نشریـه علمـی حسابداري مدیریت
دوره  / 51شماره ( 2پیاپی  / )13تابستان 5045
صفحه 489تا 549

طراحیِ مدلِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی و تأثیر آن بر راهبردِ بهینه مدیریتِ سرمایه در
گردش :مطالعه موردی شرکتهای فعال در صنعت فوالد
محسن شیری بابادی
تاریخ دریافت0400/00/04 :

اله کرم صالحی

تاریخ پذیرش0400/03/02 :

1

2

صابر مالعلیزاده

3

علیرضا جرجرزاده

4

چكیده
شیوههایگزارشگریمالیبهعنوانیکراهبردِاطالعاتی،ضمناینکهمیتواندبهافزایشِتعاملِارتباطِشرکتباذینفعانکمکنماید،در

عینحالمیتواندبرمسیرآتیشرکتازنظراتخاذِ سطحِبهینهسرمایهدرگردش،موثرباشد .گزارشگری بینامتنیّت مالیرویکردیِ

سیستماتیکومبتنیبرادراکمتعاملبینشرکتباذینفعانمحسوبمیشودکهامکانِارائهیصورتهایمالیِمقایسهپذیررادریک

بازار رقابتی فراهم مینماید و از طریق آن میتواند به دلیلِ ایجادِ اطمینان فزآینده در بازار ،سیاستهای بهینه ی سرمایهدر گردشِ
شرکتهایفعالدرصنعتفوالدراتحتتأثیرقراردهد.هدفاینپژوهش طراحیِ مدلِشیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی وتأثیر آنبر

هایفعالدرصنعتفوالدمیباشد.روششناسیاینپژوهشآمیختهبودکهدربخش


شرکت
راهبردِبهینه مدیریتِ سرمایه درگردش 
کیفیازتحلیلگرنددتئوریبراساسِرویکردِگلیزرجهتِتدوینِمدلودربخشکمیازتحلیلواریانساستفادهشد.درواقعهدفاز
انجامتحلیلدربخشکیفیارائهیمدلودربخشکمی،واکاویتفاوتِشیوههایگزارشگریبینامتنیّتمالیدراتخاذِبهینهیمدیریتِ
سرمایهدرگردشبود.جامعههدفدربخشکیفی  ۲۱نفرازمتخصصاندانشگاهیبودندکهچهبهلحاظعلمیوچهبهلحاظتجربی،
خبرهتلقیمیشدند.فرآیندِانتخابافرادشیوه ینمونهگیرینظریبراساسدانشتجربیدرحرفهحسابداریبود.اماجامعههدفدر

بودندکهبراساستجربههایکاریوسطحدانشفنیوتخصصی

شرکتهایفعالدرصنعتفوالد

بخشکمی،مدیرانبخشِحسابداریِ
باتوجه به سطح خطا  5درصدو توان آزمون  09درصد ،تعداد  ۱گروه 59نفر تعیین براساس تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی در
خصوصِتفاوتِشیوهگزارشگریبینامتنیّتمالیبرمدیریتِبهینهیسرمایهدرگردشانتخابومشارکتداشتند.نتایجپژوهشدربخش
کیفیازوجودِ ۱مقوله ۴،مولفهو ۱۱کدمفهومیحکایتداردکهشیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی رادرقالبِیکمدلپکپارچه۴
ضلعیبسترسازینمودهاست.همچنیننتایجدربخشکمیباتوجهبهدومقولهیرویکردِراهبردیوعملیاتیِبینامتنیّتگزارشگریمالی
نشانداد،رویکردِبینامتنیّتراهبردیدرگزارشگریمالی بر مدیریتِ بهینه سرمایه درگردش نسبتبهرویکردِ بینامتنیّتعملیاتیدر
گزارشگریمالیتفاوتِمعناداریدارد .
واژههای کلیدی :رویکردِبینامتنیّتراهبردی؛رویکردِبینامتنیّتعملیاتی؛راهبردِبهینهمدیریتِسرمایهدرگردش
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مقدمه
با تحولِ هنجارهایِ اجتماعی و گستردگیِ سرعتِ انتقالِ
اطالعات از بازار به ذینفعان در دنیایِ امروز ،فرآیندهایِ
افشایِاطالعاتنیزتغییریافتهاست.بهطوریکهنیازهای
اطالعاتیِ ذینفعان که برآمده از متن جامعه میباشد،
راهبردهایِ گزارشگری مالی را در سطح بازار سرمایه
مشخص میکند (خیمِنِزآگیلِرا و همکاران .)۱9۱۲ ،۲در
واقعافشایِاطالعاتبهعنوانبخشیازمراودههایِشرکت
با ذینفعان تلقی میشود که به عنوان یک مزیتِ رقابتی
میتواند باعثِ تفاوت بین شرکتها گردد (تفتیان و

همکاران .)۲۴99 ،این تفاوتها از نوعِ شناخت و اهمیتِ
ساختارِ شرکت از نیازهای اطالعاتی و رسیدنِ مزیتِ
تواندبهتوسعهیپایدارترِیک


گیردومی
رقابتینشأتمی
شرکتدربرابرِذینفعانمنجرشود.گزارشگریبینامتنیّت
مالی شیوهایی از ادراک مجموعهی صورتهای مالی و
گزارشهای همراه میباشد که به توسعهی شناختِ

ذینفعانِ درونی و بیرونیِ شرکت کمک میکند و مبنایِ
گیریها به
تحلیلیِ قابلِ استداللتری را برای تصمیم 
ذینفعانارائهمیدهد(پِرایسوهمکاران.)۱9۲۲،۱دراین

شیوه یک شرکت از طریق کاربستهایِ سیستمی تالش
میکند تا با ارزیابیِ مُستمرِ بسترهایِ اجتماعی از نظرِ

یاعمازسهامداران؛سرمایهگذاران؛

نیازهایِذینفعانبیرون
تحلیلگران؛قانونگذارانوغیره،فرآیندهایعملیاتیخودرا
برایافشایِهرچهشفافتراطالعاتبهکارگیرندتاازاین
توجهتریجهتِحفظ
طریقبهنیازهایذینفعانپاسخقابل 

تعاملِبلندمدتبینشرکتباذینفعاندادهشود(دیدارو
وکیلی .)۲30۱ ،اگرچه این مفهوم به لحاظِ کارکردی،
ریشهدرمفاهیممشابههمچونلحنِوزبانگزارشگریو
حسابداریِ گفتمان میتواند داشته باشد ،اما بینامتنیّت
شیوهاییازگزارشگریمالیاستکهباپایبندیبهفرائضِ

فلسفیضمنِپوششِمفاهیمفوق،بهدنبالاقناعِنیازهای
اطالعاتی از طریقِ چرخهی اطالعاتی بین شرکت با
).زیراتوسعهی

ذینفعانمیباشد(نِواگِباراوبیالل۱9۲0،3

این رویکردِ شرکت جهتِ تعاملِ با ذینفعان ،نوعیِ جذب
دانش از بسترهای اطالعاتی و مبتنی بر ارزشهای
فرهنگی و اجتماعی است که با اجتناب از فرآیندهای
تحمیلیویک سویهبهدنبالایجادِاثربخشیبیشتربین
89

............................................................

کارکردهایشرکتدرگزارشگریمالیبانیازهایواقعیو
برآمده از انتظاراتِ اجتماعی میباشد (کوآین و سان،۴
 .)۱9۱۲اما سوال اینجاست چه مکانیزم یا راهبردی
میتواندبهتقویتِاینشیوهازگزارشگریمالیدرسطح

شرکتهای فعال در صنعت فوالد کمک نماید؟ چراکه

براساسِتعریفشیوه گزارشگری بینامتنیّت مالیمشخص
است،سلسلهفرآیندهاییاستکهبهایجادِیکچرخهی
اطالعاتی از بیرون تا داخلِ شرکت را در بر میگیرد و
مجدداًبراساسِفرآیندهایسازمانیآنرابهبیرونمخابره
میکنند .یکی از راهبردهای موثر بر شیوه گزارشگری

5
میباشد.در
بینامتنیّت مالی،مدیریتِسرمایهدرگردش  
واقع سرمایه در گردش به دلیل ارتقایِ سطحِ
انعطافپذیریِمالیشرکتنقشاثربخشیدرایجادِادراکِ

مثبت در ذینفعان خواهد داشت ،چراکه برحسب نظریه
انتخابعمومی،سرمایهگذارانبهعنوانافرادِعقالیی،در

این بازار به دنبال کسبِ بازده بیشتر حتی در شرایط
ریسکپذیری بازار هستند و استفاده از یک سیاستِ

اقتضائیِسرمایهدرگردشمیتواندسطحاعتمادواطمینان
یداودی و
آنها را نسبت به شرکت ارتقاء بخشد (کاوس 

همکاران .)۲300 ،لذا نقطهی اشتراکِ شیوه گزارشگری
بینامتنیّت مالی و راهبردِ اقتضائی مدیریتِ سرمایه در
گردش،رسیدنبهمزیتِرقابتیِ اطالعاتنسبتبهسایر
رقبا در قالب مقایسهپذیریِ صورتهای مالی میباشد
(مُرشِد.)۱9۱9،۱لذادستیابی بهسطحکارآمدسرمایه در
برنامهریزی
گردش یامبنایِاقتضائیمدیریتآن ،نیازمندِ  
کسو عدم
دقیق وتوجهبهعواملِ مختلفاست ،زیرا ازی 
میتواند منجر
نگهداریسرمایه درگردش در سطحبهینه  
بهکاهشبازدهسرمایهگذاری شود (دیلوف)۱993،7واز

سویی دیگر مدیریت سرمایه درگردشازعواملمختلفی
ازجملهمیزانِاهرممالیشرکت؛میزانِمخارجِسرمایهای؛
میپذیرد (اسدیو
سودآوریومیزانِ تولید ناخالصتأثیر  
همکاران .)۲307 ،بنابراین تعیینِ مدیریتِ سرمایه در
گردش شرکتهای فعال در عرصه فوالد ،همواره از
شرکتها و پژوهشگران

دغدغههایِ اصلی مدیران این 

دانشگاهی بوده است ،اما به دلیلِ عدم ثبات متداوم
اقتصادیودرپسآنعدمِپیشبینیِدقیقتغییراتبازار،
استفاده از کارکردهای اقتضائی در این حوزه میتواند به
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پویایی افشای اطالعات شرکت کمک نماید .زیرا صنعت
فوالدبعدازنفتوگازطبیعی دومین صنعتبزرگدنیا از
نظرارزشاقتصادیوگردشمالیاست(شوروف.)۱9۲5،۲
دهندهی

حوزه ایی که براساس گزارشهای سالیانه نشان
خالصسرمایهدرگردشباالدراینحوزهمیباشد.اتحادیه
جهانیفوالددرگزارشیباعنوان»یکاقتصادسالمنیازمند
صنعت فوالدی سالم و پویا است» بیان نمود ،هم اکنون
فوالد یک بخش جدانشدنی از بازارهای سرمایه در جهان
شودکهمیتواندباگردشآزادوجهنقدنسبتبه


تلقیمی
کسببازدهباالتروریسکپایینتردرسرمایهگذاریها،
بهبخشمهمیازتصمیمهایمالیبدلشود.توجهبهآمار
ارائهشدهمیتوانددراهمیتروزافزوناینصنعتدربازار

سرمایه مهم جلوه نماید .در سال  ۱9۲5میالدی گردش
مالی این صنعت در سطح بازارهای سرمایه جهان برابر با
099میلیارددالرامریکابودهاستکهنسبتبهسالقبلاز
آنباافزایش  5درصدی همراهبود.نرخرشدگردشمالی
این صنعتطی پانزدهسالاولقرنبیست ویکم میالدی
بالغ بر  39درصد اعالم شد و اگر از سال  ۱99۲میالدی
نمیشد ،نرخ رشد
تاکنون بحرانی در اقتصاد دنیا ایجاد  
گردشمالی صنعتفوالدسازی بیش از ۴5درصدبود که
ایننرخگردشمالیازبسیاریازصنایعدیگرمثلسیمان؛
الکترونیک و مس به مراتب سهم بیشتری را به خود
اختصاص داده است (پائول و میترا .)۱9۲۲ ،0با عنایت به
توضیحهای داده شده در این بخش ،چرایی انجام این

پژوهشراازدومنظرنظریوکاربردیتشریحمیشود .

لذاازرویکردِپژوهشیبایدبیانشود،عالرقمِاهمیتِ
حوزه پژوهش حاضر ،کمتر پژوهشی با تمرکز بر طراحیِ
مدلِ شیوهی گزارشگری مالیِ رقابتی ،به دنبال بررسی
تأثیر راهبردهای مدیریتِ سرمایه در گردش بر آن بوده
است.برایناساسمیتواناینپژوهشرادرزمرهاولین

هایعملیدرتوسعهیدانشمالیتلقینمودکه


پژوهش
به بررسی و ارزیابی موضوع حاضر پرداخته است .اگرچه
پژوهشهایِگذشتههمچونیوسِفوهمکاران)۱9۱۲(۲9؛

۲۲
لیوهمکاران ()۱9۲۲واسدیوهمکاران()۲307به
ترتیب به بررسی موضوعاتی مثلِ «تأثیر مدیریتِ سرمایه
در گردش بر عملکردِ شرکت»؛ «بررسی اثر مدیریت
سرمایه در گردش بر گزارشگری مالی» و «نقش
...........................................................

لکنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین
تعدی 
مدیریت سرمایه درگردشوعملکردمالی»پرداختند؛اما
هیچپژوهشیبراساسشیوهیتحلیلِترکیبیاینموضوع

راموردبررسیقرارندادهاستوازاینمنظرمیتوانداین

پژوهشراداراینوآورینظریوتحلیلیتلقینمود .
همچنینازنظرکاربردیبایدبیاننمودکه نتایجِاین
پژوهشمیتواندبهسیاستگذارانوقانونگذارانصنعتفوالد

دربازارسرمایهمبنیبرتوسعهیسطحنظارتهایاثربخش

یآموزشهایمتناسببا

ازطریقِتدوینالزاماتوتوسعه
نیازهای اطالعاتی ذینفعان به مدیران ،شیوهی گزارشگری
بینامتنیّت مالی را باهدفِ ارتقایِ سطح مقایسهپذیریِ
صورتهایمالیتوسعهبخشندومدیراناینصنعتبتوانند

براساسِدرکشرایطِبازارضمنِاتخاذِبهترینراهبردبرای
مدیریت سرمایه در گردش ،به اثربخشی کارکردهای
گزارشگری مالی کمک نمایند و این موضوع بتواند شکافِ
نمایندگیبینشرکتباسهامدارانراکاهشدهد.زیرایکی
ازمهمترینکارکردهایمنفیصنعتفوالددرسطحبازار
سرمایه،قیمتگذاریدستوریونهادیدرطیسالهای

گذشته در سطح بازار سرمایه ایران بوده است که انجام
چنین پژوهش هایی میتواند به ایجادِ جریان آزاد قیمت
گذاری درصنعت فوالد کمک نماید(خلیلیوسعادتمند،
 .)۲300لذا هدف این پژوهش طراحیِ مدلِ شیوه
گزارشگری بینامتنیّت مالی و تأثیرِ آن بر مدیریتِ بهینه
درصنعتفوالدمیباشد .

سرمایهدرگردش

مبانی نظری
22

شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی

بینامتنیّت به عنوان یک تغییرِ فرهنگِ پُست مدرنیسم به
معنایِ شکلگیریِ مفاهیمِ برآمده از یک متن توسط سایر
متونهمراهتعریفمیشودودرواقعنوعیادراکِبرخاستهاز

بسترهایمفهومیدریکسلسلهازمفاهیمبهشکلگزارش
میباشد.بینامتنیّت یااصطالحاًفهممتقابلِمستمرازمتون،
غالباًدو مسیرازنظرارتقایِادراکیرابر میگیرد.یکیاز
منظرراهبردیودیگریازمنظرعملیاتیکههردومفهوم
در قالب سطحِ کالن در یک سیکلِ تعاملی بین شرکت با
ذینفعاندرقالبِشکلزیرمشخصاست.
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سطح

حوزه ی نهادی :نظارت بر تمامیّت افشاء

کَالنِ سیستم

بینامتنیّت عملیاتی:

بینامتنیّت راهبردی:

زبانِ گزارشگری توسعهپذیر

یکنواختیِ افشاء
حوزه حاکمیتی :نظارت نمایندگی

فرآیندِ استقرارِ سیستم کنترل داخلی

خُردِ سیستم

مقایسهپذیری

سطح

پیامدها :قابلیتِ

فرآیندها:
گزارشگریتجاری

بسترها:
نیازهای ذینفعان

بازخوردِاستقرارِ سیستم کنترل داخلی
 اجتماع دانش حسابداری

 کانال ارتباطی

 جذب دانش از بیرون/تعامل دینفعان با شرکت

شكل ( )2الگویِ یكپارچه ی گزارشگری بینامتنیّت مالی (مِرکِل دیویس و بِرنان)2۱2۲ ،23

بهعبارتدیگردرچرخهیاثربخشیِمفهومِبینامتنیّت

همانطورکهمشاهدهمیشود،سیستمدردوسطحِکالنو

خُرد قابل تشریح میباشد .در سطح کالنِ سیستمی ،دو
حوزهی نهادی و حاکمیتی بر تمامیّت افشاء اطالعات به

صورت کامل و نظارتِ نمایندگی جهتِ حفاظت از منافع
سهامدارانصورتمیگیردتاازاینطریقامکانِشفافیت

وکاه شعدمِتقارناطالعاتیبهعنوانمفهومِمُستتّردر
بینامتنیّت گزارشگری مالی محقق گردد (دِویت،۲۴
 .)۲00۲در این سطح دو بُعدِ بینامتنیّت راهبردی و
عملیاتی میتواند زمینهی ارتقایِ شفافیتِ اطالعاتی را
برای مدیران شرکت به صورتِ رویههای افشاء و حوزهی
سایبرنتیکِ حسابداری در قالبِ زبان گزارشگری
پذیرمحققنماید.درواقعتدوینتصمیمهایفنیِ


توسعه
گیریهای شرکت
افشای اطالعات و نقش آن در تصمیم 
جهتِ فضایِ کسب و کار رقابتی مهترین حوزهی
عملکردی و استراتژیک این بخش محسوب میشود
(رادِفورد .)۱9۲3 ،۲5در سطحِ خُردِ سیستمِ بینامتنیّت،
رویکردِسیستمیبهصورتچرخهیعملیاتیازبسترهابا
درکِ نیازهایِ اطالعاتیِ ذینفعان جهتِ حفظِ مراودهی
بلندمدت با شرکت آغاز و با انجام شیوهی گزارشگریِ
89

............................................................

تجاری در راستایِ فرآیندهاییِ جهتِ ارضایِ نیازهای
مبتنی بر بسترهایِ سیستم طی میشود تا پیامدی
همچون ارتقایِ قابلیتِ مقایسهپذیریِ صورتهای مالی
برای ذینفعانِ بیرونی ایجاد شود .این چرخهی سیستمی
براساسِ فرآیندِ استقرارِ سیستم کنترلِ داخلی مورد
ارزیابیواصالحقرارمیگیردوبهصورتبازخوردمجدداً

پیامدهایِ مقایسهپذیریِ صورتهای مالی را به بسترها
یعنی ذینفان جهتِ شناساییِ مجددِ نیازهای ذینفعان
مخابره مینمایند (لوپو و ساندو .)۱9۲7 ،۲۱بینامتنیّت را
میتوان در حدِ فاصِلِ مفاهیم گستردهایِ از خوانشِ

گزارشگری تا لحن افشایِ اطالعات دستهبندی نمود ،اما
رسیدنِ به سطحی از ادراکِ متعامل در درکِ متونِ
گزارشگری و قابلیتِ تطبیق آن در مقایسه با سایرِ
گزارشها فرآیندی است که میتواند به تصمیمگیری

مطلوبترمالیازنظرپرتفولیویدربازارسرمایهوانتخابِ

بهترین پروژه برای سرمایهگذاری در بازار رقابتی منجر
شود(بِرنانومِرکدیویس.)۱9۲۲،۲7کاندِلینومایلی۲۲
()۲007گزارشگریِبینامتنیّتِ مالیرابهمثابهموزاییکی
هااستفادهکنندگان،درپیِ

تشبیهمینماید،کهازمیانِآن

رسیدن به فهمی مشخص برای تصمیمگیری هستند .از
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)شیوهیبینامتنیّت را

منظرفلسفیامانیوینس۱9۲9( ۲0
نوعیِ نشانه شناسیِ مفاهیم برآمده از بسترها تعریف
دکهواژههایاستخراجشدهازمتون،معنایشانرا

میکنن

نه با ارجاع به ذهنِ استفادهکنندگان ،بلکه از داللتهای
استداللیِمتونکسبمینمایند.فایرکِلئو)۲00۱( ۱9این
شیوهیگزارشگریمالیرامبناییِاثربخشبرایتوسعهی

تعاملپذیریوارتقایِسطحوفاداریِسهامداراننسبت به

رقبایِ شرکت تلقی مینمایند .با مرورِ تعاریف و مفاهیمِ
میتوان دریافت که این انگاره،
معنایِ بینامتنیّت  
میبایست به عنوان یک شیوه از گزارشگریِ تجاری در

موقعیتهایرقابتیبسطدادهشود،چراکهادراکِناشیاز

هایافشاءشدهبهشکلحاضر،مفهومیهدفمندرا


گزارش
ازعملکردهایشرکتبهذهناستفادهکنندگانبیرونیاز

صورتهای مالی تحمیل میکنند که نمیتواند الزاماً

پاسخگویینیازهایادراکیآناندرتصمیمگیریباشد.لذا

جایگزینی فهم استداللی با فهم بیناالذهانی ،مشخصهی
اینشیوهازافشاءاطالعاتبرایرسیدنبهدرکِمنسجم
هامیباشد .

ازفرآیندهایعملیاتیِشرکت

گردش مالی در صنعت فوالد
امروزهصنعتفوالدیکیازصنایعپایهواستراتژیکجهان
بهشمارمیرودتاآنجاکهسرانهمصرففوالددرکشورها

بهکاربردهمیشود.

بهعنوانمعیاری برای توسعهیافتگی 
بنابراین میزان مصرف و تولید این محصول ارتباط
توسعهیافتگیکشورهادارد.درکشورما

تنگاتنگیبامیزان
نیزصنعتفوالدعمریبیشاز۴دههداردامانتوانستهاز
جایگاه شایسته ای در جهان برخوردار باشد (شفیعی و
میرابی .)۲300 ،به عبارت دیگر هرچند همواره بیان
میگرددکهصنعتفوالددرایران دارای مزیت نسبتبه

سایر صنایع استاماجایگاه صنعتفوالدایران درجهان
مؤکد این نکته است که سیاستگذاران و برنامهریزان
اقتصادی نتوانستهانداین صنعترابهجایگاه مطلوبی در
جهان برسانند .نگاهی اجمالی به رشد و توسعه صنعت
فوالد در چند دهه گذشته نشان میدهد که بر خالف
نشده برای این صنعت ،رشد و توسعه
برنامههای تعیی 

واقعی آن بسیار کمتر از برنامه بوده است .نگاهی به

...........................................................

برنامههای توسعه نشان میدهد اهداف محقق شده و

واقعی بسیار کمتر از برنامههای از پیش تعیین شده
میباشد (بوروهمکاران.)۲30۱،روندتولید دریک دهه

گذشته نشان میدهد که تولید فوالد خام در کشور از
حدود7میلیونتندرسال۲3۲9بهحدود۴/۲5میلیون
تندرسال ۲30۱افزایش یافته استکهرشدی حدود7
درصد را نشان میدهد مسلماً با ادامه این روند در
سالهای آینده ،امکان رسیدن به اهداف از پیش تعیین

شده در زمینه تولید و صادرات فوالد میسر نخواهد بود
بنابراین در این گفتار عمده چالشهای فراروی صنعت
فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .نگاهی به میزان
تولید فوالد جهان در یک دهه گذشته نشان میدهد که
تولید فوالدازسال ۱993تاکنوناز 07۱میلیون تنبه
بیش از  ۲۱9۱میلیون تن در سال  ۱9۲3افزایش یافته
استکهنشانمیدهدتولیددرجهانبهطورمتوسط5/۱

درصدرشدداشتهکهاستبخشعمدهای ازرشدتولید
میباشد زیرا
فوالد وابسته به رشد فوالد در کشئر چین  
تولیداینکشورازسال۱993وازحدود۱۱3میلیونتن
بهبیش از 770میلیون تندرسال ۱9۲3افزایش یافته
استکهرشدیبیشازدوبرابررشدمتوسطجهانیرادارا
بودهاستیعنی اگرتولید چین راازکلتولید فوالد در
جهان در سالهای  ۱993و  ۱9۲3حذف کنیم تولید
جهانبهترتیب دراین سالهامعادل 7۴0و ۲۱7میلیون
تنخواهدشدیعنی تولید فوالددرجهانبدونچین در
بازهدهسالکمتراز 7۲میلیون تنافزایش داشتهاست
(تربتوهمکاران .)۲30۲،
درحالحاضرچندینچشماندازمتفاوتبرایصنعت
میگردد که سه چشم انداز آن مربوط به
فوالد ترسیم  
ایمیدور،شرکتمهندسی بین المللی فوالدتکنیک وافق
برنامه ۲۴9۴میباشداین سهچشماندازبهترتیب تولید
 ۱۱ ،۲7و  55میلیون تنی فوالد برای کشور را ترسیم
کردهاند.دوچشماندازاولبرمبنای طرحهای دردست
انجامواحدهای فوالدی بودهوچشماندازسومبراساس
برنامه مصوب میباشد .چشم اندازهای تعریف شده برای
فوالدکشورهمانگونهکهدرباالبرشمردهشدهمتفاوتو
یهایصورتگرفتهو
مختلفمیباشد.براساسبرنامهریز 
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میشود
مجوزهایصادرشدهجهتتولیدفوالدپیشبینی 
این ظرفیت تاسال ۲۴9۴محققگردد.اماآیا بهراستی
میباشد.
تولیداینمیزانفوالددرسال۲۴9۴امکانپذیر 
عمده موانع تحقق این ظرفیت را میتوان عوامل زیر
دانست .


لذا با مرور این موانع میتوان دریافت صنعت فوالد
طبق برنامههای توسعه با مشکالت عدیده ای در تأمین
منابعمالیبرایسرعتبخشیدنبهگردشسرمایهدراین
صنعتمواجهاستکهتمرکزبرکاهشهزینههایتولیدو

افزایشبهرهوریمالیدراینعرصهمیتواندبهاثربخشی

بیشتراینصنعتدرسطحشرکتهایبازارسرمایهکمک

نماید .

مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش
ها،نحوهی


مالیشرکت
یکیازمهمترینمباحثِ مدیریتِ 
مدیریتِ سرمایه در گردش است .مدیریت سرمایه در
بهینهی اقالم سرمایه در
گردش عبارت است از ترکیبِ  
یعنیداراییهاوبدهیهایجاری،بهطوریکه

گردش؛ 
۱۲
باعثِ افزایشِ ثروتِ سهامدارانشود (اوجاحوهمکاران ،
 .)۱9۱۲مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش بسیار حیاتی
است ،زیرا تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت و افزایشِ

ظرفیتهای رقابتی آن در سطح بازار دارد (ماباندِال و

۱۱
مکنی .)۱9۲0،اینرویکردِاستراتژیکدرشرکتها،از
کلیهی تصمیم هایی تشکیل شده است که تناسبِ بینِ

داراییها و بدهیهای جاری را ایجاد میکند و تعیینِ

بهینهی پول نقد؛ مطالبات؛ موجودیِ کاال و
مقدارِ  
بدهیهایِ جاریورابطهبینداراییهایجاریوبدهی
هایجاریرابرعهدهدارد(سِتوهمکاران.)۱9۱۲،۱3در
واقع اجرای یک سیستمِ سرمایه در گردشِ اثربخش؛
روشی عالی برای بسیاری از شرکتها در راستایِ بهبودِ
میتواندبهانسجامِاثربخشِکارکردهایِ
درآمدهااستکه 
رقابتیمنجرشود،چراکهبراساسِحدِبهینهیسرمایهدر
گردش ،شرکتها قادر هستند تا چرخههای عملیاتی و
نقدی خود را کوتاه و از این طریق سطحِ باالتری از
سودآوریراتجربهنمایند(ناستیتیوهمکاران.)۱9۲0،۱۴
خدابخشی و سلیمانی امیری ( )۲۴99با ارائهی مدلِ
مدیریتِسرمایهدرگردش،درسطحِصنایعبازارسرمایه،
به دنبال تعیین سطحِ بهینهای از انعطافپذیری مالی
متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسیِ حاکم بر بازار
سرمایهدرایرانبودند.دراینمدلهمانطورکهدرشکل
( )3مشخص است ،شرکتهای فعال در  ۲9صنعتِ بازار
سرمایهایرانموردِکنکاشقرارگرفتند .


عدم برنامهریزی صحیح و نبودن متولی واحد در این صنعت
عدم وجود زیر ساختهای مناسب
عدم وجود منابع مالی مورد نیاز برای این صنعت

ناکافی بودن تاسیسات زیر بنایی
عدم رشد کافی صنایع فرو دست و فرا دست صنعت فوالد
قوانین و مقررات داخلی و موانع سرمایه گذاری در داخل کشور
وجود رقبای قدرتمند در بازار منطقهای و جهانی
شكل ( )2موانع صنعت فوالد در پایداری تأمین مالی در بازار سرمایه
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علل بیرونی موثر بر
مدیریت سرمایه در
گردش
نهادینهکردنِ
توسعه سرمایه در
گردش

علل درونی موثر بر
مدیریت سرمایه در
گردش
فرآیندِ بهینه
مدیریت سرمایه در
گردش

پیامدهایِ اجرایِ
مدیریت سرمایه در
گردش

موانع اجرایی موثر
بر مدیریت سرمایه
در گردش
راهبردهای بهبودِ
مدیریت سرمایه در
گردش



شكل ( )3مدیریتِ سرمایه در گردش 
میشود،فرآیندِ
همانطورکهدراینچارچوبمشاهده 
بهینهسازیِ مدیریتِ سرمایه در گردش ،از واکاوییِ علل

بیرونیودرونیبرایرسیدنِبهموانعاجرایراهبردهایِ
شودوشرکتهاقادر

مدیریتسرمایهدر گردشآغاز می
هستندتاکاربستِراهبردهایاقتضاییِدرمدیریتِمالی،
پیامدهای موثرتری از اجرای آن در سطح تصمیمهای
شرکت را ایجاد کنند تا در نهایت به نهادینهشدنِ
ارزشهای توسعه در شرکتهای فعالِ در صنایع بازار

سرمایهمنجرشود .
همانطور که مشاهده میشود ،تمامیِ ابعادِ مدیریتِ
سرمایه در گردش ،براساسِ مضامینِ مطرح شده قادر
هستند تا سطحِ ظرفیتهای رقابتی شرکتها در رسیدن
گیریدرشرکتهارا

بهسطحبهینهدراینراهبردِتصمیم
توسعه بخشد .با عنایت به توضیحهای داده و باتوجه به
اینکه هیچ مبنایِ مشخصی ،برای تعیینِ ابعادِ مشخصِ
شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی وجود ندارد ،لذا این
پژوهش تالش مینماید تا در بخش کیفی پژوهش ابتدا
...........................................................

ابعادِ مفهومفوقرادرقالبیکمدلِاکتشافیازطریقِ
تحلیلدادهبنیادبراساسرویکردِگلیزرارائهدهد.لذادر
آورینوعدادههاکیفی

بخشاولپژوهشکهازنظرِجمع
است،سوالپژوهشبهترتیبزیرمطرحمیشود :

مقولههای شیوه گزارشگری
 سوال اول پژوهش)  
شرکتهادربازارسرمایهکدامند؟

بینامتنیّتمالی
 سوال دوم پژوهش) مضامینِ شیوه گزارشگری
شرکتهادربازارسرمایهکدامند؟

بینامتنیّتمالی
سپسدربخشدومباهدفِتبیینِابعادِاثرگذارِشیوه
گزارشگری بینامتنیّت مالی بر ادراکِ سرمایهگذاران که
پشتوانهینظریآنمطرحگردید،براساسِتحلیلواریانس

فرضیهپژوهشبهترتیبزیرارائهمیشود :

 فرضیه پژوهش) رویکردِ بینامتنیّت راهبردی بر
مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش نسبت به رویکردِ
بینامتنیّتعملیاتیتفاوتِمعناداریدارد .
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موانع

علل درونی

علل بیرونی

 تغییراتِ محیطی

 علل مالی/اعتباری

 مسئولیت اجتماعی

 سازوکار حاکمیتی

عواملِ کالنِ

 کارکردهایِ فرهنگی

 هیئتمدیره

شرایطِسیاسی/دولت

 شرایط بازار

 سیاستِ تقسیم سود

پیامدها

توسعه زیربنایی
 ساختارهای اقتصادی
 ساختارهای فرهنگی
 اقدامات دولت

قیمت جهانی

کاال

اقتصادی

تأمینکنندگان/صنعت

راهبردها

 بهبودِ نقدینگی

 برآورد بودجه/اعتبار

 افزایشِ سودآوری

 نظامنامه مالی

 افزایش اعتبار

 صنعت و دانشگاه

 بقایِ شرکت

 تحلیل سناریویی

شكل ( )4زیر معیارهای هریک از علل موثر بر فرآیندِ بهینه مدیریتِ سرمایه در گردش

روش تحقیق
روش شناسی این پژوهش از نظر نتیجه در دسته
عدمانسجام
پژوهشهای توسعهای قرار میگیرد ،چراکه  

تئوریکدربابمفاهیموابعادِشیوهگزارشگریبینامتنیّت
مالی و تأثیر آن بر راهبردِ بهینه مدیریتِ سرمایه در
شرکتهای فعال در صنعت فوالد باعث گردیده

گردش 
استتااینپژوهشبهدنبالایجادیکمدلگزارشگری
بینامتنیّتمالیباشد.ازنظرهدف،اینپژوهشبااتکاءبه
یک مطالعهی اکتشافی و تحلیلِ واریانس انجام شد.
بهلحاظمنطقِ گردآوری
مطالعهیحاضر  ،

رویکرد پژوهشی 
دادهها نیز ،از نوع استقرائی-قیاسی است؛ زیرا به بررسی

میپردازد که چارچوبِ جامع درباره آن در
پدیدهای  

حیطههای نظریِ حسابداری و گزارشگری مالی در سطح

کارکردهایِ بازار سرمایه وجود ندارد و یا مورد اجماع
بهعبارت دیگر از طریقِ رویکرد استقرایی تالش
نیست  .
میشود،الگویمناسبیطراحیگردد.بدینمنظوربااتکاء

روشنظریهدادهبنیادورویکردنوخاستهیاظاهرشوندهِ


به
۱5
گلیزر ()۲00۱تالششدازطریقمصاحبهبامتخصصان
بندیشود.

امر،ابعادِحسابداریگفتمانمشخصودسته
اینرویکردبهمحققاجازهمیدهدتاازطریقمصاحبهبا

89

............................................................

متخصصان ،ابتدا براساس مرحلهی اول کدگذاری ،یعنی
گذاریباز،سواالتراازمصاحبهشوندگانکهعموماًدر


کد
مراحلِ اول به صورت باز است ،بپرسد و سپس براساس
گذاریمحوری،مفاهیمزیادایجادشدهرامختصرودر


کد
مسیرپژوهشهدایتکندودرنهایتبراساسِکدگذاری
انتخابی،مدلپژوهشرابهمنظورنظریهپردازیارائهدهد.

پسازارائهمدلوسنجشِپایاییابعادآنازطریقِتحلیل
دلفی ،در تحلیل کمی براساس رویکرد قیاسی ،تالش
میشودابعادمدلشناساییشدهدرجامعههدف(جامعه

شرکتهای فعال در صنعت

هدف بخش کمی مدیران 
فوالد)ازطریقتحلیلواریانسنقشِابعادِمدلِگزارشگری
بینامتنیّتمالیبرمدیریتِبهینهسرمایهدرگردشتبیین
گردد تا ضمن ایجادِ درک منسجمتر از ماهیت چارچوب
نظری تدوینشده ،تفاوتِ رویکردهای شناسایی شده در
مدلِ کیفیِ پژوهش بر مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش
مشخص گردد .بازه انجام این پژوهش در بخش کیفی
یکسالودربخشکمی۱ماهحدوداًبهطولانجامید .


جامعه و نمونه آماری
دراینپژوهشدربخشکیفی،براساساعتقاداشتراوسو 
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،برایپایبندیبهاصولنظریهبرخاسته

کوربین)۲009(۱۱
نمونهگیری نظری با رویکرد هدفمند «برای
دادهها از  
از  
مقایسه رویدادها ،وقایع ،یا

فرصتهای 

حداکثرکردن 
نحوهتغییر
اتفاقات»استفادهشدتاازاینطریقبهتعیین 
براساسویژگیها و ابعاد آن دست یافتهشود.

یک مقوله 
بر این مبنا ابتدا محققان ،براساس فهرستنمودن

معیارهایی،سعیدرانتخابافرادآگاهنمودندتاازانحراف
هاجلوگیریشود.این


شدنزماندرجریانمصاحبه

وتلف
معیارهایعبارتنداز :
 .۲داشتنِدانشنظریدراستانداردهایگزارشگریمالی
و شناختِ ابعادِ صورتهای مالی به لحاظِ منطقِ
استداللیِافشاءاقالمِمالی
 .۱احاطه به پژوهشهای کیفی و آشنایی با روند
مصاحبهگریآن

براساس دو معیار فوق ابتدا لیستی از محققان
هایتخصصیدرحرفهیحسابداریکهدردسترس


حیطه
بودند ،مشخص گردید که این کار از طریق جستجو در
سایتهای معتبر علمی و پژوهشی در داخل و خارج از

کشورانجامشد.سپسازطریقایمیلوتوضیحاتمرتبط

،ایمیلهاییبرایحداقل 3۲نفرارسال


بااهدافپژوهش
گردیدوازآنهاخواستهشد،تادرصورتتمایل،مقدمات

ایمیلهای ارسال
انجام مصاحبه محیا گردد .از مجموع 
 ۱۴ایمیلپاسخدادهشد ،کهازاین میان ۲۱نفر
شده ،
نهایتاً به عنوان مصاحبهشونده انتخاب شدند .در بخش
کمیپسازطراحیمدلازطریقانتخابِجامعههدفدر
بین مدیران بخشِ حسابداریِ شرکتهای بازار سرمایه
براساستجربههایکاریوسطحدانشفنیوتخصصیو

۱7
باپیرویازپژوهشِگوتیئرو همکاران ( )۱9۱9کهبرای
درتحلیلهایواریانس،میبایستهر

تعیینِ حجم نمونۀ
گروه از اعضای جامعه هدف ،توان آزمونی برابری از نظر
تعدادوآشناییباموضوعموردبررسیداشتهباشند،برای
مشارکتدربخشکمیانتخابشدند.براساس این روش
درصورتی که سطح خطا  5درصد ،توان آزمون 09درصد،
تعداد  ۱گروه و اثر اندازه در حدود یک تعیینگردیدند.
لذا باتوجه به جامعه هدف  ۲99نفر ،براساس ماهیت
استعارهی سناریوسازی شده ،دو گروه  59نفر از مدیران


...........................................................

شرکتهای فعال در صنعت فوالد براساس تفکیک

متغیرهای جمعیت شناختی در خصوصِ تفاوتِ شیوه
گزارشگریبینامتنیّتمالیبرمدیریتِبهینهیسرمایهدر
پرسشنامهها در دونمونه59

گردشمشارکتداشتند .لذا
تایی تایید و به صورت آزمونهای تحلیل واریانس به دو
صورت گروه آزمایش و کنترل بین مشارکتکنندگان
شنامهها با توجه به

بخش کمی توزیع شد و تمامی پرس
هماهنگیهایصورتگرفتهدربازهزمانی۱ماهتکمیل و
برگشت داده شد.مهمتریننکتهدرتعیینِحجمنمونهدر
میبایست از دو
بخش کمی این بود که ،نمونه آماری  
ویژگیعمدهرواییوتناسبِحجمیبرخوردارباشد.
 روایی نمونه آماری :رواییِ نمونه آماری از آن است
که بتوان نمونه موردِ مطالعه را از نظر همگونی با
ویژگیهاوصفاتآن،

جامعهموردمطالعهودارابودنِ 
بخشیازجامعهآماریتلقینمود .
 تناسب حجمی نمونه آماری :تناسب حجمینمونه
موردمطالعهدرآناستکهبخشموردمطالعهحجم
کافیومناسبداشتهباشد،بهطوریکهازنظرکمی
نیزبتوانآنرانمایشگریازجامعهآماریتلقیکردو
نتایجمطالعهرابهجامعهتعمیمداد .
لذا با استناد به این دو موضوع تالش گردید که دو
گروهایجادشدهازنظرتناسبباهمبرابرباشند .

گردآوری و تجزیه و تحلیل
براساسماهیتِروششناسیپژوهشکهازنوعترکیبی
بود،جهتِگردآوریدادههادربخشتحلیلکیفیابتدااز
مصاحبههای عمیق و بدون ساختار (طرح مصاحبه به

صورتباز)بازمانمتوسطیکساعتاستفادهگردید.ذکر
این نکته حائز اهمیت است که دلیل استفاده از
مصاحبههای عمیق و بدون ساختار این بود که مفهومِ

گزارشگری بینامتنیّت از انسجام مفهومی متناسبی به
دلیلفقدانچارچوبنظری،برخوردارنبودوبراساسِطیِ
فرآیندهایمصاحبهتالشگردیدتانسبتبهایجادِانسجام
درمحتواوماهیتمفهومموردبررسیدرگزارشگریمالی
اقدامشود.پسازظاهرشدنمضامینِاولیه،برایتفکیک
مولفهها در قالبِ ایجادِ مقولههای کلی ،مصاحبهها به
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صورتنیمهساختاریافتهوساختاریافتهادامهیافتتادر
انتها به شکلگیریِ نقطهی اشباع نظری کمک نماید.
مصاحبه براساسِ ماهیتِ موضوع و ایجادِ درک

سواالت 
متعاملی از مفهوم بین مصاحبه کنندگان با مصاحبه
شوندگان به صورت رفت و برگشتی در جریان مصاحبه
تدوین شده بود .برخی از این سواالت مصاحبه عبارت
بودنداز :
 .۲تاچه اندازه یکنواختی در شیوههای گزارشگری مالی
میتواند به ارتقایِ سطح تعاملِ شرکت با ذینفعان

منجرشود؟ 
میتواند به ارتقایِ
 .۱تاچه توسعهی زبان گزارشگری  
رضایتذینفعانمنجرشود؟
هایمالیمیتواندبه


یگزارش
 .3آیاتمرکزبرتعددِارائه
مقایسهپذیریِصورتهایمالیمنجرشود؟

یکی از مهمترین بخشهای تحلیل داده بنیاد ،اتمام
مصاحبهها میباشد ،که رسیدن به نقطه اشباع به عنوان

دراینتحلیلبسیارحائزاهمیت
یکفرآیندواستراتژی 
بود.محققانپسازهرمصاحبه،شروعبهکدگذاریبازو

تا حدی کدگذاری انتخابی مینمودند تا مفاهیم و
شانمشخصگرددوبر ایناساسدرهرمرحله


اشتراکات
شدهازمرحلهیکدگذاریانتخابیباهممورد

کدهای 
ایجاد

روندانجاممصاحبههابراین مبنا

مقایسهقرارمیگرفتند .



بود که از مصاحبه اول تا مصاحبه هفتم ،تقریبا ابعاد
چارچوب نظری رفته بود ،چراکه بعد از هر مصاحبه
مصاحبههابرمبنای کدگذاری باز

محققانشروعبهتحلیل 
مینمودند.ازمصاحبههفتمتامصاحبهدوازدهم
ومحوری 
مطمئنشدن از رسیدن به نقطه اشباع مصاحبهها

برای 
یشدندوبر
مصاحبههاتکرارم 

ادامهیافتواغلبِکدهادر
فرآیندهایجمعآوریِ

اینمبنادرمصاحبهدوازدهم،پایانِ
اطالعات اعالم گردید .سپس در بخش کمی ،باتوجه به
ارائهی چارچوب نظری پژوهش ،ابعاد مدلِ شیوه

گزارشگری بینامتنیّت مالی ابتدا از طریق تحلیل دلفی
تالش گردید تا نسبت به ارزیابی سطح پایایی مولفههای
پژوهش،اقدامهایالزمبراساسسهمعیارِمیانگین؛ضریب

توافقوانحرافمعیارصورتگیرد،کهنتایجدراینبخش
از تایید مقولههای پژوهش به عنوان مبنایِ تحلیل در
بخشکمیحکایتداشت.فرآیندطیشدهدرگردآوری
هایبخشکیفیبهصورتزیرقابلمشاهدهمیباشد :


داده
سپس باهدف آزمونِ سطحِ تفاوتِ مقولههایِ شیوهی
گزارشگریِ مالی بینامتنیّت ،نسبت به مدیریتِ بهینهی
سرمایه در گردش از تحلیل واریانس براساس تدوینِ
سناریوهایِتحلیلیبامشارکتدوگروه59نفریازبخش
کمیاستفادهشد.


شكل ( )۵مراحل تحلیل در گرندد تئوری (منبع :واستیل )2۱۱2 ،22
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اعتبار تحقیق
مفهوماعتباردرپژوهشهاییباماهیتتحلیلنظریهداده

بنیادازمنظرهایمختلفیمعموالمیتواندصورت پذیرد.

اماسطحاینمفاهیمجهتسنجشِاعتبارپژوهشمعموال
واحد نیست ،بلکه مفهومی پیچیده؛ فراگیر و همه جانبه
میباشد ،چراکه براساس مشارکت مصاحبهشوندگان در

بخش کیفی از منظر رویکردهای تخصصی صورت
میپذیرد .به عبارت دیگر ،از آنجاییکه در مصاحبه با

رویکرد کیفی ،ذهنیت نقش برجستهای دارد ،بنابراین،
درباره اینکه آیا مصاحبهها قابل تکرار و نتایج قابلِتعمیم
هستند،جایشکوتردیدوجودداردوپژوهشگرانباید
ازفنونیکهدرتحقیقهایکیفیبراینشاندادنقابلیت

اعتماد و صحت یافتهها به کار گرفته میشود ،استفاده
اینپژوهشازروشسه سوسازیبرایسنجش

کنند.در 
اعتبار تحقیق استفاده شده است .برای محققشدن سه
سوسازی در پژوهش حاضر رویکردهای مختلف
مصاحبهشوندگاندر ۴بُعدزیرموردبررسیقرارگرفتو

عالوه بر تقویت نتایج ،دادههای معتبرتری فراهم شده
است.
 .۲بازگشت اعتباری :جهتِ انجامِ سطح همراستاییِ
اعتبار مضامین با مولفهها و مقولههایِ شیوه
گزارشگری بینامتنیّت مالی با  ۱نفر از
مشارکتکنندگان پژوهش در بخش کیفی پس از

تدوین ابعادِ مدل مجدداً ارتباط برقرار شد تا
دیدگاههایشانرادرخصوصِکدهایایجادشدهارائه

یافتههای بخش کیفی
دهند زیرا تأییدِ صحتِ  
مهمترین هدفِ عُنصُر بازگشت اعتباری محسوب
میشود.

 .۱مرور همتا :دراینبُعد،هدفبرابریمتونمشابهبا
پدیدهموردبررسیدرقالبِیکارزیابیانتقادیاست.
لذا با تطبیقِ محتوای نظری متون علمی مشابه با
تجزیهوتحلیلدادههایمصاحبه،تالششدتامواردِ

افتراق مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد که تفاوتِ
چندانیمشاهدهنشد.
 .3توضیح شیوه یادداشتبرداری و انجام پژوهش:
در این مرحله پروتکل و فرآیند انجام مصاحبهها در
...........................................................

اختیار  ۱نفر از مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا تایید
نمایند ،آیا نحوهی تحلیل درست طی شده است یا
خیر ،که مرور یاداشتها نشان داد ،روند پژوهش و
تحلیلکدهادرمسیردرستیپیشرفتهاست.
 .۴تهیه گزارش مفصل نتایج :درتحلیلگلیزر،باتوجه
بهایناصلکه«معناهابرخاستهازموقعیتهستند»،

هریکازنتایجبایدهمراهباموقعیت،بهطورکاملدر

نظر گرفته شود و خواننده پژوهش توجهی خاص به
موقعیت داشته باشد .بنابراین ،الزم است جزئیات
موقعیتپژوهشدرگزارشتوضیحدادهشود.براین

برداریوگزارشدهی مرتب


ها،یادداشت

مبنامصاحبه
نمودندادههایمعتبرگردیدکه

نتایج،منجربهفراهم
اینموضوعموردتاییدقرارگرفت .
امادربخشکمی بهمنظورسنجشاعتبارازتحلیل
دلفیباتوجهبهدومعیارمیانگین؛ضریبتوافقوانحراف
معیاراستفادهشدهاست.درواقعبرایرسیدنبهکفایت
نظریدرجامعههدفدربابابعادومولفههایشناسایی

شده ،تحلیل دلفی انجام میشود تا سطح بکارگیری
مفاهیمدرجامعههدفموردبررسیقرارگیرد.نتایجدر
این بخش در قالب جدول ( )3در بخش دوم تحلیل
یافتههایپژوهشارائهشدهاست .


یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا یافتههای تحلیل نظری داده بنیاد در
بخش کیفی جهت طراحی مدل ارائه میشود و سپس
تحلیلواریانسنیزجهتِپیشبردِاهدافبخشکمیارائه
میگردد .


یافتههای تحلیل نظری داده بنیاد
ازآنجاییکهمفهومِشیوهگزارشگریبینامتنیّتمالیازنظر
محتوای مورد بررسی در پژوهشهای گذشته مورد توجه
نبودهاست،لذادراینبخشتالششدتابراساسِانجام
مصاحبه با صاحبنظران حسابداری و مدیریت مالی ،طی
سه مرحله کدگذاری این تحلیل ،ابعادِ مدل شیوه
گزارشگری بینامتنیّت مالی مشخص شود .جدول ()۲
گذاریرانشانمیدهد :


ایکد

فرآیندسهمرحله
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جدول ( )2ابعادِ مدل حسابداری گفتمان براساس مضامین؛ مولفهها و مقولهها
مضامین مفهومی

مولفه

مقولهها

 ۲۲
 ۲۱

تفکیکِاقالمِصورتهایمالیوپرهیزازایجادِتحریفوابهام 

 ۲۲

هایدورهایبهطورمتداوم 


یصورتمقایسه

ارائه

0

ارائهیصورتگردشِجریانِوجهنقدصنعتفوالد 


۱

یاستهالکدرافشایهزینههایتولید 


محاسبه
سازیشیوههای


همسان

 ۲5

شدهوطبقهبندیِساختاری

ارائهیشفافِپاداشمدیرانبهصورتتفکیک

درشرکتهایفوالدی 


 ۱۲

هایآتیشرکتهایفعالدرصنعتفوالد 


برآوردهایمنطقیازپروژه

5

هایسرمایهگذاریازنظرارزشفعلیخالصمثبت(


ارزیابیطرح
شرکتهایفعالدرصنعتفوالد 


 3۲

سیستمِکنترلداخلی اثربخشباهدفِکاهشِاشتباهاتناشیازتهیهو
انتقالاطالعاتشرکتهایفعالدرصنعتفوالد 


 ۴۱

سرعت عمل در تصمیمگیری مالیِ مدیران به دلیل فناوری حسابداری
مدیریتاطالعاتشرکتهایفعالدرصنعتفوالد 


 ۴۲

ارتقایِقابلیتهایتحلیلیبراساسِسیستمحسابداریِمدیریتاطالعات 

 53

کاهشهزینههایمالیشرکتبهدلیلایجادِانظباطِمالی 


 ۱۲

دسترسیِ سریعتر ذینفعان بیرونی به اطالعات مالی از طریق سامانههای
ارتباطی 

0

بهبودِ تصمیمگیری مالی ذینفعان به دلیلِ افشایِ جزئیات ریسک در
هایهمراهشرکتهایفعالدرصنعتفوالد 


گزارش

 ۲۱

هایصورتهایمالی 

افزایشِقابلیتِفهماطالعاتِمجموعگزارش

 ۲7

پذیریصورتهایمالیفوالددرمقایسهبارقبا 

قابلیتِمقایسه

7

مربوطبودنِماهیتِاطالعاتِافشاءشدهبانیازهایاطالعاتیذینفعان 


0

کاهشهزینههاینمایندگیبهدلیلعدمتقارناطالعاتی 


)

باتوجه به مشخص شدن فرآیندهای کدگذاری طبق
رویکرد گلیرز در تحلیل داده بنیاد ،در ادامه نسبت به
بندیفرعیایجادشدهطبقمصاحبههای


مفاهیموطبقه
صورتگرفته ،هریک از مولفههای اصلی در قالب کدهای

مفهومیموردبحثواستداللقرارمیگیرندوسپسدر

سایه تحقیقات انجامشده نسبت به پیدایش و توسعه
بندیهای
مولفههای تشکیلدهنده هر کدام از طبقه 

مفهومی توضیحهای الزم داده میشود .همانطور که از
جدول ( )۲مشاهده شد :دو مقولهی شیوه گزارشگری
بینامتنیّتِمالیوجودداردکهعبارتنداز :

999

............................................................

سطح الف :بینامتنیّت راهبردی در گزاشگری مالی
راهبردِبینامتنیّتمحتوایی 

 ۱۱

ارائهی گزارشِ ارزیابیِ دورهای همسانسازی عملکردِ شرکت با تغییرات

اطالعاتیبازارصنعتفوالد 

کارکردِبینامتنیّتدرونشرکتی 

 ۴۲

بکارگیریتکنیکتحلیلوقایعدرافشایِاطالعاتصنعتفوالد 

سطح ب :بینامتنیّت عملیاتی در گزاشگری مالی
کارکردِبینامتنیّتبرونشرکتی 

 3۲

ارائهگزارشِتفسیریجهتِیکپارچگیانعکاسِسیاستهایموردِاتخاذ 
حفظِوحدتِرویهدرتفاسیرِاطالعاتوانعکاسبهذینفعانصنعتفوالد 

راهبردِبینامتنیّترویهای 

 ۲۲

یکنواختیدردرکِاستداللیازاطالعاتِافشاءشدهفوالد 

رویكردهایِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی

تكرار

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی
پدیده

بینامتنیّت راهبردی در گزاشگری مالی و بینامتنیّت
عملیاتیدرگزاشگریمالیکهدرقالبِجدول(،)۱تعریف
بندیهای فرعیارائهشدهاست.متغیرها
هرکدامازطبقه 

در مولفههای تشکیلدهنده شیوه گزارشگری بینامتنیّتِ
مالیبایکدیگرارتباطدرونیدارند .
همانطورکهمشاهده میشود،از مجموع ۱۱مضمون
قولهی پژوهش 5،مضمونکهمیانگین زیر
مرتبطبادوم 
نهای)وضریب توافق
( 5باتوجهبهمقیاس لیکرت  7گزی 
داشتهاند،حذفشدند ومابقیِمضامینِگزارهای

زیر  9/5
طیدومرحلهتحلیلدلفیتأییدشدند .
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جدول ( )2تعاریف طبقهبندیهای فرعی

گزاشگری مالی 

بینامتنیّت عملیاتی در

گزاشگری مالی 

مقولهها
بینامتنیّت راهبردی در

شرح تئوریک رویكردهای بینامتنیّت گزارشگری مالی
بینامتنیّت راهبردی درگزاشگری مالیبهعنوانسطحاولشیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی  بهمفهومِیکنواختیدراستداللِادراکیازمنظرِفهماطالعاتیاشارهداردکه
تواندزمینهبرایتوسعهیپایدارِتصمیم هایتأمینِمنابعمالیدرخصوصِجذبمنابعِنقدیِحاصلازسرمایهگذاریِسهامداراندرپیداشتهباشد.اینسطحازشیوه


می
رامی بایستمجموعِراهبردهاییدرکسبِمزیتِرقابتینسبتبهسایرِرقباتلقینمودکهبهایجادِوحدتِرویهدرتفاسیرِصورتهایمالیمنجر
گزارشگری بینامتنیّت مالی 
خواهدشد.بهعبارتدیگر،بینامتنیتِراهبردیچارچوبهایاستداللیِمستمردرتمامیالیههایساختاریِشرکتایجادمیکندکهگزارشگریمالیرابهابزاریبرایشناسائیِ
مواردِغیرمشابهویکپارچگیدرقضاوتِبرآوردهایحسابداریبدلمینماید.اینابزاربااتکاءبهبسترهایاطالعاتیودرکِنیازهایواقعیازبازار،درتالشبرایارائهیاطالعاتی
تواندحادثشود.لذاشرکتهابااتکاءبهرُخدادهایبیرونیوتجاربِسالیانگذشتهسعیدر

منسجموقابلمقایسهبهذینفعانبیرونیهستندکهازطریقِتحلیلوقایعمی

جهتریبهتغییرات
ترداده هایبیرونیازنظرِ استفادهازفرصتِنیازهایِ اطالعاتدارندتابراساسآنتوانندباتقویتِمکانیزمهاینظارتیخود،پاسخقابلتو 

ارزیابیِدقیق
محیطیبدهندوبرایناساسبهمزیتِرقابتیدستیابند .
یسطحیازمکانیزمهایمشخصشرکتدرفرآیندهایعملکردیدربرابرِذینفعانمیباشد.دراینسطحالزاماًتدوینِسیاستهایافشایِ

بینامتنیّتعملیاتیدرگزاشگریمال
اطالعاتبهتنهایینمی تواندبهادراکِاطالعاتِازجانبذینفعانکمکنمایدبلکهکاهشِتعارضبااستانداردهایمدونباعملکردهایمالیشرکتمهمترینفرآیندیاستکه

ماساسیدراستانداردهاوبهرهگیریازسطحیازتحلیلانتقادیمیتواند

هرشرکتیمی بایستبرایکسبِمزیتِرقابتیدرافشایِاطالعاتپیگیرینمایند.لذابازنگریِمفاهی

)بخشمهمیازبینامتنیتِعملیاتیدرگزارشگریمالیتلقیمیشود،چراکههمسو
توسعهپذیر(

بهبینابینیّتعملیاتیدرگزارشگریمالیکمکنماید.زبانگزارشگری
بهنحوهیارائه اطالعات

عنوانبندی،
اجازهمیدهد کهازطریقِ  

یآسانتر،بهآنان 


اطالعات،ضمنامکاندردسترسبودنآنبرایذینفعانبهشیوه
باماهیتِمحتواییِافشایِ
)،زبانگزارشگریتوسعهپذیر،امکانِ تبادلِاطالعاتبهصورتِسیستمیکه

.لذادراینسطحبابهرهگیریازجهتِگیریهایسیستماطالعاتمدیریت(MIS

سـاختاردهند
یشـودوبازدهیبیشتروبهبودِکیفیتاطالعاترادرکنارِ
صرفهجوییدرهزینهم 
باشدرامهیامیکندوموجبِ 

ماحصلِارزیابیِنیازهایاطالعاتیِذینفعانازبسترهایبازارمی
قابلیتِاطمینانِاطالعاتبرایاستفادهکنندگانرابههمراهخواهدداشت .

جدول ( )3تحلیل دلفی برای تعیین اجماع نظر خبرگان

 5/۲

 9/7

 5/۱

 9/۲

تایید  حفظِوحدتِرویهدرتفاسیرِاطالعاتوانعکاسبهذینفعان 

 5/5

 9/0

۱

 9/05

همسانسازیعملکردِشرکتباتغییراتاطالعاتیبازار 

دورهای
ارائهیگزارشِارزیابیِ 

تایید 

نتیجه



3

 9/۱9

حذف 

بکارگیریتکنیکتحلیلوقایعدرافشایِاطالعات 

۴

 9/35

حذف 

شدهوطبقهبندیِساختاریدرشرکت 

ارائهیشفافِپاداشمدیرانبهصورتتفکیک


۱

 5/۴  9/۲9

 9/۲5

 5/۱

 9/۲

 9/05

تایید

هایدورهایبهطورمتداوم 


یصورتمقایسه

ارائه

 5/3  9/۲5  5/۴

 9/۲

تایید

ارائهیصورتگردشِجریانِوجهنقد 


 5/۱

 9/۲

یاستهالکدرافشایهزینههایتولید 


هایمحاسبه

سازیشیوه

همسان
تایید 

 5/3

 9/۲

۱

 9/۱

 5/5

 9/0

۱

تایید  تفکیکِاقالمِصورتهایمالیوپرهیزازایجادِتحریفوابهام 

حذف 

برآوردهایمنطقیازپروژههایآتی 


 5/5

 9/0

ارزیابیطرحهایسرمایهگذاریازنظرارزشفعلیخالصمثبت(

تایید 

 5/5  9/۲5  5/۴

 9/0

تایید  سیستمِکنترلداخلیاثربخشباهدفِکاهشِاشتباهاتناشیازتهیهوانتقالاطالعات 

 5/۱

 9/۲

 5/۴

 9/۲5

سرعتعملدرتصمیمگیریمالیِمدیرانبهدلیلفناوریحسابداریمدیریتاطالعات 

تایید 

۱

 9/05

 ۱/۲

 9/05

تایید  ارتقایِقابلیتهایتحلیلیبراساسِسیستمحسابداریِمدیریتاطالعات 

3

 9/35

حذف 

کاهشهزینههایمالیشرکتبهدلیلایجادِانظباطِمالی 


3

 9/۱9

حذف 

هایصورتهایمالی 

افزایشِقابلیتِفهماطالعاتِمجموعگزارش

۴

 9/35

حذف 

کاهشهزینههاینمایندگیبهدلیلعدمتقارناطالعاتی 


)

 5/۴  9/09  5/5

 9/۲5

تایید

ترذینفعانبیرونیبهاطالعاتمالیازطریقسامانههایارتباطی 

دسترسیِسریع

 5/3

 9/۲

تایید

بهبودِتصمیمگیریمالیذینفعانبهدلیلِافشایِجزئیاتریسکدرگزارشهایهمراهشرکت 

 5/۴  9/۲9

 9/۲5

پذیریصورتهایمالیشرکتدرمقایسهبارقبا 

تایید  قابلیتِمقایسه

 5/۱
۱
 5/5

 9/۲
 9/0

۱

...........................................................

 9/05

تایید

مضامینِشیوهگزارشگریبینامتنیّتمالی 

بینامتنیّت عملیاتی در گزاشگری مالی

بینامتنیّت راهبردی در گزاشگری مالی

میانگین 
 5/5

 9/0

۱

 9/05

ضریب

 5/۱

 9/۲

 5/3

 9/۲

تایید  یکنواختیدردرکِاستداللیازاطالعاتِافشاءشده 
تایید  ارائهگزارشِتفسیریجهتِیکپارچگیانعکاسِسیاستهایموردِاتخاذ 

توافق 

میانگین 

دور دوم دلفی
ضریب
توافق 

دور اول دلفی



افشاءشدهبانیازهایاطالعاتیذینفعان 
مربوطبودنِماهیتِاطالعاتِ 
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چارچوب تئوریک
با شناسایی مقولهها و مولفههای پژوهش که براساس
کدهای ایجاد شدهی ناشی از تحلیل مصاحبهها تشریح
شد ،در این بخش باتوجه به ماهیت تحلیل گِلیزر۱0
( )۲00۱در نظریه داده بنیاد اقدام به ارائه چارچوب
باشد.همانطورکهدرروششناسیبه

تئوریکپژوهشمی
آناشارهشد،رویکردتحلیلیگلیزر()۲00۱درتفاوتبا
رویکردتحلیلیاشتراوسوکوربین()۲009درچارچوب
ساختارنیافتهای است که به واسطه مقولهها و مولفههای

پژوهشارائهمیشود.لذابااتکاء بهاینمفهومچارچوب

تئوریکپژوهشارائهمیشود:

تحلیل یافتههای بخش کمی
همانطورکهپیشترتوضیحدادهشد،باتوجهبهاینکهدر 



اینپژوهشازتحلیلسناریوجهتِآزمونفرضیهپژوهش
شود،پسازجمعآوریدادههاوبررسیپیش


استفاهمی
هایآزمونها،تحلیلِواریانسچندمتغیربانرمافزار


فرض
براساسِ تحلیل واریانس انجام میشود .برای این
منظورمتغیرِشیوهگزارشگریبینامتنیّتِمالی(بینامتنیّت
راهبردی و بینامتنیّت عملیاتی در گزاشگری مالی) به
عنوان متغیر مستقل و متغیرِ مدیریتِ بهینه سرمایه در
گردش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشوند.
فرض رویکرد تحلیل واریانس چندمتغیره این است که
بُردارمتغیروابستهازیکتوزیعنرمالچندمتغیرهپیروی
کرده و ماتریس واریانس در بین سلولهایی که براساس
اثرات بین آزمودنیها تشکیل شدهاند ،متوازن و متعادل
هستند.اینپیشفرض بااستفادهازآزمونام.باکس در
اینپژوهشبررسیشدهاست .

شكل ( )۶چارچوبِ نظریِ شیوه گزارشگری مالی بینامتنیّت
جدول ( )4آزمون ام .باکس مربوط به بررسی پیشفرض یكسانی ماتریسها
آماره آزمون ام.
 ۱0/۲۲0

باکس

999

............................................................

درجه آزادی

سطح

آماره آزمون
F

اول

دوم

معناداری

 ۲/5

 ۱9

 ۲5۲/۱۲3

 9/۱90
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)چونسطحمعناداریآزمونام.

باتوجهبهجدول(۴
باکس ( )9/۱90بیشتر از مقدار خطای آزمون ()9/95
است،درنتیجهشرطمربوطبههمگنیماتریسهامطلوب
است .سپس براساسِ ماتریس واریانس مشاهده شد که
گروههای مشارکتکننده در بخش
متغیر وابسته در بین  
کمی پژوهش ،برابر هستند .در ادامه معنیداریِ اثر
متغیرهایمستقلوتاثیرِبینهریکازآنهابااستفادهاز
گیرد .این
آزمونهای چندمتغیره مورد بررسی قرار می 

هاسطحیازآزمونهایاثرپیالی؛الندایویلکز؛اثر


آزمون
واحدرادربرمیگیرند.امابه

بزرگترینریشه
هتلینگ و 
دلیلاینکهآزمونالندایویلکز واثرپیالیدارایپایایی
بیشتری در پژوهشهای حوزهی علوم انسانی میباشد،
اتکاءتری در کنار سایر آزمونهای یاد 
مبنای تاییدی قابل 


شدههستند .
براساس نتیجهی جدول ( )5مشخص شد ،سطوح
دهندهی اثرات متغیرها

معنیداری همهی آزمونها نشان

جهت در معنیدار مدل میباشد و بنابراین میتوان بیان
نمود رویکردهای شیوهی گزارشگری بینامتنیّتِ مالی در
شرکتهایفعالدرصنعتفوالد بهعنوانمتغیرمستقل

برمتغیروابستهاثرمعنیداریدارد.لذابرایانجامآزمون

فرضیه پژوهش ،میبایست نتایج مربوط به معنیداری یا
عدم معنیداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه
وهی گزارشگری
متغیرهای مستقل رویکردهایِ شی 
بینامتنیّتِ مالی و متغیرهای زمینهای بر متغیر وابسته
یسرمایهدرگردشرانشانمیدهد.

مدیریتِبهینه

جدول ( )۵نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا)
اثر

رویکردهایِ
وهی
شی 
گزارشگری
بینامتنیّتِمالی 
مبنایکنترل
(متغیرهای
زمینهای) 

تعاملمبنای
وهی
کنترلوشی 
گزارشگری
بینامتنیّتِمالی 

فرضیه

خطا

معنیداری

اتا

117

9/000

0/482

117

9/000

0/482

9/000

0/482
0/482

آزموناثرپیالی 

9/684

آماره آزمون
F
 39۱۲7۴/۲۲۲

4

آزمونالندایویلکز 

9/024

39۱۲7۴/۲۲۲

4

آزموناثرهتلینگ 

213/207

39۱۲7۴/۲۲۲

4

117

آزمونبزرگترینریشهروی 


213/207

39۱۲7۴/۲۲۲

4

117

9/000

آزموناثرپیالی 

 9/165

آزمونالندایویلکز 

 9/555

17/282
17/282

4

117

9/000

9/117

4

117

9/000

9/117

آزمونبزرگترینریشهروی 


0/145
 9/145

17/282

4

117

9/000

9/117

17/282

4

117

9/000

9/117

آزموناثرپیالی 

9/632

 81/639

4

117

9/000

9/353

آزمونالندایویلکز 

9/411

 81/639

4

117

9/000

9/353

آزموناثرهتلینگ 

1/454

 81/639

4

117

9/000

9/353

آزمونبزرگترینریشهروی 


1/454

 81/639

4

117

9/000

9/353

آزموناثرپیالی 

 9/454

19/100

6

205

9/000

9/243

آزمونالندایویلکز 

9/516

20/342

6

314

9/000

9/243

آزموناثرهتلینگ 

 9/665

24/198

6

251

9/000

9/243

آزمونبزرگترینریشهروی 


 9/665

50/201

9/000

9/243

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مجذور

مربعات

آزادی

مربعات

آزمون F

معنیداری

اتا

555/11
 ۲3۱/33۴

9/001

9/522

9/000

9/373

 9/99۱

9/017

0/000


9/182

نام آزمون

ضریبثابت 

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

مجذور

مقدار

آزموناثرهتلینگ 

128

4

جدول ( )۶اثرات آزمودنیهای پژوهش برای مدیریتِ بهینهی سرمایه در گردش فوالد
مبنای تغییرات
ضریبثابت

6804/688

2

 ۲۱90/۴۱3

وهیگزارشگریبینامتنیّتِمالی
شی 

7136/5
 735۱/7

2

 4864/217
 ۴۲33/۲۱

۲9/3۴5

وهیگزارشگریبینامتنیّتِمالی/متغیرهایزمینهای
تعاملشی 

1113/421

خطا 

 4232/305

2
 ۲۴

1728/601

20/514

نهای
متغیرهایزمی 

2

82/333
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رویکردهایشیوهیگزارشگریِبینامتنیّتِمالی(راهبردی

اینزمانهااز

یاعملیاتی)است،الزماستبرایهریکاز 

آزمونتعقیبی (آزمونtبرایگروهمستقل)استفاده
ابتدا الزم است پیش فرض
شود .به منظور تحلیل 
برابریواریانسگروههاموردبررسیقرارگیرد.اماباتوجه

بررسی

بهبررسیتساوی کواریانس در روش چندمتغیره ،
اینپیشفرضلزومیندارد.پسازطیمراحلفوق،اقدام
به انجام آزمون تعقیبی میشود که در ادامه نتایج سه
)ارائهشدهاند .

آزمونتعقیبیدرقالبجدول(7
براساسانجامِآزمونتعقیبی وسطحپنجدرصد
دربینامتنیّتِراهبردی/بینامتنیّتِعملیاتیدرگزارشگری
شرکتهایفعالدرصنعتفوالدباتوجهنمرهارزیابیِ

مالی
درمتغیرهایزمینهای

مدیریتِبهینهیسرمایهدرگردش
مشخصشد،براساسسطحمعنیداریزیر،9/95اختالف
معناداریوجوددارد.براساستحلیلهایآماریبایدبیان

نمود،هرسهبُعدِمتغیرهایزمینهایتحتعنوانمبنای
گروهودوبُعدِرویکردهایشیوهیگزارشگریبینامتنیّتِ
بهینهیسرمایهدرگردش
مالیبرنمرهمیانگینمدیریتِ  
شرکتهای فعال در صنعت فوالد اثر معنیداری دارد.

مشخص
همچنین برمبنای فرآیندِ تحلیلی آزمون 
شد،اختالفِمیانگینِمدیریتِبهینهیسرمایهدرگردش
در بینامتنیّت راهبردی در گزاشگری مالی نسبت به
بینامتنیّت عملیاتی در گزاشگری مالی بیشتر است .در
نهایت مشخص شد ،میانگین نمرهی اهمیتِ مدیریتِ
بهینهی سرمایه در گردش در سطح تحصیالتِ مدیران

بهطور معناداری بیش از متغیرهایِ جنسبت و سابقه

میباشد .
شرکتهایفعالدرصنعتفوالد 

سرمایهگذاران


براساسِ نتیجهی جدول ( )۱سطح معناداری
شرکتهای

وهیگزارشگری بینامتنیّتِ مالی
متغیرهایشی 
فعال در صنعت فوالد و گروه از  9/95کوچکتر است.
بنابراینمتغیرِشیوهیگزارشگریبینامتنیّتِمالیومتغیر
زمینهای دارایِ اثر معنیداری بر میانگین نمره مدیریتِ

شرکتهایفعالدرصنعتفوالد

بهینهسرمایهدرگردش
شیوهیگزارشگری
میباشد.درواقعازآنجاییکهاثرِتعاملِ 

نهای باتوجه به اینکه
بینامتنیّتِ مالی و متغیرهای زمی 
سطحکوچکتراز 9/95رانشانمیدهد،بایدبیاننمود

داریاثرتعاملیتاییدشدهاست.در اینجدول


عدممعنی
مجذوراتامیزانتأثیریاتفاوت هرمتغیربرمتغیروابسته
متغیرهایزمینهای

رانشانمیدهد.چونتأثیریاتفاوت 

میباشد؛ یعنی  ۲/7درصد تفاوتهای
برابر با   9/9۲7
بینامتنیّت راهبردی/عملیاتیِ گزارشگری مالی در نمرات
متغیر مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش مربوط به
میباشد .باتوجه به جدول ( )5چون
متغیرهای زمینهای  
متغیرزمینهایبرمیانگیننمره مدیریتِبهینهسرمایهدر

شرکتهای فعال در صنعت فوالد اثر معنیداری

گردش 
داردپسمیانگیننمرهمدیریتِبهینهسرمایهدرگردش
درسطحسن؛جنسیتوتحصیالتمدیرانمتفاوتاست.
رویکردهایشیوهیگزارشگری

همچنینمعنیداریتعاملِ

نهایرویمتغیرمدیریتِ
بینامتنیّتِمالی ومتغیرهای زمی 
بهینهی مدیریتِ سرمایه در گردش در جدول ( )۱به

معنایِ آن است که مدیریتِ بهینهی سرمایه در گردش
براساسِهمگراییشیوهیراهبردیوعملیاتیِبینامتنیّتِ
مالیمتفاوتهستند.بنابراینجهتبررسیاینمطلبکه

اختالفمیانگیننمره مدیریتِبهینهیسرمایهدرگردش
درزمینههای(تحصیالت؛جنسیتوسن)درکدامیکاز


جدول ( )۲مقایسه میانگین مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش براساس متغیرهای زمینهای به تفكیک شیوهی گزارشگری بینامتنیّتِ مالی
رویكردهای گزارشگری
بینامتنیّتِ مالی
بینامتنیّتراهبردیدر
گزاشگریمالی 
بینامتنیّتعملیاتیدر
گزاشگریمالی 

999

گروه

میانگین

تحصیالت  70/83
جنسیت   ۴۲/30
سن 

40/38

تحصیالت 

5۱/70

جنسیت 

30/35

سن 

30/75

............................................................

فاصله اطمینان  %5۵برای

اختالف

آماره

درجه

سطح

میانگین

آزمون t

آزادی

معنیداری

24/819

18/352

15/619

 ۲۲/5۱۴

45

45

9/000

9/001
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16/847
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30/127
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بحث و نتیجهگیری
هدفاینپژوهش،طراحیِ مدلِشیوه گزارشگری بینامتنیّت
مالی وتأثیر آنبرراهبردِبهینه مدیریتِ سرمایه درگردش
شرکتهایفعالدرصنعتفوالدبود.دراینپژوهشهمسو
باسوالاولودومتالششدتاازطریقِتحلیلبخشکیفی
نسبتبهطراحیِمدلِشیوهگزارشگریبینامتنیّتمالیاقدام
شود.دراینبخشازتحلیلِنظریدادهبنیادبراساسِرویکردِ
مصاحبهی انجام شده نقطهی

گلیزِر استفاده شد .طی  ۲۱
اشباعِتئوریکحاصلشدودومقوله؛۴مولفهومجموعاً۱۱
مضمونِ گزارهای تعیین شدند که باهدفِ رسیدن به حدِ
اجماعنظری،ازتحلیلدلفیاستفادهشدکهطیدومرحله
تحلیلی 5 ،مضمونِ سنجشِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت
مالی،حذفو ۲7مضموناینمتغیربرایپاسخبهآزمونِ
فرضیهپژوهشتأییدوواردبخشکمیگردیدند.نتایجِبخش
کمیباتوجهبهاستفادهازتحلیلِسناریویمبتنیبرواریانس
جهت پاسخ به فرضیه پژوهش پژوهش نشان داد ،رویکردِ
نهی
بینامتنیّت راهبردی درگزارشگری مالی برمدیریتِ بهی 
سرمایه در گردش نسبت بهرویکردِ بینامتنیّت عملیاتی در
گزارشگری مالی شرکتهای فعال در صنعت فوالد تفاوتِ
معناداری دارد .در تحلیلِ این نتیجه باید بیان شود ،از
آنجاییکه مدیریتِ مالی به عنوان یک حوزه از
تصمیمگیریهای شرکت در مسیرِ تدوینِ راهبردهایِ آتیِ
مالی شرکت تلقی میشود ،تمرکز شرکت در یکنواختی و
توسعهی محتواییِ مفاهیم قابلِ افشاء به طور ویژهتری

میتواند نسبت به توسعهی اهرمهای گزارشگری بینامتنیّت
مالی (بینامتنیّت عملیاتی) همچون رویکردهای فناوری
اطالعاتوسایبرنتیکمثلزبانگزارشگریتوسعهپذیرموثر

باشد.چراکهبنابهماهیتِمفهومِبینامتنیّتدرگزارشگری،
افزایشِظرفیتهاییازحوزهافشایِعملکردهایِمالیِشرکت
باشد،کهمیتواندارتقایِتصمیمگیریهایمالیرا


مدنظرمی
شدودرکمنسجمتریراایجادکند.لذا

بههمراهداشتهبا
الیهی اولیهی توسعهی رویکردِ بینامتنیّتِ راهبردی در

گزارشگری مالی به طرزِ قابلِتوجهتری میتواند به مدیریتِ
بهینهیسرمایهدرگردشمنجرشود.زیرابینشِایجادشده

به واسطهی راهبردهای مالی ،مسیرِ آتیِ شرکت در
تصمیمگیریهای مالی را ارتقاء میبخشد و زمینه برای

...........................................................

توسعهی کارکردهای گزارشگریِ مالی جهتِ پویاییِ تعاملِ

شرکت با ذینفعان باهدفِ رقابتپذیرتر نمودنِ صورتهای
مالیراهموارمینمایدوبهایجادِمدیریتِبهینهسرمایهدر
گردشبرایِارتقایِبازدهازطریقتقویتِظرفیتهایدارایی
جاری در کسب بازده بیشتر و کنترلِ ریسک از طریقِ
بدهیهایجاریِشرکتجهتپاسخگوییسریعتربهتعهدات
شرکت منجر خواهد شد .چراکه مدیریت بهینه سرمایه در
گردش،استفادهازظرفیتهاواجتنابِازتهدیدهایاحتمالی
در آینده براساس نقاطِ قوت و ضعفِ ساختاری در درون
شرکت میباشد .اما نکته حائز اهمیت تحلیل نتایج در
بسترهای مورد بررسی یعنی شرکتهای فعال در صنعت
فوالد میباشد.ازطرفدیگرکارکردهایمالیصنعتفوالد
بهدلیلعدمافشاءکاملاطالعاتمعموالًتحتتأثیرنوسانات
اقتصادی بازار سرمایه قرار میگیرد که این موضوع نیز
احتماالًدرتصمیمهایسرمایهگذارانجهتافزایشنقدینگی
شرکتها در بازارسرمایهبیتأثیرنباشدوسبب گرددتا
بسیاری از طرحهای اقتصادی و پروژههای این صنعت با
کاهششدیدنقدینگیوگردشسرمایهمواجهباشد.نتیجهی

آزمونِفرضیهباپژوهشهایلیوهمکاران)۱9۲۲(۱0؛بیتی
وهمکاران)۱99۴( 39واسدیوهمکاران()۲307مطابقت
دارد .
شدهپیشنهادمیشود،شرکتهااز

براساسِنتیجهکسب
طریقتمرکزبرتوسعهیدوسطحیِدوسوتوانیمالیِخود،

در دو بخشِ بینامتنیّتِ راهبردی و عملیاتی ساختارهایِ
یرابرنامهریزینمایند

متوازنیازعملکردهایگزارشگریمال
تاازاینطریقبتوانندبهشکلِویژهتریازپیامدِاینرویکرد
درگزارشگریمالی،یعنیمقایسهپذیریِصورتهایمالیدر
قیاس با سایرِ رقبا بهره مند شوند .لذا به شرکتها توسعه
میشودتا باانعطافپذیریِ فرآیندهایرویهایافشاءاز نظر
هموارسازیادراکِمنسجمترازنظرِافشایاطالعاتدرسطح
راهبردی ،هماهنگی بیشتری بین حاکمیتِ شرکتی و
کنندهی استانداردهای مالی ایجاد
نهادهایِ نظارتی تدوین 
نمایند و در سطحِ عملیاتی با توسعهی زیرساختهای
سایبرنتیکِاطالعات،بهتقویتِمکانیزمهایزبانِگزارشگری
توسعهپذیرکمکنمایند.همانطورکهدرنتیجهگیریمطرح
گردید ،یکی از معضالت اساسی در صنعت فوالد  ،عدم
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حمایت مکفی ازسرمایهگذارانوهدایت مناسبآنانجهت
یشان است.همچنین
بهره برداری حداکثری از سرمایه گذار 
شرکتهای این صنعت برای تامین سرمایه خود به جهت
وجودنرخسودبانکیبسیار باال ووجودتحریم وعدمامکان
تامین خارجی دچارمعضالتمیباشند.کهالزماستدولت
براساسچشماندازهایتوسعه ،نرخسود بانکی برای تامین
سرمایه در صنعت فوالد را باهدف سامان دهی به پایداری
کاهشدهدتا شرکتهایفعالدراینعرصهبرای تامین
سرمایهبامشکلیمواجهنشوندوتسهیالتباشرایطمناسب
راجهتتوسعهطرحهایخودکسبنمایند.
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Abstract
Financial reporting practices as an information strategy, while it can help increase the company's interaction with
stakeholders, can also be effective in the future direction of the company in terms of adopting the optimal level
of working capital. Financial intertextuality reporting is a systematic approach based on the interaction between
the company and stakeholders, which allows the presentation of comparable financial statements in a
competitive market and through it, it can influence the optimal working capital policies of the company due to
the increasing confidence in the market. The purpose of this research is designing a reporting financial
intertextuality model and its effect on the working capital management strategy. The methodology of this
research was mixed. In the qualitative part, grounded theory analysis based on Glaser approach was used to
formulate the model, and in the quantitative part was used analysis of variance. In fact, the purpose of the
analysis in the qualitative part was to present the model and in the quantitative part was to analyze the
differences between financial intertextuality reporting methods in the optimal adoption of working capital
management. The target population in the quality department was 12 academic specialists who were considered
experts, both scientifically and empirically. But the target population in a small part were the managers of the
accounting department of capital market companies who based on work experience and level of technical and
specialized knowledge according to the level of error 5% and test power 90%, 2 groups of 50 people based on
the separation of demographic variables on differences in reporting methods. Financial intertextuality was
selected and contributed to the optimal management of working capital. The results of the research in the
qualitative part indicate the existence of 2 categories, 4 components and 22 concept codes that have established
the method of reporting financial intertextuality in the form of an integrated quadrilateral model. Also, the results
in the quantitative section with respect to the two categories of strategic approach and operational intertextuality
of financial reporting showed that the strategic intertextuality approach in financial reporting on optimal working
capital management is significantly different from the operational intertextuality approach in financial reporting.
This result shows that since financial management is considered as an area of corporate decision-making in
formulating the firm's future financial strategies, the firm's focus on uniformity and content development of dis
closable concepts can be more specifically than the development of intertextual reporting levers (Operational)
such as information technology and cybernetic approaches such as scalable reporting language.

Keywords: Strategic intertextuality approach; Operational intertextuality approach; Working Capital
Management Strategy.
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