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Abstract
The main aim of this study was to investigate the
effect voluntary disclosure on earnings quality and
cost of capital in companies Accepted in Tehran Stock
Exchanges. To research a main hypothesis and subhypothesis is formulated as follows. Voluntary
disclosure is significantly relationship with of earnings
quality and cost of capital. Between voluntary
disclosure and earnings quality, there is a significant
relationship. Between voluntary disclosure and cost of
capital, there is a significant relationship.Sample
included 93 firms from 1387 to 1389 were examined.
To test the hypothesis of a univariate regression model
using and finally is presented a general model of
multivariate logistic regression. The results show that
voluntary disclosure can impact on the quality and
cost of capital is profit. The relationship between
voluntary disclosure and earnings quality is a
significant positive correlation and association
between voluntary disclosure and cost of capital is
also to be negatively correlated. The results of this
study show that companies are having high level of
voluntary disclosure, Could in the future, Its impact on
quality of earnings and cost of capital see.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و
هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 ارتباط، برای انجام تحقیق یک فرضیه اصلی «افشای داوطلبانه.میباشد
معنیداری با کیفیت سود و هزینه سرمایه دارد» و دو فرضیه فرعی «بین
افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه معنیداری وجود دارد و بین افشای
. رابطه معنیداری وجود دارد» تدوین شده است،داوطلبانه و هزینه سرمایه
 مورد بررسی قرار0232  تا0231  شرکت از سال22 نمونه آماری شامل
 جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیونی.گرفته است
تکمتغیره استفاده و در نهایت یک مدل کلی رگرسیون چندمتغیره ارائه
 نتایج پژوهش نشان میدهد که افشای داوطلبانه میتواند.شده است
 رابطه بین.تاثیری بر روی کیفیت سود و هزینه سرمایه داشته باشد
افشای داوطلبانه و کیفیت سود به صورت رابطه مثبت و معنادار میباشد و
رابطه بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه نیز به صورت رابطه منفی
 نتایج کلی این تحقیق نشان میدهد که شرکتهای که از.معنادار است
سطح افشای داوطلبانه باالی برخوردار هستند میتوانند در آینده تأثیر آن
.را بر روی کیفیت سود هزینه سرمایه خود مشاهده نمایند
واژههای کلیدی
. بازده مورد انتظارسهامداران، هزینه سرمایه، کیفیت سود،افشای داوطلبانه

 کاوه پرندین:*نویسنده مسئول
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مقدمه
از آنجایی که سرمایهگذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی
استفادهکنندگان برونسازمانی اطالعات مالی به شمار میآیند،
تهیه و فراهمکردن اطالعات مربوط برای این دو گروه یکی از
رسالتهای اصلی گزارشگری مدیریت و سیستم حسابداری
میباشد .از این رو توجه ویژه به نوع نیازهای اطالعاتی این
افراد ضروری است .سیستم گزارشگری مالی باید اطالعاتی را
فراهم سازد تا برای استفادهکنندگان مختلف در اخذ تصمیمات
مربوط به سرمایهگذاری ،اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه
مفید واقع شود .مفید بودن مستلزم این است که اطالعات به
گونهای مناسب و کامل افشا شود .افشای کامل در گزارشهای
ساالنه نقش اساسی در تصمیمگیریهای صحیح و آگاهانه
گروههای مختلف بخصوص سرمایهگذاران دارد.
هندریکسن و ون برادا )0223( 0با توجه به پژوهشها و شواهد
خود بیان میکنند که شرکتها تمایل چندانی به افزایش میزان
افشاء کامل اطالعات مالی ندارند ،مگر اینکه از سوی حرفه
حسابداری یا دولت ،مجبور شوند .در طی سالهای اخیر
گزارشگری مالی در معرض انتقادات جدی بوده است ،امروزه
شرکتها براساس سیاستهای افشاء خود مورد قضاوت قرار
میگیرند و میتوانند سیستمهای افشای اطالعات خود را برای
سهامداران از طریق استقرار کمیتههای افشاء تقویت کنند.
سازمان بورس قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه این
شرکتها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند،
اما گاهی شرکتها دست به افشای اختیاری اطالعات میزنند.
در افشاء اختیاری ،نوع افشاء ،نمود یا زائیده درونی یک سیستم
اقتصادی میباشد که فرض میشود در آن ،مدیر اطالعات
محرمانهای دارد و بطور داوطلبانه آن را به سرمایهگذاران افشاء
میکند .این طبقه از افشاء ،مبتنی بر محدودیت هزینه ـ منفعت
است که مبنای تصمیمگیری مدیر را شکل میدهد (ورچیا،
.)3110
نقش متولیان افشاء اطالعات در حاکمیت شرکتی متبلور
میشود که در برگیرنده کنترل و رویههایی برای اطمینان از
عدم حرکت مدیریت شرکت برای منافع شخصی و حرکت در
مسیر حداکثر نمودن منافع سهامداران و ارزش شرکت است .از
جمله عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای بیشتر
اطالعات در بازار سرمایه مدرن میشوند ،از عدمتقارن اطالعات
1. Hendriksen &Van Breda
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و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی
میشود .با توجه به مطالب گفته شده و پی بردن به تاثیرات
افشای داوطلبانه در این تحقیق سعی شده است ،رابطه احتمالی
بین افشای دواطلبانه را در شرکتهای بورس اوراق بهادار
تهران بر کیفیت سود و همچنین رابطه بین افشای داوطلبانه و
هزینه سرمایه را در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پی
برد.
پیشینه تحقیق
قائمی و وطنپرست ،نقش اطالعات حسابداری در کاهش
عدمتقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش وجود سطح عدمتقارن
اطالعاتی و تأثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادالت در
 30روز قبل و بعد از اعالن سود برآوردی هر سهم مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در
طی دوره مورد مطالعه ،عدمتقارن اطالعاتی در بورس اوراق
بهادار تهران بین سرمایهگذاران وجود داشته و این امر در
دورههای قبل از اعالن سود به مراتب بیشتر از دورههای پس از
اعالن سود است .همچنین مشخص شد که عدمتقارن
اطالعاتی با حجم مبادالت و قیمت سهام مرتبط بوده است به
طوری که در دوره قبل از اعالن سود حجم مبادالت افزایش
یافته و قیمت سهام شرکتها نیز دچار نوسان شدند (قائمی و
وطن پرست.)0235 ،
کردستانی و مجدی ( )0230در پژوهشی رابطه بین ویژگیهای
کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی را بررسی نمودند .نتایج
پژوهش ،وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود
شامل (پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود ،مربوط بودن سود
به ارزش سهام و به موقع بودن) و هزینه سرمایه سهام عادی را
تایید میکند.
اسماعیلزاده مقری و شعربافی ( )0233به بررسی افشای
اطالعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکتهای
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این
راستا ،این شرکتها در دورههای زمانی سالهای  0232تا
 0231مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای این پژوهش حاکی از
عدم وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشاء و تغییرات بازده سهام
در شرکتهای سرمایهگذاری بود.
کاشانیپور و همکاران ( )0233در پژوهشی که با هدف ارزیابی
رابطه بین افشاء اختیاری و مدیران غیرموظف انجام شد ،تعداد
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 322شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در سال 30
مورد بررسی قرار داد ،نتایج تحقیق حاکی از این بود که رابطه
معنیداری بین افشاء اختیاری و مدیران غیرموظف وجود ندارد.
کردستانی و مجدی ،رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه
سرمایه سهام عادی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که بین
چهار ویژگی اثرگذاری پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود،
مربوط بودن سود به ارزش سهام و محافظهکارانه بودن سود با
هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معناداری وجود دارد
(کردستانی و مجدی.)0230 ،
میلگرام و همکاران )0230( 0در پژوهشی در خصوص بررسی
کیفیت افشاء اطالعات حسابداری و عدمتقارن اطالعات
حسابداری دریافتند ،زمانی که سطح افشای اطالعات افزایش
مییابد ،به موازات آن عدم تقارن اطالعات کاهش مییابد.
هاتون و پالپو )0222( 3در بررسی روند افشای اطالعات مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بازارهای مالی آمریکا دریافتند به
مجرد اینکه بازده سهام شرکتها باال رفته و میزان سهامداران
نهادی و حجم معامالت شرکتها افزایش یابد ،روند
افشاءسازی اطالعات مالی شرکتها نیز ارتقاء مییابد.
طبق نتایج مطالعات فرانسیس و همکاران ( )3110کیفیت پایین
اقالم تعهدی ارتباط معنادار و مثبتی با هزینه سرمایه دارد.
کیفیت اقالم تعهدی ناشی از مبانی اقتصادی و محیط عملیاتی
(جزء ذاتی) در مقابل انتخابهای مدیریتی (جزء اختیاری) به
صورت مجزا بررسی شد .نتایج نشان داد که هر دو جزء تأثیر
بااهمیتی روی هزینه سرمایه دارند ،ولی تأثیر جزء غیراختیاری
اقالم تعهدی بیشتر از جزء اختیاری آن است.
لی ( ،)3101در بررسی اثر رقابت بر کیفیت افشای داوطلبانه
دریافت رقابت موجب افزایش کیفیت افشای داوطلبانه اطالعات
میشود .همچنین نتیجه تحقیق لی نشان داد شرکتهای
بزرگ در مقابل شرکتهای کوچک که توان رقابتی باالتری
دارند کیفیت افشای کمتری در مقایسه با شرکتهای کوچک
دارند.
2
عبداهلل الهارون ( )3100در بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و
افشای اختیاری تعداد  25شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار کراچی را طی سال  3111مورد بررسی قرار داد و نتیجه

1. Milgram et al
2. Hutton&Palepu
3. Al harun

گرفت رابطه معنادار و منفی بین میزان افشای اختیاری و
مالکیت مدیریتی و رابطه معنادار و مثبت بین میزان افشای
اختیاری و مالکیت نهادی وجود دارد.
باردلسون و همکاران در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر کیفیت
افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه» ،تاثیر افشای
داوطلبانه را بر روی کیفیت سود و هزینه سرمایه مورد بررسی
قرار دادند .در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که ،کیفیت
افشای داوطلبانه باال میتواند هزینه سرمایه را کاهش و کیفیت
سود را باالتر ببرد (باردلسون و همکاران.)3100 ،5
پرسشها و فرضیههای پژوهش
مساله اصلی تحقیق در قالب سه سوال به شرح زیر مطرح
میشود:
 .0آیا بین افشای داوطلبانه ،ارتباط معنیداری با کیفیت سود و
هزینه سرمایه وجود دارد؟
 .3آیا بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه معنیداری
وجود دارد؟
 .2آیا بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه رابطه معنیداری
وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سواالت تحقیق ،فرضیات زیر تدوین شده
است:
فرضیه اصلی :افشای داوطلبانه ،ارتباط معنیداری با کیفیت
سود و هزینه سرمایه دارد.
برای بررسی فرضیه اصلی دو فرضیه فرعی زیر ارائه میشود:
 .0بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه معنیداری وجود
دارد.
 .3بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه رابطه معنیداری
وجود دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی ،از حیث هدف در محدوده
پژوهشهای کاربردی و از نوع همبستگی (همبستگی را معموالً
با تحلیل رگرسیون به کار میبرند) میباشد .تحقیقات
همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی میشود
رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی
تعیین گردد .بدین صورت که نتایج بدست آمده میتواند مورد
4. Bartholdson and et al
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استفاده مدیران ،تحلیلگران مالی و حتی سهامداران قرار گیرد.
براساس نوع جمعآوری دادهها ،تحقیق مذکور کمی میباشد.
چون جهت آزمون فرضیات از اطالعات مربوط به صنایع
محصوالت شیمیایی استفاده گردیده است .همچنین شیوه
استدالل پژوهش قیاسی ـ استقرایی است .قیاسی به دلیل آنکه
برای چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتابخانه،
مقاالت و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آنکه
جمعآوری اطالعات از مسیر دادههای اولیه برای قبول یا رد
فرضیهها انجام پذیرفته است و نتایج حاصله به کل جامعه
آماری مورد نظر از شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تعمیم داده شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال  0231تا پایان
سال  0232در بورس فعالیت داشتهاند و دارای ویژگیهای زیر
میباشند:
 .0سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .3شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دورههای مورد
نظر تغییر داده باشند.
 .2اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این تحقیق
را دارا باشند.
 .5طی دورههای موردنظر خرید و فروش سهام داشته باشند.
از تعداد شرکتهای که حائز شرایط فوق نباشند از نمونه حذف
خواهند شد که با توجه به محدودیتهای فوق تعداد  22شرکت
دارای شرایط الزم برای انتخاب آنها بهعنوان جامعه آماری در
نظر گرفته شد .از اینرو کل این شرکتها مورد بررسی قرار
خواهند گرفت .لیست شرکتهای حائز شرایط تحقیق به شرح
ذیل می باشد:
ماشینسازی نیرو محرکه ،گروه بهمن ،دوده صنعتی پارس،
کاشیسازی اصفهان ،توسعه معادن روی ،ریختهگری
تراکتورسازی ،کابلسازی ایران ،صنایع شیمیایی سینا ،صنایع
خاک چینی ،ایران دارو ،تولی پرس ،مهرام ،کابل البرز ،داروی
امین ،پارس خزر ،اما ،بهنوش ایران ،نساجی بروجرد ،کرین
ایران ،کالسیمین ،مس باهنر ،جوشکاب یزد ،تأمین ماسه
ریختهگری ،سیمان سپاهان ،تراکتورسازی ،پالستیک شاهین،
فنرسازی زر ،سیمان بجنورد ،فارسیت درود ،الستیک البرز،
پارس پامچال ،پلی اکریل ایران ،نفت پارس ،نفت بهران ،لنت
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ترمز ،البرزدارو ،ایران ترانسفو ،آلومتک ،پتروشیمی خارک،
پتروشیمی اصفهان ،پتروشیمی شازند ،داروسازی فارابی،
داروسازی اکسیر ،کاشی پارس ،ایران تایر ،ایران خودرو ،ایران
خودرو دیزل ،لوله و ماشینسازی ،المپ پارس شهاب،
داروسازی جابر بن حیان ،پتروشیمی آبادان ،پشم شیشه ایران،
فوالد مبارکه اصفهان ،مواد اولیه الیاف مصنوعی ،ماشینسازی
اراک ،سیمانصوفیان ،صنایع الستیکسازی سهند ،فراوردههای
نسوز ایران ،سیمان غرب ،پاکوش ،بیسکویت گرجی ،افست،
صنایع الستیکی کرمان ،لبنیات پاک ،دارو رازک ،کف ،پارس
مینو ،فنرسازی خاور ،لیزینگ ایران ،ایران گچ ،پاکسان ،سیمان
ارومیه ،فوالد خوزستان ،کنتورسازی ایران ،شیشه همدان،
بوتان ،زامیاد ،رینگسازی مشهد ،رادیاتور ایران ،کاشی الوند،
کاشی نیلو ،سایپا دیزل ،سالمین ،معدنی امالح ایران ،کارتن
مشهد ،نورد آلومینیوم ،چرخشگر ،صنعتی نیرو محرکه ،آبسال،
الستیک دنا ،پارس متال ،کاغذ سازی کاوه.
جمعآوری دادههای پژوهش
در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای
استفاده و دادههای موردنیاز برای آزمون مدل از بانکهای
اطالعاتی رهآورد نوین ،پارس پورتفولیو ،تدبیر و دنا سهم
جمعآوری شده است.
متغیرهای پژوهش
در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل افشای داوطلبانه
میباشد که تأثیر آن بر روی متغیرهای وابسته کیفیت سود و
هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد بررسی میگردد.
تعاریف عملیاتی متغیرها
الف :افشای داوطلبانه
میک و همکاران ( )0220در تعریف جامع خود از افشای
اختیاری میگویند :افشای جزئیات بیشتر اطالعات از جانب
شرکتها عالوه بر اطالعات افشا شده در روند افشای اجباری،
افشای اختیاری نامیده میشود .افشای داوطلبانه اطالعات به
معنی مطلع ساختن عموم از اطالعات مالی و غیرمالی شرکت با
در نظر گرفتن عملیات یک شرکت بدون شرایط و نیازهای
قانونی میباشد .افشای داوطلبانه در این پژوهش بهعنوان
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تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که برای اندازهگیری آن
از یک پرسشنامه  51سوالی به عنوان شاخص استفاده میشود.
برای بدست آوردن جوابها باید به گزارش هیاتمدیره در پایان
هر سال مالی تکیه کرد .بدین ترتیب میتوان هر شرکت را به
توجه به این شاخص رتبه بندی نمود.
ب :کیفیت سود
کیفیت سود را میتوان به سه دسته پایداری سود ،سطوح ارقام
تعهدی و سود منعکسکننده معامالت اقتصادی مربوط ،تقسیم
کرد .پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری
است .سطوح ارقام تعهدی نیز با کیفیت سود رابطه معکوس
دارد .همچنین ،هر چه سود حسابداری که گزارش میشود
منعکسکننده معامالت واقعی اقتصادی موجود باشد به همان
اندازه کیفیت سود نیز افزایش مییابد.
برای اندازهگیری کیفیت سود روشهای مختلفی از قبیل اقالم
تعهدی اختیاری ،پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود وجود
دارد که در این تحقیق از پایداری سود به عنوان شاخصی برای
پایداری سود استفاده میکنیم .برای اندازهگیری پایداری سود
(کیفیت سود) از مدل زیر استفاده میکنیم:
 :سود قبل از اقالم غیرعادی شرکت  jدر سال ،t
 :سود قبل از اقالم غیرعادی شرکت  jدر سال ،t-1
 :β1هم معرف پایداری سود.
به عدد یک
وقتی مقدار بدست آمده برای متغیر توضیحی
نزدیک باشد پایداری سود بیشتر و وقتی که صفر نزدیک باشد
موقتی بودن سود بیشتر است.
ج :هزینه سرمایه
هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار

تعریف میشود .به عبارت دیگر ،هزینه سرمایه به حداقل نرخ
بازده قابل قبول برای سرمایهگذاری جدید گفته میشود .اگر
نرخ بازده سرمایهگذاری شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد
و بدون باال رفتن درجه ریسک ،میزان بازده افزایش یابد ارزش
شرکت افزایش خواهد یافت .هزینه سرمایه ،میانگین موزون
هزینه منابع تامین شده از محل بدهیها و حقوق صاحبان
سهام است (استیرر و اسکرودر .)3101 ،در این پژوهش برای
اندازهگیری آن به روش زیر عمل میکنیم:
معرف نرخ بازده مورد انتظار
در رابطه فوق
قیمت
سود سهام مورد انتظار سال آتی،
سهامداران،
سهام در ابتدای سال ،نرخ رشد مورد انتظار.
برای محاسبه سود سهام مورد انتظار ،سود پیشبینی شده هر
سهم مالک عمل قرار گرفته و سپس سود سهام مورد انتظار
براساس میانگین نسبت سود تقسیمی به کل سود در یک دوره
سه ساله به شرح زیر اندازه گیری میشود:
 :مجموع سود خالص سه سال اخیر  /مجموع سود
تقسیمی سه سال اخیر،
 :سود سهام مورد انتظار،
 :سود پیشبینی شده هر سهم.
یافتههای پژوهش
الف :آمار توصیفی
در اولین گام برای تجزیه و تحلیل دادهها ،آمارههای توصیفی
دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد .جدول آمار توصیفی
که در جدول شماره  0آمده بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی
برای هر متغیرها میباشد.

جدول .9آماره توصیفی دادههای تحقیق
نام متغیر

تعداد مشاهده

ماکزیمم

مینیمم

میانه

میانگین

انحراف معیار

افشای داوطلبانه

312

1/211

1/511

1/011

1/020

1/001

کیفیت سود

312

1/111

1/111

1/300

1/230

1/020

هزینه سرمایه

312

1/005

1/110

1/053

1/230

1/055

سود

312

00103210

-030112

33020

505031

0153351

قیمت

312

01200

301

211

2230

2302

سود پیش بینی شده

312

3330

-011

201

030

221
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ب :آزمون نرمال بودن دادهها
جهت نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف
استفاده شده است .با توجه به سطح معنیداری آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق در جدول 3
مشاهده میکنیم که توزیع دادهها در تمامی متغیرها به استثنای
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کیفیت سود و هزینه سرمایه نرمال نمیباشد .اما ذکر این نکته
ضروری است که نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن
کل مدل میانجامد و در نتیجه توزیع دادهها در این مدل برای
همه دادهها نرمال میباشد و نیازی به استفاده از روشهای
نرمالسازی دادهها نظیر روش تبدیل لگاریتمی نمیباشد.

جدول  .4آزمون کلموگرروف ـ اسمیرنوف ()S-K
نام متغیر

نوع متغیر

تعداد

P- value

نتیجه

افشای داوطلبانه

مستقل

312

1/105

نرمال نیست

کیفیت سود

وابسته

312

1/101

نرمال است

هزینه سرمایه

وابسته

312

1/310

نرمال است

سود

مستقل

312

1/111

نرمال نیست

قیمت

مستقل

312

1/111

نرمال نیست

سود پیش بینی شده

مستقل

312

1/111

نرمال نیست
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ج :آزمون فرضیات تحقیق
فرضیههای تحقیق در قالب مدلهای آماری قابل آزمون به
شکل زیر تعریف میگردد.
فرضیه فرعی اول :بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود
رابطه معنیداری وجود دارد.
پیش از برآورد ضرایب مدل ،آزمون معنیداری انجام میشود.

فرضیه آزمون به صورت زیر است:
فرض  : Hبین افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه
0
معنیداری وجود ندارد.
فرض  : H1بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه
معنیداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول در جدول شماره  2آمده است.

جدول  .3نتایج آزمون فرضیه فرعی اول ،رابطه بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود
مدل

ضریب همبستگیR

0

1/503

ضریب

ضریب

تعیین

تعدیلی

2

R

1/302

2

آمارهF

R

1/305

23/11

سطح معنی

آماره

داریSig

دوربین واتسون

1/111

0/323

نتیجه مدل

معنیدار است
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در جدول شماره  2میزان همبستگی بین متغیرها را نشان
میدهد ،برای بررسی میزان همبستگی بین متغیرها دوربین
واتسون باید در محدوده  0/0تا  3/0باشد که در حال حاضر در
جدول باال آماره دوربین واتسون  0/323میباشد و در این

محدوده قرار دارد که نشان میدهد بین متغیرها خود همبستگی
(همبستگی کاذب) وجود ندارد و متغیرها مستقل از یکدیگر
هستند و میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها
استفاده کرد .در این جدول آماره  Fنشاندهنده این مطلب

تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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میباشد که سطح معنیداری ( )sig=1/111کمتر از سطح
خطای قابل قبول ( )α=1/10است .لذا با  20درصد اطمینان
میتوان ادعا کرد که مدل رگرسیون معنیدار بوده و فرض
خطی بودن رابطه بین دو متغیر افشای داوطلبانه و کیفیت سود
تایید میشود .ضریب تعیین محاسبه شده برابر با 1/302

میباشد که بیانکننده این مطلب است که با فرض ثابت بودن
سایر عوامل % 30/2 ،تغییرات هزینه سرمایه توسط تغییرات
افشای داوطلبانه توضیح داده میشود.
جدول شماره  5نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی ساده
فرضیه فرعی اول را نشان میدهد.

جدول  .4نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی ساده فرضیه فرعی اول
ضریب غیراستاندارد

مدل

ضریب استاندارد

بتا

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

-1/020

1/101

بتا

آماره T

سطح
معنیداری

نتیجه آزمون

-2/013

1/113

معنی دار است

افشای داوطلبانه

1/305

1/125

1/501

3/030

1/111

معنی دار است

سود

1/211

1/111

1/111

1/032

1/213

معنی دار نسیت
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در جدول شماره  5و با توجه به آماره  tبدست آمده برای متغیر
افشای داوطلبانه که سطح معنیداری ( )1/111را نشان میدهد
و مقدار بدست آمده در بتا  1/501میباشد ،با ضریب اطمینان
 %20میتوان گفت فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته
میشود یعنی این که بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
خطی وجود دارد .متغیر کنترلی سود رد میشود ،یعنی اینکه
سود رابطه معنیداری با کیفیت سود ندارد .با توجه به دادههای
بدست آمده میتوان مدل این فرضیه را چنین بیان کرد:

سود = ،EPITافشای داوطلبانه=  ، DSکیفیت سود= EQ

با توجه به مدل باال کیفیت سود میتواند رابطه با افشای
داوطلبانه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد
و وقتی که عالمت ضریب متغیر مستقل افشای داوطلبانه مثبت
است یعنی اینکه افشای داوطلبانه میتواند تأثیر مثبتی با کیفیت
سود داشته باشد.
فرضیه فرعی دوم :بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه
رابطه معنیداری وجود دارد.
پیش از برآورد ضرایب مدل ،آزمون معنیداری مدل انجام
میشود.
فرضیه آزمون به صورت زیر است:
فرض  : H 0بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه رابطه
معنیداری وجود دارد.
فرض  : H 1بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه رابطه
معنیداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم در جدول شماره  0آمده است.

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده فرضیه فرعی دوم تحقیق
مدل

3

ضریب

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

تعدیلی

R

R2

R2

1/210

1/023

1/033
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آمارهF

05/00

سطح معنی
داریSig
1/111

آماره
دوربین

نتیجه مدل

واتسون
3/101

معنیدار است
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جدول شماره  0میزان همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد،
برای بررسی میزان همبستگی بین متغیرها دوربین واتسون باید
در محدوده  0/0تا  3/0باشد که در حال حاضر در جدول باال
آماره دوربین واتسون  3/101میباشد و در این محدوده قرار
دارد که نشان میدهد بین متغیرها خود همبستگی (همبستگی
کاذب) وجود ندارد و متغیرها مستقل از یکدیگر هستند و
میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها استفاده کرد.
در جدول شماره  0آماره  Fنشاندهنده این مطلب میباشد که
سطح معنیداری ( )sig =1/111کمتر از سطح خطای قابل
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قبول ( )α =1/10لذا با  20درصد اطمینان میتوان ادعا کرد که
مدل رگرسیون معنیدار بوده و فرض خطی بودن رابطه بین دو
متغیر افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه تایید میشود.
ضریب تعیین محاسبه شده برابر با  1/023میباشد که
بیانکننده این مطلب است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل،
 %02/3از تغییرات در هزینه سرمایه توسط تغییرات در افشای
داوطلبانه توضیح داده میشود .جدول شماره  0نتایج بررسی
ضرایب رگرسیون خطی ساده فرضیه فرعی دوم را نشان
میدهد.

جدول  .9نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی ساده فرضیه فرعی دوم
ضریب غیر استاندارد
مدل

بتا

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

1/030

1/153

ضریب استاندارد
بتا

آماره T

سطح
معنیداری

نتیجه آزمون

01/303

1/111

معنی دار است

افشای داوطلبانه

-1/230

1/112

-1/353

-5/531

1/111

معنی دار است

قیمت هر سهم

-2/001

1/111

-1/300

-2/105

1/113

معنی دار است

سود پیشبینیشده

0/250

1/111

1/251

5/225

1/111

معنی دار است

ماٌخذ :محاسبات پژوهشگر

در جدول شماره  0و با توجه به آماره  tبدست آمده برای متغیر
افشای داوطلبانه که سطح معنیداری  1/111را نشان میدهد و
مقدار بدست آمده در بتا  ،-1/353با ضریب اطمینان %20
میتوان گفت فرضیه  H0رد میشود و فرضیه  H1پذیرفته
میشود یعنی این که بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
معنیداری وجود دارد .این رابطه از نوع منفی میباشد یعنی هر
چه میزان افشای داوطلبانه باالتر رود ،هزینه سرمایه کاهش
مییابد و برعکس .از بین دیگر متغیرها هم ضریب قیمت هر
سهم و سود پیشبینی شده نیز دارای رابطه با هزینه سرمایه
میباشند .با توجه به دادههای بدست آمده میتوان مدل این
فرضیه را چنین بیان کرد:
هزینه سرمایه =  ،COEافشای داوطلبانه =  ، DSقیمت
هر سهم =  ، Pسود پیشبینی شده = FEPIT

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی تاثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود
و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران پرداخته است .نتایج نشان میدهد که افشای داوطلبانه
میتواند تأثیری بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد .این رابطه
بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود به صورت رابطه مثبت و
معنادار است و رابطه بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه به
صورت رابطه منفی و معنادار میباشد .با توجه به نتایج به دست
آمده در دو فرضیه فرعی پژوهش میتوان در مورد فرضیه
اصلی (تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در
شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) نیز
اظهارنظر کرد .چون رابطه معنادار کیفیت سود وهزینه سرمایه
با افشای داوطلبانه در فرضیههای فرعی پژوهش به اثبات
رسیده است پس در مورد فرضیه اصلی پژوهش هم میتوان با
ضریب اطمینان  %20گفت که افشای داوطلبانه تأثیری بر
کیفیت سود و هزینه سرمایه دارد .این تأثیر در رابطه با کیفیت
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تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سود دارای تأثیر مثبت و در مورد هزینه سرمایه دارای رابطه
منفی میباشد.
بحث در مورد یافتههای تحقیق
در این بخش به مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای قبلی
پرداخته میشود که به طور خالصه به صورت زیر است:
نتایج به دست آمده از این پژوهش موافق با نتایج تحقیق
ملکیان و همکاران ( )0233میباشد .در تحقیق ملکیان و
همکاران ،که به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه
در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال
 0232تا  0233به بررسی اطالعات  012شرکت پرداخته شده
است این نتایج به دست آمده است که در سطح اطمینان 20
درصد بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه رابطه منفی معنیداری
وجود دارد .در واقع با افزایش کیفیت افشا ،تالش سرمایهگذاران
برای دسترسی به اطالعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه
عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .با کاهش عدمتقارن
اطالعاتی ،نقدشوندگی سهام وهزینه معامالت کاهش یافته و
تقاضا برای سهام شرکت افزایش مییابد که این موضوع
کاهش هزینه سرمایه شرکت را به دنبال خواهد داشت.
یافتههای این پژوهش موافق با نتایج تحقیق نوروش و حسینی
( )0233میباشد .در این تحقیق نوروش و حسینی با استفاده از
دادههای تاریخی سالهای  0230تا  0230مربوط به 00
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه بین
کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار
دادند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بین کیفیت
افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنیدار وجود دارد.
همچنین یافتههای تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنیدار
بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود میباشد.
یافتههای این تحقیق موافق با تحقیق بوتوسان)0221( 0
میباشد .در این تحقیق نتایج حاصل از پژوهش بوتوسان حاکی
از آن است که در شرکتهایی که تعداد زیادی تحلیلگر مالی
فعالیت آنها را دنبال می کنند ،رابطه بین میزان افشا و هزینه
سرمایه حقوق صاحبان سهام به حداقل میرسد .وی استدالل
نمود که اینگونه شرکتها چون فعالیتهای آنها توسط عده
زیادی تحلیلگر مالی دنبال میشود ،اطالعات مهم آنها پیش از
افشا از طریق گزارشهای ساالنه به طرق مختلفی توسط این
1. Botosan

تحلیلگران کسب و در بازار سرمایه منتشر میشود و در واقع
اطالعات به صورت افشای غیراختیاری در اختیار سرمایهگذاران
و بازار سرمایه قرار داده میشود .لذا اثر اطالعات اختیاری
منتشر شده در پایان سال به حداقل میرسد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش موافق با یافتههای پژوهش
کریستانو بونتیس ( )3111میباشد .در پژوهش رابطه بین
افشای اختیاری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرارگرفته است.
دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:
بین افشای داوطلبانه اطالعات تاریخی شرکت تأیید و هزینه
سرمایه ،رابطه منفی وجود دارد.
بین افشای داوطلبانه اطالعات مربوط به آینده شرکت و هزینه
سرمایه ،رابطه منفی وجود دارد.
بر طبق نتایج حاصل ،فرضیه اول رد شد اما فرضیه دوم مورد
قبول واقع شد.
نتایج این پژوهش کامال موافق با نتایج پژوهش دالیوال و
همکاران ( )3112میباشد .دالیوال و همکاران در تحقیق خود
رابطه بین هزینه سرمایه و افشای اختیاری گزارشهای
مسئولیتهای اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که شرکتهای با هزینه سرمایه
باال ،تمایل بیشتری به ارائه گزارشهای مسئولیتهای اجتماعی
دارند .البته تنها شرکتهای با عملکرد مناسب در زمینه
مسئولیتهای اجتماعی (نسبت به دیگر همتایان خود در صنعت
مربوطه) ،کاهش هزینه سرمایه را تجربه میکنند.
پیشنهادات پژوهش
 .0با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق به
سرمایهگذاران در بورس پیشنهاد میشود که جهت
سرمایهگذاریهای خود در بورس به سطح افشای شرکتها
توجه بیشتری نمایند ،زیرا هر شرکتی که افشای الزامی خود را
به همراه افشای اختیاری (داوطلبانه) در بورس ارائه میکند
میتوان یک ضریب اطمینان از پایداری سود (کیفیت سود) را
به همراه داشته باشد در ضمن این شرکتها هم میتوانند
براساس انتشار این گونه اطالعات هزینه سرمایه خود را کاهش
دهند.
 .3با توجه به یافتههای تحقیق به شرکتهای بورسی پیشنهاد
میشود که سطح افشای داوطلبانه خود را افزایش داده ،زیرا از
این طریق هم میتوانند نظر سرمایهگذاران را به خود جلب
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نمود و هم میتوانند هزینه سرمایه خود را کاهش و کیفیت
سود خود را باالتر ببرند.
 .2پیشنهاد میشود سازمان بورس دالیل عدم کیفیت افشای
گزارشگری مالی شرکتهای بورسی را مورد مطالعه قرار دهد و
راهکارهایی بیندیشد تا با افزایش کیفیت افشای گزارشگری
مالی شرکتهای بورسی زمینه برای تبدیل شدن به یک بازار
ما را فراهم گردد.
 .5پیشنهاد میگردد سازمان بورس برای شرکتهایی که
کیفیت افشای گزارشگری مالی بهتری دارند مورد تشویق قرار
گیرند و تسهیالتی برای آنها در نظر گرفته شود.
به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج تحقیق در آینده
میتوان به موضوع های زیر توجه بیشتری نمود:
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 .0پیشنهاد میگردد رابطه بین افشای داوطلبانه و ساختار
سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد بررسی قرار گیرد.
 .3پیشنهاد میگردد رابطه بین افشای داوطلبانه و تأثیر آن بر
قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد بررسی قرار گیرد.
 .2پیشنهاد میشود رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار گیرد.
 .5پیشنهاد میشود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه سرمایه
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار گیرد.
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