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چكیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تأثیر آن بر عملکرد شرکت بود.
پس از معرفی گزارشگری یکپارچه به منزله آخرین تحول گزارشگری شرکتها ،تعداد  56شرکت در مقطع زمانی
 8931انتخاب شده است .برای اندازهگیری گزارشگری یکپارچه از روش تحلیل محتوا؛ کسب و کار هوشمند از
پرسشنامه استاندارد پروویچ و همکاران ( )2182و عملکرد مالی از نرخ بازده داراییها استفاده گردیده است .برای
آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره (حداقل مربعات تعمیم یافته) استفاده شد .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که به طور میانگین شرکتها  9.75درصد گزارشگری یکپارچه ارائه کردهاند .همچنین
بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بر عملکرد شرکتهای
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار میباشد..
واژههای کلیدی :کسب و کار هوشمند ،گزارشگری یکپارچه ،عملکرد مالی.
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 -1مقدمه
گزارشگری یکپارچه تحمل و بهبود تجارت و پرورش و منفعت نهایی استفاده از موارد افشای مالی و غیرمالی در
گزارشهای تلفیقی شرکتها است .بنابراین پایداری مداوم گزارشگری یکپارچه یک تأکید اساسی است که با
شناخت نقاط قوت و ضعف و سپس توجیه اقدامات برای کاهش تأثیر تهدیدات و استفاده از فرصتها ،تحقق
خواهد یافت .بهینه سازی مفهوم مهمی برای افزایش توانایی مدیریت در برخورد با مجموعه ای از منابع است .از
طرف دیگر  ،ساختار سرمایه گذاری ،کنترل هزینه ،مدیریت اطالعات و داده ها میتواند باشد توسط مدیریت
هدف قرار داده شده است تا روند تصمیم گیری را افزایش دهد .ارتباط و ارتباط با مدیریتی که منابع مشاغل را
اداره میکند برای ارزیابی عملکرد هر یک از منابع شرکت بسیار مهم است .بخش گزارشگری یکپارچه این است
که از طریق پشتیبانی از تصمیمات مرتبط با تخصیص سرمایه و سایر تصمیمات مدیریت منابع ،با این شایستگیها
سازگار و بهبود یابد (آدامز و مک نیکالس 211. ،8؛ احمد حاجی و آنیفووس .)218. ،2
هدف گزارشگری یکپارچه در هر کسب و کاری به عنوان راهی برای روشن کردن مدل ها و تاکتیک های
تجاری ،که یک ارزش پیشنهادی سرمایهگذاری قانع کننده را نشان می دهد ،مشخص می کند .در این راستا
شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه نیز نقشه راه را برای درک گزارش یکپارچه شناسایی کرد ،زیرا این یک
فرایند ساده نیست .این نیاز به شناخت تاکتیکها و استراتژیهای شرکت با شناخت ذینفعان اصلی و نیازهای
دقیق آنها و استفاده از رویه های کسب اطالعات مورد نیاز برای یک روش جامع مدیریت کسب و کار دارد .مزایای
گزارشگری یکپارچه عمدتا با هدف پاسخگویی برای پایگاه های گسترده منابع مالی ،غیر مالی (مانند روابط
طبیعی ،تولیدی ،فکری ،انسانی ،اجتماعی) ارائه می شود (خاناحمدی و همکاران .)8011 ،از این نظر ،گزارشگری
یکپارچه ممکن است یک توانایی و آمادگی برای بحث و گفتگو با طیف گسترده ای از استفاده کنندگان را داشته
باشد ،جایی که گزارش ممکن است باعث ایجاد پاسخگویی برای طیف وسیعی از سهامداران شود .با این حال،
استداللی وجود دارد که اکثر تحقیقاتی که پایداری و پاسخگویی شرکتها را در برابر گروه گستردهتری از
سهامداران برجسته می کنند ،از جدیدترین چارچوب گزارشگری یکپارچه بین المللی استفاده میکنند که ایجاد
ارزش برای تأمین کنندگان سرمایه مالی را از طریق یک گزارشگری یکپارچه کارآمد تشخیص میدهد (فالور ،9
2186؛ دی ویلیرز  0و همکاران2185 ،؛ روبوتوم و الک  ،2185 ،6تامسون  5و همکاران.)2180 ،
در این میان و در پاسخ به افزایش اهمیت هوش اطالعاتی برای استفاده کنندگان ،مدیران و محیط کسب و
کار آنها ،شرکتهای امروزی سرمایهگذاریهای چشمگیری در سیستمهای هوش تجاری انجام دادهاند (هو ،.
 .)2182در واقع ،هوش تجاری برای به تصویر کشیدن دارایی های اطالعاتی سازمان برای توسعه درک دقیق از
پویایی کسب و کار و تصمیم گیری بهتر با جمع آور ی اطالعات از چندین منبع طراحی شده است .عمدتاً،
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سیستم هوش تجاری برای تجهیز تصمیمگیرندگان به اطالعات مورد نیاز در سطح تاکتیکی و استراتژیک برای
درک  ،مدیریت و هماهنگی عملیات و فرایندها در سازمان در نظر گرفته می شود .به ساده ترین مفهوم ،همه
این عوامل به دنبال ارائه کمک قابل قبول به کاربران در روند تصمیم گیری هستند .با همین حساب ،مزایای
مختلف هوش تجاری در ادبیات دانشگاهی مطرح شده و بر این اساس ،هوش تجاری به عنوان یکی از زمینه های
پیشرو در فناوری اطالعات تصور می شود و اولویت اصلی بسیاری از مدیران قرار گرفته است
از این رو ،این تحقیق ،رابطه کسب و کار هوشمند با گزارشگری یکپارچه را در یک مدل مفهومی تحلیل
میکند و تاثیر آن بر عملکرد شرکت را فراهم مینماید .به طور خاص ،این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال
است که چه رابطه ای بین کسب و کار هوشمند با گزارشگری یکپارچه وجود دارد؟ و این ارتباط چه تأثیری بر
عملکرد شرکت خواهد گذاشت؟.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کسب و کار هوشمند به توانایی یک سازمان در جمعآوری ،نگهداری و سازماندهی دادهها اطالق میشود .این
قابلیت منجر به تولید مقدار زیادی اطالعات میگردد که به تولید فرصتهای جدید میانجامد .به تعبیر دیگر کسب
و کار هوشمند بایستی هم هدف تجارت را در برداشته باشد و هم کاربرد عملی .کسب و کار هوشمند فرآیند
تبدیل دادههای خام به اطالعات تجاری و مدیریتی است که به تصمیمگیرندگان سازمان کمک میکند که
تصمیمات خود را سریعتر و بهتر اتخاذ کرده و براساس اطالعات صحیح عمل نمایند.
همه سازمانها از طریق تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی سازماندهی میشوند و تصمیمگیری اغلب
به عنوان تبدیل اطالعات برعملکرد تعبیر میشود و اطالعات یک اساس و پایه منطقی برایپ فرآیند تصمیمگیری
هستند .اطالعات منبع اصلی تصمیمگیری است و آنچنان اهمیت استراتژیکی دارد که آن را مترادف با قدرت
میدانند .کسب و کار هوشمندنه به عنوان یک ابزار و یک محصول و یا حتی یک سیستم ،بلکه به عنوان یک
رویکرد جدید در معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق درحداقل
زمان ممکن مطرح شده است (شاکری و حسنی آهنگری .)8932 ،هوش مجموعه تواناییهایی است که برای حل
مسأله و ایجاد محصوالت جدید که در یک فرهنگ ،ارزشمند تلقی می شوند ،به کار میرود .یکی از مهمترین انواع
هوش که در محیط کسب وکار و برای مدیران ارشد سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار است ،کسب و کار هوشمند
میباشد .کسب و کار هوشمند شامل فرآیندها ،ابزارها و فناوریهای مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات
و اطالعات به دانش مورد نیاز هستند .برنامههای کاربردی کسب و کار هوشمند موجب تسریع در روند تصمیم-
گیریهای تجاری در رابطه با کیفیت دادهها میشود .کسب و کار هوشمند موضوع گردآوری ،پردازش و تحلیل
حجم وسیعی از دادهها از سیستم داخلی و منابع خارجی را پوشش میدهد چرا که کسب و کار هوشمند از ابزار
پیشرفته تحلیل و پیشبینی سریع استفاده میکند که به یک شرکت این امکان را میدهد که برای دستیابی به
مقاصد سازمانی تصمیمات به هنگام و عاجل اتخاذ کند (گوپتا .)2119 ،8
Gupta

فصلنامـه اقتصاد مالی
دورۀ  / 11پیاپی  / 15زمستان 1011

1

 / 333رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای  / ...یحیی کامیابی و همکاران

گزارشگری یکپارچه به طور فزاینده ایی در دستور کار نهادهای نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت .در سطح
بینالمللی گزارشگری یکپارچه توسط شرکتهای دارای قدرت و نفوذ همانند بی 821و فدراسیون بین المللی
حسابداران  2مورد پذیرش قرار گرفته است (ژیا  9و همکاران .)218. ،همچنین کمیته بین المللی گزارشگری
یکپارچه همکاری خود را با سایر استانداردگذاران از جمله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری  0و هیئت
استانداردهای حسابداری مالی آمریکا  6به عنوان بخشی از مبحث گزارشگری شرکتی  5جهت توافق در جهت
دستیابی به مدل های افشای جایگزین شروع نموده است (بارث  .و همکاران .)218. ،در سطح ملی ،بسیاری از
کشورها در حال بازنگری قواعد گزارشگری خود به روشی مطابق با اصول گزارشگری یکپارچه هستند (ژیا و
همکاران .)218. ،در ایران بر اساس دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار (تبصره ماده ،)93
شرکتها می توانند اطالعات الزم درباره مسائل مالی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشگری
یکپارچه تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه نمایند (به صورت اختیاری).
سازمانها برای اجرای تفکر یکپارچه و دستیابی به گزارشگری یکپارچه به ابزار نیاز دارند .این ابزار باید کمک
کند که عملکرد سازمان از جنبههای مختلف پایداری سنجیده و موازنه بین سرمایههای مختلف نیز اندازهگیری
شود .شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه به دنبال ابزاری است که به وسیله آن بتوان گزارشگری یکپارچه را
انجام و بهبود داد .هرچند تاکنون نرمافزار خاصی برای گزارشگری یکپارچه طراحی نشده است ،اما ظهور
گزارشگری الکترونیکی در سالهای اخیر ،جهش بزرگی به سوی اجرای گزارشگری یکپارچه خواهد بود .استفاده
از گزارشگری الکترونیکی ،ابزاری است که برای ثبت ،گزارش ،پردازش ،ذخیرهسازی و ارسال دادهها مورد استفاده
قرار میگیرد که این باعث مدیریت بهتر فرایند و جریان بهتر گزارشگری می شود .دادهها و اسناد عملیاتی در
کسری از ثانیه به وسیله شبکه شرکت یا اینترنت ،قابل دستیابی خواهد بود .بدین ترتیب ،اطالعات الزم برای
بهبود فرایند و مدیریت اطالعات فراهم میشود .افزون بر این ،دستیابی سریع به اطالعات به کاهش هزینهها و
کارایی بیشتر منجر میشود .ویژگی اصلی این آن ،ورود آسان دادهها ،گزارشهای ساختاریافته واضح و تحلیل
کارای دادهها است .در قلب گزارشگری الکترونیکی ،مخزنی از دادهها وجود دارد که تمامی نیازهای گزارشهای
حسابداری و دیگر گزارشها را در خود جای داده است .این دادهها برای اجرای گزارشگری یکپارچه ضروری است؛
زیرا گزارشگری یکپارچه راهی است برای مخابره یکپارچه اطالعات عملکرد ،راهبرد ،راهبری و غیره در کوتاهمدت
و درازمدت (مغنی و همکاران.)8931 ،
گزارشگری یکپارچه همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در نوشتارهای مرتبط با حسابداری بوده است و در
این بخش به برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره میشود:
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داروغه حضرتی و همکاران ( )8933به بررسی شناسایی مؤلفهها و شاخصهای گزارشگری یکپارچه مبتنی
بر وب برای شرکت های ایرانی با اتخاذ رویکرد دلفی فازی و استفاده از تکنیک ) (FAHPجهت رتبهبندی و تعیین
اهمیت آنها از طریقه محاسبه اوزان ،پرداختند .در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات پژوهش مؤلفهها و
شاخصهای شناسایی شده در چهار بعد (مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و اختیاری) سازماندهی گردید و
نتایج نشان داد که بعد اصلی «مسئولیت اقتصادی» دارای بیشترین ضریب اهمیت و رتبه بوده و سه بعد دیگر به
ترتیب «مسئولیت قانونی»« ،مسئولیت اخالقی» و «مسئولیت اختیاری» رتبههای بعدی را به خود اختصاص
دادهاند.
ابوالفتحی و همکاران ( )8933به بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزشگذاری شرکتها و
عملکرد آتی شرکت با تاکید بر نقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی پرداختند .به همین منظور،
دادههای مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی  .ساله بین سالهای
 8931الی  8935برای  821شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها
استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بازار سرمایه نگرش مثبتی نسبت به شرکتهایی دارد که از رویکرد
گزارشگری یکپارچه برای ارائه اطالعات خود استفاده میکنند؛ و این نگرش مثبت منجر به افزایش ارزشگذاری
شرکت میگردد .همچنین رابطهی مثبت میان ارزشگذاری شرکت وگزارشگری یکپارچه در شرکتهای دارای
پیچیدگی سازمانی و شرکتهای نیاز به تامین مالی خارجی باالتر ،قویتر است.
صادقی و عابدینی ( )8931به بررسی تاثیر کسب و کار هوشمند بر عملکرد مالی شرکتها پرداختند .شرکت
مخابرات بندرعباس به عنوان مطالعه موردی تحقیق و مدیران این سازمان به عنوان جامعه آماری تحقیق مشخص
گردیدهاند .به منظور جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده و پرسشنامهای بر اساس پرسشنامه
استاندارد کسب و کار هوشمند و از نسبت بازده داراییها استفاده و تدوین شده است .پرسشنامه کسب و کار
هوشمنداز پرسشنامه استاندارد پرویچ (  ) 2182استخراج و عملکرد مالی نیز از طریق بازده دارایی مورد سنجش
قرار گرفته است .به منظور تأیید روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و به منظور بررسی پایایی آن نیز از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون رگرسیون استفاده شد
و نتایج تحقیق نشان داد که تمامی ابعاد کسب و کار هوشمند بر عملکرد مالی شرکتها موثر است.
دلپسند و محقق ( )893.به بررسی تأثیر کسب و کار هوشمند بر چابکی سازمان در بیمارستان های مقصد
گردشگری سالمت شهر تهران پرداختند .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان و بیماران بیمارستان -
های مقصد گردشگری سالمت شهر تهران به تعداد  801نفر بود .از میان جامعه آماری از طریق جدول مورگان
 819نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .به منظور
گردآوری دادهها از دو پرسشنامه کسب و کار هوشمند پروویج و پرسشنامه چابکی سازمان اسپایدرز استفاده شد.
نتایج نشان داد که متغیر کسب و کار هوشمند متغیر چابکی سازمانی را پیشبینی میکنند.
سبکرو و همکاران ( )893.به بررسی تأثیر کسب و کار هوشمند بر ساختار نوآوری باز پرداختند .جامعه
آماری پژوهش  890نفر از کارکنان یک شرکت تولیدی در شهر کرمانشاه بود که با استفاده از فرمول آماری
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کوکران تعداد  33نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .برای سنجش متغیر کسب و کار هوشمند از
پرسشنامه تدوین شده توسط پروویچ ( )2182و برای سنجش متغیر نوآوری باز از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شده است .روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوا و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد
سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که کسب و کار هوشمند بر ساختار نوآوری باز تأثیر مثبت و معنیدار دارد و
تمامی فرضیههای پژوهش مورد تأیید واقع شدند.
ریچارد و ادندال  )2121( 8به بررسی عملکرد گزارشگری یکپارچه شرکتهای پذیرفته شده در غنا از سال
 2116تا  2181پرداختند .برای بررسی  082گزارش ساالنه شرکتها ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد .سطح
و روند عملکرد گزارشگری یکپارچه شرکتها با توجه به مقیاس رتبهبندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد که شرکت ها افشاگری مثبت زیست محیطی و اجتماعی خود را افزایش داده و از گزارشگری یکپارچه
برای مدیریت تصویری از عملکرد بهتر خود استفاده میکنند.
کورتیسی  2و همکاران (  ،)2183برای تجزیه و تحلیل اثر پذیرش داوطلبانه گزارشگری یکپارچه ،نمونه ای
شامل  595شرکت از  6.کشور را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که گزارشگری یکپارچه؛ -8
سطح افشای شرکتی را افزایش و عدم تقارن اطالعاتی را کاهش می دهد -2 .کیفیت سود هر سهم گزارش شده
را افزایش می دهد -9 .تأثیر مثبتی بر رابطه ارزش دفتری با ارزش بازار ندارد -0 .این مزایا را با حاشیه کاهشی
ارائه میدهد (بزرگی تأثیر مثبت افشا رابطه معکوس با سطح شفافیت قبلی دارد) -6 .به نظر نمیرسد که نتایج
به دست آمده تحت تأثیر مناطق جغرافیایی و ساختارهای اقتصادی کشورها قرار گیرد و  -5شواهد روشنی در
خصوص رابطه عوامل مؤثر در اتخاذ گزارشگری یکپارچه و شرکتهایی که بیشتر در معرض آن ها قرار دارند،
وجود ندارد.
9
پیستونی و همکاران ( )2181با هدف ارزیابی کیفیت گزارش های یکپارچه 885 ،گزارش یکپارچه ارائه
شده توسط شرکتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد کیفیت گزارشگری یکپارچه پایین است،
شرکتها از چارچوب گزارشگری یکپارچه پیروی میکنند ،اما اطالعات اندکی در مورد جنبههایی مانند سرمایه،
مدل کسب و کار ،اولویتهای استراتژیک و روند ارزش آفرینی افشا میکنند و بیشتر به شکل گزارشگری یکپارچه
توجه میشود تا به محتوای آن .این پژوهش همچنین استدالل نمود علیرغم مزایای عنوان شده برای ذینفعان و
همکاریهایی که در جهت معرفی گزارشگری یکپارچه به عنوان بهترین شیوه عمل انجام می گیرد ،این نوع
گزارشگری در بین شرکتها به ندرت رواج یافته است و حتی هنگام اتخاذ این چارچوب به طور کامل نیز اجرا
نمی شود.
ژیا و همکاران ( ،)218.با استفاده از شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ ،به بررسی
شواهدی در خصوص سودمندی گزارشگری یکپارچه پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح
همگرایی یک شرکت با چارچوب گزارشگری یکپارچه ،خطای پیش بینی تحلیلگران کاهش مییابد .عالوه بر
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این ،بهبود همگرایی با چارچوب گزارشگری یکپارچه متعاقباً با کاهش هزینه سرمایه برای برخی از شرکتها
همراه است .این نتایج نشان داد گزارشگری یکپارچه اطالعات مفید و بیش از مکانیسمهای گزارشگری موجود به
بازار سرمایه ارائه میدهد.
برناردی و استارک  )2185( 8تأثیر تغییر سیستم گزارشگری بر صحت پیش بینی تحلیلگران را به عنوان
روشی از ارزیابی سودمندی گزارشگری یکپارچه مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که قبل از معرفی
گزارشگری یکپارچه؛ سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی با دقت پیشبینی تحلیلگر دارای
رابطه معناداری نبود و این در حالی است که پس از معرفی گزارشگری یکپارچه ،شواهدی وجود دارد که نشان
میدهد سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی با دقت پیشبینی تحلیلگر دارای رابطه است.
این پژوهش سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی را به عنوان متغیرهای واسطه در تعیین
اثربخشی گزارشگری یکپارچه در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که سطح افشای زیست محیطی و تا حدی
کمتر افشای راهبری شرکتی بر روی این رابطه تأثیر میگذارد.
سرافیم  ) 2186( 2در پژوهشی به بررسی رابطه بیـن گزارشگری یکپارچه و ساختار مالکیت یک شرکت
پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که به جرای گزارشگری یکپارچه پرداختند دارای سرمایهگذارانی با
نگاه بلندمدتتری بودند .از طرفی شرکتهایی که فرصت رشد بیشتری دارند و به صورت خانوادگی اداره نمیشوند
نسبت به ارائه گزارشگری یکپارچه پایدارتر عمل خواهد کرد .همچنین این پژوهش نشان داد سرمایهگذاری
شرکتها بر مسائل محیطی و اجتماعی و اثرات مسائل زیستمحیطی فعالیتشان بر جامعه به بهبود گزارشگری
یکپارچه کمک خواهد کرد و بر ترکیب سرمایهگذاران پایه مؤثر خواهد بود.
 -3فرضیههای تحقیق
شاخصهای کلیدی عملکرد مقادیر مختلفی از اطالعات را در مقایسه با معیارهای سنجش عملکرد ارائه میدهند.
نظریه اطالعات با تکیه بر اقدامات اطالعاتی برای بررسی اینکه آیا آنها برای تعیین یک زیربخش عملی از شاخص
های کلیدی عملکردها که در ارزیابی سودمندی اطالعات پایدار برای کاربرانی که حداقل از بین رفتن اطالعات
را دارند ،ارزیابی می شوند ،مورد بررسی قرار می گیرند .شاخص های کلیدی عملکرد به دلیل اهداف ایجاد ارزش
بلندمدت ،عملکردهای مالی و غیرمالی را در برابر اهداف اندازهگیری میکنند .آنها همچنین میتوانند برای
اندازهگیری عملکرد و نتایج حاصل از استفاده از داراییهای مشهود و نامشهود عالوه بر عملکرد سرمایه هایی که
تجارت در اختیار دارد ،استفاده کرد .آنها به ردیابی عملکرد سازمان در افق بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
کمک میکنند .استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد که مربوط به کاهش ضایعات تولید شده در تولید هستند
ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق بهبود عملکرد محیطی در ایجاد ارزش خارجی کمک کند .این توسعه
می تواند به یک تصویر برند پیشرفته منجر شود ،این به نوبه خود باعث افزایش رضایت مشتری می شود .این
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جایی است که معتقدند شاخصهای کلیدی عملکرد می توانند از قبل با ارزش باشند و بخشی از روایت گزارشگری
یکپارچه باشند .ساکا و اوشیکا  )2180( 8بیان کردند ،شرکتهایی که در حال حاضر گزارشهای یکپارچه صادر
میکنند از دستورالعملهای گزارشگری پایداری جهانی استفاده میکنند زیرا دستورالعملها شاخصهای کلیدی
عملکرد پشتیبانی را ارائه میدهند که بنگاهها برای ارزیابی پیشرفت خود استفاده میکنند.
در پاسخ به افزایش اهمیت هوش اطالعاتی برای مدیران و محیط کسب و کار آنها ،شرکتهای امروزی
سرمایهگذاری های چشمگیری در سیستمهای اطالعاتی تجاری انجام دادهاند .در واقع ،هوش تجاری به منظور
ترسیم دارایی های اطالعاتی سازمان برای ایجاد درک دقیق از پویایی مشاغل و تصمیمگیری بهتر با جمعآوری
اطالعات از منابع مختلف طراحی شده است (آرولدوس  2و همکاران2180 ،؛ لی  9و همکاران .)2111 ،هوش
تجاری به عنوان یک اصطالح عمومی مجموعهای از فناوریها مانند انباشت دادهها ،داده کاوی ،پردازش تحلیلی
بصورت آنالین ،سیستم های پشتیبانی تصمیم ،کارت امتیازی متوازن و  ...را تشکیل میدهد .به طور عمده،
سیستم هوش تجاری در نظر گرفته میشود تا تصمیمگیرندگان را به اطالعات الزم در سطح تاکتیکی و استراتژیک
برای درک ،مدیریت و هماهنگی عملیات و فرایندها در سازمانها مجهز کند (تسانگ و چائو  .)2115 ،0به عبارت
ساده تر ،تمام این کارکردها به دنبال این هستند که در فرآیند تصمیمگیری ،کمک قابل قبولی به کاربران ارائه
دهند .عمدهترین چالشهای شرکتهای امروزی داده های مورد نیاز مدیریت و تبدیل آنها به دانش مفید درباره
تصمیمات تجاری است .در واقع ،دانش به عنوان یک منبع استراتژیک تلقی میشود و میتواند در زمینه تصمیم -
گیری مفید باشد .بنابراین ،توانایی ایجاد اطالعات یا دانش برای مدیریت مؤثر سازمان مورد نیاز است (زاک ،6
 .)211.در واقع ،فرایند تصمیم گیری مستلزم پردازش یا استفاده از اطالعات یا دانش است که درک بهتر مشکالت
تجاری و دانش جدید بیشتری را به همراه میآورد .بنابراین ،میتوان درک کرد که بین تصمیمگیری و فرآیندهای
ایجاد دانش رابطه متقابل وجود دارد .در حقیقت ،شرکتها باید بینش بهتری نسبت به فرآیندهای تجاری خود
داشته باشند (سیفالهی .)8931 ،اصطالح ذینفعان شامل سرمایهگذاران ،مالکان ،هیئت مدیره و کارمندان به
طور کلی با عالقه و ارزشهای مختلف در فعالیتهای یک شرکت خاص بوده و بنابراین دستیابی به سطح باالتری
از رضایتمندی ،هدف اساسی برای هر بنگاه است .سازمان ها به دنبال اتخاذ ابزارهای ویژه مانند سیستمهای
پشتیبانی سازمانی برای کمک به تصمیم مدیر هستند و در نتیجه رضایت ذینفعان را افزایش دهند (کالرک  5و
همکاران .)211. ،بنا بر موارد مطرح شده فرضیههای زیر تدوین میگردد:
فرضیه اول :بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم :رابطه بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
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 -4روش تحقیق
این تحقیق از نوع تجربی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری میباشد .در این تحقیق اطالعات مالی از
صورتهای مالی و یادداشتهای مربوط به شرکتهای مورد مطالعه استفاده میشود .روش پژوهش فوق قیاسی
و استقرایی است ،بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ،مقاالت و سایت ها
به صورت قیاسی و گردآوری اطالعات و دادهها برای آزمون فرضیهها در قالب استقرائی انجام گرفته است.
جامعه آماری تحقیق ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی  8931است.
در این تحقیق به منظور نمونه گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است .بدین ترتیب که ابتدا تمامی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردید و در نهایت شرکتهایی انتخاب شدند که شرایط زیر را
دارا باشند:
 )8سال مالی شرکت ها طی کل دوره قلمرو زمانی پژوهش به پایان اسفند ختم شده و قبل از سال 8931
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )2جزء شرکتهای مالی و سرمایه گذاری مانند بانکها و بیمه نباشند.
 )9اطالعات مالی مورد نیاز در دسترس و سهام آنها در دوره مورد بررسی توقف معامالتی نداشته باشند.
در نهایت با توجه به موارد فوق  55شرکت در دوره تحقیق به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب گردید.
برای شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری یکپارچه ،ابتدا مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون مربوطه انجام و
از نظرات صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه استفاده و چارچوب نظری موضوع و منابع مربوطه تعیین گردید.
همچنین ،با مطالعه کتب و پیشینه پژوهش ،تدوین چک لیست گزارشگری یکپارچه براساس رایجترین رهنمودها
و استانداردهای بینالملی انجام و طراحی شد و درجه اهمیت هریک از اقالم افشاء ،شناسائی موانع ،مشکالت و
محدودیتهای گزارشگری یکپارچه شرکتها نیز صورت گرفت .پس از طراحی چارچوب اولیه تحقیق ،برای
اعتباردهی به چارچوب مذکور و مشخص ساختن ابعاد و طبقات آن و تعیین اینکه آیا چک لیست پیشبینی شده
گزارشگری یکپارچه شرکتها و عناصر آن با وضعیت و واقعیت موجود محیط شرکتی بازار سرمایه ایران تطابق
دارد ،از نظرات خبرگان استفاده و از مدلهای رگرسیونی زیر جهت انجام آزمون فرضیه ها تدوین گردید:
()8

IRi = α0 + α1 BIi + α2 Controli+ ei

()2

FPi = α0 + α1 BIi + α2 IRi + α3 BIi * IRi + α4 Controli + ei

گزارشگری یكپارچه()IR
شاخص امتیاز گزارشگری یکپارچه ،ترکیبی از اطالعاتی است که شرکتها در گزارشها یکپارچهشان فراهم
میکنند .مطابق با چارچوب گزارشگری یکپارچه به واسطه کنسول گزارشگری یکپارچه بینالمللی 1 ،عنصر
محتوای اصلی گزارشگری یکپارچه را تشکیل میدهند که این  1عنصر عبارتند از -8 :بررسی کلی واحد سازمانی
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و محیط خارجی- 2 ،استراتژیها و نحوه تخصیص منابع -9 ،الگوی کسب و کار -0 ،حاکمیت -6 ،فرصتها و
ریسکهای سازمان -5 ،عملکرد سازمان -. ،چشمانداز آینده و  -1آمادهسازی و ارائه .در هر عنصر محتوای اصلی،
 6پرسش را برای سنجش جامع بودن و کیفیت افشاسازی گزارشگری یکپارچه بر مبنای اصول تعبیه شده در
کنسول بینالمللی گزارشگری یکپارچه طرحریزی شده است .پاسخ به هر پرسش با یک مقیاس صفر تا پنج
ارزیابی میشود که در آن صفر نشاندهنده عدم تطابق با اصول گزارشگری یکپارچه و امتیاز  6نشاندهنده تبعیت
قوی از اصول گزارشگری یکپارچه است .در نتیجه ،امتیاز حداقل هر عنصر اصلی محتوا صفر و امتیاز حداکثر
برای هر جزء اصلی محتوا  26است .درنتیجه ،امتیاز نهایی کیفیت گزارشگری یکپارچه بین  1تا  211امتیاز
است؛ و درنهایت به منظور کوچک و همگن کردن دادهها ،امتیاز به دست آمده برای هر شرکت تقسیم بر حداکثر
امتیاز  211میگردد و نسبتی از معیار صفر تا یک بدست میآید هر چه امتیاز بدست آمده به یک نزدیکتر باشد
نشان از کیفیت باالی گزارشگری یکپارچه دارد.
عملكرد مالی شرکت()FP
برای محاسبه آن از شاخص نرخ بازده داراییها استفاده میشود .بازده مجموع داراییها میزان کارایی مدیریت را
در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان میدهد و میتوان گفت سادهترین شکل تجزیه و تحلیل
سودآوری ،برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش شده و جمع داراییهای منعکس شده در ترازنامه است .نرخ
بازده داراییها یکی از نسبتهای مالی است که از طریق تقسیم سود خالص به مجموع دارایی ها به دست میآید:
مجموع دارایی ها  /سود خالص = ROA

هوش تجاری()BI
برای هوش تجاری از پرسشنامه استاندارد پروویچ و همکاران ( )2182استفاده میشود .پرشسنامه از شش بعد
یکپارچگی دادهها ،قابلیت های تحلیلی ،کیفیت محتوای اطالعاتی ،کیفیت دسترسی به اطالعات ،استفاده از
اطالعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی ایجاد تشکیل شده است .پرسشنامه مذکور شامل
 91سوال بسته -پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت میباشد.
متغیرهای کنترلی نیز بر اساس تحقیقات قبلی به شرح زیر است:
 اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی کل دارایی.
 سودآوری :در مطالعات متعددی به عنوان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان یک عامل برای
سودآوری فعلی شرکت استفاده میشود.
 اهرم مالی شرکت :نسبت بدهیها به دارایی های شرکت.
 فرصتهای رشد شرکت :با استفاده از لگاریتم طبیع ی ارزش بازار سهام ،تقسیم بر ارزش دفتری سهام
بدست میآید.
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 -5نتایج تحقیق
در ابتدا به منظور بررسی پایائی پرسشنامه کسب و کار هوشمند از آلفای کرونباخ برای هر یک از شاخصهای
پرسشنامه محاسبه گردید .ضریب کل آلفای کرونباخ در این تحقیق  3179درصد میباشد که نشان میدهد
پرسشنامه از قابلیت اعتماد باالئی برخوردار است .بنا به دلیل باال بودن آلفای کل نیازی به حذف هیچ متغیری
در تحقیق نبوده است .همچنین از مقدار آلفای بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که ابزار اندازهگیری همپوشانی
و همسوئی داشته و از ثبات باالیی برخوردار است .از آنجایی که ممکن است متغیرهای اقتصادی دارای سری
زمانی نامانا باشند باید قبل از بهکارگیری در مدل ،بررسی الزم در مورد مانایی آنها صورت گیرد و نسبت به مانا
یا نامانابو دن متغیرهای سری زمانی اطمینان حاصل شود .به منظور ارزیابی پایایی متغیرها و حصول اطمینان از
عدم وجود ریشه کاذب در آنها از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو استفاده شد.
جدول( :)1آزمون مانایی متغیر های تحقیق
متغیر

لوین ،لین و چو
آماره

سطح معنی داری

گزارشگری یکپارچه
کسب و کار هوشند

28720
-0709

17111
0.000

عملکرد مالی

-93780

0.000

اندازه شرکت

-.7.1

0.000

سودآوری

-06710

0.000

اهرم مالی

-8.701

0.000

فرصتهای رشد

-93713

0.000

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج حاصل از جدول ( )8آزمون مانایی نشان میدهد چون که سطح معنیداری متغیرهای پژوهش با روش
لوین لین چو کمتر از  1716میباشد؛ بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده فرضیهی صفر رد میگردد .به عبارتی
ریشه واحد داشتن متغیرها پذیرفته نمیشود .بر این اساس متغیرها در سطح مورد بررسی پایا هستند.
مرحله بعدی تحلیل آماری و تجزیه و تحلیل اطالعات ،محاسبهی شاخصهای توصیفی میباشد .بنابراین
برای ورود به مرحلهی تجزیه و تحلیل اطالعات ،آمارهی توصیفی دادهها که شامل شاخصهای مرکزی ،پراکندگی
و انحراف از قرینگی بوده و همچنین آزمون جارگبرا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی میکند ،محاسبه گردیده
و نتایج در جدول ( )2درج شده است.
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جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
سطح

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

چولگی

جارگ برا

گزارشگری یکپارچه

0.376

0.365

0.536

0.292

1.534

188.8

17111

کسب و کار هوشمند

27250

27151

97102

87531

1733.

827100

17112

عملکرد مالی

0.054

0.067

0.721

-0.541

0.045

44.56

17111

اندازه شرکت

14.63

14.52

19.24

11.94

1.128

149.86

17111

اهرم مالی

0.621

0.653

0.97

0.016

-0.918

51.1

17111

سودآوری

0.06

0.201

4.83

-9.929

-4.644

22784.41

17111

فرصتهای رشد

2.17

2.322

7.419

-3.506

-0.467

12.201

0.002

معنی داری

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول ( )2نتایج آمار توصیفی دادههای پژوهش را نشان می دهد ،بع نوان نمونه میانگین گزارشگری یکپارچه
برابر با  179.5می باشد ،به عبارتی به طور میانگین گزارشگری یکپارچه شرکت ها  9.75درصد بوده و بیشتر
دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه متغیر گزارشگری یکپارچه برابر با 17956
میباشد که نشان میدهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .میزان عدم
تقارن منحنی فراوانی (چولگی) متغیر مزبور  87690میباشد ،یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این
اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد .نتایج حاصل از آزمون جارک-برا مبنی بر نرمال بودن متغیرهای پژوهش نشان
میدهد ،با توجه به اینکه سطح معنیداری کلیه متغیرها کمتر از  1716است ،در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر
نرمال بودن متغیرها رد میشود؛ به عبارتی توزیع دادهها نرمال نمیباشد
نتایج آزمون و پیش فرضهای مدل های رگرسیونی در جدول  9ارائه شدهاند .با توجه به جدول  9آزمون چاو
و آزمون هاسمن به دلیل مقطعی بودن دادهها از آزمونهای فوق صرف نظر میشود .همچنین طبق آماره اف
آزمون آرچ و معناداری آن که کمتر از سطح خطای  6درصد است ،ناهمسانی واریانس خطاها وجود دارد و از روش
حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون مدلها استفاده میشود .از آنجایی که سطح معنیداری آزمون بریوش-
گادفری بیشتر از سطح خطای  6درصد است ،مشکل خودهمبستگی بین خطاها وجود ندارد.
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جدول ( :)3نتایج آزمون انتخاب الگوی مدلهای رگرسیونی جهت آزمون فرضیههای پژوهش
مدلهای
پژوهش

مدل اول

مدل دوم

معناداری

مقدار

نتیجه آزمون

آزمون

آماره

چاو

اف لیمر

دادهها مقطعی است

هاسمن

کای دو

دادهها مقطعی است

بریوش  -گادفری

اف

97018

171.2

عدم خود همبستگی

آرچ

اف

89791.

17111

ناهمسانی واریانس خطاها

چاو

اف لیمر

دادهها مقطعی است

هاسمن

کای دو

دادهها مقطعی است

بریوش  -گادفری

اف

17868

17163

عدم خود همبستگی

آرچ

اف

897258

0.001

ناهمسانی واریانس خطاها

منبع :یافتههای پژوهشگر

هدف پژوهش در مدلها ،تبیین رابطه بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه در شرکتهای پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار تهران است .پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش ،نتایج تخمین برای شرکتهای
منتخب به شرح جدول زیر است:
جدول ( :)4نتایج مدل اول
متغیر وابسته :گزارشگری یكپارچه
متغیر

ضریب

آمارهیt

سطح معنیداری

مقدار ثابت

0.167022

4.298

0.000

کسب و کار هوشمند
اندازه شرکت

0.035513

7.561

0.000

0.007500

5.415

0.000

اهرم مالی

0.038795

1.040

0.302

سودآوری

0.002973

0.418

0.677

فرصت های رشد

0.001919

0.312

0.755

ضریب تعیین

0.119

ضریب تعیین تعدیل شده

0.044

آمارهF-

3.600

دوربین واتسن

87105

سطح معنی

داری )(F

17110

منبع :یافتههای پژوهشگر

مقدار عددی ضریب تعیین تعدیل شده بیان میکند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل
قابل توضیح است .در مدل اول با مقدار  17100درصد تغییرات متغیر گزارشگری یکپارچه توسط متغیرهای
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مستقل و کنترلی قابل توضیح است .مقدار آمارهی دوربین واتسون( )87105در فاصلۀ  876تا  276قرار دارد و فرض
عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون ساده و چندگانه باال استفاده کرد .از سوی
دیگر مقدار احتمال برآوردشده برای آمارهی  Fکمتر از  1716است .لذا معنیداری کل رگرسیون قابل تأیید بوده
و مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند گزارشگری یکپارچه را نشان دهند .با توجه به جدول ( )0نتایج
بدست آمده نشان می دهد که چون سطح معنیداری متغیر کسب و کار هوشمند ( )0.000کمتر از  6درصد
است در نتیجه دالیلی برای تأیید فرضیه صفر وجود ندارد؛ فرضیه مقابل ( )H1پذیرفته میشود .بنابراین میتوان
گفت بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین از میان متغیرهای کنترلی تنها متغیر اندازه شرکت تأثیرگذار بوده و بقیه
متغیرها هیچ گونه تأثیر و ارتباطی نداشتند.
هدف در مدل دوم ،تبیین رابطه بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تأثیر آن بر عملکرد مالی
در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است .پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش ،نتایج
تخمین برای شرکتهای منتخب به شرح جدول زیر است:
جدول( :)5نتایج مدل دوم
متغیر وابسته :عملكرد مالی
متغیر

ضریب

آمارهیt

سطح معنیداری

مقدار ثابت

-0.884944

-2.284835

0.0040

کسب و کار هوشمند

0.334293

2.126271

0.0048

گزارشگری یکپارچه

2.145001

2.189073

0.0093

کسب و کار هوشمند* گزارشگری یکپارچه

-0.913023

-2.243982

0.0086

اندازه شرکت

0.010899

0.542482

0.5896

اهرم مالی
سودآوری

-0.102686

-1.386193

0.1711

0.030259

2.159574

0.0350

فرصت های رشد

0.031061

2.514572

0.0148

ضریب تعیین

17208

ضریب تعیین تعدیل شده

17801

آمارهF-

27631

دوربین واتسن

87315

سطح معنی

داری )(F

17128
منبع :یافتههای پژوهشگر

مقدار عددی ضریب تعیین تعدیل شده بیان میکند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل
قابل توضیح است .در مدل با مقدار  8071درصد تغییرات متغیر عملکرد مالی توسط متغیرهای مستقل و کنترلی
قابل توضیح است .مقدار آمارهی دوربین واتسون( )87315در فاصلۀ  876تا  276قرار دارد و فرض عدم وجود
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همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون ساده و چندگانه باال استفاده کرد .از سوی دیگر مقدار
احتمال برآوردشده برای آمارهی  )17128( Fکمتر از  1716است .لذا معنیداری کل رگرسیون قابل تأیید بوده و
مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند عملکرد مالی را نشان دهند .با توجه به جدول ( )6نتایج بدست آمده
نشان میدهد که چون سطح معنیداری متغیر کسب و کار هوشمند ( ،)171101گزارشگری یکپارچه(،)171101
کسب و کار هوشمند*گزارشگری یکپارچه( )171139کمتر از  6درصد است در نتیجه دالیلی برای تأیید فرضیه
صفر وجود ندارد و فرضیه مقابل( )H1پذیرفته می شود .بنابراین میتوان گفت کسب و کار هوشمند و گزارشگری
یکپارچه بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد .همچنین از میان
متغیرهای کنترلی سودآوری و فرصت های رشد تاثیرگذار بودند.
 -6بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش رابطه بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است .برای این منظور دو فرضیه تدوین شده که نتایج آنها به شرح ذیل
میباشد.
یافتههای فرضیه و مدل اول حاکی از آن است که ضریب تعیین بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری
یکپارچه  17100بوده و به عبارتی  070درصد از تغییرات گزارشگری یکپارچه توسط کسب و کار هوشمند قابل
توضیح میباشد .همچنین با توجه به سطح معنیداری بدست آمده متغیر کسب و کار هوشمند ( )17111نشان
میدهد کسب و کار هوشمند بر گزارشگری یکپارچه تأثیر دارد .در اقتصاد دانش محور ،درک سریع و جامع کسب
و کار بیش از پیش اهمیت یافته است و همچنین قواعد و مقررات جدید در زمینه رقابت و پیچیدگی روزافزون و
سرعت فزاینده تغییرات نیز گویای این مطلب است .هوش تجاری دارای رویکردی مفید در پردازش و غنی سازی
اطالعات کسب و کار در محیطهای تجاری محسوب میشود .هدف اصلی هوش تجاری ارائه اطالعات و دیدگاههای
الزم به مدیران در پی بردن به توانمندیها و مخاطرات مهم پیش روی شرکتها و همچنین نحوه مواجهه شرکت
در وضعیت بهینه ،متعاقب تغییرات بالقوه میباشد.
نتایج فرضیه دوم نشان داد که ضریب تعیین تعدیل شده با مقدار  8071درصد تغییرات متغیر عملکرد مالی
توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است .مقدار آمارهی دوربین واتسون( )87315در فاصلۀ  876تا
 276قرار دارد و فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و مقدار احتمال برآوردشده برای آمارهی F
( )17128کمتر از  1716است .لذا معنیداری کل رگرسیون قابل تأیید میباشد .با توجه به نتایج بدست آمده
چون سطح معنی داری متغیر کسب و کار هوشمند ( ،)171101گزارشگری یکپارچه( ،)171101کسب و کار
هوشمند*گزارشگری یکپارچه( )171139کمتر از  6درصد است؛ رابطه بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری
یکپارچه بر عملکرد مالی تأثیرگذار است .این نشان میدهد که مزایای کسب و کار هوشمند در پردازش بهتر
دانش و کاهش زمان تصمیمگیری با استفاده از عملکرد در سازمانها تأثیر مثبت میگذارد .هدف اصلی کسب و
کار هوشمند برای مدیران از طریق ارائه گزارش تحلیلی ویژهای است که میتواند در روند تصمیمگیری دارای
فصلنامـه اقتصاد مالی
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ارزش باشد .عالوه بر این ،این عملکرد به بهرهبرداری از دادههای موجود برای بازیابی اطالعات و دانش کمک
میکند که در پشتیبانی از فرایند تصمیمگیری پیچیده مفید است .در عین حال ،اطالعات به عنوان یک مورد
اصلی در فرایند تصمیمگیری به پیچیدگی و عدم اطمینان مربوط میشود ،به این معنی که کسب و کار هوشمند
پردازش بهتر دانش ،کاهش زمان تصمیمگیری ،کاهش هزینه تصمیمگیری ،تصمیمگیری موثر ،مزیت رقابتی و
رضایت ذینفعان را فراهم می کند .نتایج این تحقیق با تحقیقات ریچارد و ادندال ( ،)2121کورتیسی و همکاران
(  ،)2183صادقی و عابدینی ( ،)8931دلپسند و محقق ( )893.و سبکرو و همکاران ( )893.همخوانی دارد.
از آنجا که شاخصهای کلیدی عملکرد به دلیل اهداف ایجاد ارزش بلندمدت و به ردیابی عملکرد سازمان در
افق بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت کمک می کنند؛ به مدیران شرکتها پیشنهاد میگردد استفاده از شاخص
های کلیدی عملکرد را در اولویت قرار داده تا از طریق بهبود عملکرد محیطی در ایجاد ارزش شرکت کمک کند.
رقابت در بازار میتواند به کاهش مشکالت نمایندگی؛ یا گاهی اوقات به تشدید مشکالت نمایندگی منجر گردد.
همچنین رقابت باعث افزایش سود نهایی حاصل از نوآوری شده که نوآوری بیشتر را به همراه خواهد داشت.
بنابراین به مدیران شرکتها و فعاالن صنعت پیشنهاد میگردد به موقعیت صنعت و کسب و کار خود توجه ویژه
ایی داشته باشند و از طریق افشا و گزارشگری هر چه بیشتر برنامههای تحقیق و توسعه به ایجاد شکوفایی اقتصاد
و بازار گردند .همچنین به مدیران بورسی و تدوینکنندگان استانداردها پیشنهاد میگردد در این راستا قوانین
بیشتر و الزام آورتری را تدوین نمایند زیرا موجب ارتقاء سطح افشاء و گزارشگری شرکتها و اهمیت دادن به آن
در محیط اقتصادی و تجاری در حال گذار ایران میشود.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between smart business and
integrated reporting and its impact on firm performance. After introducing integrated reporting as the
latest development of corporate reporting, 65 companies have been selected in the period of 1398. To
measure integrated reporting from content analysis method; Smart Business has used the standard
questionnaire of Provich et al. (2012) and financial performance from the rate of return on assets.
Multivariate regression method (generalized least squares) was used to test the research hypotheses.
The research findings show that on average, companies provided 37.6% of integrated reporting. There
is also a significant relationship between smart business and integrated reporting and this relationship
affects the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
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