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 چکيده
 گذاری سرمایه فرصتهای در پساندازها بهینه تخصیص اقتصادی، های چالش ترین مهم از یکی

 سرمایه بازار عملکرد در آشفتگی به منجر اطالعاتی تقارن عدم مانند عواملی بین این در .است

سرمایه  اگر .شودمی میسر سرمایه اثربخش تخصیص داوطلبانه افشا سطح افزایش با .میشود

 بیشتری کارایی و هستند فعال و مولد بیشتر که شرکتهایی بتوانند اعتباردهندگان و گذاران

شرکت  شدن رقابتی باعث این که میشود انجام غیرعاقالنه سرمایه گذاریهای کمتر بیابند، را دارند

ری بر رابطه بین این پژوهش بررسی تاثیر  کیفیت افشاء اختیا.هدف از میشود کشور سطح در ها

باشد.در  شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران میدر  عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود

 شرکت و کیفیت سود در اطالعاتی  تقارن عدم و داوطلبانه افشای سطح بین رابطه پژوهش، این

شرکت های  جامعه مورد بررسیگرفت. قرار بررسی مورد تهران بورس بازار در شده پذیرفته های

شرکت به عنوان  66تعداد 1392تا سال  1388پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران از سال 

متغییر های مستقل مورد آزمون   Eiews7 با اسستفاده از نرم افزار.نمونه مورد بررسی قرار گرفت

م تعهدی غیر قرار گرفت که نتایج نشان داد کیفیت افشا اختیاری بر عدم تقارن اطالعاتی, اقال

 عادی و رابطه بین آن دو تاثیر دارد.

کیفیت افشای اختیاری؛ عدم تقارن اطالعاتی ؛ کیفیت سود ؛ کیفیت افشا؛ اثر  :يديکل واژگان
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 2 مهدي یعقوبی، 1 آرش محمدي بلبان آباد

 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 1
 عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 2
 

 نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
 آرش محمدي بلبان آباد

a.mohamady89@gmail.com 

 

بررسی تاثيير کيفيت افشا اختياري برر دردت تقرارن 

اطالداتی و کيفيت سود در شرکت هاي پذیرفته شده 

 در بورس اوراق بهادار تهران  
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 مقدمه

 
وراق بهادار و واسطه های مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطالعاتی است که از سوی بورس، ناشران ا    

ذیر فعال در این بازار ها ، منتشر می شود . بهره گیری ازاین اطالعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پ

ی دستیابی به اطالعات نیز است که اطالعات یاد شده به موقع ، مربوط ، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر ، نوع و چگونگ

 1(.2001حایز اهمیت است)هلتهایسن و واتز،

در یک دادوستد بازرگانی برخی از طرفهای معامله ممکن است نسبت به سایرین از مزیت اطالعاتی بیشتری برخوردارباشد. زمانیکه 

 (.1389است)رهنمایرودپشتی،چنین وضعیتی پیش می آید،گفته می شود اقتصاداز ویژگی عدم تقارن اطالعاتی برخوردار

همچنین سطح کیفیت افشاء یکی از عوامل  مهم برای انگیزه مثبت سرمایه گذاران می باشد که می تواند بر واکنش بازار سهام تاثیر 

اطالعاتی را  گذار باشد بر همین اساس سطح کیفیت افشاء برای اینکه منجر به ورود سرمایه گذاران به بازار سهام شود باید سطح عدم تقارن

 (.2،2010کاهش و کیفیت سود را افزایش دهد)گای و همکاران

بنابراین با توجه به اینکه کیفیت افشاء منجر به افزایش ورود سرمایه گذاران به بورس می شود و همچنین با توجه به اینکه کاهش عدم 

ت اینکه کاهش اقالم تعهدیغیر عادی منجر به کاهش تضاد تقارن اطالعاتی می تواند شکاف قیمت عرضه و تقاضا را کاهش دهد و در نهای

نمایندگی می شود این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت افشاء اختیاری بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سوددر شرکت های بورس 

 اوراق بهادار تهران می پردازد.

 بيان مساله - 1

. باشد می تجاری واحد آتی های فعالیت بینی پیش و تجاری واحد عملکرد فعالیت، تداوم ابیارزی برای معیارها تریناساسی از یکی سود

 مورد سهام بازار تحلیلگران و مالی مدیران حسابداری، حرفه اعتباردهندگان، گذاران،سرمایه بوسیله همواره اقتصادی، بنگاه یک خالص سود

 سود باشند،می مطلع خود باالی سودآوری از نهایی اطالعات اساس بر که هایی تشرک. 3(1390همکاران، و دموری)گیردمی قرار استفاده

 قائل شرکت آن سهام برای باالتری قیمت و کندمی تلقی خوب خبر برای عالمتی را آن بازار و کنندمی پرداخت سهام

 .4(2009کاستاوسن،)شودمی

 اطالعات این که باشند، داشته کافی اطالعات آن درباره که کنند می ریگذا سرمایه اقتصادی واحد یک در زمانی گذاران سرمایه امروزه

 سود کیفی خصوصیات راستا همین در(. 5،2005هلتز اسپان)باشد باالیی کیفیت دارای باید بنابراین گردد مـی تهیه مالی گزارشگری توسط

 این در که نمود تقسیم سود کاری محافظه و سود بودن وطمرب سود، پایداری و ثبات به( 1389)طالبی و بولو پژوهش اساس بر توان می را

  .کنیم می استفاده بازار واکنش بر منتظره غیر سود با همراه خصوصیات این متعامل تأثیر بررسی جهت در خصوصیات این از پژوهش

 را ویژگی دو این سود، بودن مربوط و سود پایداری و ثبات عبارتنداز شوندمی حسابداری سود محتوای سودمندی باعث که ویژگی دو

 شرکت سود کیفیت است سود کیفیت بر مؤثر و مهم عوامل از پذیری، تکرار و ثبات( 1989) 7کتل و 6داد دیدگاه از. نامند می اولیه کیفیت

 آتی های بینی پیش ر،پذی تکرار و منظم سود زیرا است باالتر نوسان پر و نامنظم سود دارای های شرکت از ثبات، با و منظم سود دارای های

 برخوردار کمتری پایداری و ثبات از منتظره غیر و ناگهانی احتمالی، های فعالیت از ناشی سود همچنین داشت خواهد اتکایی قابل و راحت

 و سود فیطـر از باشند داشته را تصمیم در تفاوت ایجاد توان اطالعات و سود که معناست این به بودن مربوط(. 1389طالبی، و بولو)است

 صادق دارد آنرا ارائه ادعای آنچه یارائه در و بوده سوگیری و خطا از عاری باید بودن( اعتماد) اتکاء قابـل جهـت حـسابداری اطالعات

                                                           
1-Holthuasun& Watts 
2-Guy et al 
3 demorin 
4 kastaosen 
5 spanheltz 
6 Dad  
7 ktel 
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 کیفیت از کارانه محافظه روش به شده محاسبه خالص سود کیفیت(1986)2کنلیا و 1اسچیفر نظر به(. 1389آبادی، علی و فرد نوری)باشد

 واقع از کمتر ریسک از بیش سود دادن نشان واقع از بیشتر ریسک زیرا است باالتر کارانه محافظه غیر روش به شده محاسبه خالص سود

 منبع(. همان)است آن دادن نشان

 های سطهوا و بهادار اوراق ناشران بورس، سوی از که است اطالعاتی ، بهادار اوراق بازارهای در کنندگان مشارکت گیری تصمیم مبنای

 پذیر امکان زمانی بهادار اوراق بازار در صحیح گیری تصمیم عبارتی به و اطالعات این از گیری بهره.  شود می منتشر ، ها بازار این در فعال

 نیز العاتاط به دستیابی چگونگی و نوع ، دیگر سوی از. باشد فهم قابل و کامل نیز و اهمیت با ، مربوط ، موقع به شده یاد اطالعات که است

 (.4،2001واتز و 3هلتهایسن)است اهمیت حایز

  بازار واکنش بر تواند می که باشد می گذاران سرمایه مثبت انگیزه برای مهم  عوامل از یکی افشاء کیفیت سطح همچنین

 عدم سطح باید شود هامس بازار به گذاران سرمایه ورود به منجر اینکه برای افشاء کیفیت سطح اساس همین بر باشد گذار تاثیر سهام

 .5(2010، همکاران و گای)دهد افزایش را سود کیفیت و کاهش را اطالعاتی تقارن

 عدم کاهش اینکه به توجه با همچنین و شود می بورس به گذاران سرمایه ورود افزایش به منجر افشاء کیفیت اینکه به توجه با بنابراین

 تضاد کاهش به منجر عادی تعهدی غیر اقالم کاهش اینکه نهایت در و دهد کاهش را تقاضا و عرضه قیمت شکاف تواند می اطالعاتی تقارن

 های شرکت در سود کیفیت و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه بر اختیاری افشاء کیفیت تاثیر بررسی به پژوهش این شود می نمایندگی

 .پردازد می تهران بهادار اوراق بورس

 ضرورت انجات پژوهش -2

 مبادله، مکانیزم شدن پیچیده دیگر، طرف از و خدمات و کاالها شدن پیچیده با که است مهم بسیار ای مساله نامتقارن، بازارهای عموضو

 ها، فروشنده یعنی بازار، بازیگران سوی از را جدیدتری راهکارهای ی ارائه و بیشتر توجه به نیاز و شده افزوده آن اهمیت بر روز به روز

 قبیل از را مختلفی نامطلوب پیامدهای اطالعات تقارن عدم. طلبدمی دولت، نهایتاً و اعتباردهندگان مدیران، قانونی، ادهاینه خریداران،

 بازارهای در معامالت از حاصل سود کاهش کلی، طور به و پایین نقدشوندگی بازار، ضعف معامالتی، هایهزینه افزایش بازار، کارایی کاهش

 ما. باشد اقتصادی، هایگیری تصمیم بر آن تأثیر و اطالعات تقارن عدم موضوع اهمیت گربیان میتواند شده یاد مطالب. دارد پی در سرمایه،

 بین یرابطه بر افشاء کیفیت تاثیر بررسی به اطالعاتی، تقارن عدم یپدیده بر سود کیفیت تاثیر میزان شناسایی منظور به مطالعه، این در

 به توجه حاضر، پژوهش انجام دیگر ضرورت. ایمپرداخته تهران بهادار اوراق بورس بازار در اطالعاتی تقارن عدم یپدیده و سود کیفیت

 .شود می تعیین هایی آیتم اساس بر شرکت از خارج که عامل یک عنوان به افشاء کیفیت با محیطی شرایط

 پيشينه پژوهش – 3

اثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطالعات در گزارش در مقاله ای به بررسی ت 1393، باغومیان و  نقدی -

پرداختند. نتایج حاصل از  1389تا  1388شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  213های ساالنه 

اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه  پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای

مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیت شرکتی )اندازه هیات مدیره، اعضای غیرموظف، 

دوگانگی مسوولیت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده( رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت 

 نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطالعات می شود. 

                                                           
1 schifer 
2 kenlia 
3Holthuasun 
4 watts 
5 guy 
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در تحقیق به دنبال بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری به  1393، ولی پور و همکاران -

( بوده 1386-1390ساله ) 5هران در یک دوره خصوص سود و ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت

شرکت است و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج مدل های قیمت  71اند.. نمونه تحقیق شامل 

ورس و بازده، حاکی از آن است که سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم از عوامل موثر در ارزش گذاری شرکت های موجود در ب

اوراق بهادار تهران در دوره مورد مطالعه هستند. سایر نتایج مدل قیمت حاکی از آن است که با افزایش سطح افشای اختیاری، 

مربوط بودن و محتوای اطالعاتی ارزش دفتری هر سهم افزایش یافته است. از طرفی در مدل بازده، محتوای اطالعاتی سود هر 

 ی اطالعات یکسان بوده است.سهم در تمام سطوح افشای اختیار

در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت حسابداری از دو بُعد اقالم تعهدی و   1393، مشایخ و میمنت آبادی -

پرداختند. در این پژوهش تمرکز اصلی بر محافظه کاری شرطی و 1390تا1386های محافظه کاری شرطی و غیرشرطی طی سال

بندی باشد. جهت ارزیابی کیفیت افشا از اطالعات حاصل از رتبهها میها و رابطه بین آنفیت افشا بر آنغیرشرطی، تأثیر کی

شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای سنجش کیفیت حسابداری از معیارهای اقالم تعهدی و محافظه های پذیرفتهشرکت

ها حاکی از رابطه معکوس بین ل بال و شیواکومار استفاده شد. یافتهشده جونز و مدکاری به ترتیب با استفاده از مدل تعدیل

کیفیت افشا و اقالم تعهدی اختیاری بود؛ اما بین کیفیت افشا و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معناداری یافت نشد. هم 

 کوس یافت نشدچنین برخالف انتظار، در کیفیت افشای باال بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه مع

های پذیرفته مقاله ای با هدف بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات مالی شرکت 1393، نمازی و همکاران -

های هرفیندال هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به همین منظور، از شاخصشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. به

چنین، کیفیت اطالعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقالم تعهدی ابت در بازار محصول استفاده شده است. همعنوان معیارهای رق

تا  1382های شرکت پذیرفته شده در بورس در طی سال 73)کیفیت سود( و کیفیت افشاء بررسی شده است. جامعه آماری 

های پژوهش استفاده شده لیل واریانس برای آزمون فرضیهمی باشد. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تح 1391

های رقابت در بازار محصول و معیارهای کیفیت دهد که به طور کلی بین شاخصهای پژوهش نشان میاست. نتایج آزمون فرضیه

 اطالعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. 

 

ریت سود و عدم تقارن اطالعات با توجه به شرایط عدم اطمینان پرداختند. به بررسی ارتباط بین مدی 2013، 1کورمیر و همکاران -

نتایج نشان میده دکه یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقالم تعهدی اختیاریو عدم تقارن اطالعاتی را که بعنوان نوسانات 

 عدم و سود مدیریت بین مثبت هرابط خصوصا، قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند.

سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش  D&R در شدت به که متنوع، های شرکت برای اطالعات تقارن

نامطمئن تاکید می  محیط یک در سود مدیریت ارزیابی برای گذاران سرمایه مشکل بر اینمساله باال قرار دارند را تضعیف می کند.

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت گذاران رنهایت،درچنینشرایطی،اقالمتعهدیاختیاریهستند،احتمالداردتوسطسرمایهد کند.

 .شوند داده ،تشخیص کانادا سهام بازار با مقایسه در شفاف سهام بازار متحده، ایاالت بهادار

شود؟ های نمایندگی میفشا واقعاً منجر به کاهش هزینهبه بررسی این سؤال پرداختند که: آیا افزایش ا  2012، و ژانگ 2هوآنگ -

-های با سیاستشود در شرکتهایی که منجر به کاهش ارزش شرکت میگذاری در پروژهنتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه

ان استفاده افراد های افشای مبهم وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش هوآنگ و ژانگ نشان داد که افشای گسترده اطالعات، تو

 دهد.سازمانی )مدیران( برای استفاده از منابع شرکت به نفع خود را کاهش میدرون

شرکت تولیدی پذیرفته شده در  129به بررسی قابلیت ایجاد ارزش توسط افشای داوطلبانه پرداختند. آنها  2012، 3اویار و کیلیچ -

ررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که فعاالن بازار سرمایه به مورد ب 2010بازار بورس استانبول را برای سال مالی 

                                                           
1 -Kormir et al. 
2. Huang and Zhang 
3 - Uyar and Kilic 
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هایی که افشای داوطلبانه بیشتری ارائه  عبارت دیگر، شرکت العمل نشان میدهند. به ها عکس افشای داوطلبانه توسط شرکت

 .میشودها  گذاران ارزش بیشتری دارند و این باعث افزایش ارزش این شرکت میکنند، نزد سرمایه

 آماريو نمونه  جامعه  - 4

در هر بررسی آماری، مجموعه عناصرمورد نظر را جامعه می نامند. بنابراین جامعه آماری به مجموعه ای از اشخاص، اشیا، اشخاص،   

 (4، 1380دالور )مکان ها، رویدادها و اموری اطالق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. 

در این مطالعه جامعه آماری شرکت های  .توان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمودوچکتر باشد میهرچه جامعه آماری ک

 فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

 شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به 1392تا سال 1387جامعه ی آماری این پژوهش از سال 

علت گستردگی حجم جامعه ی آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه در 

آماری قرار داده شده و نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف  یارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه 

  :سیستماتیک انتخاب شده است

 .آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد یریپذ یسهمقا یتقابل یترعا یبرا -1

 . نداده باشند یرطی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغی -2

 . کلیه ی اطالعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد -3

در مجموع  ها  نباشند. یزینگهلدینگ و ل یشرکت ها ی،)شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مال یجزء بانک ها و موسسات مال -4

 شرکت برای بررسی تعیین گردید. 66

 

 ابزار تجزیه و تحليل - 5

با توجه به تعاریف صورت    Excelنرم افزار های نرم افزار با استفاده ازدر این پژوهش پس از وارد نمودن داده های اطالعاتی در کاربرگ

 داده های جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند.     7EVIEWSگرفته شاخص ها این مقادیر محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار 

 فرضيات پژوهش - 6

 :شود می ارائه زیر صورت به اصلی فرضیه پنج قالب در تحقیق این های فرضیه تحقیق، سواالت و فوق مطالب به توجه با

 .دارد تاثیر اطالعاتی تقارن عدم بر اختیاری افشاء کیفیت -1

 .دارد تاثیر عادی غیر تعهدی اقالم بر اختیاری افشاء کیفیت -2

 .دارد تاثیر عادی غیر تعهدی اقالم و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه بر اختیاری افشاء کیفیت -3

  .است افشاء کیفیت از پایین سطح با های شرکت از متفاوت افشاء کیفیت از باالیی سطح با های شرکت در تیاطالعا تقارن عدم -4

 .است افشاء کیفیت از پایین سطح با های شرکت از متفاوت افشاء کیفیت از باالیی سطح با های شرکت در عادی غیر تعهدی اقالم -3
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 هاي مورد استفاده در پژوهش مروري بر مدل 

مورد بررسی قرار می را  سود تیفیو ک یعدم تقارن اطالعات نیبر رابطه ب یاریافشاء اخت تیفیک اثروجه به اینکه در این پژوهش با ت

در نظر گرفته شده است. به عنوان متغیر وابسته  سود تیفیکی و عدم تقارن اطالعاتبه عنوان متغیر مستقل و  یاریافشاء اخت تیفیکدهیم 

هش بر اساس پژوهش ها انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، میانگین قیمت سهام و میانگین حجم سهام به همچنین در این پژو

  عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

 مدل فرضیه اول:

ASY i,t = β0 + β1 DIS i,t + β2 SIZE i,t + β3 SP i,t + β4 SV i,t + ε it 

 مدل فرضیه دوم:

AU i,t = β0 + β1 DIS i,t + β2 SIZE i,t + β3 SP i,t + β4 SV i,t + ε it  

 مدل فرضیه سوم: 

ASY i,t = β0 + β1 DIS i,t + β2 SIZE i,t + β3 SP i,t + β4 SV i,t+ β5 DIS*AU i,t + ε it 

ASY = شاخص عدم تقارن اطالعاتی در سالt و در شرکتi 

AU= شاخص اقالم تعهدی غیر عادی در سالt  شرکتو درi 

DIS = در سال شاخص کیفیت افشاء اختیاریt و در شرکتi 

SIZE  در سالاندازه شرکت = شاخصt و در شرکتi 

it SP  در سالمیانگین قیمت سهام = شاخصt و در شرکتi 

it SV  در سال حجم معامالتیمیانگین = شاخصt و در شرکتi 

ε = خطای اندازه گیری در مدل 

یفیت افشاء اختیاری و عدم تقارن اطالعاتی به طور مفصل در فصل سوم ذکر شده و نتایج استخراج نحوه استخراج کیفیت سود ، ک

 متغیرها فوق در  ابتدای همین فصل یه صورت جدول و نمودار آمده است.

ر جدول آمار توصیفی متغیر مستقل محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط عدم تقارن اطالعاتی و خطر سقوط قیمت سهام د 

 زیر مشاهده می شود.این نتایج با استفاده از نرم افزار ایویوز استخراج گردیده است:
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 آمار توصیفی متغیرهای محاسبه شده پژوهش 1 -4 شماره جدول

    تعداد میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی کمترین بیشترین

0.93705 0.350072 0.124049 1.972904 0.327812 2.23228 330 DIS کیفیت افشا 

1 0 -0.061442 1.847874 0.490052 0.283658 330 AU کیفیت سود 

0.381994 0.887582 0.916034 1.9261 3.24 2.0517 330 
 

ASY 
عدم تقارن 

 اطالعاتی

 

سال که در  5شرکت برای  66که از داده های  در جدول فوق شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای قابل محاسبه پژوهش

داده آماری می باشد،محاسبه شده است.میانگین به عنوان مهمترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار،چولگی و  330مجموع بالغ بر 

 کشیدگی به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محسوب می شوند.

 یر ها چوله به چپ بوده،همچنین از لحاظ کشیدگی از توزیع نرمال بلند تر می باشد. با توجه به مقادیر جدول و مقدار چولگی متغ

 

 1388-1392شرکت مورد مطالعه در دوره زمانی  66نمودار شاخص های فوق برای  1 -4 نمودارشماره

  آزمون نرمال بودن شاخص هاي مورد مطالعه  - 7

اسمیرینوف استفاده -ال بودن شاخص کیفیت  افشای اختیاری، کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرم

می شود.این آزمون برای تطابق توزیع،احتمال های تجمعی مقادیر در مجموعه داده ها را با احتمال تجمعی همان مقادیر در یک توزیع 

آن به قدر کافی بزرگ باشد،این آزمون نشان خواهد داد که داده های شما با یکی از توزیع های نظری خاص مقایسه می کند.اگر اختالف 

باشد فرض صفر رد می شود یعنی داده ها نمی  0,05( کمتر از  p-valueنظری مورد نظر مطابقت ندارد.در این آزمون اگر معیار تصمیم )

 یکنواخت باشند.توانند از یک توزیع خاص مانند پواسن،نرمال،نمایی یا 

 

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 192-206، ص 1395، پاییز  3پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 

 توزیع داده هایا نرمال نبودن نرمال بودن  یبررس یاسمیرنف برا-آزمون کولموگروف 2 -4 شماره جدول

 تعداد سطح معنی داری آماره آزمون متغیر

 330 0.755 0.878 کیفیت افشاء اختیاری

 330 0.343 0.767 کیفیت سود

اطالعاتیعدم تقارن   0.804 0.223 330 

 در جدول فوق نشان از پذیرش نرمال بودن داده ها در این مطالعه دارد. 0.05وجود ضرائب باالي 

 همچنین مقایسه وضعیت متغیرهای مورد مطالعه با توزیع نرمال و نمودار مربوط به پراکنش هریک از متغیر ها در زیر مشاهده می شود.

  آزمون فرضيات پژوهش -  8

 مدل مورد مطالعه 3ليمر براي نشان دادن داده هاي ترکيبی در مقابل مدل اثر ثابت در  Fنتایج آزمون 3 -4 شماره جدول

 
 نتیجه آزمون سطح معناداری آماره آزمون لیمر( fنوع آزمون)

( در مقابل داده های fixed effectابت)تایید مدل اثرات ث 0.0000 199.3280 مدل مربوط به فرضیه اول

 (pooledترکیبی)

( در مقابل داده های fixed effectتایید مدل اثرات ثابت) 0.0000 1149.80 مدل مربوط به فرضیه دوم

 (pooledترکیبی)

( در مقابل داده های fixed effectتایید مدل اثرات ثابت) 0.0000 138.222 مدل مربوط به فرضیه سوم

 (pooled)ترکیبی

 منبع: محاسبات تحقیق   

 مدل مورد مطالعه 3براي نشان دادن اثر ثابت در مقابل اثرات تصادفی  husmanنتایج آزمون 4 -4 شماره جدول

 
 نتیجه آزمون سطح معناداری آماره آزمون لیمر( fنوع آزمون)

 random( در مقابل اثرات تصادفی)fixed effectتایید مدل اثرات ثابت) 0.0017 5.05468 مدل مربوط به فرضیه اول

effect) 

 random( در مقابل اثرات تصادفی)fixed effectتایید مدل اثرات ثابت) 0.0033 15.8189 مدل مربوط به فرضیه دوم

effect) 

 random( در مقابل اثرات تصادفی)fixed effectتایید مدل اثرات ثابت) 0.0048 4.2373 مدل مربوط به فرضیه سوم

effect) 

 

 fixed( ، مدل پژوهش برای شرکت های مورد مطالعه، بر اساس مدل اثرات ثابت 6-4( و )5-4بر اساس نتایج مندرج در جدول )

effect  ( ارایه شده است.7-4مدل پژوهش در جدول )3برآورد و نتایج تخمین برای 
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 1388-1392شرکت منتخب مورد مطالعه  66نتایج برآورد مدل برای  5 -4 شماره جدول

 

 

  

 مدل پژوهش 3برآورد رگرسیون برای  

 متغیرهای توضیحی

 آزمون داده های ترکیبی 

 متغیر وابسته  

 ASYمدل سوم : متغیر وابسته  AUمدل دوم: متغیر وابسته  ASYمدل اول :متغیر وابسته 

 C عرض از مبدا

C:152702 

T:0.36723 

p-v:0.7140 

C:3.1058 

T:  10.3664  

p-v: 0.000** 

C:81.744 

T:84.220 

p-v: 0.000** 

 DIS کیفیت افشاء اختیاری

C:7.59426 

T:2.9215 

p-v: 0.0040** 

C:1.3083 

T:4.6612 

p-v:0.000** 

C: 0.7052-  

T: 2.2272-  

p-v:0.0209** 

 SP میانگین قیمت

C:49.193 

T:0.35577 

p-v:0.7225 

C: 4.2014-  

T: 27.229-  

p-v:0.000** 

C: 1.0134-  

T: 4.6220-  

p-v:0.000** 

 SIZE اندازه شرکت

C: 1.12337-  

T: 6.0466-  

p-v: 0.0000** 

C:1.49370 

T:4.16302 

p-v:0.000** 

C: 5.9059-  

T: 2.5400-  

p-v: 0.0117** 

 SV میانگین حجم معامالت

C:1.1290 

T:1.9653 

p-v: 0.0512  

C:4.0500 

T:1.1611 

p-v:0.2468 

C:6.0460 

T:2.35581 

p-v: 0.0139** 

 DIS*AU متغیر مداخله

  

 

C: 0.0036-  

T: 0.1233-  

p-v:0.9020 

  C   : باشدنشان دهنده ضریب متغیرها می 

T  نشان دهنده مقدار آماره :t  باشد آن متغیر معنی دار می  2می باشد و درصورتیکه باالتر از

 باشد

p-v  درصد باشد آن متغیر  0.05:نشان دهنده سطح معناداری متغیرها بوده و درصورتیکه کمتر از

 معنادار می باشد

 F 17.72025 92.7502 774.92آماره 

P-value 0.00000 0.00000 0.00000 

 
0.88 0.96 0.99 

 1.70 1.88 1.88 دوربین واتسن

 0.99 0.95 0.83 تعدیل شده 

 منبع: محاسبات نویسنده 
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 در مدل مربوط به آزمون فرضيه اول:

  میزان اثر گذاری کیفیت افشاء اختیاری بر متغیر  وابستهASY واحد بوده است.در واقع با افزایش کیفیت افشاء  7,59، میزان

یه اول این مطالعه واحد افزایش خواهد داشت.بنابراین فرض 7,59واحد، عدم تقارن اطالعاتی به میزان  1اختیاری به میزان 

 پذیرفته می شود.

 در مدل مربوط به آزمون فرضيه دوت:

  میزان اثر گذاری متغیر کیفیت افشا اختیاری بر متغیر  وابستهAU واحد بوده است.در واقع فرضیه معناداری کیفیت  1,30، میزان

 افشا اختیاری بر کیفیت سود )اقالم تعهدی غیر عادی (پذیرفته می شود. 

 مربوط به آزمون فرضيه سوت:در مدل 

 ( میزان اثر گذاری متغیر مداخله کیفیت افشا اختیاریDIS*AU بر متغیر  وابسته )ASY واحد بوده است.در واقع  -0,70، میزان

 فرضیه اثر معنادار کیفیت افشا بر رابطه بین عدم تقارن و کیفیت سود در شرکت های مورد مطالعه پذیرفته می شود.

 سایر نتایج:

 تغیر مSP  .در مدل دوم و سوم اثر منفی و معنادار بر در مدل داشته و در مدل اول اثر معنادار نداشته 

   متغیرSV  .در مدل اول و سوم اثر مثبت و معنادار بر متغیر وابسته داشته  و لی در مدل دوم اثر معناداری نداشته دارد 

  متغیرSIZE ر مدل دوم اثر مثبت و معنادار بر متغیر وابسته دارد.در مدل اول و سوم اثر منفی و معنادار ، د 

  فرآیندAR(1) .در مدل های اول جهت رفع خود همبستگی وارد معادله رگرسیونی شده اند 

 

 نتيجه گيري کلی پژوهش -9

 

 تقارن عدم مانند لیعوام بین این در .است گذاری سرمایه فرصتهای در پساندازها بهینه تخصیص اقتصادی، های چالش ترین مهم از یکی

 اگر .میشود میسر سرمایه اثربخش تخصیص داوطلبانه افشا سطح افزایش با .میشود سرمایه بازار عملکرد در آشفتگی به منجر اطالعاتی

 گذاریهای سرمایه کمتر بیابند، را دارند بیشتری کارایی و هستند فعال و مولد بیشتر که شرکتهایی بتوانند اعتباردهندگان و سرمایه گذاران

 عدم و داوطلبانه افشای سطح بین رابطه پژوهش، این در .میشود کشور سطح در شرکت ها شدن رقابتی باعث این که میشود انجام غیرعاقالنه

 گرفت قرار بررسی مورد تهران بورس بازار در شده پذیرفته های شرکت و کیفیت سود در اطالعاتی  تقارن
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 مراجعمنابع و 

 هایمقاله. سرمایه هزینه بر افشا کیفیت تاثیر تبیین(. 1391. )رجب امیرپورمال، مجتبی؛ عدیلی، سیدجواد؛ ابراهیمیان، [1]

 نور واحد اسالمی آزاد دانشگاه.  مدیریت و حسابداری ملی همایش اولین.  ایران هایهمایش

. شرکتها دسو کیفیت ابیـیارز در تاـطالعا یتکاا قابلیت کیفی یژگیو سیربر( 1388. )ح ،صغیر قهرمانی و ،.ر،احمدحمدپوا [2]

 .3-20 صص(: 5) 16 ،حسابرسی و اریحسابد یسیهاربر

 آتی سودآوری پیشبینی در سود کیفیت نقش(. 1392. )جواد محمد بهمنمیری، زارع معصومه؛ شهسواری، احمد؛ احمدپور، [3]

 .ایران حسابداری ملی همایش یازدهمین. تهران بهادار اوراق بورس غیرورشکسته و ورشکسته شرکتهای

 شده پذیرفته شرکتهای سود پایداری و رشد بر مالیات محاسبه ماخذ سود و حسابداری سود میان اختالف تآثیر ،(1390)، اسدی [4]

 نامه پایان تهران؛ بهادار اوراق بورس در

 .184 شماره حسابدار، ماهنامه سود، کیفیت(. 1386) شاهپور؛ اسماعیلی، [5]

 هایشرکت در راهبری اصول هایجنبه از برخی و سود کیفیت بین رابطه بررسی(. 1385) شهناز؛ مشایخ، مریم؛ اسماعیلی، [6]

 .44-25 صص ،45 شماره حسابرسی، و حسابداری بررسی تهران؛ بورس در شده پذیرفته

 اطالعات کیفی های ویژگی بر اطالعات فناوری تاثیر بررسی(. 1385. )کامران آقایی، حسن و شعبان الهی،. حسین اعتمادی، [7]

 .43 شماره. حسابرسی و حسابداری بررسیهای. حسابداری

 با بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت اطالعاتی افشاء کیفیت ارزیابی(. 1391. )مهدی پور، خلیل حسین؛ اعتمادی، [8]

 . 132 - 115.  2  شماره.  1  دوره. مدیریت حسابرسی و حسابداری دانش. فازی رویکرد از استفاده

 پیشرفت. سود مدیریت و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه(. 1393. )احمد بدری، ؛ علی ثقفی، ؛ ارش تحریری، ؛ جعفر باباجانی، [9]

 .26-1. 2 شماره ،6 دوره. 1 مقاله. حسابداری های

 ساالنه گری گزارش در اختیاری افشای میزان بر شرکتی حاکمیت کارهای و ساز تاثیر(. 1393. )سجاد نقدی، رافیک؛ باغومیان، [10]

 . 136 - 119.  16  شماره.  5  دوره. حسابداری دانش. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 .4-29(: 2) حسابداری تحقیقات سود؛ های ویژگی و سهام صاحبان حقوق هزینه ؛(1389) قاسم؛. بولو علی؛ ثقفی، [11]

 در سهام قیمت نوسانات و حسابداری اطالعات افشای سطح رابطه بررسی(. 1388. )محمد سید حسینی، بشیر محمد، حسنی، [12]

 .75-84. دوم شماره. اول سال. کار و کسب اقتصاد پژوهشنامه. تهران بورس های شرکت

 المللی بین دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. حسابداری سود محتوای و افشا کیفیت بین رابطه(. 1390. )نیرالسادات حسینی، [13]

 اجتماعی علوم پژوهشکده. قزوین –( ره) خمینی امام

 در کمی مطالعات. شرکت ارزش و افشاء کیفیت با مالیاتی اجتناب رابطه بررسی(. 1392. )محمدحسن محمدی، حمید؛ حقیقت، [14]

 . 228 - 209.  1  شماره.  4  دوره. مدیریت

.  5  دوره. مدیریت حسابداری. سهم هر سود بودن مربوط بر داوطلبانه افشای تاثیر(. 1391. )رامین محرومی، احمد؛ پور، خدامی [15]

 . 12 - 1.  14  شماره

 شده پذیرفته هایشرکت اطالعاتی تقارن عدم بر داوطلبانه افشای سطح اثرات بررسی(. 1393. )وحید علیزاده، شکراله؛ خواجوی، [16]

  .114-89. 42 شماره ،11 دوره ،4 مقاله. مالی حسابداری تجربی مطالعات. تهران بهادار اوراق بورس در

 اری،حسابد تمطالعا هـلنامـفص. مهاـس زدهاـب و دسو کیفیت بین بطهرا سیربر( 1385.)شاهپور ،سماعیلیا ،.محسن ،طینتشخو [17]

 .27-56 صص ،12 شماره

 با مسها زدهبا و یدـتعه مقالا ازهندا ،(دسو اریپاید) دسو کیفیت بین بطهرا سیربر( 1390) مجید ر،ستگار محسن، ،ستگیرد [18]

 .1-20 صص ،(7)،مالی اریحسابد یهشهاوپژ. یتعهد مقالا کیفیت

 بازده تغییرات توضیح در تعهدی اقالم کیفیت و افشا کیفیت بین ارتباط بررسی(. 1392. )مهشید. شهرزادی محسن؛ دستگیر، [19]

 .32-27(. 16. )2 شماره. 5 دوره.  مالی حسابدرای های پژوهش مجله. پورتفوی اضافی

. تهران بهادار اوراق بورس در کاریمحافظه و افشا کیفیت بین رابطه(. 1392. )مهدی میمند، ابراهیمی الدین؛ نظام رحیمیان، [20]

 . 19-1. 4 شماره. 2 دوره. حسابدرای تجربی های پژوهش
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 .ترمه انتشارات. پارسائیان،تهارن علی ترجمه حسابداری، های تئوری(. 1381. )احمد بلکویی ریاحی [21]

 522 ص پارسائیان، علی دکتر ترجمه بلکویی، حسابداری های تئوری ،(1381) احمد بلکویی؛ ریاحی [22]

 مالی مدیریت و حسابداری تخصصی وبالگ از برگفته اقتصادی؛ سود و حسابداری سود مقایسه(. 1391) اکبر؛ رضائی، زواری [23]

 .رضائی زاورای دکتر

 های شرکت اطالعات افشای کیفیت بر مؤثر عوامل تبیین و شناسایی(. 1391. )مصطفی نژاد، کاظم حسین؛ محمد ستایش، [24]

  79-49. 1 شماره ،4 دوره ،3 مقاله. حسابداری های پیشرفت. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 هزینه و سهام نقدشوندگی بر افشا کیفیت تأثیر بررسی(. 1390. )مهدی ذوالفقاری، مصطفی؛ نژاد،کاظم محمدحسین؛ ستایش، [25]

-55(. 9) 3 شماره. 3 دوره. مالی حسابدرای های پژوهش مجله. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سرمایه

74. 

 پایاننامة. مالی اطالعات اختیاری افشای میزان و شرکتها حسابداری ویژگیهای بین رابطة بررسی(. 1387. )لقمان سنجری، [26]

 .بهشتی شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی

 نامه پایان ایران، اقتصادی های بنگاه سود کیفیت ارزیابی با مرتبط عوامل تحلیل و شناسایی ،(1378) جهانخانی، فرد، ظریف [27]

 .تهران دانشگاه دکتری،

 7 شماره نشریه حسابرسی، سازمان نشارات.h اساسی مالی صورتهای "(. 1381.)عزیز ور، عالی [28]

 تهران؛ بهادار اوراق بورس در اطالعاتی تقارن عدم کاهش در حسابداری اطالعات نقش بررسی ؛(1384) حسین؛ محمد قائمی [29]

 .  103-85 صص ; 41  شماره,  12  دوره حسابرسی؛ و حسابداری بررسیهای

 تخصیص کارایی بر هاشرکت اختیاری افشاء سطح اثر(. 1392. )طاهر محمدشریفی، یداهلل؛ ، فرد نوری حسین؛ یزدی، کرباسی [30]

 .171-153. 1 شماره. 3 دوره. حسابداری تجربی های پژوهش. سرمایه بازار

. نقدی جریان و تعهدی اقالم نادرست گذاری قیمت و افشا کیفیت بین ی رابطه بررسی(. 1392. )ابراهیمی کردستانی،غالمرضا، [31]

 .19 شماره. حسابرسی و حسابداری تحقیقات

 .حسابرسی سازمان. تهران. حسابداری استانداردهای(. 1386. )حسابرسی سازمان فنی کمیته [32]

 و اختیاری افشای بین رابطه(. 1392. )سیدجواد بابازاده، سیدمهدی؛ پارچین، پارچینی مجید؛ زنجیردار، محمد؛ پور، کاشانی [33]

.  5  دوره( . حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشنامه) حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش. شرکتی حاکمیت های مکانیزم

 . 68 - 43.  19  شماره

 شده پذیرفته های شرکت حسابداری کاری محافظه و افشا کیفیت بین ی رابطه بررسی(. 1393. )شکوفه پشتی، ماچک گلستانی [34]

 .روزبهان غیرانتفاعی دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان. تهران بهادار اوراق بورس در

 فصلنامه. شرطی غیر و شرطی کاری محافظه حسابداری، کیفیت حسابداری، افشای(. 1393. )شیوا آبادی، میمنت شهناز؛ مشایخ، [35]

 . 24 شماره. ششم سال ، 6 دوره. حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش

   79-49. 1 شماره ،4 دوره ،3 مقاله [36]

 بـورس سـازمان در شـده ، پذیرفتـه هـای شـرکت مـالی ویژگیهای و ساالنه های گـزارش جامعیت( 1376)اسفندیار ملکیان، [37]

 .تهران دانشگاه بازرگانی و ومـدیریت اداری علوم دانشکده دکتری، رساله "تهـران بهـادار اوراق

 دانش. سود اطالعاتی محتوای و مالی اطالعات شفافیت(. 1391. )دهنوی محمدعلی و ابوالقاسم آبادی، مسیح علیرضا؛ آذین، مهر [38]

 .131-130(. 8)3. حسابداری

 های پیشرفت. حسابداری اطالعات کیفیت و محصول بازار در رقابت(. 1393. )علیرضا ممتازیان، غالمرضا؛ رضایی، محمد؛ نمازی، [39]

  .166-131. 2 شماره ،6 دوره ،6 مقاله. حسابداری

. سود مدیریت و( بودن موقع به و اتکا قابلیت) افشا کیفیت بین رابطه بررسی(. 1388. )سیدعلی میرحسینی، ایرج؛ نوروش، [40]

 . 134 - 117.  55  شماره.  16  دوره. حسابرسی و حسابداری بررسیهای

 ص. ترمه انتشارات. علی پارسائیان، ترجمه. اول جلد. نهادی و ادراکی روش: حسابداری های تئوری(. 1387) ازنی و داد ولک [41]

416-451. 

 اطالعات ارزش بودن مربوط بر اختیاری افشای سطح تاثیر بررسی(. 1393. )رضا احمدی، اله؛ قدرت نیا، هاشم؛طالب پور، ولی [42]

 . 81 - 71.  21  شماره.  7  دوره. مدیریت حسابداری. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابداری
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 .دوم جلد علی، ارسائیان،. ترجمـــه حســـابداری تئـــوری(. 1384. ) اف میکــل بــردا، ون و. اس دان ال هندرریکســن، [43]
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