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 گذاریشفافیت اطلاعات حسابداری، عملکرد مالی، ریسک سرمایه واژگان کلیدی: 

 

 

 

 هایشرکتدر  گذاریسرمایه ریسک نقش بر تأکید ضمن مالی عملکرد و حسابداری اطلاعات شفافیت بین رابطه بررسیبه  مقالهاین 

های تولیدی پذیرفته شده در بورس شرکتجامعه آماری  در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پذیرفته شده در

 .استفاده شده است )غربالگر( گیری حذفی سیستماتیکآماری از روش نمونهنمونه .دنباشمی شرکت 344به تعداد  اوراق بهادار تهران

با توجه به ماهیت این .. شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند 103هایی که اعمال گردیده تعداد بر اساس محدودیتنمونه آماری 

ی هاهای موردنیاز از طریق مراجعه به صورتداده. ای استفاده شده استوش کتابخانهمورد نیاز از ر اطلاعاتتحقیق، جهت گردآوری 

های نرم افزارهای های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایشهای توضیحی، گزارشمالی، یادداشت

و  (مینیمم، ماکزیمم، میانگین، انحراف معیار و چولگیفی )های آماری توصیآورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمونره

واتسون، آزمون رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات  وایت، آزمون چاو و هاسمن، آزمون دوربین استنباطی )آزمون

ی هانتایج حاصل از آزمون فرضیه استفاده شده است. در پایان  Eviews8و Spss12افزارهای ( با استفاده از نرمGLSتعمیم یافته

هش مورد اول پژو فرضیهبا توجه به معنادار نبودن رابطه شفافیت اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی، است که  حاکی از آن پژوهش

، رد مالیکشفافیت اطلاعات حسابداری بر عملبر رابطه  گذاریریسک سرمایهبا توجه به معنادار نبودن شود. همچنین تأیید واقع نمی

 تأکید ضمن الیم عملکرد و حسابداری اطلاعات شفافیت توان گفت؛ بینشود. بنابراین میدوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع نمی فرضیه

 گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.سرمایه ریسک نقش بر
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 و بیان مسئله مقدمه -2

فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف به  مدنظر اصلی عواملها از جمله امروزه، شفافیت اطلاعات مالی شرکت
های پذیرفته شده ، شفافیت مالی شرکت14۳4رود. در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل سال شمار می

گذاران قرار گرفته است. در این راستا علاوه بر ایجاد همگرایی نسبی در استانداردهای سرمایهدر بورس مورد توجه 
ظور هایی را به منالمللی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز کوششحسابداری ملی با استانداردهای حسابداری بین

را افشاء  بندیی اطلاعات و ایجاد سامانه رتبهانجام داده است. تهیه دستورالعمل اجرایی افشاافشاء بهبود سایر موارد 
شفافیت اطلاعاتی شاخص عملکرد مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به  .ها نام بردای از این تلاشتوان نمونهمی

ذاران گموقع و قابل دسترس است. این شاخص منعکس کننده این است که آیا سرمایهه شکلی صحیح، روشن، ب
، شفافیت اطلاعات (2003) 1دهد، دارند یا خیر. بوشمن و همکارانداخل شرکت روی می نچه واقعاًتصویری واقعی از آ

ای همالی را توان دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل اتکا در مورد عملکرد مالی، وضعیت مالی، فرصت
شفافیت در اطلاعات مالی از یک  اند.ها در اقتصاد تعریف کردهگذاری، حاکمیت، ارزش و خطرپذیری شرکتسرمایه

در مورد ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و  ءدهد که همواره اطلاعات قابل اتکاسو به سهامداران خرد اطمینان می
سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تلاش در جهت افزایش 

 (.1431، مهرآذین و همکارانکند )منافع شخصی کوتاه مدت ترغیب می ارزش شرکت به جای پیگیری

گذاری ی امروز آن جامعه است؛ سرمایهگذاری بهینهای در آینده در گرو سرمایهحفظ و توان اقتصادی هر جامعه
ر د ی اقتصادی و اجتماعی است. این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادیی توسعهمطلوب موتور محرکه

ذاری گکه رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایه ؛آن شک ندارد. بنابراین، باید گفت
پذیر نیست. یکی از عوامل مهم و گذارد، امکانگذاری، که بر آن تأثیر میو عوامل مهم موجود در محیط سرمایه

ذاران گی در داخل یک کشور، میزان ریسک آن است. بنابراین، سرمایهگذارگیری در ارتباط با سرمایهاثرگذار بر تصمیم
که زمانی این ریسک به حداقل خود خواهد رسید  گذاری به میزان ریسک توجه زیادی دارندگیری سرمایهدر تصمیم
ها وجود ندر زمان مناسب و با قابلیت اتکای بر آ ها دارای شفافیت اطلاعات حسابداریهای مالی آن شرکتکه صورت
تا  گذارد، نیز دارای اهمیت استگذاری تأثیر میعوامل که بر ریسک سرمایهاین . افزون بر این، شناخت داشته باشد

ذاری خود گعوامل و میزان تأثیر آنها، در ارتباط با سرمایه اینگذاران بتوانند با در نظر گرفتن از این طریق سرمایه
 (.1432)سجادی و همکاران،  گذاری مطلوب دست یابندمایهریزی کنند و به یک ریسک سربرنامه

 یریتمد عملکرد گزارش به شرکت عملکرد گزارش کردن نزدیک طریق از توانمی را شفافیت اطلاعات حسابداری
 رائها. کرد بررسی و گیریاندازه را عملکرد نحوه توانمی بهتر مدیریتی های گزارش اساس بر زیرا آورد؛ دست به

 در را ذارانگسرمایه نداشتن آگاهی مسأله این زیرا است؛ بینیپیش توانایی نداشتن با همراه عمومی اطلاعات نشدن
 لاعاتاط قراردادن و آتی عملکردهای جزئیات ارائه و آوردمی همراه به شرکت فناوری افزایش و رشد انتظارات با رابطه

                                                           
1 Bushman et al 
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 ،2چامپوکوم)شود می بازار در شرکت سهام ارزش افزایش باعث گذارانسرمایه به عمومی اطلاعات افشای و داخلی
2011.) 

 مدیریت و ادهس فرآیندهای ابتدایی و ابزار از استفاده با تواننمی دیگر که دریافتند مدیران امروز، تلاطم پُر دنیای در
 نینچ در واقع در. گرفتسبقت  رقبا از و مدیریت کرد اثربخش ایگونه به را هاسازمان انسانی، منابع کورکورانه
 کرد ابیارزی را سازمان عملکرد بتوان آنها واسطه به که است از فرآیندهایی استفاده سازمان، موفقیت رمز شرایطی،

 حوزه رب را خود توجه بیشتر هاسازمان کلی، امروزه طور به بخشید. بهبود را سازمان انسانی هایوضعیت سرمایه و
 برای میاهر هر سازمان، انسانی منابع به دادن بها که باورند این بر و مدیران اندکرده معطوف انسانی منابع مدیریت

شناخته  یمنابع انسان تیریهسته مرکزی مد آن به عنوان یابیو ارز عملکرد تیریو مدباشد. می کاری عملکرد بهبود
 زیادی وجهت مورد رقابتی، کار و کسب محیط خاطر به تازگی به و است مهمی بسیار مسئله . مدیریت عملکرد،شودیم

و  رییگ اندازه زیو لازمه بهبود عملکرد ن ردیگیمورد توجه قرار م بسیاراست که  یعملکرد مفهوم است. گرفته قرار
 (.1430،یآن است )شرع یابیارز

اف یابی به اهددستتوانند بر روند ای که میتواند واحد تجاری را درباره حدود رویدادهای بالقوهارزیابی ریسک می
اه پردازد و در این رمورد نظر موثر واقع شوند، یاری رساند. مدیریت از دو جنبه )احتمال و اثر( به ارزیابی رویدادها می

گیرد. اثرات منفی و مثبت رویدادهای بالقوه باید به صورت جداگانه یا های کمی و کیفی را بکار میترکیبی از روش
کی شوند. ریسک ذاتی ریسها هم بر مبنای ذاتی هم باقیمانده ارزیابی مییح شوند. ریسکدر کل واحد تجاری تشر

است که در یک واحد تجاری در غیاب هرگونه فعالیتی وجود داشته و مدیریت باید تغییرات در احتمال یا اثر آنها را 
ماند. ریسک، در نهایت باقی میمورد بررسی قرار دهد. ریسک باقیمانده ریسکی است که پس از واکنش مدیریت به 

های ا و رویههتواند شامل راهبردهای مختلف در ارتباط با مشتریان، محصولات و یا سایر موارد، سیاستاین فعالیت می
ها، نظارت بر کار کارکنان و اقدم به ارزیابی آنها با استفاده از معیارهای موجود جهت استاندارد کننده محدودیت ارائه

 (.1431تسریع در اخذ تصمیمات مکرر و یا تصویب معاملات باشد )قائمی و علوی،  سازی و

اری بر شفافیت اطلاعات حسابد آیا ،پژوهش حاضر در پی پاسخی به این سؤال است کهبا توجه به مطالب گفته شده 
، رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت گذاری درعملکرد مالی با توجه به نقش ریسک سرمایه

 معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

                                                           
0 Chompukum 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارریه پژوهشنش

 ISSN 0515-0752                                                                  94تا  11، صفحه: از 1911 زمستان ، 4شماره، 1جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 61 منتی رشنو، زارعی مجد                                رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و عملکرد مالی ...    

 

 اهداف تحقیق -1

اق های پذیرفته شده در بورس اورشناسایی ارتباط بین شفافیت اطلاعات حسابداری با عملکرد مالی شرکت (1
 بهادار تهران.

های شرکتی گذارشناسایی ارتباط بین شفافیت اطلاعات حسابداری با عملکرد مالی با توجه به ریسک سرمایه (2
 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 های تحقیقفرضیه -3

ابطه ر های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،شفافیت اطلاعات حسابداری و عملکرد مالی شرکت نیب (1
 وجود دارد. یمعنادار

ده در های پذیرفته ششرکت شفافیت اطلاعات حسابداری و عملکرد مالی نیبر رابطه بگذاری ریسک سرمایه (2
 گذار است.ریثأت بورس اوراق بهادار تهران،

 

 مبانی نظری پژوهش -4

 شفافیت اطلاعات حسابداری -1 -3

 مربوط به اطلاعات یکلیه باید اصل این بر اساس و مطرح است حسابداری اصول از یکی عنوان به ارائه اطلاعات

 هدف واقع در .گیرد قرار کننده استفاده مختلف هایهگرو در اختیار موقع به و مناسب نحو به شرکت هایفعالیت

 تفسیر گذاری،به سرمایه مربوط گیریتصمیم در کنندگان به استفاده کمک از: است عبارت ارائه اطلاعات از اصلی

 آتی. نقد وجوه جریانات بینیپیش و مدیریت ارزیابی عملکرد ها،شرکت مالی وضعیت

 تا امکان شوند، ارائه اطلاعات کامل و مناسب ایگونه به واحد اقتصادی اهمیت با هایواقعیت کلیه باید راستا این در

 قانونی هایطریق گزارش از باید ارائه اطلاعات .آورد عمل به سردرگمی جلوگیری از و گردد فراهم تصمیم اتخاذ

 ایگونه اطلاعات به این و موقع باشد به و مربوط اهمیت، با اطلاعات تمامی که حاوی اساسی مالی هایصورت شامل

فراهم  استفاده کنندگان برای را آگاهانه هایاتخاذ تصمیم امکان تا گردد، ارائه کامل باشد الامکانو حتی فهم قابل
 (.14۳3سازد )ملکیان و همکاران، 
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 انعکاس معنای به کلی حالت در اطلاعاتارائه آورده اند:  ارائه اطلاعات ( در تعریف 2003) 4هندریکسن و ون بردا

 اطلاعات انعکاس معنای به را آن و گیرندنظر می در را محدودتری معنای واژه این از حسابداران اما .است اطلاعات

 (2002) 3بلکویی شود.می ارائه سالیانه صورت به که معمولاً  دانند،می مالی هایگزارش قالب در تجاری مالی واحد
 گمراهی موجب و شود مفید واقع معمولی گذارسرمایه برای که داندمی ی اطلاعاتیدر برگیرنده را اطلاعاتارائه 

 علاقه و توجه مورد مهم هیچ اطلاعات که است معنی بدینارائه اطلاعات  اصل به عبارتی دیگر، نگردد. خواننده

 مربوط، مالی در برگیرنده اطلاعات را ارائه اطلاعات (1331) 5اسکات شود. پنهان یا و حذف نباید گذار معمولی، سرمایه

 از یکی عنوان به را ایاطلاعات بودجهارائه  همچنین .دانندمی مالی های صورت خارج از و داخل اطلاعات از اعم

 کنند.می معرفی مالی، های صورت از متن خارجارائه اطلاعات  موارد

 ی هستندهایصورت شفاف، مالی هایصورت. باشند را دارا مقایسه قابلیت و  کامل افشای شفافیت، سه ویژگی اگر
 شفافیت،. دهند نشان را کاربردهای آنها و مالی هایصورت اساسی و برآوردهای هاقضاوت مبادلات، رویدادها، که

 هایورتص تهیه کنندگان برآوردهای ها وقضاوت تصمیمات، کاربردهای و نتایج تا سازدقادر می را کنندگاناستفاده
 یجه،در نت و گیریتصمیم برای نیاز مورد اطلاعات کردن تمام فراهم بر کامل افشای. کنند درك و را مشاهده مالی

 معناست این هب قابلیت مقایسه نهایت، در. دارد دلالت شوند،نمی گذاران گمراهسرمایه اینکه بر مبنی اطمینان حصول
 (.2003شوند )حسن و همکاران، گزارش می و حسابداری یکسان، ایگونه به رویدادهای مشابه و مبادلات که

 عملکرد مالی شرکت -2 -3

کیو  ، شاخصهاییدارا، مانند بازده شودیمگیری عملکرد استفاده در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه
، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این هایگذارتوبین، بازده سرمایه

 . از عوامل مهمیهاستیریگیی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم هاتیمحدودمعیارها دارای مزایا و 
ست. توجه کنند، عملکرد ا آنه ب توانندیمگذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه

 ، این امکان به وجودشوندیمگیری اندازهی اعداد خام به شکل درصد یا نسبت جا بهی عملکرد ارهایمعزمانی که 
یم بسنج ترآسانرا اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی،  هاشرکتتا عملکرد  دیآیم

 (.14۳3و مقایسه کنیم )شانظریان، 

محصولات خود را در  امروزی را مکلف نموده خدمات و یهاسازمان تغییر مستمر سطح آگاهی و ذائقه مشتریان،
ذیر بوده پطریق ارزیابی عملکرد امکان سطح مطلوب و با استانداردهای بهتر و بالاتری ارائه نمایند. پایش این مهم از

. ستین ءتولیدی، بخش خدمات نیز از این قاعده مستثنا صنعتی و یهارغم اهمیت بخشآن نیست. علی و گریزی از
یط در پیچیدگی مح. باشدیصنعتی مربوط به بخش خدمات م یملی کشورها درصد تولید ناخالص 00بر اساس آمار، 

ی ارزیاب وت و ضعف سازمان وضرورت آگاهی از نقاط ق رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، عرصه
ک یابی به یامروزی دست اساسی سازمان یهااز این رو یکی از دغدغه عملکرد را بیش از پیش آشکار کرده است.
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 گاهیبه آن، اطلاعات دقیق و کافی را از جا جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل شیوه ارزیابی عملکرد
 (.1431)میرغفوری و همکاران،  آموزی نمایندو با نگاه به آینده از خطاهای گذشته عبرتخویش به دست آورند  امروز

ص و ی جهت تشخیالهیوس. شاخص از نظر لغوی به معنی شودیمدر هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده 
مقایسه  نسبت برای صورتبهاما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که ؛ باشدیمیا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر 

و  گیری، مقایسهاز: وسایل اندازه اندعبارت. اعداد شاخص رودیمی مختلف یک یا چند متغیر بکار هااندازهبزرگی 
یی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاً تغییرات هادهیپدسنجش 

ختلف ی مهادهیپدکلی اگر بخواهیم  به طور. کندین مدرصد بیا صورت بهرا  هاآنو  دنینمایمگیری زمانی را اندازه
 .میریگیمبهره  هاشاخصاقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از 

 عبارتند از: هاشاخصاز جمله فواید 

 تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.ی هستند برای مقایسه کردن الهیوس هاشاخص (1

 محرمانه از نظر رقبا دور داشت. به طوری اقتصادی را هاتیفعال توانیم هاشاخص لهیوسبه (2

 اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است. (4

 تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود. توانیم هاشاخصبا  (3

 بررسي كرد. توانيمعداد شاخص، تغييرات احتمالي در آينده را از ا (5
 یاتیح ینقش عملکرد، یابیو ارز تیریمنابع است، مد یابیبارز آن کم یهااز مشخصه یکیکه  یکنون یرقابت طیدر مح

 (.2012)آمادو و همکاران ،  کندیم فایسازمان ا یبرا

ل است و مشک یسازمان یهالیو تحل هیتجز یدر تمام یاصل ینظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعصاحب
ها جهت فراهم آوردن بازخورد عملکرد نباشد. سازمان یریگو اندازه یابیرا تصور کرد که مشمول ارز ینبتوان سازما

 (.2010، 0)کراونس و همکاران اندیعملکرد متک یابیبه ارز کیبه اهداف استراتژ لیدر ارتباط با ن رانیبه مد

جا هاست. از آنآن یمورد توجه قرار داشته است، جنبه مال اریبس ،یها که به طور سنتسازمان یعملکرد یهاجنبه از
 اریبس تیآن از اهم یریگو اندازه ی، عملکرد مالشودیها قلمداد ماز شرکت یاریبس یکه کسب سود، هدف اصل

ها آن ریو تأث یمال یهاسنجه نیروابط ب نییبر تع یمربوط به عملکرد مال عاتاغلب در مطال .برخوردار است یادیز
 یاثرگذار زانیجهت نشان دادن م یونیرگرس یهااز مدل شتریب زیراستا ن نیشده و در ا دیها تأکعملکرد شرکت یرو

 (.2012، 1و همکاران نچیالیعملکرد بهره گرفته شده است ) یها روسنجه نیاز ا کیهر 

گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هر یک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد توجه قرار سرمایه
های تها و نسبهای عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش داراییدهند. تحلیلمی
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ای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران است، ها( معیارهها )سود خالص به جمع داراییسودآوری مثل بازدهی دارایی
های بازار های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه و سود هر سهم و شاخصگذاران، نسبتحال آن که از نظر سرمایه

ار ی هر سهم، معیمثل نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و یا سود تقسیم شده
 های نقدینگی، اهرم مالی وباشد و معیار عملکرد واحد تجاری از نظر اعتباردهندگان، نسبتعملکرد واحد تجاری می

 (.14۳4رضایی، های پوشش بهره است )شهنسبت

 گذاریریسک سرمایه -4 -3

 شود. اما ادبیاتگذاری در محیط مطمئنی انجام میهای سنتی فرض بر آن است که تصمیمات سرمایهدر تئوری
گذاری گنجانده است. دو ویژگی از مخارج های سرمایهریسک و نا اطمینانی را نیز در مدل گذاری، اخیراً سرمایه
ام شده انج گذاریهای قبلی در نظر گرفته نشده است، نخست اینکه، اکثر مخارج سرمایهگذاری در تئوریسرمایه

از گرداند. توان آنها را به حساب رفته هستند و نمیهای بها هزینهگذاریبرگشت ناپذیرند به این معنا که این سرمایه
أخیر شرایط بازار با ت ها و سایرها، هزینهیابی به اطلاعات جدید درباره قیمتها در انتظار برای دستگذاریدوم، سرمایه

های مینانیطگذاری خصوصی را به نا اسرمایه شوند. قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید،انجام می
ر گذاری، عدم اطمینان و ریسک نیز دهای اخیر سرمایهسازد. بنابراین، در نظریهمتغیرهای کلان اقتصادی حساس می

گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت به طور طبیعی سرمایه. گذاری وارد شده استتابع سرمایه
و در  گذار خوب باشدط دو جانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایهمتبوع خود متکی است. در این شرایط اگر رواب

رای گذار خارجی بالملل داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایهعین حال دولت میزبان اعتبار بین
 (.1434)ترکی سمائی و احمدی،  فعالیت در کشور میزبان بسیار مؤثر خواهد بود

 یکسان عاریفت محتوای تمام این حال این با به کار رفته، ریسک در تعریف تعابیر متفاوتی ندبه عبارتی دیگر؛ هرچ

صورت  در مسلم که ریسک را یک واقعه یا رویداد غیر ۳PMI المللی مدیریت پروژهبرای نمونه مؤسسه بیناست. 
 هر عامل غیر 3دیگر کندریک تعریفیاست. در  سازد، تعریف نمودهبروز یک یا چند هدف از اهداف پروژه را متأثر می

ضرب دو عامل دیگر کندریک نتایج قابل انتظار یک رویداد و  قطعی همراه با کار را ریسک نامیده و آن را حاصل
 (.14۳۳)کندریک،  نمایدشانس وقوع آن رویداد بیان می
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 پیشینه پژوهش -5

-رکتش در یگذارهیسرما ییبر ناکارا یاطلاعات حسابدار تیشفاف ریتأث(، به بررسی 1432بادآورنهندی و همکاران )

 یحاکآنها پژوهش  جینتاپرداختند.  1430الی  14۳5های طی سالدر بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذ یها
نقش فعال  دمع انگریموضوع ب نیندارد. ا یریتأثی گذارهیسرما ییبر کارا یاطلاعات حسابدار تیاز آن است که شفاف

 یمنابع از سو حیصح تیهدا در آنها نظارت و نفعیذ یهاگروه نیاطلاعات ب برابر عیتوز در یاطلاعات حسابدار
 .باشدیم نهیبه یهاپژوهش در یگذارهیبه سمت سرما تیریمد

ژوهش پ جینتا ی پرداختند.گذار هیسرما سکیو ر حسابداری اطلاعات تیشفاف(، به بررسی 1433قنبری و همکاران )
 نیشده و خود ا نفعانیذ انیدر م تیعدم قطع جادیها، باعث ااطلاعات ناقص توسط شرکت یدهد که افشاینشان م

 متیسبب کاهش ق تیداده و در نها شیگذاران و اعتباردهندگان را افزا هیسرما یبرا یاطلاعات سکیر ت،یعدم قطع
 شود.یسهام در بازار م

به  قیتحق نپرداختند. ای سکیو ر یشرکت تیبر شفاف ینهاد تیمالک ریتاثه بررسی (، ب1430ر )گهیهاشمدهقانی و 
 یکت هاشر هیرا کل قیتحق یاست. جامعه آمار یکاربرد قاتیانجام شده و از نوع تحق یهمبستگ -یفیروش توص

شرکت به  113دهند که تعداد یم لیتشک 1433تا  14۳۳ یسال ها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ
ده و با استفا دهیها استخراج گردشرکت یمال یهااز صورت قیتحق یهادر نظر گرفته شد. داده یعنوان نمونه آمار

داد که با  نشان قیتحق یهاافتهیقرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز یبیترک یهابه روش داده یونیرگرس یهااز مدل
نسبت  نیا شیکه افزا یگردد در حالیافزوده م یشرکت تیشفاف زانیدر شرکت، بر م ینهاد تیدرصد مالک شیافزا
و  رهیمد اتیدر ساختار ه یاثر کنترل کننده مالکان نهاد دیمو قیتحق نیا جیهمراه بوده است. نتا سکیر کاهشبه 

 ها بوده است.شرکت یمال یگزارشگر

اهدی شو هزینه بدهی پرداختند. آنهاهای مالی و صورت شفافیترابطه بین (، به بررسی 2003) 10همکاران آندراده و
نها دریافتند یابد. آمی شفافیت گزارشگری مالی، هزینه بدهی شرکت کاهش دهد با افزایشکنند که نشان میه میئارا

ای ههمبلغ قابل توجهی در هزین جوییگذاران، باعث صرفهدرك شده توسط سرمایه بهبود کیفیت گزارشگری مالی
 ت.گذاری قراردادهای بدهی تاثیرگذار اس قیمت های مالی بردریافتند که میزان شفافیت صورت شودمالی شرکت می

نها با آپرداختند.  های پذیرفته شده در بورس چینشفافیت در شرکت(، به بررسی وجود 2010) 11و همکاران چانگ
شده توسط سازمان همکاری  های طراحیاز شاخصبا استفاده و  2001الی  2003 هایشرکت طی سال 100 بررسی

ها وجود تارزش سهام شرکگرفته شده  دادند که ارتباط معناداری بین معیار شفافیت به کارتوسعه اقتصادی نشان  و
 نشانگر وجود شفافیت در بورس چین است. دارد که
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ا سیستماتیک پرداختند. آنها ب کریس و حسابداری اطلاعات (، به بررسی کیفیت2013) 12یان زینگ و شان زوجینگ

های لیست ای از شرکتمجموعه 2012الی  1302برای دوره Compustat و  CRSPهای داده بررسی پایگاه
 و ادارمعن طور به حسابداری اطلاعات ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد، کیفیتشده رد این پایگاه

 معیار یک جمله از ساختار، دو این جایگزین هایشاخص برای رابطه این. است مرتبط سیستماتیک ریسک با منفی
 حسابداری اطلاعات کیفیت بهبود که دهدمی نشان بیشتر هایتحلیل و تجزیه. است استوار نیز مدل، بدون ریسک
 سبد ریتمدی افشاء، هایگیریتصمیم برای مهمی مفاهیم هایافته این. شودمی سیستماتیک ریسک کاهش موجب
 .دارد هادارایی گذاری قیمت و سهام

 

 روش اجرای تحقیق -6

ای هتوصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است
ابطه بین رباشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می

لحاظ هدف، ه همچنین، روش تحقیق، ب. باشداین تحقیق، از نوع علی پس رویدادی می. متغیرها مورد نظر است
های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آماری شامل شرکتدر پژوهش حاضر جامعه. باشدکاربردی می

آماری مناسب، در این جهت انتخاب نمونه .دنباشمی 1431الی  1434ی زمانی در بازه شرکت 344به تعداد  تهران
ماری آ. نحوه انتخاب و استخراج نمونهاستفاده شده است )غربالگر( گیری حذفی سیستماتیکتحقیق از روش نمونه

از نمونه  باشند،هایی که واجد شرایط نمیبنابراین آن دسته از شرکتهای تعیین شده اعمال گردید: طبق محدودیت
با توجه به ماهیت . شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند 103واهند شد. بر اساس شرایط نمونه آماری، تعداد حذف خ

های مورد نیاز از طریق داده. ای استفاده شده استمورد نیاز از روش کتابخانه اطلاعاتاین تحقیق، جهت گردآوری 
هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده های های توضیحی، گزارشهای مالی، یادداشتمراجعه به صورت
های آماری توصیفی )میانگین، آوری شده است. در پایان از آزمونآورد نوین جمعافزارهای رههای نرماز آخرین ویرایش

ن، وواتس وایت، آزمون چاو و هاسمن، آزمون دوربین معیار، چولگی( و استنباطی )آزمون ماکزیمم، مینیمم، انحراف

 Spss12افزارهای ( با استفاده از نرم GLSآزمون رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته

 استفاده شده است.  Eviews8و

 

 

 

 

                                                           
10 Xuejing Xing & Shan Yan 
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 گیری متغیرهاشیوه اندازه -7

 گیری متغیرهانحوه اندازه نماد متغیر نام متغیر

 شفافيتمتغير مستقل )

 (حسابداری اطلاعات
TRANSi,t 

( یابدارسود حس تي)شفاف یاطلاعات حسابدار تيشفاف فيتعر یبرا قيتحق نيدر ا

 استفاده شده است. ،(9002از مدل بارث و همکاران )
 

𝑅𝑖.𝑡 = 𝑎2 + 𝑎1  
𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡

𝑃𝑖.𝑡−1

+ 𝑎0  
∆𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡

𝑃𝑖.𝑡−1

+  ℇ𝑡 

 كه در آن:

i,tR بازده سالانه سهام :i  در سالt 

i,tEPS : شركت یرعاديسهم قبل از اقلام غسود هر i  در سالt 

1-i,tP 1: قيمت سهام در پايان سال-t 

:∆𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡 تغيير در سود هر سهم قبل از اقلام غيرعادی از سال t-1  تاt 

 OE (يمتغير وابسته )عملکرد مال

های بازده حقوق صاحبان نسبت -1های متغير وابسته عملکرد مالي با شاخص

 شود.گيری ميدرآمد هر سهم اندازه -3ها بازده دارايي -9سهام 

(: اين نسبت از طريق تقسيم مجموع ارزش بازار سهام عادی Qنسبت كيوتوبين )

های غيرجاری در پايان سال بر ارزش های جاری و بدهيو ارزش دفتری بدهي

 گردد.های شركت در پايان سال محاسبه ميدفتری كل دارايي

(: اين نسبت از تقسيم آخرين قيمت روز P/Eدرآمد هر سهم )نسبت قيمت به 

 گردد.( محاسبه ميEPS( بر درآمد هر سهم آن )Pسهام يک شركت )

شود كه از رابطه (: يک روش سنتي رشد سازمان محسوب ميGRرشد درآمد )

 گردد:( محاسبه مي4-1)

GR = [(درآمد فروش سال جاری و کل سال های ماقبل ÷

لسا های ماقبل  (درآمد فروش سال گذشته و کل  − 1] × 100 

ريسک گر )ليمتغير تعد

 (گذاریسرمايه
Investment 

Risk 

  شده است: رابطه زير بيانبه شرح ويتز توسط ماركگذاری سرمايهريسک 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘 =  √
∑(𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖))0

𝑛 − 1
 

iR :بازده روزانه واقعي سهام 

)iE(R : انتظار سهامبازده مورد 

i  وn :هاتعداد دوره 
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 مدل پژوهش -7

 باشد:شامل دو فرضیه می پژوهش نیا

ابطه ر های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،شفافیت اطلاعات حسابداری و عملکرد مالی شرکت نیب (1
 وجود دارد. یمعنادار

 :ردگییقرار م ی( مورد بررس1طبق رابطه ) ونیمدل رگرس قیاول تحق هیبر اساس فرض نیبنابرا

 (:1رابطه )

 OEi,t = β0 + β1 TRANS i,t + β9LEVi,t + β3SIZEi,t + Ɛi,t مدل فرضيه اول

 

 که در آن:

OE عملکرد مالي : 

β عرض از مبدأ رگرسيون : 

TRANSشفافيت اطلاعات حسابداری : 

LEV های شركتها به كل دارايي: تقسيم كل بدهي 

SIZE : اندازه شركت 

Ɛ باقيمانده مدل : 

it  سال :t  در شركتi 
 

ده در های پذیرفته ششرکت شفافیت اطلاعات حسابداری و عملکرد مالی نیبر رابطه بگذاری ریسک سرمایه (2
 گذار است.ریتاث بورس اوراق بهادار تهران،

 :ردگییقرار م ی( مورد بررس2طبق رابطه ) ونیمدل رگرس قیدوم تحق هیبر اساس فرض نیبنابرا

 (:2رابطه )

 OEi,t = β0 + β1TRANSi,t + β9Investment Risk + β3LEVi,t + β4SIZEi,t مدل فرضيه دوم

+ Ɛi,t 
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 که در آن:

OE عملکرد مالي : 

β عرض از مبدأ رگرسيون : 

TRANSشفافيت اطلاعات حسابداری : 

Investment Riskگذاری: ريسک سرمايه 

LEV های شركتبه كل دارايي ها: تقسيم كل بدهي 

SIZE اندازه شركت : 

Ɛ باقيمانده مدل : 

it  سال :t  در شركتi 
 

 

 های آماریتجزیه و تحلیل داده -9

 آمار توصیفی -1 -3

بندی و توصیف حقایق کردن، طبقهآوری، خلاصهشود که برای جمعهایی اطلاق میآمار توصیفی به مجموعه روش
ها کند و طرح یا الگوی کلی از دادهها و اطلاعات پژوهش را توصیف میواقع این آمار، دادهرود. در کار می عددی به

آوری اطلاعات هدف این است که در دهد. در آمار توصیفی بعد از جمعبرای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می
ال م. بنابراین در آمار توصیفی این اهداف دنبآوری شده را مشاهده کنیهای جمعزمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج داده

های مرکزی از قبیل مینیمم، ماکزیمم، میانگین، انحراف معیار و چولگی ها شامل شاخصشود. توصیف دادهمی
 شود.مشاهده می 1باشد، که در جدول می

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -2جدول

 

آماره توصیفی                                                

 متغیرها
 چولگی انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم

 33/5 51/05 24/34 55/1001 -44/41 شفافيت اطلاعات حسابداری

 049/9 32/0340354 09/1431340 09345124 -44934323 يعملکرد مال

 گذاریريسک سرمايه

 

 

95/0 35/0 54/0 10/0 02/0- 
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 آمار استنباطی -2 -3

    1آزمون وایت -1 -2 -3

شود. از آزمون وایت به منظور ها به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته میقبل از آزمون فرضیه
باشد  %5های تحقیق استفاده خواهیم کرد. در صورتی که مقدار احتمال آماره این آزمون کمتر از دادهانتخاب مدل 

)حداقل مربعات تعمیم یافته( استفاده خواهیم کرد و در غیر این  GLS2ها ناهمسان و برای آزمون فرضیه از مدل داده

های پژوهش در تیجه این آزمون برای فرضیه)حداقل مربعات جزئی( استفاده خواهیم کرد. ن 4OLS صورت از مدل
 آمده است. 2جدول 

 نتایج حاصل از آزمون وایت -1جدول

 روش رگرسيوني نتيجه داریسطح معني احتمال مقدار آماره شرح هافرضيه

 GLSاستفاده از  ناهمساني واريانس F-statistic 100/39 000/0 P<0005 فرضيه اول

 GLSاستفاده از  ناهمساني واريانس F-statistic 354/14 000/0 P<0005 فرضيه دوم

 

های پژوهش کوچکتر از کنید؛ سطح معنی داری آماره این آزمون برای فرضیه( مشاهده می2همچنان که در جدول)
 شود.استفاده می GLSها از روش باشد لذا برای آزمون این فرضیهمی 05/0

 آزمون چاو و هاسمن -2 -2 -3

 انجام (شده یکپارچه مدل)ها داده کل تلفیق مقابل در تابلویی هایداده مدل کارگیری به تعیین برای چاو آزمون

 و شودمی انتخاب های تابلوییداده مدل باشد کمتر 05/0 از آزمون این F آماره داریمعنی سطح چنانچه .شودمی

 شود ومی استفاده( پول)تلفیقی  هایداده مدل از باشد بیشتر 05/0 از آزمون این F آماره داریمعنی سطح چنانچه

                                                           
1 White test 
0 Generalized Least Square 
3 Ordinary Least Square  

 -9/0 1/0 53/0 09/1 1/0 اهرم مالي

 33/0 30/1 45/14 31/12 95/11 اندازه شركت
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 عنیم سطح چنانچه .گرددمی صورت تصادفی اثرات مدل و ثابت اثرات مدل میان گزینش منظور به هاسمن آزمون

 .شودمی استفاده تصادفی اثرات مدل از باشد بیشتر 05/0 از آزمون این F آماره داری

 است. آمده 4جدول  در پژوهش هایفرضیه برای آزمون این نتایج

 هاسمن آزمون و چاونتایج آزمون  -3جدول

 نتیجه P-value احتمال آزمون هاسمن نتیجه P-value احتمال لیمر F آزمون فرضیه

 P<0005 000/0 404/9 فرضيه اول
 هایداده

 تابلويي
003/9 501/0 P>0005 

اثرات 

 تصادفي

 P<0005 000/0 523/9 فرضيه دوم
های داده

 تابلويي
493/44 000/0 P<0005 

اثرات 

 ثابت

 

 05/0از  آزمون های پژوهش اینبرای فرضیه  Fکنید سطح معنی داری آماره ملاحظه می 4همچنان که در جدول 
ای هگردد و سطح معنی داری آماره آزمون هاسمن برای فرضیههای تابلویی استفاده میاست. لذا از مدل داده کمتر

 شود.کمتر است لذا از مدل اثرات ثابت استفاده می 05/0پژوهش از 

 های تحقیقآزمون فرضیه -4 -2 -3

 آزمون فرضیه اول -1 -4 -2 -3

 .وجود دارد یرابطه معنادار ،یو عملکرد مال شفافیت اطلاعات حسابداری نیب

 آید:اگر این فرضیه را به صورت آماری بیان کنیم به صورت زیر در می

 .داردنوجود  یرابطه معنادار ،یو عملکرد مال شفافیت اطلاعات حسابداری نیبفرضیه صفر: 

 .وجود دارد یرابطه معنادار ،یو عملکرد مال شفافیت اطلاعات حسابداری نیبفرضیه مقابل: 

 آمده است. 3شود که نتیجه آن در جدول برای بررسی فرضیه اول پژوهش استفاده می GLSاز مدل 
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 برای فرضیه اول GLSنتایج حاصل از آزمون  -4جدول

i,tƐ+ i,t SIZE3+ β i,tLEV0+ β i,t TRANS 1+ β 2= β i,tOE 

 27/2 با مقایسه داریسطح معنی tآماره  ضرایب متغیرها متغیرها

-95455014 ثابت مدل  313/4-  000/0  كوچکتر 

 بزرگتر 325/0 -350/0 -303/3103 حسابداری اطلاعات شفافيت

-4900420 اهرم مالي  901/9-  093/0  كوچکتر 

139/3 9000511 اندازه شركت  000/0  كوچکتر 

 f 044/93آماره 

 11/0ضريب تعيين:  534/1 دوربين واتسون

 11/0ضريب تعيين تعديل شده :  000/0 داری مدلسطح معني

 

 تیشفاف گرفته است که آیا مورد بررسی قرار یه دوم این موضوعدر فرضشود مشاهده می 1همانطور که طبق جدول 

 GLS اساس نتایج حاصل از رگرسیون بر یا خیر؟ وجود دارد یرابطه معنادار ،یو عملکرد مال حسابداری اطلاعات
 است. دهش تبیین مستقل متغیر توسط مدل بنابراین. باشدمی درصد 11/0 برابر مستقل متغیر توسط مدل تبیین میزان
 بین همبستگی خود عدم از نشان 2.5 تا 1.5 فاصله در مقدار این که باشدمی 5۳3/1 با برابر واتسون دوربین آماره

 دارمعنی %35اطمینان  سطح در که باشدمی 000/0 با مدل برابر( prob)داری معنی سطح طرفی باشد. ازمی متغیرها
 اعاتاطل تیمربوط به شفاف ریمتغ یداریمعنسطح اما  .باشندمی معنادار آماری لحاظ از مدل کل بنابراین است،

. در نتیجه این فرضیه رد باشدیمعنادار نم %35بزرگتر است لذا در سطح  05/0که از  باشدیم 435/0 حسابداری
 شود.می

 آزمون فرضیه دوم -2 -4 -2 -3

 . استگذار ریتاث و عملکرد مالی شفافیت اطلاعات حسابداری نیبر رابطه بگذاری ریسک سرمایه

 آید:اگر این فرضیه را به صورت آماری بیان کنیم به صورت زیر در می

 ت.نیسذار گریتاث و عملکرد مالی شفافیت اطلاعات حسابداری نیبر رابطه بگذاری فرضیه صفر: ریسک سرمایه

 ذار است.گریتاث و عملکرد مالی شفافیت اطلاعات حسابداری نیبر رابطه بگذاری فرضیه مقابل: ریسک سرمایه

 آمده است. 5شود که نتیجه آن در جدول برای بررسی فرضیه دوم پژوهش استفاده می GLSاز مدل 
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 برای فرضیه دوم GLSنتایج حاصل از آزمون  -5جدول

SIZEi,t + 4βLEVi,t + 3βInvestment Risk + 0βTRANSi,t + 1+ β 2βOEi,t = 

i,tƐ 

 27/2 با مقایسه داریسطح معنی tآماره  ضرایب متغیرها متغیرها

 كوچکتر 000/0 -454/5 -30203533 ثابت مدل

 بزرگتر 410/0 -394/0 -43/4404 شفافيت اطلاعات حسابداری

 --- 210/0 119/0 3/944350 گذاریسرمايه ريسک

 كوچکتر 094/0 933/9 -4530442 اهرم مالي

 كوچکتر 000/0 255/4 9510520 اندازه شركت

 f 540/19آماره 

 13/0ضريب تعيين : 400/1 دوربين واتسون

 11/0ضريب تعيين تعديل شده :  000/0 داری مدلسطح معني

 

یت اطلاعات شفاف نیبر رابطه بگذاری ریسک سرمایه گرفته است که آیا مورد بررسی قرار یه دوم این موضوعدر فرض
براساس نتایج حاصل  ،شودمشاهده می 2جدول طور که در همان یا خیر؟ گذار استریتاث حسابداری و عملکرد مالی

 متغیر توسط مدل بنابراین. باشدمی درصد 14/0 برابر مستقل متغیر توسط مدل تبیین میزان GLS از رگرسیون
 2.5 تا 1.5 فاصله در مقدار این که باشدمی 000/1 با برابر واتسون دوربین آماره همچنین است شده تبیین مستقل

 با مدل برابر( prob)داری معنی سطح 2 جدول در طرفی باشد. ازمی متغیرها بین همبستگی خود عدم از نشان
سطح  .باشندمی معنادار آماری لحاظ از مدل کل بنابراین است، دارمعنی %35اطمینان  سطح در که باشدمی 000/0
 هیسرما سکیر ریمتغمربوط به  یدار یسطح معنو  310/0حسابداری اطلاعات  تیشفاف ریمتغمربوط به  یداریمعن

. در نتیجه این فرضیه رد دنباشیمعنادار نم %35لذا در سطح  هستندبزرگتر  05/0که از  باشدیم 310/0 یگذار
 شود.می
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 گیرینتیجه -21

 یناداررابطه مع یو عملکرد مال یاطلاعات حسابدار تیشفاف نیبگوید جهت آزمون این فرضیه اول تحقیق که می
دوم  هیدر آزمون فرض مقدار دوربین واتسونشود مشاهده می 1در جدول از رگرسیون استفاده شده است.  وجود دارد

قل باشد. ولی میزان تبیین مدل توسط متغیر مستکه این مقدار نشان دهنده استقلال خطاها از یکدیگر می 5۳3/1برابر 

 Fباشد. بنابراین مدل توسط متغیر مستقل تبیین شده است همچنین سطح معنی داری آزمون درصد می 11/0برابر 

 یاطلاعات حسابدار تیشفافبرای  ضریب متغیر  tداری آزمون باشد با توجه به آنکه سطح معنیدرصد می 5کمتر از 
طلاعات ا تیشفاف نیبتوان گفت جه میباشد. در نتیباشد، معنادار نمیمی 05/0باشد که بیشتر از ( می435/0برابر با )
 تواند آن را تبیین کند.و نمی داردنوجود  یرابطه معنادار ، یو عملکرد مال یحسابدار

طلاعات ا تیشفاف نیبر رابطه بگذاری گوید ریسک سرمایههمچنین جهت آزمون این فرضیه دوم تحقیق که می
مقدار دوربین شود مشاهده می 2در جدول ؛ از رگرسیون استفاده شده است. است گذارریتاث یعملکرد مالو  یحسابدار

باشد. ولی که این مقدار نشان دهنده استقلال خطاها از یکدیگر می 000/1برابر  چهارم هیدر آزمون فرضواتسون 
است  تبیین شدهباشد. بنابراین مدل توسط متغیر مستقل درصد می 14/0میزان تبیین مدل توسط متغیر مستقل برابر 

برای ضریب  tداری آزمون باشد. باتوجه به اینکه سطح معنیدرصد می 5کمتر از  Fداری آزمون همچنین سطح معنی
باشد. در نتیجه باشد و معنادار نمیمی 05/0بیشتر از  یاطلاعات حسابدار تیشفافگذاری و متغیر ریسک سرمایه

و  نیست ارگذریتاث یعملکرد مالو  یاطلاعات حسابدار تیشفاف نیبر رابطه بگذاری توان گفت ریسک سرمایهمی
( که نشان دادند که 1430) گهریو هاشم یدهقانتواند آن را تبیین کند. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش نمی

 گردند:یمباشد. بنابراین پیشنهادات زیر ارائه ، ناسازگار میهمراه بوده است سکیکاهش ر با یشرکت تیشفافافزایش 

 .ترطولانی زمانی هایدوره گرفتن نظر در با پژوهش هایفرضیه مجدد بررسی (1

 تتفاو به توجه با رودمی انتظار و دارد قرار بررسی مورد مختلف صنایع در را حاضر پژوهش موضوع توانمی (2
 .شود حاصل متفاوتی نتایج مختلف صنایع و هاشرکت فعالیت ماهیت

 .هاشرکت یسیاس ارتباطات نقش به توجه با مالی عملکرد بر شفافیت اطلاعات حسابداری بین ارتباط بررسی (4

 بین روابط بر التکنیک تحلیل نقش به توجه با مالی عملکرد بر شفافیت اطلاعات حسابداری بین ارتباط بررسی (3
 .آنها
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