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چكیده
مقاله حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با
صنعت در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .در این راستا از
معیارهای مختلف سنجش کیفیت اطالعات حسابداری شامل شاخص پایداری سود ،هموارسازی
سود ،قابلیت پیشبینی سود و اقالم تعهدی و ترکیبی از متغیرهای رتبهبندی شده فوق و همچنین
برای اندازهگیر ی همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت از چهار معیار؛ نرخ رشد سرمایهگذاری
بلندمدت ،سود عملیاتی ،فروش و ساختار سرمایه استفادهشده است .فرضیههای پژوهش بر مبنای
یک نمونه آماری متشکل از  111شرکت و بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره و روش دادههای
ترکیبی با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsمورد آزمون قرارگرفته است .نتایج حاصل از
آزمون فرضیهها نشان داد که کیفیت باالی اطالعات حسابداری باعث به سرمایه گذاران اطمینان
میدهد که سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان در فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری شده
است.
واژههای كلیدی :کیفیت اطالعات حسابداری ،عدم تقارن اطالعاتی ،سرمایهگذاری.

 -1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری  ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .
 -2دانشیارگروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول
مکاتبات) fheidarpoor@ yahoo.com
 -3دانشیارگروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
واحدهای تجاری ،همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبهرو میشوند که نیازمند
تصمیمگیری منطقی هستند .یکی از عوامل مؤثر بر اینچنین سرمایهگذاری ،اطالعات حسابداری
است .ازآنجاییکه اطالعات مندرج در صورتهای مالی یکی از پایههای مهم اتخاذ تصمیمات
منطقی به شمار میرود ،لذا استفادهکنندگان باید در فرآیند تصمیمگیری ،پیش از بهکارگیری
گزارشها مالی ،کیفیت آن را ارزیابی کنند (بزرگ اصل.)1234 ،
در اقتصاد هر کشوری ،سرمایهگذاری یکی از اجزاء مهم تابع تولید است و از همین رو است که
سرمایه گذاری یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور بهحساب میآید .واقعیتی
که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد آن است که دستیابی به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به
سرمایهگذاری دارد (ارشدی )1211 ،و البته کا رکرد ارزشمند اطالعات مالی در تصمیمات تخصیص
بهینه منابع و توسعه روزافزون اقتصادی ،مورد اجماع صاحبنظران حسابداری در ادبیات موضوعی
است .برابر بند  0استاندارد شماره یک حسابداری ایران ،ترجمه استاندارد بینالمللی شماره یک،
هدف از گزارشگری مالی ،ارائه اطالعاتی طبقهبندیشده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و
انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفادهکنندگان صورتهای مالی
در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی مفید واقع میشود (بولو و همکاران .)1230 ،اطالعات حسابداری
باکیفیت باال میتواند منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی
گردد که این عدم تقارن اطالعاتی در صورت وجود ،میتواند مشکالت اقتصادی هم چون مخاطرات
اخالقی و گزینش ،نادرست را به همراه داشته باشد (گایو و راپوسو )3411 ،1و کیفیت پایین
گزارشت مالی باعث افزایش هزینه مبادالت و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود (حیدر
پور و زارع رفیع.)1232 ،
تاکنون پژوهشهای مختلفی به بررسی تأثیر کیفیت و شفافیت اطالعات بر مؤلفههای رشد
صنعت پرداختهاند از قبیل؛ کیفیت اطالعات حسابداری و رشد صنعت (ژی و وانگ 3410 ،3و
فرانسیس و همکاران  ،) 3443 ،2عدم اطمینان اطالعاتی و کیفیت اطالعات (لی و شراف،)3414 ،0
سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت (شورورزی و همکاران )1230 ،و همچنین تأثیر
فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری و نوسان بازده (حیدر پور و زارع )1232 ،اما همواره
وجود خأل مطالعاتی در رابطه با تأثیر کیفیت اطالعات بر مؤلفههای مختلف رشد شرکت و صنعت،
نظیر رشد سود عملیاتی ،فروش ،سرمایهگذاریها و منابع حس میشود.
فرانسیس و همکاران ( )3443به دنبال اثبات وجود رابطه بین کیفیت اطالعات و رشد صنعت
در کشورهای مختلف نشان دادند که رابطه مثبتی بین شفافیت اطالعات و همبستگی رشد شرکت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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و صنعت در کشورهای مختلف وجود دارد و شفافیت اطالعات همجهت با رشد صنعت بوده که
نتیجه فوق با این مفهوم که شفافیت شرکت موجب تخصیص بهینه منابع و رشد صنعت میشود،
همراستا است و این موضوع در تحقیقات انجامشده توسط بشمن و اسمیت )3441( ،5و
کلسنس )3440(0نیز به اثبات رسیده است .ژی و وانگ ( )3410بیان نمودند که کیفیت اطالعات
حسابداری میتواند انتخاب سرمایهگذاری را بهبود بخشد که عملکرد حاکمیتی شرکت را نیز تقویت
کند .همچنین کرونل وهم کاران ( ) 3411اذعان داشتند که کیفیت گزارشگری مالی با کاهش
مسائل نمایندگی ،ریسک اطالعـاتی را کـاهش داده و با کاهش ریسک اطالعاتی ،از هزینههای
سرمایه کاسته شده و این کاهشها بر تمایل سرمایهگذاران بـرای خریدوفروش یا نگهداری سهام
شرکت تأثیر میگذارد که متعاقباً افزایش نرخ رشد شرکتها را در پی خواهد داشت.
با توجه به یافتههای فوق ،میتوان به اهمیت موضوع جهت آگاه ساختن سرمایهگذاران و
نهادهای حرفه ای حسابداری نسبت به میزان مفید بودن اطالعات حسابداری در تصمیمگیریهای
سرمایهگذاری و همچنین تأثیر آن بر متغیرهای رشد شرکت و صنعت پی برد .بنابراین در پژوهش
حاضر این سؤال مطرح میشود که آیا کیفیت باالی اطالعات حسابداری میتواند بر مدیریت
سرمایهگذاری منابع از طریق بررسی همبستگی رشد شرکت و صنعت تأثیرگذار باشد یا خیر؟
 -2مبانی نظری
به لحاظ تجربی بسیاری از تحقیقات در حوزه بازار سرمایه به بررسی مفید بودن اطالعات
حسابداری برای سرمایهگذاران پرداختهاند و بدیهی است کیفیت باالتر اطالعات حسابداری به
تصمیمگیریهای بهتر کمک شایانی مینماید .اهمیت کیفیت اطالعات در ایجاد جو اعتماد و
اطمینان در بازارهای سرمایه و نقش برجسته این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع مولد و
تخصیص بهینه آنها ،پرداختن به این حوزه را برجسته میسازد (حجازی و همکاران.)1232 ،
اطالعات حسابداری باکیفیت میتواند گامی مهم در راستای سرمایهگذاری بهینه برداشته و
مدیران را در این وظیفه خطیر یاری نمایند .ارزیابی مالی طرحهای سرمایهگذاری ،بر عهدهٔ
مدیران است (بیدل و هیالری  .)3440 ،11اما مسئلهٔ مهمی که دراینبین مطرح است ،انتخاب
طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری بهوسیلهٔ مدیران واحدهای تجاری است
که عمدتاً بر اساس منافع شخصی خود عمل مینمایند .استفاده از اطالعات حسابداری باکیفیت در
تصمیمگیریها نقش فراوانی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد نماینده -مدیر دارد .عدم تقارن
اطالعاتی ناشی از روابط نمایندگی بین سرمایهگذاران آگاه و ناآگاه ،تقاضا برای افشای اطالعات را
ضروری میسازد .طبق تئوری اقتصادی عدم تقارن ،افشای اطالعات ،عدم تقارن و هزینه سرمایه را
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کاهش میدهد (یعقوب نژاد و ذبیحی .)1234 ،اطالعات حسابداری باکیفیت باال به سهامداران
کمک میکند که بتوانند از طریق نظارت بر عملکرد مدیریت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،برای به
دست آوردن درک بهتر از سرمایه شرکت و عملکرد کسبوکار و درنتیجه اثر گذاشتن بر انتخاب
سرمایهگذاری سرمایه عمل نمایند.
 -1-2مبانی نظری رابطه كیفیت اطالعات حسابداری با عدم تقارن اطالعاتی و چرخه عمر
گزارشگری مالی ،اطالعات خاص یک شرکت را از دیدگاه مدیریت دستهبندی میکند و آن را
بهصورت معنادار برای استفادهکنندگان ارائه مینماید و سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان بالقوه و
مشاوران آنها ،از آن بهعنوان مبنا و اساسی برای تصمیمگیری جهت تخصیص سرمایه استفاده
میکنند (حیدر پور و زارع .) 1232 ،اما بدون تردید در تئوری حسابداری مالی ،نامتقارن بودن
اطالعات یکی از مهمترین موضوعات موردبحث است .عدم تقارن اطالعاتی زمانی پدیدار میشود که
یک یا چند سرمایهگذار به اطالعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت دسترسی دارند و این در
حالی است که مابقی سرمایه گذاران ،تنها به اطالعات عمومی دسترسی داشته باشند (وریسای،1
 .)3412هنگامیکه چنین وضعی وجود داشته باشد ،بهاصطالح میگویند که بازار دارای یک ویژگی
خاص است که آن را " نامتقارن بودن اطالعات" مینامند (ابراهیمی و همکاران.)1235 ،
بااینکه اکثر اندیشمندان اقتصادی در تحقیقات خود ،به این نتیجه رسیدهاند که یکی از عوامل
مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی ،سرمایهگذاری مؤثر است (رادفر )1230 ،اما میدانیم که
سرمایهگذاری یک واحد تجاری ،با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد و همانطور
که عنوان شد مسئله اصلی ،انتخاب پروژهها و اتخاذ تصمیم راجع به فرصتهای سرمایهگذاری توسط
مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی خود صورت میگیرد .عدمکفایت در
سرمایهگذاری ریشه در نظریههای نمایندگی و اقتصاد اطالعات دارد بهعبارتیدیگر ،عدم تقارن
اطالعاتی 3و تضاد منفعت 3مانع از انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود .یکی از راههای برونرفت
از این مسئله ،بهرهگیری از اطالعات حسابداری باکیفیت است .اطالعات حسابداری با ایجاد اثر
متقابل بین سیستم حسابداری داخلی شرکتها و سیستم گزارشگری خارجی ،بر وضعیت مالی و
عملکرد تجاری اشاره دارد و نقش فراوان در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد نماینده -مدیر ایفاء
مینماید (یوانگ و جیانگ.)3443 ،14
نتایج پژوهش بیدل و همکاران ( ) 3443و مک نیکولز و استابن )3443(11نیز نشاندهنده رابطه
مثبت و معنادار بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایهگذاری است .استدالل آنها بر این
مبنا است که کیفیت اطالعات حسابداری باالتر منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکتها
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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و سرمایهگذاران میگردد و بهعنوان یک عامل محدودکننده برای رفتار فرصتطلبانه مدیران است.
نتایج پژوهش بسیاری از محققان ازجمله یعقوب نژاد و همکاران ( ،) 3412بادآور نهندی و تقی زاده
خانقاه ( ،)1233باللی و نورشاهی ( )1233و همچنین لیم و همکاران ،)3415(13چنگ و
همکاران ،)3412(12وردی ( )3440نیز حاکی از وجود رابطه معنادار بین مؤلفههای مختلف کیفیت
اطالعات و سطح عدم تقارن اطالعاتی است ،همچنین ابراهیمی و همکاران ( )1235نیز نشان دادند
که در مرحله رشد بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد اما در
مرحله بلوغ و افول ارتباط معناداری بین متغیرهای فوق وجود ندارد.
 -2-2مبانی نظری رابطه بین كیفیت اطالعات حسابداری و متغیرهای رشد شركت
کیفیت گزارشگری مالی سبب پیشبینی بهتر جریانهای نقدی آتی شرکت برای سرمایهگذاران
و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود و واضح است که قانونگذاران و سرمایهگذاران
برای داشتن گزارشگری مالی باکیفیت باال همعقیده هستند زیرا اعتقاد غالب این است که کیفیت
گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه اثر میگذارد (کردستانی و رحیمی.)1234 ،
بارون )3443(10و فرانسیس و همکاران ،) 3440(15بیان داشتند که کیفیت گزارشگری مالی
پائین تر ،منجر به عدم ثبات و نهایتاً منجر به ریسک اطالعاتی باالتر میشود .مونیکا و
همکاران)3445(10؛ هفلین و همکاران ( ) 3443نشان دادند کیفیت گزارشگری مالی روی نقدینگی
شرکت نیز اثر مستقیم دارد و همچنین انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی با تعداد سهامداران،
رشد فروش و سرمایهبری ارتباط معناداری دارد (کوهن .)3440 ،11مسلماً کیفیت اطالعات همواره
یکی از موضوعات موردعالقه استفادهکنندگان ،تدوینکنندگان استاندارد ،مجامع قانونگذار و
پژوهشگران بوده است ،زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطالعاتی حسابداری در بازارهای
سرمایه و تقلیل هزینههای نمایندگی بین مدیران ،سهامداران ،تأمینکنندگان مالی و سایر اشخاص
ثالث میشود (حجازی و همکاران.)1232 ،
و همانگونه که ژی و وانگ )3410(13بیان داشتند ،هر چه کیفیت اطالعات حسابداری
شرکتها باالتر باشد ،مسئله سرمایهگذاری بیشازحد ،کمتر به وجود میآید زیرا ارتقاء کیفیت
اطالعات حسابداری میتواند توان رقابت شرکت را در صنعت افزایش دهد و با رشد صنعت شرکت
نیز از فرصتهای پیشآمده در آن صنعت استفاده کند .کیفیت اطالعات حسابداری اعتماد
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را افزایش میدهد و شرکت همجهت با صنعت میتواند سهم خود
را در بازارهای مختلف ازجمله بازار کاال و بازار سرمایه حفظ نماید و رشدی همجهت با صنعت به
دست آورد.
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باوجوداینکه دیچو و همکاران ،) 3414(13با مروری جامع بر ادبیات کیفیت سود به این نتیجه
رسیدهاند که تحقیقات موجود بهصورت صریح و روشن ،تأثیر کیفیت گزارشگری مالی را در برآورد
رشد آتی شرکتها مشخص ننموده است ،اما زیمرمن )3412(34معتقد است که برخی محققان
تمایل دارند از کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان محرک درجه اول ارزش شرکت ،بدون هیچ تئوری
پشتوانه یاد کنند .لی و شراف ) 3414(31نیز بینی کردند که صنایع با عدم اطمینان اطالعاتی باالتر
که کیفیت اطالعات حسابداری باالتری دارند ،در مقایسه با سایر صنایع باکیفیت اطالعات پائین تر،
رشد باالتری دارند .مطابق با نتایج وانگ و ژای )3412(33که بیان داشتند بین مدیریت
سرمایهگذاری منابع و همبستگی نرخ رشد سود عملیاتی شرکت و صنعت ارتباط معنادار وجود
دارد ،میتوان نتیجه گرفت که بهبود کیفیت اطالعات حسابداری موجب ارتقای سودمندی اطالعات
برای تصمیمگیری سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان میشود ولی نبود اطالعات مفید
برای تصمیم گیری منجر به کاهش توان رقابت شرکت در صنعت میشود و رشد شرکت در بازارهای
مختلف آن صنعت کاهش مییابد.
 -3پیشینه تحقیق
کنث 32و همکاران ( ) 3413در پژوهش خود به بررسی تأثیر اطالعات حسابداری بر میزان
موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط پرداختند .این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی در کشور
زیمباوه صورت گرفته است .انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و قضاوت محققان
انجام شد .این مطالعه بر اساس یک رویکرد کمی -کیفی و با انجام نظرسنجی از بین مدیران و
صاحبان این شرکتها صورت گرفته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که شرکتهای
کوچک و متوسط که در صنعت ناموفق هستند ،از اطالعات حسابداری برای تصمیمگیری استفاده
نمیکنند و حتی قوانین تهیه این اطالعات بیخبرند بنابراین از دولت تقاضا داشتند که از طریق
وزارتخانههای مربوطه؛ آموزشهای الزم را به صاحبان و مدیران شرکتها ارائه دهد تا مهارت الزم را
برای آنها فراهم کند و بتوانند کسبوکار خود را بهطور مؤثر انجام دهند.
کوردل 30و همکاران ( )3411در پژوهشی با عنوان "اطالعات حسابداری ،تمایالت
سرمایهگذاران و قیمتگذاری بازار" به بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر تمایالت و
تصمیمات سرمایه گذاران و نرخ بازده سهام پرداختند .در پژوهش حاضر تعداد  320،220سال –
شرکت بهعنوان نمونه از مشاهدات موجود در پایگاه اطالعاتی بین سالهای  1312تا  3410انتخاب
گردید .استدالل اصلی این محققان درباره اثر تعدیلکنندگی کیفیـت اطالعـات حسابداری و عدم
اطمینان اطالعاتی این است که کیفیـت اطالعـات حسـابداری پـایین و عـدم اطمینان اطالعاتی
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باال ،هزینههای سرمایه را افزایش میدهد و بر تمایالت سرمایهگذاران بـرای خریدوفروش یا
نگهداری سهام شرکت تـأثیر میگذارد و درنتیجه خطـای قیمتگذاری و ابهامهای مرتبط باقیمت
سهام را افزایش میدهد و یافتههای آنان نیز نشان داد که هر زمـان کیفیت اطالعات حسابداری
پایینتر است ،رابطه بین تمـایالت سرمایهگذاران و نـرخ بـازده سهام قویتر است.
ژی و وانگ ( )3410در مقالهای به بررسی انتخاب سرمایهگذاری بهعنوان همبستگی از
اندازهگیری رشد درآمد عملیاتی بین شرکت و صنعت و اینکه تا چه حد شرکت در کسبوکار اصلی
خود تمرکز دارند پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که هر چه کیفیت اطالعات حسابداری
شرکتها باالتر باشد ،مسئله سرمایهگذاری بیشازحد ،کمتر به وجود میآید.
لیم و همکاران ( )3415به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای تحصیل
شونده و بازدهی شرکتهای تحصیل کننده پرداختهاند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،افزایش کیفیت
گزارشگری مالی شرکت های سرمایه پذیر موجب افزایش بازدهی شرکتهای تحصیل کننده
میشود .همچنین رابطه مذکور در شرکتهای تحصیل کنندهای که هزینههای نمایندگی باالیی
دارد ،ضعیفتر است.
چنگ و همکاران ( )3412نشان دادند که بین کیفیت اطالعات حسابداری و بیش
سرمایهگذاری و کم سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد و رابطه مذکور در شرکتهایی با عدم
تقارن اطالعاتی و انگیزه مدیریت سود باال ،ضعیفتر است.
نتایج پژوهش فرانسیس و همکاران  )3443(35نیز نشاندهنده رابطه مثبت شفافیت اطالعات و
رشد صنعت بوده و اینکه شفافیت اطالعات در کشورهای مختلف همجهت با رشد صنعت بوده است
که میتوان نتیجه گرفت شفافیت شرکت موجب تخصیص منابع میشود ،که این موضوع در
تحقیقات انجامشده توسط کلسنس )3440(30و همچنین باشمن و اسمیت )3441( 31به اثبات
رسیده است.
ژو و چن )3443( 33با بررسی اثر کیفیت اطالعات حسابداری در بورس شانگهای و شنزن به
این نتیجه رسیدند که کیفیت باالی اطالعات حسابداری اثر قابلتوجهی در اعمال تخصیص منابع
دارد و هرچه کیفیت اطالعات حسابداری بیشتر باشد کارایی تخصیص منابع باالتر میرود.
مهرانی و همکاران ( )1230نشان دادند که شرکتهای درمانده در مقایسه با شرکتهای سالم،
کیفیت سود پایینتری دارند .همچنین با افزایش شاخصهای کیفیت سود ،احتمال مواجهشدن با
درماندگی مالی کاهش مییابد و افزودن شاخصهای کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر
شاخصهای مالی ،قدرت پیشبینی کنندگی آن را افزایش میدهد.
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صفری و رعنایی ( )1230نشان دادند که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نشان دادند که رابطه بین کیفیت گزارشگری
مالی و کارایی سرمایهگذاری تحت تأثیر ساختار سررسید بدهی قرار دارد و با افزایش بدهیهای
کوتاهمدت ،این رابطه تضعیف میشود.
کیانی و آقایی ( ) 1235با بررسی تأثیر سودمندی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی بر
مؤلفههای رشد آتی شرکتها در فرآیند چرخه حیات ،دریافتند که معیارهای تعدیالت سنواتی و
نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی داراییها و درآمد فروش دارند .همچنین تنها
معیار نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی ارزش بازار سهام دارد.
ابراهیمی و همکاران ( ) 1235نشان دادند که بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی رابطه
منفی معناداری وجود دارد .سپس مدل پژوهش برای هریک از مراحل چرخه عمر بهطور جداگانه
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج بیانگر رابطه منفی معنادار در مرحله رشد بود اما در مرحله بلوغ و
افول ارتباط معناداری بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی وجود نداشت.
حیدر پور و زارع رفیع ( )1232با بررسی  30شرکت پذیرفتهشده در بورس دریافتند که
فرصتها ی رشد اثر مستقیمی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی دارد و افزایش آن رابطه میان
کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکتها را تشدید میکند .با توجه به مبانی
نظری و تحقیقات انجامشده میتوان به اهمیت کیفیت اطالعات حسابداری در رشد و توسعه
شرکتها پی برد و بیان داشت که ارتقاء کیفیت اطالعات حسابداری میتواند گامی مهم درزمینه
سرمایهگذاری بهینه باشد ،اعتماد بازارهای مختلف را جلب نماید و درنهایت موجب ماندگاری و
رشد شرکتها در صنایع مختلف گردد ،لذا ما به دنبال یافتن شواهد تجربی برای این رابطه هستیم.
 -4الگوی مفهومی پژوهش
اطالعات حسابداری دو عملکرد اساسی دارد :قیمتگذاری و حاکمیت شرکتی .عملکرد قیمت
گذاری اطالعات حسابداری از طریق تأثیر بر هزینههای سرمایه و قیمت سهام انجام میشود.
اطالعات باکیفیت باال می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطالعات شده درنتیجه منجر به کاهش
24
هزینه سرمایه تأمین مالی برونسازمانی میگردد (مایرز و ماجلوف1330 ،33؛ یزلی و اوهارا
 ;3440زینگ و لو.)344021
کیفیت باالتر و شفافتر اطالعات حسابداری اجازه میدهد که فرصتهای رشد در قیمت سهام
گنجانده شود که درنتیجه برای سرمایهگذاران جدید جذاب میشود .عملکرد حاکمیت شرکتی
به وسیله کاهش عدم تقارن اطالعات گذشته میان اشخاص ذینفع در یک قرارداد عمل مینماید.
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اطالعات حسابداری میتواند عیوب قرارداد را کاهش داده و بر رفتار فرصتطلبانه مدیریت نظارت
کند .در این حالت اطالعات حسابداری خدمات حاکمیت شرکتی را ارائه میدهد .در مورد اخذ
سرمایه برونسازمانی ،عملکرد حاکمیت شرکتی اطالعات حسابداری به شرکتها برای اخذ
تصمیمات منطقی برای تمرکز روی فعالیت اصلی خودشان و تخصیص سرمایه کاراتر کمک میکند.

 -5فرضیات ،مدل و متغیرهای پژوهش
 فرضیه اصلی :بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت رابطه
معنادار وجود دارد
ازآنجایی که در پژوهش حاضر همبستگی رشد شرکت با رشد صنعت با  0مقیاس مختلف رشد
سنجیده میشود ،جهت تدوین فرضیههای فرعی پژوهش ،با لحاظ کردن مقیاسهای رشد ازجمله؛
رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت ،رشد ساختار سرمایه ،رشد سود عملیاتی و رشد فروش ،چهار
فرضیه فرعی به شرح زیر تدوینشده است.
 فرضیات فرعی
 )1بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت
با صنعت رابطه معنادار وجود دارد.
 )3بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد ساختار سرمایه شرکت با صنعت
رابطه معنادار وجود دارد.
 )2بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد سود عملیاتی شرکت با صنعت
رابطه معنادار وجود دارد.
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 )0بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت رابطه
معنادار وجود دارد.
مدل آزمون
رابطه )1
)

(

همبستگی نرخ رشد ((growth_corr

متغیر  growth_corrمتغیر وابسته پژوهش و نشاندهنده همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت طی
 14سال گذشته است که توسط چهار مقیاس زیر اندازهگیری شده و  0الگوی پژوهش حاضر را
شکل میدهد:
همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت با صنعت،
الگوی اول:
همبستگی نرخ رشد منابع بلندمدت (ساختار سرمایه) شرکت با
الگوی دوم:
صنعت،
 :همبستگی نرخ رشد سود عملیاتی شرکت با صنعت،
الگوی سوم:
 :همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت.
الگوی چهارم:
كیفیت اطالعات حسابداری ((AQ

متغیر مستقل پژوهش است و برای اندازهگیری آن از چهار مقیاس زیر استفاده میشود:
الف) اقالم تعهدی ( )ACCURALکه با استفاده از مدل ( D&Dدیچو و دچو )3443 ،به دست
میآید.
در این مدل اقالم تعهدی شرکت در دوره جاری با جریانات نقدی آن در دوره قبل ،دوره جاری و
دوره بعد مطابقت داده میشود .مدل استفادهشده عبارت است از:
رابطه )3

 :∆TotalCurrentAccrualکل تغییرات اقالم تعهدی جاری برابر است با تغییر داراییهای جاری در
سال  tمنهای تغییرات بدهیهای جاری در سال  ،tمنهای تغییرات نقد و معادل نقد در سال t
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بعالوه تغییرات بدهیهای کوتاهمدت با بهره در سال  tاست .این معیار برای هرسال ،با استفاده از
اطالعات پنجساله گذشته محاسبه میشود.
 CFOtنشاندهنده جریانات نقدی عملیاتی سال جاری است.
 CFOt-1نشاندهنده جریانات نقدی عملیاتی سال قبل است.
 CFOt+1نشاندهنده جریانات نقدی عملیاتی سال بعد است.
باقیمانده مدل ،به معنی جریانات نقدی تحققنیافتهای است که به اقالم تعهدی مورد انتظار وابسته
است .انحراف معیار باقیمانده همهٔ مشاهدات مدل بیانکننده اقالم تعهدی است .انحراف معیار
بزرگتر باقیمانده نشاندهنده هم کیفیت پایین تر اقالم تعهدی و هم کیفیت پایین اطالعات
حسابداری است.
ب) هموارسازی سود ( :)smootنسبت انحراف معیار پنجساله سود خالص به جریان نقدی عملیاتی.
ج) پایداری سود ( :)stabaleرگرسیون بازده داراییها تقسیمبر بازده داراییهای دوره قبل
) .(Lev,1983; Ali and Zarowinکه مدل آن عبارت است از

:

رابطه )2
در این مدل  ROAبیانگر بازده روی داراییها در دوره  tاست و ضریب رگرسیون آن سطح پایداری
سود را نشان می دهد که افزایش ضریب حاکی از پایداری بیشتر سود است .این معیار نیز با استفاده
از اطالعات پنجساله گذشته محاسبه میشود.
د) قابلیت پیشبینی سود ( :)prdictانحراف معیار باقیمانده از مدل رگرسیونی :0
رابطه )0
ه) شاخص جامع کیفیت اطالعات حسابداری ( :)TAQبرای اندازهگیری کیفیت اطالعات حسابداری
از یک متغیر جامع کیفیت اطالعات حسابداری نیز استفاده مینماییم (بیتاچری ،3442،بیدل
وهیالری)3440،23؛ بدینصورت که برای تمام مشاهدات شرکت – سال ،یک شاخص کیفیت
اطالعات حسابداری منحصر محاسبه میگردد که مجموع  0متغیر پیشین کیفیت اطالعات است.
سپس آنها را دهک بندی کرده و به هر متغیر جامع در سال ،رتبهای بین  4تا  3داده میشود و
درنهایت ،مقادیر هر رتبه بندی را برای به دست آوردن شاخص کیفیت اطالعات حسابداری خالصه
میکنیم و ارزش کوچکتر رتبه نشاندهنده کیفیت بهتر اطالعات حسابداری است.
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متغیرهای كنترلی
 : Sizeبراون و همکاران ( )1331نشان دادند که شرکتهای بزرگ کنترل بیشتری بر بازار دارند
و این باعث میگردد سود آنها دارای نوسان پذیری کمتر ،قابلیت پیشبینی بیشتری باشد که
همین امر میتواند باعث افزایش نرخ رشد آنها در صنعت گردد .در پژوهش حاضر ،اندازه شرکت به
وسیله لگاریتم میانگین داراییهای شرکت برای دوره پنجساله محاسبه میشود.
( MTBفرصتهای رشد) :در رابطه با این متغیر کنترلی میتوان انتظار داشت هرچه فرصتهای
رشد بیشتر شود ،توجه به کیفیت اطالعات و جلب سرمایهگذار جدید بیشتر میشود که متعاقباً
باعث افزایش نرخ رشد میگردد بنابراین از معیار ارزش بازار به ارزش دفتری (برای دوره پنجساله)
بهعنوان معیار فرصت رشد استفاده میشود.
(ROAسوددهی شرکت) :هرچه میزان سوددهی شرکتها افزایش یابد میتواند نشاندهنده
افزایش رشد شرکت بوده و باعث افزایش نرخ همبستگی رشد شرکت با صنعت گردد باشد بنابراین
از میانگین بازده داراییهای شرکت در دوره پنجساله بهعنوان مقیاس سودآوری شرکت استفاده
میگردد.
)( : (Salesانحراف معیار فروش) نوسانات فروش از طریق انحراف معیار این شرکت از سود
(استانداردشده بهوسیله داراییها در پایان سال قبل) در طول دوره پنجساله اندازهگیری میشود.
 :Leverageسطح بدهیهای شرکت بهوسیله میانگین نسبت داراییها به بدهیهای همه
شرکتها در دوره پنجساله محاسبه میشود .هراندازه درجه اهرم مالی بزرگتر باشد ،درجه ریسک
مالی شرکت بیشتر می شود؛ زیرا اگر درجه اهرم مالی زیاد باشد ،با کاهش نسبتاً اندک در رقم سود
قبل از بهره و مالیات ،سود هر سهم ممکن است منفی شود متعاقب آن باعث تغییر ارزش شرکت و
البته کاهش نرخ رشد خواهد شد( .فورستر ،ساپ و یاغی شی.)3443 ،
 :OperatingCycleتوانایی عملیاتی شرکت بهوسیله لگاریتم میانگین چرخه عملیاتی
شرکتهای درجشده در دوره پنجساله محاسبه میشود .برای محاسبه چرخه عملیاتی از فرمول:
دوره گردش کاال  +دوره وصول مطالبات استفاده میشود.
 -6روششناسی پژوهش
 -1-6جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
است و حجم نمونه از روش نمونهگیری حذفی و با توجه به شرایط زیر تعیین خواهد شد و با توجه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به محدودیت اعضای جامعه ،کل عناصر جامعه با داشتن تمامی شرایط ،بهعنوان نمونه انتخاب
خواهند شد ،این شرایط عبارتاند از:
 )1پایان سال مالی شرکتها پایان اسفندماه باشد و طی دوره زمانی موردنظر برای گردآوری
دادهها ( 1231تا  )1235تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
 )3شرکت انتخابشده تولیدی باشد و جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه
گذاری ،واسطهگران مالی ،شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشند.
 )2اطالعات موردنیاز شرکتها در بین سالهای  1231تا  1235در دسترس باشد.
که درنهایت تعداد  111شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.
 -2-6ابزار گردآوری اطالعات و تجزیه -تحلیل دادهها
طرح پژوهشی این تحقیق از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق
اطالعات گذشته) است .برای جمعآوری اطالعات درزمینه ادبیات و پیشینه پژوهش ،از روش
کتابخانهای و جهت جمعآوری دادهها از نرمافزارهای "تدبیر پرداز"" ،رهآورد نوین" و همچنین
سایت " آردیس "22و "کدال"20و البته گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی استفادهشده
است .ازآنجاییکه در این تحقیق از دادههای ترکیبی استفاده میشود برای انتخاب یکی از روشهای
تلفیقی 25و یا ترکیبی 20از آزمون Fلیمر استفادهشده و سپس تجزیهوتحلیل نهایی با استفاده از
الگوی رگرسیون چند متغیره و به شکل مقطعی و با استفاده از نرمافزار "ای ویوز" انجامشده است.
البته به منظور آزمون الگوهای رگرسیونی ،برای معناداری ضرایب پارامترهای الگوی رگرسیون از
آماره تی استیو دنت و برای معنادار بودن کلیت الگوی رگرسیونی از آماره  Fاستفاده میشود و در
تحلیل و تفسیر نتایج به آماره ضریب تعیین تعدیلشده و آماره دوربین واتسون نیز توجه شده است.
 -7یافتههای پژوهش
همانگونه که در جدول  1دیده میشود در خصوص متغیرهای وابسته ،همبستگی نرخ رشد
شرکت با صنعت (فروش ،سرمایهگذاری بلندمدت ،سود عملیاتی و تأمین مالی بلندمدت)؛ مقادیر
میانگین و میانه نزدیک به هم بوده که نشاندهنده توزیع متقارن این متغیرها بوده و در این
متغیرها مقدار میانه از میانگین بهطور نامحسوسی بزرگتر است و انحراف معیار آنها خیلی کم و
در حدود  4.5است .در خصوص متغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری تمامی میانهها به میانگین
نزدیک بوده لیکن در متغیر هموارسازی سود میانگین دو برابر میانه بوده که این به خاطر وجود
اختالف بین بزرگترین و همانگونه که در جدول دیده میشود در خصوص متغیرهای وابسته،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت (فروش ،سرمایهگذاری بلندمدت ،سود عملیاتی و تأمین مالی
بلندمدت)؛ مقادیر میانگین و میانه نزدیک به هم بوده که نشاندهنده توزیع متقارن این متغیرها
بوده و در این متغیرها مقدار میانه از میانگین بهطور نامحسوسی بزرگتر است و انحراف معیار آنها
خیلی کم و در حدود  4.5است .در خصوص متغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری تمامی میانهها
به میانگین نزدیک بوده لیکن در متغیر هموارسازی سود میانگین دو برابر میانه بوده که این به
خاطر وجود اختالف بین بزرگترین و کوچکترین دادهها است و در سایر متغیرهای کیفیت
اطالعات انحراف معیار خیلی کم و جزئی است .همچنین در خصوص متغیرهای کنترلی میانگین و
میانه نزدیک به هم بوده که نشاندهنده توزیع متقارن این متغیرها بوده و در این متغیرها مقدار
میانگین از میانه بهطور نامحسوسی بزرگتر است و انحراف معیار آنها خیلی کم و در حدود 4.3
است .در کل مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به هم بوده که نشاندهنده توزیع متقارن
متغیرها است .با توجه به نزدیکی میانه و میانگین در اکثریت متغیرها و همچنین دیگر آمارههای
بهدستآمده از متغیرهای مختلف ،میتوان نتیجه گرفت که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی
برخوردار هستند و تقریباً همه متغیرها تقارن نسبی دارند این ویژگی یکی از ویژگیهای توزیع
نرمال است.
همچنین چولگی بیانگر میزان عدم تقارن توزیع احتمال دادهها حول میانگینشان است .مقدار
چولگی میتواند منفی یا مثبت باشد .در حالتی که دادهها دارای توزیع متقارن باشند میزان
کشیدگی دمهای سمت راست و چپ یکی است .کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است .
بهعبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای
توزیع نرمال برابر  2است .کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع موردنظر از توزیع نرمال باالتر و
کشیدگی منفی نشانه پایینتر بودن قله از توزیع نرمال است.
در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه ( )-3 ،3نباشند دادهها از توزیع نرمال
برخوردار نیستند .در دادههای موردبررسی ما اکثریت چولگی و کشیدگی متغیرهای موردبررسی در
محدوده ( )-3 ،3قرارگرفته و در برخی از متغیرها کشیدگی بهاندازه خیلی کمی به سمت باال بوده
ولی در کل اندازه چولگی و کشیدگی نشان میدهد دادههای مورداستفاده از تقارن خوبی برخوردار
هستند.
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جدول  -1آماره توصیفی متغیرها
نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

بیشترین كمترین

4/410

معیار

قابلیت پیشبینی سود

PRDICT

4/43

4/442

4/410

3/430

1/505

هموارسازی سود

SMOOT

15/150

4/435 120/312 1/300

31/043

3/141

3/141

پایداری سود

STABAL

4/023

4/10

4/33

-4/554

4/220

-4/313

3/032

کیفیت اقالم تعهدی
کیفیت جامع اطالعات مالی

ACCURAL

4/130
13/131

4/301
13

4/003
23

4/443
5

4/115
5/003

4/413
4/431

1/113
3/203

همبستگی نرخ رشد
سرمایهگذاریهای بلندمدت
شرکت با صنعت

GROWFA

-4/301 -4/333 - 4/4132 4/110

4/503

-4/430

1/101

همبستگی نرخ رشد ساختار
سرمایه شرکت با صنعت

GROWLE

4/20

4/053

1

-4/314

4/510

-4/530

3/311

همبستگی نرخ رشد سود
عملیاتی شرکت با صنعت

GROWOPER

4/201

4/501

4/33

-4/331

4/535

-4/151

3/232

همبستگی نرخ رشد فروش
شرکت با صنعت

GROWSALES

4/513

4/145

4/333

-4/350

4/033

-1/355

2/532

اهرم مالی

LEV

4/033

4/00

1/031

4/430

4/301

4/103

0/225

توانایی عملیاتی شرکت

OPER

3/010

3/03

2/303

1/002

4/200

4/013

5/20

بازده داراییهای

ROA

4/110

4/140

4/503

-4/334

4/120

4/210

0/323

انحراف معیار فروش

SALES

4/303

4/311

1/325

4/410

4/133

1/201

0/010

اندازه شرکت

SIZE

3/243 5/310 5/311
منبع :یافتههای پژوهشگر

0/02

4/541

4/10

0/340

RANK

4/145

انحراف

چولگی كشیدگی

آزمون فرضیههای فرعی اول تا چهارم
در ادامه با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف کیفیت اطالعات حسابداری ،به آزمون فرضیات
پرداخته میشود و در این راستا برای ارائه بهتر نتایج تحقیق و مطابقت آنها باهم ،از معیارهای
مختلف سنجش کیفیت اطالعات حسابداری شامل شاخص پایداری سود ،هموارسازی سود ،قابلیت
پیشبینی سود و اقالم تعهدی و ترکیبی از متغیرهای رتبهبندی شده فوق استفادهشده است و
الگوهای تحقیق ،هر بار با یکی از متغیرهای فوق برازش میشود.
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الف) "شاخص قابلیت پیشبینی سود"
قبل از برازش الگوهای تحقیق ،ابتدا آزمون تشخیصی  Fلیمر انجام شد که در تمام موارد
نشاندهنده روش دادههای ترکیبی ساده است  .همچنین پایایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین،
لین و چو ( )3443تائید شده ولی سنجش نرمال بودن با آزمون جاکوبرا نشان داد که متغیرهای
وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکند بنابراین برای نرمالسازی متغیر وابسته از آزمون تبدیل
جانسون استفاده و درنهایت به آزمون فرضیهها پرداختهشده است.
جدول  -2نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

4/322

4/010

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

4/203

4/110

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

4/145

4/351

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

1/015

4/331

روش دادههای ترکیبی ساده

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -3نتایج تخمین الگو سطح خطا (شاخص قابلیت پیشبینی سود)
متغیرها
قابلیت پیشبینی سود
اهرم مالی
فرصت رشد
توانایی عملیاتی
بازده دارائیها
اندازه شرکت
انحراف معیار فروش
C

الگوی اول
3/304
()4/444
4/113
()4/444
4/423
()4/443
4/415
()4/313
-4/322
()4/444
-4/351
()4/444
4/425
()4/533
1/103
()4/444

الگوی دوم
-3/042
()4/444
4/334
()4/444
4/415
()4/442
4/433
()4/424
4/233
()4/444
4/305
()4/444
4/103
()4/415
-1/155
()4/444
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الگوی سوم
4/341
()4/113
-4/130
()4/444
-4/441
()4/444
4/130
()4/443
4/110
()4/402
4/432
()4/441
-4/350
()4/444
-4/020
()4/444

الگوی چهارم
1/130
()4/414
-4/335
()4/444
-4/441
()4/132
4/314
()4/444
4/154
()4/424
4/335
()4/444
-4/333
()4/444
-1/505
()4/444
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متغیرها
R-Squared
Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

الگوی دوم
الگوی اول
4/320
4/305
4/314
4/335
23/003
01/321
()4/444
()4/444
3/143
3/433
منبع :یافتههای پژوهشگر

الگوی سوم
4/330
4/331
023/334
()4/444
1/315
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الگوی چهارم
4/333
4/334
201/332
()4/444
3/130

در جدول  2با مدنظر قرار دادن متغیر قابلیت پیشبینی سود بهعنوان اولین شاخص از کیفیت
اطالعات در این پژوهش ،به آزمون فرضیهها پرداخته شد و با مشاهده آمارههای  Fو سطح خطای
بهدستآمده برای آنها که برابر با ( )4/444و کمتر از سطح خطای  4/41است ،در سطح اطمینان
 4/33می توان بیان کرد که در کل الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است.
و با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان کرد که
خودهمبستگی سریالی میان باقیماندههای مدل در الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین ،نتایج مؤید
این موضوع است که باالی  33درصد در الگوی اول 31 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی سوم و
 33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تحقیق ،توضیح
دادهشده است .با توجه به ضریب متغیر قابلیت پیشبینی سود در الگوهای تحقیق و سطح
معناداری آن نشان می دهد این متغیر در الگوی اول و دوم تائید و در الگوی چهارم با در نظر گرفتن
سطح خطای  1درصد تائید لیکن در الگوی سوم این متغیر مورد تائید قرار نگرفته است .بدین
ترتیب می توان نتیجه گرفت بین کیفیت اطالعات حسابداری از طریق قابلیت پیشبینی سود رابطه
معناداری با متغیر همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاری بلندمدت شرکت با صنعت و متغیر همبستگی
نرخ رشد تأمین مالی بلندمدت شرکت با صنعت وجود دارد ولی با متغیر همبستگی نرخ رشد سود
عملیاتی شرکت با صنعت و متغیر همبستگی نرخ فروش شرکت با صنعت رابطه معناداری ندارد.
ب) "شاخص هموارسازی سود"
با مشاهده نتایج بهدستآمده از برازش الگوها در جدول  5و با توجه به توضیحات ارائهشده در
جدول  2میتوان بیان نمود که در کل الگوها بهخوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار
است و خودهمبستگی سریالی نیز میان جمالت باقیماندههای الگوی تحقیق وجود ندارد .نتایج
آزمون مؤید این موضوع است که باالی  33درصد در الگوی اول 34 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد
الگوی سوم و  33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تحقیق
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331
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توضیح دادهشده است .همچنین ضریب متغیر هموارسازی در الگوهای تحقیق و سطح معناداری آن
نشان میدهد این متغیر فقط در الگوی سوم تائید و در الگوی اول ،دوم و چهارم مورد تائید قرار
نگرفته است.
جدول  -4نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

روش پذیرفتهشده

آماره  Fلیمر

سطح خطا

الگوی اول

4/550

4/000

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم

4/210

4/114

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

4/113

4/303

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

1/020

4/134

روش دادههای ترکیبی ساده

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -5نتایج تخمین الگو سطح خطا (شاخص هموارسازی سود)
متغیرها
هموارسازی سود
اهرم مالی
فرصت رشد
توانایی عملیاتی
بازده دارائیها
اندازه شرکت
انحراف معیار فروش
C
R-Squared
Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

الگوی دوم
الگوی اول
-4/441
4/441
()4/231
()4/251
4/333
-4/010
()4/440
()4/444
4/411
4/423
()4/444
()4/440
4/131
4/433
()4/440
()4/512
4/453
-4/234
()4/532
()4/402
4/321
-4/400
()4/444
()4/254
4/450
4/151
()4/200
()4/412
-2/532
4/000
()4/444
()4/355
4/322
4/300
4/343
4/330
23/324
00/311
()4/444
()4/444
3/110
3/413
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331

الگوی سوم
-4/441
()4/441
-4/131
()4/444
-4/443
()4/441
4/110
()4/444
4/115
()4/403
4/410
()4/444
-4/310
()4/444
-4/333
()4/444
4/330
4/331
031/421
()4/444
3/442

الگوی چهارم
4/4442
()4/330
-4/313
()4/444
-4/442
()4/033
4/312
()4/444
4/333
()4/134
4/245
()4/444
4/300
()4/444
-1/010
()4/444
4/334
4/331
334/303
()4/444
3/100
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ج) " شاخص پایداری سود"
با توجه به نتایج تخمین مدل ،سطح خطای آماره  Fبرابر با صفر و کمتر از یک درصد است ،که
میتوان نتیجه گرفت مدل تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار
آماره دوربین واتسون بهدستآمده برای الگوها میتوان بیان نمود که الگوی تحقیق ،مشکل
خودهمبستگی ندارد و اینکه باالی  34درصد در الگوی اول 32 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد
الگوی سوم و  33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تحقیق
توضیح دادهشده است .بدین ترتیب با توجه به ضریب متغیر پایداری سود و سطح معناداری آن
می توان نتیجه گرفت بین کیفیت اطالعات حسابداری از طریق متغیر پایداری سود با متغیر
همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاری بلندمدت شرکت با صنعت ،متغیر همبستگی نرخ رشد تأمین
مالی بلندمدت شرکت با صنعت و متغیر همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  -6نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول
الگوی دوم

4/030
4/203

4/035
4/110

روش دادههای ترکیبی ساده
روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

4/140

4/350

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

1/303

4/333

روش دادههای ترکیبی ساده

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -7نتایج تخمین الگو سطح خطا (شاخص پایداری سود)
متغیرها
پایداری سود
اهرم مالی
فرصت رشد
توانایی عملیاتی
بازده دارائیها

الگوی اول
4/121
()4/444
-4/031
()4/444
4/431
()4/433
4/410
()4/543
-4/521
()4/444

الگوی دوم
4/400
()4/444
4/303
()4/444
4/413
()4/444
4/141
()4/413
4/103
()4/313

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331

الگوی سوم
4/441
()4/513
-4/100
()4/444
-4/441
()4/444
4/113
()4/443
4/125
()4/444

الگوی چهارم
-4/431
()4/405
-4/101
()4/440
4/441
()4/120
4/110
()4/441
4/143
()4/040
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متغیرها
اندازه شرکت
انحراف معیار فروش
C
R-Squared
Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

الگوی سوم
4/143
()4/444
-4/315
()4/444
-4/550
()4/444
4/333
4/333
201/040
()4/444
1/303

الگوی دوم
الگوی اول
4/300
- 4/101
()4/444
()4/432
4/132
4/203
()4/444
()4/444
-1/115
1/203
()4/444
()4/443
4/303
4/322
4/324
4/343
51/404
23/154
()4/444
()4/444
3/112
3/433
منبع :یافتههای پژوهشگر

الگوی چهارم
4/310
()4/444
-4/343
()4/444
-1/035
()4/444
4/333
4/335
351/003
()4/444
3/103

د) " شاخص كیفیت اقالم تعهدی سود"
در جدول  3آمارههای  Fو آماره دوربین واتسون بهدستآمده از تخمین الگوها با متغیر دیگری
از کیفیت اطالعات (کیفیت اقالم تعهدی) ،نشان میدهد که در کل الگوها بهخوبی برازش شده و از
معناداری باالیی برخوردار است و همچنین خودهمبستگی سریالی میان جمالت باقیماندههای
الگوی تحقیق وجود ندارد .در این تخمین ،باالی  32درصد در الگوی اول 34 ،درصد الگوی دوم،
 33درصد الگوی سوم و  33درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای
مستقل تحقیق توضیح دادهشده است .با توجه به ضریب متغیر کیفیت اقالم تعهدی در الگوهای
تحقیق و سطح معناداری آن ،متغیر در الگوی اول ،دوم و سوم تائید و نشاندهنده وجود رابطه
معنادار بین کیفیت اقالم تعهدی سود با متغیر همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاری بلندمدت شرکت
با صنعت ،متغیر همبستگی نرخ رشد تأمین مالی بلندمدت شرکت با صنعت و متغیر همبستگی نرخ
رشد سود عملیاتی شرکت با صنعت است.
جدول  -8نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول

4/010

4/045

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی دوم
الگوی سوم

4/253
4/121

4/132
4.303

روش دادههای ترکیبی ساده
روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

1/031

4/114

روش دادههای ترکیبی ساده

منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331
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جدول  -9نتایج تخمین الگو سطح خطا (شاخص كیفیت اقالم تعهدی سود)
متغیرها
کیفیت اقالم تعهدی
اهرم مالی
فرصت رشد
توانایی عملیاتی
بازده دارائیها
اندازه شرکت
انحراف معیار فروش
C
R-Squared
Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

الگوی دوم
الگوی اول
4/232
4/033
()4/444
()4/444
4/245
-4/230
()4/440
()4/444
4/413
4/423
()4/444
()4/443
4/133
4/410
()4/442
()4/010
4/143
4/043
()4/223
()4/444
4/240
-4/410
()4/444
()4/300
4/134
4/344
()4/450
()4/413
-3/135
4/311
()4/444
()4/050
4/321
4/351
4/340
4/322
21/025
52/503
()4/444
()4/444
3/141
3/431
منبع :یافتههای پژوهشگر

الگوی سوم
-4/403
()4/443
-4/114
()4/444
-4/443
()4/444
4/103
()4/443
4/132
()4/403
4/433
()4/444
-4/301
()4/444
-4/233
()4/441
4/333
4/333
225/211
()4/444
1/312

الگوی چهارم
4/412
()4/153
-4/340
()4/444
-4/442
()4/533
4/343
()4/444
4/333
()4/435
4/242
()4/444
-4/353
()4/444
-1/052
()4/444
4/331
4/331
330/342
()4/444
3/101

هـ) " شاخص كیفیت جامع اطالعات"
درنهایت به تخمین هریک از الگو ها با یک متغیر جامع از کیفیت اطالعات پرداخته شد و نتایج
نشان داده شد که باالی  32درصد در الگوی اول 34 ،درصد الگوی دوم 33 ،درصد الگوی سوم و
 35درصد الگوی چهارم از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تحقیق توضیح
دادهشده است .با توجه به ضریب متغیر کیفیت جامع اطالعات حسابداری در الگوهای تحقیق و
سطح معناداری آن نشان مید هد این متغیر در الگوی اول ،دوم و چهارم تائید و در الگوی سوم این
متغیر مورد تائید قرار نگرفته است .بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بین کیفیت جامع اطالعات
حسابداری رابطه معناداری با متغیر همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاری بلندمدت شرکت با صنعت،
متغیر همبستگی نرخ رشد تأمین مالی بلندمدت شرکت با صنعت و متغیر همبستگی نرخ رشد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331
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فروش شرکت با صنعت وجود دارد و با متغیر همبستگی نرخ رشد سود عملیاتی شرکت با صنعت
رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  -11نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر
فرضیات

آماره  Fلیمر

سطح خطا

روش پذیرفتهشده

الگوی اول
الگوی دوم

4/033
4/204

4/533
4/133

روش دادههای ترکیبی ساده
روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی سوم

4/140

4/353

روش دادههای ترکیبی ساده

الگوی چهارم

1/333

4/313

روش دادههای ترکیبی ساده

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -11نتایج تخمین الگو سطح خطا (شاخص كیفیت جامع اطالعات حسابداری)
متغیرها
کیفیت جامع اطالعات
حسابداری
اهرم مالی
فرصت رشد
توانایی عملیاتی
بازده دارائیها
اندازه شرکت
انحراف معیار فروش
C
R-Squared
Adjusted R-Squared
)F stat. (P.Value
D.W Stat.

الگوی دوم
الگوی اول
-4/442
4/445
()4/444
()4/444
4/243
- 4/510
()4/440
()4/444
4/413
4/421
()4/444
()4/413
4/102
4/411
()4/441
()4/042
4/141
-4/032
()4/213
()4/412
4/303
-4/131
()4/444
()4/401
4/450
4/113
()4/305
()4/445
-1/121
1/433
()4/444
()4/404
4/321
4/351
4/341
4/322
21/305
52/503
()4/444
()4/444
3/111
3/431
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33پائیز 1331

الگوی سوم
4/441
()4/553
4/110
()4/444
-4/441
()4/441
4/110
()4/441
4/150
()4/444
4/113
()4/421
-4/310
()4/441
-4/033
()4/444
4/334
4/330
315/254
()4/444
1/350

الگوی چهارم
-4/440
()4/444
-4/110
()4/445
4/442
()4/323
4/151
()4/444
4/400
()4/401
4/332
()4/444
-4/311
()4/444
-1/011
()4/444
4/314
4/353
34/235
()4/444
3/130
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 -8بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین کیفیت باالی اطالعات حسابداری و سرمایهگذاری،
جهت آگاه ساختن سرمایهگذاران نسبت به میزان مفید بودن اطالعات حسابداری در تصمیمگیری
های سرمایهگذاری و آگاه نمودن نهادهای حرفهای حسابداری نسبت به کیفیت اطالعات حسابداری
است .همانطور که نشان داده شد یافتههای پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه بین اکثر
متغیرهای کیفیت اطالعات و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت است که این یافته سازگار با
یافتههای محققانی همچون صفری و رعنایی ( ،)1230امیر عالی زاده ( ،)1235ایزی و محمودی
( ،)1232مدرس و حصارزاده ( )1231و همچنین ژی و وانگ ( ،)3410لی و شراف (،)3414
تحقیقات بیدل و همکاران ( 3443و  ،)3440وردی ( ،)3440باشمن و اسمیت ( )3441و المبرت و
لئوز و ورچیا )3445(21است که حاکی از وجود رابطه معنادار بین کیفیت اطالعات حسابداری و
تصمیمات سرمایهگذاری هستند .صفری و رعنایی ( )1230نشان دادند که بین کیفیت گزارشگری
مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته مؤید یافتههای
پژوهش حاضر است که حاکی از وجود رابطه معنادار بین کیفیت اطالعات حسابداری و همبستگی
نرخ رشد شرکت و صنعت است.
یافتههای پژوهش امیر عالی زاده ( )1235نیز تا حدود زیادی مؤید رابطه بین مؤلفههای فرضیه
اول پژوهش حاضر است  .عالی زاده نشان داد که بین کیفیت اقالم تعهدی سرمایه در گردش و
کارایی سرمایهگذاری با حضور متغیر کم سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد ،و بین پایداری
سود و کارایی سرمایهگذاری با حضور هر دو متغیر بیش و کم سرمایهگذاری ،رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد که این یافته دقیقاً با نتیجهٔ بهدستآمده از فرضیه فرعی اول پژوهش حاضر
سازگار است که اثبات شد بین همبستگی نرخ رشد سرمایهگذاری بلندمدت شرکت و صنعت با
متغیر پایداری سود رابطه مثبت و معناداری برقرار است .بنابراین با توجه به یافتههای موجود
میتوان نتیجه گرفت هرچه میزان پایداری سود افزایش یابد شرکتها تمایل بیشتری به
سرمایه گذاری نشان داده و شاهد افزایش نرخ رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت و درنتیجه افزایش
توان رقابتی و ماندگاری شرکتها در صنایع خواهیم بود.
مطابق با یافتههای پژوهش ایزی و محمودی ( )1232میتوان نتیجه گرفت که کیفیت اقالم
تعهدی نیز یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت است.
یافتههای این تحقیق با بسیاری از تحقیقات خارجی نیز مطابقت دارد .نتایج تحقیقات خارجی
ازجمله چن و همکاران ( ،)3411فرانسیس و همکاران )3443( 23که نشان دادند درجه شفافیت
باالتر اطالعات ،موجب سرعت رشد صنایع و کشورها میگردد .بیدل و هیالری ( )3440که نشان
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دادند اطالعات حسابداری باکیفیت باال منجر به افزایش بهرهوری سرمایهگذاری میشود ،همچنین
یافتههای ژی و وانگ ( ،)3410المبرت و لئوز و ورچیا )3445(23و باشمن و اسمیت ( )3441که
سازگار با یافتههای پژوهش حاضر است و مؤید وجود رابطه معنادار بین کیفیت اطالعات حسابداری
و تصمیمات سرمایهگذاری است .بنابراین میتوان بهطورقطع میتوان عنوان کرد که بهبود کیفیت
اطالعات حسابداری باعث ارتقای سودمندی اطالعات برای تصمیمگیری سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و سایر ذینفعان میشود و همچنین میتواند گامی مهم درزمینهٔ سرمایهگذاری
بهینه باشد ،اعتماد بازارهای مختلف را جلب نماید و درنهایت ماندگاری شرکت را در صنعت افزایش
دهد .و این امر ،در بلندمدت میتواند همبستگی رشد شرکت با صنعت را افزایش دهد بهعبارتدیگر
توان رقابت شرکت را در بازارهای مختلف افزایش دهد ولی نبود اطالعات مفید برای تصمیمگیری
منجر به کاهش توان رقابت شرکت در صنعت میشود و رشد شرکت در بازارهای مختلف آن صنعت
کاهش مییابد.
در بین پژوهشهای مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است یافتههای ناسازگاری نیز
وجود دارد ،ازجمله یافتههای دیچو و همکاران ( ،)3414بادآور نهندی و همکاران ( )1233و ثقفی و
عرب مازار یزدی ( )1233که نشان دادند هیچ ارتباط معناداری بین کیفیت اطالعات و مؤلفههای
رشد وجود ندارد .بادآور نهندی و همکاران ( )1233نیز نشان داند شفافیت اطالعات حسابداری بر
کارایی سرمایهگذاری تأثیری ندارد .همچنین امیر عالی زاده ( )1235که عنوان کرد بین کیفیت
اقالم تعهدی و کارایی سرمایهگذاری با حضور متغیر بیش سرمایهگذاری رابطه معناداری وجود
ندارد.
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج
ارتقاء کیفیت اطالعات حسابداری در بلندمدت میتواند همجهتی رشد شرکت با صنعت را
افزایش دهد بهعبارتدیگر توان رقابت شرکت را در بازارهای مختلف افزایش دهد .حتی در برخی از
بازارها ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی را نیز برطرف نماید .ازاینرو پیشنهاد میشود کیفیت
اطالعات حسابداری بهعنوان یکی از عواملی که توان رقابتی شرکتها را افزایش میدهند در ارزیابی
عملکرد و ترسیم انتظارات آتی موردتوجه قرار گیرد .همچنین از آنجائی که کیفیت اطالعات
حسابداری در جامعهای با اقتصاد دولتی نقش پررنگتری در تصمیمات سرمایهگذاری ایفا مینماید؛
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردها و رهنمودهای الزم جهت اجرای آن
به این مهم توجه کافی و الزم داشته باشند.
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