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 چکيده
جامعه با یکدیگر و همچنین امروز با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکت ها موجود در 

با دولت وافراد حاضر در جانعه شرایطی را به وجود آمده که شرکتها می بایست نه تنها 

حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت  به ذینفعان بلکه به احاد مردم پاسخگو باشند

د های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندار

های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز 

. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی کیفیت اطالعات  حسابداری درکارایی می گذارد

 تعریف از پس منظور این سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار تهران می باشد بدین به

 اختصاصات  کارایی سرمایه گذاری، همه برگیرنده در مفهومی و توصیفی مدل یک

 شناسایی گیرند، قرار استفاده مورد مناسب عنوان متغییرهای به میتوانند که مشخصاتی

تحلیل هر یک  و تجزیه از استفاده با سپس .گردید جمعآوری هدف مدل یک قالب در و

جریان نقدی از متغییر های تحقیق، و کاربرد رابطه های مناسب در اینجا جهت برآورد 

 که است آن از حاکی پژوهش نتایج ، آمار دقیق این مقادیر به دست آمد.  وعملیاتی

 بیانگر موضوع این .ندارد گذاری تأثیری سرمایه کارایی بر حسابداری اطالعات کیفیت

و  ذینفع ه های گرو بین اطالعات برابر توزیع در حسابداری العاتاط فعال نقش عدم

 پژوهش در گذاری سرمایه سمت به مدیریت سوی از منابع صحیح هدایت در آنها نظارت

 .باشد می بهینه های

 .اطالعات حسابداری، سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار :يديکل واژگان
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 2 حسين رشيد پور ، 1 اهلل جمشيدپورروح 

 .یار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاهداستا 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه 2 

 

 نام نویسنده مسئول:
 روح اهلل جمشيدپور

 

 

سرمایه گذاري  بررسی کيفيت اطالعات حسابداري درکارایی

 دار تهراندر بورس اوراق بها
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 مقدمه
استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های یکی از اهداف اساسی وضع 

نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی 

مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف 

را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند 

ابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حس

موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع 

ی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مال

مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین 

)مشایخی  اند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهدعوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تو

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های  .1(36 ص،1385و صفری، 

به دنبال افزایش کیفیت  مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود

. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت 1 (449ص، 2008حسابرسی هستند )تندلو و ون استرایلن، 

صورت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان میتوانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود 

عنوان متغیر جانشین (، از هزینهی سرمایه به گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

گیری کیفیت سود را به دو طبقهی اصلی، مبنای حسابداری و مبنای بازار، تقسیم کردند گذاری استفاده و هفت روش اندازهتصمیمات سرمایه

ها دریافتند که عامل موثر بر هزینهی سرمایه ناشی از دین ترتیب، تأثیر کیفیت سود بر هزینهی سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. آنو ب

گیری مبتنی بر حسابداری و بهخصوص، کیفیت تعهدی است. ازاینرو، کیفیت اطالعات حسابداری در این پژوهش، همانند معیارهای اندازه

(، و عرب مازار 1385(، نوروش و دیگران)1374( و همچنین، مطالعات عرب مازار یزدی)2006( و وردی)2005س و دیگران)مطالعهی فرانسی

گری مالی در عنوان دقتی است که گزارش( اینگونه تعریف و در نظر گرفته شده است: کیفیت اطالعات حسابداری به1387یزدی و طالبان)

گذاران ارائه های نقدی مورد انتظار دارد و به منظور آگاهی سرمایهشرکت، به ویژه جریان ط با عملیاتبیان اطالعات حسابداری و در ارتبا

اند، در این گیری کیفیت اطالعات حسابداری استفاده کردهشود. همانند بسیاری از مطالعات که از معیار کیفیت اقالم تعهدی برای اندازهمی

دهندگی سودها را با هموار کردن شده است. کیفیت اقالم تعهدی مبتنی بر این ایده است که تعهدات، آگاهیپژوهش نیز از این معیار، استفاده 

گیری شده است، در این پژوهش ( اندازه2002بخشد و همانند آنچه در مطالعات دیچو و دایچو)های نقدی بهبود مینوسانات موقتی در جریان

 .شودگیری مینیز اندازه

 

  تم هاي اطالعات حسابداريسيس مفهوم-1
ی را جهت تصمیم سیستم اطالعاتی حسابداری را می توان عنصری از شرکت دانست که به وسیله پردازش رویداد های مالی اطالعات مال

تصمیم گیری رده و در کگیری  در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد .  مجموعه ای از فرایند ها و فنون است که اطالعات را سازماندهی 

 ها از آن استفاده می کند .

 وظایف اصلی سیستم های اطالعاتی حسابداری در بنگاه های تجاری موارد زیر می باشد:

 ی کند.یره داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادها بطور کلی که یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخ داده است بررسگردآوری و ذخ-1

حوی که مدیریت بر مبنای این اطالعات قادر به برنامه ریزی، اجرا ه ها به اطالعات مفید برای تصمیم گیری به نپردازش و تبدیل داد-2

 و کنترل فعالیت های شرکت باشد.

ات ای داخلی کافی به منظور حفاظت از داراییها ازجمله مدارک و اطالعات بنگاه.)جوا پور غفار، سیستم های اطالعهطراحی کنترل -3

 ری ، انتشارات دانشگاه آزاد تبریز(حسابدا

 

 

 

 

                                                           
1.Tevdello & Vanstralen,2008,p449 
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    :سرمایه گذاري را به روشهاي مختلفی تقسيم بندي می کنند-2

 ي بر اساس موضوع سرمایه گذار  -2-1
گذاری واقعی نوعی  حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه سرمایه گذاری بر 

دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی  گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعیسرمایه 

ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی  ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در واقعی است. خرید

است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت،  نتیجه آن معموالً جریانی از وجوه نقد دارایی مالی که

  .سرمایه گذاری مالی محسوب می شود فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، که

 

 رمایه گذاريس بر اساس زمان یا مدت  -2-2

  .حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا

 

 حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاري بر -2-3

 ندارد پس انواع سرمایهدر آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود  از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری

بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع  .گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند

 سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت آتی )ریسک( چقدر باشد، سه نوع

 سرمایه گذاری با ریسک متناسب

 سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر)سفته بازی(

 )قمار( سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی

 

 کيفيت اطالعات -3
کیفیت اطالعات در گرو این است که اطالعات صورت های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می کنند. صورت 

ه بسیار مناسبی در انتقال اطالعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته ترین های مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیل

شخص برای اظهار نظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارش های مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی 

که اقالم مندرج در صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد 

حسابداری تهیه شده است. بنابراین حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگردر قالب صورت های مالی تهیه شده است، اعتبار می بخشد 

 .  1(1 ص،1379نیکخاه آزاد، و بدین وسیله قابلیت اتکای اطالعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد )

برخی استدالل های نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظارت حسابرس ارتباط می دهند، مفاهیم کیفیت اطالعات را در  

 بر می گیرند.

سرمایه مدعی می شود که اطالعات افشا شده در گزارش های حسابداری حسابرسی توسط مؤسساتی که  1989،برای مثال، بیتی  

گذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام داده اند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دقیقتر می باشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای 

کیفیت حسابرسی )حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس( را بررسی کرده اند و استنتاجی را در باب چگونگی تاًثیر اجزای فوق بر کیفیت 

 عات به دست داده اند.اطال

 

 مواد روش ها-4

 مفهومی مدل و تعریف هدف انتخاب -4-1
در مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت اطالعات  حسابداری درکارایی سرمایه گذاری ، ابتدا کلیه متغیرهای مناسب جهت حسابرسی 

تا بهترین کارایی  باشد داشته باید حسابرسی یک که را ویژگیهایی هدف، مدل تعریف دقیق در قالب یک مدل هدف و مفهومی تعریف گردید. با

 .میآید دست به مفهومی مدل یک صورت به داشته باشد
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 مدل مفهومی پژوهش: -4-2

 
 

 قلمرو موضوعی-4-3

 میباشد.گذاری  سرمایه کارایی و حسابداری اطالعات کیفیت حسابرس، شهرت بین ارتباط قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی 

 

 قلمرو زمانی انجام پژوهش-4-4

 میباشد. 1395تا  1390دورهی زمانی این پژوهش سال 

 

 قلمرو مکانی پژوهش-4-6

 از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام میگیرد.

 

 روش پژوهش-5
میباشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع  استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی 

 پیمایشی وپس رویدادی و از نوع علی میباشد. -پژوهش مقطعی و گذشتهنگر، از نظر نحوهی اجرای پژوهش توصیفی

 

 جامعه آماري-6
ساله  5  یک دوره  1395 الی 1390زمانی دوره تهران )طی بهادار اوراق بورس در شده شرکتهای پذیرفته پژوهش این آماری جامعه

 تخمین زده شده است( میباشد.

 

 گيري نمونه آماري و روش نمونه-7
به این دلیل اینکه ممکن است وضعیت مالی و اعالن سود تمامی شرکتهای  سیستماتیک است گیری این پژوهش حذفیروش نمونه

جامعه آماری در دسترسی نباشد و برخی شرکتها شرایط الزم را برای بررسی هدف مطالعه حاضر نداشته باشند و ترازنامه و صورت سود زیان 

بنابراین،  .رس اوراق بهادار تهران برخی از آنها حذف شوندآنها در دسترس نباشد باید بر حسب یک سری معیارهای اعالم شده از جانب بو

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر را دارا باشند: نمونه انتخابی شامل شرکت

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.  -1  

 اند. در بورس حضور فعال داشته 1395ی ال 1390هایی که در طول بازه زمانی شرکت -2  

 های مالی آنها در دسترس باشد. اطالعات صورت -3  

  ماه نداشته باشند. 3توقف نهاد معامالتی بیش از  -4  

 . نباشند مالی گریواسطه و گذاریسرمایه هایشرکت جزو -5  
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 حذف سيستماتيك )چگونگی انتخاب شرکتهاي مورد مطالعه( 1جدول 
 

  تعداد شرح

 جمع کل 968 1395کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 

 فیلتر 385 اسفند ختم نمیشودو یا تغییر سال مالی دادهاند 29شرکتهایی که سال مالی آنها به 

 فیلتر 59 (وبیمه بانکها ،هلدینگ،لیزینگ،و سرمایهگذاری)مالی گری واسطه های¬شرکت

 فیلتر 77 .میشوند  محسوب ده زیان شرکتهای جزء که هایی¬شرکت

از تابلوی بورس  29/12/1395در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده، یا قبل از  1/1/1391شرکتهایی که بعد از 

 اند و یا اطالعات آنها در دسترس نبوده است. خارج شده
 فیلتر. 193

 فیلتر (714) جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری

 مانده 162 جمع شرکتهای عضو نمونه ی آماری

 

 روش گردآوري داده ها 7-1

 مبانی ای، کتابخانه بخش در. می آید عمل استفاده به ای کتابخانه روش از ابتدا اطالعات، و ها داده آوری جمع برای پژوهش این در

 گزارشات و نشریات از تحقیق دادههای و اطالعات سپس و گرددمی  گردآوری التین و تخصصی فارسی مجالت و کتب از پژوهش نظری

 است. استفاده شده شرکتها شدهی حسابرسی مالی صورتهای و تهران بهادار اوراق گزارشات بورس سایر و ساالنه

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها 7-2
شاخص صنایع جامعهی آماری،  و میشوداسناد و مدارک موجود استخراج  برای تجزیه و تحلیل اطّالعات، ابتدا دادههای پژوهش از

دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد  در و  Excel   ،SPSS اطّالعات با استفاده از رایانه و نرم افزار هکلّی گردد. سپسمیمحاسبه 

بودن دادهها  نرمال و میشوداسمیرنوف انجام  -آزمون فرض نرمال کولموگرف  ابتدا در تجزیه و تحلیل توصیفی .میگیردو تحلیل قرار  تجزیه

عالوه  میشود. استفاده  F داریبرای سطح معنی نیزو  هارپیرسون، برای رابطهی معنیداری متغی همبستگی و سپس از میگیردقرار  آزمونمورد 

 در نهایت از مدل خطی رگرسیون برای تشخیص و گرددمی محاسبهیرها برای آزمون خودهمبستگی بین متغواتسن نیز  -بر این مقادیر دوربین 

 میشود. راستفادهو میزان رابطه ی دو متغی نوع

 

 :تحقيق در شده استفاده هاي مدل-8

 اطالعات حسابداري: کيفيت شاخص مدل-8-1
 اطالعات انتقال در مالی صورتهای توان کیفیت اطالعات، (،2008) وردی و هیالری بیدل، و ( 2006) وردی از پیروی به تحقیق این در

 ی اقتصاد ت تصمیما اتخاذ .است شده تعریف گذاران سرمایه به مورد انتظارآن نقدی جریانهای بینی پیش خاص طور به و شرکت عملیات

 کنندگان ه استفا توسط

 در ن توا این . است ن آ ایجاد ت قطعی و زمان و نقد ه وج ایجاد ت جه تجاری واحد ن توا ی ارزیاب م مستلز ی مال های صورت

 تأمین به پرداخت ، ن کارکنا به مزایا و حقوق پرداخت قبیل از تهایی پرداخ م انجا ت جه ی تجار واحد ت ظرفی کننده تعیین ، ت نهای

 سرمایه ن صاحبا بین سود توزیع و دریافتی ت تسهیال بازپرداخت ، گذاری سرمایه انجام ، مالی ج مخار پرداخت ، ت خدما و کاال کنندگان

 آنها از ه استفاد و ی تجار واحد ی نقد ی جریانها و ی مال عملکرد ، ی مال ت وضعی بر تمرکز ق طری از نقد ایجادوجه ن توا ارزیابی .است

 .)2002 نیکلز، امسی ؛ 2002 دیچو، و میگردد )دیچاو تسهیل ی، مال فپذیری انعطا سنجش و انتظار مورد ی نقد ی جریانها شبینی پی در

 (2002نیکلز) امسی توسط مدل این . ت اس شده اسبه مح ، زیر 1 ل مد اساس بر تعهدی اقالم کیفیت

 .است شده ارائه (2002) دیچو و دیچاو و
Acc = α + β1 *CFOt −1 + β 2 *CFOt + β 3 *CFOt +1 + β 4 *ΔS t +β 5 *FAt + ε Acc 

 

Accruals = (ΔCA − ΔCash) − (ΔCL − ΔSTD) − Dep 
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 قبل، دوره (CF)نقدی های باجریان باید (Acc) گردش در سرمایه تعهدی اقالم که است استوار نکته این بر 1 مدل نظری مبنای

 .شوند داده توضیح بعد و جاری

 مقادیر اندازه معیاری برای سنجش کیفیت اطالعات حسابداری است. می توان گفت قرینه ε Accدر این رابطه بدلیل اینکه میزان 

 .می گرداند منعکس را )کمتر( بیشتر مالی کیفیت گزارشگری )کوچکتر(، بزرگتر خطای

، : ΔCA جاری،  داراییهای در تغییر: ΔCashنقد وجه های معادل / نقد وجه تغییردر 

: ΔCLجاری های تغییربدهی: ΔSTD  مدت، کوتاه بدهی در تغییر در: Dep نامشهود، و مشهود اراییهای د استهالکCashFlow  

 .تجهیزاتو آالت ماشین اموال، ناخالص ارزش PPE :درآمد،  در تغییر  ΔRevenue :تعهدی اقالم – مترقبه غیر اقالم از قبل خالص : سود

 کل از استفاده جای به (،2008وردی) و هیالری بیدل، و ( 2002 ) دیچو و دیچاو مشابه تحقیق، در دقت افزایش در این مدل برای 

  (Acc) گردش در سرمایه به مربوط تعهدی اقالم از تعهدی، اقالم

 (CFO)تجاری واحد ازعملیات حاصل نقدی های جریان از نقدی، جریانهای از استفاده جای  به استفاده و

  .است شده

 

 گذاري سرمایه کارایی شاخص مدل-8-2

 :میشود برآورد زیر صورت به( 2009) همکاران و بیدل مدل اساس بر که می باشد سرمایه گذاری کارایی

1it+ Investment = a +   itSaleGroth 1+ bit  

 و است فروش رشد itSaleGroth باال، مدل در. می شود برآورد 1394 تا 1389 هایسال یعنی پژوهش دوره برای مدل این

1it+Investment رشد از متفاوت )آتی( آینده سال سرمایه گذاری اگر .است( سرمایه ای مخارج میزان با برابر) آتی گذاریسرمایه میزان 

 گذاری سرمایه کارایی عدم یا کارایی میزان نشاندهنده مدل باقیمانده مقدار باال مدل در .است مواجه سرمایه گذاری کم با شرکت باشد، فروش

 نشان را سرمایهگذاری بیش باشد نزدیگتر یک به اگر و سرمایه گذاری کم میزان باشد، نزدیکتر صفر به ها باقیمانده مقدار   این چه هر. است

 با متغیره چند رگرسیون مدل از پیشرفته کشورهای سرمایه بازارهای با در مقایسه چین سرمایه بازار سطح گرفتن نظر در با و .دهد می

 .نمودند استفاده گذاری سرمایه بهینه سطح گیری برای اندازه کنترلی متغیر چندین

 

 ها یافته-9

 الزم متغیرها به مربوط آماار توصیفی باا آشنایی ها، آن دقیق تحلیل و تجزیه و بارآورد الگو متغیرها و عمومی مشخصات بررسی برای

 است. پراکندگی و مرکزی های برخی شاخص شامل که را آزمون مورد متغیرهای آمار توصیفی  جدول .است
 

 تحقيق هاي داده توصيفی آمار 2جدول 
 

 چارک دوم میانه چارک اول انحراف معیار میانگین نماد نام متغیر

 ./Lev 32/. 36/. 20/. 23/. 33 اهرم

 ROA 52/. 54/. 35/5 16/6 50/6 سود خالص به دارایی ها

 ./Size 48/5 22/. 18/. 19/. 30 اندازه شرکت

 ./Grow 20/. 40/. 50/. 39/. 48 فرصت سرمایه گذاری

 

 آمار استنباطی-10
است. از این طریق، معنی داری مدل های پژوهش و فرض های رگرسیون،  Fتست،  tمهم ترین آزمون های آماری این پژوهش، آزمون  

کولموگرف اسمیرنف( و هم خطی، بررسی شده است. نتایج  Zشامل استقالل و نرمال بودن خطاها، نرمال نبودن متغیر وابسته)آزمون آماره ی 

 (، نتایج بدست آمده از بررسی داده ها برای مدل های این پژوهش نرمال است.3حاصل از بررسی این آزمون) جدول شماره
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 Tآمار استنباطی حاصل از آزمون  3جدول 
 

 متغیر وابسته مدل
 Zآماره ی 

 کولموگراف اسمیرنف
 تلورانس شاخ شرط متغیر مستقل معنی داری

عامل تورم 

 واریانس

2 
سرمایه 

 گذاری
18/7 058/0 

   1 ثابت

Cash 02/2 48/0 99/1 

Lev 79/2 86/0 99/0 

Size 37/3 88/0 09/1 

Grow 98/9 57/0 99/1 

ROA  60/0 10/1 

 

 آماره به توجه با نتیجه این خطی دارد رابطه وابسته متغیر با مدل مستقل از متغیرهای یکی حداقل است، داده نشان کلی آزمون نتایج

f آماره به توجه با ها این استنباط .است شده استنباط 05/0مقدار  از آن داری معنی و بزرگ بودن سطح tداری معنی و بزرگتر بودن سطح 

 است. آمده بعمل 05/0مقدار  از آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 32 -40، ص 1396، زمستان 8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 نتيجه گيري
گذار و پژوهشگران کنندگان استاندارد، مجامع قانونکنندگان، تدوینهای مورد عالقه استفادهکیفیت اطالعات همواره یکی از موضوع

های نمایندگی بین مدیران، بوده است؛ زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطالعاتی حسابداری در بازارهای سرمایه و تقلیل هزینه

 شود.کنندگان مالی و سایر اشخاص ثالث میداران، تامینسهام

اهمیت کیفیت اطالعات در ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و نقش برجسته این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع 

ترین قلم العات و به ویژه سود، به عنوان مهمسازد. برای سنجش کیفیت اطها، پرداختن به این حوزه را برجسته میمولد و تخصیص بهینه آن

های ها بر مفاهیم متفاوتی از کیفیت و ویژگیشود. هر یک از این مدلهای مختلفی در ادبیات دیده میمدل گذاران،اطالعاتی مورد توجه سرمایه

 اطالعات است کیفی اطالعات تاکید دارند، اما نکته قابل تأمل همبستگی پایین بین معیارهای سنجش کیفیت

 این با یباشد، م تجاری واحد ف پذیری مالی انعطا و مالی عملکرد مالی، وضعیت کیفیت ارزیابی به کمک حسابداری اطالعات هدف

 این باالی کیفیت بنابراین شود، انجام کمی به صورت و پولی ارقام بایست برحسب می مالی گزارشگری نظری مفاهیم طبق ارزیابی این حال

 .شود می اقتصادی های گیری تصمیم بیشتر بهبود هرچه موجب پولی ارقام

 معناداری و منفی گذاری رابطه سرمایه بینکیفیت اطالعات حسابداری و کارایی که داد نشان تحقیق این

فراهم  ری گذا سرمایه حوزه در حسابداری اطالعات سودمندی مورد در را ، شواهدی tبا توجه به نرمال بودن نتایج آزمون  . دارد وجود

 کارایی کیفیت اطالعات حسابداری و زمینه در محققین آتی های پژوهش به تواند می تحقیق این در شده ارائه طالعات ا و معادالت .نمود

 . رساند یاری گذاری، سرمایه
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