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چكیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط افشای مدل کسبوکار با ارزش بازار سهام شرکت براساس مولفههای مدل
کسبوکار طی دوره زمانی سال های  7831-7831است .بهاین منظور دادههای  741شرکت پذیرفته شده در بورس
و اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب و آزمون شده است .برای اندازه گیری افشای مدل
کسب و کار از چک لیستی با پنج بعد؛ ماهیت شرکت ،استراتژیواهداف شرکت ،منابع و خطرات و روابط با اشخاص
وابسته ،نتایج و چشمانداز ،عملکرد شرکت که ازطریق صورتهایمالی وگزارش فعالیت هیئتمدیره شرکتها جمع
آوری گردیده ،استفاد ه شده است .در این پژوهش سعی شده با گزارش مدل کسبو کار ،گزارشگری مالی را ارتقاء
داده و نسبت به ذینفعان پاسخگویی کافی از جانب بخش های مدیریت و امور مالی به وجود آورد و عالوه براین
ترکیب دو رشته حسابداری و مدیریت صنعتی از دیگر موارد نوآوری این پژوهش است .یافته ها نشان میدهد در
مجموع افشای مدل کسب و کار تأثیر مثبت برافزایش ارزش بازار سهام شرکت ندارد.
واژههاي کلیدي :افشاء ،مدل کسبوکار ،ارزش بازار سهام شرکت.

 -7دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایرانkordestani@soc.ikiu.ac.ir .
 -2کارشناس ارشد حسابداری ،علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول)hesam958080@yahoo.com
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 -1مقدمه
امروزه تأثیر شرکت هاا بارم یط خاار ازآن یاک
دغدغه جهانی تلقی میشود و همواره انتظاراتذینفعان
از نقش واحدهای تجاری روبه افزایش است .باه دنباال
افاازایش تقاضااا باارایشاافافیتوپاسااخگویی در مااورد
عملکارد شارکت و اثاارات آن بار جامعاه و ذینفعااان،
رهنمودهااا ،اصااول و قااوانین و مقااررات باارای ن ااوه
عملکرد شرکتها تدوین میشود که شرکتها بار ایان
اساس به صورت اختیاری یاداوطلباناه،گزارش خاود را
درابعاااد مختلاا منتشاار ماایکننااد (رضااایی؛،2171
بروکات؛ .)2178هاامچناین ،ساارمایهگاذارن خواسااتار
اطالعات مالیوغیرمالی شافاف ،دقیاق و قابا اعتمااد
درمورد شاخصهای اصلی عملکرد هستند که ازطریاق
گزارشگری عملکرد واحد ارائاه مایشاوند .گزارشاگری
عملکرد ،فرآیند؛ شناسایی ،طبقه بنادی ،انادازه گیاری،
شناخت و گزارشگری فعالیتهادر همه ابعااد پنجگاناه
عملکردپایدارکساابوکاراسااتو بااه شاارکتهااا امکااان
طراحاایو پیااادهسااازی اسااتراتژیهااا را ماایدهااد
(بروکت؛).2178
مااانیورا( )2171بیااان ماایکنااد کااه گزارشااگری
یکپارچاااه ابعااااد کسااابوکاااار و ادغاااام عملکااارد
پایااادارمالیوغیرماااالی ،اطالعاااات بهتاااری بااارای
تصاامیمگیااریفااراهمماایکنناادو ازآنجاکااه کسااب
اعتمادسااارمایهگاااذاران بااارای سااارمایهگاااذاری در
بازارسرمایه نیازمندافزایش شافافیت در ارائاه اطالعاات
مااالی و غیرمااالی اساات ،بااهمنظااور افاازایششاافافیت،
شرکتها میتوانند تصمیم باهگساترش سیاساتهاای
افشای خود و بهتبعآن افشای داوطلبانه مادل کسابو
کاااار باااه عناااوان ابااازار مهاااماقتصاااادی بگیرناااد
(حمیاادیان؛ .)7831عاااالوه باااراین اماااروزه رقابااات
درهمهصنایع شدت گرفتهاستوهرشرکتیبارای ورود و
موفقیت در بازار نیازمند یک ت لی صا یح از باازار و
رقباااا اسااات .بااارای ت لیااا وضاااعیت باااازار و
رقابت ابزارهایمختلفی ازجمله ت لیا مادل کساب و
کار شارکت هاا ماورد اساتفاده قارار مایگیارد عاالوه
بااااراینالزامااااات اخیاا ار در رابطااااه بااااا افشااااای
مدل کسبوکارانگیزهقویانجام ایان پاژوهش را فاراهم
371

کرده است با اینحال ت قیقات در این زمینه ،در ایاران
و خار از ایران بسیار م دوداست(قهدریجانی؛.)7833
هدف این پژوهشپی بردن به این است که آیاا افشاای
مؤلفااههااای کلیاادی ماادل کساابوکااار منجاار بااه
افزایشارزششرکتوکاهشهزیناهنماینادگی و ان اص
اریشدن اطالعات ومشروعیت دادن به گزارش هایماالی
میشود یاخیر؟ (سیمینی ؛.)2171کاربرد این پاژوهش
نه فقط نشان دهنده اهمیت افشای مادلکسابوکاار،
باارای بهبااودیو سااودمندی اطالعااات حسااابداری و
استراتژی سرمایهگاذاری اسات بلکاه از منظار تادوین
استاندارد مایتواناد منجار باه اجبااری شادن افشاای
مؤلفههای کلیدی مادلکسابوکاار ،توساط نهادهاای
مالی شود (تقیزاده؛ .)7831عاالوه باراین از پیامادهای
دیگر افشای مؤلفه های مدل کسبوکاار مایتاوان باه
افزایش ارزش اطالعات حسابداری و به تبع آن افزایش
ارزشسهام شرکتاشاره کرد .گزارش مدل کسب و کار
منجر به کاهش عدم تقاارن اطالعااتی و شافافیت اطاال
عات شده که این خودعدم اطمینان و ابهاام را کااهش
میدهد ،درنتیجه سارمایه گاذاری باا کااهش ریساک
صورت میگیرد ،ریساک کمتار باازده ماورد انتظااررا
کاهش میدهد و باا توجاه باه ارتبااط مساتقیم باین
ریسک و بازده مورد انتظار ،سرمایه گاذاران باا انتظاار
بازده کمتر سرمایهگاذاری مایکنناد و بادین ترتیاب،
هزینه سرمایه ساهام را کااهش مایدهاد و منجار باه
افازایش ارزش شاارکت مایشااود (میشالی ،سایمینی؛
 .)2171در این پژوهش سعی شاده اسات باا گازارش
ماادل کساابوکااار ،گزارشااگری مااالی را ارتقاااء داده و
نسبت به ذینفعاان ،پاساخگویی کاافی ازجاناب واحاد
مدیریت و مالی را باه وجاود آورد زیارا طباق تعریا ؛
مدل کسب وکار عبارت اساتاز؛بیااننقااطقاوت ،نقااط
ضع  ،جایگاه شرکت در زنجیره ارزش ،استراتژیهای
شرکت،ن وهخلقارزش در شرکت میباشد بناابراین در
این پژوهش به این سؤال که آیا افشایمدل کسبوکار
باعث افزایش ارزش شرکت میشود یااخیر پاسا داده
میشود (شورا یگزارشگری مالی؛  .)2173برای پاسا
بااه ایاان سااؤال دادههااای شاارکتهااا در بااورس و
اوراقبهادارازطریق گزارشهایهیئت مادیره شارکتهاا
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مورد بررسی قرار گرفت (انجمان باینالمللای؛ 2171و
میشلیو سیمینی 2171 ،و شورای گزارشاگری ماالی؛

شرکتهای ایرانی ،نشان دهنده شکاف وضعیت موجود
از انتظااارات ذینفعاااناساات (تقااوی فاارد و همکاااران؛

.)2173
در ادامااه مبااانینظااری ،فرضاایه ،روشویافتااههااا و
نتیجهگیری ،پیشنهادها بیان شده است.

)7831؛ بنااابراین تاادوین الزامااات و اسااتانداردهای
مناسب برای گازارش عملکارد بعاد غیرماالی در چاار
چوب مدلکسبو کار برای پاسخگویی به انتظارات ذی
نفعان در بازار سرمایه ایاران ضاروری اسات (حسااس
یگانااه؛ .)7831طبااق ت قیقااات انجااامشااده یکاای از
بزرگترین چاالش هاای پایش روی سارمایهگاذاران و
شرکت ها در استفاده از اطالعات مرباوط باه عملکارد
غیرمالی و فقدان استانداردهای مربوطه وجاامع اسات.
چالش دیگر این است که در دوره بلندمادتو در یاک
افشاء جاامع و یکپارچاه ،کادام یاک از ابعااد (ماالی و
غیرمالی) برای یک شرکت در جهت خلق ارزش بارای
سرمایه گذاران و ذینفعان از اهمیت بیشتری برخوردار
است ،مدل کسب و کار می توانناد ایان دو بعاد را در
غالاااب یاااک گااازارش ،ارائاااه دهاااد(تقوی فااارد و
همکاران؛)7831؛ بناابراین بارای دساتیابی باه هادف
اصلی شرکت و حاداکثرکردن ارزش ساهامدارن ،بایاد
همااه ابعاااد عملکاارد شاارکت اعاام از مااالی و غیاار
مالیمدنظر قرارگیرد .هنگامی که تأثیر گزار شاگریبار
ثروت سهامدارن و هزینه سارمایه ماد نظار قارار مای
گیرد ،باید به ارتباط متقاب عملکرد ماالی و غیرماالی
توجه ویژهایی شاود ،زیارا سارمایهگاذاران باتوجاه باه
عملکرد مالی تصمیم مایگیرناد و هرگوناه ضاع در
عملکرد مالی میتوانند ت ت تأثیر عملکرد غیار ماالی
باشد .این همان موضوعی است که در ت قیقات داخلی
توجهایای نشاده اسات و گازارش مادل کساب و کاار
میتواناد گویاای کاما بعاد ماالی و غیرماالی باشاد
(آریااانپااااور و همکاااااران؛  .)7831باتوجااااه بااااه
ضع گزارشگری در ایران پژوهشحاضاربهدنباال ایان
است که با مطالعهوارزیابیاستانداردها و مقررات موجود
در حااوزه ماادلکساابوکااار و پااژوهش هااای نظااری
مدل کسب وکار و شرایط م یطای شارکت هاایایرانای
استانداردی برای گزارش مدلکسبوکار ارائهکناد و باا
ارائه پیشنهادات به سازمانهایی مانناد باورس و اوراق
بهادار بتوان نقش موثریدر شناساایی ناواقص گازارش
گااری و بهبااود کیفیاات آن در ایااران ایفااا کنااد .در

 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 افشاي مدل کسبو کار؛

در ایران بر اساس ابالغیاه سیاساتهاای کلای برناماه
ششاام توسااعه ( )7831-7833در تیاار ماااه،7834
طبقبند  1سرفص امور اقتصادی باه ثباات و پایاداری
تجاری و ارتقاء شفافیت نظام مالی تأکید شاده اسات.
طبق این بناد یکایازسایایت هاای کلای ایان برناماه،
گسترش و تعمیق نظام جامع تأمینمالی و ابازار هاای
آن (بازار پول و سرمایه) با مشارکت اشخاص حقیقی و
حقوقی و داخلی و خارجی و افزایش ساهم ماوثر باازار
سرمایه در راساتای توساعه سارمایهگاذاری و ثباات و
پایداری و کاهش خطار پاذیری فعالیاتهاای تجااری
واقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت ونظام مالی
است؛ بنابراین می توان بیان کرد گزارش ابعاد مختلا
کسبو کار برای کشورها ازجملهایراناهمیات بسایاری
دارد .درنتیجه ،در ایران نیز دولت و نهادهای حرفهایای
قانون گذار در حوزه گزارشگری شرکت هاا بایاد توجاه
ویژه ایی نسبت به شفافیت وگزارشگری جاامع و ماوثر
داشته باشد (حساسیگانه؛ .)7831با این حال علی رغم
تأکید بر افشااء اطالعاات وماوثر باودن نقاش افشاای
اطالعات غیر مالی بر تصمیم گیری سارمایهگاذارن در
بازار سرمایه ایران در ادبیات مدیریت وحساابداری ،در
ارتباط با مؤلفههایی کاه مادل کسابوکاار را تشاریح
ماایکننااد ،هاامچنااان باااز مانااده اساات (باباجااانی؛
.)7831همچنین براساس ت قیق تقوی فرد و همکاران
( )7831مدیرا ن شرکت های ایرانی تمایلی باه افشاای
اطالعات مربوط به هزینه های اجتماعی سازمان خاود
ندارند که این مسأله میتواند به دالیلی ازجمله فقادان
چارچوب گزارشگریمناسب و جاامع ،فقادان اساتاندارد
مربااوط بااه افشاااء ایاان اطالعااات و غیااره باشااد.
درحالیکه پایین باودن ساطح افشااء ابعادغیرماالی در
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پژوهشحاضر ،بار نقاش کلیادی اطالعاات باه عناوان
اباازاری باارای درک بهتاار شاارکت ماننااد ماهیاات،

ش م ور،راهبردم ور ،اقتصاد و شبکه ایی را فرا گرفتاه
است( .نیکبین؛)7831

استراتژیهای شارکت ،ریساک و مناابع تأکیاد شاده
است .این اطالعات در زمانی که استفاده کننادگان باه
ارزیابی شرکت میپردازند ،بسیار مهم و حیااتی اسات
(میشلی ،سیمینی و مزوچتی .)2171 ،مدل کسب وکار
چااارچوبی باارای ایجاااد ارزش وخلااق ثااروت اساات،
نشان میدهد ،یک بنگااه چاه مجموعاه فعالیاتهاایی،
چگونه و در چه زمانی بایاد انجاام دهاد تاا انتظاارات
مشتریان برآورد شود و بنگاه نیز به ساود ماورد انتظاار
دست یابد (مزوچتی ؛ .)2171مدل کسبوکار شیوهای
است که شرکت ،برای تولید سود و سارپا نگاهداشاتن
خود انتخابکردهوبهچگونهگایایجااد ارزش افازوده در
راستای ،تولید م صول یا ارائه خدمت پاسا مایدهاد.
(سیمینی؛ ).2171
به بیان دیگار ایان مادلهاا کاه در واقاع بارای ارزش
آفرین ای هسااتند ،بااه سااه پرسااش کلیاادی درمااورد
شرکتهاپاس میدهند:کدام فعالیت ها ،چگوناه و چاه
وقت باید انجام شوند؟ پاس ص یحبهاینپرسشهامنجر
به عملکرد مناسب شرکت ها و ارائه مزایای مطلوب باه
مشتریانشده و درنهایت سود را برای شرکت بهارمغاان
ماا ایآورد (شااااورای گزارشااااگری مااااالی ؛.)2173
مدلکسبوکار ،مؤلفهها ،طرحها ،ایدههاای ساازمان را
به ارزش های اقتصادی تبدی کرده و نشاان مایدهاد،
یاک شاارکت چگونااهباااتعیینکااردن جایگاااه خااود در
زنجیره ارزش ،کسب درآمد میکند ،ایان مادل شاام
موضوعات مختلفیمانندکارآفرینی ،اساتراتژی شارکت ،
مسااائ اقتصااادی ،ساارمایهگااذاری و عماا کردهااا و
بازاریابی واحد اقتصادی است (شورایگزارشگری مالی؛
)2171
مدل کسب وکار،مجموعه ایازباورهابه منظورخلاق ارزشک
سبوکارپیشنهادیاسات(حمیدیزاده؛ .)7833باهبیاان
دیگرنقش ها و ارتباط میان مصرف کنندگان مشاتریان،
هامپیماانهاا ،عرضاهکننادگانشارکتو جریاانهااای
تولیدی ،اطالعاتی،ماالیومناافعاصالیشرکاءرامشاخص
ماایسااازد .ماادلکساابوکااارر ویکردهااایی ماننااد
ساختارم ور،فناوریم ور،استراتژیم ور،منبع م ور،دان

باتوجه به ت قیقاتی که تِسی ( )2171انجام دادهاست؛
بیانمدل کسبوکار مانند موضوع افشا ءتوسط بسیاری
از م ققان حسابداری و مدیریت و اقتصااد در ات ادیاه
اروپا مورد بررسی قرارگرفته است .عاالوه بار م ققاین
بساایاری از نهادهااای اسااتاندارد گذارماننااد؛ انجماان
اسااتاندارد حرفااه حسااابداری ب این المللاای و هیئاات
استاندارد حسابداری مالی و مرکز آماوزش حساابداران
خبااره انگلسااتانو دیگاار سااازمانهااای عضااو حرفااه
حسابداری زمینه ت قیقات خود را به مدلکسبوکار یا
زمینه تجارت الکترونیاک اختصااص داده اناد( ،کردلاو
یی .)7831،اطالعات مادلکسابوکاار مبناای تجزیاه
ت لی برای سرمایه گذاران و ارزیابی عملکرد شرکتها
و چشمانداز شرکتها و موقعیات فعلای شارکتهاا در
زنجیا اره ارزش اساااتایا انارزیا اابیاولا این مرحلاااه
ساارمایهگااذاری م ای باشااد .اطالعااات افشااای ماادل
کسب وکار حتیدرداخ شرکت ها دارای اهمیت بیشتر
است ولی این اطالعات توساط بسایاری از ت لیلگاران
مااالی شاارکتهااا پوشااش داده نم ای شااود (شااورای
گزارشگری مالی؛ .)2171برخی از شااخصهاایی مثا
موقعیتهاای جغرافیاایی و پوشاش نقادینگی کاه بار
عملکرد شرکت ها تاثیرگذاراست ،درمدل کساب و کاار
بیان می شود .شاخص پوشش نقدینگی عام مؤثر بار
ریسک شرکت ها است و ریسک شارکت هاا را کاه باه
طورمعماول میازان اساتقرا شاارکت درنظار گرفتااه
ماایشااود ،باار ماادلکساابوکااار و قضاااوتهااای
سرمایهگذاران اثرگذار است به ن وی که شرکتهای با
ریسک زیاد منجر به افزایش انتظارات سارمایهگاذاران
ماایشااود وایااندوعاماا در گاازارش ماادل کسااب
وکاربیاانم ایشااود (مقااررات بانکااداری اروپااا .)2174
برایتقویتو درک بهترمیتاوان باه دساتورالعم هاای
ارائه شده توسط انجمن ثبات رویههای ماالی در ساال
( )2178اشاره شود .طبق ایندستورالعم مدل کساب
و کار عالوه برانطباق فعالیاتهاای مؤسسااتماالی باا
م یط های درحال تغییار اقتصاادی ،خطارات م ایط
اقتصادی به طاوریکاه اساتفاده کننادگان بتوانناد در
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تصمیمهای خود از تجزیه و ت لی آن بهاره گیرناد را
گزارش میکند .انجمن ثبات رویه هایمالیبیان مایکناد
که مدل کسب وکار در تصامیم گیاری سارمایهگاذران
برای خرید و فروش سهام شرکت مؤثر است و منجر به
جلب توجه عموم مبنی بر سارمایهگاذاری درشارکتی
میشود .طبق نظر میشلی ( )2171در مااده  11مقالاه
الزام ها و دستورالعم های سرمایهاییبیان میشاود کاه
مدل کسب و کار مربوط به تعیین عملکارد شارکتهاا
است وت لی آن ،عملکرد شرکت را درگذشاته و روناد
در آینده را گویا میکند و مشخص کننده سود یا زیان
واحد در آینده اسات و عاالوه باراین مایتواناد وجاوه
سرمایهگذاران را بارای خریاد ساهام شارکتی هادایت
کند .طبق نظر بدری ( ،)7834نهادهای نظارتی باانکی
اروپادرسال2178مدل کسبوکار را ابزاری بارای ایجااد
سااود و رشااد شاارکت م ایداننااد .براساااس مزوچت ای
( )2171اطالعاتی که از صاورتهاای ماالی اساتخرا
میشود ،بیان کننده روندها برای تجزیه وت لی ماالی
اساات و باباات ت لیاا ابعاااد غیرمااالی تأثیرگااذار باار
عملکردواحاادها بای اد از گاازارش ماادل کسااب و کااار
استفاده کرد؛ و مزیت اصالی آن را تقاارناطالعاات در
بازار و حداق کردن ریسک سرمایه گذاری بیاان کارده
است؛ و شرکتهایی که بهطور داوطلبانه اطالعات مدل
کسبوکار خود را افشاء میکند ،دارای اثرهای مطلوبی
ماننااد کاااهش تسااخیر اطالعااات و مقااررات ،کاااهش
مشروعیت دادن به صورتهای مالی ،هزینه نماینادگی
م ایشااوند (امی اری؛  .)7833بااه علاات وجااود رابطااه
مستقیم بینریسک و هزیناه سارمایهساهام شارکت و
بازده مورد انتظار سهامداران ،افشاء مدل کسبوکار باه
علت ارتقاء شفافیت عملکرد شرکت منجار باه کااهش
ریسک شرکت می شاود؛ و باه علات رابطاه مساتقیم
ریسک با هرینه سهام شرکت درنتیجه هزیناه سارمایه
سهام و بازده مورد انتظار را کاهش یافتاه و منجار باه
افاازایش ارزش شاارکت افاازایش مااییابااد (میشاالی،
س ایمینی؛ ،2171ذولفقاااری؛ ،7831خلعتبااری؛،7831
عباسی فرد؛ )7831بر این اساسفرضیهپژوهش تادوین
میشود.

 -3فرضیه پژوهش
افشای مدل کسب وکار رابطه مثبت و معنا دار با ارزش
بازار شرکت دارد.
 -4مدل مفهومی پژوهش
برای اندازهگیری مؤلفههای مدل کساب و کاار از
چک لیستی با پنج بخاش  )7ماهیات کسابوکاار؛)2
اهداف و استراتژیهای کسب وکار؛  )8منابع ،ریسکها
و ارتباطات؛  )4نتایج عملیات و چشم انداز شارکت؛)1
معیارهای انادازهگیاری عملکارد اساتفادهشاده اسات.
پاااااورتر( )7311معتقداسااااات باااارایمشاااااخص
کردن میزان سود باید نگاه دقیقای باه وضاعیت رقابات
داشته باشیم .اگر میخواهیم در یک صنعت اساتراتژی
و برنامهای بارای ورود یاا فعالیاتطراحای کنایم بایاد
نسبت به وضاعیت رقابات در آن صانعت باه درساتی
اشراف داشته باشیم .با استفاده از بررسای رقابات مای
توانیم مناسب تارین موقعیات را بارای ورود شناساایی
کنیم و همچنینبهترین صنعت را بارای ورود یاا عادم
ورود بشناسیم مدل کسبوکار تبدی کننده نوآوریهاا
به ارزش اقتصادی معرفایشاده اسات و بارای تبادی
شدن یک ایده و طرح نو به مدل کسب وکاار بایاد باه
شاخهها و موضوعات شش گانه زیر باید توجه کرد؛
 استراتژی رشد
 استراتژی رقابتی
 مدل درآمدزایی
 ساختار و زنجیره ارزش
 بخشهای بازار
 اهداف و مقاصد ارزشیابی
بنابراین مدل مفهومی پژوهش را میتوان بهصورت زیر
ترسیم میشود؛ (شورایگزارشگریمالی؛.)2171
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مدل مفهومی پژوهش

 -5روششناسی پژوهش
پااژوهش حاضاار بااه تعبیاار اساامیت ( )2118از نااوع
پژوهش آرشیوی است؛ زیرا برای آزمون فرضیههاا الزم
اساات دادههااای موردنیاااز از منااابع موجااود یعناای
صورتهای مالیشرکتها و گزارشهای باورس و اوراق
بهادار تهران ،گردآوری شود .در این پژوهش اطالعاات
 741شاارکت طاای ده سااال 7411( ،7831 -7831
مشاهده) مورد بررسی قرارگرفته شده است .اطالعاات
مربوط به واحدهای تجاری از شرکت های پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نمونه پژوهش به
روش حااذفی از می اان شاارکتهااای یادشااده انتخاااب
خواهد شد .اطالعات موردنیاز شرکت های پذیرفتهشده
در بورس و اوراق بهادار از طریق باناکهاای اطالعااتی
تدبیر پارداز و رهااورد ناوین وساایت کادال و ساایت
رسامی بااورس و اوراق بهاادار تهااران گاردآوری شااده
اساات .جمااعبناادی دادههااا و م اساابات موردنی ااز در
صف ه گسترده اکس  ،اجراء و تجزیهوت لی نهایی باه
کمک نرم افزارهای آماری و با اساتفاده از آزماونهاا و
تکنیک آمااری رابطاه باین متغیار وابساته و مساتق
بررسای شااده و معیاار هاای نمونااه از جامعااه آماااری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به شرح زیر است:
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 با توجه به دوره زمانی دسترسای باه اطالعاات
( ،)7831-7831شاارکت م ایبایساات قب ا از
سااال  7831در بااورس اوراق بهااادار تهااران
پذیرفتااه و نااام آن تااا پایااان سااال  7831از
فهرست شرکتهای یادشده حذف نشده باشد؛
 بهمنظور افزایش تاوان هام سانجی و همساان
سازیشرایط شرکت هاای انتخااب شاده ،ساال
مالی شرکتها باید به پایاان اسافندماه منهای
شود؛
 به دلی شفاف نبودن مرزبنادی باین فعالیات
های عملیاتی و تأمین مالی شرکتهای ماالی،
شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی از
نمونه حذف شدهاند؛
 شرکتها نبایاد توقا فعالیات داشاته و دوره
فعالیت خود را تغییر داده باشند.
نگاره شماره ( )7بیان کننده ن وه انتخاب نموناه ماورد
آزمون در پژوهش حاضر است؛
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ارتباط افشای مدل کسبوکار با ارزش بازار سهام شرکت
*MVit = α0 + α1NIit + α2BVit + α3RRRit +
α4RRRit × NIit + α5RRRit × BVit+ αc−1Ct − 1
)+ αa−1At − 1 + Ɛit (4

نگاره ( )1نمونه پژوهش
نمونه پژوهش
تعدادک شرکت ها
خدماتی ،پیمانکاری

881
81

سرمایهگذاری

71

بانکی واسطه گری

23

اعمالم دودیت پژوهش

771

نمونه پژوهش

741

*MVit = α0 + α1Niit + α2BVit + α3ROit +
α4ROit × NIit + α5ROit × BVit+ αc−1Ct − 1 +
)αa−1At − 1 + Ɛit (5
*MVit = α0 + α1NIit + α2BVit + α3PMit +
α4PMit × NIit + α5PMit × BVit+ αc−1Ct − 1 +
)αa−1At − 1 + Ɛit (6

*MVit= α0 + α1NIit + α2BVit + α3dBMit +
α4dBMit × NIit+α5dBMit × BVit+ αc−1Ct − 1
)+ αs−1At − 1 + Ɛit (1

 =NBitمتغیر مجازی است جهت اندازه گیاری میازان
افشای ماهیت شرکت
 =OSitمتغیر مجازی است ،جهت انادازه گیاری میازان
افشای استراتژی و هدف شرکت
 =RRRitمتغیر مجازی است ،جهت اندازه گیری میازان
افشای منابع و خطرات و روابط اشخاص وابسته شرکت
 =ROitمتغیر مجازی است ،جهت انادازه گیاری میازان
افشای نتایج و چشم انداز شرکت
 = PMitمتغیر مجازی است ،جهت اندازه گیری میازان
افشای عملکرد شرکت.

در این رابطه داریم:

 -1-6اندازهگیري متغیرهاي پژوهش

 = MVitارزش بازار سهام شرکت  iدر زمانt

در اینپژوهش از متغیرهای وابسته مساتق و کنترلای
استفاده شده است که در ادامه باه روش انادازهگیاری
هریک از آن بهصورت جداگانه پرداختهشده است.
متغیر وابسته ،ارزش باازار حقاوق صااحبان ساهام
شرکت میباشد ،بارای انادازهگیاری آن باه پیاروی از
میشلی و همکاران ( )2171از لگااریتم حاصا ضارب
قیمت در تعداد شرکت طی دوره ماالی اساتفاده شاده
اسات .یکای از متغیرهاای مسااتق افشاای داوطلبانااه
میباشد کهبراساسطبقانجمان اساتاندارد حساابداری
بینالمللی ( )2171به صورت چکلیست انادازهگیاری
میشود و بر پایه متغیر مجازی قراردارد .به ایان ترتیاب
در صورتی که شرکتی هار یاک از مؤلفاههاا را افشااء
نماید یک و در غیر این صورت صفر میگیرد .اطالعات
مرباوط بااه هریاکاز مؤلفااههااا باا اسااتفاده از ت لیا
م توای گزارش هیئت مدیره جمعآوری شده اسات .از
آنجا که در هر مدل نمیتوان اثر هماه متغیرهاا را بار
یکدیگر بررسی کرد بنابراین از متغیر کنترلای (خنثای

 -6آزمون فرضیه
بعاادازجمعآوری دادههااا و بااا اسااتفاده از ماادل هااای
مقطعااای ،رابطاااه افشاااای مؤلفاااههاااای اصااالی
مدلکسبوکارباافزایش ارزش بازار شرکت مورد بررسی
قرار گرفت.
مدل های مورد استفاده شده در پژوهش به شارح زیار
است؛

 = NIitسود شرکت  iدرزمانt
 =BVitارزش دفتری شرکت  iدرزمانt

 =dBMitمتغیرمجازی است که نشان دهنده میزان
افشای داوطلبانه پنج مؤلفه اصلی مدل کسب و کار
طبق انجمن استاندارد حسابداری بینالمللی ()2171
است.
 =Citمتغیری است جهت کنترل سرمایه شرکتها که
معادل لگاریتم سرمایه شرکت است
)Cit= Log(capitalit

 =Aitمتغیریاست جهت کنترل اندازه شرکتها که
معادل لگاریتم دارایی شرکت است
)Ait= Log(assetit
*MVit = α0 + α1NIit + α2BVit + α3NBit +
α4NBit × NIit + α5NBit × BVit+ αc−1Ct − 1 +
)αa−1At − 1 + Ɛit (2
*MVit = α0 + α1NIit + α2BVit + α3OSit +
α4OSit × NIit + α5OSit × BVit+ αc−1Ct − 1 +
)αa−1At − 1 + Ɛit (3
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کننده) استفاده شده است .مؤلفه پنج گانه متغیر افشای
مدل کسب و کار در جدول زیر ارائه شده است( .منبع؛

از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری حقوق صاحبان ساهام
استفاده شده است (میشلیوهمکاران؛ )2171

میشلی و همکاران)2171 ،
یکی از متغیرهای اثرگاذار بار ارزش باازار حقاوق
صاحبان سهام ،سود گزارش شده اسات ،باه پیاروی از
میشلی و همکااران ( )2171از لگااریتم طبیعای ساود
برای اندازه گیری آن استفادهشده است .متغیر مستق
دیگرپااژوهش ارزش دفتااری حقااوق صاااحبان سااهام
شرکت ها در دوره بررسی است که برایاندازهگیاریآن

با توجه به ت قیقات انجام گرفته توساط فطارس و
بیگای ( )7833نساابت بااه اجاازای ساارمایه فکااری در
الگوی اسکاندیا ( )7331سارمایه فکاری از دو سارمایه
ساختاری و سرمایه نسانی بدست میآید بناابراین اگار
شرکت اطالعات مرباوطباه سارمایه انساانی و سارمایه
ساختاریشرکت را در هرسال افشاء نماید ،یک در غیر
این صورت صفر میگیرد.

نگاره ()2؛ اندازهگیري مؤلفه مدل کسبوکار
ردیف

مؤلفه

7

ماهیت

2

اهدافو استراتژی

8

منابع ،ریسکها،
ارتباطات

4

نتایج عملیات

1

معیارهای
اندازهگیری
عملکرد

شاخص افشاء
صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند
بازارهای اصلی و موقعیت شرکت نسبت به رقبا
ویژگی های اصلی قانون و مقررات و م یط کالن اقتصادی که بر شرکت و بازارهای آن اثرگذار است.
م صوالت و خدمات اصلی شرکت
فرآیند اصلی کسبوکار و روشهای توزیع م صول
ساختار شرکت و چگونگی خلق ارزش آن
اهداف و استراتژی مدیریت
فعالیت مدیریت برای دستیابی به اهداف و استراتژیها
ارتباط بین اهداف ،استراتژیها و فعالیتها و پاداش مدیران
منابع اصلی مالی در دسترس شرکت (بهطور نمونه ساختار سرمایه ،مدیریت مالی و).
منابع اصلی غیرمالی در دسترس شرکت (بهطور نمونه سرمایه فکری و انسانی و).
ارتباط اصلی بین شرکت و ذینفعان آن
اصول شرکت (استراتژیک ،تجاری ،مالی ،عملیاتی)
تشریح نتایج بهدستآمده در موقعیت مالی ،نقدینگی و عملکرد
تشریح روندهای اصلی ،بخشهای کسبوکار و عوام مؤثر بر عملکرد شرکت
ب ث و تجزیه وت لی تغییر در موقعیت مالی ،نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دورههای قبلی
ب ث و تشریح در ارتباط با دستیابی به اهداف مالی
ب ث و تشریح در ارتباط با دستیابی به اهداف غیرمالی
شاخصهای عملکرد مالی برای مدیریت کسبوکار و ارزیابی اهداف مطرحشده
شاخصهای عملکرد غیرمالی برای مدیریت کسبوکار و ارزیابی اهداف مطرحشده
مقایسه شاخصهای عملکردی (اعم از مالی و غیرمالی) در طول دوره

 -7یافتهها
 -1-7آمار توصیفی متغیرها
نگاره شماره ( )8آمار توصیفی متغیرهاای آزماون
شااده را کااه شااام برخای شاااخص هااای مرکاازی و
پراکندگی اسات ،نشاان مای دهاد.الزمباه ذکراسات،
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سطح معنیداری صفر نشان دهنده مورد قباول باودن
مدلها ازنظر نرم افزارهای آماری است .در جدول زیار
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام باهطورمتوساط 73/411
است مقدار باالتر این متغیر نشان دهنده ارزش بااالتر
شارکت باوده و ارزش باازارحقوق صااحبان سااهام در
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ارتباط افشای مدل کسبوکار با ارزش بازار سهام شرکت

پژوهش هاای میشالی()2171و تقایزاده ( )7831باه
ترتیاب برابار  3/317و  74/71اساات و ساود گاازارش

شاخص های در نظرگرفته شاده بارای افشاای مادل
کسبوکار به تفکیک ارائه شده اسات باه طاور مثاال

شااده شاارکتهااا بااه طااور میااانگین براباار 78/221
است که مقدار سودآوری شرکت ها را نشان مایدهاد و
باالتر بودن آن نشان دهنده سودآوری بیشتر شرکتها
است که این متغیر در پژوهش های میشالی()2171و
تقیزاده ( )7831به ترتیب برابر 24/877و  77/33مای
باشد .ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتهاای
نمونه برابر  73/81اسات کاه مقایساه ایان مقادار باا
میانگین ارزش بازار حقوق سهام نشاان مایدهاد کاه
به طور متوساط شارکتهاا دارای ارزش باازار حقاوق
صاااحبان سااهام باااالتری نساابت بااه ارزش دفتااری
میباشاند وارزش دفتاری حقاوق صااحبان ساهام در
پژوهش میشلی( )2171و تقیزاده ( )7831به ترتیاب
براباار 71/11و  78/82ماایباشااد افشااای داوطلبانااه
شرکت ها به بایش از  17درصاد مایرسادو حاداکثر
شاخص افشای داوطلباناه یاک و حاداق صافر اسات

مؤلفه نتایج و عملیات برابر  11درصد باوده و ایان در
حالی است که ساایر مؤلفاههاای درنظرگرفتاه شاده
دارای میااانگین پااایین تااری نساابتبااهایاان مؤلفااه
میباشند .در نگاره شماره ( )8م اسابه شااخص هاای
مرکزی و پراکندگی برای بررسی شناخت کلی و ن وه
توزیع کمیت هاییدر جامعه آماری مورد استفاده قارار
گرفت که باتوجه به اطالعات مندر دریاافتیم ،ن اوه
توزیع کمیت ها معقول است .جهت انجام آزمون فرضیه
و بهتااار نشاااان دادن رواباااط باااین متغیرهاااا و
همگاانسااازیوهمچنااین بااه منظورحااذف مقیاااس
اندازه گیری ،این معیار پس از لگاریتمگیری به آزماون
فرضیات پرداخته شادهاسات .همچناینبارایکوچاک
کردن اعداد قب از انجام لگااریتم اعاداد باه میلیاون
ریال تبدی شده است.

نگاره ( :)3آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
شرح

MV

NI

BV

DBM

NB

OS

RRR

RO

PM

میانگین

73/411

78/221

73/811

1/172

1/717

1/771

1/423

1/117

1/411

میانه

73/741

71/371

73/171

7/111

1/111

1/111

1/111

7/111

1/111

حداکثر

21/711

24/331

21/741

7/111

7/111

7/111

7/111

7/111

7/111

حداق
ان راف معیار

78/81
2/131

-22/13
3/313

3/12
2/411

1/111
1/111

1/111
1/813

1/111
1/878

1/111
1/431

1/111
1/433

1/111
1/431

تعداد مشاهدات

7431

7431

7431

7431

7431

7431

7431

7431

7431
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 -2-7یافتههاي استنباطی
در ادامه هریک از مدلهای پژوهش بهطور مجزا مورد
آزمون قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است؛
 -1-2-7تأثیر افشاي مؤلفههاي مدل کسب و کار بر
ارزش بازار سهام شرکت؛

در این مدلتأثیر افشای ک مؤلفه مدل کسب و
کار بر ارزش بازار شرکت مورد بررسی قرارمیگیرد که
بانماد ( )dbmمعرفی شده است این متغیر میزان
افشای پنج مؤلفه دیگرمدل کسبوکار است نتیجه
آزمون در جدول  4قاب مشاهده است.

باتوجه به آزمونهای بهعم آمده ،مدل رگرسیونی
کلی که برای فرضیه مورد استفاده قارار مایگیارد در
این حالت مدل اثرات ثابت و به روش حاداق مربعاات
معمولی مورد آزمون قرار داده شده است .با توجاه باه
مقدارِ احتماال ساطح معنااداری آمااره  Fاگار ساطح
معناداری احتمال آماره  Fکمتر از  1درصد باشد مادل
بهطورکلی معنیدار است و برای آزمون معنیداری هار
متغیرازمقداراحتمال آماره  tاستفاده میشاود باه ایان
صورت که اگر مقدار آماره  tهر متغیر کمتر از  1درصد
باشد ،متغیر در آن مدل معنایدارمایباشاد .ازآنجاکاه
مقادارِ سااطح معنااداری احتمااال آمااره  Fکمتاار از 1
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درصد میباشد بنابراین مدل به طورکلی معنیدار است
ولیدر سطح هر متغیار باه خاطربیشاتر باودن مقادار

تکنیک آنالیز آماری  )AR(1جهت رفع خود همبستگی
استفاده شده است.

احتمال آماره  tمتغیر  dBMاز  1درصدمیتوان نتیجاه
گرفت که متغیر  dBMمعنیدارنمیباشاند و منجار باه
افزایش ارزش بازار شرکت نمیشود و با توجه به مقدار
آماره متغیر  dBMکه نشاان دهناده میاانگین افشاای
مؤلفههای مدل کسبوکاار مایباشاد فرضایه ت قیاق
مبنی بر افشای مؤلفاههاای مادل کسابوکارمنجرباه
افزایش ارزش بازار شرکت مایشاود رد شاد و فرضایه
مخال آنپذیرفته میشود .باتوجاه باه مقادار ضاریب
تعیین که بایش از  11درصاد اسات مایتاوان نتیجاه
گرفت که میزان تغییرات ارزش بازار توسط متغیرهاای
وابسته بهخوبی تبیین شده اسات .باا توجاه باه کمتار
بودن مقدار دوربین واتسون از  7/1درصاد کاه معارف
وجود خود همبستگی در اولین بار برآورد مدل باود ،از

از آنجا که انتظار داریم مقادیر مختل طبق
مؤلفههای اصلی انجمن استاندارد حسابداری بین
المللی ( )2171برای ارزش بازار سهام شرکت بدست
آید ،یعنی هر مؤلفه تأثیر جداگانهایی بر ارزش بازار
شرکت داشته باشد ،بنابراین پنج مؤلفه بهطور یکجا در
یک مدل قرار نگرفت و به پنج مدل مختل تقسیم
شد .در ادامه نتایج حاص از برآورد هریک از مدلها
بر فرضیه ت قیق مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه
به بررسی سایر مدلهای رگرسیونی پرداخته شده
است برای این منظور به بررسی پنج مدل رگرسیونی
با استفاده ازپنج مؤلفه افشای مدل کسبوکار پرداخته
شد و نتایج در قالب جدول کلی درنگاره شماره ()1
ارائه شده است و نتایج بیان کننده مناسب بودن همه
مدلهای مورد استفاده در پژوهش است.

نگاره( :)4برآورد مدل رگرسیونی اثر افشاي مؤلفههايمدلکسب و کار شرکت بر ارزش بازار سهام شرکت؛
ضرایب
1/411
1/118
1/281
-1/111
-1/111
-1/117
1/231
1/413
1/823

متغیر
C
NI
BV
dBM
dBM× NI
dBM× BV
)Log(capitalit
)Log(assetit
)AR(1

سطح احتمال
1/813
1/481
1/111
1/337
1/374
1/314
1/111
1/111
1/111

آماره t

1/331
1/113
1/118
-1/171
-1/711
-1/111
1/112
3/818
72/7118
1/ 333
1/311
2/712
17/213
1/111

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدی شده
آماره دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F
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مدل
مؤلفه
آماره t
ضریب تعیین
سطح معنیداری
دوربین واتسون
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()2
NB

1/311
1/ 333
1/111
2/717

نگاره ( )5نتایج رگرسیونها دوم تا ششم
()4
()3
OS

RRR

-1/414
7/138
1/ 333
1/ 331
1/111
1/111
2/711
2/718
منبع :یافتههای پژوهش
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()5

()6

RO

PM

7/113
1/ 331
1/111
2/717

-1/312
1/ 333
1/111
2/712

ارتباط افشای مدل کسبوکار با ارزش بازار سهام شرکت
ازآنجا که مقدارِ سطح معناداری احتمال آماره F

مدل کسب وکار بر ارزش بازار شرکت اثرگذار نیست
ولی طبق نتایج بدست آمده از تریکی و قورب

طور کلی معنیدار است ولی در سطح هر متغیر
(هرمؤلفه) به خاطر بیشتر بودن مقدار احتمال آماره t
از  1درصد میتواننتیجه گرفت که مؤلفهها در هر
مدل معنیدار نمیباشد و منجر به افزایش ارزش بازار
شرکت نمیشود و در مجموع فرضیه پژوهش مورد
تأیید قرار نگرفت .باتوجه به مقدار ضریب تعیین که
بیش از  11درصد است میتوان نتیجه گرفت که
میزان تغییرات ارزش بازار توسط متغیرهای وابسته
بهخوبی تبیین شده است .با توجه به کمتر بودن مقدار
دوربین واتسون از  7/1درصد که معرف وجود خود
همبستگی در اولینبار برآورد مدل بود ،از تکنیک
آنالیز آماری ) AR(1جهت رفع خود همبستگی

( )2171و بوکیت و همکاران ( )2171و میشلی و
همکاران ( )2171میشلی ،سیمینی ( )2171و شورای
گزارشگری مالی ( )2173وثبات رویههای مالی
( )2178و استاندارد حسابداری بینالمللی ()2171
افشای مدل کسبوکار بر تصمیمهای سرمایهگذاران
در جهت خرید سهام شرکتها دارای اثر مثبت
میباشد .در مقاالت شورای گزارشگری مالی و انجمن
استاندارد حسابداری بین المللی و ثبات رویه های
مالی از دادههای آماری استفاده نگردید است.
همواره در هر پژوهشی ،م دودیت هایی وجود
دارد و این پژوهش هم عاری از آن نمیباشد؛ بنابراین
این م دودیتها ،همراه پیشنهادهایی بابت رفعآن
بهصورت زیر عنوان میشود؛
 )7م دودیت زمانی در انتخاب نمونهها و
م دودیت در بررسی شاخصها ،این احتمالرا
به وجود میآورد که عواملی غیر از آنچه در
این پژوهش مورد بررسی قرارگرفتهاند ،ممکن
است در م توای مدل کسب و کار و میزان
ارزش بازار سهام دخی باشند؛ بنابراین بررسی
بیشتر و انتخاب پارامترهای دیگر میتواند این
م دودیت را مرتفع و سایر عوام ناشناخته را
آشکار سازد.
 )2باتوجه به دامی بودن بیشتر متغیرهای
ت قیق به علت عدم افشای موارد مورد نیاز
برای اندازهگیری مؤلفه مدل کسب و کار و در
نتیجه صفر قراردادن بیشتر متغیرها و مبنا
قراردادن شاخص مرکزی میانگین بابت ارزیابی
شرکتها ممکن است اندازهگیری و آنالیز
آماری دچار اخالل شده باشد؛ بنابراین استفاده
از شاخص دیگر مانند مد (نما) به جای
میانگین ممکن است نتایج را بهبود ببخشد.
همچنین ،پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی از
متغیرهای کنترلی اثر گذار بر ارزش بازار شارکتهاا و
افشای مدل کسب وکار مانند اهرم مالی ،اندازه شرکت،
نسبت ارزش بازار به ارزشدفتری شرکت استفاده شود

در پنج مدلکمتر از  1درصد است بنابراین مدلها به

استفاده شده است.
 -8نتیجهگیري و پیشنهادها
افشای اطالعات توسط شرکتها ،یکی از منابع
مهم و ارزشمند اطالعاتی برای سرمایه گذاران و اعتبار
دهندگان و سایر ذینفعان در راستای تصمیمگیریهای
اقتصادی به صورت آگاهانه میباشد .از مهمترین آثار
افشای اطالعات را میتوان ارزشگذاری ص یح قیمت
سهام شرکتها و تغییر ارزش قیمت سهامدانست؛
بنابراین انتظار میرود سرمایه گذاران به م توای
اطالعات افشاء شده توسط شرکتها توجه داشته
باشند و از آن اطالعات برای قیمت گذاری ص یح
اوراق بهادار استفاده کنند .همان طور که نشان داده
شد در این پژوهش بین متغیر مستق که عبارت است
از افشای مؤلفههای مدلکسب و کار با متغیر وابسته
پژوهش که ارزش بازار شرکت است رابطه معنادار
وجود ندارد و عبارت دیگر افشای مؤلفههای
مدلکسبوکار بر ارزش بازار شرکتها اثر گذار نیست
.فرضیه ت قیق مبنی بر تأثیر گذاری افشای مؤلفه
های مدل کسب و کار برتصمیمات سرمایهگذاران برای
خرید سهام شرکتها درنتیجه افزایش فروش سهام
شرکتهایی که مدل کسب و کار خود را گزارش
مینمایند میباشد طبق نتایج آماری افشای مؤلفههای
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و ممکن است بر ارتباط افشاای مادل کساب و کاار و
ارزش بازار سهام اثرگذار باشد و عالوه بر ایان بررسای
اثر افشای داوطلبانه بر ارزش بازار سهام شارکتهاا باا
شاخص ها و متغیرهای دیگر مالی و حسابداری همانند
مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی و م افظاهکااری
حسابداری پرداخته شود .عالوه براین ،پاژوهش حاضار
را در گروههای مختلفیازجمله شرکت هاایمتوساط و
کوچک ،شرکتهای دارای تمرکز مالکیت ،شرکتهاای
خانوادگی و شرکتهای فعال در صنایع رقابتی میتوان
بررسی نمود.

پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،
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