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مقدمه

مقایسهپذذیری حسذابداری بذرای شذرکتهذا و رذرمایهگذذاران مهذ ارذت .هیئذت تذدوین
ارتانداردهای حسابداری ( ،)0101با بیان اینکه یک تصمی منطقی نیازمند اطالعات حسذابداری

مقایسهپذیر ارت تا بتوان به دررذتی تفذاوتهذا و شذااهتهذای فرصذت هذای رذرمایهگذذاری را
پذذیری حسذابداری در اتخذا تصذمیمات رذرمایهگذذاری تأکیذد

ارزیابی کرد ،بر اهمیت مقایسه
میکند .دیفرانکو و همکاران ( ،)0100مقایسهپذیری حسابداری را بذه عنذوان نیدیکذی ریسذت
حسابداری بین دو شرکت تعریف میکنند .اگر شرکتها در مواجهذه بذا رویذدادهای اقتصذادی
مشابه ،اعداد حسابداری مشابه تولید کنند ،مقایسهپذیری حسابداری افیایش مییابذد .زمذانی کذه
شرکتها مقایسهپذیری حسابداری باالیی با شرکتهای همتا در صنعت داشته باشند ،مذیتواننذد
از طریق یادگیری از نحوۀ ررمایهگذاری شرکتهای همتا ،ررمایهگذذاریهذای خذود را بهاذود
باخشند.
یادگیری از شرکتهای همتا مستلیم درک بهتر رویدادهای اقتصادی (ویچن و همکذاران
 )0109و درترری به اطالعات قابل فه و قابل درک (چیرکذو و همکذاران )0109 ،ارذت تذا
بتوان با ارزیابی بهتر فرصتهای رذرمایهگذذاری (بیتذی و همکذاران ،)0102 ،بذه رذطک کذارایی
ررمایهگذاری مطلوبی ررید .مقایسهپذیری یکذی از ویگگذیهذای حسذابداری ارذت کذه هیینذة
کسذذا اطالعذذات را کذذاهش مذذیدهذذد و کمیذذت و کیفیذذت اطالعذذات در درذذترس بذذرای
تصمی گیرندگان را افیایش میدهذد (دیفرانکذو و همکذاران .)0100 ،بنذابراین ،انتظذار مذیرود
شرکتهای با قابلیت باالی مقایسهپذیری ،درترری بیشتری به اطالعات حسابداری داشته باشذند
و کارایی ررمایهگذاری باالتری داشته باشند.
مطالعذذات تبربذذی اخیذذر (مذذدرس و حصذذارزاده0289 ،؛ محمودآبذذادی و مهتذذری،)0261 ،
شواهدی را ارائه کردهاند که نشان میدهد درترری بذه اطالعذات باکیفیذت در هذر شذرکت ،بذر
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تخصیص کارآمد ررمایه تأثیر میگذارد .تحقیقات فوق با بررری رابطه ویگگیهای حسذابداری
شرکت و تصمیمات ررمایهگذاری همان شرکت ،بیان میکنند که اطالعات با کیفیت از طریذق
کاهش عدمتقارن اطالعاتی بین مدیران و رهامداران منبر بذه افذیایش کذارایی رذرمایهگذذاری
میشود .پگوهش حاضر ،با بسط نتایج پگوهشهای قالی ،به دناال بیان این مطلذا ارذت کذه آیذا
وجود ویگگی کیفی مشترک حسابداری ،یعنی مقایسهپذیری حسابداری بذین دو شذرکت همتذا،
رطک درترری به اطالعات با کیفیت محیطی را افیایش داده و باعث تخصیص کارآمذد رذرمایه
میشود؟
به دو دلیل نتایج این پذگوهش مهذ ارذت :اول ،هرچنذد کمیسذیون بذورس و اوراق بهذادار
( ،)0111و هیئت تدوین ارتانداردهای حسابداری مالی ( ،)0101ادعا کردند که مقایسذهپذذیری
حسابداری تخصیص کارآمد ررمایه را بهاود می بخشد ،بذا ایذن حذال کمتذر پگوهشذی بذه رابطذة
مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر تخصیص بهینه ررمایه به صورت تبربذی پرداختذه ارذت.
بنابراین ،مقایسهپذیری حسابداری و میایای آن یک موضوع جدید ارذت .دوم ،ایبذاد محیطذی
که کارایی ررمایهگذاری را تقویت میکنذد بذرای برتذری در رقابذت و موفقیذت ،حیذاتی ارذت
(چیرکوپ و همکاران .)0109 ،در این رابطه ،بدنه رو به رشدی از تحقیقات داخلی وجذود دارد
که عوامل مؤثر بر کارایی ررمایهگذاری را بررری میکنند (ثقفی و عر مذازار یذیدی0286 ،؛
مرادزاده فرد .)0261 ،با ایذن حذال ،نقذش اطالعذات حسذابداری شذرکتهذای همتذا در افذیایش
کارایی ررمایهگذاری نادیده گرفته شده ارت.
با ارتفاده از  099شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران ،در طذول دوره 0289
الی  ،0261رابطة بین مقایسهپذذیری حسذابداری و کذارایی رذرمایهگذذاری ارزیذابی شذد .مشذابه
دیفرانکو و همکاران ( )0100ابتدا ویگگیهذای مقایسذهپذذیری حسذابداری بذه عنذوان تذابعی از
ویگگیهای اقتصادی و رود ارزیابی شد .نتایج نشان داد که شرکتها ،در بازار رذرمایه مشذابه و
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صذذنعت یکسذذان مقایسذذهپذذذیری بذذاالتری دارنذذد .همقنذذین مقایسذذهپذذذیری در شذذرکتهذذای بذذا
ویگگیهای رود یکسان ،نظیر قابلیذت پذیش بینذی رذود ،همواررذازی رذود و گذیارش یذا عذدم
گیارش زیان ،بیشتر ارت .نتایج فوق ،اعتاار شاخص مقایسهپذیری در رطک شرکتهای داخلذی
را نشان میدهد.
در قدم دوم ،مشاهده شد که مقایسهپذیری حسابداری ،رابطة منفی با ررمایهگذذاری بیشذتر
(کمتذذر) از حذذد دارد .در واقذذف بذذا افذذیایش هذذر واحذذد انحذذرا

معیذذار مقایسذذهپذذذیری ،کذذارایی

ررمایهگذاری ( )9%افیایش پیدا میکند .این نتایج با بسط نتایج پذگوهشهذای قالذی -کذه نشذان
میدهند ویگگیهای حسابداری یک شرکت بر تصمیمات ررمایهگذذاری همذان شذرکت مذؤثر
ارذذت (هذذالی و پالذ 0202 ،؛ الماذذرت و همکذذاران -)0119 ،نشذذان مذذیدهذذد کذذه ویگگذذیهذذای
حسابداری یک شرکت بر تصمیمات ررمایهگذاری شرکتهای همتا نیی مؤثر ارت.
راختار بقیة مقاله به صورت زیر ارت .در بخش بعد پیشذینه و ادبیذات پذگوهش و همقنذین
فرضیه بیان میشود .رپس طرح تحقیق و نحوه اندازهگیری متغیرهای اصلی بیان میشود .پس از
آن نمونه توصیف شده و رپس نتایج و ارذتحکام نتذایج آورده شذده ارذت .در بخذش آخذر نیذی
نتایج بحث و تفسیر شده و پیشنهادها ارائه شده ارت.
مبانی نظری

در محیط اصذطکاکی ،رذرمایهگذذاری بذه جریذانهذای نقذدی داخلذی محذدود نمذیشذود
(هایاشی)0680 ،؛ با وجود این ،انتخا بین تئوریهای موازنة پایدار 0و رلسله مراتا 0مربوط به
راختار ررمایه (مایرز ،)0681 ،و مناقشه بین مدیران و رهامداران بر رر مسائلی مانند اندازه بهینه
شرکت و پرداخت وجه نقد بذه رذهامداران در شذرکتهذای بذا مذازاد وجذه نقذد آزاد نسذات بذه
فرصت های رودآور ررمایهگذاری (جنسذن ،)0689 ،منبذر بذه تحریذف تصذمیمات رذرمایهای
مذیشذذود کذذه بذذه اطالعذذات حسذذابداری اجذذازه مذذیدهذذد نقذذش مهمذذی در فراینذذد تصذذمی گیذذری
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ررمایهگذاری ایفا کنند .افشای مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطالعذاتی میذان مذدیران بذا وام
دهندگان و رذرمایهگذذاران ،و کذاهش خطذر اخالقذی ،گذیینش نادررذت و هیینذههذای پذایش
مدیریت (ثقفی و عر مازار ییدی )0286 ،و فراه کردن اطالعات الزم در مورد فرصذتهذای
ررمایهگذاری و چگونگی ارتفاده از ررمایه در برابر این فرصت هذا (آرمسذترانگ و همکذاران،
0101؛ بایر و هماران ،)0101 ،میتواند ررمایهگذاری شرکت را بهاود باخشد.
یک جریان ادبیات مربوطه ،به بررری ویگگی دیگر حسذابداری ،یعنذی محافظذهکذاری و
کارایی ررمایهگذاری پرداخته ارت .شواهد پگوهشهای فذوق نشذان مذیدهذد ،محافظذهکذاری
دارای منافف اطالعاتی ارت و مذی توانذد از طریذق بهاذود نظذارت بذر تصذمیمات رذرمایهگذذاری
مدیریت ،موجا کارایی ررمایهگذاری شود (محمودآبذادی و مهتذری .)0261 ،بذه طذور کلذی،
محافظهکاری ،درتررذی بذه منذابف اطالعذاتی را افذیایش مذیدهذد و از طریذق بهاذود تصذمیمات
ررمایهگذاری ،منبر به کارایی آن می شود (گارریاالرا و همکاران.)0116 ،
حوزۀ دیگری از ادبیات پذگوهش وجذود دارد کذه بیذان مذیکنذد ،شذرکتهذای همتذا از
اطالعات مالی همدیگر تأثیر میپذیرند .بدین صورت که شرکتهذا از اطالعذات صذورتهذای
مالی همتایشان یاد میگیرند و در ریارتهای ررمایهگذاری خود تبدید نظر میکنند (دورنو و
مانگن .)0116 ،در واقف ،شرکتها تصمیمات خود را بر اراس اطالعات مالی همتایشان مبذددا
ارزیابی میکنند که نشان میدهد صورتهای مالی شرکتهای همتا مناف اطالعاتی مهمی بذرای
اتخا تصمیمات رهامداران بازار ررمایه ارت (گلیسون و همکاران.)0118 ،
بخذذش قابذذل تذذوجهی از ادبیذذات پذذگوهش بذذه برررذذی اطالعذذات مذذالی مذذؤثر بذذر کذذارایی
ررمایهگذاری پرداخته ارت .در تمامی مطالعات فوق درتررذی بذه اطالعذات مذالی باکیفیذت از
عوامل کلیدی رریدن به کارایی ررمایهگذاری ارت .دیفرانکذو و همکذاران ( )0100ارذتدالل
میکنند که مقایسهپذیری حسذابداری هیینذة کسذا اطالعذات را کذاهش مذیدهذد و کمیذت و
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کیفیت اطالعات در درترس برای تصمی گیرندگان را افیایش میدهد .بنذابراین ،در حذالی کذه
برخی از ویگگیها حسابداری ،شامل کیفیت اطالعذات حسذابداری و محافظذهکذاری ،منبذر بذه
کارایی باالی ررمایهگذاری میشود ،این پگوهش به دناال بیان ایذن مطلذا ارذت کذه ،ویگگذی
دیگر حسابداری یعنی مقایسهپذیری نیی منبر به کارایی باالی ررمایهگذاری میشود.
پیشینۀ پژوهش

بیدل و همکاران ( )0116نشان دادند که کیفیذت بذاالی گذیارش
بیدل و هیالری ( )0119و 
کردن انحرا

مالی ،کارایی ررمایهگذاری را از طریق محدود

از ریارت هذای رذرمایهگذذاری

رذود بذا رذرمایهگذذاری بیشذتر
مطلو  ،بهاود می بخشد .به طور خاص ،آنها نشان دادند کیفیت 
اراس بنا شده ارذت و

(کمتر) از حد در ارتااط ارت .بخش عظیمی از ادبیات حسابداری بر این
شذذواهدی را در مذذورد کیفیذذت اطالعذذات حسذذابداری یذذک شذذرکت و کذذارایی تصذذمیمات
ررمایهگذاری همان شرکت ،فراه میکند (مکنیکولی و ارتوبن0118 ،؛ بوشذمن و همکذاران،
 ،0100مکنیکولی و ارتوبن.) 0100 ،وردی ( ،)0119با بررری رابطة بذین کیفیذت گیارشذگری
مالی و کارایی ررمایهگذاری ،نشان داد که کیفیت گیارشگری مالی با رذرمایهگذذاری کمتذر و
بیشذذتر از حذذد رابطذذة منفذذی دارد .وی دریافذذت کذذه رابطذذة بذذین کیفیذذت گیارشذذگری مذذالی و
ررمایهگذاری کمتر از حد در شرکت هذایی کذه بذا محذدودیت مذالی مواجهنذد قذویتذر ارذت.
همقنین رابطة بین کیفیت گیارشگری مالی و ررمایهگذذاری بیشذتر از حذد در شذرکتهذای بذا
مانده وجه نقد مازاد ،قویتر ارت .
اعالم تبدید ارائة صذورتهذای مذالی نذه تنهذا
گلیسون و همکاران ( )0118بیان کردند که 
منبر به کاهش قیمت رهام خود شرکت میشوند ،بلکه قیمذت رذهام شذرکتهذای همتذا را نیذی
تحت تأثیر قرار میدهد .آنها نشان دادند ،زمانی که شرکت تبدید ارائهکننذده و شذرکت همتذا،
دارای حسابرس یکسانی باشند ،از جانا ررمایهگذار شوک بیرگی به قیمت رهام شرکت همتا

مجلۀ دانش حسابداری /دورۀ نهم /ش  /2تابستان  /6831پیاپی 68 /88

وارد میشود .ررمایهگذاران صورتهای مالی شرکتهذایی کذه تبدیذد ارائذه نکذردهانذد را بذر
مذالی شذرکتهذای
اراس اطالعات جدید مبددا ارزیابی میکنند که نشان میدهد صورت های 
همتا مناف اطالعاتی مهمی برای اتخا تصمیمات رهامداران بازار ررمایه ارت.
دورنو و مانگن ( )0116با بررری اینکه تبدید ارائة صورتهای مالی شذرکتهذای رقیذا
چه اطالعاتی در مورد پروژۀ ررمایهگذاری آنها میدهد ،نشذان دادنذد کذه پذس از ارائذة مبذدد
اعداد حسابداری ،شرکتهای همتا باورهای خود در مذورد فرصذتهذای رذرمایهگذذاری را بذه
روزررذذانی کذذرده و آنهذذا را دگرگذذون مذذیرذذازند .آنهذذا بیذذان کردنذذد کذذه اعذذالم تبدیذذد ارائذذة
صورتهای مالی شرکتهای رقیا ،حاوی اخاار مهمذی در مذورد پذروژههذای رذرمایهگذذاری
شرکت همتا ارت که باعث میشود شرکتهای همتا ،به طور قابل توجهی ررمایهگذذاریهذای
خود را در رال تبدید ارائه کاهش دهند .نویسندگان معتقدند که شرکتهای همتا از اطالعذات
جدید فراه  شده تورط صورت های مالی تبدید ارائه شده ،یذاد مذیگیرنذد و در ریارذتهذای
نظر میکنند.
ررمایهگذاری خود تبدید 
تا همین اواخر تحقیقات تبربی در مقایسهپذیری حسابداری با توجه بذه عذدم وجذود یذک
قابل اعتماد ،محدود شده بود (ارشذیپر .)0112 ،دیفرانکذو و همکذاران ()0100
شاخص تبربی 
بر برونداد و بر ارذاس شذااهت پارامترهذای
برای اندازهگیری مقایسه پذیری ،یک شاخص ماتنی 
حاصل از تخمین رگرریون خطی بین رود و بازده شرکتهای همتا ،معرفی کرد .بدین ترتیذا،
از بازده به عنوان نماگر رویدادهای اقتصادی که در یذک دورۀ معذین فذاش مذیشذود و از رذود
حسابداری به عنوان نماگر مییان تأثیرگذذاری ایذن رویذدادهای اقتصذادی بذر اعذداد حسذابداری
ارتفاده میشود .بیتذی و همکذاران ( )0102اثذر حسذابداری متقلاانذه را بذر روی رذرمایهگذذاری
شرکتهای همتا بررری کردهاند .آنها دریافتنذد در طذول دورۀ ارائذة نادررذت اطالعذات مذالی،
گذاری خذود را افذیایش مذیدهنذد .رابطذة مباذت بذین رذود نادررذت و

شرکتهای همتا ررمایه
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نشان میدهد که گیارشهای مالی میتوانذد تذأثیر قابذل تذوجهی بذر تصذمیمات
ررمایهگذاری ،
همتا داشته باشند.
ررمایهگذاری شرکتهای 
در تحقیقی که تورط ویچن و همکذاران ( )0109صذورت گرفذت ،تذأثیر مقایسذهپذذیری
حسابداری بر تصمیمات تخصیص ررمایه ،به طور خاص ادغام و تحصیل بررری شد .آنهذا بیذان
کردند که مقایسهپذیری حسابداری مبموعه اطالعات غنی در مورد شرکتهذای هذد

فذراه

میآورد که به شرکتهای تحصیل کننده کمک میکند پیشبینی بهتذری از جریذان نقذد آتذی،
درک بهتر از رویدادهای اقتصادی و ارزیابی بهتر شرکتهای هد

نسات بذه رذایرین را انبذام

دهند .آنها برای رنبش کارایی تصمیمات مربوط به تحصیل ،واکنش بازار به تحصذیل شذرکت
در پیرامون تاریخ اعالم تحصیل و عملکرد شذرکت پذس از تذاریخ تحصذیل را برررذی کردنذد.
نتایج نشان داد که مقایسهپذیری باالی شرکتهای هد  ،با بازده بذاالی بذازار در تذاریخ اعذالم
تحصیل و ه افیایی باالتر ،رابطه دارد .تبییه و تحلیل عملکرد عملیاتی پذس از تذاریخ تحصذیل
نشان داد ،زمانی که شذرکتهذای هذد

دارای اطالعذات حسذابداری مقایسذهپذذیرتری باشذند،

شرکتهای تحصیل کننده به رطک عملکرد عملیاتی بهتری میررند.
در نهایت ،در تحقیقی که تورط کامپال و ینگ ( )0109صورت گرفت ،برررذی شذد کذه
مقایسهپذذیری رذود بذین دو شذرکت ،بذر میذیان اطالعذاتی کذه یذک شذرکت ،از تبدیذد ارائذة
صورتهای مالی شرکت همتایش دریافت میکند ،چه تأثیری دارد و اینکه آیا این اطالعذات را
در رویداد مربوط به تبدید ارائة صورتهای مالی خود دخالت میدهد .آنهذا بیذان کردنذد کذه
مقایسهپذیری باالی رود بین دو شرکت ،منبر به کشف انتخا های مشابه حسابداری و برآورد
آنها در تبدید ارائة صورتهای مالی میشود .آنها شذواهدی ارائذه کردنذد کذه نشذان مذیدهذد
مقایسهپذیری ،حاوی اطالعات مهمی ارت که بر تصمیمات تبدید ارائه رایر شذرکتهذا تذأثیر
میگذارد.
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مذذدرس و حصذذارزاده ( )0289بذذا برررذذی رابطذذة کیفیذذت گیارشذذگری مذذالی و کذذارایی
ررمایهگذاری نشان داد کذه شذرکتهذایی کذه دارای رذطک بذاالی کیفیذت گیارشذگری 
مذالی
میباشند ،دارای ررمایهگذاری کذاراتری هسذتند .همقنذین آنهذا بیذان کردنذد کذذه بذین کیفیذت
معناداری وجود دارد.

گیارشگری مالی و ررمایهگذاری بیشتر (کمتر) از حد ،رابطة منفی و
در تحقیقی که تورط محمودآبادی و مهتذری ( )0261در مذورد محافظذهکذاری و کذارایی
ررمایهگذاری انبام شد ،وجود رابطة مبات و معنادار بین محافظذهکذاری حسذابداری و کذارایی
ررمایهگذاری تایید شد .نتایج به درذت آمذده مؤیذد آن ارذت کذه محافظذهکذاری دارای منذافف
اطالعاتی ارت که موجا کاهش ررمایهگذاریهای بیشتر از حد و کمتر از حد شده و درنتیبه
موجا کارایی ررمایهگذاری میشود .با توجه به نقش اطالعاتی محافظهکاری ،به نظر میررذد
دلیل این امر این باشد که محافظه کذاری موجذا بهاذود نظذارت بذر تصذمیمات رذرمایهگذذاری
مدیریت از طریق کاهش ررمایهگذاری در جایی که مدیران تمایل بذه رذرمایهگذذاری بیشذتر از
حد دارند می شود و همقنین موجا تسذهیل درتررذی بذه تذامین مذالی خذارجی ارزان قیمذت از
طریق افیایش ررمایهگذاری در جایی که مدیران تمایل به ررمایهگذذاری کمتذر از حذد دارنذد،
میشود.
کوشان و همکاران ( )0261با بررری اینکذه قیمذت رذهام شذرکتهذای همتذا ،چذه تذأثیری
برحساریت رذرمایه گذذاری شذرکت دارد ،بیذان کردنذد کذه رذه بذازار شذرکت بذر حسارذیت
ررمایهگذاریهای شرکت ،نسات به قیمت رهام شرکتهای همتا تأثیر دارد و همقنین محتوای
اطالعاتی قیمت رهام شرکتهای همتا بر حساریت ررمایهگذاریهای شرکت ،نسات به قیمذت
رهام شرکتهای همتا تأثیر دارد.
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بسط فرضیه

بینش مهمی که از اطالعات گیارش شده شرکت های همتا کسا مذیشذود ،مذیتوانذد بذر
کارایی ررمایهگذاری مؤثر باشد .روال اصلی این ارت ،چه زمانی این اتفاق رخ می دهد؟ بیتی
و همکاران ( ،)0102ارتدالل میکنند که شرکتها ،نگاهی به ررمایهگذاری شرکتهذای همتذا
دارند تا عدم اطمینان بازار محصول را کاهش دهند و فرصتهای ررمایهگذذاری امیداورکننذده
را شنارایی کنند .در صورت وجود مقایسهپذیری باال ،صورتهای مالی شرکتهای همتا ،قابذل
فه تر و آموزندهتر برای تصمیمات ررمایهای شرکتهای ارتفادهکننده ارت و فرایند یادگیری
آران میشود .دیفرانکو و همکاران ( )0100ارذتدالل کردنذد کذه مقایسذهپذذیری حسذابداری،
هیینه کسا اطالعات را کاهش داده و کمیت و کیفیت اطالعذات مذورد نیذاز تصذمی گیذری را
افیایش میدهد که منبر به اتخا تصمیمات بهتر و کذارایی رذرمایهگذذاری مذیشذود .بنذابراین،
فرضیه به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیه :شرکتها با قابلیت باالی (پایین) مقایسهپذیری با شرکتهای همتذا در صذنعت ،کذارایی
ررمایهگذاری باالتری (پایین) دارند.
روششناسی پژوهش

طرح این پگوهش از نوع نیمه تبربی و با ارتفاده از رویکرد پس رویدادی ارذت .از روش
پس رویدادی زمانی ارتفاده میشود کذه پگوهشذگر پذس از وقذوع رویذداد بذه برررذی موضذوع
بپردازد (نمازی .)0296 ،این پگوهش از نظر روش پگوهش ،در زمرۀ پگوهشهای توصیفی جای
میگیرند .مطالعات توصیفی به توصیف و تفسذیر شذرایط و روابذط موجذود مذی پذردازد (دالور،
 .)0289از لحاظ هد  ،این پگوهش جیء پگوهشهای کذاربردی ارذت .در پذگوهش کذاربردی
نظریه و اصولی که در پگوهشهای بنیادی تدوین میشود ،برای حل مسائل اجرایی و واقعذی بذه
کار گرفته میشود (خاکی.)0280 ،
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جامعه ،نمونه و دورۀ زمانی

جامعة مورد مطالعة این پگوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بذورس تهذران از دوره 0289
الی  0261ارت .روش نمونهگیری ،حذ

ریستماتیک ارت .بذدین منظذور ،کذل شذرکتهذای

عضو جامعه آماری که دارای ویگگیهای زیر هستند به عنوان نمونه انتخا میشوند:
 .0جیء مؤرسات وارطهگری مالی و شرکتهای ررمایهگذاری نااشند.
 .0از رال  0261-0289در بورس حضور داشته باشند و پایان رال مالی آنها ارفند باشند.
 .2بین رالهای  0261-0289وقفه عملیاتی نداشته باشند.
 .1بین رالهای  0261-0289تغییر رال مالی نداده باشند.
بر این اراس ،نمونة پگوهش شامل  099شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران
ارت که در مبموع  0208رال -شرکت مورد بررری قرار گرفته ارت.
اندازهگیری متغیرهای پژوهش
مقایسهپذیری حسابداری

برای اندازهگیذری مقایسذهپذذیری حسذابداری از الگذوی ارائذه شذده تورذط دی فرانکذو و
همکاران ( )0100ارتفاده میشود .طاق ایذن الگذو ،مقایسذهپذذیری حسذابداری بذه عنذوان میذیان
نیدیکذذی ریسذذت حسذذابداری دو شذذرکت تعریذذف مذذیشذذود .ریسذذت حسذذابداری دو شذذرکت در
صورتی مقایسهپذیرند که به ازای رویدادهای اقتصادی مشابه ،اعداد حسابداری مشابهی نمذایش
دهند .مطابق این پگوهش ،از بازده رهام به عنوان خالصهای از رویذدادهای اقتصذادی و از رذود
حسابداری به عنوان نماینده صورتهای مالی یک شرکت ارتفاده میشود .رود حسذابداری نذه
تنها رویههای حسابداری شرکت را شامل میشذود ،بلکذه نحذوه اجذرای ایذن رویذههذا در رذطک
شرکت را نیی در برمیگیرد.
با ارتفاده از الگوی رگرریون مقطعی زیر ،نمایش بازده در رذود حسذابداری شذرکت  iدر
طی  8رال برآورد میشود:
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( )0

Earning it   i   i Re turnit   it

در این الگو ،متغیر وابسته رود حسابداری شرکت  iدر رال  tارت که با ارزش بازار رذهام
اول دورۀ ارتاندارد شده ،و متغیر مستقل ،بازدۀ قیمت رهام شرکت  iدر رال  tارت .طاق معادلة
  i ،0و   iنماگر ریسذت حسذابداری شذرکت  iهسذتند کذه رویذدادهای اقتصذادی را در رذود

حسابداری نمایش میدهند .به طور مشابه ،معادله  0برای شرکت  jتخمذین زده مذیشذود کذه در
این صورت  j ،و   jیک نماینده برای ریست حسابداری شرکت  jارت.
مییان نیدیکی ریست های حسابداری فوق ،بیانگر مقایسهپذیری حسابداری بین دو شذرکت
ارت .اگر دو شرکت مبموعه یکسذانی از رویذدادهای اقتصذادی را تبربذه کننذد ،ریسذت هذای
حسابداری مقایسهپذیر ،صورتهای مالی مشابهی را تولید میکنند .با توجه به مفهوم فوق ،بازدۀ
قیمت رهام شرکت  iدر طی  8رال ،به عنوان وقایف اقتصادی مشابه ،وارد ریست حسذابداری دو
شرکت  iو  jمیشود و رود آنها برای  8رال پیشبینی میشود که به صورت زیر ارت:
( )0

E( Earnings )iit  ˆ i  ˆi Re turnit

( )2

E ( Earnings )ijt  ˆ j  ˆ j Re turnit

متغیذذر  ، E ( Earnings )iitرذذود پذذیشبینذذی شذذده شذذرکت  iارذذت کذذه از طریذذق ریسذذت
حسذذابداری و بذذازده شذذرکت  ،iدر دورۀ  tانذذدازهگیذذری شذذده ارذذت ، E ( Earnings )ijt .رذذود
پیشبینی شده شرکت  jارت که از طریذق ریسذت حسذابداری شذرکت  ،jو بذازده شذرکت  iدر
دورۀ  tاندازهگیری شده ارت .مییان مقایسهپذیری بذین دو شذرکت  iو  jدر رذال  ،tبذه صذورت
زیر اندازهگیری میشود:
( )1

) CompAcctijt   E ( Earningsii,t )  E ( Earnings ij ,t

میانگین قدرمطلق تفاوت رذود مذورد انتظذار دو شذرکت در منفذی یذک ضذر مذیشذود.
بنابراین ،مقادیر بیرگتر نشاندهندۀ مقایسهپذیری باالتر ریست حسابداری دو شرکت  iو  jارت.
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بعد از برآورد مییان مقایسهپذیری بذرای هذر شذرکت  iو شذرکت همتذای  jدر رذال  ،tمیذانگین
مقایسهپذیری شرکت  iبا کلیه شرکتهای  jمحاراه شده ارت که به عنوان اندازه مقایسهپذیری
شرکت خاص  iدر رال  tدر فرضذیههذای مذورد آزمذون ،ارذتفاده مذیشذود (بیتذی و همکذاران،
.)0102
کارایی سرمایهگذاری

وردی ( )0119کارایی ررمایهگذاری را انتخا تمذام پذروژههذای بذا خذالص ارزش فعلذی
مباذذت تعریذذف مذذیکنذد .بنذذابراین ،رذذرمایهگذذذاری ناکذذارا شذذامل چشذ پوشذذی از فرصذذتهذذای
ررمایهگذاری با خالص ارزش فعلی مبات (رذرمایهگذذاری کمتذر از حذد) ،و بذه همذین ترتیذا
انتخا پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی (ررمایهگذاری کمتر از حذد) ارذت .در شذاخص
کارایی ررمایهگذاری ،رطک ررمایهگذاری فعلی شذرکت بذا رذرمایهگذذاری مذورد انتظذار کذه
حالت بهینه ارت مقایسه میشود و تفاوت ایذن دو بذه عنذوان ناکذارایی رذرمایهگذذاری در نظذر
گرفته میشود .رطک ررمایهگذاری فعلی ،شامل مخارج ررمایهای ،هیینههای تحقیذق و تورذعه،
مخارج تحصیل ،منهای فروش دارایذیهذا و ارذتهالک دارایذی مشذهود و نامشذهود ضذربدر 011
ارت که با میانگین جمف داراییهای اول دورۀ ارتاندارد شده ارت (ریقاردرون.)0119 ،
رطک ررمایهگذاری مورد انتظار به عنوان تابعی از فرصتهذای رشذد در نظذر گرفتذه شذده
ارت (توبین .)0680 ،این الگو بر این ارتدالل ارت که فرصتهذای رشذد بایذد رذرمایهگذذاری
شرکت را توضیک دهذد (هوبذارد .)0668 ،رذاختار پایذهای فرصذتهذای رشذد ،بذه ارزش فعلذی
پروژههای شرکت جهت ررمایهگذاری آتی ،برمیگردد (مایر .)0699 ،بذه منظذور رذاخت ایذن
راختار محدودیتهایی وجود دارد ،زیرا مدیران شرکت نسات به فعالیذتهذای رذرمایهگذذاری
آتی اطالعاتی دارند که افراد خارج از رازمان نسات به آن بیبهرهاند .رویکرد ارتاندارد ادبیات
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پذذگوهش (بیذذدل و همکذذاران0116 ،؛ محمودآبذذادی و مهتذذری )0261 ،از رشذذد فذذروش جهذذت
مشخص کردن فرصتهای رشد ،به صورت زیر ارتفاده کردهاند:

Investmenti ,t   0i  1i SalesGrowt hi ,t 1   i ,t

( )1

مقادیر منطاق بر خط رگرریون باال ،رذطک رذرمایهگذذاری مذورد انتظذار شذرکت را نشذان
میدهد .پسماندهای منفی ررمایهگذاری کمتر از حد ،و پسماندهای مبات ررمایهگذاری بیشذتر
از حذذد ارذذت کذذه در منفذذی یذذک ضذذر شذذده ارذذت ،در نتیبذذه هذذر دو پسذذماند در کذذارایی
ررمایهگذاری افیایش مییابند.
نحوۀ آزمون فرضیه

مطابق تحقیقات گذشته (ویچن و همکاران 0109 ،و چیرکو و همکاران )0109 ،بذرای
آزمون رابطة بین مقایسهپذیری حسابداری و کارایی ررمایهگذذاری از الگذوی رگررذیونی زیذر
ارتفاده میشود:
( )9

Investmentit   0  1COMPit   2 AQit  3 LEVit   4 SIZEit
 5 MTBit   6CORRit   7Qit  8TANGit  9 SLACKit   it

در الگذذوی بذذاال ،متغیذذر  ، Investmentitپسذذماندهای معادلذذه شذذمارۀ  1و نمذذاگر کذذارایی
ررمایهگذاری ارت .متغیر  ، COMPitمیانگین مقایسذهپذذیری شذرکت  iبذا شذرکتهذای همتذا j

ارت .رایر متغیرها کنترلی و به صورت زیر هستند:
مطابق بیدل و هیالری ( )0119و بیدل و همکاران ( )0116کذه نشذان دادنذد کیفیذت بذاالی
گیارشگری مالی ،کارایی ررمایهگذاری را از طریذق محذدود کذردن انحذرا

از ریارذتهذای

ررمایهگذاری بهینه بهاود میبخشد ،اقالم تعهدی کنترل مذیشذود .متغیذر کنترلذی  ، AQitاقذالم
تعهدی ارت که از طریق انحرا

معیار پسذماندهای الگذو رگررذیون حذداقل مربعذات محارذاه

میشود و در آن متغیر وابسته ،تغییرات ررمایه در گردش و متغیر مسذتقل ،متغیذرهذای توضذیحی
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الگوی جونی ( )0110و الگوی دچاو و دیقذه ( )0110هسذتند .انذدازۀ کیفیذت اقذالم تعهذدی در
منفی یک ضر میشود به طوری که اندازۀ باالتر نشان از کیفیت اقالم تعهدی باالتر باشد.
متغیر کنترلی  ، LEVitاهرم مالی ارت که بذه صذورت جمذف بذدهیهذای شذرکت بذر جمذف
داراییهذای شذرکت محارذاه مذیشذود و بذه منظذور تذأثیر بذدهیهذای شذرکت بذر فعالیذتهذای
ررمایهگذاری صورت گرفته ارت .متغیر کنترلی  ، SIZEitاندازه شذرکت ارذت کذه بذه صذورت
لگاریت کل داراییها محاراه شده ارت و یک نماینده برای محدودیتهای مالی ارذت (لیذودن
و همکاران .)0116 ،متغیر کنترلی  ، MTBitنسات ارزش بازار به ارزش دفتذری حقذوق صذاحاان
رهام ارت تا تفاوت چش انداز رشد شرکت را کنترل کند.
برای اطمینان از اینکه مقایسهپذیری حسابداری به خاطر شااهت انتخا هذای حسذابداری و
نه شااهتهای اقتصادی ارت  ،دو متغیر کنترلی برگییذده شذده ارذت .بذه طذور خذاص ،از متغیذر
کنترلی  Qتوبین به عنوان مبموع ارزش بازار حقوق صاحاان رهام و ارزش دفتری بذدهیهذا بذر
جمذف دارایذیهذذا ،بذه منظذذور کنتذرل مبمذذوع فرصذتهذذای رذرمایهگذذذاری ،و از متغیذر کنترلذذی
 ، CORRitبه صورت میانگین هماستگی  00ماهه هر شرکت با شرکتهای همتا ،بذرای کنتذرل
شااهتهای اقتصادی ارذتفاده شذده ارذت (بیتذی و همکذاران .)0102 ،متغیذر کنترلذی ، TANGit
مشهود بودن ارت که به صورت نسات خالص اموال ،ماشینآالت و تبهییات بذر ارزش دفتذری
کل داراییها و متغیر کنترلی  ، SLACKitکسذاد مذالی ارذت کذه بذه صذورت نسذات وجذه نقذد
عملیاتی بر خالص اموال ،ماشینآالت و تبهیذیات محارذاه مذیشذود (محمودآبذادی و مهتذری،
.)0261
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
برآورد و اعتبار شاخص مقایسهپذیری

جدول شمارۀ  ،0آمار توصیفی مقادیر حاصل از تخمین معادلة شذمارۀ  0را ارائذه مذیدهذد.
نمونه ،متشکل از  099شرکت برای  8رال ارت .میانگین ضریا بتا برابر  1/00ارذت کذه نشذان
میدهد ،رابطة مباتی بین رود و بازده وجود دارد .میانگین ضریا تعیین نیی  1/11ارت.
جدول شمارۀ .1آمار توصیفی نتایج حاصل از تخمین الگو مقایسهپذیری

انحرا

معیار

دهک اول

میانه

دهک نه

متغیر

مشاهدات

میانگین

1/81

01/1

02/20

ضریا α

0208

01/1

9/22

1/00

1/20

ضریا β

0208

1/00

1/18

1/110

1/19

1/89

ضریا R2

0208

1/11

1/20

1/11

با توجه به جدید بودن شاخص مقایسهپذیری ،معیارهایی برای ارزیابی اعتاار آن ارائه شذده
ارت .ابتدا توزیف مقایسهپذیری جفت شرکت  iو  jمحاراه شده و رپس بر ارذاس ویگگذیهذای
اقتصادی و رود به چند گروه تقسی شده ارت .این تبییه تحلیل مذیتوانذد در مشذخص کذردن
تغییرپذیری مقطعی شاخص مقایسهپذیری مفید باشد.
شاخص مقایسهپذیری برای تمام جفت شرکتهای ممکن محاراه شذده ارذت .بخذش اول
جدول شمارۀ  ،0آمار توصیفی مقایسهپذیری حسابداری را برای  026916جفت شذرکت در هذر
رال ارائه میدهد .مقدار میانگین (میانه) مقایسهپذیری  ،)-6/10(-01/80ارت که نشان میدهذد
که میانگین (میانه) تفذاوت رذود حسذابداری شذرکتهذای  iو  jبرابذر  )-6/10( -01/80درصذد
ارزش بازار ارت.
در مرحلة بعد ،نمونه با توجه بذه ویگگذیهذای اقتصذادی تقسذی بنذدی شذده ارذت .ابتذدا از
طاقهبندی صنعت شروع شده ارت ،زیرا آن یک شاخص ارتاندارد اقتصادی برای شرکتهذایی
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ارت که اغلا همسان هستند (باربر و لیون .)0991 ،عالوه بر این ،شرکتها بر ارذاس انذدازه و
نسات ارزش دفتری بازار ،برای کشف اینکه آیا این عوامل تغییذر در شذاخص مقایسذهپذذیری را
توضیک میدهد ،مرتا شدهاند .شرکتهای  iو  jبر ارذاس ویگگذیهذای مخذتص خذود در پذنج
طاقه صنعت ،اندازه و ارزش دفتری به بازار ،طاقهبندی شده و رپس جفذت شذرکتهذای مشذابه
(به طور مبال شرکتها با طاقه صنعت یکسان یا طاقه اندازۀ یکسان) با جفت شرکتهذای مقابذل
(به طور مبال شرکتها در طاقه صنعت متفات یا اندازۀ متفاوت) مقایسه شذدهانذد .هذد

اصذلی

این ارت که شرکتهایی که انتظار میرود مقایسهپذیر باشند با شرکتهای کذه انتظذار مذیرود
مقایسهپذیر نااشند ،مقایسه شوند.
بخش دوم جدول شمارۀ  ،0نتایج را نشان میدهد .رفتذار شذاخص مقایسذهپذذیری بذر طاذق
انتظار بوده ارت .به طوری که میانگین ارزش مقایسهپذیری جفت شرکتهای  iو  jکذه از یذک
صنعت انتخا شدهاند ( ،)-6/09نسات به زمذانی کذه جفذت شذرکتهذای  iو  jاز صذنعتهذای
متفاوت انتخا شدهاند ( ،)-01/61بیشتر ارت .نتایج فوق از این دیدگاه که مقایسهپذذیری بذین
شرکتهای متعلق به صنعت یکسان بیشتر ارت ،حمایت میکند.
در مورد اندازه و نسات ارزش دفتری به بذازار ،میذانگین ارزش شذاخص مقایسذهپذذیری در
طاقات یکسان ( ،)-01/12بیرگتر از زمانی ارت کذه دو شذرکت در طاقذات مخذالف هذ قذرار
دارند ( .)-00/10همقنین جدول نشان میدهد که میانگین ارزش مقایسهپذذیری دو شذرکت در
طاقات ارزش دفتری به بازار یکسان ( ،)-00/68اندکی بیرگتر از زمانی ارت که دو شرکت در
طاقات مخالف ه قرار بگیرند ( .)-00/09نتایج فوق نشان میدهد که شااهتهای اقتصذادی بذر
شاخص مقایسهپذیری مؤثر ارت که انگییهای برای کنترل اندازه ،صنعت و نسات ارزش دفتذری
به بازار در آزمون فرضیه ارت.
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جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی مقایسهپذیری صورتهای مالی بر اساس نمونه تصادفی مشاهدات جفت شرکت ( iو )j

مقایسهپذیری جقت شرکت ( iو )j
بخش اول

تعداد
مشاهدات

کل نمونه

02/916

میانگین
-01/80

انحرا
معیار
9/20

بخش دوم :ویگگیهای اقتصادی

دهک اول

میانه

-00/09

-6/10

تعداد
مشاهدات

دهک
نه
-2/08

مقایسهپذیری
میانگین

میانه

در صنعت
شرکت  iو  jدر صنعت یکسان

619

-6/09

-9/20

شرکت  iو  jدر صنعت متفاوت

00/916

-01/62

-6/01

در اندازه
شرکت  iو  jدر طاقات یکسان (پنبک یکسان)

0/119

-01/12

-16/19

شرکت  iو  jدر دورترین طاقه نسات به ه (دورترین پنبک)

0/161

-00/12

-01/82

در نسات ارزش دفتری به بازار
شرکت  iو  jدر طاقات یکسان (پنبک یکسان)

0/119

-00/66

6/10

شرکت  iو  jدر دورترین طاقه نسات به ه (دورترین پنبک)

0/186

-00/08

-6/91

بخش روم :ویگگیهای رود

مقایسهپذیری
تعداد نمونه

میانگین

میانه

در قابلیت پیش بینی
شرکت  iو  jدر طاقات یکسان (پنبک یکسان)

0/119

-01/08

-8/21

شرکت  iو  jدر دورترین طاقه نسات به ه (دورترین پنبک)

0/186

-00/20

-6/20

در همواررازی
شرکت  iو  jدر طاقات یکسان (پنبک یکسان)

0/119

-6/60

-8/10

شرکت  iو  jدر دورترین طاقه نسات به ه (دورترین پنبک)

0/186

-00/21

-6/96

در زیان
جفت شرکت  iو  jهر دو زیان گیارش کنند یا رود گیارش کنند

01/109

-6/96

-8/28

شرکت  iزیان گیارش کند ولی شرکت  jرود گیارش کند و برعکس

2/098

-01/11

-02/0
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همانطور که در بخش  0بحث شد ،اگر شاخص مورد ارتفاده ،مقایسهپذیری را دربرگیذرد،
انتظار بر این ارت که این شاخص نسات به ویگگیهذای رذود مربذوط باشذد .ایذن پذیشبینذی بذه
وریلة مقایسة ارزش مقایسهپذیری برای شرکت با رذطوح مختلفذی از رذه ویگگذی رذود کذه در
تحقیقات پیشین ارتفاده میشود (شذامل ،قابلیذت پذیشبینذی ،همواررذازی و اینکذه آیذا شذرکت
گیارش زیاد داشته باشد) ارزیابی شده ارت .برای قابلیت پیشبینی رود از ضریا تعیین الگذوی
خودرگرریونی مرتاه اول خاص -شرکت و بذرای همواررذازی رذود ،از نسذات انحذرا
رود به انحرا

معیذار

معیار جریان وجوه نقد ارتفاده شده ارت (فرانسیس و همکذاران .)0111 ،زیذان،

یک متغیر مبازی ارت که اگر رود رال جاری کمتر از صفر باشد ،یک و در غیر این صذورت
صفر ارت (دکو و دیقو .)0110 ،همانند بخش قالی ،برای دو شاخص اولذی ،مشذاهدات جفذت
شرکتها را بر اراس  1طاق ویگگیهای مختص خود در  1طاقه مرتا کرده و رپس هذر طاقذه
با طاقات دیگر مقایسه میشود .برای ویگگی روم (زیان) جفت شرکتهذا بذر ارذاس اینکذه آیذا
شرکت  iو  jزیان داشتند ،به چهار گروه تقسی میشوند.
بخش روم جدول شمارۀ  ،0نتایج را نشان مذیدهذد .در مذورد قذدرت پذیشبینذی ،میذانگین
ارزش مقایسهپذیری دو شرکت با طاقات یکسان ( ،)-01/08نسات به میانگین مقایسهپذذیری دو
شرکت با طاقات مخالف ( ،)-00/01بیشتر ارت .همقنذین جذدول نشذان مذیدهذد کذه میذانگین
ارزش مقایسهپذیری ،زمانی که دو شرکت  iو  jدر طاقات یکسذان از لحذاظ همواررذازی رذود
قرار دارند ( )-6/60نسات به زمانی که در دورترین طاقذه نسذات بذه هذ قذرار دارنذد ()-00/21
بیشتر ارت .در مورد زیان ،میانگین ارزش مقایسهپذذیری در جفذت شذرکتهذایی کذه هذ زمذان
زیان ،یا ه زمان رود گیارش کرده بودند ( )-6/96نسات به جفت شرکتهایی که یکی رود و
دیگری زیان گیارش کرده ارت ( ،)-01/11بیشتر ارذت .نتذایج شذااهت در ویگگذیهذای رذود
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نشان میدهد کذه رفتذار شذاخص مقایسذهپذذیری مطذابق انتظذار بذوده و نشذان از اعتاذار شذاخص
مقایسهپذیری ارت.
تجزیه تحلیل توصیفی

جدول شمارۀ  ،2آمار توصیفی را برای کارایی ررمایهگذاری ،مقایسهپذذیری و متغیرهذای
کنترلی ارائه میدهد .با توجه به اینکه کلیة مقادیر مقایسهپذذیری منفذی ارذت و مقذادیر بیرگتذر
(کمتر منفی) نشان دهندۀ مقایسهپذذیری بذاالتری ارذت (دیفرانکذو و همکذاران .)0100 ،بذرای
راحتی تفسیر نتایج و هماهنگ با شاخص مقایسذهپذذیری حسذابداری ،کلیذه پسذماندهذای مباذت
(ررمایهگذاری بیشتر از حد) ضربدر منفی یذک شذد (وردی .)0119 ،در نتیبذه مقذادیر بیرگتذر
پسماندهای الگو کارایی ررمایهگذاری نشان از کارایی باالتر ررمایهگذاری دارد و رابطة مباذت
بذذین ایذذن دو متغیذذر ،نشذذان از افذذیایش کذذارایی رذذرمایهگذذذاری بذذه ازای یذذک واحذذد افذذیایش
مقایسهپذیری دارد .میانگین (میانذه) کذارایی رذرمایهگذذاری  )-1/90( -9/62و مقایسذهپذذیری
 )-8/18( -01/80ارت.
جدول شمارۀ  .3آمار توصیفی الگوی ( 1مقایسهپذیری و کارایی سرمایهگذاری)

متغیر

انحرا

معیار

دهک اول

میانه

دهک نه

مشاهدات

میانگین

-00/10

-2/11

-1/18

کارایی ررمایهگذاری

0208

-1/12

9/06

-8/18

-9/02

مقایسهپذیری

0208

-01/80

9/96

-08/10

-1/18

اقالم تعهدی

0208

-1/21

1/16

-6/19

-0/62

اهرم مالی

0208

1/19

1/00

1/08

1 /9

1/82

اندازه

0208

02/68

0/96

00/20

02/99

09/06

نسات ارزش دفتری به بازار

0208

1/91

1/18

1/09

1/12

0/02

توبین Q

0208

0/11

1/99

1/62

0/20

0/10

هماستگی بازده

0208

1/00

1/02

-1/11

1/00

1/20

کساد مالی

0208

0/00

2/01

-1/16

1/10

0/08

مشهود بودن

0208

1/00

1/09

1/12

1/09

1/19
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نتایج آزمون فرضیه

فرضیة پگوهش ،رابطة مباتی را بذین مقایسذهپذذیری حسذابداری و کذارایی رذرمایهگذذاری
پیشبینی میکند .جدول شمارۀ  ،1نتایج حاصل از تخمین الگو  9بذرای آزمذون فرضذیه را ارائذه
میدهد .نتایج ،مؤید آن ارت که بین مقایسهپذیری حسابداری و کارایی ررمایهگذذاری ،رابطذة
مبات و معناداری وجود دارد .این نتایج در رذطک اهمیذت ( )1%معنذادار ارذت .بنذابراین ،مطذابق
فرضیة مطرح شده ،نتایج رگرریون چند متغیره نشان میدهذد کذه مقایسذهپذذیری حسذابداری بذا
کارایی باالی ررمایهگذاری ،رابطه دارد .به طور خاص ،این نتایج نشان میدهذد کذه بذا افذیایش
یک واحد انحرا

معیار مقایسهپذیری ،کارایی رذرمایهگذذاری ( )9%افذیایش مذییابذد .نتذایج،

تاییدکننده فرضیه حاکی از آن ارت که صذورتهذای مذالی شذرکتهذای همتذاء بذورس اوراق
بهادار تهران ،قابل فه تر و آموزندهتر بذرای تصذمیمات رذرمایهای شذرکتهذای ارذتفادهکننذده
ارت .درنتیبه زمانی که شرکتهای ارتفادهکننده در حال تصمی گیری باشذند ،مقایسذهپذذیری
حسابداری باال با شرکتهای همتا ،فرایند یذادگیری را افذیایش داده از طریذق کسذا اطالعذات
مفید منبر به کارایی باالی ررمایهگذاری شده ارت.
بین اندازه و کارایی ررمایهگذاری ،رابطة منفی و معناداری وجود دارد که نشذان مذیدهذد
شرکتهای کوچک که با محدودیتهای مالی مواجه هستند ،نسات به شرکتهذای بذیرد در
تصمی گیری محتاطانه عمل میکنند و کارایی ررمایهگذاری باالتری دارند .ضریا اهرم مذالی،
مبات و معنادار ارت و نشان میدهذد شذرکتهذای بذا رذطک بذاالی تعهذدات ،بذه احتمذال زیذاد
انتخا های مطلوبی در تصمیمات ررمایهگذذاری دارنذد کذه منبذر بذه کذارایی رذرمایهگذذاری
میشود .در رارتای شواهد ارائه شده تورط بیدل و هیالری ( )0119و بیدل و همکذاران ()0116
که نشان دادند کیفیذت بذاالی گیارشذگری مذالی کذارایی رذرمایهگذذاری را بهاذود مذیبخشذد،

 /23مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری

مشاهده شد که بین کیفیت اقذالم تعهذدی و کذارایی رذرمایهگذذاری ،رابطذة مباذت و معنذاداری
وجود دارد.
جدول شمارۀ  .1مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری

متغیر

0/199

1/121
1/111

مشاهدات

ضریا

مقایسه پذیری

0208

1/191

1/120

اقالم تعهدی

0208

1/099

1/126

1/166

اهرم مالی

0208

0/118

0/196

0/290

1/108

اندازه

0208

-1/011

1/001

-0/911

1/011

نسات ارزش دفتری به بازار

0208

-1/118

1/110

-1/186

1/608

هماستگی بازده

0208

-0/860

0/110

-0/111

1/018

 Qتوبین

0208

-1/192

1/216

-0/211

1/091

کساد مالی

0208

1/112

1/199

1/911

1/100

مشهود بودن

0208

-0/026

0/082

-0/119

1/061

عرض از مادا

0208

-0/106

0/010

-1/626

1/219

رطک معناداری  Fفیشر

1/111

دوربین واتسون

0/816

ضریا تعیین تعدیل شده

1/120

انحرا

معیار

آمارۀ t

رطک معناداری

استحكام نتایج

در این بخش اعتاار نتایج پگوهش ،با ارتفاده از شاخص جایگیین کذارایی رذرمایهگذذاری
ارزیابی میشود .بدین منظور ،از الگوی ارائه شده تورط وردی ( ،)0119ارتفاده مذیگذردد .در
این الگو ،ررمایهگذاری مورد انتظار تابعی از فرصتهذای رشذد ارذت کذه بورذیلة  Qتذوبین بذه
صورت زیر اندازهگیری میشود:
()9

Investmenti ,t   0i ,  1i ,Qi , t 1   i , t
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در این الگو  ، Investmenti ,tرطک رذرمایهگذذاری فعلذی شذرکت ارذت کذه بذا توجذه بذه
پگوهش ریقاردرون ( ،)0119اندازهگیری میشود .و  Qتوبین ،بیانگر فرصذتهذای رشذد ارذت
که به صورت حاصل ضر قیمت رهام در تعداد رذهام عذادی بذه عذالوه ارزش دفتذری بذدهی
تقسی بر جمف داراییها در پایان رال مالی محارذاه مذیشذود (نمذازی و زراعذتگذری.)0288 ،
پسماندهای مبات (منفی) الگو فوق ،ررمایهگذاری بیشتر (کمتر) از حد ارت .پسماندهای مباذت
در منفی یک ضر میشود ،در نتیبه هر دو اندازه در حالت کذارایی رذرمایهگذذاری افذیایش
پیدا میکنند .معادله شمارۀ  ،9مربوط به آزمذون فرضذیه ،بذا در نظذر گذرفتن پسذماندهای معادلذه
شمارۀ  9به عنوان نماگر کارایی ررمایهگذاری و بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ،مبذددا
اجرا شده و نتایج آن در جدول شمارۀ  1ارائه شده ارت .مطابق با نتایج قالذی ،در رذطک اهمیذت
 ،%01مقایسذذهپذذذیری حسذذابداری رابطذذة مباذذت و معنذذاداری بذذا شذذاخص جذذایگیین کذذارایی
ررمایهگذاری دارد که نشان از اعتاار نتایج پگوهش دارد.
جدول شمارۀ  .1مقایسه پذیری حسابداری و شاخص جایگزین کارایی سرمایه گذاری

متغیر

انحرا

معیار

مشاهدات

ضریا

مقایسه پذیری

0208

1/191

1/121

عرض از مادا

0208

-9/02

1/129

رطک معناداری  Fفیشر

1/190

دوربین واتسون

0/609

ضریا تعیین تعدیل شده

1/110

آمارۀ t

رطک معناداری

0/89

1/190

-01/0

1/111

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پگوهش ابتدا شاخص مقایسهپذذیری حسذابداری مطذرح شذده تورذط دیفرانکذو و
همکذذاران ( ،)0100در شذذرکتهذذای عضذذو بذذورس اوراق بهذذادار تهذذران اجذذرا شذذد و میذذیان
مقایسهپذیری آنها اندازهگیری شد .رذپس بذا ارذتفاده از ویگگذیهذای اقتصذادی و رذود ،اعتاذار
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شاخص مقایسه پذیری مورد ارزیذابی قذرار گرفذت .مطذابق انتظذار ،نتذایج نشذان داد کذه هذر چذه
شرکتها از لحاظ ویگگیهای اقتصادی و رود در طاقههای یکسان قرار گیرند ،مقایسذهپذذیری
باالتری دارند که نشان از اعتاار ضمنی شذاخص مقایسذهپذذیری در رذطک شذرکتهذای داخلذی
ارت .در ادامه بررری شد که آیا مقایسهپذیری بین شرکتهای همتذا ،کذارایی رذرمایهگذذاری
شرکت تصمی گیرنده را افیایش میدهد؟ با ارتفاده از  099شرکت عضو بذورس اوراق بهذادار
تهران از رال  0289الی  ،0261مشاهده شد که مقایسهپذیری ،رابطة مبات و معناداری با کذارایی
ررمایهگذاری دارد.
نتایج این پگوهش بر اهمیت مقایسهپذیری در تصمیمات تخصیص رذرمایه شذرکت تأکیذد
میکند؛ به طوری که نتایج نشان میدهذد مقایسذهپذذیری حسذابداری یذادگیری از فرصذتهذای
ررمایهگذاری و کارایی صورتهای مالی شرکتهای همتا را تسهیل میکنذد .در ایذن صذورت
شرکتها قادر به اتخا تصمیمات ررمایهگذاری بهتری هستند و کارایی ررمایهگذاری باالتری
به ازای هر واحد ررمایهگذاری دارند.
با توجه به این کذه تذا همذین اواخذر شذاخص تبربذی از مقایسذهپذذیری در درذترس ناذود،
مطالعات محدودی در حوزه بسط آثار گیارشذگری مذالی در رذطک تحقیقذات داخلذی صذورت
گرفته ارت .نتایج این پگوهش نشان میدهد که گیارشگری مالی شرکتهای همتا بذر ویگگذی-
های حسابداری رایر شرکتها مؤثر ارت .پگوهشهای آتی میتوانند به برررذی رابطذة کیفیذت
گیارشگری شرکتهای همتا بذا ویگگذیهذای نظیذر مذدیریت رذود و محافظذهکذاری بپردازنذد.
همقنین با توجه به اینکه تصمیمات مربوط به تحصذیل شذرکتهذا نیازمنذد اطالعذات مربذوط بذه
پیشبینی جریانهای نقد آتی ،درک بهتر از رویدادهای اقتصادی و ارزیذابی بهتذر شذرکتهذای
هد

ارت ،مقایسهپذیری حسابداری میتواند با فراه کردن اطالعات فوق ،به تحصیل بهتذری
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منبذذر شذذود .بنذذابراین برررذذی رابطذذة بذذین مقایسذذهپذذذیری حسذذابداری و تحصذذیل شذذرکتهذذا بذذه
پگوهشگران آتی پیشنهاد میشود.
در حالی کذه رذود شذرکت ،شاخصذی مهذ از عملکذرد شذرکت ارذت ،تنهذا یذک بعذد از
صورتهای مالی را در بر میگیرد .برای مبال ،دادههای ترازنامه برای وام دهنذدگان ،مورسذات
رتاهبندی و رایر ارتفادهکنندگان حاوی اطالعات مهمذی ارذت .بنذابراین ،پیشذنهاد دیگذر بذرای
تحقیقات آتی راخت یک شاخص مقایسهپذیری چند بعدی از صورتهای مالی ارت.
یادداشتها
2. Pecking Order

1. Static Tradeoff
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