو به الگوی رگرسیونی از روش حتداضل مربعتاش
معمولی ( )OLSو حداضل مربعاش تعمیم یاففه ( )GLSاسفااده گردید .از ایتنرو بعتد از تحلیتل
اامالی دادههای بهكار رففه ،از نزمون چتاو بته منظتور تعیتین نتوع دادههتا از لحتا تلایقتی یتا
تابلویی بودن و از نزمون هاسمن بهمنظور انفخا ،بین دو روش ایراش یابتت و تصتادفی استفااده
شده است.
نتایج آمار توصیفی

نفایج نمار توصیای مفغیرهای پژوهش در سطح كل نمونه ،در اتدول شتمار  1نورده شتده
است كه بیانگر پارامفرهای توصیای بترای هتر مفغیتر بهصتورش مجتزا استت .همتاناور كته در
ادول شمار  1نیز مشاهده میشود ،شاخ

افشای اخفیاری نشان میدهد .در شركتها بتهاور

میانگین سطح افشاء كمفر از  91درصد است؛ همچنین شركفی نیز واود دارد كه كلیۀ اات اش
الزم در چکلیست را افشاء كرده است كه نمره یک به نن تعلتق گرففته استت .كمفترین میتزان
افشاء هم به  9درصد میرسد كه این میزان افشاء كم ،بیشفر توسو شتركتهای بتا وضتعیت بتد
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انجام میگیرد .میانگین درماندگی مالی نشان میدهد كه بیشفر شركتهای ستالم در ایتن نمونته
ضرار گرففهاند ،با میانگین  08/1به این لت كه شركتها با نمتر درمانتدگی بتاالتر از 09/8512
در ناحیۀ شركتهای سالم و كمفر از این مقدار از شركتهای درماند مالی هسفند كه حتداضل
این میزان درماندگی با نمر  00/18تثییدكنند این اد ا است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

مفغیر

اخفصار

میانگین

افشای اخفیاری

MND

1/15

1 /9

مل رد ااری

ROA

1/15

1/18

1/01

مل رد نتی

ROAt+1

1/12

1/19

1/09

-1/28

درماندگی مالی

DISTRESS

08/1

08/2

1/99

00/1

11/8

 %مال یت خانواده

FAMOWN

1/02

1 /1

1/19

1

1/82

اهرم مالی

LEV

1/92

1/91

1 /2

1/15

1/12

اسفقتل هیئتمدیره

PIND

1/99

1 /9

1/05

1 /1

1/89

انداز شركت

SIZE

01

00/59

1/19

01/99

01/10

AUDIT Q

1/02

1

1/28

1

0

HHI

1/12

1/112

1/10

1

0

كیایت حسابرسی
شاخ

صنعت

میانه

حداضل

حداكثر

انحرا

معیار

1/09

1/19

0

-1/12

1/91
1/91

با بررسی مل رد شركتهای مواود در این اامعۀ نماری نشان از ضتعیف بتودن مل ترد
شركتها با میانگین  5درصدی برای مل رد ااری و  2درصدی برای مل رد نتی ننها است.
با بررسی میزان مال یت خانوادگی در شركتها به این نفیجه میرسیم كه بتیش از  02درصتد از
سهام شركتهای بورسی در دست چندین نار از ا اای یک یا چند ختانواده هستفند .بتهاوری
كه حداكثر میزان مال یت خانواده در یک شركت به بیش از  82درصتد میرستد .ایتن شتركت
كه دارای باالترین میزان مال یت خانوادگی است مربو به شتركتهایی استت كته دو یتا چنتد
خانواده مال یت یک شركت سهامی را دارا هسفند.
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انتخاب نوع الگوی برآورد

ضبل از نزمون فرضیهها ،با اسفااده از نزمون چتاو ( Fلیمتر) و نزمتون هاستمن نتوع تخمتین
الگو مشخ

گردید .نفایج نزمونهای چاو و هاسمن برای الگوی اول و دوم در ادول شتمار

 2نورده شده است .هماناور كه در ادول شمار  2مشاهده میشود ،سطح معنتاداری بهدستت
نمده از نزمون چاو برای الگوی اول برابر بتا ( )1/950استت .در نفیجته روش دادههتای تلایقتی
پذیرففه میشود .سطح معناداری بهدست نمده از نزمون چاو برای الگتوی دوم برابتر بتا ()1/11
است .لذا روش دادههای تابلویی پذیرففه میشود .برای تعیین اسفااده از ایتراش یابتت یتا ایتراش
تصادفی از نزمون هاسمن اسفااده شده است .مطابق نفایج ادول شمار  2مشاهده میگردد كته
سطح معناداری بهدست نمده از نزمون هاسمن برای الگوی دوم برابر با ( )1/11است .در نفیجته
از روش ایراش یابت اسفااده میگردد.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون نوع دادههای الگوی اول و دوم .

الگوی رگرسیون
الگوی اول
الگوی دوم

نزمون

مقدار نماره

سطح معناداری

چاو

1/295

1/950

هاسمن

دم نیاز

دم نیاز

چاو

1/11

1/11

هاسمن

21/20

1/11

نتایج آزمون فرضیهها

بررسی نفایج معناداری الگوی رگرسیونی بترازش شتد پتژوهش نشتان میدهتد كته ستطح
معناداری مقدار نمار  )1/11( Fكوچکتر از  9درصد و معنادار است .همچنین بررسی ضتریب
تعیین الگوی برازش شده نشان میدهد كه نزدیک به  91درصد كل اسفراتژی مدیریت برداشت
یا افشای اخفیاری شركتها توسو مفغیرهای وارد شده به الگوی تبیتین شتده استت .فرضتیۀ اول
این پژوهش ،به بررسی رابطۀ میان مل رد ااری و میزان افشای اخفیاری اات تاش میپتردازد.
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همانگونه كه در ادول شمار  1مشاهده میشود ،سطح معناداری مفغیر مل رد ااری برابر بتا
( )1/111با نمار  )8/19( tاست كه نشان از واود رابطۀ مثبت معناداری بتین مل ترد اتاری و
افشای اخفیاری است .لذا فرضیۀ اول پژوهش تثیید میگردد.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون فرضیههای اول تا سوم پژوهش .

نماد

مفغیر

ضریب مفغیر خطای اسفاندارد نمار  tسطح معناداری

CONSTANT

-1/11

1/15

-1/15

1/10

مل رد ااری

ROA

1/29

1/11

8/19

1/11

درماندگی مالی

DISTRESS

1/21

1/11

9/9

1/11

مال یت خانوادگی

FAMOWN

-1/19

1/11

-1/10

1/11

اهرم مالی

LEV

1/11

1/10

1/15

1/91

انداز شركت

SIZE

1/1

1/11

2/21

1/11

اسفقتل هیئتمدیره

PIND

1/91

1/11

1/92

1/11

AUDIT Q

1/10

1/10

0/20

1/18

HHI

1/02

1/11

1/89

1/11

مقدار یابت

كیایت حسابرسی
شاخ

صنعت

ضریب تعیین

1/91

ضریب تعیین تعدیلشده

1/15

نمار F

19/09

سطح معناداری

()1/11

دوربین واتسون

0/89

نفایج نزمون فرضیۀ دوم نیز در ادول شمار  1نورده شده است .هماناور كته در اتدول
شمار  1مشاهده میشود ضریب مفغیر درماندگی مالی معادل ( )1/21و نمتار  tنن بزرگتتر از
( 0/599برابر با  )9/9است و سطح معناداری نن كمفر از  1/19است؛ بنابراین ،ارتبتا معنتاداری
بین درماندگی مالی و میزان افشای اخفیاری واود دارد و فرضیۀ دوم پژوهش تثیید میشود.
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فرضیۀ سوم به بررسی ارتبتا میتان میتزان درصتد مال یتت ختانوادگی بتا افشتای اخفیتاری
میپردازد .نفایج نزمون فرضیۀ سوم در ادول شمار  1نورده شده است .ضریب مفغیر مال یتت
خانوادگی معادل ( )-1/19و نمار  tمفغیر مذكور بزرگتر از ( -0/599برابر با  )-1/10استت و
سطح معناداری نن كمفر از  1/19است .بنابراین ،میتوان گاتت ارتبتا مناتی و معنتاداری بتین
درصد مال یت خانوادگی و میزان افشای اخفیاری اات اش برضرار است .بتدین معنتا كته هرچته
میزان درصد و تملک سهامداران خانوادگی بیشفر باشد ،انفشار اات اش اخفیاری شركت كمفتر
میشود؛ بنابراین ،فرضیۀ سوم تثیید میشود.
ضریب تعیین تعدیل شده الگوی برازش شده نشان میدهد  11درصد از تغییراش مل ترد نتتی شتركتها
توسو مفغیرهای (مسفقل و كنفرلی) وارد شده به الگو تبیین شده است.
.جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش

نماد

مفغیر

ضریب مفغیر خطای اسفاندارد

نمار  tسطح معناداری

CONSTANT

-1/18

1/01

-1/22

1/11

افشای اخفیاری

MND

-1/109

1/12

-1/98

1/15

درماندگی مالی

DISTREES

1/12

1/11

9/25

1/11

اهرم مالی

LEVERAGE

-1/01

1/10

-9/18

1/11

SIZE

-1/12

1/10

-2/28

1/11

GROWTH

1/11

1/10

1/15

1/12

PIND

1/15

1/11

2/81

1/11

یابت

انداز شركت
رشد
اسفقتل هیئتمدیره
ضریب تعیین

1/12

ضریب تعیین تعدیل شده

1/11

نمار F

91/01

سطح معناداری

()1/111

دوربین واتسون

1/11
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فرضیۀ چهارم به بررسی تثییر میزان افشای اخفیاری بر مل ترد نتتی شتركتها میپتردازد.
ضریب بررستی ستطح معنتاداری مقتدار نمتار  tمفغیتر میتزان افشتای اخفیتاری ( )1/98و ستطح
معناداری ( )1/15نشان میدهد كه این مفغیر تثییر معناداری بتر مل ترد نتتی شتركتها نتدارد.

بنابراین ،فرضیۀ چهارم پژوهش تثیید نمیگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

نفایج نشان میدهد كه بین مل رد ااری و میزان افشای اخفیاری ،ارتبا مثبت و معنتاداری
واود دارد .با تواه به این ه اسفراتژی مدیریت برداشت از اریق میزان افشای اخفیتاری محاستبه
میگردد ،اینچنین اسفنبا میشود كه سطح مدیریت برداشت مفتثیر از مل ترد اتاری استت.
بدینسان كه مدیران بر اساس مل رد بهدست نمده ،اضدام بته ارائتۀ افشتای اخفیتاری اات تاش
مینمایند .اگر مل رد ااری ،مناسب و مورد انفظار باشد ،سطح افشتای اخفیتاری افتزایش پیتدا
میكند و در غیر این صورش نباید انفظار ارائۀ كامل و بیارفانۀ افشای اخفیاری را داشتفه باشتیم.
این نفیجه با پژوهشهای این میلر( )1111و لی پاركر ( )1109مطابقت دارد.
نفایج حاكی از نن است كه سطح درماندگی مالی شركتها و محدودهای كه شتركتها در
نن ضرار دارند ،تثییر معناداری بر افشای اخفیاری دارد .شركتهای درماند متالی بترای مطلتو،
نشان دادن شركت خود بعای از اات اش حیاتی و ایرگذار شركت را به موم ارائه نمیدهنتد؛
به بارش دیگر اات اش نیندهنگر و اسفراتژیها و چشماندازها كه در اات تاش اتانبی بته نن
پرداخفه میشود افشاء نمیكنند .لذا میتوان گاتت متدیریت برداشتت در شتركتهای درمانتد
مالی بهصورش پیوسفه انجام گرففه تا شركت را مطلو ،نمایش دهند؛ بنتابراین ،ایتن تئتوری كته
شركتها اخبتار بتد را دورتتر از اخبتار ختو ،ارائته میكننتد (ارائته نمیكننتد) تتا استفرسها و
اضطرا،های مواود را دور كنند ،تثیید میشتود .نفتایج ایتن یاففتهها بتا پژوهشهتای لتی پتاكر
( )1109مطابقت دارد.
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همچنتتین نفتتایج ،بیتتان كننتتده و بتتهنو ی تثییتتد كننتتد كتتاهش تتدم تقتتارن اات تتاتی در
شركتهای خانوادگی است .در اینگونه شركتها با مال یت ختاا ،متد ستهام شتركت در
دست مؤسسین یا وراث ننهتا استت .لتذا ،اات تاش را نستبت بته ستایر شتركتها كمفتر افشتاء
میكنند .این نوع مال یتها به سهامداران ازء اهمیت زیادی نداده و كلیتۀ اات تاش شتركت و
ازئیاش نن در اخفیار همین چند نار ا اا خانواده است .به بارتی میتوان چنین استفنبا كترد
كه اسفراتژی مدیریت برداشت در شركتهای خانوادگی به دلیل ی سان بودن مدیران و مال ان
و همچنین كم اهمیت بودن سهامداران از انجام میگیرد .این نفیجه با نفایج پژوهشهتای چتائو
و گری ( ،)1111ارچمبلت ( )1112و لی پاكر ( )1109مطابقت دارد.
توه بر این نفایج مؤید این است كه افشای اخفیاری ،تثییر معناداری بر مل رد نتی نتدارد.
میتوان اینچنین بیان كرد كه مدیران بهگونتهای اات تاش را در اخفیتار استفاادهكنندگان ضترار
دادهاند كته اهتدا

و نینتده شتركت را بته نحتو مطلتوبی نشتان داده و ایتن وضتعیت را پایتدار

میدانند ،اما از واضعیفی كه در نینده بر اساس ملیتاش و فعالیتهتا بته واتود مینیتد اات تاش
كافی ندارند .لذا این میزان افشای اات اش بر مل رد نتی تثییری ندارد و نمیتواند با ث بهفر
شدن ملیاش و مل رد یک شركت شتود .ایتن نفیجته بتا نفتایج پژوهشهتای بتارتون و مرستر
( )1119و لی پاركر ( )1109مطابقت ندارد.
با تواه به تثییر معناداری كه مل رد و وضعیت شركتها بتر میتزان افشتای اخفیتاری دارد،
این توانایی در دست مدیران است كه به هر نحو مم ن اات اش را ارائه و افشاء كننتد .لتذا ،بته
منظور حمایت از منافو ستهامداران و كلیتۀ ذیناعتان بته ارگانهتا و ستایر دستفگاههای مربواته
پیشنهاد میشود كه دسفورالعمل مناسبی به منظور افشاء اینگونه اات اش اانبی تدوین و ابتت
كنند .با تواه به روابو معناداری كه بین مال یت خانوادگی و مدیریت برداشت واتود دارد ،بته
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