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  چكیده

 سرمايه به مالي عملكرد مربوط به اطالعات انتقال به منظور مديران مهم ابزارهای از يكي ها شرکت توسط اطالعات افشای اختیاری

 تقارن عدم و نمايندگي مسانل اطالعات، افشای برای تقاضا مهم داليل از و يكي باشد مي ذينفع افراد ساير و اعتباردهندگان گذاران،

اطالعات است. اين پژوهش با هدف تدوين الگوی مناسب افشای اختیاری با بررسي متون و ادبیات حوزه افشای اختیاری، مدلي 

 641خبرگان مورد تائید واقع شد. سپس مدل در بین آيتم طراحي نمود که روايي و پايايي آن برحسب نظر  322متشكل از ده بعد در

مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها بیانگر همبستگي باالی  88-23شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 

بعاد با نمره کل افشای آيتم های تعیین شده در هريک از ابعاد با نمره کل آن بعد و همچنین همبستگي باالی نمره هر يک از ا

مي باشد.  براين اساس الگوی تدوين شده از منظر خبرگان و تحلیل  8.8همچنین ضريب پايايي ابزار طراحي شده  اختیاری مي باشد.

اده همبستگي از روايي و پايايي بااليي برخوردار بوده و مي تواند توسط مديران شرکتها در راستای بهبود شفافیت اطالعاتي مورد استف

 .قرار گیرد
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 مقدمه -1
وجود اطالعات مالي شفاف و قابل مقايسه، يكي از ارکان 

اساسي پاسخگويي و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه و از 

ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصي و عمومي 

سرمايه، اعتباردهندگان، دولت و ديگر استفاده  است. صاحبان

کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خريد و فروش، نگهداری 

سهام، اعطای وام، ارزيابي مديران و ديگر تصمیم های اقتصادی 

مهم به اطالعات مالي و غیرمالي معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز 

ذاران و بیان مي کند، سرمايه گ( 3882) دارند. کاسبنا

اعتباردهندگان تصمیمات خود را بر اساس گزارشهای مختلف 

اقتصادی، مالي، و غیرمالي که توسط واحدهای تجاری تهیه مي 

سرمايه گذاران و اعتباردهندگان همچنین . شود اخذ مي کنند

سودآوری، اطالعات مالي و شرايط غیرمالي نظیر اطالعات 

ت مديره و مسئولیت کارکنان، حقوق و مزايای مديران  و هیئ

اجتماعي و زيست محیطي را در تصمیم گیری خود دخیل مي 

لذا افشاء اختیاری که در سطح بااليي در بسیاری از . کنند

شرکتهای پذيرفته شده در بورسهای معتبر جهاني مورد تشويق 

قرار مي گیرد يک توسعه منطقي افشاء اطالعات اساسي در 

يد شامل انعكاس اطالعات صورتهای مالي ساالنه است که با

مربوط به واقعیتهای اقتصادی يک واحد تجاری به شیوه 

 (.3888ونگ،)معنادار، شفاف و قابل مقايسه باشد 

مورد  در اضافي اطالعات طبق تئوری نمايندگي هرگونه

 منافع گردد، افشاء طريقي به اگر مدير کوشش و سعي و اقدام

مدير  زيرا .میكند تأمین مشترك طور به را مدير و سهامدار

 در و نهايي سود توزيع در اطالعات اين که دهد مي تشخیص

 مثبت تأثیر نمايندگي ريسک در شراکت با رابطه نتیجه در

 نسبت سهامدار اطمینان و اعتماد کم، دست يا و گذاشت خواهد

 نمود. تئوری خواهد جلب را مدير توسط منتشره به اطالعات

توسط مدير را  “اطالعات داوطلبانه آشكارسازی” نمايندگي،

 سیستمهای تدوين بهترين روش کنترل مي داند و آن را در

  (6284)نمازی،.حائز اهمیت مي داند مديريت حسابداری کنترل

مطالعات افشای اختیاری در بسیاری از کشورهای توسعه 

يافته و در حال توسعه ،  مسائل مختلفي از قبیل انگیزه های 

ساز وکارهای راهبری شرکتي و تاثیر عوامل مديريتي، نقش 

؛ 6222داخلي را مورد بررسي قرار داده اند )مالون و همكاران،

(. در ايران 3883؛ فرگوسن و همكاران، 6221لنگ و لوندهام،

اين حوزه از تحقیق هنوز در ابتدای کار قرار دارد. در بحث 

در  افشای اختیاری، مسأله اصلي تعیین ابعاد افشای اختیاری

بین شرکتها مي باشد که مستلزم تدوين الگوی مناسب است. 

بدون شک برای محافظت از منافع عموم سرمايه گذاران ساير 

ذينفعان، الگوی افشاء اختیاری به عنوان چارچوب جامع و 

سودمندی است که مي تواند منافع ذينفعان شرکت را تامین 

اهمیت است،  کند. آنچه در تدوين الگوی افشای اختیاری حائز

تعیین ابعاد صحیح و همه جانبه و فهم چگونگي اجزای اين 

ابعاد مي باشد. هر يک از مجامع حرفه ای حسابداری و محققان 

دانشگاهي ابعاد مختلفي از افشای اختیاری را به مديران توصیه 

نموده اند. با اين وجود، الگويي که بتواند تمام ابعاد مهم افشای 

بگیرد ، ارائه نگرديده است. اين تحقیق الگوی اختیاری را در بر

جامعي از ابعاد افشای اختیاری ارائه مي دهد. امید است، ارائه 

اين الگو و شناخت و آگاهي از اين عوامل بتواند در جهت 

شفافیت و کارايي بازار سرمايه و بهبود رفاه اجتماعي مفید واقع 

 شود.

 

 هشمبانی نظری  و مروری بر پیشینه پژو -2

کمیته ای  6226انجمن حسابداران رسمي آمريكا در سال 

جهت بهبود کیفیت صورتهای مالي تشكیل داد که به کمیته 

جنكیز معروف است. اين کمیته با همكاری هیات استاندارهای 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار  ( وFASBحسابداری مالي )

هبود در ب"تحت عنوان:  6224( يافته هايش را در SEC) آمريكا

گزارشگری واحد تجاری،: برآورده ساختن نیازهای اطالعاتي 

منتشر نمود. چارچوب  "سرمايه گذاران و اعتباردهندگان

پیشنهادی کمیته جنكیز شامل پنج طبقه اصلي بود، اطالعات 

های مالي و مالي و غیرمالي، تجزيه و تحلیل مديريت از داده

ی مديريت و رهانداز آتي، اطالعات درباغیرمالي ،چشم

شرکت. اين مدل پیشنهادی صرفا بر  سهامداران و پیشینه

نیازهای اطالعاتي استفاده کنندگان مالي )سرمايه گذار و اعتبار 

دهنده( تاکید دارد؛ لذا برای گزارش واحد تجاری بیانگر افشای 

 اختیاری جامع و کاملي نیست. 

، هیات استاندارهای حسابداری مالي 6228در سال 

(FASB کمیته مشورتي جديدی را برای بررسي افشای )

اختیاری بنیان نهاد.اين کمیته قصد داشت تا به شرکتها برای 

بهبود گزارشگری واحد تجاری کمک کرده و روشي برای افشای 

اطالعات خصوصي معرفي نمايد. گزارش نهايي يافته های 

کمیته، اطالعات افشای اختیاری را در شش دسته طبقه بندی 

( تحلیل مديريت از اطالعات 3(اطالعات واحد تجاری، 6کرد: 

( اطالعاتي درباره 4( اطالعات چشم انداز آتي، 2واحد تجاری، 

( 1( اطالعات کلي درباره واحد تجاری و 2مديريت و سهامداران،

اطالعاتي درباره دارايي های نامشهود . اطالعات افشای اختیاری 

طالعاتي که قبال توسط شامل پنج دسته ا FASBدر بررسي 

( تعريف شده بود و يک طبقه مربوط AICPAکمیته جنكیز )

به دارايي های نامشهود بخاطر اهمیت فزاينده اين اطالعات 

 برای شرکتها و سرمايه گذاران بدان اضافه شد.
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، شیوه گزارشگری  6(GRIسازمان ابتكار گزارشگری جهاني)

ت ارزش افزوده، يعني را معرفي نمود که در آن سه معیار متفاو

؛عملكرد اقتصادی، عملكرد زيست محیطي و عملكرد اجتماعي 

را در يک گزارش يكپارچه ترکیب مي کنند. اين رويكرد مفهوم 

و اهداف خلق ارزش مداوم را مورد توجه قرار مي دهد که به 

عنوان يک چالش نوظهور برای تجارت رقابتي امروزه تلقي مي 

ی اگر بطور کامل اجرا شود، بايد شود. اين شیوه گزارشگر

اطالعاتي ارائه دهد که ذينفعان خارجي را قادر سازد ، ارزيابي 

مناسبي از میزان تدوام فعالیت شرکت منطبق با انتظارات 

زمینه های آگاهي  ACCA3و  ISEAاجتماعي داشته باشند. 

 پايداری را ايجاد کردند. بخشي درباره محیط زيست، اجتماع و 

 "( در پژوهشي با عنوان  6216رت سرف )آلن روب

در آمريكا  "گزارشگری شرکت ها و تصمیمات سرمايه گذاری

دريافت، کیفیت افشای گزارشگری مالي شرکت ها تحت تاثیر 

برخي متغیرها قرار دارد و غالبا بین  اين متغیرها وابستگي 

وجود ندارد. سرف براساس مطالعه فرايند تصمیم گیری سرمايه 

، بررسي ادبیات حسابداری در رابطه با تصمیم گیری، گذاران

مصاحبه با تحلیل گران بورس اوراق بهادار و بررسي گزارش 

های تحلیل گران، شاخص های افشای اطالعات در گزارش 

های ساالنه را مشخص کرد. موارد افشای تدوين شده توسط 

سرف، بعدها توسط ديگر محققان مورد استفاده قرار گرفت. در 

اقع بايد گفت وی پیشتاز تحقیقات تجربي در زمینه افشای و

اختیاری مي باشد. شاخص افشای اطالعاتي که سرف طراحي 

قلم بود که در برگیرنده اطالعات مالي،   26نمود مشتمل بر 

 غیر مالي و راهبری شرکتي است.

انتخاب موارد اطالعات و  "(پژوهشي با عنوان 6294بازبي )

در آمريكا انجام داد. وی در اين  "شگری ساالنهافشا آنها در گزار

مورد انواع اطالعات مالي و  22تحقیق، پرسشنامه ای حاوی 

غیرمالي که بعنوان مبنائي برای اندازه گیری میزان افشا در 

گزارش های ساالنه مورد استفاده قرار مي گیرد را تشكیل داد. 

لیل گران براساس نتايج حاصل از تحلیل پاسخ های دريافتي تح

مورد از فهرست اقالم افشای اطالعات مالي و غیر  24مالي، 

مالي برای اندازه گیری میزان افشا در گزارشگری ساالنه مورد 

استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد، بسیاری از اقالم در 

 گزارشهای ساالنه شرکتهای نمونه افشا نمي گردند.

ری در آمريكا، ( سطح افشای اختیا6222میک و همكاران )

انگلیس و اروپا را مورد بررسي قرار دادند. محققان چک لیستي 

آيتم(، 3آيتم در ابعاد اطالعات عمومي شرکت ) 28متشكل از 

آيتم(، تحقیق و 3آيتم(، ادغام و تحصیل ) 8استراتژی شرکت )

آيتم(، اطالعات  68آيتم(، اطالعات چشم انداز آتي ) 2توسعه )

آيتم(، اطالعات 62اطالعات کارکنان ) آيتم(،4هیات مديره )

 9آيتم(،اطالعات بخش ها )8ارزش افزوده و عملكرد اجتماعي )

آيتم( و  1آيتم(، اطالعات تسعیر ارز) 68آيتم(، اطالعات مالي )

آيتم( تدوين نمودند و با استفاده از رويكرد 4اطالعات سهام )

عدم وزن دهي شاخص افشای اختیاری را محاسبه نمودند. 

واهد نشان مي دهد، در تمامي شرکتهای کشورهای مختلف، ش

افشای اطالعات استراتژيک از سطح باالتری برخوردار است و 

در میان کشورها، شرکتهای اروپائي در رده نخست جای 

داشتند. همچنین يافته ها نشان داد، در شرکتهای آمريكائي، 

مالي افشای اطالعات مالي در سطح باالتری از اطالعات غیر 

قرار دارد، در حالي که در شرکتهای انگلیسي و اروپائي سطح 

 افشای اطالعات غیر مالي باالتر بود. 

( به بررسي سطح افشای اختیاری 6289چو و ونگ بورن )

و عوامل موثر بر آن در مكزيک پرداختند. محققین اطالعات 

آيتم بررسي  34شرکت را با استفاده از چک لیستي با  23

نها در اندازه گیری افشا هم از شاخص دارای وزن و هم نمودند.آ

شاخص بدون وزن استفاده کردند. يافته ها نشان داد، دو 

شاخص دارای همبستگي بااليي هستند و صرفا عامل اندازه 

 شرکت بر سطح افشای اختیاری موثر است. 

( به منظور اندازه گیری سطح افشای 6229بوتوسان )

شرکت از شرکتهای عضو انجمن  633اختیاری، اطالعات 

 6228برای سال  (AIMR)2مديريت و تحقیقات سرمايه گذاری

را مورد بررسي قرار داد. شاخص افشا بر حسب چک لیستي 

 2آيتم(، اطالعات تاريخي )1شامل ابعاد؛ اطالعات عمومي )

آيتم(، 2آيتم(، چشم انداز آتي ) 8آيتم(، اطالعات غیر مالي )

آيتم(  و با استفاده از رويكرد  66ت )تحلیل و بررسي مديري

وزن دهي محاسبه شد. يافته های تحقیق نشان مي دهد، در 

شرکتهايي که تحلیل گران کمتری دارند، افشای اطالعات 

چشم انداز آتي و اطالعات غیر مالي از اهمیت کمتری و در 

شرکت هايي که تحلیل گران بیشتری دارند، افشای اطالعات 

 ت بااليي برخوردار است.تاريخي از اهمی

( به بررسي سطح افشای اختیاری در 3888تارك حسن )

شرکت را طي سالهای  14مصر پرداخت. محقق اطالعات 

مورد بررسي قرار داد. شاخص افشای اختیاری با  3881-3882

آيتم در ابعاد؛ اطالعات  41استفاده از چک لیستي متشكل از 

غیر مالي، اطالعات  عمومي شرکت، اطالعات مالي، اطالعات

آتي، اطالعات سهامداران و اطالعات زيست محیطي واجتماعي 

با رويكرد عدم وزن دهي حاصل شد. يافته ها نشان مي دهد، 

روند افشای اختیاری در بازه زماني تحقیق رو به افزايش است و 

درصد از شرکتهای نمونه، نمره افشای کمتر  89بطور متوسط 

د. شواهد نشان مي دهد، افزايش درصد کسب نمودن 28از 

سطح افشای اختیاری در بازار سرمايه همگام با آگاهي بخشي 
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بازار نسبت به بهبود شفافیت و مكانیزم های راهبری شرکتي 

 مي باشد.

( به بررسي سطح افشای اختیاری در 3866ساکتوما )

تايلند پرداخت. محقق اطالعات شرکتهای موجود در شاخص 

، 6221، 6222رس تايلند را در سالهای صد شرکت برتر بو

بررسي نمود. علت انتخاب اين چهار سال،  3882و  3883

بررسي سطح افشای اختیاری قبل و بعد از بحران اقصادی 

آسیا بود. شاخص افشای اختیاری با استفاده از چک  6229

آيتم در سه بعد استراتژيک، مالي و   18لیستي متشكل از 

عدم وزن دهي تعیین گرديد. يافته ها   غیرمالي و با رويكرد

بیانگر روند رو به رشد افشای اختیاری در دوره زماني تحقیق 

بوده و سطح افشا در بعد اطالعات استراتژيک بیشتر از دو بعد 

ديگر بود. همچنین در اطالعات غیر مالي، اطالعات مربوط به 

 کارکنان کمترين سطح افشا را به خود اختصاص داد.

( در مطالعه ای سطح افشای اختیاری در 3866)وارگس 

 98بورس بمبئي را مورد ارزيابي قرار داد. در اين تحقیق 

-3882و  3882-3884، 3883-3882شرکت در سه دوره 

مورد بررسي قرار گرفتند. چک لیست افشای اختیاری  3884

آيتم در سه بعد اطالعات مالي، اطالعات غیر مالي و  23شامل 

انداز آتي بود و درصد شرکتهای افشای کننده  اطالعات چشم

آيتم ها به کل شرکتها مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان 

داد، شرکتها در بعد مالي افشای بهتری داشته و سطح افشا در 

مورد اطالعات چشم انداز کمتر بوده و برخي از آيتم ها اصال 

شرکت و افشا نمي شوند. همچنین شواهد نشان داد، اندازه 

سطح سودآوری رابطه مثبت و معناداری با میزان افشای 

 اختیاری دارد.

( به بررسي سطح افشای اختیاری در ويتنام 3863بینه )

 3882شرکت تولیدی در سال  622پرداخت. محقق اطالعات 

 93را مورد بررسي قرار داد. شاخص افشای اختیاری متشكل از 

کمیته حسابرسي،  آيتم در ابعاد اطالعات عمومي شرکت،

اطالعات مالي، چشم اندازآتي، اطالعات کارکنان، اطالعات 

اجتماعي و زيست محیطي و ساختار هیات مديره مي باشد. 

آيتم های اين چک لیست از نظر تحلیل گران مالي و مديران 

مالي به عنوان اطالعات مهم در بحث افشای اختیاری تائید 

وزن دهي شاخص افشای  گرديد. با استفاده از رويكرد عدم

اختیاری محاسبه شد. يافته ها نشان مي دهد، ابعاد مالي و 

چشم انداز آتي به ترتیب با اهمیت ترين از منظر تحلیل گران و 

مديران مالي بوده اند. شواهد نشان میدهد با بررسي واقعي 

افشای اختیاری شرکتها، اطالعات عمومي و چشم انداز آتي از 

ا برخوردار هستندکه بیانگر همسويي نتايج بیشترين سطح افش

 واقعي با نظر تحلیل گران و مديران مالي مي باشد.

با بررسي چارچوب های پیشنهادی گزارشگری مالي و 

 6تحقیقات محققان مختلف، ماتريس مفهومي به شرح نگاره

 برای شناسايي ابعاد افشای اختیاری استخراج شده است. 

 

 . ماتریس مفهومی ابعاد افشای اختیاری1نگاره

 ابعاد افشای اختیاری

A
IC

P
A

 

F
A

S
B

 

G
R

I
 

بوسو)
3884

گ اينچ و  (
يان

ی)
گوتر

3884
) 

ف)
سر

6216
) 

ي)
بازب

6294
ک همكاران  (

می

(
6222

گ  (
چو و ون

بورن )
6289

) 
بوتوسان)

6229
) 

ن )
حس

3888
) 

)ساکتوما 
3866

س  (
)وارگ

3866
) 

بینه )
3863

) 

اطالعات کلي و استراتژيک 

 شرکت
√ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

     √        √ √ تحلیل مديريت

 √ √  √ √ √ √ √     √ √ چشم انداز آتي

اطالعات مالي درباره سهام 

 شرکت
√ √  √  √  √ √  √ √ √ √ 

      √    √ √    رشد و نوآوری

 √   √      √ √    فرايندهای داخلي

 √ √  √  √  √  √ √    سرمايه انساني

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    راهبری شرکتي

عملكرد اجتماعي و زيست 

 محیطي
   √ √  √ √ √  √  √ √ 

 ع ع ع ع و و،ع ع - - - - - - - رويكرد اندازه گیری
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با توجه به ابعاد ذکر شده برای افشای اختیاری اطالعات، 

برای تقويت افشاء و دستیابي به شفافیت گزارشگری مالي، 

الگوی افشای اختیاری مبتني بر رويكرد ذينفعان در شكل زير 

ارائه شده است. در اين چارچوب افشای اطالعات در دو سطح 

 صورت 

لي شرکت، مي گیرد؛ سطح اول عبارتند از اطالعات ک

اطالعات راهبری شرکتي، اطالعات مربوط به رشد و نوآوری و 

اطالعات فرايندهای داخلي. سطح دوم، اطالعاتي است که 

 درباره گروههای مختلف ذينفعان مي تواند ارائه شود. 

 

 
 مدل مفهومی ابعاد افشای اختیاری -2شكل 

 

 

 شناسی پژوهش روش -3
طراحي چارچوب جامع برای افشای اين پژوهش بدنبال 

اختیاری شرکتهای پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران مي 

باشد. در مرحله اول، براساس توصیه های نهادهای قانون گذار ، 

چارچوب های گزارشگری پیشنهاد شده و تحقیقات موجود در 

ادبیات افشای اختیاری، ابعاد افشای اختیاری مشخص گرديد. 

م،برای هريک از ابعاد افشای اختیاری آيتم های در مرحله دو

مختلفي که در تحقیقات موجود در کشورهای مختلف دنیا بكار 

درصد  32رفته اند ،شناسايي شده و آيتم هايي که در بیش از 

تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته، در الگوی افشای اختیاری 

ولفه های شیوه تعیین م 3قرار گرفتند. برای نمونه در نگاره 

عملكرد اجتماعي شرکت ارائه شده است. در نهايت الگويي 

(، چشم انداز آتي 32متشكل از ابعاد اطالعات عمومي )

(، تولید و فرايندهای 68(، راهبری شرکتي)62شرکت)

(، سرمايه 36(، سرمايه مشتری)68(، رشد و نوآوری)28داخلي)

(، عملكرد زيست 62(، عملكرد اجتماعي )32انساني )

( تدوين 29( و اطالعات مالي و عملكرد سهام )69حیطي)م

گرديد. در مرحله سوم به منظور ارزيابي منطقي بودن، مناسب 

بودن و جامعیت مدل، از پانل خبرگان استفاده شد و قضاوت 

هر يک از خبرگان درباره هر يک از آيتم ها اخذ گرديد و بر 

ا حسب نظر خبرگان مواردی حذف يا اضافه شد. سپس ب

استفاده از شاخص الوشه روايي محتوای مدل از منظر خبرگان 

ارزيابي گرديد. مرحله چهارم، مدل تدوين شده در بین 

شرکتهای نمونه تحقیق بررسي گرديدو با استفاده از رويكرد 

عدم وزن دهي، سطح افشای اختیاری در نمونه تحقیق اندازه 

بازار سرمايه   گیری شد. بمنظور تائید آيتم ها و ابعاد مدل در

ايران ، همبستگي آيتم ها با کل نمره هر يک از ابعاد مدل 

اعتبار، دقت و بررسي شد. . همچنین بمنظور تعیین 

مدل از آلفای کرونباخ و ضريب گاتمن استفاده اعتمادپذيرى 

شد که از متداول ترين روشها برای سنجش پايايي مي باشد.  

ش، دانش کاربردی را در با توجه به اينكه يافته های اين بخ

زمینه افشای اختیاری توسعه مي دهد؛ پژوهش از نظر هدف، 

و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات،  "کاربردی"

 مي باشد. "همبستگي"و از نوع  "توصیفي"

 

 

 

 

 

 

 افشای اختیاری

 راهبری شركتی عمومی و استراتژیکاطالعات  مایه مشتریسر انداز آتی اطالعات مالی و چشم

 سرمایه انسانی محیطی عملكرد اجتماعی و زیست

 

 

 فرآیندهای داخلی رشد و نوآوری
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 . مولفه های افشای عملكرد اجتماعی2نگاره
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های مالي به موسسات خیريه و کمک 

 موقوفه
* * * * * * * * * * * * * * 688% 

عضويت در نهادهای اجتماعي، فرهنگي 

 و مذهبي و ورزشي
* * * 

 
* 

  
* 

 
* * * * 

 
14% 

اهم اقدامات انجام شده در راستای 

  تحقق شعارهای ملي
* 

  
* * 

       
* 28% 

حمايت از کنفرانس های آموزشي، 

  يا نمايشگاهسمینارها 
* * 

 
* * * * * 

  
* * 

 
14% 

کمكهای مالي برای ايجاد موسسات 

   تفريحيآموزشي، درماني، 
* * * 

  
* 

 
* * 

 
* 

 
28% 

اقدامات صورت گرفته برای توسعه 

  خودکفايي کشور اقتصادی و
* 

  
* * 

  
* 

    
* 21% 

 * ارائه کمک به قربانیان باليای طبیعي
   

* 
     

* * 
  

28% 

 توجه به شرايط رفاهي و ايمني معلولین
 

* 
  

* 
     

* 
  

* 28% 

 حمايت از دانشگاه، دانشجويان و نخبگان
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 28% 

 * گزارش هزينه های اجتماعي
      

* 
 

* 
 

* 
  

28% 

بیان اصول و ارزشهای اخالقي حاکم بر 

     محیط کسب و کار
* 

  
* 

  
* 

  
* 28% 

داوطلبانه برای خدمت فعالیت های 

رساني به جامعه )برنامه های بهبود رفاه 

اجتماعي، بهبود شبكه راه و جاده، کمک 

 به بهره وری کشاورزی و غیره(

* * * 
 

* 
 

* * * * * * * 
 

88% 

 

 نمونه پژوهش -3-1

بخش اين پژوهش از دو بخش اصلي تشكیل شده است؛ 

تدوين چارچوب برای افشای اختیاری مي باشد. در اين  اول(

بخش از پژوهش ابزار اصلي گردآوری اطالعات، پرسشنامه است 

که با توجه به ابعاد استخراج شده از ادبیات پژوهش مي باشد. 

بمنظور تحلیل روايي محتوا و روايي سازه ابزار در اين بخش از 

مل: اساتید نظر خبرگان استفاده شد. جامعه خبرگان شا

دانشگاه گروه های حسابداری، مديران و کارشناسان ارشد 

شرکتهای سرمايه گذاری، مديران شرکتهای کارگزاری و 

مديران و کارشناسان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار مي 

باشد. محقق بمنظور بررسي دقیق مولفه های چارچوب طراحي 

افشای اختیاری نفر از خبرگاني که در حوزه  64شده، نظرات 

 مطالعه و تجربیات بیشتری داشته جمع آوری نمود. 

بررسي اعتبار چارچوب طراحي شده و ارزيابي  بخش دوم(

وضعیت افشای اختیاری در بازار سرمايه ايران مي باشد. در اين 

بخش، باتوجه به قلمرو مكاني تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه 

باشد که  ق بهادار ميهای پذيرفته شده در بورس اورا شرکت

 شرايط زير را در برداشته باشند:

در بورس تهران پذيرفته شده باشند و 6288تا ابتدای سال  (6

در بورس فعال بوده و از فهرست  23تا پايان سال

 .های پذيرفته شده در بورس حذف نشده باشند شرکت
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ی مالي آنها، منتهي  به لحاظ افزايش قابلیت مقايسه، دوره (3

 . ماه باشدبه اسفند 

شده   معامالتي بیش از سه ماه در محدوده تعیین  وقفه (2

 .وجود نداشته باشند

آشكار است که . های مورد نظر آنها در دسترس باشد داده (4

های مورد نیاز امكان  در صورت عدم دسترسي به داده

 .اجرای تحقیق میسر نخواهد بود

ها، مؤسسات اعتباری و ساير  بانک»شرکت جزء صنايع  (2

 ،«های مالي  گری ساير واسطه» ،«ادهای پولينه

ای  های چند رشته شرکت» و«های مالي گذاری سرمايه»

نباشد. برحسب شرايط فوق، گزارشهای هیات  «صنعتي

شرکت پذيرفته شده در  641مديره و صورتهای مالي 

صنعت مختلف مورد  9بورس اوراق بهادار تهران در 

 واکاوی قرار گرفت.

 

 وهشمتغیرهای پژ -4

 شاخص افشای اختیاری -4-1

رويكرد اصلي در تجزيه و تحلیل افشای اختیاری در 

گزارش های مالي شرکتها، استفاده از روش تحلیل محتوا مي 

باشد. روش تحلیل محتوا يكي از روشهای پژوهش کیفي در 

حوزه علوم اجتماعي مي باشد که در تحقیقات حوزه افشای 

حققان مختلف برای سنجش اطالعات بسیار بكار مي رود. م

افشای اطالعات آتي، اطالعات زيست محیطي، اجتماعي، 

سرمايه فكری و ديگر ابعاد افشای اختیاری از روش تحلیل 

؛ گوتری 6292محتوا استفاده کرده اند. ) ابوت و مونسن،

، 3884، حسیني 3882؛ هنیفا و کوك،6282وماتويز،

روش تحقیقي تحلیل محتوا  (.3863، بینه، 3866ساکتوما،

های  است برای گرفتن نتايج معتبر و قابل تكرار از داده

استخراج شده از متن. کريپندورف آن را به عنوان يک فن 

ای معتبر  ها به مضمون آن به گونه پژوهشي برای ربط دادن داده

کند. بنابراين، تحلیل محتوا عبارت است  و تكرار پذير تعريف مي

خصات خاص پیام به طور روشمند از: فني که به وسیله آن مش

دقت و عینیت  .شوند شناسايي مي و دقیق جهت استنباط علمي

امر متضمن آن است که تحلیل مبتني بر قواعد مشخصي باشد 

های مختلف به نتايج  تا به دانش پژوهان امكان دهد از پژوهش

. در حوزه افشای اختیاری، تحلیل يكسان مورد نظر دست يابند

محتوا جنبه های کمي و کیفي افشا را مورد توجه قرا مي دهد. 

با استفاده از اين رويكرد امكان تحلیل حجم وسعي از داده های 

موجود در گزارش های ساالنه شرکت ها وجود دارد بدون اينكه 

االيي تحت تاثیر رفتار بیروني قرار گیرد، لذا از اعتبار بیروني ب

 برخوردار است. 

در بحث وزن دهي به آيتم های موجود در چک لیست دو 

رويكرد وجود دارد يكي عدم وزن دهي که در نظر مي گیرد 

و ديگری  اهمیت افشای تمامي اقالم با يكديگر برابر است

رويكرد وزن دهي که فرض مي کند اهمیت اقالم افشا برای 

وزن متفاوتي به اقالم  گروههای استفاده کننده متفاوت است و

مي دهد. محققان زيادی رويكرد عدم وزن دهي را بیشتر مورد 

توجه قرار مي دهند؛ زيرا اهمیت اقالم در طي زمان و در 

؛ حسن 6222بخشهای مختلف در حال تغییر است ) بوتوسان،

(. در رويكرد وزن دهي غالبا به اهمیت 3881و همكاران،

وجه مي شود و ضرورتا بیانگر اطالعات از منظر تحلیل گران ت

اهمیت اقالم از منظر ديگر ذينفعان نمي باشد. لذا شاخص 

بدست آمده برحسب عدم وزن دهي زماني که محقق بر 

،حسن و 6282ذينفعان تاکید مي کند مناسب تر است.) کوك،

 (3888و وانگ و همكاران،  3881همكاران،

بر  شاخص افشا از تقسیم امتیاز افشای اختیاری شرکت

 حداکثر نمره افشای اختیاری قابل کسب حاصل میگردد.

∑ =VOLDISC         (6معادله )
  

     

 که در آن:

VOLDISC نمره افشا به صورت تجمعي = 

dj( اگر مورد 6= عدد )j ام افشا شده است و در صورت عدم

 (8افشا عدد )

n.حداکثر نمره ای که هر شرکت مي تواند به دست آورد = 

 

 یافته های پژوهش-5

 ارزیابی روایی محتوای الگو از منظر خبرگان -5-1
روايي محتوايي که به آن اعتبار منطقي نیز گفته مي شود 

به اين امر داللت دارد که آيا شیوه يا ابزار جمع آوری دا ده ها 

به خوبي معرف همان محتوايي است که بايد اندازه گیری شود. 

برای سنجش اعتبار محتوا ابداع  الوشه يک روش پرکاربرد را

کرد و فرمولي برای آن ارائه داد که به آن نسبت اعتبار محتوا 

گفته میشود. که در اين روش میزان موافقت میان صاحب 

يک  "ضروری بودن”نظران و متخصصان موضوع در خصوص 

 گويه خاص اندازه گیری مي شود.

 

تعداد :  Neنسبت اعتبار محتوا است؛   CVR:که در آن 

بسیار با ”صاحب نظراني که بیان مي دارند گويه ی مورد نظر 

 : کل تعداد خبرگان يا متخصصان است. Nاست؛ و ” اهمیت
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حداقل مقدار قابل قبول با توجه به تعداد خبرگان در 

جدول الوشه مشخص شده است که پس از تحلیل پاسخ های 

 دريافتي الگوی نهايي تنظیم و تائید مي گردد.

اين مرحله چارچوب طراحي شده در قالب پرسشنامه  در

نفر از خبرگان قرار داده شد. حداقل مقدار قابل  64در اختیار 

قبول نسبت روايي محتوا با اين تعداد ارزياب بر اساس جدول 

مي باشد. نسبت اعتبار محتوای هر يک از آيتم  26/8الوشه، 

با سطح های مدل  بر حسب فرمول الوشه محاسبه  گرديد و 

مورد قبول مقايسه گرديد. آيتم هايي که سطح مورد قبول را 

ابعاد و  6کسب نكرده اند، از مدل حذف مي شوند. در جدول 

تعداد آيتم های مدل  قبل و بعد از قضاوت خبرگان ارائه شده 

 است:

 

 الگوی تدوین شده از منظر خبرگان -3نگاره

 ابعاد
اقالم الگوی 

 تدوین شده

تائید اقالم مورد 

 خبرگان

اطالعات عمومي و 

 استراتژيک شرکت
32 33 

 66 62 چشم انداز آتي

 61 68 راهبری شرکتي

 39 28 فرايندهای داخلي

 61 68 رشد و نوآوری

 38 36 بازار و مشتريان

 36 32 کارکنان

 63 62 عملكرد اجتماعي

 61 69 عملكرد زيست محیطي

 29 29 عملكرد مالي

 
بمنظور تعیین ثبات و سازگاری الگوی تدوين شده، اين 

نفر از تحلیل گران و  48الگو بصورت پرسشنامه ای در اختیار 

نفر آن را تكمیل  29کارشناسان بازار سرمايه قرار داده شد که 

و برگشت دادند . جهت ارزيابي همساني دروني ابزار از ضريب 

داد، ضريب آلفای آلفای کرونباخ استفاده شد.  نتايج نشان 

بوده و الگو از  293/8کرونباخ محاسبه شده الگوی تدوين شده 

 اعتمادپذيری بااليي برخوردار مي باشد.

 

 بررسی اعتبار الگو در بازار سرمایه ایران -2-5
در اين مرحله الگوی طراحي شده بر روی شرکت های 

نمونه برحسب روش تحلیل محتوا اجرا شد. بمنظور ارزيابي 

اعتبار دروني اين ابزار در بازار سرمايه ايران و برازش الگوی 

نهايي افشای اختیاری از آزمون همبستگي آيتم به کل استفاده 

شد. در تحقیقات حوزه افشای اطالعات، تحقیق تارك حسن 

( نیز اين روش را بكار برده است. بر حسب اين رويكرد، 3888)

ه آيتم های تعیین شده در هريک از ابعاد افشای اختیاری، نمر

با نمره کل با استفاده از روش پارامتريک و ناپارامتريک ارزيابي 

شده تا آيتم های مناسب در الگوی نهايي تعیین گردد. 

همچنین برای ارزيابي ابعاد الگوی نهايي افشای اختیاری، 

همبستگي نمره کل افشای اختیاری با نمره هر يک از ابعاد 

ضريب آلفای کرونباخ و ضريب گاتمن بررسي شد. در نهايت 

 اعتبار دروني ابزار را بطور کلي ارزيابي مي کنند .

نتايج آزمون همبستگي آيتم به کل هر  62تا  4در نگاره 

يک از ابعاد الگوی پیشنهادی افشای اختیاری نشان داده شده 

است. يافته ها نشان مي دهد،بجز آيتم های ارائه گزارش ارزش 

مشتری، ارائه اطالعات مربوط به مبلغ آموزش در  افزوده در بعد

بعد سرمايه انساني و  مروری بر عملكرد واحدهای تابعه در بعد 

مالي، ساير آيتم های تعريف شده در الگوی افشای اختیاری از 

همبستگي مثبت و معناداری در سطح پنج درصد برخوردار مي 

تجزيه و باشد. بعد مالي افشای اختیاری متشكل از سه بخش 

تحلیل ريسک، نسبت های مالي و عملكرد سهام و ساير 

اطالعات مي باشد. لذا در مرحله اول آيتم های هر بخش مورد 

بررسي قرار گرفت و پس از تائید الگوی هر بخش در مرحله 

دوم، تشكیل بعد اطالعات مالي از سه بخش تجزيه و تحلیل 

طالعات ريسک، نسبت های مالي و عملكرد سهام و ساير ا

 ارزيابي شد.

 

 عمومی شركت . اطالعات4نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.008 0.098 0.009 0.097 خالصه ای از تاريخچه فعالیت شرکت

 0.061 0.069 0.054 0.071 نمودار ساختار سازماني شرکت

 0.000 0.202 0.000 0.227 درباره حوزه و دامنه فعالیتهای تجاری شرکتتوضیح 

 0.000 0.239 0.000 0.249 اطالعات مربوط به نوع محصوالت وخطوط تولید

 0.000 0.606 0.000 0.595 صنعت کلي وضعیت درباره توضیح

 0.000 0.562 0.000 0.542 تحلیلي بصورت صنعت در شرکت جايگاه

 0.000 0.134 0.001 0.122 قوت و ضعف نقاط بیان
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 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 
 0.000 0.191 0.000 0.178 شناسايي رقبا و مشتريان بالفعل و بالقوه

 0.000 0.213 0.000 0.243 مرور اجمالي بر مهمترين وقايع سال )سالهای( گذشته

 0.000 0.519 0.000 0.5 بیان ريسک های عمده شرکت

 0.000 0.351 0.000 0.322 محیط حقوقي شرکت

 0.000 0.461 0.000 0.411 بخش های تجاری بیان اهداف و استراتژيهای کلي شرکت و

 0.000 0.523 0.000 0.561 بیان استراتژيهای تولید

 0.000 0.332 0.000 0.391 بیان استراتژيهای مالي

 0.000 0.522 0.000 0.57 بیان استراتژيهای بازاريابي

 0.000 0.142 0.000 0.141 بیان استراتژيهای اجتماعي

 0.000 0.325 0.000 0.379 بیان استراتژيهای زيست محیطي

 0.000 0.448 0.000 0.524 بیان استراتژی توسعه منابع انساني

 0.000 0.248 0.000 0.288 تبیین برنامه های عملیاتي برای دستیابي به استراتژيها

 0.000 0.217 0.000 0.252 اقدامات انجام شده در طي سال برای دستیابي به اهداف

 0.000 0.43 0.000 0.41 عملكرد و دستاوردهای مهم شرکت

 0.000 0.178 0.000 0.223 بیان دعاوی حقوقي و وضعیت آن

 

 . چشم انداز آتی5نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.172 0.000 0.204 برنامه های آتي بخش خدمات پس از فروش

 0.000 0.439 0.000 0.448 آتي توسعه کمي و کیفي محصوالت  طرح های

 0.000 0.582 0.000 0.534 محصوالت کمي برنامه های آتي تولید

 0.000 0.58 0.000 0.679 برنامه های آتي حوزه تكنولوژی

 0.000 0.678 0.000 0.637 برنامه های آتي حوزه مالي و بازار

 0.000 0.259 0.000 0.321 گسترش شبكه بازاريابي آتي برایبرنامههای 

 0.000 0.287 0.000 0.379 توسعه منابع انساني در آينده برنامه ها و رويكردهای

 0.000 0.361 0.000 0.403 پروژه های آتي تحقیق وتوسعه

 0.000 0.481 0.000 0.453 محصوالت کمي برنامه های آتي فروش

 0.000 0.551 0.000 0.543 بهبود عملكرد و افزايش سودآوری برایبرنامه های آتي 

 0.000 0.167 0.000 0.217 محصوالت در سالهای آتي طرح های گسترش صادرات

 0.000 0.582 0.000 0.579 بهبود پاسخگوئي اجتماعي رنامه های آتي برای

 0.000 0.238 0.000 0.215 حفاظت از محیط زيست برنامه های آتي برای

 

 . اطالعات هیات مدیره شركت 6نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.685 0.000 0.683 فهرست اعضای هیات مديره و بیان سوابق آموزشي و حرفه ای آنها

 0.000 0.78 0.000 0.772 فهرست مديران اجرايي و بیان سوابق آموزشي و حرفه ای آنها

 0.000 0.511 0.000 0.525 عضويت اعضای هیات مديره در هیات مديره ديگر شرکتها

 0.000 0.475 0.000 0.474 مديره هیات اعضای توسط شده نگهداری سهام تعداد

 0.000 0.411 0.000 0.424 اجرايي مديران توسط شده نگهداری سهام تعداد

 0.000 0.632 0.000 0.63 مديرعامل و اعضای هیات مديره سابق شرکت

 0.000 0.151 0.000 0.156 تعداد جلسات ساالنه هیات مديره و حضور اعضا

 0.000 0.311 0.000 0.3 موضوعات مورد بررسي در جلسات هیات مديره و مصوبات آنها

 0.000 0.547 0.000 0.555 مبالغ پرداختي بابت حق حضور در جلسات

 0.000 0.516 0.000 0.523 هیات مديرهحقوق و مزايا/ حق الزحمه اعضای 

 0.039 0.076 0.006 0.102 حقوق و مزايای مديران اجرايي

 0.114 0.059 0.108 0.059 وجود سیستم کنترل داخلي درست و سالم

 0.000 0.294 0.000 0.303 مشاوران حرفه ای و تخصصي هیات مديره رائه اطالعاتي دربارها

 0.000 0.47 0.000 0.478 اعضای هیات مديره موظف يا غیر موظف بودن

 0.000 0.422 0.000 0.429 کمیته های تخصصي هیات مديره و شرح فعالیت آنها

 0.000 0.338 0.000 0.345 سیاست پاداش برای مدير عامل و اعضای هیات مديره
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 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 
 0.000 0.215 0.000 0.233 اطالعاتي درباره حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت

 0.000 0.217 0.000 0.252 توضیحاتي درباره داليل تغییر حسابرس

 0.000 0.685 0.000 0.683 توضیحاتي درباره واحد حسابرسي داخلي

 

 . فرایندهای داخلی2نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.194 0.000 0.333 اقدامات صورت گرفته در زمینه حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

 0.000 0.382 0.000 0.467 بكارگیری تكنیک های نوين حسابداری مديريت در تولید

 0.000 0.141 0.136 0.055 تشريح تكنولوژی تولید و مقايسه آن با رقبا

 0.000 0.467 0.000 0.479 ( در واحد مهندسي شرکتTPMاستقرار نظام تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه )

 0.000 0.204 0.000 0.217 تاثیر واحد تعمیرات بر عملكرد تولید

 0.000 0.348 0.000 0.425 وقفه های تولید و اقدامات انجام شده برای کاهش آنها

 0.000 0.26 0.000 0.364 روند ضايعات در سالهای گذشته

 0.000 0.204 0.000 0.34 بیان فعالیت های دوباره کاری جهت نواقص تولید

 0.000 0.431 0.000 0.559 برنامه ريزی و اقدامات صورت گرفته برای کاهش ضايعات

 0.000 0.316 0.000 0.245 مواد اولیه داخلي و خارجي فهرست تامین کنندگان

 0.000 0.357 0.000 0.28 میزان روابط با تامین کنندگان مواد اولیه

 0.000 0.287 0.000 0.38 تامین کنندگانراستای ارتقا و توسعه  اقدامات انجام شده در

 0.000 0.418 0.000 0.549 برنامه ريزی و کنترل مواد مصرفي

 0.080 0.065 0.000 0.186 مواد اولیه مصرفي اطالعاتي درباره کیفیت

 0.000 0.269 0.000 0.411 بر تامین کنندگان مواد اولیه تدوين برنامه برای نظارت

 0.000 0.584 0.000 0.666 کیفیت فرايندهای تولید بهبوداقدامات مربوط به 

 0.000 0.406 0.000 0.461 خطوط تولید و محصوالت اقدامات کنترل کیفیت

 0.000 0.348 0.000 0.365 و بهای تمام شده کاال مربوط به کاهش هزينه ها اقدامات

 0.000 0.143 0.001 0.121 برای شرکت SWOTارائه تحلیل های 

 0.000 0.458 0.000 0.58 و نرم افزار و اتوماسیون اداری ITاقدامات انجام گرفته در زمینه 

 0.000 0.191 0.000 0.21 فعالیت هايي جهت بهبود سیستم های سازماني )مثل ، مهندسي مجددفرايندها (

 ISO 0.432 0.000 0.485 0.000سری  _کیفیت گواهینامه نظام مديريت

 0.000 0.31 0.000 0.283 و يا ملي بهره وری و تعالي سازماني EFQM گواهینامه

 0.000 0.458 0.000 0.483 آراستگي اجرای نظام پیشنهادات و

 0.000 0.236 0.000 0.269 پیشنهادات و آراستگي تشريح عملكرد نظام

 0.000 0.197 0.000 0.359 تولید نسبت کارائي برنامه

 0.000 0.197 0.000 0.359 نسبت کارائي سیستم تولید

 0.000 0.206 0.000 0.372 نسبت پرت مواد

 0.000 0.197 0.000 0.359 نسبت هزينه تولید به فروش

 0.000 0.169 0.000 0.157 تولید نسبتهای بهره وریارائه 

 

 . رشد و نوآوری8نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.291 0.000 0.331 آزمايشگاهگواهینامه تائید 

 0.000 0.408 0.000 0.463 اهم اقدامات واحد تحقیق و توسعه و واحد آزمايشگاه شرکت

 0.000 0.334 0.000 0.414 توسعه دستاوردهای بخش تحقیق و

 0.000 0.364 0.000 0.456 قراردادهای همكاری و انجام پروژه های مشترك با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي

 0.000 0.275 0.000 0.301 های سرمايه ای زيست محیطي طرح های توسعه ای و پروژه

 0.000 0.291 0.000 0.382 مصرف مواد طرحهای بهبود تامین و

 0.000 0.255 0.000 0.304 توسعه بازاريابي محصوالت طرح و پژوهش برای بهبود و

 0.000 0.409 0.000 0.397 وری خطوط تولید مطالعه جهت افزايش بهره

 0.000 0.57 0.000 0.592 سازی محصوالت فعلي طرح و پژوهش برای بهینه

 0.000 0.277 0.000 0.256 ظرفیت کارخانه مطالعات جهت افزايش

 0.000 0.51 0.000 0.518 سبد محصوالت  پروژه های توسعه
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 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 
 0.000 0.145 0.000 0.211 آوری اطالعات طرحهای بهبود و ارتقا فن

 0.000 0.531 0.000 0.535 محصوالت جديدسال جاری

 0.000 0.444 0.000 0.467 توسعه هزينه های بخش تحقیق و

 0.007 0.1 0.000 0.134 اتيتحقیق درصد پیشرفت پروژه های

 0.000 0.3 0.000 0.284 تكمیل شده طي سال جاری توسعه  پروژه های

 0.000 0.566 0.000 0.56 پیشرفت کارحال اجرا و درصد  در توسعه پروژه های 

 0.000 0.336 0.000 0.332 تاثیر تكمیل پروژه بر عملكرد

 

 . اطالعات فروش و مشتریان2نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.241 0.000 0.171 ترکیب مشتريان عمده

 0.000 0.561 0.000 0.568 مشخصات بازارهای خارجي

 0.000 0.409 0.000 0.329 سهم بازار ) تحلیل در سطح کشور، بخش، محصول(

 0.000 0.207 0.000 0.292 تحلیل سهم بازار نسبت به رقبا

 0.000 0.53 0.000 0.499 روند فروش صادرات شرکت

 0.000 0.471 0.000 0.58 فعالیت های صورت گرفته در رابطه با مديريت ارتباط  با مشتريان

 0.506 0.000 0.383 0.000 (CSMاطالعاتي درباره سنجش رضايتمندی مشتريان و رتبه رضايت  )

 0.005 0.104 0.031 0.08 اطالعاتي درباره وفاداری مشتريان ارائه

 0.000 0.293 0.000 0.365 ارائه اطالعاتي درباره میزان شكايات مشتريان و زمان پاسخگويي به شكايات

 0.077 0.036 0.087 0.019 (ISO10002ايزو رضايت مشتريان ) گواهینامه

 0.000 0.265 0.000 0.301 گوهینامه رعايت حقوق مصرف کنندگان

 0.000 0.377 0.000 0.422 اقدامات انجام شده برای مديريت فروش

 0.000 0.441 0.000 0.494 شناسايي مشتريان و بازارهای جديد اقدامات انجام شده برای

 0.000 0.249 0.000 0.42 تاثیر فعالیت های بازاريابي بر فروش

 0.000 0.424 0.000 0.371 هزينه تبلیغات

 0.162 0.052- 0.195 0.048- ارائه گزارش ارزش افزوده

 0.000 0.181 0.000 0.271 کاهش زمان انتظار مشتری اقدامات انجام شده برای

 0.000 0.34 0.000 0.345 از فروشبه خدمات پس  تشريح فعالیت های مربوط

 0.000 0.43 0.000 0.515 هزينه گارانتي محصوالت

 0.000 0.342 0.000 0.442 افزايش رضايت مشتری اقدامات انجام شده برای

 0.000 0.372 0.000 0.478 فروش و خدمات پس از فروش بامرتبط  دريافت گواهینامه های

 

 . سرمایه انسانی12نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری پیرسونضریب  

 0.000 0.605 0.000 0.58 اطالعات کارکنان برحسب نوع استخدام ، تحصیالت، سن، سابقه

 0.126 0.057 0.093 0.062 مبالغ پرداختي برای آموزش کارکنان

 0.000 0.581 0.000 0.553 ساعات آموزش و تغییرات آن نسبت به سال قبل

 0.000 0.376 0.000 0.408 ساعت( ) ساعات آموزش تقسیم بر نیروی انساني( –سرانه آموزش )نفر 

 0.000 0.424 0.000 0.398 توضیحاتي درباره ماهیت دوره های آموزشي

 0.000 0.358 0.000 0.399 طبقات کارکنان آموزش ديده و تحت آموزش

 0.000 0.516 0.000 0.504 تعداد کارکنان آموزش ديده و تحت آموزش

 0.000 0.285 0.000 0.331 تاثیر آموزش بر بهره وری

 0.000 0.162 0.000 0.144 سمنجش رضايتمندی از دوره های آموزشي

 0.000 0.524 0.000 0.481 اقدامات انجام شده درباره سالمت، ايمني و رفاه کارکنان

 0.000 0.228 0.000 0.223 اقدامات بهبود کیفیت منابع انساني

 0.011 0.094 0.014 0.091 ارائه اطالعاتي درباره سطح رضايتمندی کارکنان

 0.000 0.259 0.000 0.296 ارائه شاخص های ايمني و سالمت کارکنان )مانند؛ ضريب تكرار حادثه(

 0.000 0.147 0.000 0.163 گواهینامه تعالي منابع انساني

 0.000 0.192 0.000 0.29 بهره وری نیروی کار

 0.000 0.199 0.000 0.276 بازده حقوق و دستمزد
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 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری پیرسونضریب  
 0.000 0.359 0.000 0.448 سرانه سود

 0.000 0.415 0.000 0.49 سرانه فروش

 0.000 0.388 0.000 0.466 سرانه تولید

 0.000 0.287 0.000 0.374 سرانه ماشین آالت

 0.000 0.329 0.000 0.456 سرانه کل دارايي ها

 0.000 0.336 0.000 0.407 های پرسنلي سرانه هزينه

 

 . عملكرد اجتماعی11نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.172 0.000 0.204 کمک های مالي به موسسات خیريه و موقوفه

 0.000 0.439 0.000 0.448 عضويت در نهادهای اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و ورزشي

 0.000 0.582 0.000 0.534 راستای تحقق شعارهای ملي اقدامات انجام شده دراهم 

 0.000 0.58 0.000 0.679 حمايت از کنفرانس های آموزشي، سمینارها يا نمايشگاه های هنری

 0.000 0.678 0.000 0.637 کمک های مالي برای ايجاد موسسات آموزشي، درماني، تفريحي

 0.000 0.259 0.000 0.321 راستای توسعه اقتصادی و خودکفايي کشوراقدامات صورت گرفته در 

 0.000 0.287 0.000 0.379 ارائه کمک به قربانیان باليای طبیعي

 0.000 0.361 0.000 0.403 توجه به شرايط رفاهي و ايمني معلولین

 0.000 0.481 0.000 0.453 حمايت از دانشگاه، دانشجويان و نخبگان

 0.000 0.551 0.000 0.543 اقدامات در مبارزه با پولشوييبیان 

 0.000 0.167 0.000 0.217 ارائه هزينه های اجتماعي

 0.000 0.582 0.000 0.579 بیان اصول و ارزشهای اخالقي حاکم بر محیط کسب و کار )تدوين منشور اخالقي(

 0.000 0.238 0.000 0.215 )اهدای خون، احداث اماکن عمومي و .....( یان ساير فعالیتهای داوطلبانه اجتماعيب

 

 . عملكرد زیست محیطی12نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.172 0.000 0.204 زيست محیطي هزينه های

 0.000 0.439 0.000 0.448 اقدامات مربوط به  رعايت قوانین و مقررات در رابطه با محیط زيست

 0.000 0.582 0.000 0.534 پسماند خروجي اقدامات مديريت و کنترل و

 0.000 0.58 0.000 0.679 گزارشات روند مصرف انرژی در درمقايسه با سالهای قبل

 0.000 0.678 0.000 0.637 مصرف انرژی اقدامات صورت گرفته  برای مديريت

 0.000 0.259 0.000 0.321 برنامه های ايمني محصول شرکتارائه اطالعاتي درباره 

 0.000 0.287 0.000 0.379 طرحها و برنامه های حفاظت از محیط زيست

 0.000 0.361 0.000 0.403 مديريت ضايعات برای تفكیک مواد قابل بازگشت به محیط زيست

 0.000 0.481 0.000 0.453 میزان پیشرفت پروژه های زيست محیطي و زمان تكمیل آنها

 0.000 0.551 0.000 0.543 حمايت برای حفاظت از منابع طبیعي و توسعه فضای سبز

 0.000 0.167 0.000 0.217 ايمني و بهداشت حرفه ای استقرار سیستم مديريت

 0.000 0.582 0.000 0.579 گواهینامه های کیفیت مصرف انرژی

 0.215 0.000 0.238 0.000 (ISO14000گواهینامه سیستم استاندارد مديريت محیط زيست ) سری 

 0.000 0.325 0.000 0.369 انجام فعالیتهايي در راستای ترويج فرهنگ حفاظت از محیط زيست

 0.000 0.199 0.000 0.181 دوره های آموزشي کارکنان برای حفاظت محیط زيست

 0.003 0.109 0.000 0.133 مانند نشان صنعت سبز از محیط زيست حمايتاز برای دريافت جوايز 

 0.000 0.172 0.000 0.204 ارائه شاخص های بهره وری انرژی
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 .الف. تجزیه و تحلیل ریسک13نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.812 0.000 0.793 ريسک نوسانات نرخ ارز و تحلیل آن

 0.000 0.642 0.000 0.655 ريسک تجاری و تحلیل آن

 0.001 0.127 0.001 0.126 ريسک مالي و تحلیل آن

 0.000 0.662 0.000 0.691 ريسک اقبال مشتری و تحلیل آن

 0.000 0.129 0.001 0.125 ريسک زيست محیطي

 0.000 0.661 0.000 0.674 ريسک تغییرات قیمت محصوالت

 0.000 0.779 0.000 0.765 ريسک تغییر قوانین داخلي و خارجي

 0.000 0.764 0.000 0.764 ريسک تغییر قیمت نهاده های تولید

 0.000 0.65 0.000 0.682 ريسک کیفیت محصوالت

 0.000 0.784 0.000 0.788 ريسک نقدينگي و تحلیل آن

 0.000 0.781 0.000 0.775 ريسک نرخ بهره و تحلیل آن

 0.000 0.226 0.000 0.215 اقدامات انجام شده برای مواجه با ريسک ها

 

 .ب. نسبت های مالی13نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.000 0.725 0.000 0.694 نسبت آني

 0.000 0.383 0.000 0.445 نسبت جاری

 0.000 0.324 0.000 0.3 نسبت وجوه نقد به دارايي جاری

 0.006 0.101 0.012 0.093 نسبت فروش به سرمايه در گردش

 0.000 0.191 0.000 0.272 نسبت گردش موجودی کاال

 0.000 0.198 0.000 0.246 دوره وصول مطالبات

 0.000 0.536 0.000 0.594 نسبت گردش عملیات

 0.000 0.514 0.000 0.521 نسبت گردش کل عملیات

 0.000 0.699 0.000 0.695 کاال به سرمايه در گردشنست موجودی 

 0.000 0.172 0.000 0.194 دوره پرداخت به بستانكاران

 0.000 0.238 0.000 0.24 نسبت بدهي

 0.000 0.272 0.000 0.304 نسبت پوشش هزينه های مالي

 0.000 0.599 0.000 0.675 نسبت مالكانه

 0.000 0.708 0.000 0.747 نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه

 0.000 0.464 0.000 0.517 نسبت بدهي به ارزش ويژه

 0.000 0.667 0.000 0.673 نسبت سود ناخالص به فروش

 0.000 0.788 0.000 0.777 نسبت سودعملیاتي به فروش

 0.000 0.46 0.000 0.449 بازده فروش

 0.000 0.765 0.000 0.751 بازده حقوق صاحبان سهام

 0.000 0.338 0.000 0.328 دارايي هابازده 

 0.000 0.437 0.000 0.421 بازده سرمايه در گردش

 0.000 0.255 0.000 0.262 تحلیل تغییرات در نسبتهای مالي

 

 .ج. سهام و عملكرد مالی13نگاره
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 0.791 0.01- 0.597 0.02- مروری بر عملكرد مالي شرکتهای تابعه

 0.000 0.752 0.000 0.739 تغییرات در سرمايه گذاری هایتحلیل 

 0.000 0.69 0.000 0.648 تحلیل تغییرات در سرمايه درگردش

 0.000 0.144 0.000 0.144 دارای ها و بدهي ارزی شرکت

 0.000 0.745 0.000 0.72 تحلیل تغییرات در وضعیت نقدينگي

 0.000 0.746 0.000 0.742 تغییرات در ساختارسرمايهتحلیل 

 0.000 0.147 0.004 0.107 راز ارزی شرکتت

 0.000 0.527 0.000 0.557 سود تقسیمي هر سهم و تحلیل آن روند

 0.000 0.595 0.000 0.689 تحلیل آن روند تغییرات قیمت سهام و
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 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 
 0.000 0.387 0.000 0.471 ارائه تغییرات سرمايه

 0.000 0.308 0.000 0.424 آنها ترکیب سهامداران و ماهیت

 0.000 0.495 0.000 0.624 معامالت سهام در طي سال جاری ارائه اطالعات اصلي

 0.000 0.557 0.000 0.582 رتبه کیفیت افشا

 0.000 0.607 0.000 0.632 رتبه نقدشوندگي

 0.000 0.359 0.000 0.389 لاقدامات انجام شده در خصوص تكالیف مجمع سنوات قب

 0.000 0.609 0.000 0.567 بیان سیاستهای تامین مالي

 0.000 0.59 0.000 0.717 ارزش دفتری سهام

 0.000 0.588 0.000 0.572 جريان نقدی سهام

 0.000 0.583 0.000 0.657 سهام p/Eنسبت 

 0.000 0.641 0.000 0.608 نسبت نقدشوندگي سود

 

 اطالعات مالی.د. 13هنگار
 سطح معناداری ضریب اسپیرمن سطح معناداری ضریب پیرسون 

 8.888 725. 8.888  129  .  تجزيه و تحلیل ريسک شرکت

 8.888 460. 8.888  241  .  نسبت های مالي

 8.888 700. 8.888  982  .  اطالعات سهام و عملكرد مالي

 

 اعتبار سازه -3-5
عتبار سازه به بسندگي يا مفهوم زير بنائي يک ابزار ا

اعتبار سازه بر اين مطلب تأکید  .سنجش خاص مربوط است

تا چه اندازه سازه نظری يا صفت مورد نظر را  ابزارکند که مي

گیرد. در روش اعتباريابي سازه ، نخست سازه يا متغیر اندازه مي

صورت يک سازه در  متغیر به موردنظر بايد تعريف شود اين

نظامي از مفاهیم قرار خواهد داشت که در آن نظام اين سازه ، 

 های ديگر در رابطه خواهد بود به طريقي منطقي ، با سازه

 (. 6288)شريفي،

( نشان داد مي توان با استفاده از تحلیل 3882سكاران)

همبستگي روايي سازه الگو را بررسي نمود. در تحقیقات حوزه 

( و 3881( و چن و کورتني)3884افشای اطالعات، حسیني)

( از ضريب همبستگي برای ارزيابي اعتبار 3888تارك حسن )

نمره افشاء استفاده نموده اند. در راستای توصیه ديگر محققان 

در اين پژوهش نیز از ضريب همبستگي پیرسون و اسپیرمن 

گوی افشای بین نمره کل الگوی افشای اختیاری و نمره ابعاد ال

 اختیاری استفاده شد.

نشان مي دهد، ابعاد الگووی پیشونهادی در    64نتايج نگاره 

باالترين سطح با نمره کل افشای اختیاری همبسته هستند. اين 

نتیجه حاکي از گروه بنودی مناسوب ابعواد الگووی پیشونهادی      

 افشای اختیاری مي باشد.

بور حسوب   نشان مي دهد، اقالم الگوی تودوين شوده    62نگاره 

مرور ادبیات بجز سه آيتم در سطح گزارش های مالي شورکتها  

مشواهده   2مورد تائید واقع شده است. هموانطور کوه در نگواره    

کرديد، بر حسب نظر خبرگان برخي از آيتم ها مفید بوده ولوي  

برخوودار   از اهمیت بااليي در تودوين الگووی افشوای اختیواری    

ر گزارشهای مالي شرکتها نیستند. درحالیكه پیاده سازی الگو د

نشان داد، برخي شرکتها در گزارش های مالي به ارائه اين آيتم 

ها نیز توجه مي کنند. يافته ها نشان مي دهد، در بازار سورمايه  

ايران شرکتهايي وجود دارند که از الگوی های قوی بین المللي 

 در گزارشگری مالي خود پیروی مي کنند.
 

 . ابعاد الگوی افشای اختیاری14نگاره

 عمومی 
چشم 

 انداز آتی

راهبری 

 شركتی

تولید و 

فرایندهای 

 داخلی

تحقیق و 

 توسعه

فروش و 

 مشتری

سرمایه 

 انسانی
 اجتماعی

محیط 

 زیست

مالی و 

 سهام

 782. 669. 455. 634. 614. 519. 404. 527. 533. 685. پیرسون

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. سطح معناداری

 726. 704. 381. 663. 625. 474. 487. 499. 527. 674. اسپیرمن

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. سطح معناداری
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 های الگوی نهایی افشای اختیاری. آیتم 15نگاره 

 ابعاد
اقالم الگوی 

 تدوین شده

اقالم مورد 

تائیدگزارشهای 

 مالی

 32 32 اطالعات عمومي و استراتژيک شرکت

 62 62 چشم انداز آتي

 68 68 راهبری شرکتي

 28 28 فرايندهای داخلي

 69 68 رشد و نوآوری

 38 36 بازار و مشتريان

 33 32 کارکنان

 62 62 اجتماعيعملكرد 

 69 69 عملكرد زيست محیطي

 21 29 عملكرد مالي

 

 بررسی ثبات و سازگاری الگو -4-5
يكي ازمتداولترين روشهای اندازه گیری اعتماد پذيری و يا 

و ثبات الگو استفاده از ضريب آلفای کرونباخ مي باشد.  پايائي

اين ضريب بیانگر همبستگي دروني بین اجزای يک ابزار مي 

باشد. اين ضريب بر حسب متوسط همبستگي دروني آيتم 

هايي که برای اندازه گیری متغیر مشخصي بكار رفته اند، 

با استفاده از تعريف آلفای کرونباخ مي توان  محاسبه مي شود.

( هرقدرهمبستگي مثبت بین سواالت بیشتر 6نتیجه گرفت: )

بديهي شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعكس، 

نزديكترباشد، يک است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 

همگن  ابزار بیشتر و در نتیجه آيتم هاهمبستگي دروني بین 

. در تحقیقات حوزه افشای اطالعات، حسن و  ترخواهند بود

( و تارك حسن 3881(، الپونت و همكاران )3881همكاران)

ين پژوهش ( از آلفای کرونباخ استفاده کرده اند. در ا3888)

عالوه بر ضريب آلفای کرونباخ، از ضريب گاتمن نیزبرای ارزيابي 

نشان مي  63پايايي چک لیست استفاده شد. يافته ها در نگاره 

دهد، ضريب آلفای کرونباخ با بررسي ابعاد الگو در گزارشهای 

 88درصد و ضريب گاتمن  94مالي شرکتهای نمونه تحقیق 

مي باشد. اين نتايج درجه باالی  8.29درصد و از منظر خبرگان 

 پايايي و ثبات دروني ابزار را مورد تائید قرار مي دهد.

 

 . ارزیابی ثبات و سازگاری الگو16نگاره 

 برحسب نظر خبرگان برحسب ارزیابی الگو در گزارشهای مالی شركتها

 ابعاد الگو
ضریب آلفای 

 كرونباخ

كرونباخ هر آلفای 

 یک از ابعاد

ضریب 

 گاتمن

ضریب 

آلفای 

 كرونباخ

آلفای كرونباخ هر 

 یک از ابعاد

 عمومي
 

8.124   8.929 

 چشم انداز آتي
 

8.  969    8.922 

 راهبری شرکتي
 

8.932   8.828 

 تولید و فرايندهای داخلي
 

8.926   8.269 

 8.863   8.961  تحقیق و توسعه

 8.922 8.29 8.8 8.984 8.94 فروش و شتری

 سرمايه انساني
 

8.128   8.224 

 اجتماعي
 

8.928   8.222 

 زيست محیطي
 

8.129   8.242 

 مالي و سهام
 

8.923   8.212 

 

 میزان و روند افشای اختیاری -5-5
( 6با اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطالعات در ابعاد 

( 4( راهبری شرکتي،2( چشم انداز آتي،3اطالعات عمومي،

( فروش و 1( تحقیق و توسعه،2تولید و فرايندهای داخلي،

( عملكرد 2( عملكرد اجتماعي،8( سرمايه انساني، 9مشتری،

 ( اطالعات مالي و عملكرد سهام در بین68زيست محیطي و 

شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده  649

نشان مي دهد سطح افشای اختیاری  69شد. يافته های نگاره 

در هر يک از ابعاد مدل پیشنهادی رو افزايش گذاشته و افشای 

اطالعات در بعد اطالعات مالي در سطح باالتری و افشای 

ین تری نسبت به اطالعات درباره عملكرد اجتماعي در سطح پائ

ديگر ابعاد صورت مي گیرد. بعد راهبری شرکتي در رتبه دوم 

توجه شرکتها برای افشای اطالعات مي باشدکه بیانگر تبیین 

صحیح جايگاه اين اطالعات در ساز و کارهای بازار سرمايه ايران 
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دارد. همچنین يافته ها نشان مي دهد، علي رغم اينكه سطح 

تحقیق افزايش يافته ولي سهم هر  افشای اختیاری طي دوره

يک از ابعاد افشای اختیاری در نمره کل افشای اختیاری طي 

دوره تحقیق تقريبا ثابت بوده و شرکت ها در شیوه گزارشگری 

 و افشای اطالعات از الگوی منظمي پیروی نموده اند. 

نشان مي دهد، آزمون تحلیل  68همانطور که نتايج نگاره 

عني داری برخوردار است. اين به معنای رد واريانس از سطح م

فرضیه صفر اين آزمون و وجود اختالف معنادار بین سطح 

 افشای اختیاری در طي سالهای تحقیق مي باشد.

 

 . روند افشای اختیاری طی دوره تحقیق12نگاره

 22سال 21سال 22سال 82سال 88سال  

 میانگین مجموع میانگین مجموع میانگین مجموع میانگین مجموع میانگین مجموع ابعاد

  68.168  997  68.962  1006  68.833  1010  68.124  966  68.228  888 اطالعات عمومي

  4.261  462  4.292  467  4.881  456  2.338  475  4.982  222 چشم انداز آتي

  64.122  1377  64.114  1377  64.932  1374  64.824  1353  62.628  6313 راهبری شرکتي

  2.964  537  2.261  518  2.322  494  4.812  442  4.982  222 فرايندهای داخلي

  4.223  409  4.428  416  4.222  405  4.328  385  4.618  249 رشد و نوآوری

  1.122  629  1.422  606  1.384  579  1.681  562  1.383  234 فروش و مشتری

  2.486  891  2.296  880  2.124  901  2.888  891  68.624  849 سرمايه انساني

  6.669  105  6.364  114  6.698  110  6.622  103  6.333  683 عملكرد اجتماعي

  2.883  470  4.862  452  4.929  444  4.282  446  4.126  288 عملكردزيست محیطي

  29.428  3520  29.848  3554  28.629  3559  28.822  3461  28.388  2622 مالي و بازار سهام عملكرد

  2229  2228  2223  2628  8246 جمع كل

 

 
 

بررسي روند سطح افشای اختیاری اطالعات در دوره زماني 

نشان مي دهد، توجه مديران  88-23تحقیق بین سالهای 

شرکتها به افشای اطالعات رو به افزايش است . با توجه به 

اينكه نیازهای اطالعاتي سرمايه گذاران و ساير ذينفعان با 

ازار گزارشگری سنتي تامین نمي گردد، سیاست های مديران ب

سرمايه مبني بر تشويق مديران به افزايش سطح افشای 
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اطالعات توانسته  اهمیت شفافیت اطالعاتي را تبیین نمايد و 

آنها را به کسب اعتماد سرمايه گذاران و بهبود فضای اطالعاتي 

 بازار سرمايه  ترغیب نمايد. 
 

 . تحلیل واریانس بر حسب سال18نگاره 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 احتمال F آماره

 8.881 2.168 8.39 4 8.689 بین گروه ها

   8.889 968 2.32 درون گروه ها

 

بررسي آزمون توکي نشان مي دهد، اختالف معناداری بین 

با ديگر سالهای دوره تحقیق  88سطح افشای اختیاری در سال 

ارائه وجود دارد. در واقع علت اصلي اين اختالف ابالغ شیوه 

گزارش های هیات مديره به شرکتهای پذيرفته شده در بورس 

توسط   82اوراق بهادار مي باشد. اين شیوه گزارشگری از سال 

شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اجرا گرديد. در 

اين شیوه گزارش دهي، به افشای حداقل اطالعات ممكن در 

  صفانه نتايج عملكردهای تعیین شده و ارائه منقالب سرفصل

 هیات مديره تاکید شده است.
 

 . آزمون توكی بر حسب سال12نگاره 

(I) سال 
(J) 

 سال

 اختالف میانگین
(I-J) 

خطای 

 استاندارد
 احتمال

1 

2 -.02213 .01017 .190 

3 -.02989* .01017 .028 

4 -.03192* .01017 .015 

5 -.03250* .01017 .013 

2 

1 .02213 .01017 .190 

3 -.00775 .01017 .941 

4 -.00979 .01017 .872 

5 -.01037 .01017 .846 

3 

1 .02989* .01017 .028 

2 .00775 .01017 .941 

4 -.00204 .01017 1.000 

5 -.00261 .01017 .999 

4 

1 .03192* .01017 .015 

2 .00979 .01017 .872 

3 .00204 .01017 1.000 

5 -.00058 .01017 1.000 

5 

1 .03250* .01017 .013 

2 .01037 .01017 .846 

3 .00261 .01017 .999 

4 .00058 .01017 1.000 

 بررسی افشای اختیاری در سطح صنعت-6-5 
با توجه به اينكه در اين پژوهش از صنايع مختلف در نمونه 

تحقیق موجود بودند، میانگین سطح افشای اختیاری اطالعات 

در طي دوره زماني تحقیق به تفكیک طبقات صنعت بررسي 

نشان مي دهد، آزمون تحلیل  38شد. همانطور که نتايج نگاره

معنای رد واريانس از سطح معني داری برخوردار است. اين به 

فرضیه صفر اين آزمون و وجود اختالف معنادار بین سطح 

 افشای اختیاری در میان صنايع تحقیق مي باشد. 

 

 . تحلیل واریانس بر حسب صنعت22نگاره 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 آماره

F 
 احتمال

 8.882 2.281 8.34 1 8.644 بین گروه ها

   8.889 122 2.832 درون گروه ها

 

سطح افشای نشان مي دهد، میانگین  36نتايج نگاره 

، سیمان و دستگاههای برقي در مقايسه اختیاری در صنعت دارو

با ديگر صنايع بیشتر مي باشد. در رتبه بندی بورس اوراق 

بهادار از نظر کیفیت افشا نیز صنعت دارو، سیمان و 

برترين ها هستند. های برقي بدلیل ثبات داخلي جز  دستگاه

صنعت مواد غذايي و صنعت ساخت محصوالت فلزی ازسطح 

افشای پائین تری برخوردار هستند. صنعت مواد غذايي با وجود 

 مجوزهای اخذ و طرف يک از فروش و تولید میزان فزايش

 سودآوری ديگر، طرف از خود محصوالت فروش نرخ افزايش

گذاشته است. ظهور  منصه به طي دوره تحقیق در را خوبي

صنعت ساخت محصوالت فلزی با توجه به افزايش نرخ ارز و 

کاهش واردات محصوالت مشابه، با افزايش حجم تقاضای 

محصوالت و افزايش سودآوری مواجه شدند. در واقع اين صنايع 

با توجه به شرايط اقتصادی طي سالهای اخیر از وضعیت 

خوردار بودند و سودآوری  و رشد مناسبي در بازار سرمايه  بر

 بهبود سطح افشای اختیاری را کمتر مورد توجه قرار داده اند.

 

 . بررسی افشای اختیاری در سطح صنعت21نگاره 

 22سال 21سال 22سال 82سال 88سال صنعت

 18.19 18.69 12.19 11.19 12.2 استخراج معادن

 12.23 19.69 18.18 11.21 21.21 خودرو و قطعات

 49.8 28 26.1 42.1 41.8 فلزیساخت محصوالت 

 12.64 13.29 12.82 18.64 22.81 کاني غیر فلزی

 94.44 98.22 88.82 98.98 28.21 سیمان

 16.99 16.98 16.24 18.64 24.13 فلزات اساسي

 11.32 22.89 16.88 13.63 24.32 کاشي
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 22سال 21سال 22سال 82سال 88سال صنعت

 28.62 16.88 18.62 13 16.92 الستیک

 19.92 12.2 93.92 96.32 96.32 دستگاههای برقي

 29.68 22.93 28.39 22.28 24.42 تجهیزات

 12.22 13 13.89 13.89 18.3 پتروشیمي

 16.49 21 28.22 48.3 42.81 مواد غذايي

 92.43 94.23 93.12 96.22 12.31 دارو

 

 نتیجه گیری و بحث -6

 و مهم منابع از يكي ها شرکت توسط اطالعات افشای

 ساير و اعتباردهندگان گذاران، سرمايهبرای  اطالعاتي ارزشمند

به صورت  و اقتصادی های گیری تصمیم جهت در ذينفعان

با توجه به اينكه مديران دارای اطالعات   .مي باشد آگاهانه

بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آتي شرکت هستند، با 

در نظر گرفتن هزينه و منافع بالقوه افشای اطالعات، اقدام به 

افشای اختیاری اطالعات مي کنند. بسیاری از نهادهای حرفه 

ای ای حسابداری و محققان کشورهای توسعه يافته در راست

ارائه رهنمود مناسب به مديران شرکتها برای اتخاذ استراتژی 

مناسب افشای اطالعات، چارچوبها و الگويهای مختلفي معرفي 

نموده اند. در اين پژوهش ، با بررسي متون و ادبیات موجود در 

حوزه افشای اختیاری الگوی جامعي از افشای اختیاری متشكل 

(، چشم 32اطالعات عمومي ) از ابعاد؛ الگويي متشكل از ابعاد

(، تولید و فرايندهای 68(، راهبری شرکتي)62انداز آتي شرکت)

(، سرمايه 36(، سرمايه مشتری)68(، رشد و نوآوری)28داخلي)

(، عملكرد زيست 62(، عملكرد اجتماعي )32انساني )

( تدوين 29( و اطالعات مالي و عملكرد سهام )69محیطي)

ابزار از منظر خبرگان و برحسب  گرديد. روايي و پايايي اين

تحلیل همبستگي مورد تائید واقع شد. با توجه به اينكه اين 

الگو برحسب ابعاد جامعي از افشای اختیاری تهیه شده، حوزه 

ادبیات افشا را گسترش داده و مي تواند توسط محققان داخلي 

وخارجي بمنظور سنجش افشای اختیاری مورد استفاده واقع 

 شود.

وجه به سطح باالی همبستگي آيتم های الگو و سطح با ت 

(، 8.8و ضريب گاتمن 8.92مطلوب پايايي الگو)آلفای کرونباخ

اين الگو مي تواند مديران شرکتهای پذيرفته شده در بورس 

اوراق بهادار را در راستای افشای مناسب اطالعات و بهبود 

دار شفافیت اطالعاتي رهنمون باشد. سازمان بورس اوراق بها

تهران مي تواند برحسب الگوی بدست آمده، رهنمودهايي در 

خصوص ارائه اطالعات مربوط به مسئولیت های اجتماعي، 

زيست محیطي ، سرمايه انساني و... را به شرکت های پذيرفته 

شده در بورس ارائه دهد. توجه مديران بازار سرمايه به سهم 

و بررسي  افشای اختیاری اطالعات در تعیین شاخص افشاء

کیفیت افشا اطالعات شرکتها، سیاست تشويقي در راستای 

بهبود شفافیت اطالعاتي و افزايش کارايي بازار سرمايه خواهد 

 بود. 

بررسي سطح افشای اختیاری در دوره زماني تحقیق نشان 

مي دهد، توجه مديران شرکتها به افشای اطالعات رو به 

دستور العمل های  افزايش است . از جمله داليل اين امر،

تشويقي بورس اوراق بهادار برای بهبود شفافیت اطالعاتي، رتبه 

بندی شرکتها برحسب کیفیت افشای اطالعات که به نحوی 

رقابت در کیفیت گزارشگری ايجاد نموده و ابالغ شیوه 

گزارشگری فعالیت هیات مديره مي باشد. همچنین بررسي 

مي دهد، تفاوت  سطح افشای اختیاری در سطح صنعت نشان

معناداری بین سطح افشای شرکتها در صنايع مختلف وجود 

دارد. در صنايعي که از ثبات داخلي بااليي برخودار بوده و کمتر 

تحت تاثیر تغییرات قوانین داخلي و خارجي قرار گرفته اند، 

نظیر دارو، سیمان و دستگاههای برقي سطح افشای اختیاری 

ا در صنايعي که بدلیل شرايط بااليي مشاهده مي شود. ام

اقتصادی داخلي يا نوسانات نرخ ارز و فضای بازارهای خارجي با 

شرايط رونق اقتصادی مواجه شده اند، بدلیل رشد فزاينده 

سودآوری اين شرکتها و جلب نظر سرمايه گذار در بازار سرمايه  

 از سطح افشای اختیاری کمتری برخوردار هستند.
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