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چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری ،مالکیت نهادی و هزینههای تحقیق و توسعه بر شفافیت
اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .این مقاله به روش
توصیفی -علی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند .دادههای تحقیق از
صورتهای مالی شرکتها استخراج گردیده و با استفاده از مدلهای رگرسیونی به روش دادههای
ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که در شرکتهای با سطح
فناوری باال ،با افزایش نسبت مالکیت نهادی و هزینههای تحقیق و توسعه بر شفافیت افشاء افزوده
میشود .در حالی که در شرکتهایی با سطح فناوری باال که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی
هستند ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت اطالعات کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :کیفیت افشا ،مالکیت نهادی ،هزینههای تحقیق و توسعه ،سطح فناوری.
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نههايتحقیقوتوسعهبرشفافیتاطالعات
تأثیرفناوري،مالکیتنهاديوهزی 

 -1مقدمه
هسته اصلی تئوری نمایندگی ،بر این فرض استوار است که مدیران به عنوان نمایندگان
سهامداران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای به
حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد .مطابق این تئوری باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی
برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود .موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت
افشای اطالعات ارائه شده در آن ،به عنوان یک راهک ار عملی ،مورد توجه قرار گرفته است (کارامنو و
وفیاس .)1772 ،2اغلب چنین استدالل میشود که جریان شفاف و با کیفیت اطالعات ،موجب
کاهش عدم تقارن اطالعاتی میگردد .عدم تقارن اطالعاتی ،به وضعیتی اطالق میشود که آگاهی
مدیران از فعالیتهای شرکت نسبت به سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه و سایر ذینفعان بیش تر
است .چنین عدم تقارن اطالعاتی ،موجب بروز مشکالتی نظیر مخاطره اخالقی و انتخاب نادرست
میشود  .بنابراین ،به منظور حفظ منافع سهامداران و سایر افراد ذینفع ،افشای عمومی و با کیفیت
اطالعات ضروری است( .حساس یگانه و نادی قمی .)2912 ،وجود اطالعات مالی شفاف و قابل
مقایسه ،همچنین رکن پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل
توسعه اقتصادی و دستیابی به یک بازار سرمایهٔ کارا ،به شمار میرود (کمیته تدوین استانداردهای
حسابداری.)2912 ،
در سالهای اخیر ،مقامات و قا نونگذاران بازار سرمایه در کشورهای مختلف حاکمیت شرکتی و
افشای اطالعات شرکت ها را به عنوان ابزارهای کلیدی جدایی ناپذیر برای حفاظت از سرمایه گذاران
در نظر گرفتهاند .مدیران شرکت ها با هدف ایجاد تصویری بهتر از موقعیت اقتصادی شرکتشان و
جذب سرمایه گذاران بیشتر ب ه خصوص سرمایه گذاران نهادی اقدام به افشای اطالعات میکنند .اما
باید توجه داشت که تحقیقات اخیر تنها به عوامل مدیریتی مؤثر بر کیفیت افشاء پرداختهاند که
ناشی از سیاستهای دستکاری سود ،محاظه کاری حسابداری و  ...بوده است .در حالی که نقش
تحقیق و توسعه شرکت و هزینههای مربوطه به عنوان عاملی که از صنعت مربوطه شرکت تأثیر
میپذیرد ،در کیفیت افشاءی شرکت ها مورد توجه نبوده است .از این رو با توجه به شکاف تحقیقاتی
موجود در زمینه تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه و سطح فناوری شرکت در تبیین کیفیت افشا،
این مقاله به بررسی تأثیر فناوری ،مالکیت نهادی و هزینههای تحقیق و توسعه در شفافیت اطالعات
شرکتها میپردازد.
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 -2مبانی نظری ،پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 -1-2مبانی نظری تحقیق
افشاء و شفافیت اطالعات :تقاضا برای گزارشگری مالی و افشاء از عدم تقارن اطالعاتی و تضاد
نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی ناشی میشود (هیلی و پالپو .)1772 ،1با جدا
شدن مالکیت از مدیریت ،مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران) ،شرکت را اداره میکنند .با
شکل گیری رابطه نمایندگی ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ایجاد میگردد .بدان معنا که
ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده ،تصمیماتی اتخاذ نمایند که در راستای
منافع شخصی آن ها و عکس منافع سهامداران باشد (مهرانی و همکاران .)2913 ،افشای مطلوب
شرکتها اقدامی است که میتواند به میزان زیادی مانع از این رفتارهای فرصت طلبانه شود .افشای
مالی سالم با ایجاد پل ارتباطی ،شکاف عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران و در نتیجه
مشکل نمایندگی را کاهش میدهد ؛ در مقابل افشای مالی ضعیف اغلب باعث گمراهی سهامداران
شده و ممکن است مانند رسواییهای مالی اخیر گزارش شده اثرات نامطلوبی بر ثروت آنها بگذارد
(کارامنو و وفیاس.)1772 ،
افشاء اطالعات ،سطح فناوری و هزینههای تحقیق و توسعه :از طرفی دیگر در شرکتهای با
سطح فناوری باال ،عملکردهای اقتصادی باالتری از شرکت مورد انتظار است و منافع حاصل از این
عملکرد به عنوان عامل جذب سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران نهادی در شرکت میگردد
(هسیو 9و همکاران .)1721 ،شرکتهای با سطح فناوری باال ،با توجه به هزینههای بیشتری که در
تولید متحمل میشوند  ،تمایل به افشای شفاف تری از اطالعات دارند و این افشای کامل تر موجب
جذب سرمایه گذاران به منظور کاهش ریسک میگردد (کو .)1729 ،4همچنین باید توجه داشت
که سطح فناوری در شرکتها به طور مشخص موجب تغییر در هزینههای تحقیق و توسعه شرکت
میگردد .لذا نمیتوان فناوری شرکتها را بدون توجه به هزینههای تحقیق و توسعه آنها مورد
مطالعه قرار داد .از این رو سهامداران نهادی عالقه زیادی به افشای اطالعات بیشتر در شرکتهایی
با سطح فناوری باال میباشند چرا که افشای هزینههای تحقیق و توسعه و سرمایه گذاریهای
شرکت ،به عنوان یک مزیت در نظر سرمایه گذاران قلمداد میگردد (هسیو و همکاران.)1722 ،
بنابراین انتظار میرود که سطح افشای اطالعات و کیفیت افشاء در شرکتهای با سطوح باال و پایین
فناوری متفاوت باشد و این عامل از طریق هزینههای تحقیق و توسعه شرکت و نسبت مالکیت
نهادی آن تعدیل پذیر باشد.
افشای اطالعات و مالکیت نهادی :افشاء و کیفیت حاکمیت شرکتی مفاهیم نزدیکی به یکدیگر
هستند (الکساندرینا .)1729 ،2بنابراین ،میتوان گفت در شرکتهایی که میزان افشای اطالعات
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بیشتر بوده و اطالعات کامل و موثرتری به بازار سرمایه ارائه میشود؛ حاکمیت شرکتی از اعتبار
باالیی برخوردار است .همچنین سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از
سهام شرکتها دارای نفوذ قابل مالحظه ای بر آنها هستند (مهرانی و همکاران .)2913 ،بنابراین
انتظار میرود شرکتهایی میزان افشای اطالعاتشان بیشتر است ،سرمایه گذاران نهادی بیشتری را
به خود جذب کنند.
مرور بر تحقیقات پیشین در حوزه شفافیت افشای شرکتها نشان دهنده آن است که عواملی
چون ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکتها نقش بسزایی در تعیین سطح شفافیت افشای
شرکتها داشتهاند .نتایج نشان میدهد ،شرکتهایی که عملکرد مالی مطلوبی نداشتهاند و یا از
رویههای دستکاری سود یا محافظه کاری حسابداری استفاده کردهاند ،تمایل کمتری به افشای
شفاف صورتهای مالی داشتهاند .اما آنچه که در این میان مورد توجه است این است که کیفیت
افشای شرکتها را نه تنها از طریق عوامل مستقیم بلکه به طور ضمنی نیز میتوان مورد استنتاج
قرار داد .چراکه عموماً ،شرکتها برای جلوگیری از اعمال هزینههای سربار ،تمایل کمتری به هزینه
در بخش تحقیق و توسعه نشان میدهند و لذا شرکتهایی که هزینههای اعمال شده در این بخش
را افشاء میکنند  ،به دنبال انعکاس این اخبار در بازار سرمایه و در نتیجه ،سودآوری سهام شرکت
خواهند بود .لذا افشای هزینههای تحقیق و توسعه یکی از عواملی است که در کنار عوامل حاکمیتی
شرکت میتواند بر کیفیت افشاء مؤثر واقع گردد .اما باید توجه داشت که سطح تمایل شرکت برای
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ،تحت تأثیر نیازهای شرکت نیز قرار دارد .به عنوان مثال،
شرکتهایی که در حوزه فناوری اطالعات فعالیت دارند ،هزینههای تحقیق و توسعه از اجزای
جدایی ناپذیر ساختار عملکرد مالی آنهاست .لذا میتوان انتظار داشت که سطح فناوری شرکت و
نوع صنعت فعالیت آنها نیز بر میزان هزینههای تحقیق و توسعه و در نتیجه بر سطح افشای آنها
مؤثر واقع گردد .لذا این دو عامل که از عواملی اساسی و شاید غیرمستقیم در تعیین سطح افشای
شرکتاند ،کمتر مورد توجه محققان قرار گرفتهاند که درا ین تحقیق بدان پرداخته میشود.
 -2-2پیشینه خارجی
بوشه و نئو )1777(1به بررسی امکان تحت تأثیر قرارگرفتن مالکیت سرمایه گذاران نهادی و
نوسانات بازده سهام شرکت ،توسط نحوه افشای شرکتها پرداختند .بررسی  4929مشاهده در بازه
زمانی 2311-2331؛ حاکی از این بود که شرکت ها با رتبه افشای باالتر ،مالکیت نهادی بیشتری
دارند .اما ،نوع خاصی از مالکیت نهادی که جذب افشای بیشتر میشوند ،تاثیری بر نوسانات بازده
سهام ندارند.
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ریکانویک ) 1772(0با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از تحلیلگران و سرمایه گذاران و با
درنظر گرفتن  14شرکت آلمانی به عنوان نمونه در بورس اوراق بهادار فرانکفورت ،در سال 1771
مشاهده کرد که میان افشای اطالع ات و مالکان نهادی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .همچنین
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میان افشای اطالعات و حاکمیت شرکتی ارتباط معناداری
وجود ندارد.
1
گیسبرت و ناواالس ( )1773به تجزیه و تحلیل مقطعی تأثیر حاکمیت شرکتی بر افشای
داوطلبانه پرداختند و با در نظر گرفتن  13شرکت اسپانیایی در بورس اوراق بهادار مادرید در سال
 1772به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادی بر میزان اطالعاتی که توسط شرکتها بصورت
داوطلبانه در گزارشهای ساالنه افشاء میشود ،تأثیر قابل توجهی ندارد.
روف و عبداهلل آل )1722( 3به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سطح افشای داوطلبانه
پرداختند .نتایج بررسی گزارشات ساالنه  34شرکت از شرکتهای بنگالدشی در بورس اوراق بهادار
داکادر سا27ل  1770حاکی از این بود که میزان افشای داوطلبانه اطالعات در شرکتها با ساختار
مالکیت مدیریتی باالتر رابطه منفی دارد و میزان افشای داوطلبانه اطالعات در شرکتها با ساختار
مالکیت نهادی باالتر رابطه مثبت دارد.
لوکمن 22و همکاران ( ) 1721به مطالعه رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه
اطالعات پرداختند .بررسی گزارشات ساالنه  102شرکت مالزیایی در سال  1770حاکی از این بود
که در شرکتهای با کیفیت حاکمیت شرکتی باال احتمال بیشتری مبنی بر افشای داوطلبانه
اطالعات وجود دارد.
آموزش 21و همکاران ( ) 1729به مطالعه رابطه میان کیفیت افشاء و کیفیت حاکمیت شرکتی
پرداختند .با در نظر گرفتن  17شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1771تا
 ، 1727مشاهده کردند که میان افشای اطالعات و کیفیت حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت معناداری
وجود دارد.
ستا 29و همکاران ( ) 1722در پژوهشی به بررسی ماهیت افشای داوطلبانه در شرکتها با اندازه
متوسط با تمرکز بر کیفیت ارتباطات با شرکتهای دیگر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان
مالکیت اقلیت و کمیته حسابرسی با افزایش کیفیت سطح افشای داوطلبانه ارتباط مثبت معناداری
وجود دارد؛ میان مالکیت مدیریتی و اندازه هیئت مدیره با افزایش کیفیت سطح افشای داوطلبانه
ارتباط منفی معناداری وجود دارد؛ همچنین میان حضور مالکان نهادی و مدیران غیرموظف با
افزایش کیفیت سطح افشای داوطلبانه ارتباطی وجود ندارد.
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 -3-2پیشینه داخلی
بولو و ابراهیمی میمند ( ) 2937در پژوهشی به بررسی رابطه ساختار مالکیت با کیفیت افشاء
پرداختند .با در نظر گرفتن  279شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  2914تا
 2913د ریافتند که میان کیفیت افشاء و تمرکز مالکیت ارتباط منفی معناداری وجود دارد؛
همچنین میان کیفیت افشاء و مالکیت نهادی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.
ستایش و کاظم نژاد ( ) 2932در تحقیقی به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای
اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .براساس نتایج آزمون
مقایسه زوجی ،تصویب " دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان"
تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطالعات توسط شرکتها داشته و باعث بهبود آن شده است.
افزون بر این ،بر اساس آزمون تحلیل و اریانس ،نوع صنعت بر کیفیت افشاء مؤثر است .با این وجود،
شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار ،بین کیفیت افشاء با اندازهٔ شرکت و ترکیب هیات مدیره
یافت نشد.
محمدیان ( ) 2931در تحقیقی به شناسایی عوامل تعیین کننده افشای حاکمیت شرکتی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .برای این مهم شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2910الی  2932مورد مطالعه قرار
گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهد شرکتهایی که نظام راهبری نسبتاً قوی دارند (ترکیب هیأت
مدیره ،اندازه هئیت مدیره ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،درصد مالکیت سهامداران نهادی ،تعداد
سهامداران و وجود حسابرس داخلی) ،تمایل به افشای بیشتر نظام راهبری خود دارند.
ذوالفقاری روشن ( ) 2939در تحقیقی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت افشاء در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .این تحقیق با استفاده از
دادههای آماری  31شرکت در بازه زمانی  2910الی  2931انجام شده است .یافتههای تحقیق
حاکی از آن است که میان تمرکز مالکیت و کیفیت افشاء رابطه معنی داری وجود دارد .به بیان
دیگر ،فرضیه اول تحقیق که حاکی از وجود رابطه معنی دار بین تمرکز مالکیت نهادی و کیفیت
افشاء است ،تأیید میشود و هم چنین فرضیه دوم تحقیق که بیان از وجود رابطه بین تمرکز
مالکیت مدیریتی و کیفیت افشاء دارد ،تأیید میشود.
غیاث الدین ( )2939در تحقیقی به بررسی تأثیر رتبهبندیهای انجام شده توسط نماگر بورس
بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
است .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داده که بین رتبهبندی شرکتهای فعال و محتوای اطالعاتی
سود حسابداری در سالهای  2911و  2913رابطه معناداری وجود نداشته ،اما در سال 2937
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ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که بین رتبهبندی شرکتها از
نظر کیفیت افشاء و اطالعرسانی و محتو ای اطالعاتی سود حسابداری در سال  2911رابطه معنادار
وجود داشته ،اما برای این فرضیه در سالهای  2913و  2937ارتباط معناداری مشاهده نشد.
ناظمی و نصیری ( ) 2939در تحقیقی به بررسی ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و میزان
مالکیت نهادی با افشای اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند.
با بررسی میزان افشای اطالعات  20شرکت موجود در  02صنعت از شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  2919-2937مطابق تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده
با استفاده از رگرسیون چند متغیره ،نتایج تجربی نشان دهنده این است که شرکتهایی که
اطالعات بیشتری را افشاء میکنند از سیستم حاکمیت شرکتی برتری برخوردارند و سرمایه گذاران
نهادی بیشتری را به خود جذب میکنند.
 -4-2چارچوب نظری تحقیق
مرور بر تحقیقات پیشین در حوزه شفافیت افشای شرکتها نشان دهنده آن است که عواملی
چون ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکتها نقش بسزایی در تعیین سطح شفافیت افشای
شرکتها داشتهاند .نتایج نشان میدهد ،شرکتهایی که عملکرد مالی مطلوبی نداشتهاند و یا از
رویههای دستکاری سود یا محافظه کاری حسابداری استفاده کردهاند ،تمایل کمتری به افشای
شفاف صورتهای مالی داشتهاند .اما آنچه که در این میان مورد توجه است این است که کیفیت
افشای شرکت ها را نه تنها از طریق عوامل مستقیم بلکه به طور ضمنی نیز میتوان مورد استنتاج
قرار داد .چراکه عموماً ،شرکتها برای جلوگیری از اعمال هزینههای سربار ،تمایل کمتری به هزینه
در بخش تحقیق و توسعه نشان میدهند و لذا شرکتهایی که هزینههای اعمال شده در این بخش
را افشا میکنند  ،به دنبال انعکاس این اخبار در بازار سرمایه و در نتیجه ،سودآوری سهام شرکت
خواهند بود .لذا افشای هزینههای تحقیق و توسعه یکی از عواملی است که در کنار عوامل حاکمیتی
شرکت میتواند بر کیفیت افشا مؤثر واقع گردد .اما باید توجه داشت که سطح تمایل شرکت برای
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ،تحت تأثیر نیازهای شرکت نیز قرار دارد .به عنوان مثال،
شرکتهایی که در حوزه فناوری اطالعات فعالیت دارند ،هزینههای تحقیق و توسعه از اجزای
جدایی ناپذیر ساختار عملکرد مالی آنهاست .لذا میتوان انتظار داشت که سطح فناوری شرکت و
نوع صنعت فعالیت آنها نیز بر میزان هزینههای تحقیق و توسعه و در نتیجه بر سطح افشای آنها
مؤثر واقع گردد .لذا این دو عامل که از عواملی اساسی و شاید غیرمستقیم در تعیین سطح افشای
شرکتاند ،کمتر مورد توجه محققان قرار گرفتهاند که درا ین تحقیق بدان پرداخته میشود .باتوجه
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به مطالب مذکور ،مدل مفهومی تحقیق در راستای تعیین رتبه افشای شرکتها به شکل زیر تنظیم
شده است:

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (هسیو و همکاران)2112 ،

 -3فرضیههای پژوهش
بر اساس مطالب پیش گفته فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدند:
فرضیه اول :در شرکتهایی با سطح فناوری باال ،با افزایش نسبت مالکیت نهادی ،شفافیت اطالعات
افزایش مییابد.
فرضیه دوم :در شرکتهایی با سطح فناوری باال ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت
اطالعات افزایش مییابد.
فرضیه سوم :در شرکتهایی با سطح فناوری باال که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند،
با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه شفافیت اطالعات کاهش مییابد.
 -4متغیرهای پژوهش
 متغیرهای اصلی
الف) شفافیت اطالعات :اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به
رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود .بر اساس این اصل،
صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطالعات با اهمیت ،مربوط و به موقع باشد و این نوع
اطالعات به گونه ای قابل فهم و حتی االمکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه
برای استفاده کنندگ ان را فراهم سازد و سطح کفایت و شفافیت این اقالم در گزارشگری مالی با
عنوان شفافیت اطالعات شناخته میشود (عالیور .)2912 ،در این تحقیق به منظور سنجش
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شفافیت اطالعات شرکتها از امتیاز رتبه افشای آنها که توسط سازمان بورس و بر اساس کیفیت و
24
بموقع بودن اطالعات افشاء شده تهیه میشود ،استفاده میشود( .هسیو و همکاران(1721 ،
ب) مالکیت نهادی :به مؤسسات سرمایه گذاری یا سایر شرکتها که سهام عادی دیگر شرکتها
را در اختیار دارند سهامداران نهادی گفته میشود (لیچ 22و همکاران .)1772 ،مالکیت نهادی در
این تحقیق توسط نسبت سهام در اختیار مالکان نهادی به کل سهام منتشر شده شرکت محاسبه
میگردد( .هسیو و همکاران(1721 ،
سهام در اختیار سهامداران نهادی
کل سهام منتشر شده

مالکیت نهادی

ج) هزینه تحقیق و توسعه :تحقیق و توسعه ( )R&Dهرگونه فعالیت منسجم و خالق درجهت
افزایش سطح دانش مربوط به انسان ،فرهنگ ،جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید
است .به بیانی دیگر ،تحقیق و توسعه ،فرایند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن
تولیدات موجود است (شاه آبادی .)2912 ،هزینههای تحقیق و توسعه در این تحقیق از طریق
نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به سود خالص عملیاتی شرکت محاسبه میشود( .هسیو و
همکاران(1721 ،
مجموع هزینه های تحقیق و توسعه
سود خالص عملیاتی

هزینه تحقیق و توسعه

د) سطح فناوری :در این تحقیق به منظور شناسایی شرکتهای با سطح فناوری باال از نسبت
هزینههای تحقیق و توسعه به واحد تولید محصوالت شرکت استفاده میشود .شرکتهایی که این
نسبت در آنها بزرگتر از میانه سایر شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با سطح فناوری باال و
سایر شرکتها به عنوان شرکتهای با سطح فناوری پایین شناخته میشوند (هسیو و همکاران،
.)1721
 متغیرهای کنترلی
تغییر در لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت؛ تغییر در نسبت سهام معامله
شده به کل سهام انتشار یافته شرکت نسبت به دوره مالی قبل؛ تغییر در بازده سهام شرکت نسبت
به دوره مالی قبل؛ تغییر در تالطم بازده سهام و برابر با تغییرات واریانس بازده ساالنه سهام شرکت
نسبت به دوره مالی قبل؛ تغییر در اهرم مالی (تغییرات نسبت ارزش دفتری بدهیها به ارزش
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دفتری داراییهای شرکت) نسبت به دوره مالی قبل؛ تغییر در حاشیه سود خالص شرکت نسبت به
دوره مالی قبل؛ تغییر در فروش شرکت نسبت به دوره مالی قبل؛ شاخص شفافیت اطالعات شرکت؛
و متغیر مجازی نشانگر شرکتهای دارا و یا فاقد هزینه تحقیق و توسعه (فناوری) .مقدار این متغیر
برای شرکتهایی که دارای هزینههای تحقیق و توسعه (فناوری) باشند ،برابر با  2و در غیر این
صورت برابر با صفر خواهد بود.
 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،از دسته پژوهشهای کاربردی به شمار میرود و از نظر روش،
پژوهشی توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیونی است که در آن ،از روش تحلیل دادههای ترکیبی و
ادغام استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از لوح فشردة شرکت تدبیرپرداز ،نرم افزار ره آورد نوین
و نیز ،گزارشهای انتشاریافتة سازمان بورس و اوراق بهادار جمع آوری شده است .تجزیه وتحلیل
دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  Eviewsنسخه  3و در سطح معناداری  32درصد انجام
گرفت.
جامعه آماری عبارت است از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  2913الی  2934که صورتهای مالی خود را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمودهاند.
در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذف هدفمند) نسبت به تعیین حجم نمونه بر اساس
معیارهای زیر اقدام خواهد شد:
 )2پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 )1شرکت هادر طول سالهای  2913تا  2934در بورس حضور مستمر داشته باشند.
 )9شرکتها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
 )4اطالعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 )2جزء شرکتهای هلدینگ ،بیمه و سرمایه گذاری نباشد.
پس از اعمال محدودیتهای نمونه گیری تحقیق تعداد  220شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند.
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک به شکل رابطه  2استفاده شد:
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به طوری که:
 :افزایش در شفافیت اطالعات شرکت است و در صورتی که شرکت دارای افزایش
رتبه افشا نسبت به سال قبل باشد برابر با  2و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود.
 :برابر با نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به کل داراییهای شرکت است.
 :برابر با تغییر در نسبت سهام در اختیار سهامداران نهادی شرکت به کل سهام
شرکت نسبت به دوره مالی قبل است.
 :برابر با تغییر در لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت نسبت به دوره
مالی قبل است.
 :برابر با تغییر در نسبت سهام معامله شده به کل سهام انتشار یافته شرکت نسبت به
دوره مالی قبل است.
 :برابر با تغییر در بازده سهام شرکت نسبت به دوره مالی قبل است.
 :تغییر در تالطم بازده سهام و برابر با تغییرات واریانس بازده ساالنه سهام شرکت نسبت
به دوره مالی قبل است.
 :تغییر در اهرم مالی و برابر با تغییرات نسبت ارزش دفتری بدهیها به ارزش دفتری
داراییهای شرکت نسبت به دوره مالی قبل است.
 :برابر با تغییر در حاشیه سود خالص شرکت نسبت به دوره مالی قبل است.
 :برابر با تغییر در فروش شرکت نسبت به دوره مالی قبل است.
 :شاخص شفافیت اطالعات شرکت است که بر اساس رتبه افشای صورتهای مالی
شرکتها محاسبه میگردد.
 :متغیر مجازی که نشانگر شرکتهای دارا و یا فاقد هزینه تحقیق و توسعه (فناوری)
است .بنابراین مقدار این متغیر برای شرکتهایی که دارای هزینههای تحقیق و توسعه (فناوری)
باشند ،برابر با  2و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود.
 -2یافتههای پژوهش
شاخصهای مرکزی و پراکنش متغیرهای تحقیق در جدول  2ارائه شده است .اختالف بین کمینه و
بیشینة دادهها ،بیانگر دامنة مناسب برای استفاده از متغیره میباشد.
در گام اول پژوهش ،از آمارة آزمون اف .لیمر برای تشخیص دادههای تلفیقی از پانل استفاده
میشود .در صورت انتخاب دادههای پانل ،گام بعدی تصمیم گیری در مورد انتخاب یکی از دو روش
اثرات ثابت یا تصادفی است .برای این کار ،معموالً آزمون هاسمن به کار گرفته میشود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرها
میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف

متغیر

نماد

افزایش رتبه شفافیت

UPGRADE

7/277920 7/777777 2/777777 7/277777 7/277777

فناوری

DUMMY

7/277231 7/777777 2/777777 2/777777 7/221112

نسبت هزینه تحقیق و توسعه

RD

7/797100 7/777777 7/732017 7/771142 7/714249

نسبت سهامداران نهادی
ارزش حقوق صاحبان سهام

INSTITUTION
MVE

7/713321 7/971222 7/472290 7/922101 7/921131
2/711119 4/902227 1/749277 1/910932 1/919317

نسبت معامالت سهام

TURNOVER

7/249733 7/941191 7/142419 7/212420 7/211202
7/744711 7/729411 7/173397 7/213022 7/292214

معیار

بازده سهام

RET

تالطمات بازده سهام

RETVAR

7/107142 2/793207 4/799927 1/292907 1/243114

اهرم مالی

LEVERAGE

7/223072 7/122429 7/012171 7/434749 7/439374

سودآوری
رشد فروش

PROFIT
GROWTH

7/222020 -7/71131 7/917044 7/212142 7/200321
7/720313 7/227901 7/209299 7/241237 7/242130

رتبه شفافیت

GRADE

10/20214 2/777777 34/77777 40/77777 40/47042

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -2نتایج آزمونهای تشخیصی لیمر
آزمون

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

چاو

2/972443

)(221/209

7/7112

21
01/109092
منبع :یافتههای پژوهشگر

7/7777

هاسمن

با توجه به سطح معناداری آزمون چاو در جهت تعیین معناداری اثرات مقطعی در مدل تحقیق
مشاهده میشود که سطح معناداری این آزمون کوچکتر از خطای  7/72بدست آمده و نشان از
معناداری اثرات مقطعی در این مدل دارد .از این رو به منظور تشخیص نوع اثرات در مدل از آزمون
هاسمن استفاده شده است .سطح معناداری بدست آمده از آزمون هاسمن که کوچکتر از خطای
 7/72بدست آمده نشان از ثابت (غیرتصادفی) بودن اثرات مقطعی در مدل تحقیق دارند .از این رو
مدل به روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت برازش داده شده است.
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جدول  -3نتایج برازش مدل
متغیر مستقل

ضریب

آماره t

سطح
معناداری

VIF

سطح فناوری

7/212197

4/301401

7/7777

1/279444

هزینه تحقیق و توسعه*سطح فناوری

7/202243

9/912127

7/7771

1/227423

تغییر در مالکیت نهادی* سطح فناوری

2/732327

9/417491

7/7770

2/027312

تغییر در مالکیت نهادی*هزینه تحقیق و توسعه*سطح فناوری
تغییر در ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

-4/471091 -12/99397
-2/214114 -7/770022

7/7777
7/1122

2/041127
2/720177

تغییر در نسبت معامالت سهام

-1/797191 -7/212711

7/7411

2/771221

2/201223

7/1477

2/712171

-2/432011 -7/773210

7/2919

2/711429

تغییر در اهرم مالی

-7/744121

-7/011117

7/4417

2/724313

تغییر در سود خالص
تغییر در رشد فروش

7/212312
2/911322

1/127791
4/131142

7/7711
7/7777

2/771241
2/723372

رتبه شفافیت

7/729391

12/10171

7/7777

2/722112

-9/191372 -7/277231

7/7779

-

تغییر در بازده سهام
تغییر در تالطمات بازده سهام

مقدار ثابت

7/201211

منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق اثرات تعاملی متغیر نشانگر فناوری با هزینههای تحقیق و
توسعه و مالکیت نهادی مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج تحلیل ضرایب و سطوح معناداری
به تفکیک فرضیات به شرح زیر بوده است.
 -1-2نتایج آزمون فرضیه اول
به منظور آزمون این فرضیه اثر تعاملی متغیر نشانگر فناوری با مالکیت نهادی در مدل مورد
آزمون قرار گرفته است .سطح معناداری این اثر در مدل کوچکتر از خطای  7/72بدست آمده که
نشان از معناداری آن داشته است ( .)p-value = 7/7770باتوجه به ضریب رگرسیونی این اثر که در
جهت مثبت برآورد شده ( )beta = 2/732میتوان نتیجه گرفت که تأثیر آن بر روی افزایش رتبه
افشای شرکتها در جهت مستقیم بوده است .حال باتوجه به اینکه متغیر نشانگر فناوری با مقادیر
صفرو یک ،تعیین کننده سطح فناوری در شرکتها بوده است ،این اثر در مدل تحقیق نشان دهنده
تغییرات در میزان مالکیت نهادی در شرکتهای با سطح فناوری باال خواهد بود و از آنجا که دارای
ضریب اثری مثبت است میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با سطح فناوری باال ،با افزایش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نسبت مالکیت نهادی ،شفافیت اطالعات افزایش مییابد .لذا فرضیه اول تحقیق در سطح خطای
 7/72مورد تأیید قرار گرفته است.
 -2-2نتایج آزمون فرضیه دوم
به منظور آزمون این فرضیه اثر تعاملی متغیر نشانگر فناوری با هزینههای تحقیق و توسعه در مدل
مورد آزمون قرار گرفته است .سطح معناداری این اثر در مدل کوچکتر از خطای  7/72بدست آمده
که نشان از معناداری آن داشته است ( .)p-value = 7/7771باتوجه به ضریب رگرسیونی این اثر که
در جهت مثبت برآورد شده ( )beta = 7/202میتوان نتیجه گرفت که تأثیر آن بر روی افزایش رتبه
افشای شرکتها در جهت مستقیم بوده است .از آنجا که متغیر نشانگر فناوری با مقادیر صفر و یک،
تعیین کننده سطح فناوری در شرکتها بوده است؛ این اثر در مدل تحقیق نشان دهنده تغییرات
در میزان هزینههای تحقیق و توسعه در شرکتهای با سطح فناوری باال خواهد بود و از آنجا که
دارای ضریب اثری مثبت است میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با سطح فناوری باال ،با
افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت اطالعات افزایش مییابد .لذا فرضیه دوم تحقیق در
سطح خطای  7/72مورد تأیید قرار گرفته است.
 -3-2نتایج آزمون فرضیه سوم
به منظور آزمون این فرضیه اثر تعاملی متغیر نشانگر فناوری با هزینههای تحقیق و توسعه و
نسبت مالکیت در مدل مورد آزمون قرار گرفته است .سطح معناداری این اثر در مدل کوچکتر از
خطای  7/72بدست آمده که نشان از معناداری آن داشته است ( .)p-value = 7/777باتوجه به
ضریب رگرسیونی این اثر که در جهت منفی برآورد شده ( )beta = -12/993میتوان نتیجه گرفت
که تأثیر آن بر روی افزایش رتبه افشای شرکتها در جهت معکوس بوده است .از آنجا که متغیر
نشانگر فناوری با مقادیر صفر و یک ،تعیین کننده سطح فناوری در شرکتها بوده است؛ این اثر در
مدل تحقیق نشان دهنده تغییرات در میزان هزینههای تحقیق و توسعه در شرکتهای با سطح
فناوری باال و دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی خواهد بود و از آنجا که دارای ضریب اثری
منفی است میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با سطح فناوری باال که دارای افزایش در نسبت
مالکان نهادی هستند ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت اطالعات کاهش مییابد .لذا
فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای  7/72مورد تأیید قرار گرفته است .به منظور تعیین تناسب
برازش مدل و برقراری مفروضات اولیه رگرسیونی ،آزمونهای نیکویی برازش مدل نیز انجام شدهاند
که نتایج آن به شرح جدول  4بوده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  - 4نیکویی برازش مدل
آزمون

نتیجه آزمون

آماره آزمون سطح معناداری

مدل مناسب است

آزمون نسبت درستنمایی

0/727222

7/777777

آزمون هاسمر لمشو

1/4942

7/9319

درصد پیش بینی صحیح

%02/09

-

ضریب تعیین مک فادن

7/111434

-

-

آزمون بروش پاگان

2/711901

7/4123

واریانس اجزای خطا همسان است

آزمون جارک-برا

27/11172

7/7121

اجزای خطا نرمالاند

آزمون بروش گادفری

1/712211

7/7124

خودهمبستگی سریالی وجود ندارد.

متغیرهای پیش بین برای پیش بینی افزایش
یا کاهش رتبه شرکتها مناسباند.
-

منبع :یافتههای پژوهشگر

در بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که بر اساس شاخص ضریب تعیین
̂

) که از نسبت لگاریتم تابع درستنمایی برای مدل بدون متغیرهای
مک فادن ( ̂
پیش بین ( ̂ ) و مدل با متغیرهای پیش بین ( ̂ ) محاسبه میشود ،مشاهده میشود که
بکارگیری متغیرهای پیش بین در مدل تحقیق ،توانسته تا  11/14درصد تابع درستنمایی را بهبود
بخشد .از آنجا که تخمین پارامترهای مدل بر اساس ماکسیمم سازی تابع درستنمایی صورت
میگیرد ،می توان نتیجه گرفت که متغیرهای پیش بین در مدل توانستهاند تا  11/14درصد در
دقت پیش بینی افزایش یا کاهش رتبه شرکتها مؤثر واقع گردند .از این رو رابطه کلی میان
متغیرهای پیش بین و افزایش رتبه شرکتها قابل توجه بوده است .مقدار معناداری آماره هاسمر-
لمشو نیز در جهت آزمون مناسب بودن مدل رگرسیونی تحقیق بزرگتر از خطای نوع اول 7/72
بوده که نشان از مناسب بودن مدل رگرسیون لجستیک تحقیق دارد .همچنین با استناد به درصد
پیش بینیهای صحیح مدل مشاهده میشود که با استفاده از متغیرهای مستقل 02/09 ،درصد از
وضعیت افزایش یا کاهش رتبه شرکتها به درستی پیش بینی گردیده است .نتایج برآورد آزمون
بروش گادفری در جهت تعیین خودهمبستگی سریالی اجزای خطا با سطح معناداری بزرگتر از
 7/72نشان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در اجزای پسماند مدل تحقیق دارد .نتایج آزمون
جارک-برا در جهت تأ یید نرمال بودن توزیع تجربی اجزای خطا نیز با سطح معناداری برابر با
 7/7121نشان از نرمال بودن اجزای خطای مدل داشته است .آزمون بروش پاگان نیز به منظور
تأ یید همسانی واریانس اجزای خطای مدل انجام شده است .سطح معناداری این آزمون برابر با
 7/4123بدست آمده که موید همسانی واریانس اجزای خطای مدل است .در جدول  9مقادیر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شاخص  VIFکه در جهت سنجش عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق محاسبه میشود،
کوچکتر از مقدار بحرانی  27بدست آمدهاند که نشان از عدم وجود همخطی شدید میان
متغیرهای مستقل تحقیق دارد و از این رو میتوان پذیرفت که دقت ضرایب تأثیر متغیرهای
مستقل در مدل تحقیق ،تحت تأثیر روابط درونی متغیرهای مستقل قرار نگرفته است .از این رو
می توان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد
است.
 -7بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر تالش بر آن بود که تأثیر فناوری ،مالکیت نهادی و هزینههای تحقیق و
توسعه در شفافیت اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار
گیرد .در این راستا سه فرضیه تدوین گردید نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که
اثر تعاملی سطح فناوری با نسبت مالکیت نهادی بر روی شفافیت افشای شرکتها معناداری بوده
است .ضریب رگرسیونی این اثر که در جهت مثبت برآورد شد نشان از ارتباط مستقیم بین این
عوامل داشته است .همچنین از آنجا که متغیر نشانگر سطح فناوری با مقدار یک ،تعیین کننده
سطح فناوری باال در شرکتها بوده است ،این اثر در مدل تحقیق نشان دهنده تغییرات در میزان
مالکیت نهادی در شرکتها ی با سطح فناوری باال خواهد بود و از آنجا که دارای ضریب اثری مثبت
بوده میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با سطح فناوری باال ،با افزایش نسبت مالکیت نهادی،
شفافیت اطالعات افزایش مییابد .لذا فرضیه اول تحقیق در سطح خطای  7/72مورد تأیید قرار
گرفت .مطابق با یافتههای این فرضیه می توان انتظار داشت که نسبت مالکیت نهادی در
شرکتهایی که از سطح فناوری باالیی برخوردارند و هزینههای تحقیق و توسعه را در صورتهای
مالی افشا نمودهاند ،بیشتر از سایر شرکتها بر کیفیت افشاء اثرگذار است .اگرچه انتظار محقق بر
این است که شرکتهایی که هزینههای تحقیق و توسعه را افشاء می نمایند ،به دنبال جلب اطمینان
و اعتماد سرمایه گذاران نسبت به رویکردهای توسعه و فناوری نیز میباشند ،اما حضور مالکان
نهادی در این شرکتها بر انگیزههای افشای این شرکتها میافزاید .لذا میتوان انتظار داشت که
مالکان نهادی و سهامداران دارای نسبت باالی سهام شرکت ،رویههای افشاء را در شرکتهای با
سطح فناوری باال ،تقویت مینمایند .لذا یافته های این فرضیه مورد انتظار محقق بوده است .نتایج
تحقیقات پیشین نیز نشان از ان دارد که با افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی میتوان کیفیت بیشتر
افشاء را از شرکت انتظار داشت .اگرچه نسبت مالکیت نهادی در بحث کیفیت حاکمیت شرکتی باید
با توجه به پیامدهای مدنظر ،مورد بررسی قرار گیرد و افزایش سهم مالکان نهادی در شرکت را
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /63زمستان 1633

لیالملکيافوسيوامیر رضاکیقبادي

 619

نمیتوان صرفاً دلیل بر حاکمیت شرکتی با کیفیت بشمار آورد .اما نتایج تحقیقات موید آن است که
بین ساختار حاکمیتی شرکت و کیفیت افشاء رابطه معناداری وجود داشته است و از آن میان
میتوان به نتایج تحقیقات ذوالفقاری روشن ( ،)2939ناظمی و نصیری ( ،)2939محمدیان
( ،)2931بولو و ابراهیمی میمند ( ،)2937ریکانویک ( ،)1772گیسبرت و ناواالس ( ،)1773آموزش
و همکاران ( )1729و ستا و همکاران ( )1722اشاره کرد .لذا یافتههای تحقیق با نتایج تحقیقات
مذکور همسو بوده است.
همچنین نتایج آزمون اثر تعاملی سطح فناوری با هزینههای تحقیق و توسعه بر روی شفافیت
افشای شرکتها نشان داد که سطح معناداری این اثر در مدل کوچکتر از خطای  7/72بدست
آمده که نشان از معناداری آن داشته است .ضریب رگرسیونی این اثر که در جهت مثبت برآورد شد
نشان از ارتباط مستقیم بین این عوامل داشته است .همچنین از آنجا که متغیر نشانگر سطح
فناوری با مقدار یک ،تعیین کننده سطح فناوری باال در شرکتها بوده است ،این اثر در مدل
تحقیق نشان دهنده تغییرات در هزینههای تحقیق و توسعه در شرکتهای با سطح فناوری باال
خواهد بود و از آنجا که دارای ضریب اثری مثبت بوده میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با
سطح فناوری باال ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت اطالعات افزایش مییابد .لذا
فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای  7/72مورد تأیید قرار گرفت.
مطابق با یافتههای این فرضیه به نظر میرسد که هزینههای تحقیق و توسعه نه تنها به طور
مستقیم انگیزههای افشاء را در مدیران افزایش میدهند ،بلکه زمانی که در شرکتهایی با سطح
فناوری باال برای این اهداف هزینههایی درنظر گرفته میشود ،انگیزه افشای این هزینهها بیشتر نیز
می گردد .اگرچه مدیران تمایلی به افشای تمامی هزینههای شرکت ندارند و بخشی از هزینهها را با
سایر مخارج شناخته شده تلفیق مینمایند ،اما هزینه های تحقیق و توسعه با هدف سودآوری
بلندمدت ،جزء هزینه هایی است که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میگردد .لذا در
شرکتها یی با سطح فناوری باال که نیاز مبرم به تحقیق و توسعه دارند ،فعالیتهای اصلی شرکت
در راستای هزینههای انجام شده در تحقیق و توسعه شکل میگیرد و لذا انتظار میرود که افشای
این هزینهها در این شرکتها جزء اساسی عملکرد آنها را نمایان میسازد .لذا انتظار میرود در
شرکتهای با سطح فناوری باال ،افزایش هزینه های تحقیق و توسعه ،کیفیت افشای اطالعات را
بهبود بخشد .از این رو یافته های این فرضیه نیز دور از انتظار نبوده است .در راستای تأثیر
هزینه های تحقیق و توسعه در تعیین کیفیت افشاء تحقیقات معدودی به انجام رسیدهاند که از
نزدیکترین آنها به موضوع مورد بحث در این پژوهش ،میتوان به تحقیق ستا و همکاران ()1722
اشاره کرد .یافته های تحقیق در این فرضیه با نتایج تحقیق ایشان همسو بوده است.
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به منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق نیز اثر تعاملی سطح فناوری با هزینههای تحقیق و توسعه
و مالکیت نهادی بر روی شفافیت افشای شرکتها مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که
سطح معناداری این اثر در مدل کوچکتر از خطای  7/72بدست آمده که نشان از معناداری آن
داشته است .ضریب رگرسیونی این اثر که در جهت منفی برآورد شد نشان از ارتباط معکوس بین
این عوامل داشته است .از آنجا که متغیر نشانگر سطح فناوری با مقدار یک ،تعیین کننده سطح
فناوری باال در شرکتها بوده است و تغییرات مالکیت نهادی در مدل از طریق تفاضل مرتبه اول آن
مورد سنجش قرار گرفت ،این اثر در مدل تحقیق نشان دهنده تغییرات در هزینههای تحقیق و
توسعه در شرکتهای با سطح فناوری باال و دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی خواهد بود و از
آنجا که دارای ضریب اثری منفی بوده میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهایی با سطح فناوری باال
که دارای افزایش در نسبت مالکیت نهادی بودهاند ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت
اطالعات کاهش مییابد .لذا فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای  7/72مورد تأیید قرار گرفت.
اگرچه باید توجه داشت که این فرضیه با توجه به اجزاء مدل رگرسیونی تحقیق ،نتایجی متقارن
در بر دارد و به عبارت دیگر میتوان ادعا نمود که در شرکتهایی با سطح فناوری باال که دارای
افزایش در هزینههای تحقیق و توسعه بودهاند ،با افزایش نسبت مالکیت نهادی ،شفافیت اطالعات
کاهش می یابد و این نتیجه گیری بر حسب تغییرات مثبت در هریک از اجزاء مالکیت نهادی و
هزینه های تحقیق و توسعه در اثر تعاملی آنها با سطح فناوری قابل حصول است .یافتههای این
فرضیه و مقایسه آن با نتایج فرضیات پیشین نشان از آن دارد که هزینههای تحقیق و توسعه ،با
نسبت مالکیت نهادی شرکتها پیامدهای متقابل و معکوسی بر روی کیفیت افشاء دارند .به عبارت
دیگر ،نوع برهم کنش این عوامل نشان از این دارد که افزایش نسبت مالکیت نهادی در شرکت و
افزایش هزینههای تحقیق و توسعه نمی تواند کیفیت بهتر در افشای اطالعات را به همراه داشته
باشد بلکه نتایج ،عکس این امر است .لذا به نظر میرسد در شرکتهای با سطح فناوری باال ،افزایش
در هزینه های تحقیق و توسعه در صورتی که نسبت مالکیت نهادی شرکت نیز افزایش یابد ،منجر به
کاهش کیفیت افشاء میگردد و این نتیجه را می توان در تضاد منافع سهامداران نهادی با مدیران
دانست .چراکه مدیران با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تمایل بیشتری به افشاء پیدا میکنند،
اما مالکان نهادی افزایش در هزینه های تحقیق و توسعه را در تضاد با منافع خود دانستهاند لذا
کیفیت افشاء در این شرکتها به منظور تأمین رضایت مالکان نهادی و در راستای ارائه گزارشهای
محافظه کاری شده کاهش خواهد یافت .نتایج این فرضیه نیز با یافتههای تحقیق ستا و همکاران
( )1722همسو بوده است.
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از این رو پیشنهادات مقتضی با یافتههای تحقیق به شرح ذیل در راستای بهبود سطح افشای
اطالعات شرکتها ارائه گردیده است:
 پیشنهاد میشود تمهیداتی از سوی سازمان بورس نسبت به نحوه افشاء در شرکتهای با
ماهیت عملکردی متفاوت اندیشیده شود و حداقل سطح افشای استاندارد برای شرکتها بر
اساس ماهیت عملکردی آنها تعیین گردد.
 پیشنهاد میشود به منظور کاهش اثر کنترلی مالکان نهادی بر رویههای افشاء،
دستورالعملها و استانداردهای الزم از سوی سازمان بورس به منظور تحدید اختیارات
رسمی و غیررسمی مالکان نهادی در رویههای افشاء تعیین گردد.
 به سرمایه گذاران پیشنهاد میشود سرمایه گذاری در سهامی که هزینههای تحقیق و
توسعه را در صورتهای مالی افشاء میکنند را در اولویت انتخاب پرتفوی خود قرار دهند.
مطابق با یافتههای این تحقیق انتظار میرود کیفیت افشاء در این شرکتها بیشتر از سایر
شرکتها باشد
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