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چکیده
افشای داوطلبانه اطالعات ،مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطالعات مالی و غیرمالی به منظور
شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است .افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن
است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد .به همین دلیل شرکتها با توجه به ترکیب هیات مدیره
خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطالعات اتخاذ میکنند و ممکن است بر اساس نوع مدیران
سیاسی و غیرسیاسی متفاوت باشد .بدین ترتیب ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر
افشای داوطلبانه اطالعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این راستا
تعداد  124شرکت برای دوره زمانی  1390الی  1396انتخاب گردید .برای اندازهگیری افشای داوطلبانه از
چک لیست بوتوسان ( )1997و جهت سنجش ارتباطات سیاسی از شاخص هزینههای سیاسی فاسیو ()2006
استفاده شده است .همچنین جهت آزمون فرضیههای پژوهش از رویکرد دادههای ترکیبی استفاده گردید.
نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطالعات تاثیر منفی و معنیداری دارد .در حقیقت
شرکتهایی که از ارتباطات سیاسی بیشتری برخوردار هستند ،تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطالعات
ندارند.
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مقدمه
یکی از مهم ترین عوامل توسعۀ پایدار در اقتصاد هر کشور ،فراهم کردن شرایط مناسب
اقتصادی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است .این مهم با وجود فضای رقابتی
سالم از طریق اطالعات شفاف و بهموقع و امکان دسترسی همه مشارکتکنندگان بازار به
اطالعات شفاف امکانپذیر است (بلینگز و کاپی .)2009 ،هر چه انتشار اطالعات در جوامع
بیشتر و بهتر صورت پذیرد ،امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه و ایفای مسؤولیت پاسخگویی
در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع ،بیشتر میشود .بنابراین ،یکی از الزامات رشد و
توسعه اقتصادی ،دسترسی همه ذینفعان به اطالعات شفاف است(حساس یگانه و خیرالهی،
 .)1387با گسترش بازارهای سرمایه و به تبع آن افزایش سرمایهگذاران ،نیاز بیشتری به
افشای اطالعات وجود دارد ،تا بدین وسیله سرمایهگذاران اطالعات مورد نیاز برای
تصمیمگیری را در اختیار داشته باشند (الشماری و سلطان.)2010 ،
شرکتها اطالعات خود را از طریق گزارشهای مالی تنظیم شده از جمله صورتهای
مالی و یا اطالعات مکمل که قابل ذکر در متن صورتهای مالی نیست و همچنین دیگر
موارد قانونی افشا میکنند .عالوه بر این شرکتها از طریق پیشبینیهای مدیریت،
سخنرانیهای تحلیلگران ،مذاکرات حضوری ،مطبوعات ،سایتهای اینترنتی و سایر
گزارشها ،اطالعات خود را بهصورت داوطلبانه ارائه میکنند .واسطههای اطالعاتی نیز
مانند تحلیلگران مالی ،کارشناسان و نشریههای مالی اطالعات شرکت را افشا میکنند
(آرمیتیج و مارستون .)2008 ،سطح افشا میتواند بر فرایندهای شرکت تاثیرگذار باشد.
یکی از این فرایندها ارتباطات سیاسی مدیران با نهادهای مختلف برای دستیابی به اعتبار و
قدرت تصمیمگیری بیشتر است.
درنظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباط سیاسی یک منبع مهم ارزش برای
شرکتهای دارای این روابط است (لی و وانگ .)2017 ،روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر
وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزه مدیران را نیز در ارتباط با
گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت باعث ایجاد
تفاوتهای چشمگیر ،در کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دارای روابط سیاسی در
مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی میگردد (ابراهیمی و همکاران .)1396 ،با وجود
ارتباطات سیاسی ،انحصار در دسترسی به اطالعات مهم بیشتر می شود و شکاف اطالعاتی
بین مدیران و سهامداران افزایش مییابد .با افزایش تضاد اطالعاتی ،مدیران سیاسی با نفوذ
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بیشتر بر شرکت ها منابع و اعتبار زیادی را کسب میکنند و از این مزیت نیز برای افزایش
منافع شخصی خود استفاده می کنند .از این رو ،نفوذ بیشتر مدیران سیاسی ممکن است
سطح افشای شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .پژوهش های قبلی تاثیر ارتباطات سیاسی بر
خطر سقوط قیمت سهام (لی و وانگ)2017 ،؛ سرمایه گذاری بیشتر از حد (لینگ و
همکاران)2016 ،؛ هزینه وامهای بانکی (هاستون و همکاران  )2014هزینه سرمایه (بوباکری
و همکاران )2012 ،را مورد بررسی قرار دادهاند .پژوهش حاضر با گسترش ادبیات پیشین
سعی دارد تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران را بررسی نماید .در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش به همراه
فرضیهها ارائه میشود ،در بخش بعدی روششناسی و نحوه سنجش متغیرها بیان میشود و
در نهایت آزمون فرضیهها به همراه نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش ارائه میگردد.

مبانی نظری پژوهش
افشا میتواند به افشای اجباری و افشای اختیاری (داوطلبانه) در مورد عملکرد و وضعیت
مالی شرکت تقسیم شود (آرمیتیج و مارستون .)2008 ،افشای اجباری مطابق الزامات افشای
شرکتها و افشای داوطلبانه منوط به تصمیمگیریهای مدیریتی است .تدوینکنندگان
استاندارد و قانونگذاران به منظور محافظت از منافع سرمایهگذاران ،شرکتها را ملزم به
افشای عمومی اطالعات در مورد وضعیت مالی و فعالیتهای عملیاتیشان میکنند .این نوع
افشا ،افشای اجباری میباشد (مدهانی .)2009 ،نهادهای ناظر بورس و بازار اوراق بهادار به
عنوان متصدی بازار سرمایه ،قوانین و مقرراتی را تهیه کرده و همه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس را ملزم به رعایت کامل الزامات افشای اجباری میکنند .منظور از افشای
داوطلبانه ،افشای اطالعات فراتر از تعهدات قانونی است که بهوسیله نهادهای قانونگذار

تدوین شده است (باراکو .)2007 ،افشای داوطلبانه نسبت به افشای اجباری اطالعات جامع-
تری در مورد راهبردها و عملکرد شرکت ارائه میکند.
سرمایهگذاران به اطالعات شرکتها نیاز دارند ،چرا که مدیران دانش بیشتری نسبت به
سرمایهگذاران در مورد عملکرد آتی و فعلی شرکت دارند (جنسن و مک لینگ.)1976 ،
این اطالعات از جدایی مالکیت و مدیریت در شرکتها ناشی میشود و این جدایی اساس
نظریه نمایندگی را تشکیل میدهد و عدمتقارن اطالعاتی از آن نشأت میگیرد .مشکل
نمایندگی از این تفاوت در نقش مالکان و مدیران و تفاوت انگیزه بین مدیران و سرمایه-
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گذاران در بیشینه کردن مطلوبیتشان ایجاد میشود .چنین انگیزههای متضادی میتواند
مدیریت را وادار کند خالف منافع سرمایهگذاران عمل کند و در نتیجه موجب تحریف یا
پنهان نگهداشتن اطالعات شود که این پدیده به عنوان عدمتقارن اطالعات شناخته میشود
(هانگ و همکاران .)2018 ،در این میان افشای داوطلبانه با کاهش عدمتقارن اطالعاتی بین
سرمایهگذاران و مدیران شرکت ،مشکل نمایندگی را کاهش میدهد .با این وجود ممکن
است مسائلی همچون روابط سیاسی وجود داشته باشد که منجر به تشدید مشکالت
نمایندگی شده و سطح افشا را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از راه کارهای پیش روی دولت ،جهت کنترل اقتصاد کشور ،نفوذ در واحدهای
اقتصادی است .نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی ،از طریق روابط سیاست مداران و یا
مالکیت دولتی ایجاد میشود (بوباکری و همکاران .)2008 ،نفوذ و حمایت سیاسی دولت
را میتوان از دو جنبه مزایا و معایب ،مورد بررسی قرار داد .حمایت سیاسی دولت ،ممکن
است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود .برای مثال ،شرکتهایی که از ارتباط خوبی
با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری میپردازند ،سهم بازار بیشتری دارند ،وامهای بانکی
با سهولت بیشتری برای آنان فراهم میشود ،دولت در عرضه عمومی سهام ،به آنها
کمک میکند و نسبت به سایر شرکتها ،آسانتر و با پرداخت هزینه کمتری از
امتیازهای مهم بهرهمند میشوند (محسنی .)1397 ،اگر چه حمایت دولت ،مزیتهایی مثل
هزینه کمتر تأمین مالی را برای یک شرکت خاص به ارمغان میآورد ،اما از طرف دیگر
ممکن است منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی ،افزایش مدیریت سود و کاهش افشای
داوطلبانه اطالعات شود (هانگ و همکاران.)2018 ،
استدالل میشود که شرکتهایی با روابط سیاسی باال نسبت به شرکتهای فاقد روابط
سیاسی ،به دلیل ضعف در انگیزههای بازار سرمایه و یا کاهش ریسک دادرسی ،سطح
افشای داوطلبانه پایینی دارند .تئوریهای افشا پیش بینی میکنند که شرکتها زمانی که
انگیزههای بازار سرمایه قوی بوده و ریسک دادرسی باال است ،با احتمال بیشتری سطوح
افشای داوطلبانه را فراهم میکنند (فیرس و همکاران .)2011 ،در مقایسه با شرکتهای
غیرسیاسی ،شرکتهای سیاسی ،دسترسی بیشتری به اعتبارات و دریافت وامهای اختصاصی
از بانکها دارند .در نتیجه شرکتهای با روابط سیاسی باال ،نیاز کمتری به جمعآوری
سرمایه از مردم داشته و بنابراین انگیزههای پایینی برای افشا در جهت کاهش هزینه سرمایه
دارند .عالوه بر این ،شرکتهای سیاسی ،از حمایتهای سیاسی و ریسک پایین دادرسی
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بهرهمند میشوند و در نتیجه انگیزههای افشای پایینی برای جلوگیری از پروندههای قضایی
دارند .همچنین باید اشاره کرد که انگیزههای متقابل برای شرکتهای سیاسی میتواند
برای فراهم آوردن افشای داوطلبانه اطالعات به منظور بهبود شفافیت یا مدیریت انتظارات
وجود داشته باشد .به عنوان مثال ،تئوریها پیش بینی میکنند زمانی که هزینههای مالکانه

1

(اختصاصی) افشا باال است ،شرکتها سطوح کمتری از افشای داوطلبانه را انجام میدهند.
شرکتهایی با ارتباطات سیاسی با احتمال کمتری قراردادهای دولتی دریافت میکنند که
در آن هزینه های مالکانه افشا کمتر است زیرا اطالعات منتشر شده از طریق افشای
داوطلبانه ،شرکتهای سیاسی را از مزیتهای رقابتی محروم نمیکند .بنابراین به نسبت
شرکتهای غیرسیاسی ،هزینههای پایین مالکانه ،انگیزههای افشای شرکتهای سیاسی را
افزایش میدهد .عالوه بر این ،ارتباطات سیاسی شرکتها تحت نظارم عموم قرار میگیرد
و انگیزههای آنها را برای بهبود شفافیت اطالعات افزایش میدهد (گودهامی و همکاران،
 .)2014بنابراین رابطه بین ارتباطات سیاسی و افشای داوطلبانه هنوز یک سوال تجربی
است.

پیشینه پژوهش
عبدالفتاح ( )2008به مطالعه میزان افشای داوطلبانه در گزارشهای ساالنه پرداخت .با
بررسی  182مشاهده از گزارشهای ساالنه  65شرکت غیرمالی از بورس اوراق بهادار قاهره
و اسکندریه در بازده زمانی  ،2006-2003نشان داد که میزان افشای داوطلبانه در
گزارشهای ساالنه شرکتهای مصری کم است و در طول دوره مورد بررسی ،افزایش
تدریجی در افشای داوطلبانه وجود دارد و تفاوت معناداری در میزان افشای داوطلبانه در
گزارشهای ساالنه در طول دوره مورد بررسی وجود ندارد.
بوباکری و همکاران ( )2014استدالل میکنند که مدیران شرکتهای سیاسی به دو
دلیل با احتمال کمتری دست به اقداماتی میزنند که به گزارشگری مالی با کیفیت پایین
منجرشود .نخست ،گزارشگری مالی فرصتطلبانه توسط این مدیران اثر بسیار منفی بر
سرمایهانسانیشان نسبت به همتایان غیرسیاسی خود خواهد داشت .دوم ،با در نظر گرفتن
شواهد قبلی که کیفیت باالی گزارشگری مالی موجب کاهش دخیره اطالعات منفی می
شود ،کیفیت پایین اطالعات مالی از جانب مدیران شرکتهای سیاسی با مجازات بسیار
1. Proprietary costs
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سختی از لحاظ هزینه سرمایه باالتر توسط بازار همراه خواهد بود و به همین دلیل بازارها
انتظار کیفیت باالی گزارشگری مالی از جانب چنین مدیرانی را دارند.
کورریا ( )2014در پژوهش خود در آمریکا نشان داد شرکتهایی که دارای روابط
سیاسی هستند ،کمتر از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادر جریمه میشوند .این
شرکتها بواسطه ارتباط با نمایندگان کنگره ،و پرداخت وجوه به آنها بر کمیسیون بورس
اوراق بهادر فشار وارد میکنند و بر آن نفوذ دارند و این موضوع باعث میشود تا از سوی
این کمیسیون کمتر جریمه شوند.
سعید و همکاران ( )2016تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که یک رابطه منفی بین ارتباطات سیاسی و عملکرد شرکت
وجود دارد .آنها بیان میکنند که عملکرد شرکتهای سیاسی در مقایسه با شرکتهای غیر
سیاسی به ترتیب حدود  17و  15درصد بر اساس بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام
کمتر است.
لی و وانگ ( )2017تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام را در
شرکتهای چینی مورد بررسی قرار دادند .نتایج یافتههای آنها نشان میدهد که مدیران
شرکت های سیاسی خطر سقوط قیمت سهام را در شرکتهایی که بوسیله دولت کنترل
میشود ،تشدید می کنند .در مقابل ،استخدام سیاستمداران به عنوان مدیران ،بویژه مدیران
وابسته به دولت مرکزی ،به مدیران تحت کنترل شرکتهای خصوصی کمک میکند تا
خطر سقوط قیمت سهام را کاهش دهند .در نهایت آنها نشان میدهند که کیفیت خوب
موسسات کمکی به کاهش ارتباط مثبت ارتباطات سیاسی و خطر سقوط قیمت سهام
نمیکند.
هو و وانگ ( ) 2018تاثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام را با تاکید بر
افشای اطالعات بررسی کردند .نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی شرکتها موجب کاهش
خطر سقوط قیمت سهام میشود .هنگامی که مدیران در سیاست هستند ،شفافیت
گزارشگری مالی باال از سوی دولت ،منجر به تضعیف رابطه بین ارتباطات سیاسی و خطر
سقوط قیمت سهام میشود .عالوه براین ،یافتهها نشان داد که ارتباطات سیاسی خطر سقوط
قیمت سهام را از طریق افشای سریع اخبار بد ،تحت تاثیر قرار میدهد.
دیدار و همکاران ( )1389اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشای شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قراردادند .به دلیل ماهیت کامال متفاوت
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افشای اختیاری و غیراختیاری ،تحلیلهای انجام گرفته در دوسطح افشای اختیاری و
غیراختیاری انجام و مورد مقایسه قرار گرفته اند .نتایج به دست آمده نشان می دهد ،غالب
خصیصه های شرکتی مدنظر تنها بر قسمت اختیاری افشا اثر گذاشته و بر قسمت
غیراختیاری اثر نمی گذارند؛ دلیل این نتایج را می توان به ماهیت این نوع اطالعات نسبت
داد .به طوری که شرکتها ،جدا از چگونگی وضعیت مالی و غیرمالی ملزم به افشای این نوع
اطالعات هستند .لذا یکی از دالیل تفاوت در سطح افشای اختیاری شرکتها ،تفاوت در
خصوصیات شرکتها است.
خواجوی و علیزاده طالتپه ( )1392بررسی اثرات افشای داوطلبانه بر عدم تقارن
اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .یافته های
بررسی  122شرکت در دوره زمانی 1382تا 1390بیانگر آن است که بین سطح افشای
داوطلبانه و عدم تقارن اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران ،رابطه
معناداری وجود ندارد.
خواجوی و علیزاده طالتپه ( )1394بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مبتنی بر رویدادهای واقعی را بررسی کردند .یافتههای حاصل
بیانگر آن است که بین سطح افشای داوطلبانه با انواع مدیریت سود رابطه منفی معناداری
وجود دارد؛ به عبارت دیگر در شرکتهایی با سطح افشای داوطلبانه باالتر ،مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود مبتنی بر رویدادهای واقعی کمتر است.
اعتمادی و احمدی گورجی ( )1396اثر ارتباط سیاسی بر سرمایهگذاری و کاهش
محدودیتهای تأمین مالی را بررسی کردند .یافتههای آنها نشان میدهد که ارتباط سیاسی
بر رفتار سرمایهگذاری شرکت ها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی
شرکتها گشته است.
رهنمای رودپشتی و محسنی ( )1397رابطه ارتباطات سیاسی ،سود نقدی و بازده سهام
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .یافتههای
تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی ،سود نقدی تقسیمی افزایش مییابد.
همچنین یافتههای تحقیق بیانگر رابطه مثبت و معنیدار بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام
است .به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی ،بازده سهام شرکتها افزایش مییابد .این
نتایج داللت بر این دارد که ارتباط سیاسی میتواند به عنوان عاملی مهم در زمینه سود
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نقدی و بازدههای سهام در نظر گرفته شود.

فرضیه پژوهش
ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطالعات تاثیر منفی دارد.

روششناسی پژوهش
به منظور محدود کردن جامعه آماری پژوهش حاضر ،از میان شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،کلیه شرکتهای حائز شرایط زیر صرفنظر از نوع فعالیت
انتخاب شوند:
 -1پایان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -2شرکت در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.
 -3گزارشهای ساالنه هیئت مدیره شرکت در دسترس باشد.
 -4شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،بانکها و موسسههای مالی به لحاظ تفاوت ماهیت
فعالیت آنها به عنوان نمونه انتخاب نخواهند شد.
بدین ترتیب نمونه آماری شامل  124شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
دوره پژوهش یک دوره  6ساله ،بر اساس سالهای  1391تا  1396میباشد .اطالعات
پژوهش با مراجعه به گزارشهای ساالنه هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران موجود در سامانههای مدیریت پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار

تهران 1و سیستم جامع اطالع رسانی ناشران 2گردآوری شده است و پس از آمادهسازی
دادهها در نرم افزار  EXCELنسخه  ،2010تجزیه و تحلیل نهایی با نرمافزار آماری
 Eviewsنسخه  10انجام شده است.

مدل و متغیرهای پژوهش
به منظور آزمون فرضیه اصلی از رابطه  1مطابق تحقیقات هو و وانگ ( )2018استفاده شده
است:

1. www.rdis.ir
2. www.codal.ir
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رابطه:1

𝐿𝑉𝐷𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡−1
𝑡+ 𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐷𝐼𝑉𝑖,
𝑡+ 𝛽6 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑀𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐿𝐸𝑉𝑖,
𝑡+ 𝛽9 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

که در آن:

𝐷𝑉𝐿 :افشای داوطلبانه؛ 𝑁𝑂𝐶𝑃 :ارتباطات سیاسی؛ 𝑁𝑊𝑂𝑁𝑂𝐶 :تمرکز مالکیت؛

𝑁𝑊𝑂𝑆𝑁𝐼 :سهامداران نهادی؛ 𝑇𝐸𝑅 :بازده سهام؛ 𝑉𝐼𝐷 :سود تقسیمی؛ 𝐸𝑍𝐼𝑆 :اندازه

شرکت؛ 𝐵𝑇𝑀 :فرصتهای رشد؛ 𝑉𝐸𝐿 :اهرم مالی؛ 𝐴𝑂𝑅 :بازده دارایی.

متغیر وابسته :میزان افشای داوطلبانه
میزان افشای داوطلبانه بر اساس شاخصهای پیشنهادی توسط بوتوسان ( )1997که برگرفته
از نظرات کمیته جنکینز 1بود ،اندازهگیری میشود .در مدل بوتوسان ( ،)1997شاخصهای
مورد استفاده از طریق گزارشهای حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبهبندی شرکتهای
ایالت متحده استخراج شده بود .به دلیل فقدان دو مورد مذکور در ایران ،و با توجه به اینکه
سازمان حسابرسی کتابچهای تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشرکرده است و
شرکتها در تهیه وگزارش اطالعات به شاخصهای مندرج در آن تکیه میکنند (کاشانی
پور و همکاران .)1388 ،این امر امکان افشای اطالعات داوطلبانه در متن صورتهای مالی
را محدود نموده است .لذا برای استخراج شاخصهای افشای داوطلبانه اطالعات به گزارش
فعالیت هیئت مدیره شرکتها که توسط کاشانی پور و همکاران ( )1388ارائه شده است،
اتکا میشود .بورس اوراق بهادار تهران همه ساله گزارشهای رتبهبندی شرکتهای بورسی
را از نظر امتیاز اطالع رسانی ارائه می کند که شامل امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا است
در حالیکه روش استفاده شده در این پژوهش دربرگیرنده  59شاخص در مورد افشای
داوطلبانه اطالعات است.
برای اندازهگیری میزان افشای داوطلبانه ،چکلیست بوتوسان ( )1997مورد استفاده
قرار میگیرد و بنا به شرایط شرکتهای ایرانی تعدیل میشود .شاخصها پس از بررسی از
نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری یا قانونی درشش بخش کلی به شرح ذیل
تعیین گردیدند:
پیشینه اطالعاتی ،خالصهای از عملکرد تاریخی ،آمارههای کلیدی غیرمالی ،اطالعات
بخشها ،اطالعات پیشبینی ،و بحث وتحلیل مدیریت.
1. Jenkins Committee
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الف .پیشینه اطالعاتی ( :1)BGIخالصهای از فعالیتها ،بیان اهداف یا طرحها ،بیان
کلی راهبرد ،اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف ،اقدامات برنامهریزی شده برای
دستیابی در سالهای آتی ،برنامه زمانی برای دستیابی به اهداف ،محیط رقابتی ،توصیف
کلی شرکت ،محصوالت یا خدمات اصلی تولید شده ،تشریح کارخانهها یا انبارها ،ساختار
سازمانی ،چارت سازمانی مدیریت.

ب .خالصهای از عملکرد تاریخی ( :2)SHRنسبتهای سوددهی ،نسبتهای ساختار

مالی ،نسبتهای نقدینگی ،نسبتهای دیگر ،پیشبینی سود هر سهم ،سنجش فروشها،
سنجش سود عملیاتی ،سنجش سود خالص.
ج .آمارههای کلیدی غیرمالی ( :3)KNFSمیانگین حقوق هر کارمند ،میانگین سن
کارکنان کلیدی ،سهم از بازار یا محصوالت اصلی ،واحدهای فروش رفته مربوط به

محصوالت یا خدمات اصلی ،قیمت فروش هر واحد مربوط به محصوالت یا خدمات
اصلی ،فروش سر به سر مربوط به محصوالت یا خدمات اصلی ،تشریح روشهای تولید،
تشریح مشتریها.
د .اطالعات بخشها ( :4)SEGIتشریح داراییها ،بدهیها یا تامین مالی ،استهالک،
سود عملیاتی ،سرمایهگذاری تحقیق و توسعه.
ه .اطالعات پیشبینی ( :5)PRIمقایسه پیشبینیهای قبلی سود با سود واقعی ،مقایسه

پیشبینیهای قبلی فروشها با فروشهای واقعی ،تاثیر فرصتهای موجود بر فروشها یا
سودهای آتی ،تاثیر پوشش ریسک شرکت بر فروشها یا سودهای آتی ،پیشبینی مخارج
سرمایهای ،پیشبینی مخارج تحقیق و توسعه ،پیشبینی سودهای آتی ،پیشبینی فروشهای
آتی.
و .بحث و تحلیل مدیریت ( :6)MD & Aتوضیحاتی در خصوص تغییر در فروشها،
توضیحاتی در خصوص تغییر در درآمد عملیاتی ،توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای
تمام شده کاالی فروش رفته ،توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای تمام شده کاالی
فروش رفته به عنوان درصدی از فروشها ،توضیحاتی در خصوص تغییر در سود ناخالص،
توضیحاتی در خصوص تغییر در سود ناخالص به عنوان درصدی از فروشها ،توضیحاتی
1. Background Information
2. Summary of Historical Results
3. Key Non-Financial Statistics
4. Segments Information
5. Projected Information
6. Management Discussion and Analysis
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در خصوص تغییر در هزینههای اداری و تشکیالتی ،توضیحاتی در خصوص تغییر در هزینه
بهره یا درآمد بهره ،توضیحاتی در خصوص تغییر در سود خالص ،توضیحاتی در خصوص
تغییر در موجودی کاال ،توضیحاتی در خصوص تغییر در حسابهای دریافتنی ،توضیحاتی
در خصوص تغییر در مخارج سرمایهای ،توضیحاتی در خصوص تغییر در مخارج تحقیق و
توسعه ،تفسیر نسبتهای سوددهی ،تفسیر نسبتهای ساختار مالی ،تفسیر نسبتهای
نقدینگی ،تفسیر دیگر نسبتها.
توضیحاتی در خصوص سیستم وزن دهی به شاخصها (کاشانی پور و همکاران،
:)1388
پیشینه اطالعاتی ( :) BGIبه هر قلم گزارش شده کیفی یک امتیاز و در صورت کمی بودن
نیز یک امتیاز دیگر تعلق میگیرد.
خالصهای از عملکرد تاریخی ( :)SHRدر مورد نسبتها و پیشبینی سود هر سهم،
اگر اطالعات دوره آخر باشد یک امتیاز و نیز دو دوره آخر باشد یک امتیاز دیگر و امتیاز
اضافی دیگر در صورتی که سه دوره آخر باشد ،تعلق میگیرد .برای فروشها ،درآمد
عملیاتی و سود خالص ،اگر با اشاره به سه دوره آخر باشد یک امتیاز تعلق میگیرد.
آمارههای کلیدی غیرمالی ( :) KNFSدو امتیاز برای هر کدام از اطالعات گزارش شده
تعلق میگیرد.
اطالعات بخشها ( :)SEGIیک امتیاز به هر یک از اقالم گزارش شده تعلق میگیرد.
اطالعات پیشبینی ( :)PRIموارد کیفی اقالم  1و  2یک امتیاز و اقالم  3الی  8دو امتیاز و
یک امتیاز برای اقالم کمی و یک امتیاز به اقالم  7الی  8برای اشاره به بخشهای اصلی
تعلق میگیرد.
بحث و تحلیل مدیریت ( :)MD & Aموارد کمی اقالم  1الی  14یک امتیاز و اقالم
کیفی آن یک امتیاز دیگر تعلق میگیرد .اقالم 15الی  18اگر نسبتهای سال جاری لحاظ
شود یک و اگر روند نیز بررسی شود یک امتیاز اضافی تعلق میگیرد.
امتیاز افشای اختیاری از تقسیم مجموع امتیازهای حاصله از  6بخش بر کل امتیاز قابل
دریافت یعنی  122به دست میآید.
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متغیر مستقل :ارتباطات سیاسی
در این پژوهش ،شرکتهای سیاسی از طریق الگوی تصمیمگیری چند معیاره به روش
تاپسیس و وزندهی به روش آنتروپی تعیین شدند .برای تفکیک شرکتهای سیاسی و
غیرسیاسی ،از متغیرهای هزینههای سیاسی فاسیو ( )2006به پیروی از پژوهش رضایی و
ویسی حصار ( )1393به شرح زیر استفاده شده است:
ارزش بازار سهام :هرچه ارزش بازار سهام بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با سازمان بورس
اوراق بهادار که زیر مجموعۀ وزارت امور اقتصادی و دارایی است ،بیشتر خواهد بود.
افزایش قیمت بازار ناشی از تحواالت اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران است .معموالً
شرکت های دولتی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند .بنابراین مدیران دولتی از طریق
تصمیمگیریهای خود میتواند تاثیر بیشتری بر فرایندهای شرکت داشته باشند.
ارزش دفتری داراییها هرچه ارزش دفتری داراییها بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با
وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر خواهد بود .شرکتهایی که دارای ارزش دفتری
باالیی در بخش داراییها هستند ،از طریق بکارگیری بیشتر ،در قالب سود مالیات به وزارت
امور اقتصاد پرداخت میکنند .شرکتهایی که دارای مدیران دولتی هستند ممکن است
یک نوع مصالحه برای پرداخت کم مالیات برقرار نمایند.
مالیات بر درآمد :هرچه مالیات بر درآمد بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با وزارت امور
اقتصادی و دارایی بیشتر خواهد بود.
تعداد کارکنان :هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با وزارت کار و امور
اجتماعی بیشتر خواهد بود .افزایش بیشتر تعداد کارکنان به معنی پرداخت بیشتر حقوق و
دستمزد است .همچنین افزایش تعداد کارکنان نشان از تعهد شرکت به وزارت کار و امور
اجتماعی است .زمانی که تعداد کارکنان افزایش یابد ،برای حفظ منافع کارکنان نیاز به
ایجاد شورای کارگری است ،همه این موارد منجر به ارتباط بیشتر با وزارت کار است.
جمع فروش صادراتی :هرچه جمع فروش صادراتی بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با
وزارت بازرگانی بیشتر خواهد بود.افزایش صادرات به معنای ورود ارز به داخل شرکت
است ،بنابراین شرکتها باید از طریق وزارت بازرگانی مجوز الزم را برای صادرات کاال
اخذ کنند.
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بیمۀ پرداختی :هرچه بیمۀ سهم کارفرما و بیکاری بیشتر باشد ،ارتباط شرکت با وزارت
کار و رفاه بیشتر خواهد بود .زمانی که قرارداد کارکنان تمام می شود جهت دریافت بیمه
بیکاری به وزارت کار مراجعه می کنند ،پرداخت بیمه بیکاری مستلزم ارتباط بیشتر با
وزارت کار و تامین اجتماعی است.
رتبۀ باالتر شرکتها از مجموعه عوامل فوق ،بیانگر ارتباطات گستردهتر و سیاسی بودن
شرکتها است .اساس این روش بر این مفهوم استوار است که گزینۀ انتخابی باید
کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت (شاخص سود) و بیشترین فاصله را با ایدهآل
منفی (شاخص هزینه) داشته باشد.
جدول  .1ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکتهای سیاسی و غیرسیاسی
(بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه:)1397 ،
متغیرهای

ارزش

ارزش دفتری

مالیات بر

تعداد

جمع فروش

بیمه

تفکیک

بازار

داراییها

درآمد

کارکنان

صادراتی

پرداختنی

شرکتها

سهم

شرکتها
در هر سال
X1
X2
⋮
Xn

X11
X21
⋮
Xn1

X12
X22
⋮
Xn2

⋯
⋯
⋮
⋯

⋯
⋯
⋮
⋯

⋯
⋯
⋮
⋯

X1m
X 2m
⋮
Xnm

در این ماتریس ،شاخصی که دارای مطلوبیت یکنواخت افزایشی (جنبۀ مثبت) است،
شاخص سود نامیده میشود و شاخصی که مطلوبیت یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) دارد،
شاخص هزینه است .در این پژوهش مطابق جدول  ،1شاخصهای تفکیک شرکتهای
دارای تعامالت سیاسی گسترده با دولت ،از مطلوبیت یکنواخت افزایشی (جنبۀ مثبت)
برخوردارند ،بنابراین شاخص سود به حساب میآیند .همچنین ،از آنجاکه شاخصها برای
تصمیمگیرنده اهمیت یکسانی ندارند ،نخست وزن شاخصها بر اساس روش آنتروپی
شانون تعیین شد و پس از آن به الگوریتم تاپسیس وارد شدند .برای محاسبه اوزان
شاخصها ابتدا ماتریس تصمیمگیری مطابق جدول  1تشکیل میشود .در این جدول Xi,j
ارزش شاخص ها متناسب با هر گزینه است .برای انجام فرایند تکنیک آنتروپی ابتدا Pi,j
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متناسب با رابطۀ  1محاسبه میشود (بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه:)1397 ،
𝑗𝑋𝑖,
رابطۀ )1
= 𝑗𝑃𝑖,
𝑗; ∀𝑖,
𝑚∑
𝑗𝑖=1 𝑋𝑖,

مرحله دوم محاسبه شاخص عدم اطمینان است .برای این منظور ابتدا ارزشی به نام 𝑗𝐸 به

صورت رابطۀ  2محاسبه و سپس عدم اطمینان و یا درجه انحراف 𝑖𝑑 که بیان میکند
شاخص مربوطه چه میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در اختیار تصمیمگیرنده قرار
میدهد ،محاسبه میشود .این عدم اطمینان مطابق رابطۀ  3محاسبه میگردد:
رابطه )2

1
𝑚𝑛𝐿

= 𝑘 ; 𝑘 (𝑃𝑖,𝑗 × 𝐿𝑛𝑃𝑖,𝑗 ) ; ∀𝑖,𝑗 ,

𝑚

∑ 𝑘𝐸𝑗 = −

𝑖=1

𝑗∀ ; 𝑗𝐸 𝑑𝑗 = 1 −

رابطۀ )3

در نهایت وزن شاخصها مطابق رابطۀ  4محاسبه میشود:
رابطۀ )4

𝑗𝑑
𝑛
𝑗𝑑 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑊

در صورتی که تصمیمگیرنده از قبل وزن خاصی 𝑗 λرا برای شاخص در نظر گرفته

باشد وزن جدید  𝑊𝑗′به صورت رابطۀ  5محاسبه میشود:
رابطۀ )5

𝑗𝑊 𝑗𝜆
𝑛
𝑗𝑊 𝑗𝜆 ∑𝑗=1

= 𝑊𝑗′

برای رتبه بندی به روش تاپسیس در گام اول ماتریس تصمیم نرمال شده محاسبه
میشود ،در گام دوم ،ماتریس تصمیم نرمال موزون محاسبه میگردد ،در گام سوم ،راه
حل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل منفی تعیین میشود ،گام چهارم ،بدست آوردن میزان
فاصله هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی است .گام پنجم ،تعیین نزدیکی نسبی گزینه به
راه حل ایدهآل میباشد و در نهایت گام ششم رتبهبندی گزینهها است.

متغیرهای کنترلی
در این پژوهش برای جداسازی تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه از متغیرهای
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کنترلی زیر استفاده شده است:
( CONOWNi,tتمرکز مالکیت) :از مجذور درصد سهامداران نهادی به دست میآید.
به عقیده ریچاردسون لینگ و همکاران ( )2016شرکتهای با تمرکز مالکیت باال به دلیل
برخورداری از نظارت باال افشای داوطلبانه بیشتری را تجربه میکنند و عملکرد این گونه از
شرکتها مطلوب است.

( INSOWNi,tسهامداران نهادی) :هدف اصلی سهامداران نهادی از سرمایهگذاری در

سهام شرکتها ،دستیابی به سود و نهایتاً افزایش ثروت است و رقم سود گزارش شده و
سود توزیع شده شرکتها از اهمیت بسیار باالیی برای آنها برخوردار است؛ زیرا قیمت
بازار سهام نیز بهشدت تحت تأثیر سود گزارش شده و تقسیمی قرار دارد .بدین ترتیب،
سهامداران نهادی احتماالً تالش خواهند کرد تا در اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر سود
گزارش شده و سود تقسیمی شرکتها تأثیرگذار باشند .به همین دلیل وجود سهامداران
نهادی می تواند افزایش سطح افشای داوطلبانه را به دنبال داشته باشد .برای محاسبه این
متغیر ،مجموع سهام در اختیار یانکها و بیمهها ،هلدینگها ،صندوقها و شرکتهای
سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی
بر کل سهام منتشره شرکت ،تقسیم شده است.
(RETi,tبازده سهام) :بازده ساالنه مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق

میگیرد .در این پژوهش بازده ساالنه سهام از نسبت حاصل تفاوت قیمت سهام در اول و
آخر سال به قیمت سهام اول سال بدست میآید .هر چه بازده ساالنه سهام افزایش یابد،
ارزش شرکت افزایش می یابد .با افزایش ارزش شرکت تمایل آنها برای افشای داوطلبانه
اطالعات نیز افزایش مییابد.
نسبت سود تقسیمی ( :)DIVi,tعبارت است از نسبت سود تقسیمی هر سهم بر سود هر
سهم .مطابق پژوهش لینگ و همکاران ( )2016افزایش نسبت سود تقسیمی به عنوان یک
مکانیزم نظارتی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد میشود .به عقیده آنها پرداخت سود
سهام یک مکانیزم نظارتی درون سازمانی است .نسبت سود تقسیمی از تقسیم سود پرداختی
هر سهم به سود هر سهم به دست میآید.
( SIZEi,tاندازه شرکت) :اندازه شرکت میزان بزرگی و کوچکی داراییهای شرکت
را نشان میدهد .مطابق اظهارات لی و وانگ ( )2017شرکتهای بزرگ به دلیل افزایش
معامله و همچنین داشتن سودآوری بیشتر و دسترسی به وجه نقد باال ،بیشتر در معرض
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افشای داوطلبانه قرار میگیرند .اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییها بدست
میآید.
(MBVi,tفرصتهای رشد) :فرصتهای رشد شرکت مجموعه گزینههایی هستند که

شرکت تصمیم به انتخاب آنها میگیرد .زمانی که ارزش بازار شرکت بیشتر از ارزش
دفتری آن است نشان آن است که شرکت دارای فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری
است .قیمت بازار نشان دهنده انتظارات سهامداران از ارزش شرکت است .اگر انتظارات
سهامداران از ارزش شرکت بیشتر باشد ،ارزش بازار حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد.
در حالیکه اگر انتظارات سهامداران از ارزش شرکت پایین باشد ،ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام کاهش مییابد .انتظار میرود با وجود فرصتهای رشد باال ،تمایل برای
افشای داوطلبانه اطالعات بیشتر باشد .فرصتهای رشد از تقسیم ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام بر ارزش دفتری آن محاسبه میشود.
( LEVi,tنسبت اهرمی) :اهرم مالی نشان دهنده تحمیل بیشتر بدهی بر ساختار سرمایه
شرکت است .مطابق بوباکری و همکاران ( )2014اهرم مالی باال ،شرکت را با ریسک مالی
بیشتر در آینده مواجه می کند همین امر ممکن است به عدم پرداخت تعهدات مرتبط باشد
بنابراین به نظر میرسد یک رابطه معکوس بین اهرم مالی و افشای داوطلبانه برقرار باشد.
اهرم مالی از تقسیم کل بدهیها بر کل داراییها بدست میآید.

(ROAi,tبازده دارایی) :مطابق اظهارات بوباکری و همکاران ( )2014دستیابی به
سودآوری عامل تأثیر گذار بر تحریک مدیران در افزایش ارزش بازار است .آنها ممکن

است برای افزایش ارزش بازار ب ا دستکاری سود و نشان دادن بیش از حد آن ،اخبار خوب
را روانه بازار کنند و اخبار بد در درون شرکت باقی بماند ،همین امر موجب میگردد که
زمانی که اخبار منفی به بازار ارائه می شود ،بازار تحت تاثیر قرار گیرد .بنابراین بین
سودآوری و افشای داوطلبانه رابطه مستقیم برقرار میباشد.

یافتههای پژوهش
جدول  1آمار توصیفی متغیر میزان افشای داوطلبانه و سایر متغیرهای استفاده شده در
آزمون تجربی پژوهش ،شامل میانگین ،میانه ،حداقل و حداکثر را نشان میدهد .از 124
شرکت نمونه  868گزارش ساالنه هیئت مدیره جمع آوری و بررسی شده است .جدول 1
بیانگر این است که میانگین افشای داوطلبانه شرکتهای نمونه  64/455امتیاز میباشد ،این
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موضوع بیانگر این است که میزان افشای داوطلبانه شرکتها به طور متوسط بیشتر از نیمی
از حداکثر امتیاز قابل کسب ( 122امتیاز) میباشد و بیشترین امتیاز افشای داوطلبانه شرکتها
 105و کمترین میزان آن  4میباشد .میانگین ارتباطات سیاسی برابر  0/042و میانه آن برابر
 0/010است .میانگین نسبت سود تقسیمی برابر  0/406است و نشان میدهد که شرکتها
تمایل کمتری برای پرداخت سود بیشتر دارند .میانگین سهامداران نهادی حدود  67درصد
است و نشان از وجود مالکان عمده در ساختار مالکیت شرکتهای نمونه است .تمرکز
مالکیت نیز به عنوان یکی دیگر از مکانیزمهای نظارتی است که نشان دهنده تمرکز اعضای
هیات مدیره شرکت است و میانگین آن برابر  0/321است .میانگین بازده دارایی نشان
میدهد که شرکتها به طور متوسط  13درصد از طریق داراییها اقدام به تولید سود
نمودهاند .میانگین فرصتهای رشد با مقدار  1/693نشان دهنده فزونی ارزش بازار سهام بر
ارزش دفتری آن است .همچنین میانگین اهرم مالی برابر  64/7است که نشان از سهم باالی
بدهیها در ساختار سرمایه شرکت است .میانگین بازده ساالنه سهام مثبت و برابر 0/228
است و نشان میدهد که به طور متوسط پاداش ناشی از سرمایهگذاری در سهام مثبت است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

افشای داوطلبانه

59/455

53/00

13/626

4/000

105/00

ارتباطات سیاسی

0/042

0/010

0/106

0/0005

0/975

سود تقسیمی

0/406

0/437

0/339

0/000

0/989

سهامداران نهادی

0/669

0/706

0/222

0/055

0/850

تمرکز مالکیت

0/321

0/302

0/201

0/003

0/722

اندازه شرکت

12/14

12/07

0/669

10/25

14/67

اهرم مالی

0/647

0/628

0/329

0/012

3/060

فرصت های رشد

1/693

1/445

0/912

0/359

11/687

بازده دارایی

0/133

0/114

0/156

-0/644

0/693

بازده ساالنه سهام

0/228

0/150

0/866

-0/613

0/876

ابتدا با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو مانایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار
گرفت .مانا نبودن متغیرها ،چه در مورد دادههای سری زمانی و چه دادههای ترکیبی باعث
بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .همچنین در صورتی که مدل از نوع دادههای
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ترکیبی باشد ،دو فرض از فروض کالسیک رگرسیون خطی که شامل خودهمبستگی و
ناهمسانی واریانس میباشد نیز مورد آزمون قرار میگیرد .در این پژوهش از آزمون
بروش پاگان گادفری به منظور آزمون ناهمسانی واریانس و از آماره دوربین واتسون به
منظور تشخیص خودهمبستگی استفاده شده است .عالوه بر این از آزمون فیشر جهت
بررسی معنیداری کل مدل استفاده شده است.
از آنجا که روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چندگانه با استفاده از
دادههای ترکیبی است ،لذا آزمونهای خاصی در این نوع روشها مورد استفاده قرار
میگیرد .به این صورت که با استفاده از آزمون  Fلیمر و احتمال آن به انتخاب یکی از
مدلهای ترکیبی در برابر مدلهای تلفیقی استفاده شده پرداخته میشود .در صورتی که
نتایج حاصل از آزمون لیمر بیانگر این بود که باید از روش دادههای تابلویی استفاده شود،
در مرحله بعد از آزمون هاسمن جهت تعیین اثرات ثابت یا تصادفی بودن عرض از مبدأ
مدل استفاده میگردد .در مرحله بعد برای تعیین روش دادههای ترکیبی یا تلفیقی از
آزمون  Fلیمر استفاده شد .از آنجایی که مقدار احتمال این آزمون کمتر از  5درصد
است ،از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .سپس برای تعیین روش اثرات ثابت یا
تصادفی از آزمونهاسمن استفاده شد .از آنجایی که مقدار احتمال این آزمون کمتر از 5
درصد شده است لذا در این پژوهش از روش اثرات ثابت برای مدلهای پژوهش استفاده
شده است .نتایج آزمونهای مذکور در جداول  3 ،2و  4ذکر شده است.
جدول  .2آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد

آماره لوین ،لین و چو

مقدار احتمال

افشای داوطلبانه

LVD
PCON
DIV
INSOWN
CONOWN
SIZE
LEV
MBV
ROA
RET

-26/486

0/000

-21/665

0/000

-30/392

0/000

-37/268

0/000

-35/634

0/000

-23/836

0/000

-31/305

0/000

-21/372

0/000

-8/987

0/000

-20/370

0/000

ارتباطات سیاسی
سود تقسیمی
سهامداران نهادی
تمرکز مالکیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
فرصت های رشد
بازده دارایی
بازده ساالنه سهام
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آزمون ناهمسانی واریانس
از شرایط الزم برای تخمین الگوی رگرسیونی ،همسانی واریانس جمالت خطای الگو است
که در صورت ناهمسانی از اعتبار الگوی رگرسیونی میکاهد .نتایج حاصل از آزمون
ناهمسانی واریانس )آزمون بروش پاگان گادفری) برای الگوی رگرسیونی پژوهش در
جدول شماره  5ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشخص شده است واریانس ها
همسان است.
جدول  .3آزمون ناهمسانی واریانس
فرض H0

فرضیه

مقدار آماره

p-value

نتیجه

واریانسها همسان است

فرضیه اصلی

1/829

0/235

فرض  H0را نمیتوان رد کرد

آزمون فرضیه پژوهش
نتایج نشان میدهد که ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطالعات تاثیر منفی ()-22/467
و معنیداری ( )0/037در سطح اطمینان  95درصد دارد .بدین معنی که گسترش ارتباطات
و نفوذ سیاسی موجب عدم تمایل شرکتها به افشای داوطلبانه اطالعات میشود .بنابراین
فرضیه اصلی در سطح معنی داری  5درصد پذیرفته می شود .ضریب تعیین تعدیل شده مدل
فرضیه اصلی نشان میدهد که  27/1درصد از تغییرات متغیر وابسته افشای داوطلبانه توسط
متغیر مستقل و سایر متغیرها قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین  1/5و  2/5بوده و
میتوان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده به وسیله
مدلهای رگرسیون ،از یکدیگرمستقل هستند .مقدار آماره  Fمدلها و سطح احتمال آنها،
بیانگر آن است که مدلهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون ،در کل معنیدار است و
میتوان بر آنها اتکا کرد .همچنین سطح معنیداری آماره جارک  -برا نشان میدهد که
اجزای خطا از توزیع نرمال برخوردارند.
از بین متغیرهای کنترلی فرصتهای رشد و اهرم مالی تاثیر منفی بر افشای داوطلبانه
اطالعات دارند .بدین ترتیب که وجود فرصتهای رشد سرمایهگذاری و افزایش بدهیها
در ساختار سرمایه منجر به کاهش افشای داوطلبانه اطالعات میشود .مدیران معموالً
فرصتهای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران افشا نمیکنند زیرا در آن صورت
نمیتوانند منافع شخصی خود را تامین نمایند .همچنین وجود بدهیهای زیاد ،شرکت را
دچار ریسک مالی می کند ،به همین دلیل مدیران تمایل به افشای میزان بدهیهای شرکت
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نیستند .از سوی دیگر وجود تمرکز مالکیت باال و افزایش سودآوری منجر به افزایش
افشای داوطلبانه اطالعات می شود زیرا تمرکز مالکیت یک نوع مکانیزم نظارتی است و
مدیران را ملزم میکند تا موارد مهم را در شرکت افشا کنند .همچنین افزایش سودآوری به
دلیل وجود اخبار خوب در شرکت ،منجر به تحریک مدیران در افشای داوطلبانه اطالعات
سود میشود .همچنین در شرکتهایی با سود تقسیمی باال و همچنین اندازه بزرگ
شرکت ،افشای داوطلبانه اطالعات باال است .مطابق تئوری عالمتدهی تقسیم سود نشان
دهنده وجود اخبار مثبت در شرکت است به همین دلیل تمایل مدیران برای افشای سود
تقسیمی زیاد است .در نهایت شرکتهای بزرگ به دلیل گستردگی عملیات و نشان دادن
تصویر عمومی مطلوب از خود ،تمایل به افشای داوطلبانه اطالعات دارند (هو و وانگ،
.)2018
جدول  .4آزمون فرضیه اصلی پژوهش
متغیر وابسته :افشای داوطلبانه
متغیرها

ضرایب استاندارد نشده

t

سطح معنیداری

همخطی

ضریب

میزان خطا

ضریب ثابت

-13/629

35/869

-0/379

ارتباطات سیاسی

-22/467

10/762

-2/087

0/027

سود تقسیمی

5/293

2/612

2/026

0/043

سهامداران نهادی

-10/266

5/481

-1/872

0/061

1/025

تمرکز مالکیت

27/662

7/580

3/649

0/000

1/263

اندازه شرکت

7/003

2/879

2/431

0/015

1/321

اهرم مالی

-6/374

2/950

-2/160

0/043

1/932

فرصتهای رشد

-2/313

0/871

-2/655

0/000

1/479

بازده دارایی

16/149

6/525

2/474

0/013

1/742

بازده ساالنه سهام

0/046

0/665

0/069

0/944

1/625

 R2تعدیل شده

0/271

دوربین واتسون

2/283

 Fآماره

4/076

احتمال آماره F

0/000

آماره  Fلیمر

1/639

سطح معنیداری

0/000

آماره هاسمن

25/227

سطح معنیداری

0/002

0/704

1/367
1/033
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جارک -برا

1/021

سطح معنیداری

0/078

نتیجهگیری و پیشنهاد
واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند ،زیرا از این طریق
تحت حمایتهای دولت واقع میشوند .این روابط منافع زیادی نظیر تخفیفهای مالیاتی و
دسترسی آسانتر به اعتبارات را در پی خواهد داشت .لذا میتوان بیان کرد ،در نظامهای
اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای
روابط محسوب میشود .شرکتهای دارای روابط سیاسی ،راحت تر به منابع سرمایه و
مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست مییابند .در این راستا برخی مدیران شرکتها
درصدد برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت و دولت با هدف رفع محدودیتهای مالی با
کمترین هزینه هستند .بنابراین ارتباطات سیاسی میتواند چگونگی افشای اطالعات را تحت
تاثیر قرار دهد .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای
داوطلبانه اطالعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتایج
آزمون فرضیه نشان میدهد که ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطالعات تاثیر منفی و
معنی داری دارد .بدین معنا که نفوذ سیاسی مدیران و دستیابی آسان به منابع تامین اعتبار،
آنها را از افشای داوطلبانه اطالعات منع میکند ،زیرا مدیران سیاسی احتماالً به اطالعات
محرمانه دسترسی دارند که نمیتوانند آنها را برای سرمایهگذاران و سهامداران افشا کنند.
به همین دلیل نفوذ سیاسی مدیران یک عامل برای جلوگیری از افشای داوطلبانه اطالعات
است .نتایج سازگار با یافتههای لی و بوباکری و همکاران ()2014؛ سعید و همکاران
()2016؛ وانگ ( )2017و هو و وانگ ( )2018میباشد .به نظر این محققان شرکتهای
دارای حمایتهای سیاسی نسبت به فشارهای بازار و رقابتهای معمول حساس نیستند .این
شرکتها از ریسک کمتری نسبت به سایر شرکتها برخوردار بوده و انتظارات
سرمایهگذاران نسبت به نرخ بازده سرمایهگذاری نیز کمتر است .مسلماً این شرکتها هنگام
مواجهه با بحرانهای مالی از حمایتهای مالی دولت برخوردار میشوند ،از این رو احتمال
ورشکستگی آنها کمتر است ،اما چنین رویدادهایی از سوی شرکت افشا نمیشود.
لذا با توجه به نتایج پژوهش ،به شرکتها پیشنهاد میشود که تا حد ممکن از ارتباطات
سیاسی اجتناب کنند ،زیرا بهره گیری از این ارتباطات در تضاد با منافع سهامداران است و
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در نهایت افشای اطالعاتی را که می تواند تصویر مطلوبی از شرکت ایجاد کند ،محدود
میکند و سهامداران و سرمایه گذاران نیز از رویدادهای رخ داده اطالع کافی ندارند.
همچنین به نهادهای نظارتی توصیه میشود که نظارت بیشتری بر ارتباطات سیاسی شرکت
ها داشته باشد و سیاست هایی را اتخاذ کنند که به همسویی منافع سهامداران و شرکت
کمک نماید .در نهایت پیشنهاد می شود که سهامداران توجه بیشتری به ترکیب هیات
مدیره و همچنین روابط شرکت با دولت داشته باشند ،زیرا مطابق نتایج این پژوهش ،وجود
ارتباطات سیاسی و افزایش نفوذ دستگاه های دولتی ،افشای داوطلبانه اطالعات را محدود
میکند.
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