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Abstract
The global crises of the last few years have led to development of public
sector reporting across public administration areas such as performance,
sustainability, environmental and social reporting. In addition, it causes
integrated reporting to be considered as the dominant approach. This study
is aimed to examine effects of integrated reporting quality on corporate
valuation and future corporate performance, focusing on complexity and
external financing needs. For this purpose, data is collected from 120 firms
listed in Tehran Stock Exchange for a period from 2011 to 2017 and
hypotheses are tested using panel data regression model. Integrated reports
providing transparent and comprehensive information optimize internal
decision-making which results in improvement of corporate performance.
Research findings show that there is a significant positive relation of firm
size and growth opportunity to integrated reporting quality. Moreover,
results indicate a significant negative relation between institutional
ownership and integrated reporting quality. However, according to
findings, there is no significant relation between corporate governance
quality and integrated reporting.
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چکیده
بحران های ج هانی در چند ساااال اخیر سااابب گرديده گزارشاااگری در بخش عمومی امروزه در
ديگرجنبههای مديريت عمومی همچون عملکرد ،پايداری ،گزارشاااگری محیطی و اجتماعی گساااترده
شاود و گزارشاگری يکپارچه بهعنوان رويکرد غالب مورد توجه قرار گیرد .هدف اين پژوهش بررسای
پیامدهای اقتصااادی کیفیت گزارشااگری يکپارچه با توجه به نقش ويژگیهای شاارکتی اساات .به همین
منظور ،دادههای مربوط به شرکتهای پذيرفتهشده در بورس و فرابورس تهران برای دوره زمانی  7ساله
بین سالهای  1390الی  1396برای  120شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای
آزمون فرضاایهها اسااتفاده گرديد .گزارشااگری يکپارچه از طريق ارائه اطالعات شاافاف و جامع ساابب
میگردد ت صمیمگیرندگان داخلی بتوانند ت صمیمات بهینهای را اتخاذ نمايند که موجبات بهبود عملکرد
شرکت را فراهم میآورد .نتايج پژوهش حاکی از آن ا ست که شاخصهای اندازه شرکت و فر صت
رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری يکپارچه دارد .همچنین نتايج پژوهش نشان از رابطه
منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشاااگری يکپارچه دارد .و در پايان رابطه معناداری بین
کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری يکپارچه يافت نگرديد.
واژههای کلیدی :پیامدهای اقتصادی ،گزارشگری يکپارچه ،ويژگیهای شرکتی.
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مقدمه
امروزه نهادها و سااازمانهای بخش عمومی با اين چالش مواجه هسااتند که چگونه با منابعی
که در اخت یاردار ند عملکرد خود را بهبود بخشااا ند و از طرف ديگر برای ادای مسااائول یت
پاساخگويی خود چگونه اين امر را افشاا کنند .چارچوبهای گزارشاگری سانتی ،صارفا روی
اطالعات مالی تاريخی تمرکز دارند به همین دلیل برای گزارشااگری نهادهای عمومی امروزی
با ساااختاری مدرن و چندبعدی مناسااب نمیباشااند (دلويتی .)2016 ،درواقع گزارشااگری در
بخش عمومی امروزه به نقطهای رسیده که ديگر محدود به ادای مسئولیت در خصوص گزارش
چند رخداد صااارفا مالی در صاااورتهای مالی نیسااات و به ديگر جنبه های مديريت عمومی
همچون عملکرد ،پايداری ،گزار شگری محیطی و اجتماعی گ سترده شده ا ست .به همین دلیل
مديران بخش عمومی در جساااتجوی چارچوب ها و مدل هايی هسااات ند که آن ها را در
تصمیمگیری در خصوص تخصیص بهینه منابع بهگونهای مؤثر ياری رساند؛ و با ايجاد اطمینان
در ذينفعان مبنی بر خلق ارزش در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،م سئولیت پا سخگويی را
بهگونهای مطلوب برآورده سازند (اکلیس.)2014 ،
به نظر میرسد در سالهای اخیر شرکتها امکان ارائه اطالعات غیرمالی بیشتری را بهمنظور
درک بیشااتر سااهامداران فراهم نمودهاند؛ اما مشااکل روزافزونی که وجود دارد اين اساات که
اهرا شرکتها اطالعات مالی و غیرمالی را به روش يکپارچه و من سجمی تهیه نمیکنند و اين
امر موجب گرديده گزارشهای سااااالنه بینظمتر ،پیچیدهتر و نامربوطتر به ساااهامداران ارائه
گردد (کنسااول گزارش دهی مالی .)2011 ،به همین منظور برای بهبود گزارشدهی شاارکتی و
يک پار چه کردن بهتر اطال عات مالی و غیر مالی ،کنساااول بینالمللی گزارشدهی يک پار چه،
چارچوبی را ايجاد کرده ا ست که اطالعاتی که اکنون به صورت جداگانه گزارش می شود را
در يک مجموعه من سجم ،ترکیب و ارتباط بین آنها و چگونگی تأثیر آنها بر توانايی شرکت
در ايجاد و نگهدا شت ارزش در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را شرح میدهد (اندر سون
و همکاران.)2012 ،
گزارشااگری يکپارچه تمام اطالعات مربوط به اسااتراتژی سااازمان ،ريسااکها ،فرآيندهای
نظارت ،تأثیرات اجتماعی و محیطی و نتايج مالی را تلفیق میکند و درنهايت منجر به ايجاد
يک مجموعه منسااجم در عین سااادگی و شاافافیت میگردد (دلويیت .)2016 ،براساااس اين
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نظريه ،زمانی که گزار شگری يکپارچه با دقت الزم اجرا شده با شد ،به شرکت و سهامدارانش
اجازه میدهد تا تصااامیم های آگاها نه و بهتری را اتخاذ نمايند و همچنین نظارت بهتری بر
عملکرد وا حد ت جاری فراهم گردد .لی و يئو ( )2016ب یان کرد ند که اج باری کردن ارا ئه
گزارشاااگری يکپارچه در محیط اقتصاااادی آفريقا جنوبی سااابب افزايش ارزش در اينگونه
شاارکتها گرديده اساات .همچنین نتايج ژو و همکاران ( )2017نتیجه پژوهش مذکور را تأيید
میکند.
براساس اين رويکرد ،زمانی که گزارشگری يکپارچه با دقت الزم اجرا شده با شد ،انتظار بر
اين اسااات که موجبات تخصااایص بهینه سااارمايه ،پايداری و ثبات اقتصاااادی فراهم گردد .از
آنجايیکه گزارشااگری يکپارچه رويکردی نوپا در ايران میباشااد و تاکنون الزامی به تهیااااااه
گ ازارش يکپارچ اهای ک اه تمام اا مبتنی بر چارچوبهای ابالغی کمیته بینالمللی گزارشگری
يکپارچه بهعنوان متولی اصلی آن باشد ،ايجاااااد نشده ،لذا اين شیوه گزارشگری میتواند در
سااطوح شاارکتها متفاوت باشااد .لذا اينکه چه عواملی میتوانند بر ابعاد و میزان گزارشااگری
يکپارچاه در شارکتهاا ماؤثر باشاند؟ ،موضوع قابل بررسی خواهد بود.
پژوهشاااگرانی نظیر (ايريدل2019 ،؛ مارون2019 ،؛ بیتنداگ و همکاران )2017 ،به بررسااای
تأثیر ويژگی های شااارکتی بر میزان کیف یت گزارشاااگری يک پار چه پرداخ تها ند؛ که ساااهم
پژوهشهای ايران از مطالعه در اين حوزه ناچیز و صااارفا به ذکر چارچوب و مفاهیم نظری آن
اکتفا شااده اساات و از طرفی تاکنون عوامل مؤثر بر افشااای اطالعات گزارشااگری يکپارچه به
شکلی که اين پژوهش قصد بررسی آن را دارد ،طبقه-بندی نشده است.
امید اسااات با انجام اين پژوهش بتواند اطالعات ساااودمندی را در اختیار تدوينکنندگان
استانداردهای حسابداری ،مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ساير ذينفعان قرار دهد
و موجبات رشاااد و توساااعه پژوهش و مبانی نظری در اين حوزه را فراهم آورد .سااااختار کلی
پژوهش بدينصااورت میباشااد که ابتدا نیز سااعی شااده اساات که منطبق با توضاایحاتی که در
قسااامت مقدمه پژوهش ارائه شاااده ،يک درک صاااحیح از گزارشاااگری يکپارچه وپیامدهای
اقت صادی و ارتباط آن با ويژگیهای شرکتی حا صل شود .سپس به گامهای عملی اجرای اين
پژوهش و روش جمعآوری دادهها و روش تجزيه و تحلیل آنها پرداخته شاااده و درنهايت به
تجزيه و تحلیل يافتهها ،ارائه نتايج و ارائه پی شنهادها کاربردی و پژوهشهای آتی پرداخته شده
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اساات .الزم به ذکر اساات که درک صااحیح نتايج اين پژوهش در گروی درک ساایر منطقی
مطالب مطروحه دارد.
مبانی نظری پژوهش
کیفیت گزارشگری یکپارچه و پیامدهای اقتصادی

حوادث مهمی مانند ر سوايی انت شار ديزلهای فولکسواگن ،شک ست شرکتها و بانکها،
نگرانیهای مربوط به تغییر اقلیم ،باعث گرديده که پژوه شگران توجه بی شتری بر لزوم شفافیت
مؤثر اطالعات در مورد مسااائل اقتصااادی ،اجتماعی و زيسااتمحیطی داشااته باشااند؛ اطالعاتی
فراتر از ا هارات مالی رايج که نهتنها اطالعات اجتماعی ،محیطی را شامل میشود ،بلکه اثرات
تخريبی بر ارزش اکولوژی را در برگیرد.
اگرچه در سالهای اخیر شرکتها با استفاده از رويکردهای مختلف گزار شگری سازمانی،
مقادير گ ستردهای از اف شای مالی و غیرمالی را آغاز کردهاند؛ اما اين افزايش روزافزون اف شای
شرکتها بهويژه در گزارشهای پايداری برای مسئولیتپذيری سازمانی ،ضروری اما ناآگاهانه
اسااات (میلن و گری 2013؛ براون و ديالرد .)2014ويل یامز و آدامز ( )2013در مطالعه خود،
نتیجه گرفتند که افشاااها متأثر از مالحظاتی غیر از شاافافیت و پاسااخگويی هسااتند .ازجمله اين
مالحظات میتوان به حفظ م شروعیت سازمانی از طريق اقدامات نمادين ا شاره نمود .مطالعات
دانشگاهی نشان میدهند که گزارشهای سازمانی بهطور مداوم بهعنوان ابزار مشروعیت بخشی
مورد استفاده قرار میگیرند و بهجای اينکه مکانیسمی برای پاسخگويی باشند ،ماهیت تشريفاتی
پیدا میکنند که ضمن همراهی با تکنیکهای خاص مديريت تأثیر عملکرد سازمانی را مطلوب
نشااان میدهد (برنان و همکاران2009 ،؛ ويلیامز و آدامز ،2013 ،وورواچیز و همکاران .)2016
از طرفی شاارکتها از هزينههای اختصاااص ای مرتبط با افزايش تعداد الزامات افشااای اطالعات
ناراضااای هساااتند؛ بنابراين ن یاز به اي جاد يک راه حل برد -برد وجود دارد که از يک طرف
اقدامات اساااسای برای پاسااخگويی سااازمانی را برآورده کند و از سااوی ديگر برای سااازمانها
مقرون بهصرفه باشد .گزارشگری يکپارچه بهطور حتم بسیاری از مشکالت مرتبط با هنجارهای
گزارشدهی سااازمانی رايج را برطرف میسااازد و بهعنوان يک گزينه جايگزين پیشاانهاد شااده
است .هدف گزارشگری يکپارچه تشويق شرکتها برای داشتن گزارشی فراتر از گزارشگری
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مالی و ارائه نماي شی جامع و يکپارچه از عملکرد شرکت در م سائل اقت صادی و پايداری ا ست
(کینگ.)2009 ،
بر اساس چارچوب گزارشگری يکپارچه منتشرشده ،يک گزارش يکپارچه بیان میکند که
چگونه استراتژی ،حاکمیت ،عملکرد و چشمانداز يک سازمان در کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت به خلق ارزش منتهی میشوند .مخاطب هدف گزارش يکپارچه ،تأمینکنندگان سرمايه
مالی و صاحبان کنونی و آينده سرمايه هستند .چارچوب گزارشگری يکپارچه به اين نکته اشاره
میکند که يک گزارش يکپارچه بايد تمام ذينفعان را منتفع نمايد (اکلز و همکاران.)2019 ،
طبق گزارش کنسول بینالمللی گزارشدهی يکپارچه ( )2013هدف اصلی گزارش يکپارچه
توضاایح اين امر برای تهیهکنندگان ساارمايه اساات که چگونه يک سااازمان در طی يک زمان
مشاااخص ارزشآفرينی میکند؛ بنابراين حاوی اطالعات مرتبط مالی و غیرمالی اسااات که
نیازهای اطالعاتی همه سهامداران عالقهمند به قابلیت سازمان در ايجاد ارزش را در برمیگیرد؛
که طیف گستردهای از ذينفعان مانند کارکنان ،مشتريان ،تهیهکنندگان ،شرکای تجاری ،جوامع
محلی ،قانونگذاران ،تنظیمکنندگان و سیا ستگذاران را شامل می شود .درنتیجه اين گزارش
اشاره دارد که کاربران اصلی گزارشهای يکپارچه تهیهکنندگان سرمايه هستند؛ بنابراين مطابق
با اين گزارش محور ا صلی پژوهش حا ضر مطالعه بر روی اين م سئله ا ست که چگونه کیفیت
گزارش يکپارچه با عملکرد شرکتها مرتبط ا ست .در ت ضاد با گزار شگری يکپارچه مخالفان
اين رويکرد ،نظريه هزينه های اختصااااصااای افشاااا را مطرح مینمايند .از داليلی که مخالفان
گزارشاگری يکپارچه مطرح مینمايند اين اسات که افشااساازی ،اطالعات محرمانه را آشاکار
میسازد که اين عامل هزينهبر است.
آريا و همکاران ( )2010بیان میکنند که هزينههای افشااااساااازی اختصااااصااای حاصااال از
گزارشاااگری يکپارچه بیش از منفعت آن می باشاااد .براسااااس اين نظريه ،اگر گزارشدهی
يکپارچه شاارکت را مجبور به افشاااسااازی اطالعات اختصاااصاای کند ،پیشبینی میشااود که
عملکرد آتی شرکت رابطهای منفی با گزارشدهی يکپارچه داشته باشد.
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ویژگیهای شرکتی و کیفیت گزارشگری یکپارچه

تاکنون پژوهشهای پراکندهای در خصوص تأثیر ويژگیهای شرکتی بر کیفیت گزارشگری
يکپارچه صااورت گرفته اساات .آکیتونو و همکاران ( )2014بیان میکنند که از ديدگاه تئوری
نمايندگی ،شااارکتهايی با ويژگیهای خاص مانند اندازه ،ترکیب هیئتمديره به احتمال زياد
مشااکل نمايندگی باالتری دارند و در نتیجه اين احتمال وجود دارد که اطالعات بیشااتری را به
دلیل مشکل عدم تقارن اطالعاتی افشا کنند .عدم تقارن اطالعاتی زمانی وجود دارد که مديران
اطالعاتی در مورد فر صتهای سرمايهگذاری دا شته با شند که ارائهدهندگان سرمايه از آن بی
اطالع باشند .اين کمبود اطالعات کافی به احتمال زياد مشکل عدم موفقیت بازار يا بازار ناکارا
را اي جاد میک ند .ب نابراين فراهم کردن گزارش های يک پار چه منجر به کاهش عدمت قارن
اطالعاتی بین مديران و تأمینکنندگان سرمايه میشود (ون در.)2016 ،
همچنین تئوری اقت ضايی بیان میکند که شرکتها با توجه به شرايطی درونی خود ن سبت به
رويکرد گزارشاااگری يکپارچه واکنش نشاااان میدهند .اتلی ( )1980ا هار میدارد که يک
نظريه اقتضايی بايد جنبههای خاصی از سی ستم حسابداری را که دارای شرايط خاصی میباشد
را شاناساايی و آن را متناساب با شارايط شارکت وفق دهد .گزارش يکپارچه بهعنوان جزيی از
سی ستم ح سابداری نمونه بارزی از اين موارد میبا شد .با توجه به اينکه چارچوب گزار شگری
يکپارچه روشهای اندازهگیری يا موارد افشاااای شااااخصهای کلیدی عملکرد را مشاااخص
نمیکند ،مسئولین تهیه و ارائه گزارشها با توجه به شرايط خاص سازمان ،بايد قضاوت کنند تا
مشاااخص کنند که چه مواردی مهم هساااتند و چگونه افشاااای اين گزارشها در گزارشهای
يکپارچه آورده شود.
پیشینه تجربی پژوهش
پیسااتونی و همکاران ( )2019در پژوهشاای به بررساای میزان کیفیت گزارشااگری يکپارچه از
سوی شرکتهايی پرداختند که اين نوع گزارشگری را در دستور کار خود قرار دادهاند .آنها
معتقدند اگرچه گزارشگری يکپارچه جديدترين تکامل جنبش گزارشگری شرکت است ،ولی
بهخوبی در شااارکت ها ان جام نمیشاااود .ياف ته های اين پژوهش نشاااان مید هد که کیف یت
گزارشگری يکپارچه پايین است.
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آيردل ( )2019به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری يکپارچه و ويژگیهای شرکتی برای
 100مشاهده شرکت  -سال در دوره زمانی  2013-2007در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ
پرداخت .نتايج پژوهش نشاااان داد که بین کیفیت گزارشاااگری يکپارچه و طول آن رابطه
مع ناداری وجود دارد .همچنین ن تايج پژوهش حاکی از آن اساااات که ويژگی های مختلف
شاارکتها (سااودآوری ،اندازه هیئتمديره ،تنوع جنساایتی و اندازه شاارکت) اثرات متفاوتی بر
ساااطح کیفیت گزارشاااگری يکپارچه دارد .همچنین بین اهرم مالی و کیفیت گزارشاااگری
يکپارچه ارتباط معناداری يافت نگرديد.
روباتوم و الک ( )2019با تکیهبر نظريه شااابکه ،به بررسااای هور گزارشاااگری يکپارچه
پرداختند که از سااوی مجمع بینالمللی گزارشااگری يکپارچه توسااعهيافته اساات و به اين نتیجه
ر سیدند که گزار شگری يکپارچه ا ساس گزار شگری شرکتها را تغییر میدهد؛ اما اين تغییر
بدون توجه به چارچوبهای موجود گزارشااگری رخ نمیدهد .همچنین اين نوع گزارشااگری
ضاامن نشااان دادن نگرانیهای مربوط به پیچیدگی و غیراصااولی بودن گزارشهای موجود ،به
ايجاد چارچوبی مقبول برای گزارشگری محیطی ،اجتماعی و راهبردی کمک میکند.
منکوچی ( )2017در پژوهشی به بررسی اطالعات آيندهنگر در گزارشهای يکپارچه در 282
گزارش ثبت شده در وب سايت شورای بینالمللی گزارشگری يکپارچه پرداخت .نتايج پژوهش
حاکی از آن است که شرکتها تمايلی به ارائه گزارشهای يکپارچه اطالعاتی آيندهنگر ندارند.
نتايج نشان میدهد که سودآوری و اندازه شرکت با سطح خاصی از اطالعات آينده نگر رابطه
آماری معناداری دارند .در عوض میزان ارتباط اطالعات آيندهنگر و اهرم مالی بسیار ناچیز است.
بیتنداگ و همکاران ( )2017به برر سی ويژگیهای شرکتی و گزار شگری يکپارچه در 100
شرکت ژوهان سبورگ در بین سالهای  2015-2013پرداختند .نتايج پژوهش ن شان از آن دارد
که نوع صاانعت ،اندازه شاارکت ،سااودآوری و ترکیب اعضااای هیئتمديره بر گزارشااگری
يکپارچه تأثیرگذار است.
بابوکاردوس و ريمیل ( )2016در پژوهشاای به بررساای اهمیت ارزش اطالعات حسااابداری
ت حت يک رويکرد گزارشاااگری يک پار چه پرداخت ند .اين پژوهش میتوا ند پاساااخی به
موضااعگیری چارچوب شااورای گزارشااگری بینالمللی باشااد که بیان مینمايد اتخاذ رويکرد
گزارشااگری يکپارچه باعث افزايش کارايی گزارشااگری مالی برای ساارمايهگذاران میشااود.
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نتايج اين پژوهش حاکی از آن اسااات که گزارشاااگری يکپارچه باعث کاهش ارزش خالص
دارايیها میگردد.
وای لی و همکاران ( )2015در پژوهشی رابطه میان گزارشدهی يکپارچه و ارزشگذاری
شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که بهطور میانگین ،مزايای
گزارشدهی يکپارچه از هزينههای آن بیشتر است .پیشبینیشده که گزارشدهی يکپارچه
هزينههای پردازش اطالعات در شرکتهای با محیط اطالعاتی و عملیاتی پیچیده را کاهش
میدهد .عالوه بر اين ،نتايج پژوهش حاکی از آن است که در شرکتهای با نیازهای مالی
خارجی بیشتر رابطه مثبت میان گزارشگری يکپارچه و ارزشگذاری شرکت شديدتر است.
رضااايی و همکاران ( )1398در پژوهشاای به بررساای ارتباط ارزش اطالعات حسااابداری در
رويکرد گزارشااگری يکپارچه پرداختند .نتايج پژوهش نشااانداد که بین سااود خالص ،ارزش
دفتری حقوق صاااحبان سااهام و سااود و زيان جامع بهعنوان متغیرهای مسااتقل پژوهش باارزش
بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد.
سااا تايش و مهتری ( )1397در پژوهشااای به بررسااای چارچوبی برای کل یات م بانی نظری
گزار شگری يکپارچه در ايران پرداختند .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی و آزمونهای آماری ن شان
داد که هدف اصااالی گزارش های يکپارچه ارائه اطالعات مفید برای تصااامیمگیری اسااات.
همچنین تحلیلگران مالی و مرجع پذيرش اوراق بهادار در کنار سرمايهگذاران و سهامداران سه
گروه مخاطب اصلی را تشکیل میدهند .در ارائه اين نوع گزارش بايد به محدوديتهايی مانند
فزونی منافع بر مخارج ،اهمیت ،خ صو صیات صنعت و موازنه بین ويژگیهای کیفی اطالعات
توجه کرد.
فخاری و بابادی ( )1395به بررسااای گزارشاااگری يکپارچه بهمنزله پديدهای نو هور در
گزارشگری بینالمللی پرداختهاند .آنها ضمن مرور گزارشگری بینالمللی يکپارچه ،با استفاده
از روش توصااایفی مطالعه موردی ،به بررسااای دو شااارکت ايرانی از ديدگاه رعايت محتوايی
گزار شگری يکپارچه پرداختند .نتايج اين برر سی ن شان داد که اگرچه اين شرکتها گامهای
مؤثری را برای انطباق با معیارهای کمیته بینالمللی گزارشاااگری يکپارچه برداشاااتهاند ،اما تا
رسیدن به انطباق کامل با چارچوبها و اصول اين نوع گزارشگری فاصلهدارند.
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با توجه به پژوهش های پیشاااین داخلی میتوان نتیجه گرفت تاکنون در خصاااوص اجرای
گزارشاااگری يک پار چه و پ یا مد های آن در ايران م قاال ت ا ندکی به ن گارش درآ مده که در
ق سمتهای مختلف مقاله به آنها نیز ا شاره گرديده ا ست .درواقع ،يکی از محدوديتهای اين
پژوهش را نیز میتوان کمبود منابع داخلی در اين زمینه دانساات .ازاينرو ،مطالعه انجامشااده در
راساااتای پر کردن خال پژوهشااای و دساااتیابی به اهدافی همچون تبیین رويکرد گزارشاااگری
يکپارچه در کشور صورت میگیرد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیهها بهصورت زير تدوينشدهاند:
فرضیه اول :گزارشگری يکپارچه رابطه معناداری با سودآوری آتی شرکتها دارد.
فرضیه دوم :مالکیت نهادی ارتباط معناداری با گزارشگری يکپارچه دارد.
فرضیه سوم :فرصت رشد ارتباط معناداری با گزارشگری يکپارچه دارد.
فرضیه چهارم :کیفیت حاکمیت شرکتی ارتباط معناداری با گزارشگری يکپارچه دارد.
فرضیه پنجم :اندازه شرکت ارتباط معناداری با گزارشگری يکپارچه دارد.
روششناسی پژوهش
با توجه به اينکه هدف اين پژوهش بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری يکپارچه
با توجه به نقش ويژگیهای شرکتی میبا شد ،از لحاظ هدف کاربردی میبا شد .اين پژوهش،
بدلیل جمعآوری اطالعات گذشااته شاارکتها پسرويدادی بوده و از تحلیل همبسااتگی برای
آزمون فرضاایهها اسااتفاده میشااود .مدلهای آماری به کار گرفته شااده در اين پژوهش ،مدل
رگر سیونی چند متغیره میبا شد و همچنین جهت آزمون فر ضیهها از دادههای ترکیبی ا ستفاده
گرديده اساات .در اين پژوهش از نرمافزار اکساال برای جمعآوری و طبقهبندی دادههای خام و
از نرمافزارايويوز ن سخه  9. 5برای تجزيهوتحلیل رگر سیون چند متغیره بهره گرفته شده ا ست.
برای جمعآوری داده ها در زمی نه چارچوب نظری تحقیق و پیشااای نه آن از کتاب های التین و
فارسای ،پاياننامهها ،مقاالت و پايگاههای اطالعاتی و سااايتهای اينترنتی اسااتفادهشااده اساات.
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دانش آماری که در تحلیل آماری اين تحقیق اسااتفاده میشااود ،شااامل آمار توصاایفی جهت
تو صیف و ارائه م شخصات آماری متغیرها و پارامترها و آمار استنباطی شامل تخمین و برآورد
ضرايب میباشد.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضاار شااامل کل شاارکتهای پذيرفتهشااده در بورس اوراق بهادار
تهران در يک بازه زمانی هفت ساله ،از سال  1390الی  1396میبا شد .در اين پژوهش بهمنظور
اسااتخراج يک پنل متوازن که اطالعات آن کامل باشااد شاارکتهای عضااو جامعه آماری که
ويژگیهای زير را دارا باشند ،بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدهاند:
 .1قبل از سال  1390در بورس پذيرفتهشده باشند.
 .2سال مالی آنها منتهی به  29ا سفند با شد و در بازه زمانی پژوهش تغییر سال مالی ندا شته
باشند.
 .3حداقل هر سه ماه يکبار ،سهام آنها در بورس اوراق بهادار مبادله شده باشد.
 .4جزء شرکتهای سرمايهگذاری ،بانکها ،بیمه ،واسطهگری مالی و شرکتهای هلدينگ
نباشند.
 .5شرکتها در دوره زمانی زمانی پژوهش توقف نماد معامالتی نداشته باشند يا لغو پذيرش
نشده باشند.
نگاره ( :)1تعیین حجم نمونه
شرح

تعداد شرکت

تعداد کل شرکتهايی که تا پايان سال  1396عضو بورس و فرابورس شدهاند

746

تعداد شرکتهای لغو پذيرششده يا فعال نبودهاند

()195

تعداد شرکتهايی که بین سالهای  1390الی  1396وارد بورس شدهاند

()85

شرکتهای سرمايهگذاری ،واسطهگری مالی و شرکتهای هلدينگ

()167

شرکتهايی که سال مالی آنها غیر از پايان اسفندماه است

()69

شرکتهايی که سهام آنها بیش از سه ماه معامله نشده است

()56

حجم جامعه در دسترس

174

منبع :محاسبات پژوهشگر
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نمونه آماری پژوهش
فرمول کوکران يکی از پرکاربردترين روش ها برای محاسااابه حجم نمونه آماری اسااات .با
استفاده از اين فرمول میتوان حداقل حجم نمونه الزم را از يک جامعه آماری برآورد کرد.
رابطه ()1

𝑞𝑝 𝑧2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑧2
]1+ [ 2 −1
𝑑 𝑁

=𝑛

در اين فرمول  pو  qنسبت موفقیت و شکست هستند که  0/5در نظر گرفته میشوند.
مقدار 2 Zα/در سطح خطای  % 5برابر  1/96است.
مقدار خطای  dنیز  % 5در نظر گرفته میشود.
مقدار  Nمعرف حجم جامعه مورد نظر است.
با توجه به آزمون کوکران نتیجه آزمون نشاندهنده اين است که تعداد  120شرکت بهعنوان
نمونه جامعه آماری مشخص شده است.
مدل و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل پژوهش وای لی و همکاران ( )2015بهره گرفتهشده
است .مدل رگرسیونی فرضیه اول پژوهش به شرح زير است:
ROAit+1=α+β1IRSCOREit+ β2COMPLEXit+ β3SALESit+ β4LEVit+
β5OUTDIRit+
β6SALESit+
β7PROFITit
+β8CFi+
β9ROAit+
β10LAGGEDTOBINit + β11Mbit+ β12SIZEit +β13RETit + β14COEQit +
β15DumINDit+β16DumYRSit+εit
مدل ()1
متغیر وابسته

در اين پژوهش به منظور بررسی پیامدهای اقتصادی آتی از شاخص ROAاستفاده شده است.
 = ROAt+1بازده بر دارايیها برای سال آتی که از حاصل تقسیم درآمد خالص بر دارايیها به
دست میآيد.
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متغیر مستقل

 = IRSCOREشاااااخص امت یاز گزارشدهی يک پار چه ،ترکیبی از اطال عاتی اساااات که
شرکتها در گزارشها يکپارچه شان فراهم میکنند .مطابق با چارچوب گزارش يکپارچه بین
المللی ( )IIRتوسااط شااورای گزارش يکپارچه بینالمللی (( )IIRCدسااامبر 8 ،)2013 ،عنصاار
محتوای اصلی گزارشدهی يکپارچه را تشکیل میدهند که اين  8عنصر عبارتند از -1 :بررسی
کلی واحد ساااازمانی و محیط خارجی  -2اساااتراتژی ها و نحوه تخصااایص منابع  -3الگوی
کسبوکار  -4حاکمیت  -5فرصتها و ريسکهای سازمان  -6عملکرد سازمان  -7چشمانداز
آينده  -8آمادهسازی و ارائه.
در هر عنصاار محتوای اصاالی 5 ،پرسااش را برای ساانجش جامع بودن و کیفیت افشاااسااازی
گزارشااگری يکپارچه بر مبنای اصااول تعبیه شااده در کنسااول بینالمللی گزارشااگری يکپارچه
طرحريزی شده ا ست .پا سخ به هر پر سش را با يک مقیاس صفرتا پنج ارزيابی می شود که در
آن صفر نشاندهنده عدم تطابق با اصول گزارشگری يکپارچه و امتیاز  5نشاندهنده تبعیت قوی
از اصااول گزارشااگری يکپارچه اساات .درنتیجه ،امتیاز حداقل هر عنصاار اصاالی محتوا صاافر و
امتیاز حداکثر برای هر جزء اصاالی محتوا  25اساات .درنتیجه ،امتیاز نهايی کیفیت گزارشااگری
يکپارچه بین  0تا  200امتیاز اساات؛ و درنهايت به منظور کوچک و همگن کردن دادهها ،امتیاز
بهدسااتآمده برای هر شاارکت در هرسااال تقساایم بر حداکثر امتیاز  200میگردد .و نساابتی از
معیار صاافر تا يک بدساات میآيد هر چه امتیاز بدساات آمده به يک نزديکتر باشااد نشااان از
کیفیت باالی گزارشگری يکپارچه دارد.
برای آزمون فرضااایههای دوم تا پنجم پژوهش از مدلهای پژوهش (ايريدل2019 ،؛ مارون،
2019؛ بیتنداگ و همکاران )2017 ،بهره گرفتهشده است.
مدل رگرسیونی فرضیه دوم تا پنجم پژوهش
IRSCOREit=β0+β1INSTit+β2GROWTH.
OPPit+β3QGit+β4SIZEit+β5ROAit+β6SIZEi+β7LVGit
t
+β8SALESGRWTHit+β9COMPLEXit+β10OUTDIRit+β11COEQit+β12Dum
INDit+β13DumYRSit+εit
مدل ()2
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متغیر وابسته

 = IRSCOREشاخص امتیاز گزارشدهی يکپارچه ،ترکیبی از اطالعاتی است که شرکتها
در گزارشها يکپارچه شان فراهم میکنند .مطابق با چارچوب گزارشدهی يکپارچه به وا سطه
شاااورای گزارشدهی يکپارچه بینالمللی 8 ،عنصااار محتوای اصااالی گزارشدهی يکپارچه را
ت شکیل میدهند که اين  8عن صر عبارتند از -1 :برر سی کلی واحد سازمانی و محیط خارجی
 -2اسااتراتژیها و نحوه تخصاایص منابع  -3الگوی کساابوکار  -4حاکمیت  -5فرصااتها و
ريسکهای سازمان  -6عملکرد سازمان  -7چشمانداز آينده  -8آمادهسازی و ارائه.
در هر عنصاار محتوای اصاالی 5 ،پرسااش را برای ساانجش جامع بودن و کیفیت افشاااسااازی
گزارشااگری يکپارچه بر مبنای اصااول تعبیه شااده در کنسااول بینالمللی گزارشااگری يکپارچه
طرحريزی شده ا ست .پا سخ به هر پر سش را با يک مقیاس صفرتا پنج ارزيابی می شود که در
آن صفر نشاندهنده عدم تطابق با اصول گزارشگری يکپارچه و امتیاز  5نشاندهنده تبعیت قوی
از اصااول گزارشااگری يکپارچه اساات .درنتیجه ،امتیاز حداقل هر عنصاار اصاالی محتوا صاافر و
امتیاز حداکثر برای هر جزء اصاالی محتوا  25اساات .درنتیجه ،امتیاز نهايی کیفیت گزارشااگری
يکپارچه بین  0تا  200امتیاز است؛ (وای لی و همکاران)2015 ،
و در نهايت به منظور کوچک و همگن کردن دادهها ،امتیاز بهدسااتآمده برای هر شاارکت
در هر سال تق سیم بر حداکثر امتیاز  200میگردد .ن سبتی از معیار صفر تا يک بد ست میآيد؛
هر چه امتیاز بد ست آمده به يک نزديکتر با شد ن شان از کیفیت باالی گزار شگری يکپارچه
دارد.
متغیرهای مستقل

 :INSTنسبت سهام عادی در اختیار سرمايهگذاران نهادی شرکت  iدر سال .t
 : GROWTH. OPPنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.
( :QG) Quality Governanceاز لگاريتم حا صل جمع شاخص حاکمیت شرکتی برای هر
شرکت بدست میآيد .شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی چک لیست تعديل داده شده منطبق
با شااارايط بورس ايران براسااااس پژوهش دی تولدو و بوکاتو ( )2013متشاااکل از  22مؤلفه
درحوزههای (دسترسی و محتوای اطالعات و کنترل ،شفافیت) انتخاب گرديده و به هر يک از
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مؤلفهها امتیاز  0يا  1تعلق میگیرد و از جمعزدن هر يک از اين شااااخص ها کیفیت حاکمیت
شاارکتی تعیین میگردد .هرچه اين شاااخص امتیاز بیشااتری داشااته باشااد شاارکت از کیفیت
حاکمیت باالتری برخوردار است و بالعکس.
متغیرهای کنترلی

 : COMPLEXبه پیروی از پژوهش های بوشااامن وهم کاران ( )2004و کولز و هم کاران
( )2008يک متغیر مجازی است که اگر امتیاز عاملی م شترک برای پیچیدگی سازمانی بیش از
ارزش میانه نمونه باشااد  1و در غیر اين صااورت صاافر اساات .ما پیچیدگی شاارکت را براساااس
تحلیل عامل مشترک  3معیار با کاربرد گسترده پیچیدگی سازمانی می سنجیم :نسبت موجودی
کاال و حساااابهای دريافتنی بهکل دارايیها ( ،)INVRECاندازه شااارکت ( )SIZEو نسااابت
دارايیهای نام شهود بهکل دارايیها .در نتیجه امتیاز پیچیدگی سازمانی باالتر را به شرکتهای
متنوع شده ،شرکت هايی با دارايی ناملموس باال و شرکتهای بزرگ اختصاص میدهد
 :SALESGنرخ رشد فروش سال جاری نسبت به سال قبل
 :LEVاز نسبت کل بدهی بهکل دارايی محاسبه میشود
 :OUTDIRنسبت مديران خارجی بهکل اعضای هیئتمديره.
 :SALESنسبت فروش به جمع کل دارايیها سال قبل
 :PROFITسودآوری شرکتها تعديلشده با فروش دوره
 : CFجريان وجوه نقد عملیاتی تعديلشده با کل دارايیها
 : ROAنرخ بازده دارايیها برابر سود خالص بهکل دارايیها
 : LAGGEDTOBINشاخص توبین با يک وقفه تأخیر
 :M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 : SIZEلگاريتم طبیعی کل دارايیهای شرکت
 : RETبازده سهام بر اساس میانگین چهارماهه بعد از هرسال مالی محاسبه میگردد.
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همچنین برای برطرف کردن م شکل خودهمب ستگی سريالی در مدلهای آماری از متغیرهای
مجازی سال و صنعت ( )INDUSTRY_DUMMIES,PERIODبهره گرفتهشده است.
 : COE Qنحوه محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام از طريق مدل رشد گوردون :
در اين مدل با فرض اينکه  kمعرف هزينه سااارمايه ساااهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار
سهامداران عادی) باشد ،میتوان kرا از رابطه زير بدست آورد:
رابطه ()2

D1
g
P0

Cost of equity 

در مدل فوق :
 : D1سود نقدی پرداخت شده در پايان سال اول،
 : P0قیمت هر سهم در ابتدای سال
 : gنرخ رشد سود تقسیمی که از رابطه زير بدست میآيد.
1
 

رابطه ()3

 EPS t   t 
g
 1
 EPS 0 

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

شااااخصهای توصااایف دادهها به ساااه گروه شااااخصهای مرکزی (مانند میانگین و میانه)،
شاااخصهای پراکندگی (مانند انحراف معیار) ،شاااخصهای شااکل توزيع (مانند شاااخصهای
چولگی و کشیدگی) تقسیم می شوند .نگاره ( )2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل آزمون
فر ضیههای پژوهش را برای  120شرکت ع ضو نمونه ،طی  7سال ،نشان میدهد .نزديک بودن
میانگین و میانه متغیرها نشااان از نرمال بودن دادهها دارد .انحراف معیار میزان پراکندگی دادهها
را نمايان می سازد .همانطور که م شاهده می شود اکثر متغیرهای پژوهش از توزيع نرمال ن سبی
برخوردارند .وجود ضريب چولگی مثبت نشاندهنده چولگی به راست میباشد و اين چولگی
به راساات به دلیل بزرگ بودن میانگین نساابت به میانه اساات و چولگیهای منفی نشاااندهنده
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چولگی به چپ میباشد .کشیدگی باالتر از نرمال برخی متغیرها نشاندهنده آن است که دادهها
حول میانگین متمرکزشاادهاند .در نگاره ( )2آمار توصاایفی متغیرهای پژوهش شاارح دادهشااده
است.
نگاره ( :)٢آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کمترين

بیشترين

انحراف

ضريب

ضريب

مقدار

مقدار

معیار

چولگی

کشیدگی

0/70

0/93

0/31

0/16

-0/46

2/33

0/60

0/85

0/10

0/12

1/06

0/95

0/24

-0/627

2/803

0/60

1/10

0/78

3/22

متغیرهای پژوهش

نماد

گزارشگریيکپارچه

IRSCORE

840

استقالل هیئتمديره

OUTDIR

840

0/69

مالکیت نهادی

INST

840

0/50

0/10

M/B

840

2/22

5/65

نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری

مشاهده میانگین

GROWTH.
OPP

840

2/273

0/60

6/180

1/137

0/944

3/463

QG

840

2/668

2/484

2/772

0/078

-0/531

2/633

نرخ رشد فروش

SALESG

840

0/18

0/75

-0/28

0/23

0/24

2/76

ارزش شرکت

TOBINQ

840

1/20

2/55

0/48

0/50

0/92

3/12

PROFIT

840

0/13

0/41

-0/07

0/09

0/569

2/86

فرصت رشد
کیفیت حاکمیت
شرکتی

سودآوری
نسبت فروش بهکل

SALES

840

0/75

0/28

1/79

0/322

1/035

3/787

اندازه شرکت

SIZE

840

14/28

11/04

19/25

1/453

0/889

3/968

جريان نقد عملیاتی

CF

840

0/28

0/67

0/07

0/14

0/56

2/76

اهرم مالی

LEV

840

0/60

0/92

0/25

0/15

-0/09

2/32

متغیر

نماد

پیچیدگی شرکت

COMPLEX

دارايی سال قبل

آمار توصیفی متغیرهای مجازی پژوهش
درصد فراوانی

تعداد
فراوانی تعداد فراوانی صفر
يک

منبع :محاسبات پژوهشگر

361

479

صفر

يک

57

43
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آمار استنباطی
آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش

قبل از برآورد مدل رگرسیون بر رویدادهها ،الزم است مانايی تکتک متغیرها بررسی شود
چون در صورتیکه متغیرها نامانا با شند ،باعث بروز م شکل رگر سیون کاذب می شود .در اين
پژوهش برای برر سی مانايی متغیرها از آزمون لوين و همکاران ( )2002ا ستفاده گرديده ا ست.
فرض صاافر در اين آزمون وجود ريشااه واحد يا بهطور معادل ،عدم مانايی متغیرها میباشااد که
اگر سطح معناداری کمتر از  5درصد باشد فرض صفر رد میشود و متغیرها پايا هستند .با توجه
به اينکه سااطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از  5درصااد اساات نشاااندهنده اين اساات که
متغیرها پايا ه ستند .درنتیجه ،شرکتهای مورد برر سی تغییرات ساختاری ندا شته و ا ستفاده از
اين متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
نتایج آزمون فروض رگرسیون
صااحیح بودن نتايج حاصاال از تخمین مدل رگرساایون تا حد بساایار زيادی به مقادير خطا و
ويژگیهای آن ب ستگی دارد .در صورتی میتوان به نتايج رگر سیون اتکا کرد که ويژگیهای
اولیه مدل رعايت شااده باشااند .برای بررساای همسااان بودن واريانس خطاهای مدل از آزمون
بروش پاگان گادفری استفاده شده است (بنی مهد و همکاران .)1395 ،يکی ديگر از فرضهای
ا سا سی در تخمین مدل رگر سیون ،عدم خودهمب ستگی بین جمالت خطا يا همب ستگی سريالی
میبا شد .از روشهای مر سوم برای برر سی وجود يا عدموجود خودهمب ستگی بین مقادير خطا
در وق فه اول آزمون دوربین واتساااون و در وق فه دوم آزمون بروش گادفری می باشااااد که
خودهمبساااتگی را در مراتب مختلف ارزيابی میکند .همچنین يکی ديگر از فرضااایات که در
زمان استفاده از حداقل مربعات معمولی در نظر گرفته میشود ،اين است که متغیرهای توضیحی
به هم وابسااته نباشااند .زمانی که بین متغیرهای توضاایحی رابطهای وجود نداشااته باشااد ،گفته
میشااود آنها نساابت به هم متعامد هسااتند .يکی از جامعترين روشها برای بررساای همخطی
متغیرهای توضیحی در مدل ،عامل تورم واريانس میباشد .اگر ضرايب مدل برآورد شده کمتر
از عدد  10باشد ،مشکل همخطی وجود نخواهد داشت (افالطونی .)1394 ،برای بررسی آزمون
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نرمال بودن مقادير خطا از آزمون جارکیو برا اسااتفاده گرديد؛ و در نهايت برای بررساای خطی
بودن مدل از آزمون رست رمزی بهره گرفته شده است
نگاره ( :)3نتایج آزمون مفروضات کالسیک
فرضیه

آزمون ناهمسانی واريانس

آزمون تصريح مدل

خود همبستگی مرتبه دوم

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

اول

1/989

0/0022

26/36

0/0000

1/04

0/294

دوم تا پنجم

1/786

0/0106

12/436

0/0000

0/767

0/443

منبع :يافتههای پژوهشگر

در مدل فرضاایههای پژوهش با توجه به مقدار آماره و سااطح معناداری آزمون تصااريح مدل
(بیش از  )0/05بنابراين فرض صفرمبنی بر خطای ت صريح مدل رد میگردد؛ و خطیبودن مدل
تأيید میگردد .همچنین نتايج مفروضااات کالساایک حاکی از آن اساات که مشااکل ناهمسااانی
واريانس و خودهمبستگی خطای مدل وجود دارد .که به منظور رفع مشکل ايجاد شده از روش
رگرسیون حداقل مربعات تعمیميافته بهره گرفته شده است.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اول

با توجه به بکارگیری مدل رگرسااایون چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی ،برای بررسااای
معناداری کل مدل از آماره  Fاساااتفاده میگردد .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسااابهشاااده در
نگاره ( )0/0000( )4مشاااخص میگردد که مدل معنادار بوده و حداقل يکی از ضااارايب مدل
رگرساایونی مخالف صاافر اساات .مقدار دوربین واتسااون برآورد شااده برابر با  1/65اساات و از
آنجائی که مقدار محاساابهشااده در محدوده بین  1/5تا  2/5قرار دارد بنابراين اين مقدار بیانگر
اين موضوع است که بین باقیماندهها خودهمبستگی نوع اول وجود ندارد.
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نگاره ( :)4نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
ROAit+1=α+β1IRSCOREit+β2LEVit+β3SALESGit+β4MBit+β5SIZEit+β6PROFITit+β
7RETit+β8CFit+β9LAGGEDROAit+β10INDUSTRY_DUMMIESit+β11PERIODit +εit

متغیر پژوهش

ضريب متغیر

خطای انحراف

آماره تی

استاندارد

استیودنت

سطح

عامل تورم

معنیداری واريانس متمرکز

عرض از مبدآ

0/0527

0/03

1/756

0/0799

---

کیفیت گزارشگری يکپارچه

0/0174

0/0072

2/400

0/0170

1/33

نرخ رشد فروش

-0/006

0/005

-1/222

0/2225

2/45

اندازه شرکت

-0/007

0/011

-0/643

0/5202

2/28

-0/003

0/014

-0/24

0/8099

1/19

-0/0004

0/002

-0/0179

0/9857

1/33

اهرم مالی

0/0393

0/0138

2/848

0/0047

1/21

سودآوری

-0/111

0/0398

-2/796

0/0055

2/63

بازده سهام

0/0073

0/0035

2/101

0/0364

1/18

جريان نقد عملیاتی

0/0711

0/0333

2/131

0/0339

1/25

متغیر وابسته با يک وقفه تأخیر

0/653

0/0409

15/953

0/0000

نسبت فروش بهکل دارايی سال
قبل
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

کنترل شد

اثرات صنعت و دوره زمانی
ضريب تعیین

0/66

آماره F

ضريب تعیین تعديلشده

0/63

آماره دوربین واتسون

22/78

0/0000
1/65

با توجه به اينکه سطح معناداری متغیر مستقل گزارشگری يکپارچه برابر با ( )0/017میباشد
که مقدار آن کمتر از  5درصاد میباشاد؛ بنابراين وجود رابطه معنادار بین کیفیت گزارشاگری
يکپارچه و سودآوری آتی تأيید گرديد و فر ضیه اول مورد تأيید قرار گرفت .همچنین با توجه
به اينکه ضااريب متغیر کیفیت گزارشااگری يکپارچه مثبت و برابر ( )0/0174میباشااد ،بنابراين
میتوان بیان نمود که کیفیت گزارشااگری يکپارچه ساابب افزايش سااودآوری آتی شاارکت
میگردد .در فرضاایه اول با توجه به اينکه سااطح معنیداری متغیر سااودآوری ،اهرم مالی ،بازده
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سااهام و جريان نقد عملیاتی کمتر از  5درصااد میباشااد بنابراين رابطه معناداری با متغیر وابسااته
پژوهش دارد .ضااريب تعیین تعديلشااده برابر با  63درصااد میباشااد که اين مقدار بیانگر اين
ا ست که حدود  63در صد رفتار متغیر واب سته تو سط متغیرهای م ستقل و کنترلی تو ضیح داده
میشاااود .همچنین با توجه به اينکه مقادير هیچکدام از متغیرهای توضااایحی در فرضااایه اول
پژوهش بیش از  10نمیباشاااد میتوان بیان کرد که بین متغیرهای توضااایحی در مدل پژوهش
همبستگی خطی شديدی وجود ندارد.
فرضیههای دوم تا پنجم

نتايج آزمون فر ضیههای دوم تا پنجم پژوهش در نگاره ( )5ارائه شده ا ست .در اين فر ضیه
برای برآورد پارامترهای مدل با توجه به وجود ناهمسانی واريانس و خودهمبستگی خطای مدل
از رگرسیون حداقل مربعات تعمیميافته بهره گرفته شده است.
برای بررسااای معناداری کل مدل از آماره  Fاساااتفاده گرد يد .با توجه به احتمال آماره F
محاسبه شده در نگاره ( )0/0000( )5مشخص میگردد که مدل معنادار بوده و حداقل يکی از
ضرايب مدل رگرسیونی مخالف صفر است .مقدار دوربین واتسون برآورد شده برابر با 1/631
اسااات و از آنجايی که مقدار محاسااابه شاااده در محدوده بین 1/5تا  2/5قرار دارد بنابراين اين
مقدار بیانگر اين موضوع است که بین باقیماندهها خود همبستگی نوع اول وجود ندارد .با توجه
به اينکه سطح معناداری متغیرهای مستقل اندازه شرکت ،درصد مالکیت نهادی و فرصت رشد
کمتر از  5درصااد میباشااد ،بنابراين نتايج مدل نشاااندهنده آن اساات که در سااطح اطمینان 95
در صد ،متغیرهای م ستقل ويژگیهای شرکتی اندازه شرکت ،در صد مالکیت نهادی و فر صت
رشاااد رابطه معناداری بر کیفیت گزارشاااگری يکپارچه دارد .که اين نتیجه ،فرض وجود رابطه
معنادار در فرضاایههای دوم ،سااوم و پنجم پژوهش را تأيید میکند .اما با توجه به اينکه سااطح
معناداری متغیر مسااتقل کیفیت حاکمیت شاارکتی بیش از  5درصااد میباشااد بنابراين فرضاایه
چهارم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت حاکیمت شرکتی و کیفیت گزارشگری
يکپارچه رد میگردد .ضااريب متغیر درصااد مالکیت نهادی برابر با ( )0/054که نشااان از وجود
رابطه معکوس با متغیر وابسته پژوهش دارد .يعنی با افزايش مالکیت نهادی کیفیت گزارشگری
يکپارچه شرکتها کاهش میيابد.
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نگاره ( :)5نتایج آزمون فرضیه پژوهش
IRSCOREit=β0+β1INSTit+β2GROWTH.
OPPit+β3QGit+β4SIZEit+β5ROAit+β7LVGit+β8SALESGRWTHit+β9COMPLEXit+β10OUTDIRit+β11C
OEQit+β12DumINDit+β13DumYRSit+εit

خطای انحراف

سطح معنی

عامل تورم

داری

واريانس متمرکز

5/938

0/0000

---

0/0082

1/206
1/474

متغیر پژوهش

ضريب متغیر

عرض از مبدا

0/91

0/1533

مالکیت نهادی ()INST

-0/054

0/0204

-2/668

0/0517

0/0145

3/568

0/0004

0/0145

0/004

3/622

0/0004

1/459

0/0469

0/0575

0/816

0/4153

1/326

-0/202

0/0402

-5/005

0/0000

1/310

-0/407

0/0601

-6/780

0/0000

1/262

-0/161

0/0362

-4/462

0/0000

1/343

-0/207

0/0468

-4/414

0/0000

1/574

اندازه شرکت
()FIRM SIZE
فرصت رشد
()GROWTH. OPP
کیفیت حاکمیت شرکتی
()QG
استقالل هیئتمديره
)(OUTDIR
هزينه حقوق صاحبان سهام
()COEQ
اهرم مالی
()LVG
نرخ بازده دارايیها
()ROA
نرخ رشد فروش
()SALES GROWTH
پیچیدگی شرکت
()COMPLEX

استاندارد

آماره تی استیودنت

-0/042

0/0188

-2/247

0/0256

1/432

-0/109

0/0289

-3/799

0/0002

1/253

کنترل شد

اثرات صنعت و دوره زمانی
ضريب تعیین

0/73

ضريب تعیین تعديل شده

0/69

آماره F

21/005

آماره دوربین واتسون

0/0000
1/631

منبع :يافتههای پژوهشگر

اما با توجه به اينکه ضاارايب متغیرهای مسااتقل اندازه شاارکت و فرصاات رشااد ( 0/0517و
 )0/0145میتوان بیان نمود که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای اندازه شاارکت و فرصاات
رشااد با متغیر وابسااته پژوهش يعنی کیفیت گزارشااگری يکپارچه وجود دارد .مقدار ضااريب
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تعیین تعديل شده در نتايج برآورد شده مدل رگر سیونی اين فر ضیه برابر با  69در صد میبا شد
که اين مقدار بیانگر اين است که حدود  69درصد رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی توضااایح داده میشاااود .با توجه به اين که مقادير هیچ کدام از متغیرهای توضااایحی
پژوهش بیش از  10نمیبا شد میتوان بیان کرد که بین متغیرهای تو ضیحی پژوهش همب ستگی
خطی شديدی وجود ندارد .اين موضوع نشاندهنده آن است که متغیرهای مستقل اثر نامطلوبی
بر برآوردگرهای روش حداقل مربعات ندارد.
نتیجهگیری
هدف اين پژوهش بررسااای نقش ويژگیهای شااارکتی بر کیفیت گزارشاااگری يکپارچه و
عملکرد آتی شااارکت در شااارکتهای پذيرفتهشاااده در بورس اوراق بهادار تهران میباشاااد.
ازآنجايیکه در ع صر حا ضر يکپارچه سازی گزار شگری شرکتها امری مهم ا ست و ازنظر
تئوری اين اتفاقنظر وجود دارد که دا شتن مجموعه واحد و جامعی از گزارش شرکتها (اعم
از گزارشهای مالی و پايداری) به سود سرمايهگذاران است و هزينههای کسب اطالعات را در
بازارهای ساارمايه سااراساار جهان کاهش میدهد .وجود تفاوتها در نحوه گزارشااگری مالی
میتواند بهعنوان عامل محدودکننده دساااترسااای سااارمايه گذار به موقعیت های بیشاااتر برای
سرمايهگذاری و بهتبع آن کاهش استفاده مطلوب از سرمايه منجر شود.
گزارشاااگری شااارکتی و در نهايت پاساااخگويی از موضاااوعات بحث برانگیز و مورد توجه
سرمايهگذاران و باااهطاااورکلی جامعه است .سرمايهگذاران با استفاده از اطالعات افشا شده در
گ ازارشه اا ،تص امیمات اساس ای اتخ ااذمیکنند .اين درحالی است که اف ازايش پیچی ادگی
بازارهاای ماالی و متعاقاب آن تقاضاای گساترده بارای اطالعات توسط ذينفعان و سهامداران،
برخی محدوديتهای صورتهای ماااالی کاااه باااه شااایوه سااانتی تهیاااه میشده را بیشتر نمايان
ساخته است .در پاسخ به اين نیازها کمیته بینالمللی گزارشگری يکپارچه چارچوب جدياااادی
تح ات عن اوان گزارش اگری يکپارچه را ايجاد کرده و سعی میکند تا در جهت پاسخگويی به
نیازهای ذينفعان حرکت کند .از آنجا که تاکنون الزامی به تهیاااه گااازارش يکپارچاااهای کاااه
تمامااااااا مبتنی بر چارچوبهای ابالغی کمیته بینالمللی گزارشااگری يکپارچه بهعنوان متولی
اصلی آن باشد ،ايجاااااد نشده لذا اين شیوه گزارشگری میتواند در سطوح شرکتها متفاوت
باشاااد .از اين رو اين پژوهش قصاااد دارد تا بخشااای از عواملی که میتواند بر کیفیت اين نوع
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گزار شگری ماااااؤثر با شاااااند را مورد برر سی قرار دهد .فر ضیه اول پژوهش به اين مو ضوع
میپردازد که گزار شگری يکپارچه بر سودآوری آتی شرکتها تأثیر دارد .نتايج فر ضیه اول
پژوهش بیانگر آن اسااات که چارچوب گزارشاااگری يکپارچه ادغام مساااائل مالی و غیرمالی
مربوط نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت ايفا مینمايد.
نتايج فر ضیه دوم ن شان میدهد که نوع مالکیت نهادی در ايران به صورت گذرا میبا شد و
مالکان به دلیل افق سااارمايه گذاری کوتاه مدت و گردش پرتفوی باال انگیزهای برای بهبود در
کیفیت گزارشگری يکپارچه ندارند و در خصوص اعمال دستورالعملهای افشای گزارشگری
يکپارچه به مديريت تقاضايی نمیکنند .همچنین در پژوهش نمازی و کرمانی ( )1387اين طور
ا ستالل شده ا ست که بهتر ا ست مالکیت در د ست مالکان نهادی نبا شد چرا که در اکثر مواقع
هدف سااارمايهگذاران نهادی کساااب منفعت نمیباشاااد .و اينگونه نهادها بیشاااتر به واساااطه
حمايت های خاص نهادهای سیا سی و به منظور د ستیابی به اهداف خاص مورد نظر اين نهادها
اقدام به سرمايهگذاری در ساختار مالکیت شرکتها مینمايند .فا سیو ( )2006بیان میکند که
شرکتهای دارای مالکیت نهادی سیاسی با هدف گمراهسازی عمدی وجود روابط سیاسی بین
شرکتها و نهادهای سیاسی را از سرمايهگذاران پنهان سازند که اين عمل منجر به افزايش عدم
تقارن اطالعاتی و قربانی شااادن ساااهامداران اقل یت میگردد .نتیجهی اين فرضااایه با پژوهش
منکوچی ( )2017مطابقت دارد.
فر ضیه سوم پژوهش به اين مو ضوع میپردازد که آيا فر صت ر شد میتواند عامل مؤثری بر
میزان اف شای اطالعات گزار شگری يکپارچه با شد يا خیر؟ يافتههای پژوهش ن شان میدهد که
میان فرصت ر شد و کیفیت گزارشگری يکپارچه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتايج اين
فرضاایه نشااان میدهد که شاارکتهای با فرصاات رشااد باال به احتمال زياد در آينده نزديک به
منابع بی شتری به جهت پی شبرد اهداف خود نیاز دارند .اين شرکتها تمايل دارند از طريق ارائه
اطالعات شفاف و جامع تالش بی شتری در جذب بی شتر منابع مورد نیاز خود دا شته با شند .چرا
که مديريت و حفا ت از حقوق ساااهامداران اقلیت احتماال منجر به کاهش هزينه سااارمايه
میگردد و در نتیجه سرمايهگذاران بالقوه رغبت بیشتری به سرمايهگذاری در اين نوع شرکتها
خواهند داشت .نتايج اين فرضیه با پژوهش پیتنداگ و همکاران ( )2017مطابقت دارد.
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در فرضاایه چهارم به بررساای رابطه بین حاکمیت شاارکتی و کیفیت گزارشااگری يکپارچه
پرداخته شد که نتايج پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار و رد فرضیه سوم میباشد.
در توجیه رد اين فرضیه میتوان به اين موضوع اشاره نمود که الزامات حاکمیت شرکتی توجه
کافی به افشااا اطالعات در چارچوب کنسااول بینالمللی گزارشااگری يکپارچه ندارد .به همین
دلیل بسیاری از تهیهکنندگان صورتهای مالی تمرکز اصلی خود را محدود به افشاهای الزامی
از ساااوی مقررات گذار قرارداده اسااات .نکته قابل توجه اين اسااات که صاااورت های مالی
شرکت های بور سی از لحاظ محتوايی شباهت ب سیاری به هم دارند که دلیل اين امر را میتوان
عدم توجه به افشااای اختیاری دانساات .نتايج اين فرضاایه مطابق با پژوهش منکوچی ( )2017و
مغاير با پژوهش پیتنداگ و همکاران ( )2017میباشد .دلیل مغايرت را میتوان به الزامی کردن
شاارکتهای بورساای آفريقای جنوبی به رعايت چارچوب گزارشااگری يکپارچه دانساات .که
پژوهش پیتنداگ و همکاران ( )2017در اين محیط صورت گرفته است.
در فر ضیه پنجم به برر سی رابطه بین اندازه شرکت و کیفیت گزار شگری يکپارچه پرداخته
شااد که نتايج پژوهش نشاااندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار و تأيید فرضاایه چهارم میباشااد.
نتايج اين فرضیه بیان میکند که شرکتهای بزرگتر نیاز به افشای اطالعات بیشتر دارند ،زيرا
آنها توجه بیشااتری را از عموم مردم دريافت میکنند ،فعالیتهای بیشااتری را انجام میدهند و
تأثیر بی شتری بر جامعه میگذارند و به همین دلیل بايد م سئولیت اجتماعی بی شتری را به نمايش
بگذارند و به دلیل توجه بیشاااتر عموم ،تصاااويری که شااارکتها از خود به جای میگذارند با
افزايش کیفیت گزارشگری يکپارچه بهبود میبخشند .شرکتهای بزرگتر نیز فشار بیشتری را
از گروه های ذينفع مختلف برای افشاااای فعالیت های اجتماعی خود تجربه میکنند .بنابراين
اطالعات اختیاری بیشتری نسبت ديگر شرکتها ارائه میدهند .نتايج اين فرضیه با پژوهشهای
ايردل ( ،)2019پیتنداگ و همکاران ( )2017مطابقت دارند.
با توجه به تدوين چارچوب مربوط به کلیات مبانی نظری پیامدهای اقتصاااادی و بديع و تازه
بودن مفهوم کیفیت گزارشااگری يکپارچه ،به دانشااگاهیان حوزه حسااابداری و مالی پیشاانهاد
می شود تا در حوزه آموزش و دانش مرتبط با گزارشگری يکپارچه توجه جدی به آموزش اين
مباحث در دانشگاهها دا شته با شند و به تحلیل مبانی نظری اين نوع گزارشگری بپردازند .ضمنا
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان حسابرسی که ارائهکننده رهنمودها ،تدوينکننده
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مقررات گزارشااگری مالی و غیرمالی میباشااند ،پیشاانهاد میشااود تا به بررساای جامع اين نوع
گزارشگری و تدوين استاندارد با رويکرد يکپارچه اقدام کنند .به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد
میگردد به بررسی تجربی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطالعات گزارشگری يکپارچه
در شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازند .همچنین تحلیل ساير پیامدهای
اقتصادی گزارشگری يکپارچه بارويکردهای معادالت ساختاری میتواند مفید باشد.
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