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 چکیده 

شرکت،    سود  های  اعالمیه  یك رابطه اطالعاتی خطی بین اطالعات حسابداری و ارزش بازار سهام، پویایی اطالعات حسابداری و ارزش بازار سهام وجود دارد
تاثیر    .بپردازند  موردنظر  شرکت  عملکرد  ارزیابی  به  آنها  تا  دهد  می  قرار  بازار  گران   تحلیل  اختیار  در  را  الزم  اطالعات بررسی  حاضر  تحقیق  فیت کیهدف 

تحقیق حاضر از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر محتوا و ماهیت در زمره  می باشد.    سود  یهاعالم  در موردسهام  ضمنی    اتنوسان  بر  حسابداری
زمان بهادار تهران در فاصله  اوراق  پذیرفته شده در سازمان بورس  این پژوهش شرکت های  آماری  رویدادی است. جامعه  ی  پژوهش های همبستگی، پس 

تعداد    1398تا    1391 ا  139بود. که  به عنوان نمونه  افزار  شزکت  نرم  از  برای محاسبات آماری  آزمون    EXCEL  ،EVIEEWSنتخاب شدند.  برای  و 
 داری دارد. اتاثیر معن سود  یهاعالم  در موردسهام  ضمنی   اتنوسان بر فیت حسابداریکیفرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد 

 .های پذیرفته شده در بورس  یه سود، شرکتاعالمسهام،ضمنی   اتنوسان، فیت حسابداری: کیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

ذار  صورتهای مالی مهم ترین اطالعات بیرونی است که به منظور اطالع رسانی در مورد وضعیت مالی یك شرکت جهت  اطالع رسانی تصمیمات سرمایه گ
یك شرکت به منظور کمك به تصمیم سرمایه گذاری در سهام است که این    یکی از اهداف اصلی حسابداری، ارائه اطالعات در مورد ارزش کمك می کند.  

(. کیفیت  2017و همکاران،  1امر نشان می دهد مفید بودن اطالعات حسابداری تنها زمانی می تواند تعیین شود که بر تصمیمات اقتصادی تاثیر بگذارد)یوگب
ه کیفیت اطالعات حسابداری بر اساس سودمندی اطالعات مالی به کاربران تعیین می شود. اطالعات حسابداری در دو دیدگاه قابل بررسی است:. اول اینک

ظت از سهامداران / سرمایه گذاران تمرکز دارد. بنابراین، گزارشگری مالی، فرآیند برقراری ارتباط اندازه گیری  افح مدوم، کیفیت اطالعات حسابداری بر مفهوم  
اطالعات   و  تعهد  منظور  اقتصادی،  به  برای چنین اطالعات  معقول  دارای حقوق  است که  کسانی  برای  گزارش دهنده  عملکرد  و  منابع  مورد  حسابداری در 

 (.  2018و همکاران، 2های مالی به منظور نشان دادن میزان اهداف سرمایه گذاران می باشند)بامیدل  تسهیل قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری. با ارائه صورت
بداری با کیفیت باال با محدود کردن هزینه های مدیریت برای منافع خود و دیگران از بهبود تصمیم گیری در سرمایه گذاری حمایت می کند.  اطالعات حسا 

مائیجی و  ه دهد)عالوه بر این، اطالعات حسابداری با کیفیت باال می تواند درباره سرمایه گذاری اطالعات مفیدی برای نظارت بر فعالیت های مدیریتی ارائ 
ی  (. کیفیت اطالعات حسابداری مربوط به زمانی است که می توان آن را برای پیش بینی ارزش سهام استفاده کرد، چهار دیدگاه برای ارزش گذار3،2018پردانا 

. دیدگاه تجزیه و تحلیل اساسی، ارتباط  وجود دارد: آنها عبارتند از دیدگاه تجزیه و تحلیل اساسی، دیدگاه پیش بینی، دیدگاه اطالعات و دیدگاه اندازه گیری
های مالی برای جذب ارزش سهم ذاتی توضیح داده است. دیدگاه پیش بینی، ارزش ارتباطی را به عنوان توانایی   ارزشی را به عنوان توانایی اطالعات صورت

دهد. دیدگاه اطالعات،  ارزش مربوط به اطالعات مالی و قیمت  اطالعات مالی برای پیش بینی سود سهام در آینده، جریان نقدی آینده و سود آینده نشان می
های مالی برای جمع آوری و یا خالصه اطالعات با ارزش    دهد و دیدگاه  اندازه گیری توضیح ارزش مربوطه به توانایی اطالعات صورت   یا بازده را نشان می

منی حقوق صاحبان سهام یك اندازه گیری آینده نگربرای انتظارات سرمایه گذاران  (. از طرفی نوسانات ض2017)یوگب و همکاران،  سهام را توضیح می دهد
  د. به طوری در مورد ریسك اقتصادی آینده شرکت ها می باشد تا اطالعات جدید را زودتر از بازارهای سهام انعکاس و سهم زیادی در کشف قیمت داشته باش

ریسك اطالعات گزارش شده)شاخصی از کیفیت اطالعات ارائه شده( انتظارات فعاالن بازار را تحت  ها سرشار از اطالعات هستند،    که اعالمیه سود شرکت
گردد کهدر آخرین سطح از نوسانات، سرمایه گذاران    تاثیر قرار می دهد و باعث عدم قطعیت در حقوق صاحبان سهام آتی شرکت است  و زمانی آشکار می

ان مشخص در آینده را دارند.. شرکت ازطریق اعالن سود، عدم قطعیت ارزش بازار سهام خود را نشان می  تمایل به خرید و فروش سهام شرکت دریك زم 
د و منتشر می  دهد و کیفیت اطالعات حسابداری، عملکرد گذشته را برای سرمایه گذاران فاش کرده و به دنبال آن نوسانات سهام حول اعالن درآمد را برآور

فاضلی،   و  دانگ 1397سازد)صفاخواه  )هونگ  است  مالی  صورتهای  در  حسابداری  اطالعات  جمله  از  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  سهام  قیمت  و   4(. 
(. لذا قیمت سهام می تواند در پاسخ به اخبار بنیادی خاص شرکت، مانند اعالمیه سود حرکت کند. نظریه استاندارد نشان می دهد که قیمت  2017همکاران،

ولی سود را به یك معیار  ؛  ی اساسی همگرا شود. نقش اصلی حسابداری شاید ارائه اطالعات جدید به بازارهای سرمایه نباشدها سهام باید به سمت ارزش
حال این  با  است.  کرده  پیدا  کمتری  اهمیت  زمان  گذشت  با  سهام  بازده  توضیح  در  شرکت  بنیادی  کنند.اطالعات  می  تبدیل  شرکت  عملکرد  از  ،    مهمتر 

بازده سهام ثابت نمی کند که سرمایه گذاران اصول شرکت را نادیده می گیرند. به طور شهودی، سه دلیل وجود دارد که بازده تاریخ  همبستگی بین سود و  
اشتباهات پیش  د. اول ، بازده اطالعیه با خطای اندازه گیری کمتر نسبت به تغییرات درآمدی و  کناعالن ، خالصه ای بهتر از اخبار بنیادی محکم را ارائه می  

هم اطالعات مالی کمی و هم کیفی ، و همچنین   -بینی تحلیلگر باعث نیض بازار می شود. دوم ، بازده اطالعیه شامل انواع مختلفی از اخبار اساسی است  
بطه بین بازده ساالنه و شگفتی های درآمدی  اخبار اساسی فعلی و آینده. سرانجام ، رابطه بین بازده های ساالنه و بازده اعالمیه در سراسر بنگاه ها نسبت به را

(. لذا ارزش واقعی دارایی از حرکت هندسی با نوسانات ثابت پیروی می کند، و در نتیجه، همه گزینه ها در یك دارایی  5،2019یکسان است )شوآی و روبرت 
ز قراردادهای مشاهده شده با تاریخ متفاوت بازتابی از ارزیابی بازار از  در عمل،نوسانات ناشی ا   . با این حال،کنندمشابه باید نوسانات ضمنی یکسانی را ارائه  

انتظارات ریسك بلندمدت یا میان مدت )نسبت به    (TSIV)6عدم قطعیت بازار است. ساختار نوسانات ضمنی  برای گزینه های سهام باید منعکس کننده 
سهام زیربنایی باشد. با توجه به ریسك اطالعات، کیفیت سود یك شرکت با عدم اطمینان در    کوتاه مدت( اطالعات سرمایه گذاران در بازار با توجه به بازده 

یا   حسابداری بر نوسانات بازده سهام بنگاه تأثیر بگذارد. ریسك اطالعات لذا انتظار می رود کیفیت  .مورد عملکرد اقتصادی و سودآوری در آینده مرتبط است
کیفیت پایین بوده یا بازتابی از ارزش    دارایاین احتمال است که اطالعات خاص شرکت برای تصمیمات سرمایه گذار  عدم اطمینان اطالعات، منعکس کننده  
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ارزیابی کیفیت حسابداری رویه ها و انتظارات کوتاه مدت نسبت به سهام با   ،شرکت با هزینه قابل قبول را توسط دانشمندان با دانش باال ارزیابی کرد.  بنابراین 
(همراه    IV) 7ند مدت را نشان می دهد. کیفیت پایین اطالعات حسابداری قبل از روزهای اعالم سود، با میزان کارایی قابل توجه در نوسانات ضمنیریسك بل

ر( کوتاه  نوسانات ضمنی ، حاکی از انحراف قوی تر )ضعیف ت بعد از اعالمیه سود همراه است. شیب تند منحنی نوسانات ضمنی است و با وضوح بیشتر در
در همین   است.  بلند مدت  نوسانات  به  )منفی( در شیبجهتمدت نسبت  تغییر مثبت  آن است که   (EA)8اعالمیه سود  درمورد نوسانات ضمنی ،  از  حاکی 

ها    ریسك اطالعاتی بنگاهسرمایه گذاران در مورد سطح نسبی نوسانات سهام بلند مدت )کوتاه مدت( مطمئن نیستند. از کیفیت اقالم تعهدی به عنوان معیار  
جا که انتظار می رود کیفیت تعهدی ، سرمایه گذاران را در مورد محتوای سود حسابداری به جریان نقدی آگاه سازد، در صورتی که    استفاده می شود.از آن

یش بینی می شود کیفیت تعهدی غیرمترقبه این محتوا را  سرمایه گذاران با ارزیابی جریان های نقدی آینده و خطرپذیری آنها ، اوراق بهادار را ارزیابی کنند ، پ
 ضمنیطور قابل توجهی ضعیف کرده و به تبع آن ریسك اطالعات را افزایش دهد.کیفیت حسابداری پایین با شیب منفی قابل توجهی مربوط به نوسانات ه  ب

باالتر را در روز اعالم سود نسبت به سطح منفی تر سوق   شیب منحنیدر روز اعالم سود همراه است. شرکت های با کیفیت حسابداری به طور قابل توجهی  
( اذعان داشتند که کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسائل نمایندگی، ریسك اطالعـاتی را  2017وهمکاران )   10کرونل(.  9،2017می دهند)سراینا و اندریانوس 

گذاران بـرای خریدوفروش یا نگهداری سهام  ها بر تمایل سرمایه استه شده و این کاهش های سرمایه ککـاهش داده و با کاهش ریسك اطالعاتی، از هزینه 
ها  ( بیان داشتند، هر چه کیفیت اطالعات حسابداری شرکت 2016)   11ژی و وانگ  ها را در پی خواهد داشت.گذارد که افزایش نرخ رشد شرکت شرکت تأثیر می 

تواند توان رقابت شرکت را در صنعت افزایش  کیفیت اطالعات حسابداری می ی  زیرا ارتقا  ؛آیدکمتر به وجود می ازحد،  گذاری بیش باالتر باشد، مسئله سرمایه 
از فرصت اعتباردهندگان را  آمده در آن صنعت استفاده کند. کیفیت اطالعات حسابداری اعتماد سرمایه های پیش دهد و با رشد صنعت شرکت نیز  گذاران و 

جهت با صنعت  د و رشدی هم کنتواند سهم خود را در بازارهای مختلف ازجمله بازار کاال و بازار سرمایه حفظ  جهت با صنعت می م دهد و شرکت هافزایش می
 12(.)کالن گراهاشود )منطق به دست آورد. عدم لحاظ ریسك اطالعات در محاسبه بازده مورد انتظار، موجب ایجاد بازده غیرعادی ناشی از خطای محاسباتی می 

حالی   ،این(.2013همکاران،و   عده   در  که  احساسی(  است  )تصمیم  غیرمنطقی  رفتار  از  ناشی  را  بازار  در  غیرعادی  بازده  مشاهده  پژوهشگران  از  دیگر  ای 
های ریخته و لنگراندازی کاری، ذهنیت نماینده، هزینهگریزی، بیش اعتمادی، محافظه گذاران دانسته و دالیل مختلفی چون: حسابداری ذهنی، ریسكسرمایه 

تواند به که، مشاهده بازده غیرعادی به هریك از دو علت، از کیفیت اطالعات اثر پذیرفته و میکنند )رفتارگراها(. نکته قابل توجه آنتشریح آن ذکر می   را در
 .(1394)اثنی عشری و اسدی، کار رودعنوان یکی از پیامدهای آن برای ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطالعات به 

چرا که تئوری    ؛استدالل می شود که کیفیت اطالعات مالی نقش مهمی در کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران دارد  ،به طور معمول
ارت بر بازار  نمایندگی منبع مهمی از اطالعات است که توسط سرمایه گذاران برای نظارت بر مدیران استفاده می شود.عالوه بر این، اطالعات مالی نقش نظ

دهد، می    سهام به عنوان منبع مهم اطالعات خاص شرکت دارند. لذا  اگر کیفیت اطالعات مالی، مسائل نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش
اگر کیفیت   ، (. بنابراین2015و همکاران،    13تواند پس از افزایش توانایی سهامداران برای نظارت بر مدیران، افزایش بهره وری سرمایه گذاری را بهبود )وانگ 

ها نظیر بیش سرمایه گذاری و   های مدیریتی و تشخیص رفتارهای نامطلوب آن  اطالعات مالی باالتر باعث افزایش توانمندی سهامداران در نظارت بر فعالیت
بهتر شدن کارایی مدیران   به  تواند  باالیمنجر  یا کم سرمایه گذاری شود، می  و    شود. کیفیت  ارزشی اطالعات را افزایش می دهد  ارتباط  مالی،  اطالعات 

(. اطالعات حسابداری با کیفیت باال، 2016و همکاران،    14)ابراهیمی راد   موجب می شود اطالعات مالی برای کاهش سرمایه گذاری های نامناسب کمتر شود
بداری با کیفیت عدم تقارن اطالعات بین مدیران و ارائه دهندگان سرمایه های خارجی را کاهش می دهد، و به این ترتیب بر رابطه بین بازده و اطالعات حسا

زتاب در قیمت سهام می باشد. این، به نوبه خود، برخی سرمایه گذاران جدید را جذب  چرا که کیفیت باالتر و اطالعات شفاف فرصتی برای با  ،باال تمرکز دارد
داری )از طریق استفاده از داده های حسابداری ساالنه مربوط به اعالم    ا( ارتباط معن2014)  15، کیم و ژانگ   جهت(. در همین  2018می کند )مائیجی و پردانا، 

(.اطالعات مالی با کیفیت باالتر می تواند با  2015،  16ثیر نوع اخبار رسیده به بازار مشاهده کردند)تنها و دمپسی های مالی و تحت تأ  بین اختالف صورت سود(
مه منبع  و  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  مدیران  بر  نظارت  برای  سهامداران  توسط  مالی  اطالعات  یابد.  بهبود  اطالعاتی  های  ناهماهنگی  برای  کاهش  می 

های    ظارت بر عملکرد شرکت ها هستند.بنابراین اگر کیفیت اطالعات مالی باالتر باعث افزایش توانمندی سهامداران در نظارت بر فعالیتسرمایه گذاران در ن
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شود.   منجر  نظیر بیش سرمایه گذاری و یا کم سرمایه گذاری شود، می تواند به بهتر شدن کارایی مدیران  ،ها  مدیریتی و تشخیص رفتارهای نامطلوب آن
کمتر  یفیت باالی اطالعات مالی، ارتباط ارزشی اطالعات را افزایش می دهد و موجب می شود اطالعات مالی برای کاهش سرمایه گذاری های نامناسب  ک

ی مدیریتی ( استدالل می کنند که اطالعات حسابداری با کیفیت باال باعث کاهش فرصت ها2009و همکاران )  17(. بیدل2016شود)ابراهیمی راد و همکاران، 
خاص خود    برای کارآیی و افزایش توانایی سرمایه گذاران برای نظارت بر عملکرد مدیران سرمایه می شود. در عین حال ممکن است قیمت سهام را با روش

پردانا،  و  قرار دهند )مائیجی  تاثیر  با تصمیم گیری های سرمایه گذار.  (2018تحت  رابطه  در  ارزشی اطالعات حسابداری  و نظریه  ارتباط  رود.  به کار می  ان 
شود. ارتباط ارزش    ارزش گذاری سهام برای ارائه اطالعات در مورد مدل های ارزیابی سرمایه گذاران در ارزش گذاری ارزش سهام شرکت ها استفاده می

یعنی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع  و   ؛اطالعات حسابداری با توجه به قدرت توضیحی آنها ضوابط مالی را به دو قسمت اصلی تقسیم کند
(. بنابراین، کیفیت اطالعات مالی مربوط به وقتی است که گزارش های مالی گزارش شده از یك شرکت نشان  2017صورت وضعیت مالی)یوگب و همکاران،

است.کیفیت اطالعات حسابداری مستلزم استاندارد سازی تهیه و  دهنده عملکرد عملیاتی آن و نحوه مفید بودن آنها در پیش بینی جریان های نقدی آینده  
مالی گزارشگری  هدف  حال،  این  با  است.  اعتماد  قابل  تصمیمات  و  موثر  ریزی  برنامه  برای  مالی  موسسات  توسط  مالی  غیر  و  مالی  اطالعات  ارائه  ارائه   ،

منابع تحت کنترل آن به اندازه کافی مفید باشد تا نیازهای کاربران را برآورده  اطالعاتی است که ممکن است برای ارزیابی اثربخشی مدیریت در استفاده از  
رود)بامید کار می  به  خاص  سازمان  یك  در  خود  منابع محدود  مورد  در  گیری  تصمیم  در  طلبکاران  و  گذاران  سرمایه  توسط  مالی  های  گزارش  و  سازد.  ل 

د دارند به بررسی اثر عوامل مختلف بر کیفیت اطالعات و یا بررسی اثر کیفیت اطالعات بر برخی  بنابراین، چنین شرایطی محققانی را که قص (. 2018همکاران،
به بیان دیگر، چنین موضوعی نه تنها    .ها را تحت تاثیر قرار دهدتواند نتیجه پژوهش آننماید؛ زیرا انتخاب معیار می متغیرها بپردازند، با مشکالتی مواجه می 

گذار بر کیفیت اطالعات و یا اثرگذاری کیفیت اطالعات  گیری جامع در مورد عوامل اثر شود، بلکه دستیابی به یك نتیجه ها می وهش موجب پراکندگی نتایج پژ
می  مشکل  را  بررسی  مورد  بررسی  سازد.برمتغیرهای  دنبال  به  تحقیق حاضر  در  حسابداریکیتاثیر  لذا  پیرامونضمنی    ات نوسان  بر  فیت    سود   یه اعالم  سهام 

 م. هستی

 پیشینه تجربی 

چرا    ؛( به بررسی قدرت اطالعات حسابداری در توضیح بازده سهام پرداختند.  در این مقاله ، سود را با بازده اعالمیه سود جایگزین کرده2019شوآی و روبرت)
  ٪ 15وط به اطالعیه های سود و تجدید نظرها  که اخبار سود برای توضیح بیشتر قیمت در طول زمان آمده است. نتایج نشان داد  در مجموع ، بازده های مرب

دهه   در  ساالنه  سال  ٪35به    1990بازده  نه   2010های    در  و  پیشگیرانه  افشای  در  تغییر  سود،  اعالن  از  قبل  اطالعات  افشای  همچنین  است.  رسیده  
 می شود.  منجر رویدادهای افشای همزمان اطالعات به افزایش کیفیت اطالعات حسابداری 

سهام بورس اوراق بهادار در بورس ویتنام پرداختند. در  ( به بررسی رابطه بین اطالعات حسابداری در صورتهای مالی و بازده  2017و همکاران)  18هونگ دانگ 
، رابطه سود و نوسانات نرخ بازده ، اندازه ، نسبت های اهرمی و نرخ   GMM و  OLS   ،FEM   ،REM   ،GLS های رگرسیون  این مطالعه با استفاده از مدل 

فته های حاصل از مطالعه نشان داد نرخ بازده ، تغییر در نرخ بازده ، نسبت یا  .بررسی شده است  2016تا    2012بنگاه در بازه زمانی    274رشد با بازده سهام  
  در حالی که اندازه شرکت با بازده سهام ارتباط منفی دارد.  ؛تغییرات فروش و نرخ رشد با بازده سهام رابطه مثبت دارد

)  19کنث تأثیر اطالعات حسابداری بر میزان2018و همکاران  به بررسی  پژوهش خود  در  این مطالعه بر  موفقیت شرکت  (  پرداختند.  و متوسط  های کوچك 
گیری تصادفی و قضاوت محققان انجام شد. این مطالعه بر  اساس یك نظرسنجی در کشور زیمباوه صورت گرفته است. انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه 

کمی رویکرد  یك  صاحبان  -اساس  و  مدیران  بین  از  نظرسنجی  انجام  با  و  شرکت   کیفی  می این  نشان  مطالعه  این  نتایج  است.  گرفته  صورت  که  ها  دهد 
برای تصمیم شرکت از اطالعات حسابداری  ناموفق هستند،  و متوسط که در صنعت  استفاده نمیهای کوچك  این اطالعات  گیری  تهیه  کنند و حتی قوانین 

ها ارائه دهد تا مهارت الزم را  های الزم را به صاحبان و مدیران شرکتآموزش  ،مربوطهای  از دولت تقاضا داشتند که از طریق وزارتخانه   ،خبرند بنابراینبی
 طور مؤثر انجام دهند.وکار خود را به بتوانند کسب آنان ها فراهم کند و برای آن

به بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری  گذاری بازار  گذاران و قیمت ( در پژوهشی با عنوان اطالعات حسابداری، تمایالت سرمایه 2017و همکاران )  لرونک
  در   موجود  مشاهدات  از  نمونه  عنوانبه  شرکت  –سال    334،836گذاران و نرخ بازده سهام پرداختند. در پژوهش حاضر تعداد  بر تمایالت و تصمیمات سرمایه 

  عدم   و   حسابداری   اطالعـات  کیفیـت  کنندگیتعدیل   اثر   درباره   محققان  این  اصلی  استدالل.  گردید  انتخاب  2014  تا   1973  هایسال   بین  اطالعاتی  پایگاه
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دهد و بر تمایالت های سرمایه را افزایش می ن است که کیفیـت اطالعـات حسـابداری پـایین و عـدم اطمینان اطالعاتی باال، هزینه ای   اطالعاتی  اطمینان
تـأثیسرمایه  شرکت  سهام  نگهداری  یا  خریدوفروش  بـرای  می گذاران  قیمت ر  خطـای  درنتیجه  و  ابهام گذارد  و  افزایش  گذاری  را  سهام  باقیمت  مرتبط  های 

تر گذاران و نـرخ بـازده سهام قوی تر است، رابطه بین تمـایالت سرمایههای آنان نیز نشان داد که هر زمـان کیفیت اطالعات حسابداری پایین دهد و یافته می
  است.

با استفاده از  پرداختند.    سود   یه اعالم  سهام پیرامون ضمنی    اتریسك اطالعات و نوسان   به عنوان معیار  کیفیت حسابداری بررسی    (به2017سراینا و اندریانوس ) 
طور قابل    مورد آزمون قرار داد،  نشان دادند که کیفیت حسابداری پایین تر )باالتر( به  2010تا    1996های آمریکایی که در سالهای    نمونه بزرگی از شرکت

باشد.  اطالعیه سود برای کنترل عواید ناشی از عدم اطمینان  توجهی با تغییرات باالتر )پایین تر( در نوسانات ضمنی بازده سهام حول اعالن درآمد مربوط می  
اقتصادی    در مورد عملکرد آینده شرکت، بیشتر از ریسك کوتاه مدت نسبت به ریسك اطالعات باالتر است که نشانگر عدم اطمینان بیشتر در مورد عملکرد

 آینده است. 

بدین پرداختند.    کنندگی کیفیت حسابرسیاثر تعدیل   با  گذاریعات حسابداری و کارایی سرمایه رابطۀ بین کیفیت اطال  ( به بررسی1398بهارمقدم و همکاران)
برر سی شده    Stataو    Eviewsافزارهای  های پانل و نرم با استفاده از روش داده   1395-1387های  شرکت طی سال -سال  864ای متشکل از منظور، نمونه 

تواند مشکالت ناشی از انتخاب  و باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطالعات حسابداری میاست. نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل 
شود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر  منجر  گذاری  به افزایش کارایی سرمایه ،  های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیبنامطلوب و هزینه

  ، هایی که از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردار هستندز حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتگذاری بیش اکاهش سرمایه 
 به مراتب بیشتر است.

اسدی)  و  بررسی  1397اثنی عشری  به  بازده اضافی مطلق(  و  این  پرداختند.    معیارهای سنجش کیفیت اطالعات حسابداری  رکت  ش  67، اطالعات  زمینهدر 
آوری و مورد بررسی  ها، جمع و با در نظر گرفتن برخی ویژگی  1390الی   1375سال( پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی    -شرکت  1139)

)سری  و همبستگی  مربعات  حداقل  رگرسیون  های  از روش  مستقل  متغیرهای  منظور سنجش  به  آزموقرار گرفت.  و جهت  ترکیبی(  و  فرضیه زمانی  های ن 
کیفیت پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش  

عالوه، معیار  ه  فیت( را داراست. بکاری و شفابودن، محافظه دهندگی، بهنگامبودن، آگاهی پذیری، هموارسازی، مربوط بینیاطالعات از بٌعد دقت )پایداری، پیش 
معنآگاهی  و  )مثبت  بیشتری  توان  بررسی،  مورد  معیارهای سنجش  سایر  با  مقایسه  در  عوامل    ادهندگی،  کنترل  داشت.  مطلق  اضافی  بازده  کسب  در  دار(، 

 نیز بر نتایج پژوهش اثرگذار نبود.  ناهنجاری بر رفتار متغیر وابسته و کنترل مدل تجاری، ریسك و محیط عملیاتی بر رفتار متغیرهای مستقل 

های پژوهش بر مبنای  فرضیهپرداختند.    رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت( به بررسی  1397نادری و همکاران)
مورد    Eviewsافزار اقتصادسنجی  استفاده از نرمهای ترکیبی با  شرکت و بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره و روش داده   111یك نمونه آماری متشکل از  

دهد که سرمایه گذاری  ها نشان داد که کیفیت باالی اطالعات حسابداری باعث به سرمایه گذاران اطمینان می آزمون قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه 
 انجام شده توسط آنان در فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری شده است.

ای بدین منظور نمونه پرداختند.    گذارانبررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری و عدم اطمینان اطالعاتی بر تمایالت سرمایه ( به  1397کار)بهار مقدم و جو
از   زمانی    560متشکل  ـ شرکت طی دورۀ  اطالعات    1394تا    1387سال  کیفیت  داد  نشان  پژوهش  نتایج  بررسی شد.  متغیره  چند  از رگرسیون  استفاده  با 

سرمایه ح تمایالت  با  سرمایه سابداری  تمایالت  با  اطالعاتی  اطمینان  عدم  و  معنادار  و  منفی  رابطۀ  دارای  است.  گذاران  معنادار  و  مثبت  رابطۀ  دارای  گذاران 
احساسی   رفتارهای  شدت  اطالعاتی،  اطمینان  عدم  کاهش  و  حسابداری  اطالعات  کیفیت  افزایش  داد  نشان  پژوهش  نتایج  در  سرمایه همچنین  گذاران 

می قیمت کاهش  را  سهام  دوره گذاری  در  داد  نشان  بیشتر  تحلیل  نتایج  این،  بر  عالوه  سرمایه دهند.  که  خوش هایی  هستندبینگذاران  دارند    ؛تر  تمایل 
 شند.تر و عدم اطمینان اطالعات بیشتر داشته باتری برای قیمت سهام با کیفیت اطالعات پایینبینانههای خوشبینیپیش 

.  پرداختندارتباط بین کیفیت حسابداری و نوسانات ضمنی بازده سهام حول اعالن درآمد در بورس اوراق بهادار تهران    ( به بررسی  1397صفاخواه و فاضلی)
 برای  و   بوده  بستگیهم_توصیفی  نوع  از پژوهش این.  شد  انتخاب   ای  دوره  میان  صورته  ب 1393  -1391ساله    3شرکت در دوره زمانی    109نمونه مشتمل بر  

  که   است  آن  از  حاکی  نتایج.  است  شده   استفاده Excel  و  Eviews افزارهای  نرم  کمك   به   %95  اطمینان   سطح   در  ترکیبی  رگرسیون  مدل  از   فرضیه  آزمون
داری وجود دارد. متغیرهای    ادی و نوسانات ضمنی بازده سهام حول اعالن درآمد رابطه معکوس معنتعه  اقالم  کیفیت  خاص  طوره  ب   حسابداری،  کیفیت  بین

http://isihome.ir/695-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF.html


-10  ،0] ،[0  ،+1] و   مقاطع  همان  در  بازار  به  دفتری  ارزش  نسبت  و   مستقیم  تأثیر [-10+،  10+ و ]10+،  1،  0،  -1،  -10کنترلی چون اهرم مالی در روزهای  
 وابسته دارند.  متغیر  بر معکوس  تأثیر [0 ،+10] و  [

جابرزاده) و  زاده  به  1396ابراهیم  سود (  اعالن  نوسانات ضمنی  در  اطالعات  ریسك  و  اطالعات حسابداری  کیفیت  ارتباط  تحقیق  پرداختند.    بررسی  این  در 
حقیق از روش  این ت  اجرایبررسی شده است و برای    1394تا    1389شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی  158اطالعات مالی  

و تحلیل نتایج تجزیه  باشد که  دارای دو فرضیه می  استفاده شده است. تحقیق حاضر  تابلویی  داده های  از  استفاده  با  و  متغیره  اول    رگرسیون چند  فرضیه 
ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.  بین کیفیت حسابداری و ریسك اطالعات بر نوسانات ضمنی تاریخ اعالن سود.  ،بنابرایناست.   تحقیق بیانگر تایید آن بوده

ارتباط منفی و نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق بیانگر تایید آن بوده، بنابراین بین کیفیت اطالعات حسابداری و نوسانات ضمنی تاریخ اعالن سود  
 .معناداری وجود دارد

بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطالعات در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  ( به 1393هاشمی و همکاران)
با استفاده از روش حذف سیستماتیك از    1390-1381شرکت در بازه زمانی   71از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد  پرداختند.     بهادار تهران

های ترکیبی   بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده
ها  ر سازی سود با انعکاس به موقع اطالعات در قیمت سهام شرکت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت اقالم تعهدی و هموا

دار وجود دارد؛ لیکن هر چقدر کیفیت اطالعات حسابداری باالتر باشد، این اطالعات با سرعت بیشتری در قیمت سهام تأثیر می گذارد. هم  ا رابطه مثبت و معن
 کتی با انعکاس به موقع در قیمت سهام به ترتیب؛ رابطه مثبت و منفی وجود دارد. چنین شواهد حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و حاکمیت شر

 روش شناسی پژوهش 

ا آماری  است. جامعه  رویدادی  زمره پژوهش های همبستگی، پس  و ماهیت در  از نظر محتوا  و  کاربردی  از نوع تحقیقات  از منظر هدف  ین  تحقیق حاضر 
نتخاب  شزکت به عنوان نمونه ا  139بود. که تعداد    1398تا    1391پژوهش شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی  

 و برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  EXCEL ،EVIEEWSشدند. برای محاسبات آماری از نرم افزار  

 مدل و متغیرها 

 زیر تعریف می گردد:  مدل اصلی تحقیق طبق رابطه 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐴𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽3log(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽5(𝑆𝐺𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽6 (
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡

) + 𝛽7 (
𝐵𝑉𝑖,𝑡
𝑀𝑉𝑖,𝑡

) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑖,𝑡 + 𝜀 

𝑆𝑢𝑒𝑎𝑓𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐴𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽3log(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽5(𝑆𝐺𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽6 (
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡

) + 𝛽7 (
𝐵𝑉𝑖,𝑡
𝑀𝑉𝑖,𝑡

) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑖,𝑡 

+ 𝜀 

 ی مستقل: کیفیت حسابدار متغیر 
اندازه آینده براساس مدل   برای  از جریان نقد جاری، گذشته و  گیری کیفیت حسابداری می باشد که به وسیله تاثیر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ناشی 

 ( بر طبق رابطه زیر مورد آزمون قرار می گیرد:2017مطابق با تحقیقات )سراینا و اندریانوس ) پیشنهاد شده
∆𝑊𝐶𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝐷𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 + 𝛼4𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐷𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡 + 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛼6𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 ∗ 𝐷𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡

+ 𝛼7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐷𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡 + 𝛼8∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛼9𝐺𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
 که 

∆𝑊𝐶𝑖𝑡 = ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖,𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝑖,𝑡 
:∆𝑊𝐶𝑖𝑡 ت  تغییرات در سرمایه در گردش شرکi ماهه 6درt ؛ 

:∆𝐶𝐴𝑖,𝑡   تغییرات در دارایی های جاری  شرکتi  1ماهه 6بینt  ماهه   6وt ؛ 

:∆𝐶𝐿𝑖,𝑡   تغییرات در بدهی های جاری  شرکتi  1ماهه  6بینt   ماهه   6وt ؛ 
∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡 : تغییرات در وجه نقد  شرکتi  1ماهه 6بینt  ماهه  6وt ؛ 

http://qfaj.ir/article-1-43-fa.pdf
http://qfaj.ir/article-1-43-fa.pdf


∆𝑆𝑇𝐷𝑖,𝑡 : تغییرات در بدهی های کوتاه مدت  شرکتi  1ماهه  6بینt  ماهه   6وt ؛ 
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 : تغییرات در فروش های  شرکتi   1ماهه 6بینt  ماهه   6وt ؛ 
𝐺𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡  اموال)دارایی( ناخالص، امکانات و تجهیزات شرکت :i  ماهه    6درt. 

صورت صفر می باشد.    برابر یك و در غیر این  ،  عنوان یك متغیر مصنوعی که اگر درآمدها قبل از اقالم غیر مترقبه منفی باشنده  ب  DLossدر این رابطه  
برای اندازه گیری   باقیماندهیافته ارتباط ندارند. انحراف استاندارد این  تخصیصجریان نقدی مانده از رگرسیون منعکس کننده اقالم تعهدی هستند که به  باقی

 ها می باشد که در آن انحراف استاندارد باالتر نشان دهنده کیفیت پایین تر است.   کیفیت اقالم تعهدی در سطح شرکت
 

 سود  یهاعالم  سهام پیرامونضمنی  اتنوسانمتغیر وابسته: 
سهام) .1 بازده  اندازه نوسانات  استبرای  شده  استفاده  ذیل  شرح  به  سهام  ماهانه  بازده  معیار  انحراف  از  سهام  بازده  𝜎𝑖,𝑡:  گیری  =

√
∑ (𝑅𝑖,𝑡−�̅�𝑡)

2𝑛
1

𝑛−1
: میانگین بازده  t    ، tRدر دوره    i: بازده سهام  i,tR،    : انحراف استاندارد بازده سهام )میزان نوسان پذیری بازده سهام( i,tσکه: 

 ( های نمونه: تعداد شرکتt  ،nکل سهام نمونه طی دوره 

 نوسانات ضمنی اعالن سود: به شرح رابطه زیر سنجیده می شود:  .2

𝑠𝑢𝑒𝑎𝑓𝐼𝑇 =
𝑒𝑖𝑏𝑒𝑠𝐼𝑇 − 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑠𝐼𝑇

𝑝𝐼𝑇
 

در مدل   و مالیات،    𝑒𝑖𝑏𝑒𝑠𝐼𝑇سود غیر منتظره،    𝑠𝑢𝑒𝑎𝑓𝐼𝑇  مذکور که  بهره  از  و    𝑓𝑖𝑏𝑒𝑠𝐼𝑇سود قبل  در    𝑝𝐼𝑇سود پیش بینی شده  قیمت سهام است. 
 ه سود غیر منتظره استفاده می شود.  سال  8نهایت برای سنجش نوسان ضمنی اعالن سود از انحراف معیار 

 متغیرهای کنترلی:
LogTA؛ : لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها 

Log Sales ؛: لگاریتم طبیعی فروش ها 

SGR؛ : درصدرشد فروش ها 

Lev)؛: اهرم مالی شرکت)تقسیم کل بدهی بر کل دارایی 

CFO/TA(ها دارایی  محموع  بر  عملیاتی  نقد  وجه  صورت  :  از  شرکتکه  نقد  وجوه  سال i جریان  پایان  می  t در  منظور  استخراج  به  شود. 
 ؛(شودها تقسیم می استانداردسازی، محاسبات بر جمع دارایی 

BV/MV ارزش دفتری به ارزش بازار :. 

 یافته های پژوهش 

 آمار توصیفی 

: تحلیل توصیفی داده های کمی پژوهش . 1جدول   

کیفیت   نوسان ضمنی جریان نقد  تغییر فروش لگاریتم فروش متغیر 
 اطالعات 

 اهرم مالی  بازده)نوسان( رشد لگاریتم دارایی 

 LOGSALE SGR CFOTA SUEAF AQ LOGTA BVMV R LEV نماد

 0.589 0.041 0.795 13.941 0.085 0.279 0.117 0.180 13.719 میانگین

 0.996 0.460 1.527 19.066 0.532 0.690 0.723 1.742 19.566 بیشترین

 0.001 0.002 0.634 10.226 0.0001 0.0009 -0.388 -0.739 8.899 کمترین

 0.201 0.046 0.688 1.361 0.075 0.214 0.125 0.361 1.386 انحراف استاندارد 

 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 مشاهدات 

 

می باشد. همچنین مقدار    0.532و    0.0001و کمترین و بیشترین مقدار این متغیر برابر    0.085های نمونه    مطابق جدول متوسط کیفیت اطالعات برای شرکت
  0.279درصد و    0.041می باشد که نشان می دهد    0.279و برای متغیر نوسان برابر    0.041میانگین نوسان ضمنی اعالنم سود برای متغیر نوسان بازده برابر  

 می باشد.   13.941و  13.719سود دارند. از طرفی مقدار متوسط لگاریت فروش و دارایی به ترتیب برابر  ها نوسان در هنگام تاعالم  درصد شرکت



 ها . بررسی پایایی)مانایی( متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت
های  کارگیری روش ه  مختلف است. بهای  ی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالاپایایی متغیرها به معن

واحد دارای ریشه  یا  ناپایا  الگو  اگر متغیرهای  پایا هستند.  الگو  متغیرهای  استوار است که  بر این فرض  برآورد مدل  در  اقتصادسنجی  این    معمول  در  باشند، 
های لین، لیون و چو های ریشه واحد از نوع آزمونرها، از آزمونمعمول از اعتبار الزم برخوردار نخواهند بود. برای بررسی پایایی متغی Fو  tهای صورت آزمون 

(  ارائه شده است. برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، 2ها در جدول )استفاده شده است. نتایج پایایی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت
چرا که مقدار احتمال برای    ؛اندپایا بوده   21وع است که متغیرها طی دوره پژوهش در سطح این موض  گویایاستفاده شده است. نتایج این آزمون    20لین و چو 

های مختلف ثابت  است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال  ابوده است. پایایی بدین معن  %5تر از  آزمون مذکور کم
 باشد. نمینیازی وهش مانا هستند و لذا به بررسی مانایی بلند مدت متغیرها بوده است.به عبارتی تمامی متغیرهای پژ

 : آزمون مانایی متغیرهای پژوهش . 2جدول 

کیفیت   نوسان ضمنی جریان نقد  تغییر فروش لگاریتم فروش متغیر 
 اطالعات 

 اهرم مالی  بازده)نوسان( رشد لگاریتم دارایی 

 LOGSALE SGR CFOTA SUEAF AQ LOGTA BVMV R LEV نماد

 -32.451 -1.363 -27.619 -24.642 -30.691 -29.429 -34.952 -49.580 -29.510 آماره لوین لین چو 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 احتمال 

 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 مشاهدات 

 
 

 آزمون چاو و هاسمن 

 لیمر Fنتایج آزمون هاسمن و  . 3جدول

F  ها فرضیه هاسمن نوع داده ها  لیمر 

F P Chi – square P 

0.392 0.907 Pool - -  فرضیه اول 

0.655 0.710 Pool - -  دومفرضیه 

 

چو در سطح مانا هستند. این نتایج با توجه به    و   های لوین لینتمام متغیرها در آزمون  %  95(، در سطح اطمینان  3براساس نتایج آزمون مانایی در جدول ) 
نمونه برای متغیر ها با توجه به اینکه )سطح  اند. به عنوان ها استخراج شده چو و همچنین سطح احتمال مربوط به این آماره و  های لوین، لینمقدار عددی آماره 

(، در نتیجه این متغیر در سطح مانا است و به  prob <0.05است( و همچنین سطح احتمال برای تمام متغیر هامعادل صفر شده است )  -2و    2بحرانی بین  
 گی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستندندارد. همین تحلیل برای سایر متغیرها نیز برقرار است. و بنابراین، هم نیاز تفاضلگیری

 نتیجه آزمون فرضیه اول 

 فرضیه اول به دلیل اینکه نوسانان ضمنی اعالم سود از دو روش اندازه گیری می شود لذا  از دو فرضیه  تشکیل شده است: 

 تاثیر دارد.   سود یهاعالم  سهام پیرامونضمنی  اتنوسان بر فیت حسابداریکی

 : نتیجه آزمون فرضیه اول . 4جدول
 متغیر وابسته: اعالمیه سود 

 t Probآماره  ضریب نماد  متغیر

 
20. Levin, Lin & Chu 
21. Level 



 مقدار ثابت 
C 0.040 2.113 0.034 

 کیفیت حسابداری
AQ 0.113 6.808 0.000 

 اهرم مالی
LEV 0.002-  0.524-  0.600 

 تغییرات فروش 
SGR 0.008 2.310 0.021 

 داراییلگاریتم 
LOGTA 0.004-  2.695-  0.007 

 فرصت رشد
BVMV 0.006 1.953 0.051 

 جریان نقد عملیاتی 
CFOTA 0.105 7.016 0.000 

 لگاریتم فروش
LOGSALE 0.001 0.774 0.439 

 Fآماره 
31.915 

 (2Rضریب تعیین)
0.268 

 F(Prob)سظح معنی داری  

0.000 

 ( A2Rضریب تعیین تعدیل شده)
0.233 

 2.330 (D.Wآماره دوربین واتسون)

 
درصد تغییرات متغیر نوسان ضمنی اعالم سود توسط  26.8( می باشد که نشان می دهد  0.268با توجه به جدول میزان ضریب تعیین مدل برابر )

بخصوص زمانی که متغیرها در طول یك فاصله زمانی مورد مطالعه قرار    ؛کیفیت حسابداری و سایر متغیر های کنترلی قابل توضیح است. در تحلیل رگرسیون
برای تشخصی این الگو از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. مفهوم   .می گیرند ممکن است تغییر داده ها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند

نداشته باشد. در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یك    تاثیری  دیگربه این است که نتیجه یك مشاهده بر نتیجه مشاهدات   ،مستقل بودن
. به این نوع ارتباط در داده ها خود همبستگی می گویند. در  کنیمممکن است با مشکل مستقل نبودن خطاها برخورد    ،بازه زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد

وان از رگرسیون خطی استفاده کرد. برای بررسی این فرض به صورت شهودی می توان از نمودار کردن توالی  صورت وجود خود همبستگی در خطاها نمی ت
می باشد. اگر بین باقیمانده ها، همبستگی متوالی وجود نداشته باشد نشان دهنده    4تا  0اما راه  مطمئن تر استفاده از دوربین واتسون بین    ؛متغیر استفاده کرد

( می  2.330جا که میزان آماره دوربین واتسون برابر ) باشد، جای هیچ نگرانی نیست. از آن 5/2تا  5/1باشد. در مجموع اگر این اماره بین همبستگی منفی می 
بین    این ضریب  دارد   5/2تا    5/1باشد  که  معن  ،بنابراین  .قرار  ندارد. سطح  اجزای خطای مدل وجود  آماره    انشان می دهد همبستگی بین  رابر  ب  Fداری 

( و معنی  0.113دار است. نتایج نشان می دهد کیفیت حسابداری  با ضریب)  ا ( بوده و کل مدل رگرسیونی معن %  5( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش)0.000)
ل، رشد شرکت، لگاریتم  دار بر نوسان ضمنی  در زمان اعالم سود دارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مد  ا( تاثیر مثبت و معن0.000داری) 

داری در سطح اطمینان    ادارایی، تغییرات فروش و جریان نقدی بر نوسان ضمنی در زمان اعالم سود تاثیر دارد. لذا فرضیه حاضر با توجه به اینکه مقدار معن

سهام  ضمنی    اتنوسان  بر  حسابداری  فیتکیمی توان گفت    %  95( می باشد مورد تایید بوده و با اطمینان  0.05کمتر از خطای مورد پذیرش)  %  95

 تاثیر دارد.  سود یهاعالم  پیرامون

 تاثیر دارد.   سود یهاعالم  سهام پیرامونضمنی  اتنوسان بر فیت حسابداریکی

 : نتیجه آزمون فرضیه دوم . 5جدول
 متغیر وابسته: اعالمیه سود 

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر 

 مقدار ثابت 
C 0.268 4.908 0.000 



 کیفیت حسابداری
AQ 0.158-  1.254-  0.010 

 اهرم مالی 
LEV 0.023-  0.725-  0.468 

 تغییرات فروش
SGR 0.083 2.540 0.011 

 لگاریتم دارایی 
LOGTA 0.083 3.901 0.000 

 فرصت رشد 
BVMV 0.016-  1.907-  0.056 

 جریان نقد عملیاتی 
CFOTA 0.128 2.781 0.005 

 لگاریتم فروش
LOGSALE 0.082-  4.430-  0.000 

 Fآماره 
9.232 

 ( 2Rضریب تعیین)
0.455 

 F(Prob)داری  ا سظح معن

0.000 

 (A2Rضریب تعیین تعدیل شده)
0.419 

 2.075 ( D.Wآماره دوربین واتسون)

 
نوسان ضمنی اعالم سود توسط  درصد تغییرات متغیر  45.5( می باشد که نشان می دهد  0.455با توجه به جدول میزان ضریب تعیین مدل برابر )

تا    5/1( می باشد  که این ضریب بین   2.075جا که میزان آماره دوربین واتسون برابر )   کیفیت حسابداری و سایر متغیر های کنترلی قابل توضیح است. از آن 
)  Fآماره  داری    ابنابراین نشان می دهد همبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. سطح معن  ؛قرار دارد   5/2 از سطح خطای مورد  0.000برابر  ( کمتر 

( تاثیر منفی و معنی 0.010داری) ا( و معن-0.158دار است. نتایج نشان می دهد که کیفیت حسابداری  با ضریب) ا( بوده و کل مدل رگرسیونی معن% 5پذیرش)

لگاریتم دارایی، فرصت رشد، جریان  تغییرات فروش ،  ارد شده به مدل،  دار بر نوسان ضمنی  در زمان اعالم سود دارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی و 

کمتر   %  95بر نوسان ضمنی در زمان اعالم سود تاثیر دارد. لذا فرضیه حاضر با توجه به اینکه مقدار معنی داری در سطح اطمینان  نقد عملیاتی، لگاریتم فروش
  سود   یه اعالم  سهام پیرامونضمنی    اتنوسان  بر  فیت حسابداری کیمی توان گفت    %  95با اطمینان    ( می باشد مورد تایید بوده و 0.05از خطای مورد پذیرش)

 تاثیر دارد.

 بحث و نتیجه گیری 

های  د. ارزیابی مالی طرح کننگذاری بهینه برداشته و مدیران را در این وظیفه خطیر یاری  سرمایه   جهتتواند گامی مهم در  اطالعات حسابداری باکیفیت می
عهده سرمایه  بر  اما مسئله 2006،    هیالری   و   بیدل)  است  مدیران  ٔ  گذاری،  دراین   ٔ  (.  که  انتخاب طرح مهمی  است،  تصمیم بین مطرح  و  به  ها  راجع  گیری 
از اطالعات حسابداری  کننمنافع شخصی خود عمل می   اساس  بر  عمدتاً  که  است  تجاری  واحدهای  یرانمد   ٔ  وسیلهگذاری بههای سرمایه فرصت د. استفاده 

تصمیم  در  نمایندهگیریباکیفیت  تضاد  و  اطالعاتی  تقارن  در کاهش عدم  فراوانی  نقش  بین   -ها  نمایندگی  روابط  از  ناشی  تقارن اطالعاتی  دارد. عدم  مدیر 
د. طبق تئوری اقتصادی عدم تقارن، افشای اطالعات، عدم تقارن و هزینه سرمایه را  کنگذاران آگاه و ناآگاه، تقاضا برای افشای اطالعات را ضروری می سرمایه 

نظارت بر عملکرد مدیریت کند که بتوانند از طریق  (. اطالعات حسابداری باکیفیت باال به سهامداران کمك می 1390دهد )یعقوب نژاد و ذبیحی،  کاهش می 
گذاری سرمایه  وکار و درنتیجه اثر گذاشتن بر انتخاب سرمایه طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای به دست آوردن درک بهتر از سرمایه شرکت و عملکرد کسب به

د  کن کنندگان ارائه می ورت معنادار برای استفاده صکند و آن را بهبندی میگزارشگری مالی، اطالعات خاص یك شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته .دکننعمل 
کنند )حیدر پور و  گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم ها، از آن به گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آن و سرمایه 

ترین موضوعات موردبحث است. عدم تقارن اطالعاتی زمانی  اطالعات یکی از مهم   (. اما بدون تردید در تئوری حسابداری مالی، نامتقارن بودن1393زارع،  
گذاران، تنها به  در حالی است که مابقی سرمایه   ،ای در مورد ارزش شرکت دسترسی دارند و اینگذار به اطالعات محرمانه شود که یك یا چند سرمایه پدیدار می 

  ی گویند که بازار دارای ویژگی خاص اصطالح می که چنین وضعی وجود داشته باشد، به (. هنگامی 2013،  22اطالعات عمومی دسترسی داشته باشند )وریسای
دار بر نوسان    انتایج نشان می دهد کیفیت حسابداری  تاثیر مثبت و معن  (.1395نامند )ابراهیمی و همکاران،  می   "نامتقارن بودن اطالعات  "است که آن را  
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ارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل، رشد شرکت، لگاریتم دارایی، تغییرات فروش و جریان نقدی بر نوسان  ضمنی  در زمان اعالم سود د 
( می باشد  0.05کمتر از خطای مورد پذیرش) %  95داری در سطح اطمینان   ا ضمنی در زمان اعالم سود تاثیر دارد. لذا فرضیه حاضر با توجه به اینکه مقدار معن

اطمینان  مو با  و  بوده  تایید  توان گفت    %   95رد  پیرامون ضمنی    اتنوسان  بر   فیت حسابداریکیمی  همچنین    تاثیر دارد.   سود   یهاعالم  سهام 

داد   معننتایج نشان  و  منفی  تاثیر  تحقیقات    اکیفیت حسابداری   نتایج  با  تحقیق حاضر  نتایج  دارد.  اعالم سود  زمان  در  نوسان ضمنی   بر  و  دار  شوآی 

دانگ ،  (  2019روبرت) همکاران)  23هونگ  )  24کنث،(  2017و  همکاران  ) ، (  2018و  اندریانوس  و  همکاران)(،2017سراینا  و  و  ،  (  1398بهارمقدم  صفاخواه 
جابرزاده) 1397فاضلی)  و  زاده  ابراهیم  همکاران) و  (  1396(،  و  هم  1393هاشمی  باشد.    جهت(  نظری    می  دیدگاه  وظیفه از  دو  دارای    اطالعات حسابداری 

ت؛ اطالعات حسابداری  گذاری اسارزش  طور عمده ناشی از وظیفهگذاری و نظارتی است. نقش اطالعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطالعاتی، بهارزش 
گذاری، فراهم آورد و  ها و تصمیمات سرمایه گذاری صحیح دارایی ها در ارزش گذاران جهت کمك به آن شود اطالعاتی را برای سرمایه با کیفیت باال باعث می

تر مدیر بیش  -ری در کاهش تضاد نمایندهگذاری را کاهش دهد. نقش اطالعات حسابداگیری ناصحیح در سرمایه گذاری یا تصمیمهای ناشی از ارزش زیان
از وظیفه است. وظیفه  ناشی  دادهنظارتی اطالعات حسابداری  به معنای  به مکانیسم  ی نظارتی اطالعات حسابداری،  مالی نسبت  و  های  ورودی حسابداری 

 . نمایندگی را کاهش دهد حاکمیت شرکتی است تا کارایی حاکمیت شرکتی را تقویت کند و هزینه
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