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 چکیده 
ـاديهمه و هدف: زمینه ـ ـرات اقتص ـ ـا، اث ـ ـروس کرون ـ ـري وی ـ ـی در مقیاس جهانی و ملی قابل گی ـ  به توجه

ــود آورده  ـــ هاي تجاري خصوصاً از منظر این بیماري را بر فعالیت شواهدي که بتواند تأثیر ،است. برغم این اثرات وجـ
افشــاي آثار مالی کرونا و عملکرد آتی رابطه  یبررســ با هدف قیتحق نیالذا،  بدســت نیامد. ،حســابداري بررســی کند

 انجام شد. شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ست. براي انجام مطالعه از اطالعات ها:روش صیفی ا ضر یک مطالعه تو سال هاي  شرکت که117پژوهش حا طی 
ــتفاده هاي اطالعاقدام به افشــاي بحث کرونادر کنفرانس 1400تا  1398 ــایت کدال نموده اند اس ــانی موجود در س رس
 گردید.
 با فروش، سودعملیاتی و سودخالص آتی يمعنادار و منفیارتباط  افشاي کروناکه  نشان داد قیتحق یافته هاي نتایج:

مدت سهام بعالوه، میزان افشاي کرونا با بازده غیرعادي کوتاهدارد. جریان نقدعملیاتی آتی با  يو معنادار مثبتارتباط و 
 رابطه مثبت و معناداري دارد.

برغم تضعیف  ،بیشتري پیرامون آثار مالی کرونا داشته اندرسانی هایی که افشا و اطالعبطور کلی شرکت گیري:نتیجه
ها به مباحث مربوط گذاران درهنگام ارائه کنفرانسجریان نقدعملیاتی آنان افزایش داشته و سرمایه ،عملکردآتی شرکت 

 اند.به کرونا واکنش مثبت نشان داده

 : هاواژه دیکل
  ،اقتصاد، کرونا

 مدیریت مالی

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

یه یدر بت ح محفوظ   تر
 است.
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 مقدمه 

در ووهان چین  2019دســـامبر  31اولین بار در  کرونا ویروس

ـرات همه گزارش شد. ـ ـه اث ـ ـا، اگرچ ـ ـروس کرون ـ ـري وی ـ گی

ـادي ـ ـی در مقیاس جهانی و ملی قابل اقتص ـ ـود  به توجه ـ وج

ـــد  آورده و باعث ـــاد، کاهش رش ـــدن اقتص رکود و کوچک ش

ـورها  اقتصادي و بعضا رشد ـ اقتصادي منفی در تعدادي از کش

 ). 1ت (شــده اســ

در حقیقت شــیوع این بیماري عدم اطمینان زیادي را به جامعه و 

سیاري ست. ب سرمایه وارد کرده ا شناخته هايجنبه از بازار   نا

ــکی، دنیاي نه تنها در بیماري این در دنیاي تجارت نیز  بلکه پزش

). شــیوع ویروس کرونا رویداد بی 2اســت ( کننده و مبهم متحیر

ستاي اسابقه  ،ست و ابهام و عدم اطمینان زیادي ایجاد نموده ا

گذاران را به لذا تقاضــاي زیادي براي اطالعات از جانب ســرمایه

ها در تخمین تأثیر دنبال داشـــته اســـت. به همین دلیل، شـــرکت

ــیوع کرونا و ارائه اطالعات معنی ــرمایهش گذاران تالش دار به س

 ).3کنند (می

موجب شـــده  آثار اقتصـــادي آن و 19 گیري کوویدبحران همه

 بیش از هر زمان دیگري گذاران و دیگر ذینفعانهکه سرمای است

مدیره ات گرچه هیداشــته باشــند. به اطالعات مالی باکیفیت نیاز 

کرونا و عواقب آن بر  توانند دامنه شـــیوع بیماريشـــرکتها نمی

صاد و فعالیتها و تداوم  طور دقیق پیش شرکت را به فعالیت  اقت

انتظار دارند که مدیریت شــرکتها  گذارانبینی کنند، اما ســرمایه

شرکت در  تاثیر احتمالی بیماري کرونا بر توان نقدینگی، توانایی 

شــرکت در تقســیم ســود را ارزیابی و  رویکرد  انجام تعهدات و

مهمترین موضوع در خصوص بیماري کرونا  .)4( کند بینی پیش

ــرایط را براي مدت تداوم این بیم نامعلوم بودن ــت که ش اري اس

و  مدیران واحدهاي تجاري .آینده مشکل ساخته است بینی پیش

سئلهسرمایه ستند. اما م ستثنی نی ضوع م  گذاران نیز از این مو

ـــرایط مدیریت واحد تجاري بتواند ـــت که در این ش  مهم این اس

 گذار از اطالعاتی اســتفاده کند کهاطالعاتی ارائه کند و ســرمایه

ــک  ــرایطن چنیریس ــاند را به یش توان گفت که نمی .حداقل برس

ــد  گذاران از افشاي پیامدهايانتظار سرمایه ـــ ــر  19کوویـ ـــ بـ

ـون درعمل ـ ـت، چ ـ ـی اس ـ ـرکت غیرمنطق ـ گذاري سرمایه ش

ــت  بینی آینده بر مبناي و پیش متکی بر اطالعات آن اطالعات اس

رده گرفت. اطالعات خ گذاران براي مطالبهتوان بر سرمایه و نمی

ـــرمایه ــــ گیري  که در تصمیم گذار موفق کسی استدرواقع سـ

ـــن وظیفه را  .گیردبنظر  خود شرایط فعلی را نیز در ــــ مهمتریـ

اطالعــــــات مربوط به  مدیریت واحد تجــــــاري بر عهده دارد تا

در ماههــاي اخیر را  وري واحد تجاريآنقدینگی و روند ســود

هایی که بر ریســک افشــا کند و اتکا درســتی و کامل و قابل به

ــد را نیز توضیح دهد ـــ ـــــت واحد  .واحد تجاري اثر دارنـ مدیریـ

مشــابه داخلی و  توانــد با بررســی صنایع مختلفتجــاري می

فعالیت صنعت خود  المللــی تا حدودي ریســکهاي مرتبط با بین

 ).5( گذاران برساندسرمایه و به اطالع نمودهرا ارزیابی 

ــک ــرکت ها با ریس ــی از همه گیري زمانیکه ش هاي عملیاتی ناش

سبت به  ستند بازار را ن صدد ه ستند در ویروس کرونا روبرو ه

آثار آن مطلع و آگاه ســـازند. میزان افشـــاي کرونا در کنفرانس 

ــدت آثار کرونا بر  ــانی می تواند منعکس کننده ش هاي اطالع رس

د میزان افشــا با عملکرد شــرکت باشــد. بنابراین انتظار می رو

). 6عملکرد شرکت در آینده نزدیک رابطه معناداري داشته باشد (

سانی  یک کنفرانس از راه دور یا پخش اینترنتی کنفرانس اطالع ر

است که در آن یک شرکت در مورد نتایج مالی یک دوره گزارش 

حث میو  ند. ب کتک ـــر ها، ش ها با بهره گیري از این کنفرانس 

عامی ند اطال مه طرفتوان به ه قهت را  له هاي عال ند از جم م

ـــرمایه ـــازمانی و فردي و همچنین تحلیلگران طرف س گذاران س

ند قل کن ید و فروش منت به کنفرانس .خر هاي اطالع رســــانی 

ها را در دوران پررونق دهد تا موفقیتها این امکان را میشرکت

ـــته کنندو ترس  کنفرانس اطالع .ها را در دوران نامطلوب برجس

رسانی مهمترین مکان رسمی است که مدیران شرکت در خارج 

هاي مالی در اختیار دارند تا اطالعات بیشــتري را در از صــورت

سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی ارائه  شرکتها به  مورد عملکرد 

هام، یک دهند. این کنفرانس ـــ بازار س ها در  تأثیر آن یل  به دل ها 

 ).7ا تلقی می شود (هرویداد مهم اقتصادي براي شرکت
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هایی که کنفرانس فرانکل، جانسون و اسکینر دریافتند در شرکت 

ـــان قیمت  ـــانی برگزار می کنند حجم معامالت و نوس اطالع رس

ستا، پیامدها و آثار ویروس کرونا  ست. در این را شتر ا سهام بی

ممکن است سواالت تحلیلگران مالی را برانگیزد حتی اگر مدیران 

ـــرکت در بخش  ). در ایران، 8ارائه کنفرانس از آن نام نبرند (ش

تهران بالفاصــله پس از افزایش و اوراق بهادار بورس ســازمان 

اي روز معامالتی متوالی، نامه 15قیمت نماد معامالتی طی  %  50

رســانی به دلیل شــمولیت در ماده جهت برگزاري کنفرانس اطالع

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت براي ناشر ارسال  17

روز با ورود به ســامانه  2کند تا طی کمتر از و درخواســت می

گران، اقدام به تحلیل شــده توســطو دریافت ســواالت مطرح تِدان

رســـانی گویی به ســـواالت آنان در قالب کنفرانس اطالعپاســـخ

شــود و مجازي نماید. زمان بازگشــایی نماد در اطالعیه قید می

شایی ست تا زمان بازگ شر موظف ا سانی را کنفرانس اطالع ،نا ر

ـــر کند در این زمان  .برگزار کرده و نتیجه آن را در کدال منتش

ـــازمان بورس ب ـــار اطالعیه اي درس ـــایت کدال ا انتش از  وبس

گذاري درخواست موسسات سبد گردانی و صندوق هاي سرمایه

ــامی ــد ت یق ســــواالت کن طر ــــا خود را از  ــدان مــانــهس  تِ

سایتی است  سایت تِدان( شرکت مورد نظر بپرسند مدیرعامل از

سواالت  ست تا در آن  شده ا سازمان بورس طراحی  سط  که تو

هاي مختلف پرسیده شود و آنان عامل شرکتمربوطه از مدیران 

ـــخ پاس یت ارســــال نیز  هاي خود را از طریق همین وبســــا

ــامانه تِدانتحلیل. د)کنن ــازمان، از طریق س  گران داراي مجوز س

همان روزي که نماد متوقف شد، سواالت  16توانند تا ساعت می

ـــفحه مربوط به آن اطالعیه، قرار  همرتبط ب آن اطالعیه را در ص

سی تحلیلد ستر ساعت هند. د شد 16گران از  سته خواهد  بعد  .ب

در کدال، ســواالت را  ، ناشــر از طریق لینک تِدان16از ســاعت 

لت تعیینجمع شـــده در اطالعیه موظف آوري کرده و ظرف مه

است پاسخ سواالت را به صورت فایل صوتی که توسط مدیران 

ــاي هیأت ــرکت (مدیرعامل یا اعض ــود در مدیره) قرائت میش ش

شا نماید. شر می کدال اف صوتی، فایل متنی تواند عالوهنا بر فایل 

که هیچ پرسشی در این سامانه توسط درصورتی .نیز افشا نماید

گران مطرح نشود، همچنان ناشر موظف به تشریح آخرین تحلیل

شفاف شرکت و  ضعیت  سیده سازي خواهد بود. و سواالت پر

سخ سایت هاي مدیرعاملشده و همچنین پا شر  کدال در وب منت

به کل این  .شودمی بازگشایی شود و پس از آن نماد شرکتمی

دو روز  شــود که معموالگفته می کنفرانس اطالع رســانی فرآیند،

 ).9انجامد (به طول می معامالتی

ـــی متون ـــواهدي که بتواند تأثیر ،در برس این بیماري را بر  ش

صاً از منظر فعالیت صو سی کندهاي تجاري خ سابداري برر  ،ح

لذا این پژوهش با هدف بررســـی تاثیر افشـــاي   ،بدســـت نیامد

ـــرکــت ــا در کنفرانسهــا از همــهش هــاي گیري ویروس کرون

شرکت ها طراحی و اجرا گردید.اطالع سانی را بر عملکرد آتی  ر

 هاروش 
 روش پژوهش حاضــر به لحاظ هدف کاربردي اســت زیرا نتایج

ــــی ــــل از آن مـ ــــدحاصـــ و  دارانســهامدر تصــمیمات  توانـ

و از نظر ماهیت انجام،  یردگذاران مورد اســتفاده قرار گســرمایه

توصــیفی اســت. این پژوهش به لحاظ جمع -پژوهشــی تحلیلی

آوري اطالعات، پژوهشی پس رویدادي است چرا که از اطالعات 

ــرکت ــته ش ــتفاده میگذش گردد. با در نظر گرفتن هاي نمونه اس

شــود، از لحاظ در این مطالعه اســتفاده می که روشــی ماهیت و

ستگی میروش سیونی و همب سی از نوع رگر شد، زیرا در شنا با

ـــگر به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا  این نوع پژوهش، پژوهش

 باشد.چند متغیر می

هاي پذیرفته شـــده در بورس قلمرو مکانی این پژوهش شـــرکت

ـــالاوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی  تا  1398هاي پژوهش س

 باشد.می 1400

 فرضیه پژوهش

بین میزان افشــاي کرونا و عملکرد آتی شــرکت رابطه معناداري 

 وجود دارد.

نمونه آماري  جامعه و 

هاي پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه شــرکت

ستا تعداد  شکیل می دهند. در این را  117آماري این پژوهش را ت

ـــرکت که طی ـــاي آثار مالی  ش بازه زمانی تحقیق اقدام به افش
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رســانی نموده، مورد بررســی قرار هاي اطالعکرونا در کنفرانس

ـــایت کدال، هاي اطالعکنفرانس. گرفته اند ـــانی موجود در س رس

 باشــد.ها در این پژوهش میهاي شــرکتمنبع جمع آوري داده

ــبات و بنديجمع براي آماري، هايداده آوريجمع از پس  محاس

ستفاده Excel افزارنرم از نیاز مورد ست شده ا  در آن، نتایج و ا

 پژوهش فرضیه و شده وارد 22 نسخه SPSS افزاري نرم بسته

 .است گرفته قرار نهایی تحلیل و تجزیه مورد

ندازهمدل پژوهش و   گیري متغیرهاشیوه ي ا

 پژوهش استفاده شده است: از مدل زیر براي آزمون فرضیه
                                𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖.𝑡𝑡+1

= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐶𝐶𝑂𝑂𝑉𝑉 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹𝑖𝑖.𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽3𝑉𝑉𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐶𝐶𝑆𝑆𝑂𝑂𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑂𝑂𝑂𝑂𝐵𝐵𝑖𝑖 .𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽6𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑖𝑖.𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽8𝐿𝐿𝑆𝑆𝑉𝑉𝑂𝑂𝐿𝐿 − 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑂𝑂𝐺𝐺𝑂𝑂𝐺𝐺𝑖𝑖.𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽9𝐹𝐹𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑆𝑆𝐺𝐺𝑂𝑂𝑖𝑖 .𝑡𝑡 + 𝛽𝛽10𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝑄𝑄
+ 𝜃𝜃𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼
+ 𝜋𝜋𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑌𝑌𝐹𝐹𝑌𝑌𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝜀𝜀 

 متغیر وابسته:

 متغیر وابسته پژوهش به شرح زیر می باشد:

ته ـــ یاتی :  OPER-OUTCOMEمتغیر وابس مالی و عمل عملکرد 

ــنجش عملکرد از پنج  ــد. جهت س ــال آتی می باش ــرکت در س ش

فروش، ســود عملیاتی، ســود خالص، جریان نقد عملیاتی معیار 

استفاده می شود. جهت شرکت و بازده غیرعادي تجمعی سهام 

کل دارایی هاي شرکت همگن نمودن داده ها، چهار معیار اول بر 

عادي تجمعی یا انباشــته از مجموع تقســیم می شــوند. بازده غیر

شده براي بازه [بازده صل  ] روز پس از 2،  10هاي غیرعادي حا

ــبه می ــانی محاس بازده غیرعادي  گردد.کنفرانس هاي اطالع رس

 مابه التفاوت بازده واقعی سهام و بازده بازار است.

 متغیر مستقل:

 متغیر مستقل پژوهش به شرح زیر می باشد:

قل  متغیر ـــت عداد اشـــارهCOVID: مس نا ت به ویروس کرو ها 

نا) را در طول کنفرانس هاي اطالع رســــانی (فراوانی واژه کرو

ــان می ــامانه تِدان نش ــورت لگاریتم  دهدموجود در س که به ص

 + تعداد واژه هاي کرونا)، محاسبه گردیده است.1طبیعی (

 

 متغیرهاي کنترلی:

 متغیرهاي کنترلی پژوهش به شرح زیر می باشد:

SIZE سهام ست که لگاریتم طبیعی ارزش بازار  شرکت ا : اندازه 

ست. شرکت در طی دوره برگزاري کنفرانس سانی ا هاي اطالع ر

LEV: سبت مجموع بدهی ست که ن شرکت ا هاي بلند اهرم مالی 

فرصــت رشــد  :MTB  .هاي شــرکت اســتمدت به کل دارایی

ــبت لگاریتم طبیعی ارزش بازار به ارزش  ــت که نس ــرکت اس ش

ست.   شرکت ا سهام  شرکت LOSSدفتري  : منعکس کننده زیان 

است و یک متغیر موهومی است که اگر سود خالص شرکت در 

ــورت  ــت و در غیر این ص ــد برابر با یک اس طی دوره منفی باش

ست.  ست SALES_GROWTHصفر ا شرکت ا شد فروش  : ر

ها نسبت به دوره مالی مشابه سال درصد تغییر در فروش یعنی

ســن شــرکت که به صــورت لگاریتم :  FIRM_AGEقبل اســت. 

 + اختالف زمان بین تاسیس اولیه شرکت و زمان حال)1طبیعی (

ست.  شده ا سبه  ست CURRENT_RATIOمحا سبت جاري ا : ن

هاي هاي جاري شــرکت به بدهیکه به صــورت نســبت دارایی

س شود. جاري محا : انحراف معیار جریان نقد V0L-OCFبه می 

 عملیاتی سه سال قبل می باشد.

 نتایج 
) ارائه شده است. 1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در جدول (

شود میانگین سود خالص به کل دارایی همانگونه که مشاهده می

باشـــد. بعالوه درصـــد می 17شـــرکت هاي مورد مطاله حدود 

دارایی ها، ســـود عملیاتی به کل دارایی ها  میانگین فروش به کل

هدات مورد  ها در مشـــا کل دارایی  به  یاتی  قد عمل یان ن و جر

می باشـــد. همچنین  156/0و  186/0، 705/1بررســـی به ترتیب 

ـــبت دارایی هاي جاري به بدهی هاي جاري   233/2میانگین نس

ــط  ــت. بطور متوس ــرکت ها از  50اس ــد از دارایی هاي ش درص

ــت. کمترین مقدار، طریق بدهی ه ــده اس ــیل ش اي بلندمدت تحص

ـــواالت مربوط به کرونا در  ـــترین مقدار و میانگین تعداد س بیش

سانی به ترتیب  شد.  856/2و  26، 1کنفرانس هاي اطالع ر می با

شر سن  سی همچنین میانگین لگاریتم طبیعی  کت هاي مورد برر

 . می باشد 138/4
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ـــل از برازش مدل تحقیق در جدول ـــده 2( نتایج حاص ) ارائه ش

اســت. طبق این چدول رابطه فراوانی واژه کرونا به عنوان متغیر 

ــود عملیاتی، میزان  ــتقل با پنج متغیر میزان فروش، میزان س مس

ســـود خالص آتی و بازده غیرعادي تجمعی ســـهام بطور مجزا 

شود  شاهده می  ست. همانگونه که م سی قرار گرفته ا مورد برر

ــ ــد  5ر در هر پنج مدل کمتر از مقدار معناداري آماره فیش درص

ـــریب  ـــبی دارد. ض بوده و می توان گفت مدل معناداري مناس

رگرسیونی مربوط به رابطه فراوانی واژه کرونا با میزان فروش، 

ــطح معناداري  -078/0 ــد. منفی بودن می 000/0و داراي س باش

نشــان از  05/0ضــریب رگرســیونی و ســطح معناداري کمتر از 

معنادار بین دو متغیر (فراوانی واژه کرونا با  ارتباط معکوس و

ـــرکت ـــت که ش هایی که در میزان فروش) دارد. این بدان معناس

کنند، در طول کنفرانس بیشـــتر در مورد ویروس کرونا بحث می

 آینده فروش کمتري دارند.

همچنین ضریب رگرسیونی مربوط به رابطه فراوانی واژه کرونا 

 000/0و داراي سطح معناداري  -009/0با میزان سود عملیاتی، 

باشد. منفی بودن ضریب رگرسیونی و سطح معناداري کمتر می

بیانگر ارتباط معکوس و معنادار بین دو متغیر (فراوانی  05/0از 

ـــت. به عبارت دیگر که  ـــود عملیاتی) اس واژه کرونا با میزان س

هایی که در طول کنفرانس بیشتر در مورد ویروس کرونا شرکت

ـــریب می بحث ـــود عملیاتی کمتري دارند. ض کنند، در آینده س

رگرســیونی مربوط به رابطه فراوانی واژه کرونا با میزان ســود 

سطح معناداري  -009/0خالص،  شد. منفی می 000/0و داراي  با

حاکی  05/0بودن ضریب رگرسیونی و سطح معناداري کمتر از 

نی واژه کرونا از ارتباط معکوس و معنادار بین دو متغیر (فراوا

شرکت ست که  ست. این بدان معنا سود خالص) ا هایی با میزان 

حث  نا ب ـــتر در مورد ویروس کرو که در طول کنفرانس بیش

ـــریب می ـــود خالص کمتري دارند. بعالوه، ض کنند، در آینده س

رگرسیونی مربوط به رابطه فراوانی واژه کرونا با میزان جریان 

ــط 030/0نقد عملیاتی ،  ــد. می 000/0ح معناداري و داراي س باش

سطح معناداري کمتر از  سیونی و  ضریب رگر  05/0مثبت بودن 

نشــان از ارتباط مســتقیم و معنادار بین دو متغیر (فراوانی واژه 

که  بارت دیگر  به ع یاتی) دارد.  قد عمل یان ن با میزان جر نا  کرو

هایی که در طول کنفرانس بیشتر در مورد ویروس کرونا شرکت

 نند، در آینده جریان نقد عملیاتی بیشتري دارند.کبحث می

) مشاهده می شود ضریب رگرسیونی 2همانگونه که در جدول (

روز بعد از برگزاري  10و  2متناظر با بازده غیرعادي در بازه 

ـــطح معناداري متناظر با آن  0,056کنفرانس  ـــت و س  05/0اس

شد.می ساوي با با توجه به ابا سطح معناداري کمتر م  0,05ینکه 

ـــت می توان گفت بین فراوانی واژه کرونا در کنفرانس هاي  اس

اطالع رسانی و واکنش کوتاه مدت بازار (بازده غیرعادي تجمعی 

ــهام) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این یافته بیانگر این  س

ـــاییات در کنفرانس داراي محتواي اطال ـــت که افش عاتی نکته اس

شودها منعکس میبوده و روي قیمت

 

 توصیفی متغیرهاي پژوهش ):نتایج آماره1جدول (

 متغیر
 کمترین مقدار

 انحراف معیار میانه میانگین بیشترین مقدار

 501/3 538/0 075/1 399/38 0 فروش

 252/0 197/0 186/0 783/1 -829/0 سود عملیاتی

 180/0 186/0 174/0 670/0 -370/0 سود خالص

 760/0 093/0 156/0 102/3 -939/6 جریان نقد عملیاتی

 220/3 2 856/2 26 1 کرونا واژه فراوانی

 717/67 620/11 010/37 -181/23 824/377 رشد فرصت
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 هاي آماري. نتایج آزمون2جدول 

 متغیر

جریان نقد 

 عملیاتی
 بازده سهام سود خالص سود عملیاتی فروش

ب
ری

ض
ري 

ادا
عن

م
ب 

ری
ض

ري 
ادا

عن
م

ب 
ری

ض
ري 

ادا
عن

م
ب 

ری
ض

ري 
ادا

عن
م

ب 
ری

ض
ري 

ادا
عن

م
 

 0,828 036/0 0/235 331/-0 0/300 -295/0 337/0 -239/1 0/705 0/264- ضریب ثابت

 050/0 056/0 0/044 0/009- 0/048 0/009- 027/0 -078/0 0/008 0/030 کرونا واژه فراوانی

انحراف معیار جریان 

 نقد عملیاتی
0/618 0/002 0/146 0/625 0/041 0/418 0/071 0/156 003/0- 018/0 

 740/0 018/0 0/798 -014/0 0/053 -125/0 0/024 -5920/0 0/247 0/116 زیانده بودن

 843/0 -002/0 0/009 0/037 0/018 0/034 0/059 0/122 0/814 0/008 اندازه

 613/0 006/0 0/066 -000/0 0/019 -000/0 0/037 -000/0 0/560 -000/0 رشد فرصت

 016/0 117/0 0/000 0/364- 0/000 0/324- 0/023 0/896- 0/760 0/064- اهرم مالی

 263/0 004/0 031/0 -017/0 003/0 -024/0 425/0 017/0 875/0 -003/0 نسبت جاري

 070/0 008/0 480/0 048/0 317/0 041/0 003/0 003/0 301/0 001/0 رشد فروش

 222/0 -026/0 381/0 027/0 274/0 035/0 138/0 215/0 426/0 063/0 سن

 کنترل شد اثرات سال

 کنترل شد اثرات صنعت

 141/2 397/4 043/4 717/2 721/2 آماره فیشر

 003/0 000/0 000/0 002/0 002/0 معناداري آماره فیشر

-ضریب تعیین تعدیل

 شده
161/0 170/0 237/0 260/0 103/0 

 354/1 250/17 300/17 680/20 455/12 شرکت اندازه

 263/0 508/0 507/0 410/1 034/0 مالی اهرم

 443/2 480/1 233/2 400/18 179/0 جاري نسبت

 490/91 885/52 990/69 800/695 -280/35 فروش رشد

 295/0 189/4 138/4 367/3 532/4 سن شرکت

 226/0 0 053/0 1 0 زیانده بودن

انحراف معیار جریان نقد 

 عملیاتی

0675/0 001/0 054/0 061/0 056/0 
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 بحث   
در سطح اشخاص  گیر کروناهمه بیماري کنندهتضعیف تأثیر

باشد. با این گذاران میحقیقی کامال مبرهن و مورد توجه سیاست

فضاي کسب و کار به طور کلی و  در که این تأثیرحال، برغم آن

شود و براي مثال، خاص نیز مشاهده میبه طور  سرمایه بازار

 یک در بار چندین براي را معامالت که متعدد بازار هايسقوط در

است، کمتر مورد توجه  مشهود اند،هکرد متوقف کوتاه دوره

ها در حوزه سالمت قرار گذاريادبیات پزشکی و بالتبع سیاست

یک ها شیوع ویروس کرونا را بسیاري از دیدگاهگرفته است. 

دانند که از زمان آغاز بورس سهام، گیر بی سابقه میبیماري همه

از آنجا که تأثیر بسیار سریع آن در  .جهان شاهد آن بوده است

-ها از همهبنابراین مفیدبودن افشاي شرکت حال افزایش است

تواند عملکرد بازار را گیري ویروس کرونا در بازار سرمایه می

اطمینان را کاهش دهد. به این ترتیب قالب تسهیل نموده و عدم 

رسانی روش مناسبی براي برقراري هاي اطالعتعاملی کنفرانس

گیر ارتباط با بازار پیرامون رویدادهاي فعلی مانند بیماري همه

 کرونا می باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین میزان افشاي آثار 

رسانی با عملکرد آتی هاي اطالعمالی ویروس کرونا در کنفرانس

پذیرفته  شرکت 117حاصل از بررسی  جینتاباشد. شرکت ها می

تا  1398شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال هاي 

رسانی هاي اطالعاقدام به افشاي بحث کرونا در کنفرانس 1400

میزان از آن است که  یحاکموجود در سایت کدال نموده اند 

میزان فروش، میزان با  يو معنادار منفیارتباط  روناافشاي ک

به عبارت دیگر در  دارد. سود عملیاتی و میزان سود خالص آتی

شرکت هایی که افشا و اطالع رسانی بیشتري پیرامون کرونا 

داشته اند میزان فروش، میزان سود عملیاتی و میزان سود خالص 

می توان گفت به این ترتیب  آتی با کاهش همراه بوده است.

ي بیشتري با آثار و پیامدهاي منفی مدیرانی که خود را در مواجهه

کرونا می بینند و انتظار دارند در آینده نزدیک عملکرد شرکتشان 

هاي درنتیجه همه گیري ویروس کرونا تضعیف گردد در کنفرانس

 رسانی بیشتر به بحث پیرامون کرونا می پردازند.اطالع

تحقیق حاکی از آن است که میزان افشاي  یافته هاي ن،یهمچن

دارد. جریان نقد عملیاتی آتی با  يو معنادار مثبتارتباط  کرونا

به عبارت دیگر در شرکت هایی که افشا و اطالع رسانی بیشتري 

پیرامون کرونا داشته اند میزان جریان نقد عملیاتی با افزایش 

همراه بوده است. بنابراین می توان گفت زمانیکه شرکت ها می 

بینند با انواع ریسک هاي عملیاتی ناشی از همه گیري ویروس 

این ریسک ها و رویدادهاي  کرونا روبرو هستند جهت مقابله با

غیرمنتظره، جریان هاي نقدي عملیاتی خود را افزایش می دهند. 

گذاران، در کنفرانس هاي دهد که سرمایهها نشان مییافته بعالوه

هاي مربوط به ویروس کرونا واکنش مثبت اطالع رسانی به بحث

دهند، چراکه میزان بحث با بازده غیرعادي کوتاه مدت نشان می

ر بازه کوتاهی پس از برگزاري کنفرانس رابطه معناداري دارد. د

این یافته بیانگر این نکته است که افشاییات در کنفرانس هاي اطالع 

گذاران گریزان شود و به سرمایهرسانی در قیمت ها منعکس می

دهد تا در انتظارات خود از از عدم اطمینان این فرصت را می

 نمایند.هاي آتی تجدید نظر بازده

به این ترتیب در شرکت هایی که افشا و اطالع رسانی بیشتري 

پیرامون آثار مالی کرونا داشته اند علیرغم اینکه عملکرد آتی 

شرکت تضعیف شده است اما میزان جریان نقد عملیاتی با افزایش 

ها به گذاران سهام در هنگام ارائه کنفرانسهمراه بوده و سرمایه

روس کرونا واکنش مثبت نشان داده اند. با مباحث مربوط به وی

توجه به نتایج حاصله، به سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار 

سرمایه پیشنهاد می شود به دقت محتواي کنفرانس هاي اطالع 

رسانی و سطح افشاي ویروس کرونا را هنگام اخذ تصمیمات 

 نظام تایادب تواندیم هاافتهی نیااقتصادي مورد توجه قرار دهند. 

 به را کرونا آثار يافشا و یرساناطالع رامونیپ کشور سالمت

 چگونه که کند روشن و دهد توسعه یقیحق اشخاص از فراتر

 قرار ریتاث تحت را یحقوق اشخاص تواندیم کرونا آثار يافشا

 تواندیم یحقوق اشخاص بر کرونا آثار یرسان اطالع چگونه و دهد

تواند اهمیت بنابراین، این تحقیق می .دینما منتفع را جامعه

رسانی و شفافیت پیرامون آثار کرونا را براي اطالع

 تر نماید.گذاران نظام سالمت کشور روشنسیاست
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 گیرينتیجه 
رسانی بیشتري پیرامون هایی که افشا و اطالعبطور کلی شرکت

آثار مالی کرونا داشته برغم اینکه عملکردآتی شرکت تضعیف 

اما میزان جریان نقدعملیاتی افزایش یافته و  ،ستشده ا

ها به مباحث مربوط به گذاران درهنگام ارائه کنفرانسسرمایه

تواند دانش ها میاند. این یافتهکرونا واکنش مثبت نشان داده

رسانی و افشاي آثار مرتبط با نظام سالمت کشور پیرامون اطالع

اشخاص حقوقی و جامعه  کرونا را توسعه داده و تبعات آن را بر

 مشخص نماید.

 و قدردانی تشکر 
  ینا رشنگا حلامر در که اديفرا کلیه از ننویسندگا بدینوسیله

 .نددار را نیرداقدو  تشکر لکما ،نددکر ريهمکا مقاله

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توســـط نویســـندگان 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

 بذرافشان: اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

 بذزافشان: نهاندیشمندا

  :هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

بذرافشان
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   Abstract 

 Background & Aim: The corona virus epidemic has created significant economic effects 
on a global and national scale. Despite these effects, no evidence was found that could 
investigate the impact of this disease on business activities, especially from the 
accounting perspective. Therefore, this research was conducted with the aim of 
investigating the relationship between the disclosure of the financial effects of Corona 
and the future performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. 

Methods: The present research is a descriptive study. To conduct the study, the 
information of 117 companies that disclosed the Corona issue in information conferences 
available on the Kodal website during the years 1398 to 1400 were used. 

Results: The findings of the research showed that the disclosure of Corona has a negative 
and significant relationship with future sales, operating profit and net profit, and a 
positive and significant relationship with future operating cash flow. In addition, the 
amount of corona disclosure has a positive and significant relationship with short-term 
abnormal stock returns. 

Conclusion: In general, the companies that have disclosed and provided more 
information about the financial effects of Corona, despite the weakening of the company's 
performance, their operating cash flow has increased, and investors have shown a positive 
reaction to the discussions related to Corona during the presentation of conferences. 
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