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چكیده
اطالعات یا جمالت آیندهنگر ،به اطالعاتی اطالق میشود که بار معنایی آتی دارند .این اطالعات ،شامل
اطالعاتی دربارۀ آینده شرکت است که ممکن است بعدها به عنوان اطالعات تاریخی (نتایج واقعی) ارائه شوند.
اطالعات آیندهنگر در واقع باورها و انتظارات مدیر را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ،همراه با ارائه مفروضات
و پیشفرضها به سهامداران و سرمایهگذاران ارائه میدهد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطالعات
آیندهنگر بر واکنش قیمت سهام میباشد .بدین منظور دادههای  041شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و
فرابورس تهران طی سالهای  0934تا  0931از طریق دادههای ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند .به
منظور بررسی تاث یر افشای اطالعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون ( )0331بهره گرفته
میشود و سپس از طریق آزمون  Zوونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون ( )0331و مدل فرضیه اول مورد
مقایسه قرار میگیرند .به عالوه برای اندازهگیری افشای اطالعات آیندهنگر ابتدا تاثیر واژههای آیندهنگر به پیروی
از تحقیق (حسنین و حوسینی )5101 ،توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار میگیرند .سپس با استفاده از
روش سوارا که یکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه است واژههای تاثیرگذار بر تصمیمگیریهای
سرمایهگذاران وزندهی میشوند .نتایج پژوهش فرضیه اول نشان میدهد که افشای اطالعات آیندهنگر در
نمونه های مورد بررسی دارای بار اطالعاتی باالیی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمیشود .همچنین نتایج

333

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

فرضیه دوم نشان می دهد که دو معیار عدم اطمینان محیط بیرونی (ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات
 )P/Eبر رابطه بین افشای اطالعات آیندهنگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :افشای اطالعات آینده نگر ،واکنش قیمت سهام ،عدم اطمینان محیطی ،روش سوارا ،آزمون

Z

وونگ.
 -1مقدمه
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکتها عالوه بر اطالعات تاریخی،
نیاز به اطالعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند .یکی از این اطالعات پیشبینی سود توسط مدیریت
واحد تجاری میباشد که مورد توجه سرمایهگذاران و بازار سهام قرار میگیرد .پیشبینی سود هر سهم ،نوعی
افشای شرکتی است که اطالعاتی درباره سود مورد انتظار شرکت ارائه میکند (هیرست و همکاران .)5111 ،0
افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطالعات به سهامداران بیرونی است .این
دو نوع افشا ،اطالعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار تأثیر میگذارد (فرانسیس و همکاران ،5
 .)5111مطالعات اخیر نشان دادهاند که پیشبینی های مدیریتی اطالعات بیشتری را نسبت به سایر منابع
حسابداری در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد (بایر و همکاران  .)5101 ،9سابقه طوالنی ادبیات پیشبینی شده
نشان میدهد که قیمت سهام به اطالعات منتشره در پیشبینیهای سود مدیریت پاسخ میدهد (بوزانیک و
همکاران .)5101 ،4
سیاست گذاران حسابداری بعد از وقوع چندین ورشکستگی بر اهمیت کیفیت صورتهای مالی برای افزایش
کارایی و شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارند .تداوم الزام به بهبود افشای شرکتها ،سودمندی صورتهای مالی
سنتی را در رفع کردن نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران با چالش مواجه کرده است (مکچیونی و همکاران ،1
 .)5109برای کاهش این چالش ،استفاده از افشای روایتی  6همراه صورتهای مالی پیشنهاد شده است (بیتی و
همکاران  .)5111 ،7در ایران نیز در اواخر آبان سال  ،0931به دلیل تقاضای عمومی فعاالن و سرمایهگذاران مبنی
بر کاهش توقف نمادها و مطالبۀ جدی مبنی بر تقویت نقدشوندگی بازار ،مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات
اسالمی طی بررسی وضعیت توقف نمادها در بازار و همچنین بررسی رویههای توقف و بازگشایی نماد در دیگر
کشورها مشخص کرد که غالب توقفها ،به دلیل تعدیل گزارش پیشبینی سود بوده و همچنین کشورهای دیگر
رویههای مشخص و مدونی برای توقف نماد بهصورت کوتاه مدت و بلند مدت ،و همچنین تعلیق نماد در اختیار
دارند .در میان این بررسی ها ،مشخص شد تمامی ناشران پذیرفته شده در غالب کشورها ،همراه با صورتهای
مالی گزارشی ارائه می کنند که مدیریت شرکت از طریق این گزارش تالش می کند تا سهامداران فعلی و
سرمایهگذاران را نسبت به وضعیت گذشته ،جاری و آیندۀ شرکت مطلع سازند (محسنی و همکاران.)0931 ،
در کشورهای آمریکایی (مانند ایاالت متحده و کانادا) از این گزارش به عنوان گزارش بحث و تجزیه و تحلیل
مدیر  ،1غالب کشورهای اروپایی بهعنوان تفسیر مدیریت  ، 3در کشور انگلیس از آن به گزارش بررسی وضعیت
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مالی و عملیاتی  01و در آلمان با عنوان گزارش مدیران  00یاد میشود .بررسیهای بیشتر نشان داد که هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBنیز با جمعبندی رویههای غالب کشورهایی که از این گزارش
استفاده میکردند ذیل یک گزارش واحد ،از آن به عنوان گزارش تفسیری مدیریت یاد کرده است .مطالعات بیشتر
سازمان را به این نتیجه رساند که گزارش تفسیری مدیریت قابلیت جایگزینی با گزارش پیشبینی سود را دارد.
لذا به منظور جلوگیری از بروز خأل اطالعاتی ،گزارش تفسیری مدیریت که همراه صورتهای مالی ارائه میشود،
در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ،الزامی شد (بوزانیک و همکاران ،05
 .)5101تمام الزامات گزارش روایتی توصیه میکند که تجزیه و تحلیل و بحث در گزارش روایتی باید
جهتگیری آینده نگر داشته باشد ،بنابراین شرکتها باید این نوع اطالعات را ارائه دهند (حسنین و حوسینی ،09
 .)5101گزارش تفسیری مدیریت به مدیران واحدهای تجاری این اختیار را داده است که عالوه بر افشای اجباری
اجزای گزارش تفسیری مدیریت ،سایر اطالعات مکمل فراهم کننده برای استفادهکنندگان محتوای اطالعاتی را
افشا کند (براون و تاکر  .)5100 ،04از اینرو ،سودمندی و کیفیت گزارش تفسیری مدیریت از دیدگاه سیاستگذاران
حسابداری موضوع مهمی است .پژوهشهای قبلی از جمله نتایج بارون و همکاران  ،)0333( 01کالرکسون و
همکاران  ،)0333( 06لی ( )5107و براون و تاکر  )5100( 07کیفیت گزارش تفسیری مدیریت را بررسی کردهاند.
01
نتایج پژوهشهای آنها نشان داد که کیفیت گزارش تفسیری مدیریت بر قیمت سهم تأثیر دارد .بارتون و مرکر
( )5111و کیانکی و کاپلن  )5101( 03در پژ وهشی تجربی نشان دادند تفسیرهای اتکاپذیر مدیران دربار ٔە عملکرد
مالی منفی میتواند بر قضاوت سرمایهگذاران غیرحرفه ای و تحلیلگران مالی تأثیر بگذارد .همچنین ،نتایج آنها
نشان داد تفسیرهای مدیریت برای عملکرد واحد تجاری میتواند بر قضاوت سرمایهگذارن غیرحرفهای و
تحلیلگران مالی دربار ٔە پایداری سود شرکت تأثیر بگذارد.
تمام گزارشهای تفسیری مدیریت که در سطح جهان تولید میشوند در برگیرندۀ جمالتی است که از آن به
جمالت آیندهنگر یاد میشود .اطالعات یا جمالت آیندهنگر ،به اطالعاتی اطالق میشود که بار معنایی آتی دارند.
این اطالعات ،شامل اطالعاتی دربارۀ آینده (به طور مثال ،اطالعاتی درباره چشماندازها و برنامهها) است که ممکن
است بعدها به عنوان اطالعات تاریخی (نتایج واقعی) ارائه شوند .جمالت آیندهنگر پیشبینی محسوب نمیشوند
اما به مدیر اجازه می دهد تا باورها و انتظارات خود را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ،همراه با ارائۀ مفروضات
و پیشفرضها به سهامداران و سرمایه گذاران ارائه دهد .الزم به یادآوری است که مدیر نمیتواند صرفاً
چشمانداز ی مثبت و بدون پشتوانه به سهامداران ارائه کند بلکه باید به صورت تحلیلی و با استفاده از منابع دقیق
و متقن از جمالت آینده نگر استفاده کند .چنانچه اطالعات آینده نگر را بدون پشتوانه ارائه کند ،این اقدام میتواند
به عنوان دستکاری بازار مورد مجازات قرار گیرد .در گزارش تفسیری مدیریت ،مدیر میتواند تغییر در مفروضات
خود را هر سه ماه یکبار از طریق گزارشهای دوره ای بیان کند یا درصورتی که تغییر در آن اثر با اهمیتی بر
عملکرد شرکت دارد ،ذیل افشای اطالعات با اهمیت ،تغییرات حاصل را به اطالع سهامداران و سرمایهگذاران
رساند .مدیر باید توضیح دهد که چرا و چگونه عملکرد واحد تجاری ،کمتر ،بیشتر و یا معادل موارد افشای
آینده نگر در گزارش تفسیری مدیریت در دوره قبل بوده است .به طور مثال ،در صورتیکه مدیر ،اهدافی را در
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دوره های گزارشگری قبل اعالم کرده باشد ،باید عملکرد واقعی شرکت در دوره گزارشگری جاری را گزارش و
انحرافات مهم از اهداف تعیین شده قبلی و همچنین پیامدهای این انحرافات در خصوص انتظارات مدیر را تشریح
کند .براساس آنچه ذکر شد ،می توان گزارش تفسیری مدیریت را جایگزین مناسبی برای گزارش پیشبینی سود
مد نظر قرار داد (محسنی و همکاران.)0931 ،
با توجه به ادبیات و پژوهشهای انجام شده می توان گفت که افشای اطالعات آینده نگر دارای محتوای
اطالعاتی میباشد .این پژوهش سعی دارد تاثیر افشای اطالعات آیندهنگر را بر واکنش قیمت سهام بررسی نماید
برای این منظور از مدل اولسون  )0331( 51بهره گرفته میشود .همچنین در پژوهشهای گذشته رابطه بین
افشای اطالعات آینده نگر با واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی نگردیده است .عدم
اطمینان محیطی به این معنی است که تصمیمگیرندگان درباره عوامل محیطی اطالعات کافی ندارند و برای
پیشبینی تغییرات خارجی با مشکل روبرو میشوند .از طرفی میتوان گفت آنچه بر سازمان تاثیر میگذارد،
شرایط محیطی نیست بلکه بیشتر برداشتهای تصمیمگیرندگان سازمان در مورد میزان عدم اطمینان محیطی
است  .لذا این پژوهش قصد دارد توجه تصمیمگیرندگان در شرایط عدم اطمینان محیطی را بررسی نماید .با این
منظور که آیا استفاده کنندگان از اطالعات مالی در شرایط محیطی نامطمئن به افشای اطالعات آیندهنگر توجه
دارند و این اطالعات باعث واکنش آنها می شود یا خیر؟ برای اندازه گیری افشای اطالعات آیده نگر و به منظور
کمی کردن واژه هایی که ماهیت عالمت دهی در گزارشات تفسیری را دارند از روش سوارا  50بهره گرفته شد.
روش سوارا یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه است که هدف آن محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها
است .این روش هدفش وزندهی به معیارهای میباشد .روش سوارا توسط کرسولین و همکاران )5101( 55
معرفی شد .در این روش معیارها بر اساس ارزش رتبه بندی می شوند .در این روش به مهمترین معیار رتبه یک
و به کم اهمیت ترین معیار رتبه آخر داده می شود .در نهایت معیارها بر اساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی
اولویتبندی میشوند این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و یک روش کامال قضاوتی است .در این
روش کارشناسان (پاسخ دهندگان) نقش مهمی در تعیین وزن معیارها دارند .مالحظات محیط اطالعاتی و عدم
اطمینان و تاثیر آن بر تصمیمگیری های مدیریتی موجبات افشای بیشتر گزارشات آینده نگر را فراهم میآورد.
زیرا در شرایط عدم اطمینان سایر اطالعات آینده نگر میتواند باعث بهبود پیشبینیها گردد .رویکرد تحقیق
حاضر و روشن کردن اهمیت افشای اطالعات آینده نگر برای واکنش قیمت سهام است .بنابراین از این حیث
موضوع پژوهش نوآوری دارد .همچنین یکی دیگر از جنبههای نوآوری در روش پژوهش و مدلهای آزمون
فرضیهها میباشد .به منظور اندازهگیری متغیر اطالعات آیندهنگر از روش سوارا که یکی از روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه میباشد استفاده می شود و به منظور بررسی واکنش قیمت سهام نسبت به اطالعات
آینده نگر از بسط و گسترش مدل السون ( )0331بهره گرفته میشود .انتظار براین است تا نتایج این پژوهش
بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد :اول این که نتایج این تحقیق میتواند موجب بسط
مبانی نظری متون مرتبط با افشای اطالعات آینده نگر و واکنش قیمت سهام گردد .دوم نتایج تحقیق به عنوان
یک دستاورد علمی میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و مدیران جهت
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رسیدن به اهداف خود قراردهد .سوم این که نتایج این پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام پژوهشهای
بعدی در خصوص موضوع تحقیق پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
یکی از انگیزههای تولید اطالعات و گزارشگری مالی را میتوان با تکیه بر تئوری نمایندگی مورد بررسی
قرار داد .جدایی بین مالکیت و کنترل یک مشکل نمایندگی و به ویژه یک مسئله عدم تقارن اطالعاتی ایجاد
می کند ،جایی که فعاالن بازار معتقدند که مدیران تمایل دارند به نفع خود رفتار کنند (جنسن و مکلینگ ،54
 .)0376عدم تقارن اطالعاتی زمانی پدید می آید که مدیریت نسبت به مالکیت دارای مزیت اطالعاتی قابل
توجهی باشد .این مزیت اطالعاتی تصمیمگیری افراد بیرون از سازمان را با چالش مواجه میسازد ،زیرا آنها نسبت
به مدیران از اطالعات کمتری در رابطه با چ شم اندازهای آتی شرکت در اختیار دارند .بر این اساس ،هر مکانیزمی
که برای غلبه بر عدم تقارن اطالعاتی در نظر گرفته شده باشد ،برای موفقیت بازار مالی بسیار مهم است (رونن و
یاری .)5115 ،51
عالوه بر مسئله عدم تقارن اطالعاتی ،عدم قطعیت  56یا عدم اطمینان محیطی یکی از پدیدههایی است که
تصمیمگیری افراد را تحت شعاع قرار میدهد .تغییرات قیمت سهام شرکتها ،تغییر قیمت کاالها ،موفقیت یک
فعالیت اقتصادی ،سودآوری شرکت ها و مواردی از این قبیل نیز تحت تاثیر فاکتورهای متعددی میباشند که
پیش از وقوع آن نمی توان با اطمینان کامل در مورد آنها سخن گفت .بنابراین باید پذیرفت که عدم اطمینان جز
الینفک محیط اقتصادی محسوب می شود؛ از این رو باید به دنبال راه کاری بود تا با بهرهگیری از آن اثرات سوء
ناشی از عدم اطمینان را کاهش داد و تصمیمات بهتری اتخاذ نمود (مهرانی و همکاران .)0936 ،یکی از موثرترین
مکانیزمها در کاهش چنین مشکالتی ،اطالع رسانی به سرمایه گذاران از طریق افشای اطالعات است .به طور کلی،
افشا برای عملکرد بازار سرمایه بسیار مهم است (هلی و پالپو  .)5110 ،57بر اساس تئوری افشاء  ،51افشاگری به
عنوان «هرگونه انتشار ع مدی اطالعات ،اعم از کمی یا کیفی ،اجباری یا داوطلبانه یا از طریق کانالهای رسمی یا
غیررسمی» تعریف می شود .افشای اطالعات مالی بسیار مهم است .با این حال ،فقط بخشی از عملکرد کلی
شرکت را فراهم می کند .بدین ترتیب ،افشاگری بر نتایج کوتاه مدت کسب و کار تمرکز دارد ،و تأکید اندکی بر
پتانسیل ارزش بلند مدت آنها دارد .هیئت استاندارد حسابداری بین المللی ( )IASBاستدالل میکند که «اگر
صورت های مالی برای دستیابی به اهداف گزارشگری مالی کافی نباشد ،آنگاه  IASBباید فوراً افشای سایر
اطالعات را برای کمک به گزارشهای مالی در رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرد» .بنابراین ،نیاز به اطالعات
دیگری فراتر از صورتهای مالی رایج است که بر افشای مالی گذشتهنگر و کمّی تأکید دارند .این نوع اطالعات
ممکن است شفافیت بیشتری در مورد زندگی تجاری شرکتها فراهم کند (حسنین و حوسینی.)5101 ،
الزامات و رویههای افشاگری در حال توسعه و تدوین است .به عنوان مثال گزارشهای روایتی توصیه میکند
که تجزیه و تحلیل و بحث در گزارش روایتی باید جهتگیری آینده نگر داشته باشد ،بنابراین شرکتها باید این
نوع اطالعات را ارائه دهند .هیئت استاندارد حسابداری بین المللی ( )IASBپیشنهاد میکند که «گزارش
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تفسیری مدیریت باید شامل اطالعات آیندهنگر باشد .چنین اطالعاتی باید به میزان تغییر وضعیت مالی ،نقدینگی
و عملکرد واحد تجاری در آینده و دلیل آن متمرکز باشد و شامل ارزیابی مدیریت از چشم انداز واحد تجاری با
توجه به نتایج دوره فعلی باشد .مدیریت باید اطالعات آیندهنگرانه را از طریق توضیحات روایتی یا از طریق
دادههای کمّی ارائه دهد (هیئت استاندارد حسابداری بینالمللی .)5101 ،عالوه بر این ،هیئت استاندارد
حسابداری مالی ( )FASBارتباط اطالعات آیندهنگر را از این نظر تفسیر میکند که صورتهای مالی فاقد توانایی
ارائه اطالعات مربوط به کاربران و در نتیجه انواع دیگر اطالعات مانند جستجوی اطالعات ممکن است برای این
منظور باشد .این امر توضیح می دهد که عملکرد حسابداری در یک سازمان ،مسئولیت ارائه اطالعات مفید به
سرمایهگذاران برای تصمیمگیری را بر عهده دارد .ا ز آنجا که وظیفه حسابداری کمک به تصمیمگیری است ،الزم
است اطالعات دارای چشم انداز آینده باشد .صورتهای مالی تدوین شده فقط میتواند اطالعات تاریخی را در
خود جای دهد ،اما؛ یک گزارش روایت ی توانایی گنجاندن این نوع افشای اطالعات را دارد (هئیت استاندارد
حسابداری مالی.)5110 ،
53
بعالوه ،از لحاظ نظری ،تئوری عالمتدهی ممکن است دیدگاه دیگری فراهم کند که ممکن است
سودمندی افشاگری آیندهنگر را توضیح دهد .طبق نظریه عالمتدهی ،شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند (به
عنوان مثال ضرر و زیان) ممکن است افشای آیندهنگرانهتری ارائه دهند تا نقاط قوت خود را برای از بین بردن
ضرر در آینده نشان دهند .مطالعات قبلی استدالل میکنند که مدیران شرکتهای زیان ده بیشتر به منظور جلب
سرمایهگذاران افشاگری آینده نگر ارائه می دهند .در این مورد اخبار ناخوشایند (به عنوان مثال ،ضرر و زیان)،
مدیران متوجه می شوند که قیمت سهام باید تأثیر منفی بگذارد .در نتیجه ،به منظور کاهش این تأثیر منفی یا
حتی معکوس کردن تأثیر اخبار ناخوشایند در بازده قیمت سهام ،مدیران تمایل دارند اطالعات آیندهنگرانهتری را
افشا کنند که سرمایهگذاران را از ماندگاری آینده سرمایهگذاری اطمینان میدهد .برای نمونه ،کالرکسون و
همکاران ( )0334دریافتند که انتشار اطالعات آیندهنگر در گزارشهای ساالنه با توجه به عملکرد آینده آموزنده
است .عالوه بر این ،لی ( )5101دریافت که اظهارات آیندهنگر در گزارشات مدیریت با توجه به عملکرد شرکت در
آینده حائز اهمیت است .بر خالف اطال عات مالی که عمدتاً درباره عملکرد گذشته شرکتها میباشد ،اطالعات
آیندهنگر  )FLS( 91درباره روند توسعه آینده شرکت است که میتواند اطالعات مربوطتری جهت تصمیمگیری
برای سرمایهگذاران فراهم کند .بنابراین افشای اطالعات آیندهنگر میتواند عدم تقارن اطالعاتی بین شرکتها و
تأمین کنندگان منابع مالی خارجی را کاهش دهد ،اما شناسایی آنها توسط سرمایهگذاران مشکل است (تان و
لیو  . )5107 ،90بنابراین پشتوانه ادبیات و فرضیه های پژوهش در چارچوب تئوری نمایندگی ،تئوری عدم اطمینان
محیطی ،تئوری افشاء و تئوری اطالع رسانی قرار دارد.
95
در پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ،حسینین و همکاران ( )5103در پژوهش خود تحت عنوان
«آیا افشای اطالعات آیندهنگر بر ارزشگذاری سرمایهگذاران از شرکتهای سهامی انگلیس اثرگذار است؟» به این
نتیجه رسیدند که افشای اطالعات آیندهنگر تأثیری چندانی در ارزش شرکتهای با عملکرد باال ندارند ،اگرچه
ارزیابی مطلوب سرمایهگذاران ارزش شرکتهایی با عملکرد ضعیف را تقویت مینمایند .همچنین این محققان به
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این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ ،حسابرسی میشوند از اعتبار بیشتری
برخوردار هستند .پاپاج و استروجک  )5103( 99نیز در تحقیقی با عنوان «افشای اطالعات آتی به عنوان یک عامل
ریسک در حسابداری (مطالعه موردی لهستان)» نشان دادند که مسئله ریسک حسابداری از منظر افشای آتی
تحلیل میشود .نتایج کلی نشان دهنده سطح نسبتاً پایین افشای اطالعات پیشین است که میتواند منجر به
نگرانی نسبت به ریسک در حسابداری شود .با این حال ،ممکن است تغییراتی در نتایج در میان صنایع مشاهده
شود .همچنین ،موسی المیر  )5101( 94در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر میران افشای اطالعات آیندهنگر
شرکتها» پرداخته و نتایج حاصل نشان میدهد که ویژگیهای شرکت ازجمله اندازه شرکت ،اهرم مالی ،نوع
بخش ،سود آوری دارای رابطه مثبت و معنادار با سطح افشای اطال عات آینده نگر دارد که از بین آنها اهرم مالی
دارای بیشترین اثر است؛ و همچنین از بین معیارهای سود آوری ،نقدینگی شرکت دارای اثر کمی بر میزان
افشای اطالعات آیندهنگر دارد .در ادامه ،بوژانیک و همکاران ( )5101در بررسی پیشبینی مدیریت سود و
گزارشات آینده نگر ،بین افشای گزارشات کمّی درباره درآمد و سود و سایر گزارشات آینده نگر غیرمشابه به پیش
بینی تمایز قائل شدند .نتایج آنها نشان داد که ،مانند پیشبینی سود ،سایر آیندهنگر ،پاسخهای سرمایهگذاران و
تحلیلگران را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدهد .برخالف پیشبینیهای سود ،سایر گزارشات آینده
نگر زمانی بیشتر صادر میشوند که عدم قطعیت باالتر است .به عالوه کراس و همکاران  )5107( 91در پژوهش
خود به «بررسی عدم قطعیت درباره ویژگیهای کیفی افشای اطالعات آینده نگر» پرداختند .یافتههای حاصل از
پژوهش این تحقیق بیان میکند که در شرایط بحرانهای اقتصادی میزان کیفیت اطالعات کاهش مییابد ولی
در مقابل کمیت اطالعات رو به افزایش است.
در ایران نیز تعداد محدودی از تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش میباشد .فتوحی و همکاران ( )0411به
ارزیابی تاثیر مقولههای الگوی افشای اطالعات آینده نگر پرداختند .روش پژوهش با استفاده از مدل یابی
معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد کمترین مربعات جزئی انجام شد .پژوهش آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه
از میان فعاالن بازار سرمایه از جمله تحلیلگران و سرمایهگذاران و مدیران مالی و حسابرسان به تعداد  961نفر با
روش نمونه گیری تصادفی ساده جامعه آماری اجرا گردید .آزمون فرضیهها با روش معادالت ساختاری و با
استفاده از نرم افزار پی ال اس صورت گرفت .تحلیل عاملی تأییدی به روش کمترین مربعات جزئی جهت اعتبار
یابی  00متغیر اصلی و گویههای افشای اطالعات آتی مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای حاصل از معادالت
ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی الگو میباشد بدین صورت که شرایط علی ،زمینهای و
مداخله گر بر پدیده مقوله محوری ارتباط معناداری دارد .همچنین مقوله محوری بر راهبردها ارتباط معناداری
دارد .در نهایت ،راهبردها اثر میانجی و معناداری بر روابط بین مقوله محوری بر پیامدها دارد .همچنین مروتی و
همکاران ( )0931در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و افشای اطالعات آینده
نگر با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را مورد بررسی
قرار داده و یافتههای پژوهش نشان می دهند که بین تخصص کمیته حسابرسی و افشای اطالعات آینده نگر
رابطه مثبت و معنادا ری وجود دارد .احتمال اینکه کیفیت حسابرسی بتواند بر تخصص کمیته حسابرسی و افشای
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اطال عات مالی آینده نگر اثر داشته باشد نیز تائید شد.حمیدیان و همکاران ( )0936پژوهشی با عنوان «بررسی
تأثیر حاکمیت شرکتی و افشای اطالعات آتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
انجام داده و هدف از این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و افشای اطالعات آتی بر عملکرد شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتایج حاصل نشان داد که حاکمیت شرکتی با کیفیت افشای
سال بعد رابطه معنادار و مثبتی ،وجود دارد .در ادامه ایمانی و عبدی ( )0931در بررسی تاثیر هموارسازی سود
بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیلگر محیط های مختلف اطالعاتی نشان دادند که هموارسازی سود بر
ضریب واکنش سودهای آتی تاثیر منفی و معنادار دارد .به عالوه محیط اطالعاتی قوی موجب میشود
هموارسازی سود ،ضریب و اکنش سودهای آتی را به طور معناداری افزایش دهد .سدیدی و همکاران ( )0934در
پژوهش خود به «بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشا اطالعات آتی در گزارشهای ساالنه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای اندازه شرکت ،نسبت
بدهی ،اندازه موسسه حسابرسی و سود آوری با سطح افشا اطال عات آتی حسابداری رابطه معناداری وجود دارد و
بین متغیرهای تمرکز مالکیت و سن شرکت با سطح افشا اطالعات آتی حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.
 -3فرضیه های پژوهش
در عصر اطالعات سرمایهگذ اران به شکل منطقی به اطالعات جدید واکنش نشان میدهند ،در این بین اطالعات
مالی شرکت از اهمیت ویژهای نزد سرمایه گذاران برخوردار است .شفافیت و عدم وجود ابهامات محیطی در
اطالعات دریافتی از سوی سرمایهگذاران منجر میشود که آنان واکنشی صحیح به اطالعات داده و قیمت سهام
به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد .اطالعات مالی همچنین می تواند به صورت غیرکمی بوده و دارای بار اطالعاتی
مثبت باشد .در این میان گزارشات مدیریت حائز اهمیت میباشد .به عبارتی مدیریت با استفاده از واژهها و
کلماتی به استفادهکنندگان در رابطه با عملیات آتی شرکت اطالعرسانی میکند .سرمایهگذاران آگاه در شرایط
محیطی نامتقارن میتوانند با دریافت این اطالعات در پیشبینیهای خود منطقیتر عمل نمایند .بنابراین انتظار
می رود وجود اطالعات آینده نگر موجب واکنش قیمت سهام گردد .با توجه به مطالب فوق فرضیههای پژوهش به
صورت زیر تدوین گردیدند.
فرضیه اول :افشای اطالعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :عدم اطمینان محیطی بیرونی بر رابطه بین افشای اطالعات آینده نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر
معناداری دارد.
 -4روششناسی
این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی_ استقرایی صورت گرفته است .بدین ترتیب که مبانی نظری و
پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ،مقاالت و مجالت الکترونیکی در قالب قیاسی و گردآوری اطالعات
برای تایید و رد فرضیهها بصورت استقرایی قرار گرفته است .همچنین این پژوهش مبتنی بر اطالعات واقعی بازار
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سهام ،صورتهای مالی و گزارشهای بودجه و تفسیری مدیریت شرکتهاست .در این پژوهش با برداشت
مستقیم اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی ،گزارشهای تفسیری و بودجه مدیریت و پایگاه اطالعاتی
رهآوردنوین مجموع دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها جمعآوری شده است .پس از انتخاب شرکتهای
نمونه جهت انجام برخی محاسبات از نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شده است .در تجزیه و تحلیل
اطالعات با توجه به نیاز ،از مدلهای رگرسیون دادههای ترکیبی بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل اطالعات
از نرمافزار ایویوز  96استفاده گردید  .برای قسمتی از اطالعات که مربوط به جمعآوری متغیر اطالعات آیندهنگر
میباشد از روش پیمایشی استفاده میگردد .پیمایش پژوهشی است که بر اساس انتخاب نمونهای تصادفی و
معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آنها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه ،نظرسنجی و یا
روشهای دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از نگرشها ،عقیده ها ،رفتارها و بطور کلی استخراج اطالعات درباره
فرضیهها ،میپردازد .در این پژوهش ابتدا واژههایی که مبین اطاعات آینده نگر بود توسط خبرهها مورد نظر
سنجی قرار گرفت .سپس توسط روش سوارا که یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است رتبهبندی می -
شوند .سپس اطالعات وزن داده شده از گزارشات بودجه و گزارشات تفسیری مدیریت استخراج میگردند.
 1 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر وابسته
واکنش قیمت به سود سهام :در این پژوهش ضریب واکنش سود که واکنش بازار به تغییرات سود هر سهم را
مورد سنجش قرار می دهد از طریق رگرسیون قیمت و سود هر سهم به دست میآید و بیان کننده این مساله
می باشد که تا چه حد اطالعات مربوط به سود در قیمت سهام تاثیر می گذارد .برای محاسبه ضریب واکنش
سود از مدل اولسون ( )0331استفاده می شود (پورزرندی و همکاران.)0935 ،
رابطه ()0

 :قیمت هر سهم در پایان سال مالی.
 :ارزش دفتری هر سهم.
 :سود هر سهم قبل از اقالم غیرمترقبه.
ضریب  EPSبه عنوان واکنش قیمت به سود مالک عمل قرار میگیرد.
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متغیر مستقل
افشای اطالعات آیندهنگر :در این پژوهش افشای اطالعات به صورت زیر میباشد (بوزانیک و همکاران،
 .) 5101افشای اطالعات آینده نگر غیرکمی؛ اگر اطالعات آینده نگرانه توسط شرکتها افشا شود مقدار یک و در
غیر این صورت مقدار صفر لحاظ می شود.
برای تعیین واژه های آینده نگر به پیروی از پژوهش (حسنین و حوسینی 91 )5101 ،واژهای که از نظر
تحلیلگران مالی موجب واکنش و انگیزه سرمایهگذاران در تصمیمگیری میشود از طریق پرسشنامه گردآوری
میشود .سپس واژههای تایید شده با استفاده از روش تصمیمگیری چند شاخصه (سوارا) وزن دهی میشوند.
تعداد واژه ها و نحوه تایید آنها در فصل چهارم نشان داده میشوند .گامهای اصلی برای وزندهی بر اساس روش
سوارا به شرح زیر است (کرسولین و همکاران.)5101 ،
 )0مرتب کردن شاخصها :در ابتدا شاخصهای مورد نظر تصمیمگیرندگان به عنوان شاخصهای نهایی و
بر اساس درجه اهمیت ،انتخاب و مرتب میشوند .بر این اساس ،مهمترین شاخصها در ردههای باالتر و
شاخصهای کم اهمیتتر در ردههای پایینتر قرار میگیرند.
 )5تعیین اهمیت نسبی هر شاخص ( :)Sjدر این مرحله میبایست اهمیت نسبی هر کدام از شاخصها
نسبت به شاخص مهم تر قبلی مشخص گردد که در این فرایند روش سوارا این مقدار با  Sjنشان داده
میشود.
 )9محاسبه ضریب  :Kjضریب  Kjکه تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص میباشد با استفاده از رابطه
( )5محاسبه میگردد.
رابطه ()5

 )4محاسبه وزن اولیه هر شاخص :وزن اولیه شاخصها از طریق رابطه ( )9قابل محاسبه میباشد .در این
رابطه باید توجه داشت که وزن شاخص نخست که مهمترین شاخص است برابر با  0در نظر گرفته می -
شود.
رابطه ()9

 )1محاسبه وزن نهایی نرمال :در آخرین گام از روش سوارا وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز
محسوب میگردد از طریق رابطه ( )4محاسبه میشود.
رابطه ()4
∑
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در انتها وزن نهایی واژهها در کدهای مشخص شده در گزارشهای تفسیری مدیریت ضرب میگردند.
متغیر تعدیلگر
عدم اطمینان محیط بیرونی
الف) ضریب تغییرات فروش :هرچه نوسان فروش بیشتر باشد ،محیط فعالیت شرکت با عدم اطمینان بیشتری
همراه است (گوش و اولسون .)5111 ،97
رابطه ()1

 :بیانگر ضریب تغییرات فروش است و شاخصی برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان محیطی است.
 :بیانگر انحراف معیار فروش های شرکت طی یک دوره  4ساله.
 :بیانگر میانگین فروش های شرکت طی یک دوره  4ساله.
ب) ضریب تغییرات نسبت  P/Eهر سهم:
رابطه ()6

 :بیانگر ضریب تغییرات  P/Eاست و شاخصی برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان محیطی است.
 :بیانگر انحراف معیار  P/Eشرکت طی یک دوره  4ساله.
 :بیانگر میانگین  P/Eشرکت طی یک دوره  4ساله (بادآور نهندی و همکاران.)0935 ،
اگر مقادیر عدم اطمینان محیط بیرونی بزرگتر از میانه باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر لحاظ
میشود.
 -2 -4مدل آزمون فرضیههای پژوهش
مدل رگرسیونی فرضیه اول
مدل رگرسیونی این پژوهش به پیروی از مدل اولسون ( )0331میباشد .برای تایید یا عدم تایید فرضیههای
پژوهش متغیرهای مورد بررسی در مدل اولسون ( )0331لحاظ میگردند .در فرضیه اول با آزمون دو مدل زیر و
مقایسه آنها از طریق آزمون  Zوونگ تاثیر افشای اطالعات آیندهنگر بر واکنش قیمت سهام مشخص میگردد.
یکی از نوآوریهای این پژوهش بسط و گسترش مدل اولسون ( )0331میباشد .تا از این طریق بررسی گردد که
آیا به جز سود هر سهم عامل دیگری میتواند موجب واکنش قیمت سهام گردد.
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041

303

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

رابطه ()7

رابطه ()1

برای تایید فرضیه ضرایب تعیین دو مدل با همدیگر مقایسه میشوند .برای حصول اطمینان از اینکه بین ضرایب
تعیین دو مدل از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود آزمون  Zانجام میشود.
مدل رگرسیونی فرضیه دوم
رابطه ()3

در رابطه ( )3هر یک از متغیرهای عدم اطم ینان محیطی به صورت جداگانه و با نقش متغیر تعدیلگر وارد مدل
میشوند.
 -5یافتههای پژوهش
یافته های پژوهش شامل دو قسمت می باشد .در قسمت اول تجزیه و تحلیل واژههای آینده نگر می باشد که
برای دستیابی به این هدف از روش سوارا استفاده گردید .گزینههای پژوهش شناسایی شده سپس توسط روش
 CVRغربالگری و تایید شده و در انتها توسط روش سوارا وزندهی و رتبهبندی شدند .تعداد خبرگان (تحلیلکران
مالی) نیز  01نفر میباشند که به پرسشنامهها امتیاز دادهاند .در قسمت دوم نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
-1-5آمار توصیفی پاسخ دهندگان
در این بخش ،جهت آشنایی با تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه مقایسات زوجی از جنبه :جنسیت ،سن ،سابقه
کار و تحصیالت به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان پرداخته خواهد شد.
با توجه به جدول ( 79/99 )0درصد از پاسخ دهندگان مرد و  56/67درصد زن بودهاند .بیشترین فراوانی پاسخ
دهندگان مربوط به گروه سنی  91تا  41بوده است و کمترین فراوانی مربوط به سن بین  41تا  11سال بوده
است که تنها  6/67درصد از پاسخ دهندگان را تشکیل میدهند .بیشترین پاسخدهندگان دارای سابقهکاری بین
 1تا  01سال بوده اند و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کار بیش از  01سال با  09/99درصد است .همچنین
بیشترین فراوانی پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی با  46/67درصد هستند و کمترین فراوانی مربوط
مربوط به مدرک دکتری با  09/99درصد است.
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جدول ( )1توزیع فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان
فراوانی

درصد فراوانی

مرد

00

79/99

زن

4

56/67

91-51

9

51

41-91

7

46/67

11-41

0

61/67

باالتر از 11

4

56/66

01-1

3

61

01-01

4

56/67

بیشتر از  01سال

5

09/99

کارشناسی

7

46/67

ارشد

6

41

دکتری

5

09/99

جنسیت

سن

سابقه خدمت

تحصیالت

یافتههای پژوهش
 -2-5نتایج CVR

در این بخش ابتدا بر اساس مطالعه (حسنین و حوسینی )5101 ،گزینههایی که موجب انگیزه و واکنش بیشتر
سرمایه گذاران می شدند استخراج گردیدند که شامل  91واژه آینده نگر میباشد سپس جهت تایید و یا
غربالگری این عوامل از روایی محتوا  CVRاستفاده شد .بر این اساس شاخصها در اختیار  01خبره (تحلیلگر)
پژوهش قرار گرفت و از آنها خواسته شد که بر اساس طیف «ضروی است»« ،مفید اما غیرضروری» و «ضروری
نیست» به ترتیب بر اساس  0 ،5و  1مشخص نمایند .بنابراین در صورتیکه حداقل مقدار  CVRهر واژه از عدد
 1/43بیشتر باشد تایید میشود نتایج در جدول ( )5آورده شده است.
جدول ( )2مقادیر  CVRو وضعیت نهایی عوامل
ردیف

معیار

CVR

وضعیت

0
5
9
4
1
6
7

متعاقب
امکان
توان
تداوم
درست جایگذاری شده
اطمینان
انگیزه

1/467
1/611
1/611
1/799
1/511
1/999
-1/467

رد
تایید
تایید
تایید
رد
رد
رد

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041

303

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

ردیف

1
3
01
00
05
09
04
01
06
07
01
03
51
50
55
59
54
51
56
57
51
53
91
90
95
99
94
91
96
97
91

معیار

اهداف
آینده
کوتاه مدت
برنامه
خوش موقعیت
روند
بلند مدت
نگاه
به دنبال
تحقق
پروژه
پیاده سازی
پیش بینی
اراده
امید
چشم انداز
حرکت
برنامه ریزی
ارزیابی
بعید
طرح
منظر
تالش
سمت
اجرا
مزیت
دستیابی
موردانتظار
میان مدت
نگرش
سعی
یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج  51 ،CVRواژه امتیاز الزم را کسب کرده و تایید شدند.
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CVR

وضعیت

1/799
1/611
1/611
1/167
1/511
1/799
1/999
1/511
1/799
1/167
1/611
1/999
1/611
-1/467
-1/467
1/799
1/511
1/799
1/611
1/167
1/799
1/167
1/799
-1/511
1/799
-1/467
1/611
1/167
1/511
1/511
-1/167

تایید
تایید
تایید
تایید
رد
تایید
رد
رد
تایید
تایید
تایید
رد
تایید
رد
رد
تایید
رد
تایید
تایید
رد
تایید
رد
تایید
رد
تایید
رد
تایید
تایید
رد
رد
رد
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 -3-5نتایج روش سوارا
در این بخش با استفاده از روش سوارا به تعیین وزن و اهمیت  51واژه تایید شده پژوهش پرداخته میشود ابتدا
از  01خبره خواسته شد که بر اساس طیف  0تا  1لیکرت ( -0اهمیت خیلی کم -5 ،اهمیت کم -9 ،اهمیت
متوسط -4 ،اهمیت زیاد -1 ،اهمیت خیلی زیاد) به هر واژه امتیاز دهند .سپس میانگین امتیازات هر شاخص
محاسبه شد و سپس بر اساس الگوریتم سوارا وزن واژهها محاسبه گردید.
جدول ( )3اوزان معیارها
نام معیار

میانگین امتیاز

Sj

Kj

qj

Wj

تحقق

4/999

-

0

0

1/%11

طرح

4/567

1/167

0/167

1/391

1/%95

چشم انداز

4/511

1/167

0/167

1/173

7/%11

برنامه ریزی

4/099

1/167

0/167

1/154

7/%90

موردانتظار

4/167

1/167

0/167

1/775

6/%16

آینده

4/111

1/167

0/167

1/754

6/%49

اهداف

9/399

1/167

0/167

1/673

6/%19

پیش بینی

9/167

1/167

0/167

1/697

1/%61

ارزیابی

9/799

1/099

0/099

1/165

4/%33

دستیابی

9/667

1/167

0/167

1/157

4/%67

برنامه

9/611

1/167

0/167

1/434

4/%91

به دنبال

9/199

1/167

0/167

1/469

4/%00

توان

9/467

1/167

0/167

1/494

9/%11

تداوم

9/411

1/167

0/167

1/417

9/%60

کوتاه مدت

9/999

1/167

0/167

1/910

9/%91

پروژه

9/567

1/167

0/167

1/917

9/%07

امکان
تالش

9/511
9/099

1/167
1/167

0/167
0/167

1/991
1/904

5/%37
5/%73

اجرا

9/167

1/167

0/167

1/531

5/%60

روند

5/167

1/511

0/511

1/541

5/%01

یافتههای پژوهش
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 -4-5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول ( )4متغیرهای پژوهش را نشان میدهد ،با توجه به نزدیکی میانه و میانگین در اکثر متغیرها میتوان بیان
کرد تمام متغیرهای پژوهش از توزیع آماری مناسب و متقارن برخوردارند ،و همچنین وجود انحراف معیار پایین
در دادهها نشاندهنده نزدیک بودن توزیع دادهها از میانگین را نشان می دهد که این خود بیانگر پراکندگی کمتر
و متجانس بودن توزیع دادهها است .میانگین قیمت هر سهم برابر با  9/79است و نشان دهنده واکنش قیمت
نسبت به سرمایه گذاری شرکتهای نمونه می باشد .بیشترین و کمترین مقدار واکنش قیمت به ترتیب متعلق به
شرکت درخشان تهران  0931و صنعتی بارز  0936میباشد .میانگین ارزش دفتری هر سهم شرکتهای نمونه
برابر با  3/30بوده که بیانگر این موضوع میباشد که به طور متوسط  3/30درصد از داراییهای شرکتهای نمونه
به ارزش دفتری نزدیکاند .بیشترین و کمترین مقد ار ارزش دفتری هر سهم به ترتیب متعلق به شرکت دارو
زهراوی  0936و فیبر ایران  0931میباشد .میانگین سود هر سهم شرکتهای نمونه  -03/54میباشد این نشان
میدهد که در شرکت های نمونه سود سهام به صورت منفی و یا به عبارتی زیان وجود دارد .بیشترین و کمترین
سود هر سهم به ترتیب متعلق به شرکت پارس دارو  0931و دارو زهراوی  0936میباشد .میانگین افشای
اطالعات آینده نگر  1/51میباشد که نشان می دهد  51درصد واژههای آیندهنگر موجود در گزارشات تفسیری
در تصمیمهای سرمایه گذاری تاثیر گذار است .بیشترین و کمترین تاثیرگذاری به ترتیب متعلق به شرکت آذراب
 0936و مهرکام پارس  0931میباشد.
جدول ( )4آمار توصیفی دادههای پژوهش
متغیر

انحراف

نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

قیمت هر سهم

P

9/79

9/64

1/94

5/15

1/41

ارزش دفتری هر سهم

BVE

9/91

9/57

4/55

5/13

1/53

سود هر سهم

EPS

-03/54

5/61

9/15

31/61 -694/49

اطالعات آینده نگر

FLS

1/51

1/04

1/70

1/11

1/57

1/45

UC1

1/11

1/11

0/11

1/11

1/11

1/11

0/11

UC2

1/11

0/11

0/11

1/11

1/11

-1/10

0/11
011/05

عدم اطمینان محیطی

تعدیلگر

1/74

9/11

1/46

9/10

-1/17

91/04
0/11

FLSEPS

-9/61

1/11

5/61

91/66 -410/31

-3/91

FLSEPSUC1

-9/97

1/11

5/61

53/71 -410/31

007/31 -01/16

FLSEPSUC2

-1/91

1/11

5/61

01/14 -506/61

955/41 -07/14

یافتههای پژوهش
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 -5-5نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه فرعی اول :افشای اطالعات آینده نگر بر واکنش قیمت بازارسهام تاثیر معناداری دارد .نتایج حاصل از
فرضیه فوق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته در جدول ( )1و ( )6ارائه گردیده است.
جدول ( )5نتیجه آزمون مدل رگرسیونی اول  -فرضیه اول پژوهش
متغییرهای توضیحی

ضرب برآورد

عنوان

نماد

شده

آماره استاندارد مقادیر آماره تی

سطح خطا

1/999

ارزش دفتری هر سهم

BVE

1/136

1/133

1/371

سود هر سهم

EPS

-1/110

1/111

-5/173

1/101

عرض از مبدا

C

9/937

1/957

01/931

1/111

مقادیر ضریب تعیین

1/549

آماره F

0/773

ضریب تعیین تعدیلشده

1/515

احتمال (آماره) F

1/111

5/551
یافتههای پژوهش

آماره دوربین واتسون

جدول ( )6نتیجه آزمون مدل رگرسیونی دوم  -فرضیه اول پژوهش
متغییرهای توضیحی

ضرب برآورد

سطح خطا

آماره استاندارد

مقادیر آماره تی

1/693

1/159

-5/773

1/116
1/993

عنوان

نماد

شده

ارزش دفتری هر سهم

BVE

1/146

1/175

سود هر سهم

EPS

-1/110

1/111

افشای اطالعات آینده نگرانه

FLS

1/141

1/147

1/311

1/110

1/110

0/153

1/194

9/119

1/597

04/336

1/111

متغیر تعاملی
عرض از مبدا
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

C

1/945

آماره F

9/114

1/533

احتمال (آماره) F

1/111

5/501
یافتههای پژوهش
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آماره  Fنشاندهنده برازش صحیح مدل میباشد ،همانطور که در جداول ( )1و ( )6مالحظه میگردد ،احتمال
آماره  Fدر سطح خطای  1درصد و میزان اطمینان  31درصد معنی دار بوده و فرض خطی بودن مدل و
معنیداری آن پذیرفته میشود .ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را
تشریح میکند .که در جداول فوق ضرایب تعیین به ترتیب  1/549و  1/945است که نشان میدهد متغیرهای
مستقل وارد شده در مدل به ترتیب  54/9و  94/5درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.
برای آزمون همبسته نبودن واریانسهای بیان نشده در دورههای مختلف که یکی از فرضیههای تجزیه و
تحلیل رگرسیون است و خودهمبستگی نامیده میشود ،فرض استقالل خطاها از یکدیگر است .در صورتی که
فرض استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون وجود
ندارد .به منظور بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .چنان که آماره دوربین -
واتسون در بازه  0/1تا  5/1قرار گیرد ،فرضیه صفر آزمون (عدم خودهمبستگی بین خطاها) پذیرفته میشود و در
غیر این صورت فرضیه صفر رد میشود .نتیجه آزمون دوربین -واتسون برای مدلهای اول و دوم پژوهش
نشاندهنده پذیرش فرضیه صفر و عدمخود همبستگی بین خطاها میباشد.
با توجه به نتایج جدول ( )1ضریب بدست آمده سود هر سهم برابر با  - 1/110میباشد و احتمال آماره آن
 1/101است .بنابراین می توان گفت بین سود هر سهم و واکنش قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
همچنین با وارد کردن متغیر افشای اطالعات آیندهنگر به مدل نتایج جدول ( )6نشان میدهد که ضریب بدست
آمده متغیر تعاملی افشای اطالعات آیندهنگر و سود هر سهم برابر با  1/110میباشد و احتمال آماره آن 1/194
است .بنابراین می توان گفت بین متغیر تعاملی افشای اطالعات آینده نگر و سود هر سهم با واکنش قیمت سهام
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به منظور تایید فرضیه اول و تایید اینکه آیا افشای اطالعات آینده نگر دارای
بار اطالعاتی باالتری نسبت به سود هر سهم می باشد یا خیر ضریب تعیین مدلهای فوق با استفاده از آزمون Z
وونگ مقایسه شدند که نتایج در جدول ( )7نشان داده شده است.
جدول ( )7نتیجه آزمون وونگ مدل اول و دوم
آزمون وونگ مدل اول و دوم

ضریب تعیین مدل اول
ضریب تعیین مدل دوم
آماره ونگ

1/549
1/015

1/945
سطح معناداری وونگ

1/173

همانطور که جدول ( )7نشان می دهد در آزمون وونگ ضرایب تعیین دو مدل با یکدیگر مقایسه میشود ،و این
مورد مقایسه میشود که آیا ضریب تعیین دو مدل دارای تفاوت معناداری است یا خیر؟ اگر سطح معناداری آزمون
از  1/11کمتر باشد ،نتیجه گرفته میشود که تفاوت میان دو مدل اول و مدل دوم معنادار است و اگر از 1/11
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بیشتر باشد میتوان گفت که تفاوت معناداری میان دو مدل وجود ندارد .همانطور که مشخص است سطح
معناداری از  1/11بیشتر است ،در نتیجه نمیتوان گفت که تفاوت معناداری میان دو مدل وجود دارد.
 6 -5نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش :عدم اطمینان محیطی بیرونی بر رابطه بین افشای اطالعات آینده نگر و واکنش قیمت
سهام تاثیر معناداری دارد .نتایج حاصل از فرضیه فوق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته در جدول
( )1و ( )3ارائه گردیده است.
جدول ( )8نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش
متغییرهای توضیحی

ضرب برآورد

عنوان

نماد

شده

آماره استاندارد مقادیر آماره تی

سطح خطا

ارزش دفتری هر سهم

BVE

1/117

1/177

1/711

1/414

سود هر سهم

EPS

1/111

1/111

-5/611

1/101

افشای اطالعات آینده نگرانه

FLS

1/194

1/141

1/709

1/476

عدم اطمینان محیطی -ضریب
تغییرات فروش

UC2

-1/199

1/151

-0/077

1/191

1/110

1/110

0/404

1/101

9/196

1/541

04/519

1/111

متغیر تعاملی
عرض از مبدا

C

مقادیر ضریب تعیین

1/411

آماره F

9/011

ضریب تعیین تعدیلشده

1/917

احتمال (آماره) F

1/111

آماره دوربین واتسون

5/955
یافتههای پژوهش

) به
همانطور که در جدول( )1مشاهده میشود ضریب برآوردی و آماره  tمتغیر تعاملی (
ترتیب به میزان  1/110و  0/404میباشد .با توجه به مقدار سطح خطا آن که به میزان  1/101که بیانگر سطح
خطا کمتر از  %1است می توان گفت عدم اطمینان محیطی (ضریب تغییرات فروش) بر رابطه بین افشای
اطالعات آینده نگر و واکنش قیمت بازارسهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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جدول ( )9نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش
متغییرهای توضیحی

ضرب برآورد

عنوان

نماد

شده

آماره استاندارد

مقادیر آماره
تی

سطح خطا

ارزش دفتری هر سهم

BVE

1/141

1/175

1/661

1/111

سود هر سهم

EPS

-1/110

1/111

-5/395

1/114

FLS

1/193

1/147

1/159

1/400

UC3

-1/196

1/197

-1/370

1/195

1/110
9/161

1/110
1/597

1/130
01/191

1/199
1/111

افشای اطالعات آینده نگرانه
عدم اطمینان محیطی -ضریب

تغییرات P/E

تعاملی
عرض از مبدا

C

ضریب تعیین

1/449

آماره F

9/160

ضریب تعیین تعدیلشده

1/531

احتمال (آماره) F

1/111

آماره دوربین واتسون

5/954
یافتههای پژوهش

) به
همانطور که در جدول( )3مشاهده میشود ضریب برآوردی و آماره  tمتغیر تعاملی (
ترتیب به میزان  1/110و  1/130میباشد .با توجه به مقدار سطح خطا آن که به میزان  1/199که بیانگر سطح
خطا کمتر از  %1است میتوان گفت عدم اطمینان محیطی (ضریب تغییرات  )P/Eبر رابطه بین افشای اطالعات
آینده نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
سیاست گذاران حسابداری بعد از وقوع چندین ورشکستگی بر اهمیت کیفیت صورتهای مالی برای افزایش
کارایی و شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارند .تداوم الزام به بهبود افشای شرکتها ،سودمندی صورتهای مالی
سنتی را در رفع کردن نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران با چالش مواجه کرده است .برای کاهش این چالش،
استفاده از افشای گزارشات تفسیری مدیریت همراه صورتهای مالی پیشنهاد شده است .اطالعات افشاء شده در
گزارشات تفسیری مدیریت میتواند به عنوان سیگنالی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مالک عمل قرار گیرد.
این مساله در صورتی امکان پذیر می باشد که درک استفاده کنندگان از اطالعات و جمالتی که دارای ماهیت
آینده نگر هستند باال باشد .در این صورت اطالعات آینده نگر می تواند دارای بار اطالعاتی بوده و موجب تغییر و
واکنش بازار سهام گردد.
با توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش که نشان داد که افشاء اطالعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام تاثیر
معناداری ندارد ،می توان گفت که در اختیار گذاشتن اطالعات آینده نگر توسط مدیریت در گزارشات تفسیری
در شرکتهای مورد بررسی دارای مزیت اطالعاتی نمی باشد .نتایج مدل اولسون ( )0331در نمونه های مورد
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بررسی بیانگر این موضوع بود که اطالعات گذشته نگر شامل سود و ارزش دفتری بیشتر از اطالعات افشاء شده
در گزارشات دارای بار معنایی می باشد .محدودیت انتقال مفاهیم یکی دیگر از مواردی است که می تواند در
نتایج فرضیه اول اثر گذار باشد .در واقع هنوز استفاده کنندگان اطالعات دارای درک کافی برای تحلیل اطالعات
و جمالت آینده نگر نمی باشند .درک و تحلیل نادرست سرمایه گذاران از این اطالعات نشان داد که واژه های
آینده نگر در بیان عملکرد شرکتها دارای توان اطالعاتی نبوده و واکنش و تغییری در بازار سهام حاصل نگردد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت برای شرکتهای ایرانی اطالعات گذشته نگر قابلیت اعتماد باالتری دارد .از آنجایی
که کاالهای اطالعاتی برای افراد متفاوت است ،لذا بکارگیری اطالعات آینده نگر بدون در نظر گرفتن بستر
مناسب فاقد اثرگذاری بر قیمت سهام می باشد .بنابراین پیشنهاد میشود زیرساختهای الزم جهت بهبود افشای
اطالعات آینده نگر در کشور را توسعه داده و با بکار گیری یافتههای حاصل از پژوهش حاضر اقدام به تدوین
چک لیست کاربردی از ابعاد و مؤلفههای افشای اطالعات آینده نگر نمایند  .همچنین نهادهای حرفهای جهت حل
چالشهای پیش روی شرکتها بر آموزش و آگاهی بخشی تحلیلگران توجه ویژهای نمایند .همچنین نتایج
فرضیه دوم پژوهش نشان داد که تاثیر افشاء اطالعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان
محیطی مثبت و معنادار می باشد .به عبارتی نتایج پژوهش نشان داد که افشای اطالعات آینده نگر بر موضوع
ریسک پذیری محیط تاثیر بیشتری دارد .با افشاء اطالعات آینده نگر استفاده کنندگان از اطالعات مالی با
شفافیت بیشتری برخوردار هستند .لذا پیشنهاد میشود سرمایهگذاران تمام عوامل اثرگذار بر تصمیمات را مورد
تحلیل قرار دهند و تنها به مقوله ریسک اتکا نکنند .در تحقیق حاضر برای اندازه گیری جمالت آینده نگر از واژه
هایی که ماهیت اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارا بود توسط تحلیلگران انتخاب گردید و بر اساس روش
سوارا وزن دهی گردید .لذا پیشنهاد می شود تحقیقات آتی در صورتی که بر روی اندازه گیری جمالت آینده نگر
معطوف میباشد برای اندازهگیری آن از روش های دیگری همچون  AHPاستفاده شود .همچنین ارائه الگویی
جهت بررسی عوامل موثر بر جمالت آینده نگر افشاء شده در گزارشات تفسیری میتواند به عنوان پیشنهاد برای
تحقیقات آتی در نظر گرفته شود .به عالوه در تحقیق حاضر برای اندازه گیری واکنش قیمت سهام از مدل
اولسون ( )0331استفاده گردید .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی برای اندازه گیری تغییرات قیمت از
متغیرهای دیگیری همچون بازده غیرعادی ( )CARبهره گرفته شود.
در این پژوهش به دلیل اینکه هنوز در ایران بستر مناسبی برای استخراج اطالعات آینده نگر وجود ندارد.
اندازه گیری متغیر ا طالعات آینده نگر را با محدودیت مواجه کرد .به این صورت که برای استخراج اطالعات کل
گزارشات تفسیری شرکتهای نمونه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند .در رتبه بندی اطالعات آینده نگر
در شرکتهای آمریکایی وجود انجمن تحقیقات مدیریت سرمایه گذاری  -فدراسیون تحلیلگران مالی ( AIMR-
 )FAFو سیستم برآورد کارگزاران نهادی ( )UB / E / Sانجام تحقیقات در این زمینه را تسهیل می نماید.
همچنین انتخاب واژه های آینده نگر بر اساس تحقیق (حسنین و حوسینی )5101 ،انجام پذیرفت .اما چون برای
تایید این واژه ها در نمونه مورد بررسی از نظر تحلیلگران استفاده گردید این امر می تواند نتایج تحقیق را تحت
تاثیر قرار دهد .زیرا افراد می توانند نسبت به جمالت واکنش های متفاوتی داشته باشند .با وجود این ،اعتقاد بر
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این است که هیچکدام از محدویتهای مذبور به خدشهدار شدن نتایج پژوهش منجر نشده و پژوهش همچنان از
روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردار است.
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