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حسابداري مدیریتمجله 
1389مستانز/ هفتمشماره / ومسسال 

بررسی عوامل موثر بر رتبه بندي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ 
کیفیت افشاء و به موقع بودن

1مهدبهمن بنیدکتر

2محسن محسنی شریف

چکیده:
مفهوم افشاء ، مفهوم گسترده اي است که از جنبه هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. پـژوهش  حاضـر   

ت افشاي اطالعات و برخی از عوامل تأثیر گزار بر آن را، مورد مطالعه قـرار مـی دهـد. بـه همـین منظـور       مفهوم کیفی
شرکت بود، به عنوان جامعه آمـاري  311که شامل 86شرکتهاي رتبه بندي شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 

اي مالی و یاداشتهاي همراه به بررسی رابطه پژوهش انتخاب شد . سپس با استفاده از اطالعات مندرج در متن صورته
بین برخی از عوامل تاثیر گذار بر رتبه بندي شرکتهاي موجود دربورس اوراق بهادار نظیراندازه شرکت ،بازده داراییها، 
اهرم مالی،نوع حسابرس، نوع گزارش حسابرس، درصد مالکیت سهامدار عمده، نـوع واحـد تجـاري و نـوع صـنعت      

پرداخته شد.
ر این پژوهش با توجه به اینکه ارائه به موقع اطالعات به سازمان  بورس اوراق بهادار بـه عنـوان عامـل اصـلی     د

رتبه بندي شرکت ها از سوي این سازمان مدنظر قرار گرفته بود، از این رو متغیر وابسته،  فاصله زمـانی بـین تـاریخ    
شده است. نتایج تحقیق حـاکی از ایـن اسـت کـه رتبـه      تهیه صورتهاي مالی و تاریخ انجام حسابرسی در نظر گرفته

افشاء با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط معنی دار مثبت دارد. اما با نوع گزارش حسابرس و درصد مالکیت سهام 
بـا  نوع واحـد تجـاري  و بازده داراییها، اهرم مالی،نوع حسابرسرابطه معنی دار منفی دارد. هم چنین رابطه اي میان 

.ه افشاء مشاهده نشدرتب

کیفیت افشاء، به موقع بودن ، اندازه شرکت ، گزارش حسابرسی و سازمان بورس اوراق کلیدي:هايهواژ
.بهادار

نویسنده مسئول و مکاتبه کننده اصلی ،،استادیار مدعو گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران-1
ه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانکارشناس  ارشد حسابداري دانشگا-2

20/11/89تاریخ پذیرش: 10/9/89تاریخ دریافت: 
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مقدمه-1
یـر شـرایط   غیمروزه با توجه به فضـاي رقـابتی و ت  ا

اعتبـار  ،هـا ترین موضوع براي شرکتمهم،کسب وکار
ابزارهـاي مهـم   ازیکی.باشدو سطح مقبولیت آنها می

. هاسـت بندي شرکترتبه،نشان دادن این موضوعبراي
میـزان اعتبـار و   مظهـر تواندها میدر واقع رتبه شرکت

موضوع اغلب کشورها اینوجه بهتباباشد.آنهاقدرت 
اوراق هاي موجود در بـورس  بندي شرکتاقدام به رتبه

راددر ایران نیز بـورس اوراق بهـا  اند.خود کردهبهادار 
بـر پایـه افشـاء بـه موقـع      ها بندي شرکتاقدام به رتبه

.وده استمناطالعات 
اي فراگیر اسـت و تقریبـاً   افشا در حسابداري واژه

گیرد. یکـی  تمامی فرآیند گزارشگري مالی را در بر می
از اصــول اولیــه حســابداري اصــل افشــاي کلیــه       

هاي بـا اهمیـت و مربـوط دربـاره رویـدادها و      واقعیت
هاي مالی واحدهاي تجاري است. اصـل مزبـور   یتفعال

اي تهیـه و  هاي مالی به گونـه کند که صورتایجاب می
هـاي گزارشـگري اوالً بـه    ارائه شود که از لحاظ هدف

موقع ، مربوط و قابل اعتماد و ثانیاً قابل مقایسه و قابل 
هـاي  کننـدگان صـورت  فهم باشد. یعنی بتواند اسـتفاده 

، صمیمات آگاهانه کمک کند (عالیورمالی را در اتخاذ ت
1370 ،25 .(

عوامل موثر هدف اصلی این پژوهش آن است که
و اطالعات را مـورد بررسـی قـرار داده   ءبرکیفیت افشا

اوراق هـا در بـورس  بر اساس شرایط موجـود شـرکت  
ی یمبنـا ،آنهـا اطالعـات توسـط  و کیفیت افشايبهادار

را هـا شرکتبندي رتبهتئوریک براي متغیرهاي موثر بر
پژوهش به نحـوي بررسـی   متغیرهاي مشخص نماید.

بنـدي  شود که بتـوان تـاثیر آنهـا را بـر عامـل رتبـه      می
هـا مشـخص نمـود. از ایـن رو منظـور از ایـن       شرکت

ــه   ــر رتب ــذار ب ــل تاثیرگ ــژوهش بررســی عوام ــدي پ بن
ها از لحاظ ارائه به هنگام صـورت هـاي مـالی    شرکت
است.  

وهشمبانی نظري پژ-2
تئوري افشاء-1-2

افشا به عنوان یکـی از اصـول حسـابداري مطـرح     
ي اطالعات مربوط است و براساس این اصل، باید کلیه

هاي شرکت به نحـو مناسـب و بـه موقـع در     به فعالیت
گیـرد.  هاي مختلف استفاده کننده قرار مـی اختیار گروه

در واقع هدف اصلی از افشا عبارت است از؛ کمک بـه  
گیـــري مربـــوط بـــه کننـــدگان در تصـــمیمهاســـتفاد
ها، ارزیـابی  گذاري، تفسیر وضعیت مالی شرکتسرمایه

بینی جریانات وجوه نقـد آتـی.   عملکرد مدیریت، پیش
هاي بـا اهمیـت واحـد    در این راستا باید  کلیه واقعیت

اي مناسـب و کامـل افشـا شـوند، تـا      اقتصادي به گونه
ــردد و از   ــراهم گ ــردگمی امکــان اتخــاذ تصــمیم ف س

ــق       ــد از طری ــاء بای ــل آورد. افش ــه عم ــوگیري ب جل
هاي مالی اساسی کـه  هاي قانونی شامل صورتگزارش

حاوي تمامی اطالعات با اهمیت، مربـوط و بـه موقـع    
ــه   ــه گون ــات ب ــن اطالع ــد و ای ــم و  باش ــل  فه اي قاب

ــی ــا امکــان اتخــاذ   حت ــه گــردد؛ ت ــل ارائ االمکــان کام
کننـدگان فـراهم   هاي آگاهانـه را بـراي اسـتفاده   تصمیم

).  15، 1376سازد(ملکیان ، 
در تعریف افشاء آورده انـد:  1برداهندریکسن و ون

افشا در حالت کلی به معناي انعکاس اطالعات است. "
اما حسابداران از این واژه معناي محدودتري را در نظر 

گیرند و آن را بـه معنـاي انعکـاس اطالعـات مـالی      می
هاي مالی می دانند، کـه  واحد تجاري در قالب گزارش

(هندریکسن ، "شود معموالً به صورت سالیانه ارائه می
ــویی225، 1384 ــده 2) .  بلکـ ــا را دربرگیرنـ ي ، افشـ

گـذار معمـولی مفیـد    داند که براي سرمایهاطالعاتی می
واقــع شــود و موجــب گمراهــی خواننــده نگــردد. بــه 
صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی است که هـیچ  

گذار معمولی عات مهم مورد توجه و عالقه سرمایهاطال
، 1381(ریـاحی بلکـویی ،   نباید حذف و یا پنهان شود

ي افشـــا را دربرگیرنـــده3). ولـــک و همکـــاران251
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اطالعات مالی مربوط، اعم از اطالعات داخل و خـارج  
دانند. همچنین افشاي اطالعات هاي مالی میاز صورت

مـوارد افشـاي خـارج از    اي را به عنوان یکی ازبودجه
(ولــک و کننــدهــاي مــالی، معرفــی مــیمــتن صــورت

).  452، 1387همکاران ،

کیفیت افشاء-2-2
ــات    ــت افشــاي اطالع ــده کیفی ــین کنن ــل تعی عوام
حسابداري، متعدد هستند. پانانن و لین کیفیـت افشـاي   
اطالعات حسابداري تـابعی از عوامـل مختلـف شـامل     

رشـد فـروش، انـدازه    ساختار سـرمایه، نـوع مالکیـت،   
شرکت و هم چنین وضـعیت سـهام شـرکت در بـازار     

. (Paananen and Lin , 2009, 32)شناسـند سرمایه مـی 
ــت   ــاثر از کیفی ــت افشــاي اطالعــات را مت ــنمن کیفی پ
اســتانداردهاي حســابداري ، کیفیــت حسابرســی و     

). تونـا و  Penman , 2003, 602مدیریت سود می داند(
ــه هنگــام همکــاران کیفیــت افشــاء ر ا در اثرگــذاري ب

اطالعات حسابداري بر شاخص هاي بازار نظیر قیمت 
و بازده سهام می دانند. هم چنین آن ها یکی از ویژگی 
هاي کیفیت افشاء را تائید پیش بینـی هـاي قبلـی مـی     

. ناگـار و همکـاران   Tuna et. al 2006, 9 )شناسـند(  
ن بهبود کیفیت افشاء را عاملی براي کاهش عـدم تقـار  

اطالعاتی و در نتیجه کاهش هزینه هاي نمایندگی میان 
سهامداران و مـدیران مـی داننـد. آن هـا در پژوهشـی      
دریافتند که هر گاه پاداش مدیران بر پایه قیمـت سـهام   
تعیین گردد ، میان پاداش مدیران و کیفیت افشاء رابطه 

. (Nagar et. al , 2003, 284)اي مثبت وجود دارد

هاي خارجیپژوهش -3-2
کونـگ در کشور هونـگ 4فرگوسن و همکاران

پژوهشی در زمینه افشاي داوطلبانه انجام دادند. در این 
شرکت انتخاب شـده بـود.   142پژوهش یک نمونه از 

مـورد دربـاره افشـاء تهیـه و بـا      93سپس فهرسـتی از  

استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی بـه بررسـی   
هاي موجود در بورس اوراق شرکتافشاء داوطلبانه در 

کونگ پرداختند. نتایج پـژوهش حـاکی از   بهادار هونگ
این بود که شاخص افشاء با اهرم مالی و نـوع شـرکت   
رابطه دارد و نوع صنعت و اندازه شـرکت بـا شـاخص    

لِ اُنگ و (Ferguson , 2002, 126).افشاء رابطه ندارد 
همبسـتگی  در پژوهش خود نشان دادند کـه  5هورویتز

مثبتی بین افشـاي داوطلبانـه و اسـتقالل هیـات مـدیره      
هـایی بـا   وجود دارد. اما ایـن امـر فقـط بـراي شـرکت     

leung and).% صـادق اسـت  25مدیران مالک کمتر از 

Horwitz, 2004, 3) در پژوهشـی  6اوسوآنسا و لـونتیز
در یونان دریافتند که بین اندازه شرکت ، نسبت اهرمی 

نوع صنعت و درصد سهام متعلق بـه  ، نوع حسابرس ، 
مدیران داخلی شرکت با ارائه به موقـع صـورت هـاي    

Owusu-Ansah and).مالی رابطه معنی دار وجود دارد 

Leventis, 2006, 275)

تــاثیر "در تحقیقــی بـا عنــوان  7لیـو و همکــاران 
افشاي اختیاري، ساختار مالکیت و هزینـه سـرمایه بـر    

، تاثیر افشاي اختیاري را بر "آتیسودهاي -ارتباط بازده
ارتباط بین بازدهی جاري سـاالنه، سـودهاي سـاالنه و    
سودهاي آتی و اثر ساختار مالکیت و هزینه سرمایه بـر  
این رابطه را مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش آنها 
نشان داد ارتباط مثبتـی بـین سـطح افشـاء اختیـاري و      

وجـود دارد. هـم   سطح اخبار دربـاره  سـودهاي آتـی    
هایی که مالکیت مدیریت در آنها بـاال  چنین در شرکت

تري بین بـازدهی جـاري سـهام و    است، ارتباط ضعیف
سودهاي آتی وجود دارد. آن ها دریافتند بـین بـازدهی   
سهام جاري و سودهاي آتی، زمانیکه هزینه سرمایه باال 

,Lou and et.al)اسـت، ارتبـاط ضـعیفی وجـود دارد    

2006, 502) ..
در پژوهشی بـا عنـوان تغییـر    8تنویر و دیگران

مقررات و کیفیت الزامات افشاي اجبـاري  بـه بررسـی    
تاثیر تغییر در مقررات بر کیفیت رعایت الزامات افشاي 
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اجباري در کشور بنگالدش پرداختند. در این پـژوهش  
ي موجود در بـورس  هاهاي مالی ساالنه شرکتصورت

به عنوان شـاخص افشـاي   مقررات قبل و بعد از تغییر
هاي آمـاري نشـان   اجباري در نظر گرفته شده و تحلیل

که قوانین در طی دوره زمانی ءدهد که رعایت افشامی
افشاء بیشتر می شود ، افشاي بیشتري از سوي شـرکت  

.(Tanweer and et. al , 2007, 15)ها انجام می گردد 
ري ، عبداله در مـالزي دریافـت کـه میـان سـودآو     

نسبت اهرمی ، ترکیب اعضاي هیئـت مـدیره ، وجـود    
کمیته حسابرسی و ارسـال بـه موقـع اطالعـات رابطـه      

ــود دارد  ــی داري وجـ .  (Abdullah, 2007, 2)معنـ
در بررسی عوامل تاثیرگذار برارسال 9ماهاجان و چاندر

به موقع اطالعات در کشور هنـد دریافتنـد کـه انـدازه     
عوامـل مهـم در   شـرکت، نـوع صـنعت، سـودآوري از    
Mahajan and).ارسـال بـه موقـع اطالعـات هسـتند     

Chander, 2008, 12)در پژوهشی 10الموسی و العباس
در عربستان دریافتند که اندازه شرکت، نـوع اظهـارنظر   
حسابرس ، نوع حسابرس ، نوع صـنعت و سـودآوري   
شرکت از عوامل موثر در ارائـه بـه موقـع در گـزارش     

,Almosa and Alabbas)می باشدهاي مالی پایان دوره

2008, 2).
در بررسی اثر نظام راهبـري بـر   11عزت و المسري

افشاي به موقع اطالعات صورت هاي مـالی از طریـق   
اینترنت در مصـر نشـان دادنـد، انـدازه شـرکت، نـوع       
صنعت، نقـدینگی، ترکیـب مالکیـت، ترکیـب اعضـاي      

ر هیئت مدیره و انـدازه آن  از عوامـل تعیـین کننـده د    
افشاي به موقع از طریق اینترنت می باشند. هـم چنـین   
آنها دریافتند شرکتهاي بزرگی کـه در بخـش خـدمات    
فعالیت  می کنند و نقدینگی بـاالیی دارنـد، اطالعـات    

خود را به هنگام تر از بقیه شرکت ها منتشر می نمایند  
.(Ezat and El-masry, 2008,845)

پژوهشـی  در کشـور مـالزي  12نورواتی و دیگـران 
انجام دادند با عنوان رابطه اعضاي هیأت مدیره شرکت 

ــالی در   ــاي مـ ــی و کیفیـــت افشـ ــه حسابرسـ ، کمیتـ
هایی که براي اولین بار سهام خود را در بورس شرکت

عرضــه مــی کننــد. نتــایج پــژوهش حــاکی از آن بــود  
هــایی کــه در آن هــا  اعضــاي هیــأت مــدیره  شــرکت

تـه حسابرسـی   غیرموظف بیشتر است  و هم چنین کمی
ــز     ــتري نی ــاي بیش ــت افش ــد،  کیفی ــري دارن ــزرگ ت ب

.(Nurwati and et.al. , 2009, 136)دارند
به بررسی کیفیت گزارشگري مالی و 13لی و وانگ

کارایی سرمایه گذاري در کشور چـین پرداختنـد. آنهـا    
شاخص کیفیت گزارشگري مـالی را شـاخص کیفیـت    

رفتنـد.  اقالم تعهدي و شاخص مدیریت سود در نظر گ
نتیجه پژوهش آن ها بیانگر آن بـود ، شـاخص کیفیـت    
اقالم تعهدي با سطح پائین سـرمایه گـذاري رابطـه اي    
معکوس دارد. هم چنـین شـاخص مـدیریت سـود بـا      

Li)سطح باالي سرمایه گذاري رابطه اي معکوس دارد

and Wang , 2010, 197).
در بررسی اثر رقابت بازار بر کیفیـت افشـاي   14لی 

بانه اطالعات ، دریافت رقابـت موجـب افـزایش    داوطل
کیفیت افشاي داوطلبانه اطالعات می شود. هـم چنـین   
نتیجه تحقیق او نشان داد شرکت هاي بزرگ در مقابـل  
شرکت هاي کوچک که تـوان رقـابتی بـاالیی دارنـد ،     
کیفیــت افشــاي کمتــري در مقایســه بــا شــرکت هــاي 

.   (Li, 2010, 663)کوچک دارند

وهش هاي داخلیپژ-4-2
هـاي  ملکیان پژوهشی در زمینـه فراگیـري گـزارش   

هاي پذیرفته شـده در  هاي مالی شرکتساالنه و ویژگی
سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. هدف وي 
از این پـژوهش کمـک بـه تـدوین اسـتانداردهایی در      

و نتایج حاکی از ي گزارشگري مالی در ایران بود زمینه
ه بین اندازه شرکت، فروش خـالص، نسـبت   این بود ک

بـدهی بــه حقـوق صــاحبان سـهام رابطــه وجــود دارد    
). 13، 1376(ملکیان ، 
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ــوان   ــرد پژوهشــی را تحــت عن ــوري ف افشــاي "ن
انجـام داده  "هـا هاي مالی شـرکت اطالعات در گزارش

هاي کمی و است. در این پژوهش کوشش شده تا جنبه
ضــمن بررســی کیفــی افشــاي اطالعــات را در ایــران 

هاي سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد. روند افشـا  گزارش
هـاي شـرکت   اطالعات در قالب سه ویژگی از ویژگـی 

(میزان دارائی، حاشـیه سـود، ماهیـت صـنعت)، مـورد      
نتایج حاصله از این پژوهش نشان بررسی قرار گرفت.

داد، میــان انــدازه شــرکت از لحــاظ جمــع دارایــی هــا 
ن افشاء در یادداشـت هـاي همـراه    وحاشیه سود و میزا

صورت هاي مالی رابطه اي مثبت وجود دارد. اما میـان  
نوع صنعت و افشاء رابطه اي وجود ندارد (نوري فرد ، 

1377 ،10 .(
) در پژوهشی با عنـوان  1383ملکیان و سیدآبادي (

هاي مالی بر افشاي کامـل  بررسی تاثیر اندازه و نسبت"
ایجاد یک چـک لیسـت از   اقدام به "هاي مالیصورت

قلم بـود و از  168اقالم افشاي الزامی نمودند که شامل 
متن استانداردهاي حسابداري اسـتخراج گردیـده بـود.    

هـاي  شـرکت از شـرکت  50آنها مدل خود را بر روي 
پذیرفته شده در بورس آزمـون نمودنـد. نتـایج آن هـا     

هـا بـه   نشان داد که بین اندازه شـرکت، نسـبت بـدهی   
صاحبان سهام و نسبت سود قبل از مالیـات بـه   حقوق 

هاي مالی رابطـه  فروش خالص با افشاي کامل صورت
).  15، 1383دار وجود دارد(ملکیان و سیدآبادي ، معنی

در پژوهشی بـا  )1388کاشانی پور و پارچینی(
رابطه افشاي اطالعات اختیاري و اعضاي غیـر  "عنوان 

طـه دو مکانیسـم   بـه بررسـی راب  "موظف هیات مدیره
کنترلی یعنی افشاي اختیاري(مکانیسم کنترل خـارجی)  
و مدیران غیـر موظف(مکانیسـم کنتـرل داخلـی) مـی      
پردازد. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که رابطـه معنـی   
داري بین ایـن دو متغیـر  وجـود دارد(کاشـانی پـور و      

). 16، 1388پارچینی ، 

روش شناسی پژوهش-3
رد مطالعهمتغیرهاي مو-1-3

متغیرهاي وابسته و مستقل با توجـه بـه پیشـینه    
پژوهش هاي خارجی انتخاب شـده انـد.  از آنجائیکـه    

هاي پذیرفته شده در بورس براسـاس  بندي شرکترتبه
شود، لذا در شاخص به موقع بودن اطالعات انجام  می

این پژوهش متغیر وابسته، فاصله زمانی بین تاریخ سال 
بندي شده در هاي رتبهخ حسابرسی شرکتمالی و تاری

بورس به عنوان عاملی براي ارائه به موقع اطالعات در 
نظر گرفته شده است. اما متغیرهاي مستقل به شرح زیر 

می باشند:
عبـارت اسـت از   ه شـرکت زانـدا اندازه شـرکت: 

ها  لگاریتم طبیعی جمع دارایی
شاخصی اسـت بـراي تعیـین ریسـک     اهرم مالی:

شرکت که عبارت است از نسبت بدهی بـه جمـع   مالی 
هادارایی

ــازده دارایــی ــا:ب شاخصــی اســت از عملکــرد ه
اقتصــادي شــرکت کــه عبــارت اســت از نســبت ســود 

ها.خالص به جمع دارایی
منظـور از نـوع   نوع شـرکت حسابرسـی کننـده:   

شرکت حسابرسی کننده این است کـه شـرکت  مـورد    
سازمان مـورد  نظارت در بورس توسط کدام موسسه یا

هاي مـالی شـرکت   گیرد.اگر صورتحسابرسی قرار می
توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشـد عـدد   
یک ودر غیر این صورت مقدار صفر به آن نسبت داده 

می شود.  
گزارش هاي حسابرسی به نوع گزارش حسابرس:

چهار شکل مقبول ، مشروط، مردود و عدم اظهار نظـر  
ش  اگر گزارش حسـابرس دربـاره   است. در این  پژوه

صورت هاي مالی شرکت از نوع مقبول باشد عدد یک 
به آن نسبت داده و در غیر ایـن صـورت بـراي مقـدار     

صفر براي آن در نظر گرفته می شود.  
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عبارت است از درصد سهام متعلق مالکیت دولتی:
به دولت

منظـور از نـوع واحـد تجـاري     نوع واحد تجاري:
د تجاري است که اگر تولیـدي باشـد   زمینه فعالت واح

مقدار یک واگر غیر تولیدي باشد مقدارصفر اختصاص 
داده می شود.  

منظور از نوع صنعت عبارت اسـت از  نوع صنعت:
کنــد. در ایــن صـنعتی کــه شــرکت در آن فعالیــت مــی 

پژوهش هـر شـرکت کـه در صـنعت مـرتبط بـا خـود        
ار فعالیت می کند مقدار یک و در غیر این صورت مقد

صفر اختصاص داده شده است.  

فرضیه ها-2-3
ــژوهش،      ــینه پ ــري و پیش ــانی نظ ــه مب ــه ب باتوج

هاي پژوهش به صورت ذیل تدوین می گردد:  فرضیه
میان اندازه شرکت و رتبه شرکت ازنظر کیفیـت  )1

افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه وجـود   
دارد.

میان بازده داراییها و رتبه شرکت ازنظر کیفیـت  )2
افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه وجـود   

دارد.
میان اهرم مالی و رتبـه شـرکت ازنظـر کیفیـت     )3

افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه وجـود   
دارد.

میــان نــوع شــرکت حسابرســی کننــده و رتبــه  )4
شرکت ازنظـر کیفیـت افشـاي اطالعـات و بـه      

موقع بودن رابطه وجود دارد.
ه شـرکت  میان نـوع گـزارش حسـابرس و رتبـ    )5

ازنظر کیفیت افشاي اطالعات و به موقع بـودن  
رابطه وجود دارد.

میان درصد مالکیت دولتی و رتبه شرکت ازنظر )6
کیفیت افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه  

وجود دارد.

میان نوع واحد تجـاري و رتبـه شـرکت ازنظـر     )7
کیفیت افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه  

وجود دارد.
صنعت و رتبه شـرکت ازنظـر کیفیـت    میان نوع)8

افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطـه وجـود   
دارد.

قلمرو پژوهش -3-3
قلمرو مکانی پـژوهش، شـامل شـرکتهاي پذیرفتـه     
شده در بـورس اوراق بهـادار مـی باشـد.قلمرو زمـانی      
پژوهش شـرکتهاي رتبـه بنـدي شـده توسـط سـازمان       

ــال   ــادار در س ــورس اوراق به ــد 86ب ــی باش ــوع م . ن
باشد. به دلیل آنکه داده هاي مـورد  پژوهش تجربی می

استفاده اطالعات واقعی و تاریخی و گذشته نگر است، 
لذا می توان آن را از نوع پـس رویـدادي طبقـه بنـدي     

کرد.   
روش پژوهش توصـیفی، از نـوع همبسـتگی و بـه     

ــی  ــی م ــورت مقطع ــتفاده از روش  ص ــا اس ــد و ب باش
شـود. جامعـه آمـاري    مـی رگرسیون چند متغیره انجـام 

پژوهش شرکتهاي رتبـه بنـدي شـده در بـورس اوراق     
شرکت می باشد که باتوجه بـه عـدم   313بهادار شامل 

شرکت در 311شرکت، 2دسترسی به صورتهاي مالی 
جامعه آماري پژوهش مورد تحلیل قرار گرفـت.آزمون  

و بــه روش spss16فرضــیه بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
گام به گام انجام شده است.  تجزیه و تحلیل

نتایج تحقیق-4
هاي توصیفی  آماره-1-4

در این بخـش کمیـت هـاي آمـار توصـیفی متغیـر       
وابسته و متغیر مستقلی که کمی هستند ارائه می شوند. 
این  آماره ها شامل میـانگین، میانـه و انحـراف معیـار     

باشــد. نزدیــک بــودن میانــه و متغیرهــاي موجــود مــی
داده ها بیانگر آن است که ، داده ها از توزیعی میانگین 
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نرمــال برخــوردار هســتند. از آنجائیکــه طبــق قــانون ، 
شرکت ها موظف هستند تا پایان تیرماه هرسال ، اظهار 
صورت هاي مالی خود را به سازمان امور مالیاتی و هم 
چنین به بورس ارسال نمایند. لـذا شـاخص بـه موقـع     

) و تاریخ حسابرسیال مالیتفاوت بین تاریخ سبودن (
روز تقسیم شده اسـت. همانگونـه کـه در    120بر عدد 

منعکس است، میانگین ارسال صـورت  1نگاره شماره 
80روز یعنـی تقریبـاً   120درصـد  67هاي مالی برابر 

هـا بـه طـور    روز می باشد. به عبـارت دیگـر شـرکت    
روزه ، صورت هاي مالی خـود را  80متوسط  با تاخیر 

حسابرسی و به سازمان بورس ارسال می نماینـد. هـم   
درصـد از سـهام   49چنـین بـه متوسـط دولـت مالـک      

شرکت هاي مـورد مطالعـه مـی باشـد. نسـبت بـدهی       
درصـد و شـاخص   61شرکت هاي نمونه تحقیق برابر 

14طـور متوسـط   سودآوري (بازده دارایی ) ان هـا بـه  
درصد است.

آماره هاي توصیفی–1نگاره شماره 

میانهمیانگیننام متغیر
انحراف 

معیار
تفاوت بین تاریخ سال 

و تاریخ حسابرسیمالی
67/066/029/0

27/1307/1350/1اندازه شرکت
14/012/011/0هابازده دارایی
61/062/026/0اهرم مالی

08/4989/4859/22تیدرصد مالکیت دول

آزمون نرمال بودن متغیر وابسته-2-4
براي برازش مدل رگرسـیونی متغیـر وابسـته بایـد     
داراي توزیع نرمال باشد، در این قسمت شـرط نرمـال   
بودن متغیر وابسته (تفـاوت بـین سـال مـالی و تـاریخ      
حسابرسی) در برازش مدل رگرسـیونی مـورد بررسـی    

زیـر وضـعیت نرمـال    2اره قرار می گیرد. نگـاره شـم  
دهـد در صـورتی کـه    بودن متغیر وابسته را نشـان مـی  

تقریباً تمام نقاط بر روي خط نرمال قرار داشـته باشـند   
طور که در شـکل  توزیع متغیر نرمال خواهد بود، همان

مشــخص اســت ایــن متغیــر از توزیــع نرمــال پیــروي 
کند و بایـد از تبـدیلی بـراي نرمـال کـردن متغیـر       نمی

بسته استفاده نمود.وا

2نگاره شماره 

تبدیالت مختلفی براي نرمال نمودن متغیـر وابسـته   
استفاده می شود. در این پژوهش با اسـتفاده از تبـدیل   

توان متغیر وابسته را به متغیري ) میLnلگاریتم طبیعی(
،  وضــعیت  3نرمــال تبــدیل نمــود. در نگــاره شــماره 

ابسـته نشـان داده شـده    نرمال تبدیل لگاریتمی متغیـر و 
است.  

3نگاره شماره 
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آزمون فرضیه-3-4
آزمون فرضیه بر اساس روش گـام بـه گـام انجـام     
شده است که در گام آخر، نتایج زیـر بـه دسـت آمـده     

:است
با توجه به نتـایج حاصـل از آزمـون فرضـیه(نگاره     

)، از آنجائیکه سطح معنی داري متغیرهاي نوع 4شماره 
ش حسابرسی ، درصد مالکیت دولتی صنعت، نوع گزار

درصد اسـت . از ایـن رو میـان    5و اندازه شرکت زیر 
نوع صنعت، نوع گزارش حسابرسی ، درصـد مالکیـت   
دولتی و اندازه شرکت با رتبه شـرکت از نظـر کیفیـت    

افشاي اطالعات و به موقع بودن رابطه وجود دارد. بـر  
8و 6، 5، 1اساس ایـن نتـایج فرضـیه هـاي شـماره      

تائید و بقیه فرضیه ها شامل رابطه میان بـازده داراییهـا،   
اهرم مالی، نوع حسابرس و نوع واحد تجاري بـا رتبـه   

موقـع  شرکت از نظـر کیفیـت افشـاي اطالعـات و بـه      
ضرایب و سطح 5، تائید نمی شوند. نگاره شماره بودن

معنی داري متغیرهاي فرضیه هـاي مـذکور نشـان مـی     
اهده می شود سطح معنـی داري  دهد. همانگونه که مش

درصد است. بنابراین فرضـیه هـاي    5متغیرها بیشتر از 
رد می شوند. (H1)تحقیق 

ضرایب رگرسیونی-4نگاره شماره 

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

سطح معنی داريTآماره 
بتاخطاي استانداردبتا

000/0-172/076/4-817/0مقدار ثابت

009/0002/0268/014/5000/0نوع صنعت

000/0-504/4-039/0237/0-174/0ینوع گزارش حسابرس

004/0-868/2-001/0148/0-002/0دولتیدرصد مالکیت 

029/0012/0121/0341/2020/0اندازه شرکت

ضرایب رگرسیونی-5نگاره شماره 

مدل
استانداردضرایب ضرایب غیر استاندارد

سطح معنی داريTآماره 
بتاخطاي استانداردبتا

116/0-575/1-196/0099/0-308/0بازده دارایی ها 

011/0083/0008/0130/0897/0اهرم مالی

033/0047/0038/0702/0483/0نوع حسابرس

518/0-648/0-048/0037/0-031/0نوع واحد تجاري

رازش شده  مدل ب-4-4
مدل برازش داده شده توسط روش گام بـه گـام را   

توان در زیر نوشت:  می

Y= β0 + β1X1 + β2 X2+ β3 X3+ β4 X4 + ε
که در آن مقادیر ضرایب و متغیرهاي مستقل مـدل  

به صورت زیر می باشد.6با توجه به نگاره شماره 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

اظ کیفیت افشاء و به موقع بودنهاي بورس اوراق بهادار تهران از لحبندي شرکتبررسی عوامل موثر بر رتبه

59 هفتمشماره مجله حسابداري مدیریت / 

شرح  ضرایب و متغیرهاي مدل-6نگاره شماره 
(β)ضرایبشرح پارامترنوع پارامتراي مدلپارامتره

Yمتغیر وابسته
لگاریتم طبیعی تفاوت بین تاریخ سال مالی و 

تاریخ گزارش حسابرس
-

X1009/0نوع صنعتمتغیر مستقل
X2174/0نوع گزارش حسابرسمتغیر مستقل-
X3002/0دولتیدرصد مالکیت متغیر مستقل-
X4029/0کتاندازه شرمتغیر مستقل

β0817/0میانگین مقدار متغیر وابستهعرض از مبدأ-

εتفاوت بین مقادیر واقعی و پیش بینی شدهخطاي مدل-

7نگاره شماره 

مدل
ضریب 
همبستگی

ضریب 
تبیین

دوربین واتسنانحراف معیارضریب تبیین تعدیل شده

446/0199/0188/031842/0873/1

اندازه شرکتمتعلق به دولت ودرصد سهامی،نوع گزارش حسابرس،نوع صنعت،ثابتمقداررتند از:متغیرهاي مستقل عبا

نشـان داده شـده   6همانگونه که در نگـاره شـماره   
است ، متغیر وابسته رابطه اي مثبت بـا نـوع صـنعت و    
اندازه شرکت اما رابطـه اي منفـی بـا گـزارش مقبـول      

حسابرسی ومالکیت دولتی دارد. 

توان تبیین مدل  -5-4
توان تبیین کننـدگی و توضـیح دهنـدگی مـدل در     

نشـان داده شـده اسـت. همانگونـه کـه      7نگاره شماره 
مشاهده می شود، ضـریب تبیـین تعـدیل شـده  مـدل      

درصد اسـت. ایـن موضـوع بیـانگر آن     20تقریباً برابر 
درصد از تغییـرات متغیـر وابسـته توسـط     20است که 

مستقل مدل بیان می شـوند و بقیـه ناشـی از    متغیرهاي 
عوامل دیگري است که در ایـن پـژوهش دیـده نشـده     

، دهدره دوربین واتسن نیز نشان میاست. هم چنین آما
میان مقادیر خطاي مدل خود همبستگی وجود ندارد.

آزمون آنالیز واریانس-6-4
ي این آزمون نشان می دهـد کـه آیـا واقعـاً رابطـه     

یرها وجود دارد یا خیر؟ این کار با آمـاره  خطی بین متغ
Fمقدار 8شود. در نگاره شماره انجام میF  براي مدل

5و  سطح معنـی داري آن صـفر و زیـر    784/18برابر 
درصد می باشد. در نتیجه رابطه خطی میان متغیرهـاي  
مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و بـه عبـارتی مـدل    

معنی دار است.  
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آزمون آنالیز واریانس -8ه شماره نگار

سطح معنی داريFآماره میانگین مجموع مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمدل

618/74905/1784/18000/0رگرسیون

722/30303101/0باقیمانده ها

340/38307کل

9نگاره شماره 

نوع صنعتاندازه شرکت
درصد مالکیت 

تیدار دولسهام
نوع گزارش 

یحسابرس

اندازه شرکت
-013/0047/0-1017/0ضریب همبستگی

764/0815/0406/0-سطح معنی داري

نوع صنعت
-183/0-1049/0ضریب همبستگی

385/0001/0-سطح معنی داري

ــت   ــد مالکی درص
سهام

1105/0ضریب همبستگی

064/0-سطح معنی داري

ــزارش   ــوع گـ نـ
یابرسحس

1ضریب همبستگی

-سطح معنی داري

هم خطی میان متغیرهاي مستقل مدل  -7-4
معموالً هم خطی میـان متغیرهـاي مسـتقل وجـود     
دارد. اما اگر این هم خطی زیـاد باشـد، مـدل مناسـب     
، نخواهد بـود. یکـی از روشـهاي آزمـون هـم خطـی       

محاسبه مـاتریس همبسـتگی اسـت. در ایـن مـاتریس      
یب همبستگی بین هـر زوج از متغیرهـاي مسـتقل    ضر

محاسبه می شود. عدم همبستگی متغیرهاي مستقل بـه  
معناي این است که ضریب همبستگی بین هـر زوج از  
متغیرهاي مسـتقل مسـاوي صـفر اسـت. امـا در عمـل       
بدست آوردن ضریب همبستگی صفر ممکن نیسـت و  
به عنوان یک قاعده می توان ضرایب همبسـتگی کمتـر   

درصد بین هـر زوج متغیرهـاي مسـتقل را قابـل     50ز ا

قبول دانست و نگران وجود هـم خطـی نبـود. در ایـن     
تمـام ضـرایب بـرآورد    سطح معنـی داري  تحقیق چون 

شده معنی دار و قابل تفکیک پذیر هستند ، بیانگر ایـن  
میان متغیرها  حـاد نیسـت.    خطیموضوع است که هم 

،هاي مستقل مـدل میزان نوسانات هم خطی میان متغیر
نشان می نگاره آورده شده است. این 9نگاره شماره در 

دهد که هر زوج از متغیرهاي مستقل داراي هم خطـی  
حاد نیستند.

بررسی نرمال بودن خطاها  -8-4
نمودار نرمال بودن خطاي مدل، معیار مناسبی براي 
تشخیص نرمال بودن خطا است. این نمودار در نگـاره  
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داده شـده اسـت. ایـن نگـاره نشـان      نشـان 10شـماره  
(باقی مانده ها) از توزیع دهد که مقادیر خطاي مدلمی

.نرمال پیروي می کنند

10نگاره شماره 

بررسی یکنواخت بودن واریانس خطاي مدل-9-4
ــده11نگــاره شــماره  ــادیر ، نمــودار باقیمان ها(مق

دهـد و  بـر   خطاي مدل) الگوي واضحی را نشان نمـی 
هـاي خطـی بـودن و    کند که فرضساس تأیید میاین ا

ها صادق اسـت. بـه   باقیماندهیکنواخت بودن واریانس
عبارت دیگـر میـان مقـادیر خطـاي مـدل ، ناهمسـانی       

.واریانس وجود ندارد
11نگاره شماره 

گیري و پیشنهاداتنتیجه-5
نتایج پژوهش حاکی از این است متغیرهاي مستقل 

نوع حسابرس و نوع واحـد  م مالی،ها، اهربازده دارایی
تجاري ارتباطی با متغیر وابسته ندارند. اندازه شرکت و 
نوع صنعت بـا متغیـر وابسـته رابطـه مثبـت و درصـد       
مالکیت سهام دار عمده و نوع گزارش حسابرس رابطه 
منفی با متغیر وابسته دارند. هـم چنـین از میـان متغیـر     

ط بــه هــاي مســتقل مــدل، بیشــترین همبســتگی مربــو
گزارش حسابرسی است. متغیر وابسته که عبارت است 
از تفاوت بین سال مالی و تاریخ حسابرسی، بـا متغیـر   
نوع گزارش حسابرسی ارتباط منفی دارد. این موضـوع  
به این معنی است که هرگاه نوع گزارش حسابرسی، از 
نوع گزارش مقبول باشـد، تفـاوت بـین سـال مـالی و      

یابد و برعکس چنانچه نوع تاریخ حسابرسی کاهش می
گزارش حسابرسی از نوع گزارش غیـر مقبـول باشـد،    

یابد. به بیانی دیگر، اگر گـزارش  این تفاوت افزایش می
حسابرس مقبول باشد نشان از افشاي به موقع شـرکت  
دارد. این موضوع می تواند ناشی از رقابتی بودن بـازار  

ه حسابرسی در ایران باشد. هـم چنـین هـر چـه انـداز     
شرکت، بزرگتر باشد افشاي آن شـرکت بـه موقـع تـر     

انجام می شود.  
با توجه به ضریب منفی درصد مالکیـت دولتـی در   
مدل، می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مهـم در  
کاهش افشاء به موقع اطالعات، دولتـی بـودن شـرکتها    
است. یعنی هرچـه درصـد مالکیـت سـهام دار دولتـی      

ضـوع موجـب کـاهش مطلوبیـت     بیشتر باشد، ایـن مو 
کی از توان نتیجه گرفت که یشود. بنابراین میافشاء می

، واگذاري مالکیـت دولتـی   راه هاي بهبود کیفیت افشاء
صنایع به بخـش خصوصـی اسـت. نـوع صـنعت نیـز       
ارتباط مثبت با افشاي به موقع اطالعات دارد. یعنی هر 
چه شرکت ها در یک صـنعت بیشـتر باشـند ، کیفیـت     

ء اطالعات از نظر به موقع بودن، بهتر است. افشا
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بـه طــور خالصــه عوامــل تــاثیر گــذار بــر افشــاي  
اطالعات شامل نوع صنعت ، نوع گزارش حسابرسی ، 
درصد مالکیت دولتی و اندازه شرکت می باشد. نتـایج  

، آنسا و لونتیز در یوناناین تحقیق با نتایج تحقیق اوسو
عربستان سـعودي  عبداله در مالزي ، عزت المسري در

.و ماهاجان و چاندر در هند مطابقت دارد
با توجه به اینکه نوع گزارش مقبول، بیشـترین اثـر   
را بر ارائه به موقع صورت هاي مـالی دارد. از ایـن رو   
به سازمان بورس اوراق بهـادار پیشـنهاد مـی شـود تـا      
نظــارت کــافی بــر کیفیــت گــزارش هــاي حسابرســی 

رس را به عمل آورد. بر موسسات حسابرسی معتمد بو
اساس نتایج تحقیق، می توان اظهار داشـت کـه تبـدیل    
مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، موجب افزایش به 
موقع اطالعات می شود. در این مورد نیـز بـه سـازمان    
بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا نظام راهبري را 
به منظور شفافیت بیشـتر اطالعـات بـه شـرکت هـاي      

ــورس اوراق بهــادار الزم االجــراء  پذی ــه شــده در ب رفت
نماید. هم چنین به صنایع و شرکت هاي پذیرفته شـده  
در بورس اوراق بهادار پیشنهاد مـی گـردد تـا سیسـتم     
حسابداري خود را به منظور ارسال به موقع اطالعـات  
حسابداري و شفافیت بیشتر اطالعات بهبـود ببخشـند.   

هادهاي زیر ارائـه مـی   براي پژوهش هاي آتی نیز پیشن
شود:

اثر افشاي داوطلبانـه اطالعـات در کـاهش عـدم     )1
؛تقارن اطالعاتی

رابطه افشاي بـه موقـع اطالعـات و معیـار عـدم      )2
؛تقارن اطالعاتی

ــدوین   )3 ــد از ت ــل و بع ــت افشــاء قب بررســی کیفی
؛استانداردهاي حسابداري ایران

.بررسی مربوط بودن افشاي داوطلبانه اطالعات)4
براي اولین بار در ایـران بـه بررسـی    این پژوهش )5

هـا از لحـاظ   بنـدي شـرکت  عوامل موثر بـر رتبـه  
کیفیت افشاء و به موقع بودن  می پردازد. با توجه 

هـایی در اجـراي ایـن    به این موضوع، محدودیت
پژوهش وجود داشته که به قرار زیر می باشند:

عدم وجود یک معیار جـامع بـراي انـدازه گیـري     )6
سوي سازمان بورس اوراق بهادارکیفیت افشاء از

تهـران عـدم دسترسـی بـه اطالعـات مربـوط بــه       
هـا از  بنـدي شـرکت  چگونگی اندازه گیـري رتبـه  

سوي سازمان بورس اوراق بهادارتهران

منابع فهرست 
ــد )1 ــوئی احمـ ــاحی بلکـ ــاي )1381(ریـ تئوریهـ

ــائیان   ــی پارس ــه عل ــابداري، ترجم ــران،حس ، ته
انتشارات ترمه 

) ،افشا در گزارشگري مالی، 1370عالی ور، عزیز()2
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