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 چکیده 

در این مقاله به بررسی تاثیر شفافیت اطالعات و محتوای اطالعاتی قیمت سهام بر همزمانی بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در 

 1388شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای  102تهران پرداخته ایم. جامعه آماری ما شامل بورس اوراق بهادار 

( 2003( و از همچنین مدل کولینز )2005می باشد. در این مقاله جهت اندازه گیری شفافیت از مدل دیچو و همکاران ) 1393تا 

نتایج  ( استفاده نمودیم.2002دازه گیری همزمانی بازده سهام از مدل مارک و همکاران )برای اندازه گیری محتوای اطالعاتی و برای ان

 نشان داد که با افزایش شفافیت، همگام سازی بازده سهام افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش محتوای اطالعاتی قیمت سهام

آموزنده قیمت سهام منجر به بازده بیشتر همزمانی در آینده  خواهد شد و همزمانی بازه سهام کاهش خواهد یافت. بنابراین اطالعات

                       خواهد شد.                                                                                                                    

 

بیش از حد اندازه، بازگشت بازده.  بازار کارا، پژوهش های رفتاری، واکنش واژه های کلیدی:  
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 مقدمه

در حال حاضر مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطالعاتی برای 

سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و 

نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوای اطالعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش عملکرد شرکت را مناسب 

بازار، اطالعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند. بازده سهام در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه 

 که در ارزیابی عملکرد هستمی شود از آنجایی که بازده سهام از مهمترین معیارهایی  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب

د، هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم، سود هر سهم خود را افزایش کنشرکت نقش بیشتری را ایفا می 

بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم  دهد. مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی

خواهد شد. اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی باال نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت 

یکی از عواملی که می تواند بازده  (.1384سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد )خوش طینت و اسماعیلی، 

نقش شفافیت اطالعات مالی شرکتها در سال های اخیر اهمیت  سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد، شفافیت اطالعات است.

ان رروزافزونی یافته است. شفافیت کم وکیفیت پایین اطالعات مالی شرایطی را فراهم میسازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذا

مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطالعاتی افزایش می یابد. از دیدگاه استفاده 

کنندگان اطالعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطالعات ارائه شده باالتر باشد، ریسک اطالعاتی آن شرکت پایین تر است. سهامداران 

استار اطالعات بیشتر و شفاف تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری و اعتبار دهندگان خو

دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تَاثیر مثبتی کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش میمالی میتواند شرایط مطمئنی ایجاد می

. باال رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش  تواند از منافع سهامداران حفاظت کنددارد و می

 (.1389داده و ارزش شرکت را افزایش میدهد)کردستانی و علوی، 

،  2000وسپس حادثه یازدهم سپتامبر  1997وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده دربورس های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه

باعث  1383ی ورلدکام، انرون، زیراکس و سپس پارماالت در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال افشای ماجرا

گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر این، در محیط پرتالطم امروزی، بسیاری از 

ید می کنند و فقدان اطالعات و یا عدم اطمینان درباره آنها به یک مشکل اساسی سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطالعات تأک

در بازار های مالی تبدیل شده است.یکی از عواملی که به عدم شفافیت اطالعات مالی منجر می شود، مدیریت یا دستکاری سود 

ده تر و مبهم تر می شود، سرمایه گذاران و همچنین در شرایطی که هر روز محیط اقتصادی پیچی (.1390است.)فروغی و همکاران 

سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آنها را در تصمیمات خود لحاظ کرده و گام به سوی تصمیمات 

در تحقیقات مالی که در قالب مطالعات رابطه ارزشی صورت  بهینه تر، با سود حداکثر و ریسک حداقل بردارند. در این راستا محققان

می گیرد، به شناسایی، بررسی و آزمون محتوای اطالعاتی و قدرت توضیح دهندگی چنین متغیرهایی پرداختند. این نوع مطالعات 

هام مورد آزمون قرار گرفت. ( انجام گرفت که در آن محتوای اطالعاتی قیمت سهام و بازده س1986اولین بار توسط بال و همکاران )

قیمت سهام در تبیین بازده سهام دارای محتوای اطالعاتی است. نتیجه که به عبارت دیگر، نتایج آزمون آنها نشان دهنده این بود 

 اشد بم تغیر می کند. شاید این بدان سبب هر سه قیمتاوراق بهادار در مسیری همانند تغییر  بازدهتحقیق آنها بیانگر این است که 
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که بازده اوراق بهادار در برابر همان رویدادهایی واکنش نشان می دهد که قیمت هر سهم واکنش نشان می دهد و شاید این بدان 

 قیمت هر سهم می تواند اطالعاتی در مورد بازده سهام به سهامداران و سرمایه گذاران ارئه کند.که علت باشد 

 

 ادبیات و چهارچوب نظری تحقیق

 شفافیت اطالعات مالیتعریف الف( 

باز بودن یا گشودگی "شفافیت بدین صورت تعریف شده است:   1972تعاریف بسیاری از شفافیت ارائه شده است. در فرهنگ وبستر    

 "( )دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت(، آشکار بودن مؤسسات )وضوح(، صداقت و قابلیت درک آسان.Opennessمؤسسات)

تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، و منظور از آشکار بودن مؤسسات،  در این

 وضوح اطالعات است.

سه متغیر فوق ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را جدا از یکدیگر دانست. همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه 

 بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آنها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود:شده است که 

 الف( تعاریف مبتنی بر ذی نفعان اطالعات: 

 افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطالعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که "شفافیت را 2002کافمن،  و1999 ویش واناث و کافمن،

ممانعت "عدم شفافیت را به عنوان  1999تعریف کرده اند. همچنین ویش واناث و کافمن،  "در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد

عمدی از دسترسی به اطالعات، ارائه نادرست اطالعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات ارائه 

شرکت  ارتباط متقابل بین"یدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گسترده تر است و شفافیت را به عنوان تعریف کرده اند. د "شده

 بیان می کند.  "ها و سایر گروه های ذینفع

 

 ب( تعاریف مبتنی بر پاسخگویی: 

عنی میزان بیان کرده است یدرجه ی گشودگی و بازبودن موسسات "گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز شفافیت را به عنوان 

( 1999. در تعریف فلورینی )"نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت )مانند مدیران( توسط افراد خارج شرکت )مانند سهامداران(

 افشای اطالعاتی توسط شرکت ها که برای ارزیابی آن ها "از شفافیت، پاسخگویی بر جسته تر شده است. وی شفافیت را به عنوان 

تعریف کرده است. از دیدگاه وی شفافیت ابزاری برای تسهیل فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت ها است.  تاکید برحق  "مربوط باشد

دسترسی به اطالعات )با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه کننده و استفاده کننده( و امکان ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده 

یف مذکور برجسته تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با پاسخگویی دارد وعلت تقاضا برای از این اطالعات در تعار

 . 2005شفافیت این است که بازار شرکت ها را بابت سیاست های اتخاذ شده و عملکرد آنها مسئول می داند  بلور و کافمن، 
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 ت:پ( تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررا

سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می داند:  

( مطلع کردن گروه های ذی نفع از قوانین و 2( اطالعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه ها به طور عموم منتشر شده باشد، )1)

 ( اطمینان از اینکه قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بیطرفانه و معقول اجرا می شود.3رات در آنها، و )مقررات مربوط و تغیی

 

 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

های تای، موقعیت مالی، فرصیابی گسترده به اطالعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دورهدر نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست

( اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته  2003ن و اسمیت، بوشمراهبری شرکتی، و ریسک شرکتهای تابعه ) گذاری،سرمایه

 شود: تقسیم می

 های مبتنی بر ذینفعان اطالعات، (تعریف 1

 های مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی( تعریف2

 (1389( شفافیت از ابعاد قانون )طاهری، 3

 اول: دسته

ی اجتماعی و سیاس موقع و اتکاپذیر اطالعات اقتصادی،بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به 1999ویش واناث و کافمن،

که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطالعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطالعات 

درست اطالعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطالعات ارائه شده تعریف صحیح و یا ارائه نا

 شده است. 

 دسته دوم: 

ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه پاسخگویی ضروری وسیله شرکتعنوان افشای اطالعاتی بهشفافیت را به   1999فلورینی،

ی به ها. تاکید بر حق دسترسست. وی معتقد است شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکتاست، بر شمرده ا

ات، ها با استفاده از این اطالعکننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکتکننده و استفادهاطالعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف تهیه

(. به واقع، شفافیت 1387تری در بر دارد )تجویدی، ه است و دیدگاه مسئولیت پاسخگویی عمیقتر شدهای فلورینی برجستهدر تعریف

ردشان مسئول ها و عملکشرکتها را بابت سیاست ارتباط تنگاتنی با پاسخگویی دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،

 داند.می

 دسته سوم:

های قانونی است، زیرا شرکتها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانونگذار، ولیتبُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئ 

 سازی اطالعات هستند. ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف

 (.1389دهد که وجه مشترک آنها، کیفیت در اطالعات خروجی است )طاهری، های شفافیت نشان میمجموع تعریف
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 شفافیت در گزارشگری مالینقش 

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطالعات مالی باید دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطالعات 

 ( . 2009موقع است )مدهانی، در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطالعات مناسب و به

العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که باید، جالب نیست. امروزه افشای ست، اما عکسافشا به مفهوم انتشار اطالعات ا

ای از اطالعات غیرمالی را نیز ها معموالً دستهاطالعات تنها محدود به اطالعات مالی در چارچوب گزارشهای مالی نیست، بلکه شرکت

 کنند. کنندگان افشا میهای استفادهبا هدف اثرگذاری بر تصمیم

عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای گذاران و بهشفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه

دهنده برای راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی

 زمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطالعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.کنندگان بازار است. در درامشارکت

در این محیط، شفافیت اطالعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع، شرکتهایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسک 

گذاران و سهامداران دهد. در این حالت، این شرکتها با کاهش اعتماد سرمایهالشعاع قرار میزیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت

مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد شد. از طرفی 

ی ایجاد یک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برا 2009دیگر مدهانی 

 کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.اطالعات و گزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکتها کمک می

های شفافیت مورد استفاده در سایر بوشمن و همکاران یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخص

 گیری کردند؛تر بود. آنها شفافیت را در سه طبقه اندازهها، جامعبررسی

موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکتها )یعنی کیفیت گیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، بهاندازه( 1

 حسابرسی(

های تجاری گذاری و فعالیتهای ترکیبی سرمایهجدولدست آوردن اطالعات خصوصی شامل تحلیل و رواج گیری حجم به( اندازه2

 داخلی، و

 رسانی و حضور در اذهان عموم.ها )با هدف اطالعگیری کیفیت اطالعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه( اندازه3 

 

 قیمت سهامتعریف 

 قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  نشان دهنده ارزش بازار هر سهم است.

 

 بازده سهامهمزمانی تعریف 

همزمانی به معنی حرکت سهام در سمت سوی حرکت بازار می باشد. این حرکت می توان بسته به روند بازار، در جهت پایین یا باال 

 .باشد
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 :پیشینه پژوهش

 :خارجی تحقیقات 

سهامداران در بورس اوراق بهادار تایوان به بررسی نقش ( در تحقیق با عنوان اثر شفاف سازی اطالعات مالی بر رفتار 2006هسیو )

ابعاد شفاف سازی اطالعات مالی در افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که رابطه مثبت 

دارد و از میان ابعاد شفاف سازی، و معنی داری در درک سرمایه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطالعات مالی و رفتار آنها وجو 

 شفافیت ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را دارد.

(  در تحقیقی به مطالعه ی رابطه ی بین هموار سازی سود و شفافیت اطالعات مالی ، بازده سهام ،هزینه ی حقوق 2012لیندا چن ) 

د از اقالم تعهدی اختیاری استفاده کرد که نتایج صاحبان سهام پرداخت ایشان در تحقیق خود جهت نشان دادن هموارسازی سو

حاصل نشان داد که هموار سازی سود در شرکت ها دارای بازده ی غیر عادی در مورد سود اعالم شده نمی باشد و همچنین نشان 

 دهنده ی این بود که هموار سازی سود هزینه ی حقوق صاحبان سهام و بازده مورد انتظار را کاهش میدهد.

( در تحقیق به بررسی تاثیر مشکالت جریان وجه نقد آزاد بر همزمانی بازده سهام پرداختند. نتایج تحقیق 2014و جینگ)چونگ 

ایشان نشان داد که جریان وجه نقد آزاد باال دارای همزمانی بازده سهام باالتری می باشند. ایشان بیان داشتند که اینگونه شرکتها با 

 ب کاهش کیفیت افشا می شوند.استفاده از مدیریت سود موج

 :تحقیقات داخلی

نی بیای به رابطه بین بدهی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام پرداخته و مدلی برای پیش( در مقاله1384ثقفی و سلیمی )

راق بهادار تهران در خالل شرکت پذیرفته شده در بورس او 51های پژوهش، ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی اند. دادهارائه کرده

ها و نوع گزارش حسابرس بازده غیر دهد که بین تغییر در سود آوری، جمع داراییباشد. نتیجه پژوهش نشان میماه( می 60سال ) 5

ر دهند. همچنین به منظودرصد تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح می 48عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیریاد شده 

های مالی با تورم باال، ضریب تعدیل های انتخابی مورد بررسی قرار گرفت ونشان داد که در دورهبهبود مدل ارائه شده، اثر تورم در سال

 های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر چندانی ندارد.درصد افزایش یافته ولی در دوره 59درصد به  48همبستگی از 

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین شفاف سازی اطالعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار 1388)سینایی و داوودی 

تهران پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین هر سه بعد شفافیت، یعنی شفافیت اطالعات مالی، شفافیت ساختار مالکیت و 

ه گذاران در بورس رابطه وجود دارد و از بین ابعاد سه گانه مذکور، سرمایه گذاران به شفافیت ساختار هیات مدیره و رفتار سرمای

 شفافیت اطالعات مالی اهمیت بیشتری می دهند.

( در تحقیقی به بررسی تاثیر شفاف نبودن اطالعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های 1390فروغی و همکاران )

اق بهادار تهران پرداختند. یافته های پژوهش حاظر، حاکی از آن است که بین عدم شفافیت اطالعات مالی پذیرفته شده در بورس اور

و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج این پژوهش، همچنین نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران 

عدم شفافیت اطالعات مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر  و سرمایه گذاران عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد، اثر

 است.

( به بررسی تاثیر شفاف سازی اطالعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان پرداختند. 1391ابزری و درخشنده )

 بعد انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه  1391این پژوهش با استفاده از پرسشنامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه 
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افشای اطالعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق  شفافیت یعنی

 بهادار اصفهان تاثیر گذار است و در ک سرمایه گذاران ار ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است.

شی به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده ( در پژوه1393پور حیدری و همکاران )

در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. شاخص های مورد استفاده برای اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ موثر 

بود. برای آزمون فرضیه های  1389-1380شرکت طی سال های  75مالیاتی و کیفیت اقالم تعهدی بود. نونه آماری پژوهش شامل 

تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت های برنامه ریزی 

ات های اجتناب از پرداخت مالیمالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت که فعالیت 

مستلزم پنهان کردن حقایق و معامالت پیچیده است که بر محیط اطالعاتی شرکت تاثیر منفی می گذارد و باعث کاهش شفافیت 

 گزارشگری مالی شرکت می شود.

 

 پژوهش سوال

متعددی را به ذهن متبادر می کند.در  مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت های پیشین سواالت

 پژوهش حاضر این پرسش مطرح است:

 تاثیر شفافیت اطالعات مالی و محتوای اطالعاتی قیمت سهام بر همزمانی بازده سهام چگونه است؟

سب و اجرای در پرسش اصلی مزبور ما در جهت یافتن رابطه ای میان متغیر های تحقیق خواهیم بود. این امر با فرضیه پردازی منا

 آزمون های آماری در دسترس می باشد.

 

 تحقیق هایفرضیه

به منظور بررسی تاثیر شفافیت اطالعات مالی و محتوای اطالعاتی قیمت سهام بر همزمانی بازده سهام و با توجه به مبانی نظری 

 پژوهش دو فرضیه به شرح زیر تدوین شده اند:

 دارد. دمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجو: بین شفافیت اطالعات مالی و همز1فرضیه 

 دارد. د: بین محتوای اطالعاتی قیمت سهام و همزمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجو2فرضیه 

 
 

 

 هاداده گردآوری روش

جهت جمع آوری اطالعات الزم برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. و از منابع زیر داد های الزم    

 استخراج شده اند: 

 و مجالت علمی پژوهشی.  ISIمقاالت خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشر شده در مجالت -1

 راق بهادار و گزارش های مالی بانکهای فعال.اطالعات موجود در کتابخانه سازمان بورس او-2

  www.irbourse.comو  www.rdis.irاطالعات موجود در سایت اینترنتی -3
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 هایی که در این زمینه کار شده است.مراجعه به منابع علمی و استفاده از رساله-4

 اطالعاتی تدبیر پرداز، دنا سهم و ره آورد نوین جهت استخراج داده های تحقیق.استفاده از بانک های -5

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

در این پژوهش جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطالعات و داده های آماری مربوط 

 جمع آوری شده است. 1393تا 1388آماری در فاصله زمانی سال های به شرکتهای قرار گرفته شده در نمونه 

 

 روش شناسی تحقیق 

معموال روش پژوهش های مختلف را از ابعاد گوناگون بررسی می کنند. بعد هدف پژوهش، روش گردآوری اطالعات پژوهش و ... در 

ایج به دست آمده از نمونه را می توان به جامعه پژوهش این پژوهش، از آنجا که پس از گردآوری داده و انجام محاسبات مربوطه، نت

)کل بورس اوراق بهادار تهران( تعمیم داد )حرکت از جزء به کل(. روش انجام این پژوهش اسقرایی است. از نظر بعد زمانی، پس 

ز، پژوهش کاربردی (. از لحاظ هدف نی 1393-1388رویدادی است؛ زیرا داده های سال های گذشته بررسی می شوند )سال های 

است. همچنین؛ این پژوهش به لحاظ روش تحلیل داده ها، از نوع همبستگی علّی است که علت و معلول را بررسی می کند و تاثیر را 

 می سنجد.

 

 

 متغیر های تحقیق و نحوه سنجش آن ها 

 هب بخش این در که است شده استفاده مناسبی هایروش و مدلها از تحقیق کلیدی متغیرهای برخی محاسبه جهت تحقیق این در 

 .پردازیممی آنها تشریح

 

 مالی اطالعات شفافیت

( اعتقاد داشتند که مدیران 2005برای اندازه گیری شفافیت اطالعات مالی از معیار مدیریت سود استفاده می گردد. دیچاو و همکاران)

کنند. آنها همچنین بیان کردند که مدیران برای دستکاری  عموما یک تا سه سال قبل از کشف مدیریت سود، سود را دستکاری می

سود، عمدتا از اقالم تعهدی اختیاری استفاده می کنند. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری، از مدل تعدیل 

اقالم تعهدی و اقالم تعهدی شده جونز استفاده شده است. بر اساس این مدل، اقالم تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین مجموع 

 ( برآورد می شود:1غیراختیاری است. از این رو، ابتدا به منظور محاسبه جمع اقالم تعهدی غیر اختیاری، رابطه)

𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕 = 𝒂𝟎 (
𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏∆𝑺𝑨𝑳 + 𝜷𝟐∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 در رابطه فوق:

=𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕  مجموع اقالم تعهدی شرکتi در پایان سال مالیt،  مجموع اقالم تعهدی نیز از تفاوت بین سود عملیاتی و جراین وجوه

 نقد عملیاتی به دست می آید:
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=𝑨𝒊,𝒕−𝟏  مجموع داراییهای شرکتi در پایان سال مالیt-1 

=∆𝑺𝑨𝑳 تغییر در فروش خالص شرکتi طی سال مالیt 

=∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 تغییر در خالص حسابهای دریافتنی شرکتi طی سال مالیt 

=𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕  خالص داراییهای ثابت شرکتi  طی سال مالیt. 

به دست  𝒂𝟎،𝜷𝟏،𝜷𝟐،𝜷𝟑( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به صورت مقطعی برآورد شده و سپس پارامتریهای 1رابطه)

 ( استفاده شده است:2به اقالم تعهدی غیر اختیاری به شرح رابطه)آمده از این برآوردها، برای محاس

𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕 = �̂�𝟎 (
𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + �̂�𝟏∆𝑺𝑨𝑳 + 𝜷�̂�∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷�̂�𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 که در آن:

=𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕   اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکتi  در پایان سال مالیt (3است. در نهایت اقالم تعهدی اختیاری بر اساس رابطه )

 محاسبه شده است:
𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒋 = 𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕 − 𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕 

 در رابطه فوق

=𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒋  اقالم تعهدی اختیاری شرکتi  در پایان سال مالیt  است. پس از محاسبه اقالم تعهدی اختیاری، میزان مدیریت سود

 به عنوان معیار عدم شفافیت اطالعات مالی از طریق رابطه زیر اندازه گیری می شود:

𝐎𝐏𝐀𝐐𝐔𝐄𝐢,𝐭 = 𝐀𝐛𝐬(𝐃𝐀𝐂𝐂𝐢,𝐭−𝟏) + 𝐀𝐛𝐬(𝐃𝐀𝐂𝐂𝐢,𝐭−𝟐) + 𝐀𝐛𝐬(𝐃𝐀𝐂𝐂𝐢,𝐭−𝟑) 

 که در رابطه فوق:

= 𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕−𝟏 اقالم تعهدی سال قبل 

=𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕−𝟐 اقالم تعهدی دو سال قبل 

=𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕−𝟑 اقالم تعهدی سه سال قبل 

پس از محاسبه اقالم تعهدی برای هر شرکت در هر سال شرکتهایی که اقالم تعهدی آنها  کمتر از میانه باشند به عنوان شرکتهای با 

 یانه باالتر باشند به عنوان شرکتهای با عدم شفافیت مالی شناسایی می شوند.شفافیت مالی باال و شرکتهایی که از م
 

 

 

:طالعات قیمت سهاما  

 همزمانی بازده سهام

همزمانی به معنی حرکت سهام در سمت سوی حرکت بازار می باشد. این حرکت می توان بسته به روند بازار، در جهت پایین یا باال 

عنوان یک معیار برای ارزش اطالعاتی قیمت سهام می باشد که به صورت رگرسیون زیر از بازده هفتگی باشد. همزمانی بازده سهام به 

 بر روی بازده های بازار و صنعت بصورت زیر محاسبه می شود: شرکت،

𝑅𝑖𝑡𝑤 = 𝛼0𝑖 + 𝛽1𝑖𝑅𝑚𝑡𝑤 + 𝛽1𝑖𝑅𝑚𝑡𝑤−1 + 𝛾1𝑖𝑅𝑗𝑡𝑤 + 𝛾2𝑖𝑅𝑗𝑡𝑤−1 + 𝜀𝑖𝑡𝑤 
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 که درآن 

𝑅𝑚𝑡𝑤, 𝑅𝑗𝑡𝑤 , 𝑅𝑖𝑡𝑤 
 

بازده سهام شرکت ،بازده صنعت و بازده بازار می باشند. از بازده صنعت در کنار بازده بازار به عنوان کنترل کننده اطالعات عمومی در 

حاسبه مشرکت میزان ضریب تعیین -دسترس که توسط بازده بازار توضیح داده نمی شود استفاده می شود. برای هررگرسیون سال

 می گردد. که به عنوان معیار همزمانی بازده سهام در نظر گرفته میشود.

 

 متغیرهای کنترلی
 (SIZEاندازه شرکت ) .1

                    در این پژوهش، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت اندازه گیری می شود.                                           
      Size = Log (asset) 

 (LEV. اهرم مالی)2

 اهرم مالی در این پژوهش از طریق رابطه زیر بدست می آید:

LEV =
کل بدهیها

کل داراییها
 

 برای استخراج داده های)اهرم مالی( کل بدهیها و داراییها از صورت وضعیت مالی استفاده می شود.

 

 

 (ROAنرخ بازده دارایی ها). 3

 استفاده از مدل زیرمحاسبه می گردد:بازده دارایی ها با 

ROA =
سود خالص

کل دارایی ها
 

 

 

 یافته های تحقیق

 (ارائه شده است. 1نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها در جدول )
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 ( نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داده های تحقیق1جدول )

 ماکزیمم مینیمم معیار انحراف میانگین تعداد عنوان

 0.823 0.395 0.062 0.528 612 شفافیت اطالعات مالی

 0.061 0.0129 0.033 0.0351 612 محتوای اطالعاتی قیمت سهام

 8.00 4.291 0.67 5.93 612 لگاریتم اندازه شرکت

 0.740 0.219 0.402 0.627 612 نرخ بازده داراییها

 0.928 0.297 0.240 0.331 612 اهرم مالی

 

 بین شفافیت اطالعات مالی و همزمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه اول بیان می دارد که: 

لیمر برای انتخاب از بین الگوهای داده های تلفیقی یا الگوی داده های تابلویی به کار گرفته F قبل از برازش الگو، آزمون تشخیصی

 می شود.
بیان می دارد که استفاده ازلگوی داده های تابلویی برای  0.05ا توجه به سطح معنی داری کمتر از ( نشان می دهد ب2نتایج جدول )

تحقیق فرضیه فوق مناسب تر می باشد.سپس آزمون با استفاده از اثرات تصادفی و اثرات ثابت انجام می گردد که با استفاده از آزمون 

ری می شود. در این فرضیه با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون هاسمن هاسمن جهت استفاده از هر یک از آزمونها تصمیم گی

 می باشد لذا اثرات ثابت پذیرفته می شود.  0.05کمتر از 
قابل اتکاء بودن نتایج حاصل از تخمین های روش داده های تابلویی در صورتی پذیرفته می شود که یکی از اصلی ترین مباحث مربوط 

فروض کالسیک و اولیه که همان عدم وجود ناهمسانی واریانس می باشد، مورد قبول واقع شود. در این قسمت وضعیت مدل از نظر 

قرار می گیرد. در این روش نتایج حاصل از تخمین در دو حالت بدون وجود ناهمسانی و با وجود  ناهمسانی واریانس مورد بررسی

مورد آزمون قرار می گیرد با توجه به جدول زیر می توان دید که به دلیل اینکه ناهمسانی واریانس  LRناهمسانی با استفاده از روش 

 مسانی واریانس وجودندارد که جواب نهایی به صورت زیر می باشد.می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که ناه 0.05کمتر از 
 

 ( : جدول نتایج  رگرسیون فرضیه اول  2جدول شماره )

 Z sigآماره  ضریب متغیر
 0.000 3.83 0.5547282 شفافیت اطالعات مالی

 0.128 2.88 0.0377983 اندازه شرکت

 0.152 1.82 0.0180242 اهرم شرکت

 0.006 1.32 0.6325654 بازده داراییها

 0.000 5.17 0.7979354 عرض از مبدا

F ناهمسانی واریانس آزمون هاسمن لیمر 

14.16 0.000 4.09 0.0068 12.35 0.0063 

 و از بین متغیرهای.بین شفافیت اطالعات مالی و همزمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجود داردنتایج آزمون فوق نشان می دهد که 

 دارای تاثیر معنی دار بر متغیر وابسته می باشد. بازده داراییهاکنترلی فقط 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 
 

 
 

 

 
 

 نتایج تخمین فرضیه دوم

 بین محتوای اطالعاتی قیمت سهام و همزمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه دوم بیان می دارد که: 

لیمر برای انتخاب از بین الگوهای داده های تلفیقی یا الگوی داده های تابلویی به کار گرفته F قبل از برازش الگو، آزمون تشخیصی

 می شود.
می توان بیان داشت که استفاده از الگوی داده های  0.05( نشان می دهد که با توجه به سطح اطمینان کمتر از 3نتایج جدول )

، اثرات تصادفی و اثرات ثابت انجام می گردد که با استفاده از Fس از آزمون تابلویی برای تحقیق فرضیه فوق مناسب تر می باشد. پ

آزمون هاسمن جهت استفاده از هر یک از آزمونها تصمیم گیری می شود. در این فرضیه با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون 

ه به جدول زیر می توان دید که به دلیل اینکه می باشد لذا اثرات ثابت پذیرفته می شود. از طرفی با توج 0.05هاسمن کمتر از 

می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که ناهمسانی واریانس وجودندارد که جواب نهایی به صورت زیر  0.05ناهمسانی واریانس کمتر از 

 می باشد.

 ( : جدول نتایج  رگرسیون فرضیه دوم  3جدول شماره )

 Z sigآماره  ضریب متغیر
 0.033 -2.95 -0.7114858 اطالعاتی قیمت سهاممحتوای 

 0.004 2.74 0.388068 اندازه شرکت

 0.117 1.69 0.9652585 اهرم مالی شرکت

 0.026 1.89 0.3625681 بازده داراییها

 0.000 4.65 0.98563 عرض از مبدا

fناهمسانی واریانس آزمون هاسمن لیمر 

2.14 0.018 32.22 0.015 9.41 0.025 

 

نتایج آزمون فوق نشان می دهد که هموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی سود تاثیر معنی داری وجود دارد. و از بین متغیرهای 

 غیر وابسته تاثیر معنی داری دارد.بر مت و بازده داراییهاکنترلی اندازه شرکت 

 

 بحث و نتیجه گیری

بر طبق  شفافیت اطالعات مالی و همزمانی بازده سهام ارتباط معناداری وجود داردبین  : همانگونه که نتایج فرضیات تحقیق نشان داد 

چنانچه شفافیت اطالعات مالی افزایش یابد باعث افزایش همزمانی بازده سهام خواهد شد دلیل این امر می توان مبانی نظری تحقیق 

نگونه که نتایج نشان داد هرچه میزان شفافیت اطالعات مالی اعتماد سرمایه گذاران نسبت به صورتهای مالی با شفافیت باال باشد هما

نه که وو همچنین همانگ شرکتها افزایش پیدا می کند باعث می شود سهام شرکتها نیز با همزمانی بازده سهام بیشتری روبرو شوند.

ناداری وجود دارد. می توان بیان بین محتوای اطالعاتی قیمت سهام و همزمانی بازده سهام ارتباط معنتایج فرضیه دوم نشان داد 

چنانچه محتوای اطالعاتی قیمت سهام باال باشد اطالعاتی مثبت به بازار سهام ارائه می دهد  داشت که بر اساس تئوری عالمت دهی

 که باعث می شود همزمانی بازده سهام نیز افزایش یابد.
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 های کاربردی تحقیقپیشنهاد

قیق و هم چنین اجرای مرحله به مرحله تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیات با توجه به بررسی ادبیات این تح

تحقیق نکات مبهم و پیچیده ای یافت شده است. برخی از این موارد مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار و برخی نیز مربوط به 

 هایی به صورت زیر ارائه می گردد:سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار ایران می باشد. که پیشنهاد

 الف ( مدیران شرکتها :

گذار  تاثیر قیمت بر همزمانی بازده سهامبا توجه به یافته های تحقیق که نشان داد شفافیت اطالعات مالی و محتوای اطالعاتی  -1

وای شفافیت اطالعاتی مالی و محتمی باشد  لذا پیشنهاد می گردد هیئت مدیره شرکت به عنوان عناصر حاکمیت شرکتی نسبت به 

 .توجه الزم را مبذول داشته و بر کار مدیریت نظارت بیشتری اعمال نماید  اطالعاتی قیمت

 ب( اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران:

اثیر گذار ت شفافیت اطالعات مالی و محتوای اطالعاتی قیمت بر همزمانی بازده سهامبا توجه به نتایج تحقیق و با توجه به اینکه  -1

لذا سهامداران و اعتبار دهندگان در جهت سرمایه گذاری مطمئن پیشنهاد می گردد در خرید سهام و سرمایه گذاری های می باشد  

 در سالهای متعدد را  نیز مد نظر قرار دهند. شفافیت اطالعات مالی و محتوای اطالعاتی قیمت سهامخود 
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